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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 सम्ितधमा 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 
 

 

(िागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
ििरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: २०९ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री प्रमखुज्रू्,  

तिग ुगााँउपातलका, 
गााँउकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
दोलखा । 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

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

 

 

 

 

 

  
 

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सिै सरकारी 
कार्ािलर्को लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्र्को आधारमा 
महालेखापरीक्षकिाट हनु े व्र्वस्था छ।लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउाँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन जारी गनि सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थािमोन्जम स्थानीर् िहको 2076।77 
को आतथिक कारोिारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नपेालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको 
वाष्टर्िक लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्साँग सम्िन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ। लेखापरीक्षणको प्रमखु 
उदे्दश्र्हरुमा ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, िजेट ि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 सम्ितधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी ष्टवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा 
सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रिर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ।  

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ाका 
ष्टवर्र्हरु तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सष्टहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ।प्रतिवेदनमा ददएका 
सझुावहरुको कार्ाितवर्निाट 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 प्रिर्द्िन हनुे ष्टवश्वास तलइएको छ।  

लेखापरीक्षणिाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व िााँडफााँटको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का 
ब्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ािि आधार िेगर राजस्व छुट ददएको, िक्र्ौिा असलुीमा 
प्रभावकाररिा नआएको, िजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अिण्डा िजेट राखेको, खचि पश्चाि िजेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वर्ाितिमा िढी खचि गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरेको, िचि 
अनदुान ष्टफिाि नगरेको, ष्टविरणमखुी खचिको िाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवृन्त्त देन्खएका छन।्त्र्सैगरी ष्टवकास तनमािणिफि  र्ोजना 
प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जष्टटल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतििाट गराएको, 
िोष्टकएिमोन्जम जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो ष्टवकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन ष्टवकासको 
खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका  छन।्  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्नु्क्त िथा 
िढुवामा 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, िैंक ष्टहसाि ष्टववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन 
िथा समग्र 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 िेरुजू फर्छ्यौट सम्ितधी 
स्पि कार्िष्टवतध िजुिमा हनु िााँकी रहेको पाइएको छ।लेखापरीक्षणिाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि ष्टवगिका िेरुज ु
उपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन। 

समर् र जनशन्क्तको सीतमििाको िावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको 
तथर्ो।लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सष्टहिका पदातधकारीहरुसाँग छलफल समेि गररएको 
तथर्ो।लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाितवर्निाट स्थानीर् िहको ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र 
सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्रर्ािउने स्थानीर् िहका सिै पदातधकारी 
िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमिचारीहरु सिैलाइि धतर्वाद ज्ञापन गदिछु।  

 
 

 

                       (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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पर संखर्ााः२०७८।०७९           

च.नंं१ं९३ 

श्री प्रमूखज्रू्,                              तमतिाः २०७८।५।०४ 

ष्टवग ुगााँउपातलका, 
दोलखा।                         

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्ाः  हामीले ष्टवग ुगााँउपातलकाको २०७६।०७७ को तिन्त्तर् ष्टववरण र त्र्ससाँग सम्िन्तधि आर्–ब्र्र् तििरण िथा 
लेखा ष्टटप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर िाहेक, पेश भएको 
२०७७ आर्ाढ ३१ मा समाि भएको २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससाँग सम्िन्तधि अतर् ष्टववरणले स्थानीर् िहसाँग सम्िन्तधि 
प्रचतलि कानूनिमोन्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षणिाट रु. २ करोड ६७ लाख ५८ हजार िेरुजू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु. २३ लाख  ६८ हजार, 

तनर्तमि गनुिपने रु. १ करोड ९१ लाख ८ हजार, प्रमाण कागजाि पशे गनुिपने रु. ५२ लाख ८२ हजार रहेको छ । 

२. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका सम्ितधमा २०७८।१।३  मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर  प्राि प्रतिष्टक्रर्ा 
सष्टहिका प्रमाण कागजािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अतिीम प्रतिवेदन पाना  (४७) र्सैसाथ 
संलग्न छ । 

३. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्िन गरेकोले पातलकाको पेश्की िाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व 
र्कीन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसाँग सम्िन्तधि अतर् प्रचतलि कानूनिमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसाँग 
हामी स्वितर छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचारसंष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण 
प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ािलर् ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ीअतधकारीको न्जम्मेवारीाः आतथिक कार्ितितध िथा तिन्त्तर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६ र 
स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि काननु िमोन्जम सही र र्थाथि हनुे गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने िथा जालसाजी 
वा अतर् गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण सारभिू रुपमा गलि आाँकडा रष्टहि स्वरुपमा िने्न गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तरण प्रणाली लाग ु
गने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । कार्िकाररणी, पातलका प्रमखु र प्रमखु प्रशासष्टकर् अतधकृि पातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्जम्मवेार रहेका छन ्। 

ष्टवत्तीर् ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारीाः ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतर् गल्िी समेिका कारण सारभिू 
रुपमा गलि आाँकडा रष्टहि रहेको होस ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको 
उदे्दश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्िन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसाँग सम्िन्तधि अतर् प्रचतलि 
कानूनिमोन्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सिै प्रकारका जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िी पत्ता लगाउने सक्ने तनन्श्चििा 
भने हदैुन । ष्टवत्तीर् ष्टववरणका उपर्ोगकिािले सामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा न ैफरक पानि सक्न ेअवस्था देन्खएका एउटै वा समग्रिामा 
हनुे ष्टवर्ेश वा जालसाजीजतर् वा अतर् गन्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आाँकडा मातनएको छ ।  
   

 

                          
                 (इतर प्रसाद आचार्ि) 
                           नार्ि महालेखापरीक्षक
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विगु ग ाँउप विक  

िेख परीक्षण प्रवििेदन 

२०७६।०७७ 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवधाष्टर्की, कार्िकारीणी र 
तर्ाष्टर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स गाउाँपातलकाको स्थापना भएको हो 
। स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवरन गनुि र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि गाउाँपातलकाको 
उद्देश्र् रहेको छ । र्स गाउाँपातलका अतिगिि ८ वडा, ४४ सभा सदस्र्, ६६३=२ वगि ष्टकलोतमटर क्षेरफल िथा १८ 
हजार ४४९ जनसंखर्ा रहेको छ । 

स्थानीर् संन्चि कोर्ाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोन्जम गाउाँपातलकाले प्राि गरेको 
आर्, अनदुान िथा सहार्िा र स्थानीर् सरकार संचालनमा भएका आर्व्र्र् ष्टहसावको आतथिक वर्ि २०७६।०७७ को 
ष्टवतिर् प्रतिवेदन म.ले.प.फा.न. २७२  तनम्न वमोन्जम रहेको छ । 

  
  प्राप् िी भकु्तानी ष्टहसाि 

ljj/0f  l6Kk0fL 

o; jif{ ?        

ah]6 cfKfm}n] u/]sf] k|fKtL÷e'StfgL 
j:t'ut÷;f]em} 

e'StfgL 
hDdf 

s=k|fKtL-s±v_     

   
418,803,270.00           395,709,129.17  

                 
-       395,709,129.17  

s= k|flKt -;+lrtsf]ifdf cfDbfgL 

afFlwg]_    

   
417,212,670.00            387,323,866.17  

                 
-        387,323,866.17  

!!))) s/  11 
   
110,370,000.00            60,598,230.27  

                 
-        60,598,230.27  

!#))) cg'bfg   
  
290,675,000.00          299,670,000.00  

                 
-      299,670,000.00  

;+l3o ;/sf/  12 
  
256,825,000.00          255,181,000.00  

                 
-      255,181,000.00  

k|b]z ;/sf/ 12 
    
30,989,000.00           41,989,000.00  

                 
-       41,989,000.00  

cfGtf/Ls ;|f]t  12      2,861,000.00             2,500,000.00  
                 
-        2,500,000.00  

!$))) cGo /fh:j    
     
16,167,670.00             17,055,635.90  

                 
-        17,055,635.90  

v= cGo k|fKtL    

    
81,590,600.00              8,385,263.00  

                 
-         8,385,263.00  

sf]ifx?         5,060,600.00             5,381,748.00  
                 
-         5,381,748.00  

w/f}6L                     -                3,003,515.00  
                 
-         3,003,515.00  

;+3Lo, k|b]z ;/sf/ jf cGo 

sfo{qmd    

    
76,530,000.00                         -    

                 
-                    -    

e'QmfgL -u±3_    

   
505,816,780.00           352,814,966.72  

       
100,000.00     352,914,966.72  

u= e'QmfgL -;+lrt sf]ifaf6_    

   
424,226,180.00            346,393,575.72  

       
100,000.00     346,493,575.72  

@!))) kfl/>dLs. ;'ljwf   18 
    
131,169,930.00           124,496,565.09  

                 
-      124,496,565.09  

@@))) dfn;fdfg tyf ;]jfsf] 

pkof]u  18 
     
83,317,770.00             69,100,412.63  

       
100,000.00      69,200,412.63  

@%))) ;xfotf  18 
    
12,245,000.00             11,753,919.00  

                 
-        11,753,919.00  

@&))) ;fdflhs ;'/Iff  18      5,521,000.00             4,548,943.00  
                 
-        4,548,943.00  

@*))) cGo vr{  18      1,300,000.00                973,774.00  
                 
-           973,774.00  
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#!))) u}/ ljlQo ;DkQL . k'FhLut 

vr{  18 
   
190,672,480.00           145,519,962.00  

                 
-      145,519,962.00  

3= cGo e'QmfgL    

    
81,590,600.00              6,421,391.00  

                 
-         6,421,391.00  

sf]ifx?         5,060,600.00             5,058,291.00  
                 
-         5,058,291.00  

w/f}6L                     -                1,363,100.00  
                 
-          1,363,100.00  

;+l3o, k|b]z ;/sf/ jf cGo 

sfo{qmd    

    
76,530,000.00                         -    

                 
-                    -    

cf=j= @)&^.)&& cjwL M 

@)&^.)$.)!–@)&&.)#.#! ª of] 

jif{sf] art -Go'g_    (7013510)           42,894,162.45  (100000)    42,794,162.45  
r= utjif{sf] lhDd]jf/L /sd -

c=Nof_                  7,373,893.61          7,373,893.61  

jif{fGtsf] afFsL /sd -ª±r_    (7013510)           50,268,056.06  (100000)     50,168,056.06  

a}+s tyf gub afFsL  24             50,168,056.06        50,168,056.06  
 

 

 

 

गाउाँपातलकाले पेश गरेको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदनमा समावेश नभएको अतर् िजेट खचि शीर्िकहरु तनम्नानसुार रहेको छ । 

तस.नं. खचि शीर्िक तनकासा रकम खचि रकम 

१ सामान्जक सरुक्षा िथा संरक्षण ६३००३००० ६२३०१६०० 

२ राष्टिर् पररचर्पर िथा पंन्जकरण ष्टवभाग चाल ु १३०२००० ७५८३७० 

३ राष्टिर् पररचर्पर िथा पंन्जकरण ष्टवभाग 
पूाँजीगि 

२०६००० ०० 

४ स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम ५९२५००० ३९९७५०० 
५ प्रदेश पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम ५९२५००० ३९९०८८१ 
६ गरीिसंग ष्टवश् वेश्वर कार्िक्रम ७००००० २१८३२५ 
७ रािपति मष्टहला उत्थान कार्िक्रम १०००० ०० 
८ पोर्ण कार्िक्रम २४००० ०० 
 जम्मा ७७०९५००० ७१२६६६७६ 

 

 

 

 

 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा िेरुजू रकम 

 ष्टफिाि दान्खलााः आतथिक वर्ि २०७६।७७ मा तनकासा मध्रे् िााँकी रहेको संन्घर् सशिि अनदुान 
िफि  रु.  ११३७७२२७ तमिी २०७७.३.३१ मा र र प्रदेश ससिि अनदुान िफि को रु 
१०६५८१३७, तमिी २०७७।३।३१ र तमिी २०७७।५।१८ मा तिशेर् अनदुानको रु 
६५०१०१३ तमिी  २०७७।५।१८  र ८।१४ मा प्रदेश समपरुक  अनदुान रु 
५०१५६३४ तमिी २०७७।५।१८ मा गरी जम्मा रु ३३५५२०११ नेपाल िैंक तलतमटड 
शाखामा दान्खला भएको छ । 

साथै सामान्जक सरुक्षा िफि को पेन्श्क ष्टफिाि रु ६९७००० तमिी २०७७।५।१२ मा संन्चि 
कोर् खािािाट र रु १०८७१०० धरौटी खािािाट समेि जम्मा रु १७३४१०० नेपाल िैंक 
तलतमटेड चरीकोट शाखामा दान्खला गरेको िैंक स्टेटमेतट िाट देन्खएको छ । 
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दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा िेरुजू रकम 

 • ष्टवत्तीर् ष्टववरण ष्टवश्लरे्ण  
1.  ष्टवत्तीर् ष्टववरण – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउाँपातलका िथा 

नगरपातलकाले प्रत्रे्क वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार मसातिसम्मको 
अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म गरी आर् र व्र्वर्को ष्टहसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा 
६९ मा िोकीर् अनसुार गाउाँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणलीको 
व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्स सम्ितधमा देन्खएका व्र्होरा देहार् िमोन्जम छन ्

• कतिपर् सम्िन्तधि आतथिक कारोिारहरुको सरुमा समावेश नगरेकोले शे्रस्िा अनसुार िैक 
मौज्दाि ऋणात्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका सिै खािाहरुको एकमिु ष्टहसाव गदाि 
मौज्दाि ऋणात्मक नरहेको । 

• प्राि ष्टविीर् ष्टववरणको अनसुचुी २४ मा िैक कारोवारमा िर्ाितिको िाकी रु. 
५०१६८०५६।०६ र अनसुचुी २४ अनसुारको नगद िथा िैक िाकी रु.  
९८९१८०५६।०६ भई िैक रु. ५०१६८०५६।०६ ले िढी देन्खएको ष्टविीर् ष्टववरणले 
देखाउदछ । अनसुचुी २४ मा देखाएको िैक िथा नगद िाकी रु.  ५०१६८०५६।०६  
मध्रे् रु. ४८७५००००  िैक कारोवारमा तभन्निा भन्न े उल्लेख छ ।र्स सम्वतधमा 
पिुर्ाई प्राि नभएकोले ष्टहसाव एष्टकन हुं ुन ुप्रदिछ । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण 
गरे िमोन्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचि शीर्िक सम्ितधी व्र्वस्था अवलम्िन 
गनुिपने िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकिाट स्वीकृि भए िमोन्जमको ढााँचामा 
लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकिाट 
स्वीकृि भएको NEPSAS based ढााँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् कोर्को सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कार्म 
गनि महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् संन्चि कोर् व्र्वस्थापन 
प्रणाली (सरु) को प्रर्ोग गरेको भएिापतन सिै कारोिार सरुमा समावेश नभएकोले आम्दानी 
िथा खचि तभडदैन । 

• गाउाँपातलकाले पेश गरेको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदनमा भकु्तानी रु ३५२९१४९६६।७२  
देखाएकोमा पातलकािाट खचि भएको (संघीर् हस्िातिररि कार्िक्रम िाहेकको )सिै िजेट 
न्शर्िकको आतथिक ष्टववरण एवं फााँटवारीको जोडजम्मा िाट जम्मा खचि रु 
३५२७६८९६६।६२ देन्खतछ । फरक रकम रु १४६००० सम्ितधमा र्ष्टकन हनुपुदिछ 
। 

• पातलकािाट लेखापरीक्षणको लातग पेश भएको संन्चिकोर्को िैंक नगदी ष्टकिािअनसुार 
आम्दानी रु ४०५८३५०८८ देखाएकोमा पातलकाले पेश गरेको ष्टवत्तीर् ष्टववरण म,ले.प. 
फारम नं २७२ मा रु ३८७३२३८६६।१७ देन्खतछ । ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन र िैंक नगदी 
तिच रु १८५११२२१।८३  फरक देन्खएको छ ।  

• पातलकोको संन्चिकोर्को िैंक नगदी ष्टकिाि अनसुार रु ३१७९३७३२८ खचि देन्खएकोमा 
ष्टवत्तीर् प्रतिवेदनमा रु ३४६४९३५७५।७८ देन्खतछ । िैंक नगदी ष्टकिाि र ष्टवत्तीर् 
प्रतिवेदन तिच रु २८५५६२४७।७२ ले फरक  देन्खएको छ । 

• पातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदनमा अतर् भकु्तानी देखाएको रु ६४२१३९१ सम्ितधमा र्ष्टकन 
हनुपुदिछ । 
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लेखापरीक्षणका क्रममा िैंक नगदी ष्टकिाि िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारण 
स्थानीर् िहले पेश गरेको आर्–व्र्र् ष्टववरण र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था छैन ।त्र्सैले 
िोकेिमोन्जमका ष्टवत्तीर् ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्िष्टवक न्स्थति देन्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ ।  

2.  न्जम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको सन्ञ्चि कोर्मा गि ष्टवगिको िााँकी, र्स वर्ि प्राि र 
खचि भएको रकम स्पि देन्खने गरी ष्टहसाि राख्न ेर न्जम्मेवारी एष्टकन गनुिपदिछ । िर स्थानीर् 
िहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनसुार गि वर्िको अतत्र्मा रु ४२५७ हजार मौज्दाि कार्म 
भएकोमा र्ो िर्िको शरुुमा रु ७३७४ हजार न्जम्मेवारी सारेको देन्खर्ो । जस अनसुार 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भतदा रु ३०१७ हजार िढी न्जम्मेवारी सरेको 
सम्ितधमा र्ष्टकन गनुिपदिछ । 

 

3.  िैक ष्टहसाि– स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) िमोन्जम स्थानीर् 
िहले आफ्नो कारोिारको लेखा महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्को तसफाररशमा 
महालेखापरीक्षकिाट स्वीकृि भएको ढााँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो िमोन्जम मातसक रुपमा 
से्रस्िा र िैक खािाको ष्टहसाि तमलान ष्टविरण िर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको 
देहार्िमोन्जमको खािाको मातसक रुपमा िैंक ष्टहसाि तमलान ष्टववरण िर्ार नगरेको कारण 
तनम्नानसुार रु२७००५९०६ फरक रकम मध्रे् प्रदेश र संघीर् सशििको तमिी 
२०७६।३।३१ मा म्र्ानअुल रुपमा तनकासा ष्टफिाि गरेको िर िैंक घटेको रु ११८३५२८३  
संन्चि कोर्को िैंक स्टेटमेतट  ष्टववरणिाट देन्खतछ । फरक रकमिाट तनकासा ष्टफिाि रकम 
घटाउदा समेि रु१५१७०६२३ फरक देन्खतछ । 

 

 तस.नं
. 

खािाको नाम 
शे्रस्िा अनसुार 

िााँकी 
िैंक स्टेटमेण्ट 
अनसुार िााँकी 

फरक 

१ चाल ुखचि  खािा ष्टवजोर वर्ि ३६७६३८६।२
८ ४५२०७७४।७८  

२ पुाँजीगि खचि खािा– ष्टवजोर वर्ि ५३८००३ ११७३९५४६।९८  

३ धरौटी खािा १६४०४१५ ६७०५०५।२४  

४ संन्चि कोर् खािा ८७८९७७५९।
७८ ४८४५११८५।८८  

५ प्रकोप  व्र्वस्थापन कोर् ३२३४५७ १६८८१०१  

 जम्मा ९४०७६०२० ६७०७०११३।८८ २७००५९०६  

 

3.1.  घटी मौज्दािाः गााँउपातलकाले िैक ष्टहसाव तमलान ष्टववरण मलेप फारम नं २१२ िर्ार नगरेको 
कारण धरौटी खािामा से्रस्िाअनसुार रु१६४०४१५ र िैक अनसुार मौज्दाि रु६७०५०५।२४ 
रहेकोमा से्रस्िाभतदा िैक घटी रहेको रु ९६९९०९।७६ को िैक ष्टहसाव तमलान ष्टववरण 
िर्ार गरी एष्टकन गनुिपने रु 

 

 

 

 

९६९९०९।७६ 

4.  लेखा शे्रस्िााः स्थातनर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ मा पातलकाले आर् 
व्र्र्को अतभलेख अद्यावतधक रुपमा राख नपुने व्र्वस्था छ । पातलकाले लेखापरीक्षणलाई पेश 
गरेको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन म.ले.प फा.नं. २७२ , िैंक नगदी ष्टकिाि शीर्िकगि आतथिक ष्टववरणहरु 
तभडान गदाि आम्दानी, खचि पेश्कीको अतभलेख अद्यावतधक रुपमा राखेको पाइएन । पातलकाले 
आतथिक कारोिारको ष्टहसाि सरुमा आिर्द् गरेिापतन तनकासा ष्टफिाि रु ११८३५२८३   ष्टफिाि 
खचि लेखेको, गा.पा. कृष्टर् चाल ुिफि को म.ले.प फा.नं. २१३ र २१४ तभडान गदाि रु १५०००० 
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फरक परेको, प्रकोप व्र्वस्थापनको आर् व्र्र् ष्टववरणमा सरुमा खचि नदेखाएको रु 
५०५८२९१ रहेको, धरौटी खचिमा िैंक नगदी ष्टकिाि भतदा आतथिक ष्टववरणमा रु १४६००० 
कमी देखाएको,  संघीर् हस्िातिररि कार्िक्रम सरुमा प्रष्टवष्टि नगरेको र िैंक नगदी ष्टकिाि 
म्र्ानअुल राखेको देन्खतछ । 

4.1.  राजश् व िाडफाडाः गाउाँपातलकाको राजश् व िाडफाड संघीर् सरकार िफि को िजेट अनमुान रु 
८४३४७६७० रहेकोमा वास्िष्टवक आम्दानी रु ५७३८२८७३ भएको देन्खर्ो ।उक्त प्राप् िी 
भतदा  रु ११८२४१२  ले िष्टढ खचि देखाइ वास्िष्टवक खचि रु ६९२१२२८५ खचि ष्टहसाििाट 
देन्खतछ ।खचिको फाटवारीिाट जम्मा खचि रु ६८५७०५३४।२० देन्खएको छ । 
पातलकािाट  रु ६४१७५१ िरािरको रकम २ पटक ररभसि गदाि रु ६४१७५१ खचि घटन 
जादा तित्तीर् ष्टववरणमा वास्िष्टवक खचि भतदा रु ६४१७५१ ले कमी देन्खएको छ । 

 

4.2.  धरौटीाः पातलकाले धरौटी खािाको कारोिारमा सामान्जक सरुक्षा भत्ताको पेन्श्क फछिर्ौट एवं 
कारोिार गरेको , आतथिक ष्टववरण र मलेप फा नं २७२ को अनसुचुी १५ तिच रु १४६००० 
धरौटी आम्दानी एवं खचिमा फरक परी आतथिक ष्टववरण भतदा अनसुचुी १५ मा िढी कारोिार 
देखाएको, गि ष्टवगिको धरौटी िाकीको न्जम्मेवारी धरौटी खािामा भए नभएको अतभलेख 
नरहेको र िैंक र फाटवारी अनसुार रु ७०१२१५ िैंक िढी देन्खएको छ । 

 

4.3.  पेन्श्काः पातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन मलेप फा नं २७२ को अनसुचुी २३ मा म्र्ाद ननाघेको 
रु ९२६८०० र म्र्ाद ननाघेको रु ३३०७२०० समेिको जम्मा रु ४२३४००० देखाएको 
छ । पातलकाले ०७७ श्रावण मष्टहनामा पेन्श् क फछिर्ौट गरी ०७७ िसार मसातिको कारोिारमा 
गाउपातलका चाल ुिफि  भौ.नं ५६३  देन्ख ५७१ सम्म सरुमा समावेश गरी फछिर्ौट गरेको 
रु ३४४६६१० र चाल ुआतथिक वर्िको पेन्श्क काकी ष्टववरणमा िाकी देखाएको रु ९२६८०० 
समेि जम्मा रु ४३७३४१० देन्खएको छ । पातलकाको फछिर्ौट गनि िाकी पेन्श्कको 
मास्केवारी ष्टववरणमा रु ९२६८०० सरुको अतभलेखिाट देखाएको छ । पातलकाले असारको 
कारोिारमा फछिर्ौट देखाएको रकम रु ३४४६६१० अनसुचुी २३ मा नखलेुको एवं फछिर्ौट 
गनि िाकी ष्टववरणमा नदेखाएको रकम भतदा िैंक नगदी ष्टकिािमा फछिर्ौट गरेको िढी 
देन्खएको छ । अिाः अनसुचुी २३ मा म्र्ाद नाघेको देखाएको रु ३३०७२०० र असारको 
कारोिारको फछिर्ौट िढी रु १३९४१० समेि जम्मा रु ३४४६६१० समितधमा गि ष्टवगि 
वा चाल ुवर्िको के कति पेन्श् क िाकी हो अतभलेख अद्यावतधक गरी र्ष्टकन गनुिपदिछ । 

 

4.4.  प्रकोप व्र्वस्थापनाः पातलकाले चाल ुखचि न्शर्िकको ष्टवतनर्ोन्जि रकम मध्रे् रु ३५६०६०० 
प्रकोप व्र्वस्थापनमा ट्रातसफर भएको देन्खतछ ।ट्रातसफर रकम प्रकोप मौज्दाि एवं खचि 
भएको रकम दोहोरो हनुाले खचि िढी देन्खएको छ । 

 

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

िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन ।  
• पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी २११ 

वमोन्जम ढााँचामा वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ िमोन्जम एक आतथिक वर्िमा खचि 
हनु नसकी िााँकी रहेको रकम आतथिक वर्िको अतिमा स्थानीर् िहको संन्चि कोर्मा 
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ट्रतसफर गनुिपनिमा आतथिक वर्ि समाि भए पश्चाि ्तमिी २०७७।५।७ मा ट्रातसफर गरेको 
पाइर्ो । 

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

• राजस्व संकलन सम्ितधमा सचुना प्रतितधको प्रर्ोग गरी सिै कारोिार िैष्टकङ्ग प्रणाली माफि ि 
गने गरेको देन्खएन । 

• अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ िमोन्जम मध्र्कालीन खचि 
संरचना िर्ार गनुिपनेमा पातलकाले सो िमोन्जम मध्र्कालीन खचिको संरचना िर्ार गरेको 
पाईएन ।  

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपातलका िथा नगरपातलकाले 
आफ्नो अतधकारक्षेरतभरका ष्टवर्र्मा स्थानीर्स्िरको ष्टवकासका लातग आवतधक, वाष्टर्िक, 

रणनीतिगि ष्टवर्र् क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन ष्टवकास र्ोजना िर्ार गरी 
कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

• स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको तिश्लरे्ण गरी सम्भाब्र् 
आर्ोजनाको िैंक खडा गरेको देन्खएन । 

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

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशाः स्थानीर् 
राजश्व परामशि सतमति, स्रोि अनमुान र िजेट सीमा तनधािरण सतमति र िजेट िथा कार्िक्रम 
िजुिमा सतमति रहने व्र्वस्था गरेकोमा पातलकाले उक्त सतमति गठन गरेको पाईएन ।  

• 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 । 

• न्जतसी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार ष्टवतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम 
गनुि पनेमा गरेको पाईएन र मूल्र् पतन आन्शंक रुपमा मार खुलेको पाइर्ो ।  

• मलु्र् अतभवृष्टर्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 
जानाकारी सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददई आतथिक वर्िको अतिमा मार 
ददएको िथा इ टीतडएस नगरेको पाइर्ो। 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददाँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जााँच गरी रतसद ष्टवल भपािइहरुमा 
तसलतसलेवार नम्वर रान्ख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने 
छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

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

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोन्जम आतथिक वर्ि शरुु हनुभुतदा 
पतर ददन अगािै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा 
अतर् महशलुको स्थानीर् तर्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 
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• 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, 2074 को दफा 74(2) अनसुार साविजतनक खररद 
तनर्मावली वनाई लाग ुगनि सक्ने व्र्वस्था भएकोमा साविजतनक खररद तनर्मावली वनाएको 
पाईएन ।  

• 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 पातलकािाट संचालन भएका ष्टवतभन्न र्ोजना तनमािण कार्ि 
गनि सम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मातर्िा प्राि 
हनुे गरी दिाि गरेको पाइएन ।  

• पातलकाले आर्ोजना।कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िपिmिाट नगद लागि 
सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने,मा सो नगरेको र लागि सहभातगिा 
सष्टहिका लागि अनमुान िर्ार गरेको देन्खएन । 

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

• वािावरणको संरक्षणको एष्टककृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन ।शहरीकरण 
भैरहेका स्थानलाई मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्िस्थापन स्थल पष्टहचान एिं कार्िर्ोजना 
िर्ार गरेको पाईएन ।  

• पातलकाको ष्टवकास तनमािण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्राष्टवतधकिफि  १२ र 
प्रशासतनकिफि  २३ समेि  ३५ कमिचारीको दरितदी स्वीकृि भएकोमा क्रमश: १० र  
२२ समेि  ३२ पदपूिी भएकोले कार्िलर् सञ्चालनमा कमिचारीको अभाव रहेको पाईर्ो 
। 

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

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 वमोन्जम कमिचारीहरुको कार्ि ष्टववरण वनाई लाग ु गरेको 
पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 ख(2) वमोन्जम िलष्टव प्रतिवेदन पाररि गराएर 
मार िलव भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वर्िभरीमा रु. 
१९४७९९५४ खचि लेखेको पाईर्ो । 

• संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्को 2073।12।25 को पररपर अनसुार 
र्स पातलकामा समाष्टहि भएका साष्टवकका गााँउ ष्टवकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की 
िथा वेरुजकुो लगि िर्ार गरेको पाईएन ।  

• भ्रमणमा खष्टटने कमिचारीहरुवाट भ्रमण प्रतिवेदन तलने नगरेको । 

• र्ािार्ाि खचि भतु्तानी गदाि स्पि मापदण्ड र दररेट तनधािरण नगरेको । 
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• एकीकृि न्जतसी ष्टकिाि िर्ार नगरेको । 

• संचातलि सवै कार्िरमहरुको तनर्तमि अनगुमन सोको तनर्मीि प्रतिवेदन गने गरेको छैन  
• रु २० हजार भतदा मातथको कारोवार अतनवार्ि रुपमा म.ुअ.करमा दिािवालासाँग खररद 

गनुिपनेमा पान ष्टवलमा कारोवार गरेको । 

• र्ोजनागि रुपमा अलग अलग नापी ष्टकिाि नराखेका एवंम तनमािण कार्िको हालसम्मको 
परीमाण र खचि देन्खने एष्टककृि नापी ष्टकिाव प्रर्ोगमा नल्र्ाएको । 

• भकु्तानी गदाि कर कट्टी गररएको रकम दान्खला गदाि समेि गोश्वारा भौचर उठाइ कारोिार 
गनुिपने । 

• ममिि अतभलेख खािा अद्यावतधक नगरेको, ममिि आदेश नभएको । 

• कतिपर् कार्िक्रममा भरपाइ माफि ि भकु्तानी गरेको । 

• स्वीकृि म.ले.प.फा. नं अनसुारको अतभलेख अद्यावतधक गरी नराखेको 
• सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गदाि एम.आइ.एस. प्रणाली अद्यावतधक नगरेको, नगद भत्ता 

ष्टविरण गदाि पररवारका अतर् सदस्र्लाइ िझुाउने गरेको  
• स्थातनर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९७ िमोन्जम पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको 

साविजतनक सम्पतिको रखेदेख ममिि सम्भार र संरक्षण गरे नगरेको अतभलेख राखेको पाइएन 
। 

• कार्िक्रम संचालनको लातग पेश्की दददा कतिपर्मा लागि अनमुान िर्ार नगरेको । 

• र्ोजना कार्ाितवर्नको कार्ििालीका निनाउको । 

    िसथि पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोकीए िमोन्जम प्रभावकारी र 
ष्टवश् वसनीर् िनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ िनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

6.  सेवा प्रवाह लेखापररक्षणलाई प्राि ष्टववरण अनसुार अ ि ०७६।७७ मा पातलकािाट 
तनम्नानसुारको सेवा  प्रवाह गरेको देन्खतछ  । 

 

 तस न ष्टववरण ष्टववरण सेवा प्रातिका लातग तनवेदन र तसफाररस सखर्ा 
१ जतम मतृ्र् ुदिाि ३९१ 

२ नागररकिा तसफाररस २७५ 

३ घरिाटो तसफारीस १६४ 

४ नािा प्रमाणीि २०७  

 

 • र्ोजना िजुिमा, िजेट िथा कार्िक्रम   
7.  िजेट पेश, पाररि र अन्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा 

स्थानीर् िहले आगामी आतथिक वर्िको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकािाट स्वीकृि 
गराई असार १० गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको िजेट छलफल गरी असार मसातितभर 
सभािाट पाररि गनुिपने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभािाट िजेट स्वीकृि 
भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई िजेट खचि गने 
अन्खिर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा उपाध्र्क्ष श्री सतजीव ओली ले 
२०७६।३।१० गिे रु ४२ करोड ४२ लाख २६ हजारको िजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा 
२०७६।३।१० मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७६।४।०१ 
मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई िजेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गरेको देन्खतछ । 
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8.  र्ोजना िजुिमा र कार्ाितवर्नाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमोन्जम 
स्थानीर् िहले र्ोजना वनाउाँदा सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट 
गरी प्राथतमष्टककरण गनुिपने व्र्वस्था छ । साथै र्ोजना वनाउाँदा मध्र्म िथा ददघिकालीन 
प्रकृतिका आर्ोजनाहरूको सूची समेि िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन ुपने व्र्वस्था छ । 
पातलकाले र्स वर्ि आतथिक, सामान्जक र पूवािधार ष्टवकास लगार्िमा रु ३४ करोड २९ लाख 
३७ हजार िजेट व्र्वस्था गरेकोमा रु २८ करोड १ लाख ९७ हजार खचि गरेको पाइर्ो । 
र्स वर्ि सञ्चातलि कुल  र्ोजनाहरू मध्रे् १ लाख भतदा कममा ६ र्ोजना ,१–५ लाख 
सम्मका  ६९  र्ोजना, ५–१० लाख सम्मका  २० र्ोजना र १० लाख भतदा माथी   ३६  
र्ोजना सञ्चालन भएकोमा    २  वटा र्ोजना क्रमागि र ७ वटा र्ोजना संचालन नभएको मा  
उपभोक्ता सतमतिवाट १४१ र ठेक्कावाट  ५  र्ोजना संचालन गरेको पाइर्ो । पातलकाले मध्र्म 
िथा ददघिकातलन र्ोजना छनौट िथा प्राथतमष्टककरण नगरेको र अतधकांश कच्ची वाटोमा रकम 
खचि गरेको देन्खतछ । पातलकाले मध्र्म िथा ददघिकातलन र्ोजना छनौट िथा प्राथतमष्टककरण 
गरी सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि गने गरी र्ोजना सञ्चालन हनु ुपदिछ । 

 

9.  अिण्डा िजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िमोन्जम स्थानीर् आतथिक अवस्था 
समेिको आधारमा िजेट िथा कार्िक्रमको प्राथतमकीकरणका आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान 
िथा सीमा तनधािरणका आधारमा अिण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुिपने व्र्वस्था छ 
। र्स स्थानीर् िहले र्ो िर्ि रु. १ करोड ४ लाख १२ हजार अिण्डा राखेको छ । उक्त  
अिण्डा रकम कार्िपातलकाको ष्टवतभत न तमिीको तनणिर्िाट गाउसभािाट अनमुोदन गरी खचि 
गरेको छ । िजेट अिण्डमा राखी कार्िपातलकाको तनणिर्िाट खचि गने प्रष्टक्रर्ामा तनर्तरण 
गनुिपदि                                                        (रु. हजारमा) 

 

 क्र.स. अवण्डा न्शर्िक रकम अवण्डा वाट खचि भएको कार्िक्रम 

१ समपरुक कोर् ४६९७ पुाँजीगि िफि  रु ४६९७ 

२ मष्टहला उत्थान कार्िक्रम १२५ मष्टहला सम्ितधी कार्िक्रम रु १२५ हजार 
३ ष्टवद्यालर् अनदुान कार्िक्रम ४८९० ष्टवद्यालर् अनदुानमा रु ४८९० हजार 
४ मष्टहला तसप ष्टवकास िातलम ५०० तसलाइ कटाइ कार्िक्रम रु ५ लाख  
५ नेितृ्व िथा क्षमिा ष्टवकास 

कार्िक्रम 

२०० नखलेुको 

 जम्मा १०४१२   

 

10.  कार्िक्रम पररवििन  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा खचि गने अन्खिर्ारी 
र कार्िष्टवतध सम्ितधमा उल्लेख छ  । साथै सोही तनर्मको उप तनर्म ७ वमोन्जम 
कार्िपातलकाले सभावाट स्वीकृि तसमा र न्शर्िक वाष्टहर गई खचि गनि नपाउने उल्लेख छ । 
सो ष्टवपररि वडा कार्ािलर्हरूको तसफारीसमा गाउाँकार्िपातलकाले तनम्नानसुार कार्िक्रम संसोधन 
गरी रकम खचि गरेको पाईर्ो जसका केही उदाहरणहरु तनम्नानसुार रहेका छन। 

 

 तस
न 

मौजदुा कार्िक्रम रकम पररवतििि कार्िक्रम रकम कार्िपातलकाको 
तनणिर् तमिी 

१ ष्टवतभत न ५ वटा ४५२१ प्रकोप व्र्वस्थापन ४५२१ ०७७।२।६ 
२ ष्टवतभत न ४ वटा ४५६ ष्टवउ ष्टविरण कार्िक्रम ४५६ ०७७।२।६ 
३ ष्टवतभन्न ४ वटा १३१२ ष्टवद्यालर् अनदुान १३१२ ०७७।२।६ 
४ इतधन शीर्िक १२०० ष्टवपद व्र्वस्थापन १२०० ०७७।२।६ 
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५ प्रदेश सरकारिाट 
नगद अनदुान 

१००० ष्टवतभत न २ सडक ममिि १००० ०७७।३।१५ 

६ न्शक्षा स्िर मापन 
परीक्षा 

१५० अतर् कार्िक्रम १५० ०७७।३।१५ 

11.  प्रगति ष्टववरण नभएकोाः स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा र्ोजना छनौट 
िथा सञ्चालन सम्वतधी व्र्वस्था छ । पातलकाले र्स िर्ि उपभोक्ता सतमतिवाट सञ्चालीि १४१  

र्ोजनाहरु समेि कुल १४६ र्ोजना सञ्चालन गरेको देन्खर्ो । पातलकाले सञ्चातलि र्ोजनाहरुको 
प्रगति ष्टववरण पेश हनु आएन । सञ्चालीि र्ोजनाहरुको कार्िसम्पन्न अवस्था, ष्टवतिर् एवं भौतिक 
प्रगति स्थीति समेिको ष्टक्रर्ाकलापगि र रकमगि पररमाण खलु्न ेगरी एकीकृि रुपमा प्रगति 
प्रतिवेदन िर्ार नगरेकोले सो को ष्टवश्लेर्ण गनि सष्टकएन । अिाः स्वीकृि कार्िक्रम िमोजीम 
कार्ि सञ्चालन र सञ्चालीि कार्िको प्रगति ष्टववरण िर्ार हनुपुदिछ । 

 

12.  सञ्चालन नभएका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरुाः लेखापरीक्षणलाई प्राप् ि ष्टववरणअनसुार र्स वर्ि 
तनम्नानसुारका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरुमा िजेट व्र्वस्था भएकोमा संचालन हनु नसष्टक शतुर् 
प्रगति रहेको पाइर्ो । गाउाँपातलकाले िजेट व्र्वस्था भएको र्ोजना िथा कार्िक्रम संचालन 
गरी िजेट उपर्ोगी क्षमिा िढाउनपुदिछ ।                                              (रु. हजारमा) 

 

 तस. नं र्ोजनाको नाम िजेट  
१ िकु्माडाडा अमाडेल ुतिग ुसडक स्िरोत नति ५०० 

२ ८ नं वडा कार्ािलर् भवन तनमािण ३००० 

३ तसंगटीघाट िथा पाकि  तनमािण १५०० 

४ झारुङ खोला पक् की पलु १०००० 
५ फेल्दार चेतदा मेतदा गमु्िा तनमािण १४०० 
६ वडा नं ७ खानेपानी ममिि ५०० 
७ गोंगर िजार न्शवालर् मन्तदर तनमािण १०० 
८ राष्टिर् पररचर् पर िथा पंन्जकरण ष्टवभाग पुाँजीगि २०६ 
९ रािपति मष्टहला उत्थान कार्िक्रम १० 
१० पोर्ण कार्िक्रम २४  

 

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

 

 
तस.नं. 

पूाँजीगि खचि 
शीर्िक 

कुल खचि 
चौमातसक खचि (रु.हजारमा) आर्ाढ 

मष्टहनाको 
मार खचि 

प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेस्रो 
चौमातसक 

 पूाँन्जगि  १३५५२० १५४५० ७२३७० ४७७०० ८८७३० 
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 खचि प्रतिशि १०० ११.४० ५३.४० ३५.२० ६५.४७  
14.  क्षरेगि िजेट र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा 

समानपुातिक िजेट ष्टवतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को 
क्षेरगि िजेट र खचिको न्स्थति देहार्अनसुार रहेको देन्खतछ । 

 

 मखुर् क्षरे वाष्टर्िक वजेट खचि रकम कुल खचि मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथिक ष्टवकास २१३७१७०० १३४६८३९३ ४ 

सामान्जक के्षर  १८९३४५५०० १६९४७१०१२।४७ ४८.९१ 
पूवािधार ष्टवकास के्षर १३२२१९९८० ९७२५८५४३ २८ 

सशुासन िथा अतिर सम्िन्तधि के्षर १३३५३६०० १०३७८४०७ ३ 

कार्ि सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचि ६७९३५४०० ५५९१७२२० १६।१४ 

जम्मा ४२४२२६१८० ३४६४९३५७५।७२ १००  

 

 उन्ल्लन्खि ष्टववरण ष्टवश्लरे्णिाट तनम्नानसुार देन्खएको छ:  
14.1.  खचि तिश्लरे्णाः पातलकाले र्सिर्ि कुल आन्तिरक आर्िाट रु २८०५४३००  राजस्व िााँडफााँड 

र अनदुानिाट रु ३६६६४३४५९ समेि रु ३८७३२३८६६ आम्दानी भएकोमा चाल ुिफि  
रु २१०९७३६१३  र पूाँन्जगि िफि  रु१३५५१९९६२  र तिन्त्तर् ब्र्िस्था िफि  रु -० समेि 
रु ३४६४९३५७५ खचि भएको छ । खचि मध्रे् आतिररक आर्को ष्टहस्सा ८.१० प्रतिशि 
रहेको छ। र्सिर्ि पदातधकारी सतुिधामा रु ७०२३५५० खचि भएको छ जनु आतिररक 
आर्को २५ प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राि भएको सिै अनदुान र राजस्व िााँडफााँडको 
रकमिाट ५७=५४ प्रतिशि चाल ुर ३६=९६-प्रतिशिमार पूाँन्जगि तनमािणमा खचि भएको देन्खतछ 
। र्सिाट पातलकाहरुले तिकास तनमािण प्रर्ोजनमा तर्नु खचि गरेको प्रशासतनक प्रर्ोजनमा 
िष्टढ खचि भएको देन्खतछ । प्रशासतनक खचि तनर्तरण गदै प्राि अनदुान र राजस्व िााँडफााँडको 
रकम अतधकरुपमा तिकास तनमािण प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदिछ । 

 

14.2.  आतिरीक आर् कराः लेखापररक्षण लाई प्राि ष्टववरण अनसुार र्स वर्ि कुल आतिरीक आम्दानी 
रु २८०५४३०० रहेकोमा पातलकाको कुल प्रशासतनक खचि रु ५५९१७२२० रहेको छ । 
आतिरीक आर्को िलुनामा प्रशासतनक खचिको ष्टहस्सा १.९९ गणुा िढी रहेको छ । पालीकाले 
आतिरीक आम्दानीका थप स्रोिहरु िढाउन पहल गनुिपदिछ । 

 

15.  अधरुा आर्ोजना – आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २६ अनसुार र्ोजनाहरुको 
भौतिक र ष्टवत्तीर् पक्षको सामषु्टहक समीक्षा गनुिपने र र्सरी गररने समीक्षामा प्रगति कम हनुकुा 
प्रमखु कारणहरु र सोको तनतमत्त न्जम्मेवार व्र्न्क्तको पष्टहचान गनुिपने, त्र्स्िो समीक्षामा सधुारका 
लातग चाल्न ुपने कदमहरु र न्जम्मेवार व्र्न्क्त उपर गनुिपने कारिाही समेि उल्लेख गनुिपने 
व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि स्वास्थर् चौकी खाििल को रु ३० लाख र सामदुाष्टर्क 
स्वास्थर् इकाइ खाििलको भवन तनमािणमा रु ५० लाख िजेट तितनर्ोजन गरेकोमा ३५ प्रतिशि 
कार्ि सम्पत न गरी िाकी कार्िको न्जम्मेवारी सारेको पाइर्ो । र्सरी कानून ष्टवपरीि सम्झौिा 
गरी िर्ौसम्म पतन सम्पन्न नगरी अधरुो रहन गएको उपर्कु्त देन्खएन । 

 

 संगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  

16.  कमिचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले 
आफ्नो अतधकार क्षेर र कार्ििोझको ष्टवश्लेर्ण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षणको आधारमा 
स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारिाट तलईने कमिचारीको दरितदी प्रस्िाव गनुिपने 
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र अस्थार्ी दरितदी सजृना गनि नसष्टकने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले ष्टवतभन्न ९ पदमा ३२ 
जना कमिचारीहरु करारमा राखी रु. ८१७७००० खचि लेखेको छ ।  
    त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोन्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी 
चालक, सर्श, कार्ािलर् सहर्ोगी, पलम्िर, इलेक्टीतसर्न, चौष्टकदार, मातल, िगैँचे लगार्िका पदमा 
मार करारवाट सेवा तलन सष्टकने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेन्खि पद 
वाहेकको असई पदमा २ र प्रा.स. मा १ गरी २ पदमा ३  जना करार तनर्नु्क्त गरी िर्िभरीमा 
रु. ८८६८६० भकु्तानी गरेको देन्खतछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1.  महंगी भत्तााः गाउाँपातलकाले ३२ जना करार कमिचारीहरुको लातग रु ७६८००० महंगी भत्ता 
भकु्तानी गरेको छ । महंगी भत्ता भकु्तानी गदाि सम्झौिामा एकरुपिा कार्म गरेको पाइएन । 
कुनैमा सम्झौिा िमोन्जम र कुनैमा कार्िपातलकाको तनणिर् िमोन्जम र्स्िो खचि लेखेको पाइर्ो 
। 

 

16.2. १ कमिचारी ष्टफल्ड भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) िमोन्जम 
स्थानीर् सेवा गठन, संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा सषु्टवधा सम्िन्तध आधारभूि तसर्द्ाति 
र मापदण्ड संघीर् काननु िमोन्जम हनुे, दफा ८६ (२) िमोन्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन 
िथा व्र्वस्थापन सेवाको शिि िथा सतुिधा सम्िन्तध अतर् व्र्वस्था स्थानीर् िहले िनाएको 
काननु िमोन्जम हनुे व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले कानून निनाई र्ो िर्ि तनम्नानसुार ३ जना 
करार प्राष्टवतधक लाइ ष्टफल्ड भत्ता िापि िलिको ४० प्रतिशिले हनुे रु ३२७४५६ प्रोत्साहन 
भत्ता खचि गरेको कारण आतथिक व्र्र्भार िढ्न गएको छ। 

 

पद नाम थर रकम 

अ=स=ई= ददपेश थामी १२७७२८ 

अ=स=ई= रष्टवन िढुाथोकी १२७७२८ 

प्रा=स न्शव िहादरु ठकुरी ७२००० 
जम्मा ३२७४५६  

 

17.  कल्र्ाण कोर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ िमोन्जम स्थानीर् िहले 
स्थानीर् सेवाका आफ्नो दरितदीमा कार्िरि प्रत्रे्क कमिचारीले खाईपाई आएको मातसक 
िलििाट १० प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम िरािरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा 
गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले कमिचारी कल्र्ाणकोर् को स्थापना गरेको पाइएन । 

 

 • कानून तनमािण एवं कार्ाितवर्न   

18.  कानून र सञ्चालन न्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार 
स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका ष्टवर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म 
तनदेन्शका, कार्िष्टवतध र मापदण्ड िनाई कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार 
स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्िाट ३० नमूना 
कानूनहरु िनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म १३ वटा ऐन, २ वटा तनर्मावली, 
१५  कार्िष्टवतध लगार्ि ३० वटा काननु तनमािण गरी कार्ाितर्नमा ल्र्ाएकोछ । साथै पातलकाले 
१६  वटा कानूनहरु तनमािण गरी सभा कार्िपातलकािाट स्वीकृि गरेिापतन उक्त कानूनहरु 
राजपरमा प्रकाशन गरेको छैन ्। िसथि उक्त कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरी कार्ाितवर्नमा 
ल्र्ाउन ुपदिछ । 
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19.  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 ष्टवामद दिाए भएको ३ मष्टहनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ 
। िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण अनसुार गििर्ि फछ्र्र्ौट वा कारिाही ष्टकनारा गरी 
टुङ्गो लगाउन िाकी २३ र र्ो िर्ि थप भएको ५२ गरी कुल ७५ ष्टववाद दिाि भएकोमा ७ 
वटा मार फछ्र्र्ौट भई ६८ िााँकी देन्खतछ । तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ालाई ऐनले िोकेको 
म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारिाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

 

20.  आतिररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् 
िहले आतथिक कारोिारको तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा 
प्रत्रे्क चौमातसक समाि भएको एक मष्टहना तभर आतिररक लेखापरीक्षण गराउन ुपने उल्लेख 
छ । र्स स्थानीर् िहले २०७६।७७ को आतथिक कारोिारको आतिररक लेखापरीक्षण 
हस्िातिररि कार्िक्रमको को.ले.तन.का. िाट र िाकी आलेप शाखा गठन गरी एक आलेप 
सहार्किाट लेखापरीक्षण गराएको पाइर्ो । 

 

 • पदातधकारी सषु्टवधा  
21.  िैठक भत्ता – िागमिी प्रदेश अतिगिि गाउाँ िथा नगर सभाका सदस्र्हरुको सषु्टवधा सम्ितधी 

ऐन, २०७५ (पष्टहलो संशोधन समेि) को दफा ३ अनसुार स्थानीर् िहका पदातधकारी र 
सदस्र्ले आफू तनवािन्चि भई पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई पदभार ग्रहण गरेको ददन देन्ख 
लागू हनुे गरी िोष्टकए िमोन्जम मातसक सषु्टवधा उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले 
पदातधकारी सषु्टवधा सम्ितधी कानूनले २०७६ श्रावण देन्ख असोजसम्मको तर्ाष्टर्क सतमति, 
ष्टवद्यार्न सतमति, लेखा सतमति र सशुासन सतमति िाहेकको अरु कुनै पतन िैठकवापि कुनै पतन 
भत्ताको ब्र्वस्था नभएको देन्खतछ । ऐनमा व्र्वस्था भएिाहेक िैठक भत्ता  रु८५०० िढी 
भकु्तानी रकम असूल गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८५०० 
 वडा न. नाम थर िैठक संखर्ा भकु्तानी रकम कैष्टफर्ि 

५ मधकुर गरुुङ्ग २ १७००  

 टेक िहादरु भजेुल २ १७०० 
 मनशोभा िामाङ २ १७०० 
 लर् िहादरु शे्रष्ठ २ १७०० 
 रतमला तिजकु्क्षे २ १७०० 
 देव कुमारी िस्नेि २ १७०० 
 जम्मा  ८५००  

 

 

22.  सल्लाहकार खचि – िागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सषु्टवधा 
सम्ितधी ऐन, २०७५(पष्टहलो संशोधन समेि) मा र्स प्रदेशमा स्थानीर् िहका प्रमखु िथा उप 
प्रमखुले स्वकीर् सन्चव।सल्लाहकार राख्न पाउने व्र्वस्था गरेको छैन ्। त्र्सैगरी स्थानीर् 
सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा िोकीएको भतदा फरक पदमा कमिचारी 
पदपूिी गनि नहनुे उल्लेख छ । िर गाउाँपातलकाले कानूनी परामशिदािा को रुपमा मातसक 
रुपमा २५००० िलि भत्ता भकु्तानी हनुे  श्री लेक्स च्र्ाम्िर लाइ तनर्कु्त गरी रु ३ लाख 
भकु्तानी गरेको अतनर्तमि देन्खएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३००००० 
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23.  पदातधकारी  सषु्टवधा – िागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा 
सदस्र्ले पाउन े सषु्टवधाका सम्वतधमा व्र्वस्था गनि िनेको ऐन, २०७५ (पष्टहलो संशोधन 
समेि)को  दफा ३ (क) (१) मा स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले अनूसूची १ मा उल्लेख 
भएको सषु्टवधा पाउने ब्र्वस्था छ । पातलकाले संचारमा रु. ५२२०००, खाजामा रु. 
७५१५००, पसु्िक, परपतरका, इतटरनेटमा रु. ४०५०००, खानेपानी िथा तिजलुीमा रु. 
२६५५००,  सरसफाई िथा ममििमा रु. १७१०००, तडजेल पेट्रोलमा रु. ८३२५००, अतितथ 
सत्कारमा रु. ८८६५००, समतवर् भत्ता मा ७९२००० गरी रु. ४६२६००० र तमिी 
०७६।४।१ देन्ख २०७६।६।३० सम्मको पाररश्रतमक रु १११०१५० गरी कुल जम्मा 
खचि रु ७०२३५५० लेखेको पाइर्ो । 

 

24.   ष्टवष्टवध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ िमोन्जम व्र्र्को िजेट 
अनमुान आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि गनुिपने व्र्वस्था 
छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि खाना िथा ष्टवष्टवधिफि  मार रु. १२१०८६५६ खचि गरेको 
छ ।इतधनमा रु ४११२२९५ र सवारी साधन ममििमा रु २०५५७९१ र मेतसन औजार 
ममििमा रु १११२०६६ खचि लेखेको छ ।र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

25.  सामान्जक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमिाट 
आतथिक सहार्िा, चतदा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान ष्टविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको 
देन्खंदैन । र्स स्थानीर् िहले ष्टवतभत न उपचार प्रर्ोजनको लातग र्ो वर्ि ष्टवतभत न व्र्न्क्त एवं 
संघ संस्थालाई रु. ४३९८९४३ सामान्जक सहार्िा र  अतर् सहार्िा रु ११७५३९१३ 
समेि जम्मा रु १६१५२८६२  ष्टविरण गरेको पाइर्ो । र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म 
गनुि पदिछ । 

 

 • अनदुान प्राति र ष्टविरण   
26.  अनदुानको अनगुमन – साविजतनक तनकार्िाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए 

नभएको एकीन गनि अनदुान उपलब्ध गराउने तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुिपदिछ । 
िर पातलकाले देहार्अनसुार स्वास्थर् कृष्टर्, पश,ु शैन्क्षक सेवा, सामान खररदमा िथा अनदुानमा 
रु. ५४ लाख ७० हजार  खचि लेखेका छन । िर पातलकािाट तििरण भएको अनदुानको 
सष्टह सदपुर्ोग भए नभएको सम्ितधमा अनगुमन िथा सोिाट प्राि उपलव्धी मापन गरेको छैन 
। साथै अनदुान सम्ितधमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेका छैनन ्। िसथि अनगुमनलाई 
प्रभावकारी वनाई संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहिाट ष्टविरण हनुे अनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी 
अनदुानग्राहीको जीिनस्िरमा सधुार आएको र्ष्टकन गरी रकमको पूणि सदपुर्ोग गराउनेिफि  
ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

 क्र.स. कार्िक्रम रकम (रु हजारमा) 
१ तसल पोतलतथन प्लाष्टिक िथा तिउ भण्डार ११०७ 

२ मौरी पालन कार्िक्रम ३०० 

३ िोर्र जािको िोका ष्टविरण ५०० 

४ ष्टकष्टव िथा सतुिला खेिी कार्िक्रम २०० 

५ फलफुलको तिरुवा ष्टविरण २७३ 
६ ष्टकष्टव खेिी कार्िक्रम ३०० 
७ सहकारी तसचाइ समहु ५०० 
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८ भकारो सधुार कार्िक्रम ३०० 
९ ष्टकष्टव तिरुवा ष्टविरण (५०% अनुदान) ७० 
१० गोठसधुार कार्िक्रम (८० %) ६०० 
११ ष्टटमरु खेिी कार्िक्रम २०० 
१२ िरकारी िीउ र  ७०% अनदुानमा टनेल ५०० 
१३ गाइ िाख्रा िंगरुपालन (७० % अनदुान) ४०० 
१४ सधुाररएको आरन ष्टविरण १५० 
 जम्मा ५४७०  

27.  नाफामूलक संस्थालाई अनदुान – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ 
ष्टविरणमखुी खचिलाई तनर्तरण गदै संघ िथा प्रदेश सरकारिाट प्राि रकमलाई स्थानीर् पूवािधार 
ष्टवकास िथा दीघिकालीन पजुी तनमािण हनुे कार्िमा खचि गनुिपदिछ । जसिाट नाफा कमाउन े
उद्देश्र्ले स्थाष्टपि संस्थालाई अनदुान उपलब्ध गराउन तमल्दैन ।र्दद उपलब्ध गराउने हो भन े
पतन साििजतनक रुपमा तनशलु्क वा तर्नु शलु्कमा सेिा उपलब्ध गराउने सतुनन्श्चि हनुपुदिछ । 
र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि देहार्अनसुारका  नाफामूलक संस्थाको कार्ािलर् व्र्वस्थापन खचिमा 
लातग रु. २१ लाख  ९८ हजार रुपैर्ा अनदुान उपलब्ध गराएका छन ्।िर त्र्सिाट उपरोक्त 
िमोन्जम सेिा प्रिाह हनुे सतुनन्श्चि छैन । 

तस.नं. अनदुान पाउने संस्थाको नाम प्रर्ोजन अनदुान रकम 

१ कोसेली घर व्र्वस्थापन व्र्वस्थापन १०००००० 

२ मष्टहला आधारन्शल सहकारी सोझै खररद २००००० 

३ सावलादेवी िचि िथा ऋण 
स.स.ली 

व्र्वस्थापन १५०००० 

४ नवन्जवन िचि िथा ऋण स.स.ली व्र्वस्थापन १५०००० 

५ मष्टहला आधारन्शला िचि िथा 
ऋण सहकारी संस्था तलतमटेड 

सेफ खररद १९८००० 

६ सवला देष्टव िचि िथा ऋण 
सहकारी सस्था तलतमटेड 

कार्ािलर् 
ब्र्वस्थापन 

१५०००० 

७ नवन्जवन िचि िथा ऋण 
सहकारी सस्था तलतमटेड 

समाग्री खरीद १५०००० 

८ समावेन्श मष्टहला संजाल भवन ममिि २००००० 
जम्मा २१९८००० 

र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

27.1.  कोशेली घर व्र्वस्थापनm गाउाँपातलकाले कोसेली घर व्र्वस्थापनको लातग रु १० लाख िजेट 
व्र्वस्था गरर रु १० लाखका फतनिचर, कुटाइष्टपसाइ मेतसन, ष्टवद्यिुीर् सामाग्रीहरु लगार्िमा 
अनदुान ददएको पाइर्ो । उक्त कोसेलीघरले पातलकोको भवनको १ कोठा प्रर्ोग गरेको देन्खतछ 
। उक्त कोठा प्रर्ोग गरेिापिको कुनै पतन घरभाडा प्राप् ि भएको देन्खएन । उक्त घरभाडा 
तलनेददने सम्ितधी सम्झौिा लगार्िको कागजाि र अनदुान ददएको रकमको अनदुान कार्िष्टवधी 
समेि संल्ग्न गरेको पाइएन । पातलकाको भवन समेि भाडा वेगर प्रर्ोग गनि ददएको र 
व्र्वस्थापन िापिको अनदुान समेि नाफामूलक संस्थालाइ ददएको उपर्कु्त देन्खएन । 
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28.  अनतु्पादक खचि – साििजतनक श्रोिको उपर्ोग गदाि अतधकिम प्रतिफल सतुनन्श्चि हनुे गरी खचि 
गनुिपनेमा र्स पातलकाले देहार् िमोन्जमका अनतु्पादक प्रर्ोजनमा रु. २१५४०१० खचि गरेको 
देन्खतछ । 

तस.नं. भकु्तानी पाउने संस्थाको नाम प्रर्ोजन रकम 

१ समावेशी मष्टहला संजाल भवन प्लािर २००००० 

२ राष्टिर् लोक दोहोरी प्रतिष्ठान 
नेपाल 

सहर्ोग २०००० 

३ नमूना रू्वा कलि जसी २१६०० 

४ सजृनशील आमा समहु सहर्ोग २५००० 

५ तसंगटी ग्रामीण आाँखा न्क्लनीक ममिि ६३६४७ 
६ पातलका िथा वडा स्िरीर् खेलकुद खेलकुद कार्िक्रम १६०३७६३ 
७ राष्टिर् दोहोरीतगि प्रतिष्ठान कार्िक्रम सहर्ोग २०००० 
८ राम नरेश र्ादव स्वरं्न्स्वका मोवाइल 

ष्टविरण 
२००००० 

 जम्मा  २१५४०१० 

र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

 • कर दस्िरु एवं आतिररक आर्  
29.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र 

५९ मा एकीकृि सम्पन्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल 
ष्टवरौटी शलु्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीर्िकमा आर् अनमुान र असलुी न्स्थति 
तनम्नानसुार रहेको देन्खतछ । 

 

 आर् शीर्िक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सम्पन्त्त कर 
र घरजग्गा कर 

५००००० १०१४ ०.२० 

घरजग्गा वहाल कर २००००० ३४४४५९।८४ १७२.२३ 

अतर् कर ८०००००० ४४६७८७।२४ ५.५८ 

वहाल ष्टवरौटी शलु्क २००००० ८७०० ४ 

     

 

 पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वन्स्थि नरहेको एवं िझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा 
मार कर एवं शलु्क तलने परीपाटी रहेको पाइर्ो। आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख 
अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

 

30.  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो 
कार्िक्षेर तभर रहेका ष्टवतभन्न व्र्वसार् गने व्र्न्क्तिाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको 
छ । र्स वर्ि गाउाँपातलकाले व्र्वसार् दिाि २ िथा १३ नवीकरण शलु्क वापि रु. ७८०००  
कर संकलन गरेकोमा पातलकाको क्षेरतभर रहेका व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख अध्र्ावतधक गरेको 
छ्रन । जसिाट पातलकाले संकलन गरेको व्र्वसार् कर र्थाथि मन्न सक्ने अवस्था छैन । 
िसथि पातलकाले आपm्नो क्षेर तभर सञ्चालनमा रहेका सम्पूणि व्र्वसार्ीको अद्यावतधक अतभलेख 
राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदिछ । 
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31.  आतिरीक आम्दानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ अनसुार आम्दानी 
खचि पषु्टि हनुे गरर प्रमाण राख्नपुने ब्र्वस्था रहेको छ । कार्ािलर्ले र्ोवर्ि आतिररक आम्दानी 
रु.  २८०५४३००  गरेको तिवरण प्राि भएको छ । गााँउपातलका कार्ािलर् र ८ वटा वडा 
कार्ािलर्हरुले गााँउपातलकािाट प्राि रतसद प्र्ाड थान, आम्दानीमा प्रर्ोग भएका रतसदहरु र 
िाकी रहेका रतसदहरुको अतभलेख अद्यावतधक गरेको छैन । िोष्टकएका म.ले.प.फारम नं. 
१०५, १०६, १०७ र १०८  लगार्ि तनम्नानसुारका अतभलेखहरु ब्र्वन्स्थि राखेको नदेन्खदा 
गााँउपातलका र वडा कार्ािलर्हरुिाट भएको आम्दानी र्ष्टकन गनि सष्टकएन । 

 

32.  वडागि आम्दानीाः लेखापरीक्षणलाई प्राप् ि ष्टववरण अनसुार ८ वडाहरुको नगदी रतसद िनु्झतलएको 
ष्टफिाि आएको रतसदको आम्दानी एवं िैंक दान्खला तनम्नानसुार रहेको देन्खर्ो । 

 

 
j8f 

g+=  

uPsf] 

7]nL gubL 

÷ 

dfnkf]t a'lemlng] gfd  

lkmtf{ 

cfPsf] 

7]nL  

gubL 

/l;b 

cfDbfgL  

dfnkf]t 

/l;b 

cfDbfgL  hDdf /sd  

a}+s 

bflvnf  

a}s 

bflvnf 

ldlt  

1  १० मदन कुमार शे्रष्ठ १० 45099 27096 72195 72195 3/3 
2 १० ददपक ठकुरी १० 38625 19852 58477 58477 2/2 

3 १० हररलाल आचार्ि १० 

18403
5 10331 194366 

19436
6 3/3 

4 १३ िकु्तम िामाङ १३ 86101 82765 168866 
16886
6 3/3 

5 १३ मधकुर गरुुङ्ग १३ 47540 
8028

0 127820 
12782
0 3/3 

6 १४ शनु्शल ररजाल १४ 311159 14937 326096 
32609
6 2/2 

7 ९ तलला ि. थामी ९ 86221 29323 115544 
11554
4 3/3 

8 
१७ 

गोष्टवतद कु. 
खड्का १७ 30750 33752 64502 64502 3/3 

     जम्मा       
112786

6 
1127
866    

 

 क. आतिरीक आर्मा प्रर्ोग हनुे रतसदहरुको छपाई, आम्दानी, खचि र िांकी र वडागि ष्टविरणको 
अतभलेख देन्खने रतसद तनर्तरण खािा ब्र्वन्स्थि राखेको पाइएन। 

ख. गि आ.व.मा छपाई भएका नगदद रतसदहरु समेि प्रर्ोगमा आएको पाइएको िर त्र्सको 
अ.ल्र्ा. र िाकी समेि देन्खने अतभलेख अद्यावतधक गरेको पाइएन । 

ग. आतथिक कार्ितितध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) िमोन्जम नगद प्राि हनुे रकम 
दैतनक रुपमा दान्खला गनुिपने र दैतनक रुपमा िैंक दान्खला गनि नसष्टकने भएमा कार्ािलर् 
प्रमखुले कारण उल्लेख गरी साि ददन तभर िैंक दान्खला गनुि पने व्र्वस्था छ ।िैक भौचरका 
आधारमा वर्िको एकमिु २/३ पटक  आम्दानी िाधेको र सो आम्दानी के कष्टहले आम्दानी 
भर्ो वडागि रुपमा अतभलेख राखेको पाईएन । अतभलेख ब्र्वन्स्थिगरी समर्मै दान्खला गने 
िफि  सम्िन्तधि पक्षको ध्र्ान जान ुपदिछ । 

घ) उल्लेन्खि ष्टववरणमा वडागि ष्टफिाि आएको रतसद संस्थाको आधारमा मार पातलकाले रतसद 
िनु्झतलएको ष्टववरण िर्ार गरेको पाइर्ो । पातलकाको रतसद तनर्तरण खािा आंन्शक मार 
भएको र अद्यावतधक वाष्टर्िक अतभलेख नराखेकोले उल्लेन्खि रतसद थान िझेु िझुाएको पिुर्ाइ 
खलु्दैन । र्स सम्ितधमा पातलकािाट रतसद िनु्झतलएको अवस्था र सिै आम्दानी प्राि भए 
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नभएको अवस्था र्ष्टकन गरी घटी आम्दानी र िैंक दान्खला भएको भए ब्र्ाज एवं हजिना समेि 
र्ष्टकन गरी असलु गनुिपदिछ । 

33.  अपर िामाकोसी रोर्ल्टीाः गाउाँपातलकालाइ र्स वर्ि अपर िामाकोसी हाइड्रोपावर तलतमटेड 
मातथल्लो िामाकोसी जलष्टवद्यिु आर्ोजनािाट आर्ोजनाको सहर्ोग गने तनणिर् अनसुार ष्टवतभत न 
सडक तनमािणको लातग तमिी २०७७।३।८ मा रु २५ लाख र तमिी २०७७।३।३१ मा 
रु ७१७०११० समेि जम्मा रु ९६७०११० प्राप् ि भएको िैंक स्टेटमेतटिाट देन्खएको छ 
।उक्त रोर्ल्टी के कति प्राप् ि हनुपुने हो सोको सम्झौिा लगार्िका कुनैपतन कागजाि संल्ग्न 
गरेको पाइएन । र्स सम्ितधमा पातलकािाट र्ष्टकन हनुपुदिछ । 

 

 आर्कर एवं मू.अ.कर  

34.  ररिपूििकको कर तिजक – मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ िमोन्जम मूल्र् 
अतभवृष्टर्द् करमा दिाि भएका फमिसाँग िोकीएको ढााँचाको कर वीजक तलई खररद गनुिपने व्र्वस्था 
छ । िर गाउाँपातलकाले ररि पूकि कको कर वीजक िेगर देहार्का सप्लार्सि िथा तनमािण 
व्र्सार्ीिाट म.ुअ.कर रु२३७९९।१ समेि रु१८३०७० समाना िथा तनमािण सेवा खररद 
गरेको छ । िसथि उक्त सप्लार्सि िथा तनमािण व्र्वसासष्टर्ले ररिपूविकको कर तिजक वेगर 
पातलकािाट भकु्तानी तलएको मू.अ.कर समार्ोजन गरेको प्रमाण पेश हनुपुने रु. 
गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनेको 

नाम 

प्र्ान नं. कर 
ष्टवजकको 
अवस्था 

भकु्तानी 
रकम 

मअुकर 
कर रकम 

५५२।३।३
१ 

रष्टवतर उप्रतेि, 
महालक्ष्मी टे्रडस  
एण्ड सज्लार्सि 

चरीकोट 

६०८२३०
६३४ 

फोटोकष्टप ष्टवल १८३०७० २३७९९ 

 जम्मा    २३७९९  

 

 

 

 

 

 

 

 

२३७९९ 

 • उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  
35.  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म 

उपतनर्म (९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्िाट सञ्चातलि हनुे तनमािण कार्िमा 
डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी मेन्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्न ेव्र्वस्था छ । सो 
तनर्मावलीको प्रतिितधात्मक वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदािको समर्मा हेभी मेन्शन 
प्रर्ोग गनुिपने जष्टटल प्रकृतिको कार्ि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्िन्तधि प्राष्टवतधकको 
तसफाररशमा साविजतनक तनकार्िाट सहमति तलई त्र्स्िा मेन्शन प्रर्ोग गनि सष्टकने उल्लेख छ 
। पातलका अतिगिि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमािण िथा स्िरोन्नतिसाँग सम्िन्तधि र्ोजनाका 
उपभोक्ता सतमतिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेन्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइए िापतन 
तनर्मावलीको व्र्वस्था िमोन्जम सम्िन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररश गराई गाउाँ कार्िपातलकाको 
कार्ािलर्िाट सहमति तलएको पाइएन । र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन : 

गोभौनं./तमति र्ोजनाको नाम कामको 
ष्टववरण 

भकु्तानी रकम प्रर्ोग गरेको 
हेभी उपकरण 

हेभी उपकरणमा 
भएको खचि 

२१/०७६।११।१३ नगरा सडक तनमािण माटो खत न े ३००००० एक्साभेटर २८८००४ 
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३८/०७७।२।५ िलुपु्का गातदकु 
सडक 

माटो खत न े ४००००० एक्साभेटर ४००००० 

४२/०७७।२।५ ढंुगाखानी आलम्प ु
सडक 

माटो खत न े १५००००० एक्साभेटर १५५२५६४ 

६७/०७७।२।२८ स्र्ाल्जाङ खारेखोला 
सडक 

माटो खत न े ७००००० एक्साभेटर ६७२३५० 

९३/०७७।३।३१ जगि ओराङ सडक 
तनमािण 

माटो खत न े २४९५००० एक्साभेटर २२२०९४९ 

तनर्मािलीको ब्र्िस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 
35.1.  मातथ उल्लेख गररएका लगार्ि अतधकांश र्ोजनाहरुको गााँउपालीकाले उपभोक्ता सतमतिसाँग 

सम्झौिा गरी प्राष्टवतधक कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा भकु्तानी ददएको छ । अतधकांश 
उ.स. हरुले एक्साभेटर लगार्िका हेतभ इक्र्पुमेतटहरु प्रर्ोग गरेको तनमािण ब्र्ावसाष्टर्का कर 
तिजकहरु पेश गरी भतु्तानी तलएको छ । उपभोत्ता सतमतिले भतु्तानी तलएको रकमको िलुनामा 
िढी मलु्र्का कर तिजकहरु पेश गरी तनमािण ब्र्वसार्ीले गााँउपातलकािाट भकु्तानी तलएको 
रकमभतदा िढी रकम  उपभोक्ता सतमतिसाँग भतु्तानी तलएको पाइएकोले उि तनमािण कार्िहरु 
िास्िष्टवकिा सम्वतधमा एष्टकन हनु सष्टकएन । 

 

36.  जष्टटलसंरचना तनमािण – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिहरुलाई मेन्शन, औजार उपकरणहरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको न्जम्मेवारी 
ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्चर सष्टहिका भवन, पलु, कल्भटि, 
ओभरहेड टंकी, तनमािण, ग्रामीण ष्टवद्यिुीकरण लगार्िका जष्टटल प्राष्टवतधक पक्ष समावेश हनु े
पूवािधार संरचना तनमािण कार्ि समेि उपभोक्ता सतमतिहरु माफि ि ्गराउने गरेको देन्खर्ो । र्स्िा 
कार्ि व्र्ावसाष्टर्क र अनभुवी तनमािण व्र्वसार्ी फमििाट िोलपर प्रतिस्पधाि मापिmि ् गराउन 
उपर्कु्त हनुे देन्खतछ । र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन ्: 
गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको ष्टववरण भकु्तानी रकम 

ष्टवतभन्न कभडि हल िथा खेल मैदान तनमािण हल िथा मैदन तनमिण ३५१०७४३ 

ष्टवतभन्न खोप केतर भवन तनमिण भवन तनमिण ६८१९७५ 

८२।०७७।
३।५ 

वडा कार्ािलर् िथा स्वास्थर् चौकी 
भवन तनमािण 

भवन तनमिण ९९७००० 

१०७।०७७
।३।१७ 

जमु्सा खानेपानी र्ोजना खानेपातन संचालन ५००००० 

५८।०७७।
२।२५ 

ददङ्गुर ओगेन टासी छोतलङ गमु्वा 
तनमािण 

गमु्वा तनमािण १९००००० 

तनर्मािलीको ब्र्िस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 

 

37.  सव कतयाक्टरवाट काम गराएकोाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को 
उप तनर्म (१०) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समूदार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न 
गनुि पने र तनमािण व्र्वसार्ी वा सव कतट्रर्ाक्टरवाट काम गराउन नहनु े उल्लेख छ । 
कार्ािलर् र उपभोक्ता वीच सम्झौिा भई वाटोको याक खोल्न,े पष्टहरो हटाउने लगार्िका वाटो, 
मोटर वाटो सम्ितधी काम उपभोक्ताले गने भतनएपतन से्रस्िा परीक्षण गदाि अष्टककांश काम 
तनमािण व्र्वसार्ीवाटै गराउन ेगरेको देन्खर्ो उपभोक्ताले पेश गरेको ष्टवलमा केही तनाःशलु्क श्रम 
वापि भनी मस्टररोलमा काम गरेको देखाएपतन अतधकांश र्ोजनाहरुको तनमािण कार्ि तनमािण 

 



 

 

 

 

 

20 

 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा िेरुजू रकम 

व्र्वसार्ीवाटै गराएको उल्लेख गरी उपभोक्ताको र्ोगदान िाहेकको िाकी रकम तनमािण 
ब्र्ावसार्ीको कर ष्टवजक पेश गरी भकु्तानी  गरेको पाइर्ो । कानूनको पररपालना नगरी काम 
गराएकोलाई तनर्मसम्मि मान्न सष्टकएन । केही उदाहरण तनम्न छना्ः 

 भौ.न.तमति  र्ोजनाको नाम 
कामको 
ष्टववरण 

ल.ई 
भतु्तानी 
रकम 

तनमािण व्र्वसार्ी 
कतट्रर्ाक्टरको तिल 

८/०७६।११
।७ 

जगि ठाडी सडक 
तनमािण 

माटो खत न े २१३१४८
० 

२०००००
० 

जतमभतूम कतस्ट्रक्सन, ष्टवग ु
४ 

२०७८६३५ 

२६/०७६।१
१।२८ 

क्र्ारथल सडक 
तनमािण 

माटो खत न े ३१७४९३ ३००००० मष्टहमा तनमािण सेवा, तभनपा 
१० 

२८८१६७ 

३७/०७७।२
।२ 

स्र्ाख ु ढंुगा खानी 
रासा खानी सडक 

माटो खत न े ८५३०१७ ८००००० चके्रश् वर ष्टवल्डसि ८५२७१४ 

४०/०७७।२
।५ 

पेगखुोला नगरा 
मानेडाडा सडक 

माटो खत न े १५८५२२
२ 

१५००००
० 

मनुाल कतस्ट्रक्सन प्रातल, 
कागेश् वरी मनहरा 

१५७०४७३ 

६०/०७७।२
।२० 

ओराङथान 
ठाडोखोला मन्तदर 
सडक 

माटो खत न े ८५५४८८ ८००००० जतममखुी कतस्ट्रक्सन, ष्टवग ु
४ 

८३६२८० 

७१/०७७।
२।२८ 

स्र्ान्ल्जङ 
खारेखोला सडक 

माटो खत न े १४८६०
१४ 

१४०००
०० 

चके्रश् वर ष्टवल्डसि एंड 
कतस्ट्रक्सन प्रातल 

६७२३५० 

 
38.  नम्सिको प्रर्ोगाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(२) मा तनमािण कार्िको 

लागि अनमुान िर्ार गदाि तनमािण सम्वतधी भए त्र्स्िो नम्सि िमोन्जम त्र्स्िो नम्सि नभएको 
अवस्थामा नेपाल सरकारवाट स्वीकृि नम्सि िमोजीम लागि अनमुान िर्ार गनुिपने उल्लेख छ 
। नम्सिको प्रर्ोग गदाि सकेसम्म ष्टकफार्ति नम्सि प्रर्ोग गरर सरकारी स्रोि साधनको तमिव्र्र्ी 
प्रर्ोग गररन ुपदिछ । गााँउपातलकाले उपभोक्ता सतमति माफि ि संचालन गररएका तनमािण कार्िमा 
डोतलडारको नम्सि प्रर्ोग गरेको पाइर्ो । दर ष्टवश्लरे्णलाई आधार मातदा डोलीडारको भतदा 
त्र्ष्टह कार्िमा प्रर्ोग हनुे सडक ष्टवभागको नम्सि ष्टकफार्िी देखीतछ । सडकको नम्सि प्रर्ोग 
नगरी डोलीडारको नम्सि प्रर्ोग गरर लागि अनमुान िर्ार गरर सोही अनसुार मलु्र्ाङ्कन एवं 
कार्िसम्पादन प्रतिवेदन िर्ार गरर रु.५० लाख भतदा मातथका तनमािण कार्िको भकु्तातनको 
पररक्षण गदाि तनम्नानसुार रकम िढी खचि भएको देन्खतछ । नम्सि प्रर्ोग गदाि सस्िो एवं 
ष्टकफार्ति नम्सि प्रर्ोग गनुिपदिछ । ष्टकफार्ति नम्सि प्रर्ोग नगरर िढी दरको नम्सि को आधारमा 
लागि अनमुान एवं कार्ि सम्पन प्रतिवेदन िर्ार गरी उपमोक्ता सतमतिलाई िढी भकु्तानी भएको 
रकम असलु गनुिपने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७०७८४३ 

 भौ.नं/ममती र्ोजनाको नाम कामको ष्टववरण कार्िसम्पत न
को पररमाण 

सडकको नम्स प्रर्ोग भएको 
भवन नम्स 

िढी जम्मा 

१७/०७६।
११।११ 

लामावगर भैसे 
सडक सोतलङ 

१:२:४ RCC 

for PCC 

७.९२ घ.मि ११५१६।८
७ 

१५७७७।९१ ४२६१।०४ ३३७४७ 

२५/०७६।
११।१६ 

फातदाङ खानेपानी 
तसरानधारा 

पाइपलाइन खत न े
नरम माटो 

२७० घ.मि ४६३।५ ७७२।५ ३०९ ८३४३० 

३९/०७७।
२।५ 

फाक्च ु खोला 
खानेपानी 

पाइप लाइन खने्न 
नरम माटो 

८०.२५ 
घ.मि. 

४६३।५० ७७२।५० ३०९ २४९८२ 

४१/०७७।
२।५ 

टसी ल्हाङ गमु्िा कडा माटो खत न े
म्र्ानूअल 

८०.१८ 
घ.मि. 

५४०।७५ ६१८ ७७।२५ ६१९३ 

४४/०७७।
२।७ 

1:1.5:3 PCC १५.२० 
घ.तम. 

१३०९४।१
२ 

१६२१६।०७ ३१२१।९५ ४७४५३ 
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ददङगरु ओगन े
टासी छोतलङ 
गमु्िा 

1:1.5:3 PCC २४.२३ 
घ.तम. 

१३०९४।१
२ 

१६४८४।९७ ३३९०।८५ ८२१६० 

५८/०७७।
२।१० 

ओराङ थोिो डाडा 
पर्िटन पदमागि  

कडा माटो खन्ने 
म्र्ानूअल 

१६५.८७ 
घ.तम 

५४०।७५ ६१८ ७७।२५ १२८१३ 

६२/०७७।
२।२५ 

तसमधारा गौरावारी 
खानेपानी 

माटो खत ने काम 
म्र्ानूअल  

६४.५८ 
घ.तम. 

४६३।५० ७७२।५० ३०९ १९९५५ 

७४/०७७।
२।२५ 

ष्टढकुरे धारा 
वतलगाउ 
वेदठखोररर्ा 
खानेपानी 

नरम माटो खत ने 
काम म्र्ानअुल 

२२०.५ घ.मी ४६३।५ ७७२।५० ३०९ ६८१३४ 

८२/०७७।
३।५ 

वडा कार्ािलर् 
िथा स्वास्थर् 
चौकी भवन 
तनमािण 

1:2:4 PCC १२.२९ 
घ.तम. 

११५१६।८
७ 

१४६६५।५८ ३१४८।७१ ३८६९८ 

९४/०७७।
३।१२ 

ष्टढङसाङ र्ासाि 
देउढंुगा ष्टवगगुमु्िा 
पदमागि 

कडा माटो खत ने 
काम  

२५२.३७ 
घ.तम. 

५४०।७५ ६१८ ७७।२५ १९४९५ 

९५/०७७।
३।१२ 

कोथली साना 
तसचाइ 

नरम माटो खत ने ९१.८० 
घ.तम. 

४६३।५ ७७२।५ ३०९ २८३६६ 

१०६/०७७
।३।१७ 

लामावगर 
खेलमैदान मा 
शौचालर् तनमािण 

1:1.5:3 PCC १२.१४ घ. 
तम. 

१३०९४।१
२ 

१६४८४।९७ ३३९०।८५ ४११६४ 

१०६/०७७
।३।१७ 

लामावगर 
खेलमैदान मा 
शौचालर् तनमािण 

डण्डीको काम १३१४ केजी ष्टवल पेश 
नभएको 

 १३७।२४ ५६६३ 

१०७/०७७
।३।१७ 

जमु्सा खानेपानी पाइपलाइन खत ने २०६ घ.तम. ४६३।५ ६१८ १५४।५ ३१८२७ 

१२१/०७७
।३।२३ 

साविजतनक 
शौचालर् वडा नं 
४ 

1:1.5:3 PCC १६.२० 
घ.तम. 

१३०९४।१
२ 

१७३१३।०८ ४२१८।९६ ६८३४७ 

 जम्मा      ७०७८४३।
२२  

39.  तसंगटी सोरुङ ढाके्रवोट आलम्प ुतिग ुसडकाः लागि अनमुान ५३१४७९६।८५ रहेको तसंगटी 
सोरुङ ढाके्रिोट आलम्प ु ष्टवग ु सडक Back cutting  को कार्ि गनि उपभोक्ता सतमिी र 
गाउाँपातलका तिच २०७६।२।१ मा सम्झौिा भएअनसुार उक्त तनमािण कार्िको अवतध 
०७६।३।१५ सम्म कार्म गररएको तथर्ो । रकम ष्टवतनर्ोजन भतदा िढी माग गरेको कारण 
ष्टववाद भएको र प्राष्टवतधकर्द्ारा उक्त तनमािण कार्िको नाप जाच गरी रु ५३२८३३०।७५ को 
मूल्र्ाङ्कन पेश भएको आधारमा गि वर्ि भकु्तानी ददन िााँकी रहेको उक्त र्ोजनाको भकु्तानीको 
लातग २०७५ माघ १० गिे िसेको गाउाँ कार्िपातलको िैठकको तनणिर् नं १० अनसुार आतथिक 
वर्ि ०७५/७६ मा नै तसंगटी सोरुङ ढाके्रवोट आलम्प ु तिग ु सडकको Back cutting कार्ि 
भसकेको िर िजेटको अभावको कारण भतन पूवािधार ष्टवकास सतमिीको तसफाररसमा ०७६।७७ 
िजेटिाट ददने भन्ने तनणिर् भए िमोन्जम आतथिक वर्ि ०७६।७७ मा र्ोजनाको लातग रु ६० 
लाख िजेट ष्टवतनर्ोजना गरी भौ.नं/तमिी  ३/०७६।७।१९ िाट रु ४८ लाख भकु्तानी भएको 
छ । र्समा देन्खएका व्र्होरा र्स प्रकार छन ।  
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39.1.  लागि अनमुान िर्ार गदाि मेन्शनको दर प्रर्ोग गररएको र सोही अनरुुप उक्त सडकको चेनेज 
०+००० देन्ख ३+९७० सम्म ष्टवतभत न प्रकारको माटो १९२९७।३० घनतमटर कष्टटङ 
गररएको रु ५२४४३३०।७५ को मूल्र्ाङ्कन पेश गरी उपभोक्ता सतमिीलाइ रु ४८ लाख 
भकु्तानी भएको छ । जसमा उपभोक्ता सतमिीको र्ोगदान रु  ५२८३३०।७५ उल्लेख 
गरेकोमा मेन्शनको मार तिल पेश भएको कारण उक्त र्ोजनामा उपभोक्ता सतमिीको प्रत्र्क्ष 
र्ोगदान रहेको छ भतन ष्टवश् वस्ि हनु सष्टकएन । गाउाँपातलकाले व्र्होने रु ४८ लाख भतदा 
िढीको काम उपभोक्ताको रहेको भन्ने कार्ािलर्को रहेको पाइर्ो । साविजतनक खररद तनर्मावली 
२०६४ को तनर्म ९७ अनसुार श्रममूलक कार्ि गरी उपभोक्ता सतमिीको र्ोगदान एवं प्रत्र्क्ष 
संल्ग्निा हनुपुनेमा सो नभएिाट ऐन िथा तनर्मावलीको पालना भएको छैन । 

 

39.2.  साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सतमिी वा लाभग्राही 
समदुार्लाइ तनमािण कार्ि वा सेवाको काम दददा लागि अनमुानमा रहेको मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर, 
ओभरहेड,कन्तटतजेतसी रकम र जनसहभातगिाको अंश कट्टा गरेर मार भकु्तानी ददनपुने उल्लेख 
छ । तनमािण कार्िको मूल्र्ाङ्कन रु ५२४४३३०।७५ भएको र गाउाँपातलकाले व्र्होने रु ४८ 
लाख कटाउदा हनुे रु ४४४३३० उपभोक्ता सतमिीको र्ोगदानमा पतन मू.अ. कर भकु्तानी 
भएको छ।  भकु्तानी भएको मू.अ. कर रकम रु ५७७५९ मा उपभोक्ता सतमिीको र्ोगदान 
१०.७२ प्रतिशि कट्टा गरी िढी भकु्तानी भएको मू.अ. कर रकम सम्िन्तधि उपभोक्ता सतमिी 
संग असलु गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५१५६७ 
39.3.  साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता सतमिी वा लाभग्राही 

समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको काम प्राष्टवतधम मूल्र्ाङ्कन,तिल भरपाई र खचि प्रमान्णि गने अतर् 
कागजाि त्र्स्िो सतमिी वा समदुार्को िैठकिाट अनमुोदन गराई साविजतनक तनकार्मा पेश 
गनुिपने र सोही अनसुार साविजतनक तनकार्ले भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ ।उक्त तनमािण 
कार्िको रु ५२४४३३०।७५ को प्राष्टवतधक मूल्र्ाङ्कन भएकोमा तनमािण व्र्वसार्ी चके्रश् वर 
ष्टवल्डसि न्चलंखा ४ दोलखाको पेश गरेको रु ५१६१२१८ को मार िील पेश भएकोले िील 
भतदा िढी भकु्तानी भएको रकम सम्िन्तधिसंग असलु गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८३११२ 
39.4.  साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म (६) मा उपभोक्ता सतमिी वा लाभग्राही 

समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मूल्र्ाङ्कन िील, भरपाइ र खचि प्रमान्णि गने अतर् 
कागजाि त्र्स्िो सतमिी वा समदुार्को िैठकिाट अनमुोदन गराई साविजतनक तनकार्मा पेश 
गनुिपने र साविजतनक तनकार्ले सोही िमोन्जम भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । तनमािण कार्ि 
२०७५।७६ मा नै सम्पत न भएको भतन ०७५ माघ १० को गाउाँ कार्िपातलकाको तनणिर् नं 
१० अनसुार िजेट अभावको कारण पूवािधार ष्टवकास सतमिीको तसफाररसमा ०७६।७७ को 
िजेटिाट रकम भकु्तानी ददने भन्ने तनणिर्को आधारमा ०७६।७७ मा रु ६० लाख िजेट 
तितनर्ोजन भइ उपभोक्ता सतमिीलाइ रु ४८ लाख भकु्तानी भएको छ ।िर तनमािण व्र्वसार्ी 
चके्रश् वर ष्टवल्डसि न्चलंखा ४ दोलखाको रु ५१६१२१८ को कर तिजकको तमिी 
२०७६।६।८ रहेको पाइर्ो । अन्घल्लो आतथिक वर्िमा सम्पन्न भएको तनमािण कार्िको कर 
तिजक पतछल्लो आतथिक वर्िको तमिीमा पेश भएको कारण तनमािण कार्िको सम्ितधमा स्पि 
हनु सष्टकएन ।  

 

40.  तसंगटी लादकु िलुङु ओराङ सडक स्िरोत नतिाः लागि अनमुान रु ६०२१७३१।३३ रहेको 
तसंगटी लादकु िलुङु ओराङ सडक तनमािण कार्िको लातग उपभोक्ता सतमिी र गाउाँपातलका िीच 
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२०७५।१२।२५ मा सम्झौिा भएअनसुार उक्त तनमािण कार्िको अवतध २०७६।३।२५ 
सम्म कार्म गररएको तथर्ो । िजेट अभावकव कारण आतथिक वर्ि २०७५।७६ मा नै कार्ि 
सम्पत न भइसकेको उक्त तनमािण कार्िको भकु्तानी आतथिक वर्ि २०७६।७७ को िजेटिाट ददन े
भत ने पूवािधार ष्टवकास सतमिीको तसफाररस एवं गाउाँ कार्िपातलकाको २०७५ माघ १० को 
तनणिर् नं १० िमोन्जम रु ६०३८०८४।१० को कार्िसम्पत न पेश गरेको आधारमा उपभोक्ता 
सतमिीलाई भौ.नं./तमति ५/०७६।७।२० िाट रु ५८ लाख ४० हजार भकु्तानी भएको छ 
।र्समा देन्खएका व्र्होरा र्स प्रकार छन । 

40.1.  साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म (६) मा उपभोक्ता सतमिी वा लाभग्राही 
समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मूल्र्ाङ्कन िील, भरपाइ र खचि प्रमान्णि गने अतर् 
कागजाि त्र्स्िो सतमिी वा समदुार्को िैठकिाट अनमुोदन गराई साविजतनक तनकार्मा पेश 
गनुिपने र साविजतनक तनकार्ले सोही िमोन्जम भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । तनमािण कार्िको 
प्राष्टवतधक कार्ि सम्पत न प्रतिवेदन रु ६०३८०८४।१० को पेश भएकोमा उपभोक्ता सतमिीले 
५६०२९७८ को मार तिलभरपाइ पेश गरेको छ ।घटी तिल पेश भएको रकम रु ४३५१०६ 
मा उपभोक्ता सतमिीको र्ोगदान ३.०१ प्रतिशि कट्टा गरी हनु आउने रकम रु ४२२००९ 
सम्िन्तधि उपभोक्ता सतमिीिाट असलु गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४२२००९ 

40.2.  साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म (६) मा उपभोक्ता सतमिी वा लाभग्राही 
समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मूल्र्ाङ्कन िील, भरपाइ र खचि प्रमान्णि गने अतर् 
कागजाि त्र्स्िो सतमिी वा समदुार्को िैठकिाट अनमुोदन गराई साविजतनक तनकार्मा पेश 
गनुिपने र साविजतनक तनकार्ले सोही िमोन्जम भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । तनमािण कार्िको 
कार्ि सम्पत न प्रतिवेदनमा मेन्शनर्द्ारा माटो खत ने कार्िको मूल्र्ाङ्कन रु २५१७१८० 
देखाइएकोमा तनमािण व्र्वसार्ी तसंगटी कतस्ट्रक्सन एण्ड सप्लार्सि कातलञ् चोक ३ ले रु 
२१३१७७८ को मार तिलतिजक पेश गरेको छ।घटी तिजक पेश भएको रु ३८५४०२ 
सम्िन्तधिसंग असलु गनुिपने रु 
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40.3.  साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म (६) मा उपभोक्ता सतमिी वा लाभग्राही 

समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मूल्र्ाङ्कन िील, भरपाइ र खचि प्रमान्णि गने अतर् 
कागजाि त्र्स्िो सतमिी वा समदुार्को िैठकिाट अनमुोदन गराई साविजतनक तनकार्मा पेश 
गनुिपने र साविजतनक तनकार्ले सोही िमोन्जम भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । पूवािधार ष्टवकास 
सतमिीको तसफाररस एवं गाउाँपातलकाको ०७५ माघ १० को तनणिर्अनसुार उक्त तनमािण कार्ि 
आ.व. २०७५।७६ मा सष्टकएको र िजेटको अभावको कारण आ.व. ७६।७७ मा िजेट 
ष्टवतनर्ोजन गरी भकु्तानी ददने तनणिर्अनसुार रु ५८लाख ४० हजार भकु्तानी भएको छ िर 
उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको िीलभरपाई परीक्षण गदाि तनम्नानसुारको िीलभरपाई आ.व. 
०७६।७७ का तमिी प्रर्ोग भएको पाइएकोले तनमािणकार्िको सम्ितधमा स्पि हनु सष्टकएन 
।र्स सम्ितधमा र्थाथििा र्ष्टकन हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४२७७६२८ 
 तिलको तमिी भकु्तानी पाउने रकम कैष्टफर्ि 

०७६।५।७ सावलादेवी आर्ल स्टोर, 
कातलञ् चोक–३ 

१०५०४९४ िेलको तिल 

०७६।६।१६ तसंगटी कतसट्रक्सन एडं 
सप्लार्सि, कातलञ् चोक–३ 

१०८११८४ डोजर प्रर्ोगको तिल 

०७६।४।१५ र्म िहादरु िामाङ, लादकु 
िलुङु्ग 

६६७२५० ष्टटपर प्रर्ोग गरी माटो 
ओसारेको 
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०७६।४।१५ सरुमान धामी, लादकु–४ ६६७२५० ष्टटपर प्रर्ोग गरी माटो 
ओसारेको 

०७६।४।१५ जर्राम गरुुङ्ग, न्चलंखा–७ ६६७२५० ष्टटपर प्रर्ोग गरी माटो 
ओसारेको 

०७६।१२।१ देन्ख 
०७६।१२।२२ सम्म 

ष्टवतभत न १२ जना १४४२०० पष्टहरोको ढंुगा माटो पतछाउने 
काम डोरहान्जरी पेश 

 जम्मा ४२७७६२८   
41.  ग्र्ाष्टवन को प्रर्ोगाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता 

सतमिी वा लाभग्राही समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मूल्र्ाङ्कन, तिल, भरपाई र 
खचि प्रमान्णि गने अतर् कागजाि त्र्स्िो सतमिी वा समदुार्को िैठकिाट अनमुोदन गराइ 
सम्िन्तधि साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने र सोही अनरुुप भकु्तानी हनुे व्र्वस्था छ । लागि 
अनमुान रु १२७८९६१ रहेको मंगल दनु्म्सखेल कुडार सडक ममिि कार्िको लातग उपभोक्ता 
सतमिी र गाउाँपातलका तिच सम्झौिा भई रु १२९५५०० को कार्िसम्पत न प्रतिवेदन पेश गरी 
रु ११९७००० भकु्तानी भएकोमा प्राष्टवतधक कार्ि सम्पत न प्रतिवेदनमा १.५×१×१ को ग्र्ातिन 
जाली ५१ थान खररद गररएको मूल्र्ाङ्कन गरी सोही अनसुार भकु्तानी भएकोमा उपभोक्ता 
सतमतिले ३६ थान जाली मार खररद गरेकोले प्रतिजालीको खररद दर २३२३।९६ ले १५ 
जालीको रु ३४८५९ र १५ जालीको २२.५ घनतमटर हनुे भएको कारण भरेको प्रतिघनतमटर 
रु २७३८.३१ ले २२.५ घ.तम.को हनुे रु ६१६११ समेि कुल रु ९६४७० सम्िन्तधि 
उपभोक्ता सतमिी संग असलु गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९६४७० 

42.  घटी कार्िाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता सतमिी वा 
लाभग्राही समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मूल्र्ाङ्कन, तिल, भरपाई र खचि प्रमान्णि 
गने अतर् कागजाि त्र्स्िो सतमिी वा समदुार्को िैठकिाट अनमुोदन गराइ सम्िन्तधि 
साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने र सोही अनरुुप भकु्तानी हनुे व्र्वस्था छ । उपभोक्ता 
सतमिीमाफि ि सम्पत न भएका तनम्न र्ोजनाहरुको कार्िसम्पत न प्रतिवेदनमा प्रर्ोग भएको डन्ण्डको 
काम भतदा उपभोक्ता सतमिीले खररद गरेको डन्ण्डको तिल पेश नभएको िथा कम िील पेश 
भएको कारण मूल्र्ाङ्कन अनरुुप पाइप खररद गरेको देन्खदैन ।मूल्र्ाङ्कन अनरुुप तिल नपगेुको 
तनम्नानसुार रकम सम्िन्तधि उपभोक्ता सतमिीसंग असलु गनुिपने रु 

भौ.नं/तमिी र्ोजना कामको 
ष्टववरण 

कार्िसम्पत न 
अनसुार 
पररमाण 

तिल पेश दर जम्मा रकम 

१०६/०७
७।३।१७ 

लामावगर 
खेलमैदानमा 
शौचालर् 
तनमािण 

डण्डी खररद १६४६।७
३ केन्ज 

१३१४ 
केन्ज 

१३७।२४ ४५६६३ 

१०४/०७
७।३।१६ 

साविजतनक 
शौचालर् 
ममिि वडा 
नं ४ 

डण्डी खररद ११४।२६ 
केन्ज 

– १२७।६४ १४५८४ 

जम्मा ६०२४७  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६०२४७ 

43.  घटी जातल खररदाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता 
सतमिी वा लाभग्राही समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मूल्र्ाङ्कन, तिल, भरपाई र 
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खचि प्रमान्णि गने अतर् कागजाि त्र्स्िो सतमिी वा समदुार्को िैठकिाट अनमुोदन गराइ 
सम्िन्तधि साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने र सोही अनरुुप भकु्तानी हनुे व्र्वस्था छ । लागि 
अनमुान रु ६४०५७८ रहेको गमु्िा घडेरी तनमािण वडा नं ८ को तनमािण कार्िको लातग 
उपभोक्ता सतमिी र गाउाँपातलका िीच सम्झौिा भइ रु ६४०८८८ को कार्िसम्पत न प्रतिवेदन 
पेश गरी रु ६००००० भकु्तानी भएकोमा कार्ि सम्पत नमा ५२ थान २×१×१ को जाली खररद 
गरेको प्रति जाली ३१५७।२१ ले हनुे रु १६४१७५।१२ मूल्र्ाङ्कन गरी सोही अनसुार 
भकु्तानी भएको छ । िर उपभोक्ता सतमिीले ४० थान २×१×१ को जाली खररद गरेको तिल 
पेश गरेको छ ।कार्िसम्पत नमा भतदा १२ वटा जाली कम खररद भएकोले प्रति जाली रु 
३१५७।१२ ले हनुे रु ३७८८६।५२ र  १ जाली भरेको प्रति घनतमटर २७९३।५८ ले 
२४ घनतमटरको रु ६७०४५।९२ समेि कुल रु १०४९३२ सम्िन्तधि उपभोक्ता सतमिीसंग 
असलु गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०४९३२ 

44.  डोजरको आम्दानीाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता 
सतमिी वा लाभग्राही समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मूल्र्ाङ्कन, तिल, भरपाई र 
खचि प्रमान्णि गने अतर् कागजाि त्र्स्िो सतमिी वा समदुार्को िैठकिाट अनमुोदन गराइ 
सम्िन्तधि साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने र सोही अनरुुप भकु्तानी हनु ेव्र्वस्था छ ।लागि 
अनमुान रु ६३६५४९ रहेको फापरस्वारा मातकेतनङ च्र्ानपाटी सडक तनमािणको लातग उपभोक्ता 
सतमिीसंग सम्झौिा गरर रु ६४१७४२ को कार्िसम् पत न प्रतिवेदन पेश भइ रु ६००००० 
भकु्तानी भएको छ । सडक तनमािणको लातग कार्िसम्पत न प्रतिवेदन अनसुार गाउाँपातलकाको 
डोजर प्रर्ोग गरी रु ५२३४९१ मूल्र्ाङ्कन गररएकोमा गाउाँपातलकाले डोजर प्रर्ोग िापि रु 
४६०००० मार आम्दानी देखाएको छ । जसको कारण डोजर प्रर्ोग िापि उपभोक्ता 
सतमिीलाइ भएको भकु्तानी भतदा गाउाँपातलकालाइ रु ६३४९१ कम आम्दानी भएको देन्खतछ 
। मूल्र्ाङ्कन भतदा िढी घटी आम्दानी भएको रकममा उपभोक्ता सतमिीको र्ोगदान ९.५१ 
प्रतिशि घटाइ िाकी रहेको रकम रु ५७४५३ सम्िन्तधि उपभोक्ता सतमिीसंग असलु गनुिपने 
रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५७४५३ 

 ठेक्का ब्र्वस्थापनाः  

45.  सडक सफा गने कार्िाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४ (१) मा साविजतनक 
तनकार्ले स्वीकृि कार्िक्रम र खररद र्ोजना अनसुार २० लाख रुपैर्ासम्म लागि अनमुान 
भएको तनमािण कार्ि न्शलितदी दरभाउपर आव्हान गरी खररद गनुिपने िथा तनर्म ३१(१) मा 
२० लाख रुपैर्ा भतदा िढी लागि अनमुान भएको तनमािण कार्ि खलुा िोलपरको माध्र्मर्द्ारा 
खररद गनुिपने उल्लेख छ । गाउाँपातलकाले गाउाँपातलकातभरका सडक सफा गनि भतन आ.व. 

०७६।७७ मा रु ४० लाख िजेट ष्टवतनर्ोजन गरेको पाइर्ो । तमिी २०७६।५।२१ गिेको 
३२औ कार्पातलका िैठकको तनणिर् नं ३ अनसुार ०७६ सालको वडा दशैलाई मध्र्नजर गदै 
पातलका तभरका ष्टवतभन्न सडक सफा गनि २०० तसतस मातथका कन्तडसनमा रहेका एक्साभेटरहरु 
मू.अ.कर िाहेक िेल समेि रु ४६०० प्रतिघण्टामा निढने गरी सूचना प्रकाशन गरी घटाघटको 
माध्र्मर्द्ारा उलब्ध गराउने तनणिर् अनसुार तमिी २०७६।५।२२ मा ७ ददने सूचना प्रकाशन 
गररएकोमा पेश भएका ७  वडा दररेट खोल्दा सिैभतदा घष्टट प्रति घण्टा ४३०० मू.अ.कर 
िाहेकको जतमभतूम कतस्ट्रक्सन प्रा.तल. को दररेट भएकोमा छोटो समर्मा तनमािण कार्ि सम्पन्न 
गनुिपने कारण जनाइ िढी दररेट पेश गने तनमािण व्र्वसार्ीलाइ पतन सोही दरमा काम गनि 
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इच्छुक भए काम गनि ददने भनी गाउाँपातलका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको 
हस्िाक्षर गरी तमिी २०७६।६।१४ मा तनणिर् गरेअनसुार तनम्न तनमािण व्र्वसार्ीहरुलाइ 
तनमािण कार्िमा संल्ग्न गराइ तनमािण कार्ि गराइएको छ । साविजतनक खररद तनर्मावलीको 
व्र्वस्थाअनसुार न्शलितदी दरभाउपर िथा िोलपरको माध्र्मर्द्ारा गनुिपने कार्ि दररेट माग 
गरी गररएको र त्र्समा पतन दररेट िढी भएको कारण प्रतिस्पधाििाट िाष्टहररन ु पने तनमािण 
व्र्वसार्ीलाइ पतन समावेश गरी ऐन तनर्मको प्रतिकुल हनुे गरी भएको तनमािण कार्ि एवं 
भकु्तानीलाइ तनर्मसम्मि मान्न नसष्टकएको रु 
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 भौ.नं/ममती तनमािण कार्ि तनमािण व्र्वसार्ी सम्झौिा मूल्र्ाङ्कन भकु्तानी रकम 

१४३/०७७
।३।२९ 

खहरे सोइसाङ च्र्ासापाि सडक खण्ड जतमभतूम 
कतस्ट्रक्सन 

०७६।६।१४ ८७०८१३ ८७६८१७ 

१३७/०७७
।३।२८ 

वडा नं ६को साष्टवक ,९ देन्ख न्चलङ्गा 
स्र्ाख ुसम्म र खोपाचााँग ुदेन्ख थामीचाग ु
सम्म 

मष्टहमा तनमािण 
सेवा 

०७६।६।१४ २३९१८८९ २३९०००० 

१४९/०७७
।३।३० 

िकु्माडाडा ितुमनुडााँडा छोइिाङ रुपथाङ 
सडक खण्ड, ष्टढङसाङ दोलोइसा ष्टवग ु
सडक खण्ड ,वडा नं ८ दमाइडाडा ष्टवग ु
गमु्िा सडक खण्ड 

मनुाल कतस्ट्रक्सन ०७६।६।१४ २१५५६४९ २००७७३९ 

१४५/०७७
।३।२९ 

सोरुङ ढाके्रिोट लोष्टटङ खािािल स्र्ाख ु
सडक खण्ड, स्र्ाख ुढंुगाखानी सडक 
खण्ड, ढाके्रिोट फेतदर सडक खण्ड, 
ढाके्रवोट च्र्ासापाि झोरुङ सडक 

चके्रश् वर ष्टवल्डसि 
एडं कतस्ट्रक्सन 

०७६।६।१४ २२१४२४० २२१४२४० 

१४४/०७७
।३।२९ 

झोरुङ तलङवा सडक,मसने गनु्जपा 
लोङठोङ सडक 

जतमभतूम 
कतस्ट्रक्सन 

०७६।६।१४ ११८१२२२ ११८१२२२ 

 जम्मा    ८६७००१८  
46.  सोरुङ खोला खोपाचाग ु तिग ु तथङसाङ सडकाःलागि अनमुान रु १९४८१२७६।५६ रहेको 

सोरुङ खोला खोपाचाग ुतिग ुतथङसाङ सडक स्िरोत निी कार्िको लातग तमति २०७५।१२।१५ 
मा सूचना प्रकाशन गरी िोलपर आव्हान गररएकोमा पेश भएका ६ वटा वोलपर मध्रे् ३ वटा 
तनमािण व्र्वसार्ीले िोलपर जमानि पेश नगरेको कारण Disqualified भइ िाकी रहेका ३ 
वटा वोलपरमध्रे् घटीवाला साकुरा तनमािण सेवा महाराजगंज काठमाडौंको रु 
१२३४६५१४।५४ को किोल अंक स्वीकृि भइ तमिी २०७६।२।७ मा सम्झौिा भए 
िमोन्जम तनमािण कार्िको अवतध ०७६।८।७ सम्म कार्म गररएको छ। गि आतथिक वर्िमा 
उक्त तनमािण व्र्वसार्ीले रु ४५०८११९।६३ भकु्तानी तलएको छ । र्समा देन्खएका व्र्होरा 
तनम्नानसुार छन ्। 
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46.1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 साविजतनक खररद तनर्मावतल २०६४ को तनर्म ११०(४) मा खररद संम्झौिामा अतर्था 
ब्र्वस्था भएकोमा िाहेक कार्ि सम्पादन जमानिको मातर् िवतध त्र्स्िो संम्झौिामा उल्लेन्खि 
तनमािण कार्िको रटुी सच्र्ाउने दाष्टर्त्व को अवतध मतदा कन्म्िमा एक मष्टहना िढी अवतधको 
हनुपुने उल्लेख छ । शरुु लागि अनमुान रु १२३४६५१४।५४ रहेको उक्त तनमािण कार्िको 
Gabion check/toe wall slope protection (item no. 2 in BOQ) १७५७ घनतमटर िाट िढाइ 
१९७८ घनतमटर र १:४ को स्टोन मेन्शनरी कार्ि ११५.२० घनतमटरिाट २०७.४८ कार्म 
गरी रु १४११८८७६।९८ को भेररर्सन पश् चाि लागि अनमुान स्वीकृि भएको छ । 
भेररएसन आदेश गाउाँपातलका अध्र्क्षिाट स्वीकृि भएको र भेररएसन शरुु लागि अनमुानको 
१४.३५ प्रतिशि िढी रहेको छ । भेररएसन गनुिपनािको कारण सडक स्िरोन्निी गदाि शरुु 
लागि अनमुानमा उल्लेख भएको ग्र्ातिन िक्स लगाउने र स्टोन मेतसनरीको कार्ि थप गरी 
सडक संरक्षण गनुिपने आवश्र्किाले भन्ने कार्ािलर्को भनाइ रहेको छ । तनमािण व्र्वसार्ीले 
१३६७४३४७।९३ िरािरको मूल्र्ाङ्कन िथा अन्तिम तिल समेि पेश गरी रु १२७८२९२९ 
भकु्तानी तलएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.2.  तनमािण कार्ि गदाि िर्ार गररएको शरुु लागि अनमुानमा १:४ स्टोन मेन्शनरीको कार्ि ११५.२० 
घनतमटर गने र सोको दर प्रति घनतमटर रु ६००० दर रान्खएकोमा भेररएसन पश् चाि उक्त 
कार्ि पररमाण २०७.४७ घनतमटर कार्म भएकोमा मूल्र्ाङ्कन अनसुार १४४ घनतमटरको कार्ि 
BOQ कै दर प्रति घनतमटर रु ६००० मा गरेको र िाष्टक ६३.४८ घनतमटरको दर  रु 
९८०१.६९ राखी रु ६२२११३।२६ भकु्तानी भएको छ । तनमािण व्र्वसार्ीसंग वािाि गरी 
थप भएको काममा पतन BOQ कै दरमा कार्ि गराउन ुपनेमा प्रति घनतमटर ३८०१.६९ दरले 
िढी भकु्तानी भएको ६३.४७ घनतमटरको हनुे रु २४१३३१ तनमािण व्र्वसार्ीसंग असलु 
गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२४१३३१ 

47.  ब्र्ाकहो लोडरर्द्ारा िाटो ममिि िथा तनमािणाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 
८४ (१) मा साविजतनक तनकार्ले स्वीकृि कार्िक्रम र खररद र्ोजना अनसुार २० लाख 
रुपैर्ा सम्म लागि अनमुान भएको तनमािण कार्ि न्शलितदी दरभाउपर आव्हान गरी खररद 
गनुिपने व्र्वस्था छ । गाउाँपातलकाले लागि अनमुान रु १८३४३०४ रहेको सोरुङ खोला 
ढाके्रिोट सडक खण्ड, सोरुङखोला खोपा चााँग ुसडक खण्ड र जमनुा प्रा.ष्टव.  अमाडोल सडक 
खण्ड ममिि िथा तनमािणको लातग तमिी ०७६।४।१४ मा ब्र्ाकहो लोडर भाडामा तलने 
सूचना प्रकाशन गरेकोमा भगुोल इतफ्रास्ट्रक्चर प्रा.तल. को मार रु ३००० प्रति घण्टा मू.अ. 
कर िाहेकको दररेट मार पेश भएकोमा तनजलाई नै उक्त तनमािण कार्ि गनि ददइ रु 
१८३५६४७ को मूल्र्ाङ्कन पेश गरी भौ.नं/तमिी १३३/०७७।३।२८ िाट रु १८३५६४७ 
भकु्तानी गरेको छ ।तनज तनमािण व्र्वसार्ीसंग कष्टहले सम्झौिा भएको हो से्रस्िािाट खलेुको 
छैन । साविजतनक खररद तनर्मावलीको प्रावधान ष्टवपररि न्शलितदी दरभाउपरर्द्ारा खररद 
गनुिपनेमा सम्झौिा वेगर एउटाको मार दररेट तलइ तसधै खररद गरी भकु्तानी भएको रकम 
तनर्मसंगि नभएको  रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८३५६४७ 

48.  कन्तटतजेतसी खचिाः साविजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १०)७ (साँग सम्वन्तधि 
अनसूुची १ मा तनमािण कार्िको लागिमा २ प्रतिशि वकि  चाजि स्टाफ खचि र २ प्रतिशि 
सानातिना अतर् खचि समेि कन्तटतजेतसी स्वरुप ४ प्रतिशि समावेश गनि सष्टकने व्र्वस्था छ 
। गाउाँपातलकािाट गररने साविजतनक तनमािणमा ४ प्रतिशि कतटेतजेतसी खचि कटाई भकु्तानी 
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गरेको छ ।कुल कतटीजेतसी रकम रु ३२२८३६९ कट्टी गरर एकमिु रुपमा संन्चि कोर्मा 
खािामा ट्रातसफर गरेको पाइर्ो।             

49.  डीपीआर खचि – िजेट व्र्वस्था भई कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर 
लगार्िको अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुि पदिछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो िर्ि स्वीकृि 
िाष्टर्िक कार्िक्रम अनसुार देहार्िमोन्जमको कार्ि परामशिदािािाट गराई प्रतिवेदन प्राि गरको 
छ । 

 

 
 

कार्ि ष्टववरण परामशिदािा स्वीकृि 
रकम 

खचि रकम अध्र्र्निाट तनधािरण 
भएको आर्ोजनाको लागि 

दठङसाङ धातमिक 
िथा पर्िटन पाकि  

तग्रन अथि ईन्तजतनर्ररङ 
एण्ड कतस्ट्रक्सन प्रातल ४९०७३३ ४९०४२० 

१५७६०७०४५।१२ 

लामािगर लप्सी 
सडक 

स्टेप कतस्ट्रक्सन प्रातल 

१९९१२८६ १९९१२८६ 

१५७९८६५७४५।८० 

तिग ुगाउाँपातलका 
भवन 

तिकि  कतस्ल्ट प्रातल 

१४९९९८६ १४८९३४० 

२६२८८१६४७।८६ 

जम्मा:  ३९८२००५ ३७११०४६ २०००३५४४३८।७८ 

 

49.1.  र्स्िो अध्र्र्न कार्ि गराउाँदा लाग्ने खचिको लागि अनमुान िर्ार गदाि कुनै आधार नतलई 
स्वीकृि िजेट िमोन्जमकै रकम खचि गरेको उपर्कु्त देन्खएन । डी.पी.आर.िर्ार गदाि 
गाऊाँ पातलकाको प्राष्टवतधक जनशन्क्त प्रर्ोग नगनािको कारण स्पि गदै आगामी ददनमा आगामी 
ददनमा गाऊाँ पातलकाको प्राष्टवतधक जनशन्क्तिाट र्स्िो कार्ि गराउन ुपदिछ । साथै र्सरी अध्र्र्न 
प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोजनाहरु गााँउपातलका भवन िाहेक कार्ाितवर्नमा गएको समेि 
नदेन्खएकोले खचिको साथिकिा समेि देन्खएन । 

 

 खररद  
50.  और्धी खररद – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा 

तिस लाख रुपैर्ााँसम्मको और्तधजतर् मालसामान उत्पादकले राष्टिर् स्िरको समाचार परमा 
सूचना प्रकाशन गरी िोकेको तिक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सष्टकने व्र्वस्था भए छ । िर 
स्थानीर् िहहरुले उक्त प्रष्टक्रर्ावेगर रु. २८६६१५९ का और्तध सोझै खररद गरेको छ । 
र्स सम्ितधी देन्खएको व्र्होराहरु न्न्नानसुार छनाः 

 

 खचि शीर्िक भौ.नं/तमिी भकु्तानी पाउन े खरीद भकु्तानी रकम 

स्वास्थर् चाल ु ८/०७६।१२।
३ 

तनररजामा मेतडकल 
सप्लार्सि, भक्तपरु 

और्धी २९९९५० 

कोरोना  रोकथाम ४/०७७।२।१
५ 

ष्टव एंड ष्टव टे्रडसि 
इतटरनेशनल, काठमाण्डौ 

और्धी ४९०६३५ 

कोरोना रोकथाम १२/०७७।३।
१२ 

तनररजामा मेतडकल 
सप्लार्सि, भक्तपरु 

और्धी २४४९९९ 

कोरोना रोकथाम १९/२०७७।३
।२९ 

तनररजामा मेतडकल 
सप्लार्सि, भक्तपरु 

और्धी २४७२०० 

संघीर् चाल ु ५९/०७६।१२
।९ 

तनररजामा मेतडकल 
सप्लार्सि, भक्तपरु 

और्धी २७००० 

संघीर् चाल ु ९८/०७७।३।
१ 

तनररजामा मेतडकल 
सप्लार्सि, भक्तपरु 

और्धी ६६१२७५ 
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गा.पा. स्वास्थर् 
पजुीगि 

४/०७७।३।९ तनररजामा मेतडकल 
सप्लार्सि, भक्तपरु 

और्धी १४६८०० 

गा.पा. चाल ु ७२/०७६।८।
२ 

तनररजामा मेतडकल 
सप्लार्सि, भक्तपरु 

और्धी ७४८३०० 

जम्मा २८६६१५९  
50.1.  खररद गरेका उक्त और्तध कुन और्तध कम्पनीिाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् राष्टिर् 

परपतरकामा प्रकाशन समेि भएको नदेन्खएको, 
 

50.2.  आपूतिि हनुे और्तध सम्िन्तधि ष्टवर्र् ष्टवज्ञिाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त और्तध 
तिक्रीको लातग होइन खलुाएको प्रमाण समावेश नभएको, 

 

50.3.  आपूतिि भएका और्धी एंवम सन्जिकल समान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेशीष्टफकेशन अनसुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारण और्तधको गणुस्िर र म्र्ाद सम्ितधमा र्ष्टकन गनि सष्टकएन । 

 

50.4.  और्तधको न्जतसी ष्टकिावमा आम्दानी िााँध्दा खररद गरेको र न्जल्लािाट हस्िातिरण भई आएको 
खलु्ने गरी व्र्वन्स्थि रुपमा आम्दानी िााँध्ने नगरेको, मूल्र् नखलेुको । 

 

50.5.  और्तधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमिु घटाउने गरेको ।  
 िसथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको ष्टववरण अद्यावतधक हनु े गरी अतभलेख 

राख्न,े िोकीएको गणुस्िर अनसुारकै और्तध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा 
खररद गररएको और्तधको ष्टववरण खलु्न ेगरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथिक वर्िको अतत्र्मा िांकी 
रहेको और्तधहरु न्जम्मेवारी न्जतसी अतभलेख व्र्वन्स्थि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

51.  सोझै खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ िमोन्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनुे गरी 
खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद 
कार्ि सोभैm गनि सष्टकन,े रु.५ लाखभतदा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलितदी दरभाउपरिाट र 
सोभतदा मातथ िोलपरको माध्र्मिाट खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोभैm खररद कार्ि गदाि 
एक आतथिक वर्िमा सीमाभतदा िढीको खररद गनि नहनुे एवं एउटा आपूतििकिािसंग एक पटकभतदा 
िढी सोभैm खररद गनि नहनुे उल्लेख छ । पातलकाहरुले र्ो वर्ि पूाँजीगि िथा चाल ुष्टकतसमका 
वस्ि ु वा सेवा खररद गदाि प्रतिस्पधाित्मक ष्टवतध नपनाइको तनम्नानसुार सोझै खररद गरेको 
अतनर्तमि देन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८९३६०५ 

 क्र.स. गो.भौ.नं ष्टववरण रकम 

१ १०७ संघीर् सशिि चाल ुन्शक्षा िफि  सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्का 
छाराहरुलाइ तनशलु्क सेतनटरी प्र्ाड व्र्वस्थापन 

८९३६०५ 

 

 

52.  सफ्वेर्र खररद - नेपाल सरकारको सूचना प्रष्टवतध प्रणाली (व्र्िस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेन्शका, 
२०७१ को िुाँदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ि ष्टवद्यिुीर् माध्र्मिाट सञ्चालन 
गनिका लातग प्रर्ोग गने सूचना प्रष्टवतध प्रणालीको तनमािण गदाि त्र्स्िो प्रणाली सम्ितधी कागजाि 
िर्ार गरी मानक अनरुुप भए नभएको तनधािरण गनि सूचना प्रष्टवतध ष्टवभागिाट स्वीकृि गराउन 
पने व्र्िस्था रहेको छ । स्थानीर् िहले सम्ितधी सफ्टवेर्र खररद गरी देहार्िमोन्जम 
रु.५५३७००  खचि गरेकोमा खररद भएका सफ्टवेर्रको सूचना िथा प्रष्टवतध ष्टवभागिाट स्वीकृि 
तलएको देन्खएन र्स्िा सफ्वेर्र ष्टवभागिाट स्वीकृति तलई प्रर्ोग गनुिपदिछ । 

 

 क्र.स. ष्टववरण रकम 

१ र्ोजना सफ्टवेर्र २५४२५० 

२ न्जतसी सफ्टवेर्र २०३४०० 
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३ ग्रडे ८ नतिजा ब्र्वस्थापन प्रणाली ९६०५० 

जम्मा ५५३७००  
 ग्रडे ८ ररजल्ट म्र्ानेजमेतट तसस्टम कार्ाितवर्नमा रहेको र र्ोजना एवं न्जतसी सफ्टवेर्र 

लेखापरीक्षण अवतध सम्म पतन कार्ाितवर्नमा गएको पाइएन । सफ्टवेर्र खररद उद्देश्र् िमोन्जम 
संचालन एवं कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउनपुदिछ । 

 

53.   सवारीसाधन खररद –अथि मतरालर्को स्थानीर् िहमा िजेट िजुिमा कार्ाितवर्न आतथिक 
व्र्वस्थापन िथा सम्पिी हस्िातिरण सम्ितधी तनदेन्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार 
नेपाल सरकारिाट उपलब्ध गराइएको िजेट िथा स्रोि साधनिाट कार्ािलर्को तनर्तमि 
प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद गनि नपाईने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि 
ष्टववरण अनसुार पातलकाले १ थान दईु पांगेर् सवारर साधन खररदमा रु. ३८०४४२ खचि 
गरेको छ । 

 

54.  डडवुा खोला लादकु खानेपानी र्ोजनााः  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 
३१(१) मा साविजतनक तनकार्ले िीस लाख रुपैर्ा भतदा िढी लागि अनमुान भएको तनमािण 
कार्ि मालसामान वा जनुसकैु सेवा खररद गनुिपदाि खलुा िोलपरको माध्र्मर्द्ारा खररद गनुिपने 
उल्लेख छ । आतथिक कार्िष्टवधी तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३२ मा िजेट ष्टववरण र खचि 
गने अन्खिर्ारी पर प्राप् ि भएको पतर ददन तभर सम्िन्तधि मतरालर्को सन्चवले ष्टवभागीर् 
प्रमखुलाई र ष्टवभागीर् प्रमखुले मािहि कार्ािलर् प्रमखु वा कार्िक्रम संचालन गने कार्ािलर् 
प्रमखुलाई िजेट खचि गने अन्खिर्ारी पर पठाउनपुने, अन्खिर्ारी पर प्राप् ि भइ सकेपतछ 
सम्िन्तधि कार्ािलर्ले कोर् िथा लेखा तनर्तरक कार्ािलर्मा िजेट तनकासा माग गनुिपने र 
कोर् िथा लेखा तनर्तरक कार्ािलर्ले सो कार्ािलर्को ष्टवतभत न कारोिारको मातसक ष्टववरण पेश 
भइ सकेको भए तनकासा रकम सम्िन्तधि कार्ािलर्को खािामा जम्मा गने व्र्वस्था गररनपुने 
व्र्वस्था छ ।डडुवा खोला तसंचाई र्ोजनाको लातग आतथिक वर्ि २०७६.७७ मा िाग्मिी प्रदेश 
सरकारिाट समपरुक अनदुान िापि रु ८७५५००० र गाउपातलकािाट रु ८७५५००० गरी 
कुल रु १७५१०००० िजेट तितनर्ोजन भएकोमा प्रदेश सरकारिाट ष्टवतनर्ोन्जि रकम 
वैशाखमा तनकासा भएको र कोतभड १९ को कारण उक्त र्ोजना िोलपर आव्हान गरी तनमािण 
कार्ि सम्पत न गनि नसष्टकने भतन २०७७।२।६ को गाउाँपातलकाको ३८औ िैठकले मालसामान 
आपूतिि मार गने भत ने तनणिर् िमोन्जम पाइप िथा ष्टफष्टटङ्गसका सामान खररदको लातग रु 
८३१०६२३ को लागि अनमुमान िर्ार गरी सूचना प्रकाशन गरेकोमा दान्खला भएका ४ वटा 
िोलपर भध्रे् ३ वटा सप्लार्सिको िोलपर माग गरे अनरुुपको कागजाि, अनभुव िथा 
क्राइटेररर्ा नपगेुको भतन मारुिी टे्रडसि तमलन मागि तरपरेुश् वरको रु ७४७८७३१।०५ को 
किोल अंक स्वीकृि गरी ०७७।३।३० मा सामान सष्टहि भकु्तानी तलन आउन ेगरी सम्झौिा 
गरेको छ । सम्झौिा गदाि सप्लार्सिले स्टक प्रमान्णि सम्ितधमा नेपाल पोतलपाइप प्रा.तल. 
िालाजसंुग भएको सम्झौिा  एवं नेपाल गणुस्िर न्चतह प्राप् ि आतधकाररक तिके्रिाको सामान 
सप्लाई गने र कुनै तडफेक्ट भए तिना पैसा सामान Exchange गरी Delivery समेि गररदने 
शिि पेश गरेको र सोही िमोन्जम खानेपानी पाइप लगार्ि ४५ ष्टकतसमका ष्टफष्टटङ्गसका सामान 
समेि तमिी ०७७।३।३१ मा उपलब्ध गराएको आधारमा भौ.नं./तमिी १५६/२०७७।३।३१ 
मा रु ७४७८७३१।०५ भकु्तानी भएको छ। र्समा देन्खएको व्र्होरा र्सप्रकार छन । 
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54.1.  पाइप ष्टफटीङ खररदाः  आतथिक कार्िष्टवधी तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३२मा भएको व्र्वस्था 
अनरुुप र्ोजनाको लातग ष्टवतनर्ोन्जि िजेट समर्मा तनकासा हनु नसकेको र कोतभड १९ को 
कारण लकडाउनको अवस्थाको कारण तनमािण कार्ि िोलपरमाफि ि गनि नसष्टकएको कार्ािलर्को 
भनाइ रहेको पाइर्ो । िजेट खचि गने अन्खिर्ारी िथा तनकासा तनर्मावलीले िोष्टकददएको 
समर्मा ददने र तनमािण कार्ि गराउने सम्ितधमा ििाः तनकार्को ध्र्ानाकृि हनु ुजरुरी देन्खतछ 
। समपरुक अनदुानको रकम भएको कारण प्रदेश सरकारिाट ष्टवतनर्ोजन एवं तनकासा भएको 
रकम तनमािण कार्ि सम्पत न नभइ खचि हनु नसकेमा ष्टफिाि पठाउनपुने कानूनी प्रावधान भएको 
कारण प्रदेश सरकारिाट ष्टवतनर्ोजन भइ तनकासा भएको रकम खचि गनुिपछि भत ने ङ्कमनसार्ले  
गाउाँपातलकाले र्ोजनाको तसतभल वक्सको कार्ि िााँकी राखी उक्त रकमिाट खानेपानी िथा 
पाइप ष्टफष्टटङ्गसका सामान खररद गरी भकु्तानी ददएको स्पि हतुछ । र्स सम्ितधमा र्थाथििा 
र्ष्टकन हनुपुदिछ । 

 

54.2. ५ खररद मौज्दािाः  खररद भएका रु७४७८७३१।०५ िुल्यका पाइप िथा ष्टफष्टटङ्गसका सामान 
लेखापरीक्षण अवतधसम्म पतन भण्डारमा मौज्दिा रहेको अवस्था छ । छनौट भएको र्ोजनामा 
ष्टवतनर्ोन्जि रकमिाट खररद भएका पाइप िथा ष्टफष्टटङ्गसका सामान र्ोजनामा प्रर्ोग भएको 
देन्खएको छैन । र्स सम्ितधमा गाउाँपातलका संग जानकारी माग गदाि आ.व. ०७७।७८ मा 
डडुवा खोला लादकु खानेपानी र्ोजना वडा नं २,३ र ४ को लातग प्रदेश सरकारिाट रु ५० 
लाख रकम प्राि भइ उक्त र्ोजना अतिरगि तसतभल वक्सिको ठेक्का लगाइ तनमािण कार्ि  भैरहेको 
भन्ने जानकारी प्राप् ि भएको छ । खररद भएका पाइप िथा ष्टफष्टटङ्गसका सामान िोष्टकएको 
र्ोजनामा प्रर्ोग गरी र्ोजना सम्पन्न गनुपुदुछ । 

 

55.  वील भरपाईाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता सतमति 
वा लाभग्राही समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाङ्कन, ष्टवल, भरपाई र खचि 
प्रमान्णि गने अतर् कागजाि सतमति वा समदुार्को िैठकिाट अनमुोदन गराई साविजतनक 
तनकार्मा पेश गनुिपने र साविजतनक तनकार्ले सोही आधारमा भकु्तानी ददनपुने ब्र्वस्था छ 
।पातलकाले ष्टवतभन्न कार्िक्रम अतिगिि खररद गररएको तनम्नानसुारको समाग्रीहरु एकमषु्ठ रुपमा 
वडा सन्चव िथा वडा अध्र्क्षहरुले िझुीतलएको देन्खतछ । सन्चव िथा वडाध्र्क्षहरु िनु्झतलएको 
िर लाभग्राष्टहले िझेुको प्रमाण पेश नहदुा कार्िक्रमको आशर् पषु्ठी नभएको हदुा सम्वन्तधि 
लाभग्रीहीले िझेुको प्रमाण पेश गनुिपने अतर्था िनु्झतलएको ब्र्न्क्तवाट असलु गरी पातलकाको 
आम्दानी खािामा दान्खला गरी राख्नपुने रु. 
क्र स क र्यक्रम िुविविने वििरण रकम 

१ हािे याक्टर ष्टविरण श्रीराम खड्का वडा २ २ थान १२२००० 

४ तसलपोतलन प्लािीक 
ष्टविरण 

राम नरेश र्ादव १० थान ३६२८३ 

 जम्मा   १५८२८३  
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56.  न्जतसी दान्खलााः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावतल २०६४ को तनर्म ४७(१) मा कार्ािप्रमखुले 
आफ्नो कार्ािलर्मा रहेको र खररद गरी वा नगरी वा कुनै प्रकारले हस्िातिरण भई वा वस्िगुि 
सहार्िा वा अतर् कुनै प्रकारवाट प्राि हनु आएका न्जन्नसी मालसामानको ष्टववरण र मलु्र्समेि 
खलुाई न्जतसी ष्टकिावमा साि ददनतभर आम्दानी िााँधी से्रस्िा खडा गरी अद्यावतधक गरी 
राख्नपुदिछ भन्ने ब्र्वस्था छ मष्टहला आधारन्शला िचि िथा ऋण सहकारी संस्था लाई सेफ 
खररद गरेको ष्टवल भपािई पेश गरर रु १ लाख ९८ हजार भकु्तानी भएको छ । खररद सामान 
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संस्थाको न्जतसीखािामा आम्दानी िाधेको प्रमाण पेश भएको छैन । खररद सामान न्जतसी 
खािामा आम्दानी िाधेको प्रमाण पेश हनुपुने रु.. 
क्र स ष्टववरण सामाग्री रकम कैष्टफर्ि 

१ मष्टहला आधारन्शला िचि िथा 
ऋण सहकारी संस्था तलतमटेड 

सेफ १९८००० दान्खला नभएको 

 जम्मा  १९८०००   

 

१९८००० 

57.  न्शर्िक फरकाः अथि मतरालर्वाट जारी भएको कार्िसंचालन तनदेन्शकाको िदुा नं ३.३.२ 
िमोन्जम खचि न्शर्िक ितगिकरण र ब्र्ाखर्ा िमोन्जमको सम्वन्तधि खचि न्शर्िकमा िजेट खचि 
लेख्नपुदिछ । गााँउपातलकाले िजेट खचि न्शर्िक २११११ पारीश्रमीक कमिचारी िाट 
देहार्िमोन्जमको िजेट खचि न्शर्िक ३११२२ मेन्शनरी िथा औजार समेिमा खररद गरेको 
पाइर्ो पातलकाले रु२२५१५२५ को आ.ि को अतत्र्मा संन्घर् शशिि अनदुानको ष्टफिाि गनुिपने 
रकमवाट िजेट ष्टफ्रज नगने उरे्द्श्र्ले खचि न्शर्िक फरक पारी साविजतनक खररद ऐन २०६३ 
को दफा ८ तिपरीि हनुे गरी सौझै खररद गरेको तनर्मसम्मि नदेन्खएको रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२२५१५२५ 
 क्र.स. गो.भौ,नं/तमति ष्टववरण सामाग्री रकम 

१ १६३/२०७७
।३।३१ 

काठमाडौं टोनर हाउस 
एडं स्पेर्र पाटिससंग 
कार्ािलर् सामाग्री खररद 

डेस्कटप -५ सेट ४८७५९५ 

२ १६६/२०७७
।३।३१ 

मतडली तिजनेस तलङ्क 
संग कार्ािलर् सामाग्री 
खररद 

ल्र्ापटप – ३ सेट 

प्रोजेक्टर – १ सेट 
४९३२४५ 

३ १६७/२०७७
।३।३१ 

रुष्टह नेपाल प्रा.तल. संग 
खररद 

ल्र्ापटप – ३ सेट 

प्रोजेक्टर- १ सेट 
४९३२४५ 

४ १६८/२०७७
।३।३१ 

द िेस्ट इतटरप्राइज संग 
खररद 

फोटोकपी मेतसन – 
१० सेट 

३५०३०० 

५ १६९/२०७७
।३।३१ 

िी एडं िी टे्रड सेतटर 
संग खररद 

ल्र्ापटप – ३ सेट 

ष्टफ्रज – २ सेट 
४२७१४० 

  जम्मा  २२५१५२५  

 

58.  गि आ.ि.को भकु्तानी ंाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावतल २०६४, को तनर्म ४०(७) मा गि 
आ.ि.को रकम भकु्तानी गदाि चाल ुिर्िको कार्िक्रमलाई असर नपने गरी भकु्तानी ददन िााँकीको 
कच्चावारी प्रमाणीि भएको अवस्थामा मार भकु्तानी गनि सष्टकन ेव्र्वस्था छ । पातलकाले देहार् 
िमोन्जममको  भकु्तानी गरेकोमा प्रमान्णि ष्टववरण पेश हनु आएन । भकु्तानी िााँकीको प्रमान्णि 
कच्चावारी वेगर को भकु्तानी खचि तनर्मसम्मि नदेन्खएको रु.... 

 

 

 

 

 

 

 

१७५०००० 
 क्र.स. गो.भौ.नं/ममती भकु्तानी ष्टववरण भकु्तानी रकम 

१ ९/०७७।८।१७ वडा कार्ािलर् तनमािण आलम्प ु ८२०००० 

२ १०/०७७।८।१७ कृष्टर् वन अनसुतधान िातलम केतर ९३०००० 

जम्मा १७५००००  

 

59.  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम – स्थानीर् िहमा सूचीकृि िेरोजगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोजगारी 
प्रत्र्ाभूि गराउन एवम ्सामूदाष्टर्क पूवािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा 
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सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले स्थानीर्िहतभर प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । 
र्स कार्िक्रम अतिगिि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सडक सोतलङ र पदमागि तनमािण कार्ि 
लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरी र्स वर्ि ४९०  जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु. 
४३४७२६८ खचि गरेको छ । लन्क्षि वगिलाई ३ ददनदेन्ख १५ ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध 
गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्िक्रम खचि समेि खचि लेखेका छन ्। उक्त खचिवाट 
लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन 
रोजगारी सजृिना भएको देन्खंदैन । 

 सामान्जक सरुक्षािफि   
60.  सामान्जक सरुक्षािफि ाः – सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िष्टवतध, २०७५ ले लाभग्राहीको 

नाम दिाि र नवीकरण, लगि कट्टा िोष्टकएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ि रुपमा नवीकरण 
गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गनुिपने, प्रत्र्ोक िर्ि लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको 
संखर्ा र्ष्टकन गनुिपने, भत्ता ष्टविरण गदाि िैंक माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुिपने, सामान्जक सरुक्षा 
कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुिपने, केन्तरकृि सूचना 
प्रणालीमा प्रष्टविी गरर अधावतद्यक गने न्जम्मेवारी सामान्जक सरुक्षाको अन्खिर्ारी पाउने सम्वन्तधि 
स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ । िर पातलकाले लाभग्राहीको लगि अद्यावतधक 
नगरी पातलकाले रु ६२३०१६०० तनकासा खचि लेखेको पाइर्ो । नमूना छनोटको आधारमा 
वडा नं १ र ५ को परीक्षण गदाि तनम्नानसुार देन्खएको छ । 

 

60.1.  नाम नतिकरणाः सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्ितितध २०७५ को दफा ७ (१) 
िमोन्जम नाम नष्टवकरण नगरर ष्टवगि वर्िहरुमा भत्ता पाइ राखेकाहरुको नामावलीलाई नै 
नष्टवकरण मानी भत्ता ष्टविरण गने गरेको देन्खतछ । पातलकाले लाभग्राहीहरुको नामावली 
कार्िष्टवधीमा उल्लेन्खि भए िमोन्जम नष्टवकरण गराउनपुने देन्खतछ । 

 

60.2.  िैंक माफि ि भत्ता ष्टविरण ंाः– सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िष्टवतध, २०७२ को 
दफा २२ िमोन्जम सामान्जक सरुक्षा भत्ता प्राि गने सम्िन्तधि लाभग्राहीहरूको नाममा िैंक 
खािा माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुिपने व्र्वस्था छ । गाउाँपातलकाले िैंक खािा माफि ि भकु्तानी 
नगरी नगदै भकु्तानी गरेकोले तनदेन्शकाले िोकेिमोन्जम गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता िैंकमाफि ि 
ष्टविरण/खचि गनुिपदिछ । 

 

60.3.  सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रमाः पातलकाले सामान्जक सरुक्षा ष्टविरण गदाि तनम्नानसुारको रु 
५६००० दोहोरो भकु्तानी भएकोले असलु गरी संघीर् संन्चिकोर् खािामा दान्खला हनुपुने रु 

वडा नं ककस्ता मस.नं. सा.स.ु 
ककमसि 

नाि थर जन्ि मिती ना.प्र.नं. दोहोरो 
हुन 
गएको 
रकि 

असुल 
गनुपुने 
रकि 

१ प्रथि १७ र 
११५ 

जे.ना. 
अन्य/ववधवा 

छोइनन 
तािाङ/छोइली 
तािाङ 

२००३/४/२५ ८२ १२००० १२००० 

१ प्रथि ४२ र 
१३२ 

जे.ना. 
अन्य/ववधवा 

पासाङ फुटी शेपाु १९८८/४/३ २९७/२८३ १२००० १२००० 

 

 

५६००० 
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१ प्रथि १३३ र 
१३४ 

ववधवा पेिफुटी शेपाु २००८/३/१५ ३२४८/३८
७५ 

८००० ८००० 

१ दोस्रो १७ र 
११८ 

जे.ना. 
अन्य/ववधवा 

छोइनन 
तािाङ/छोइली 
तािाङ 

२००३/४/२५ ८२ १२००० १२०००० 

१ दोस्रो ४२ र 
१३५ 

जे.ना. 
अन्य/ववधवा 

पासाङ फुटी शेपाु १९८८/४/३ २९७/२८३ १२००० १२००० 

जम्मा ५६०००  
 ष्टवपद् व्र्वस्थापनंाः  

61.  सतमति गठन- ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा िढीमा १५ जना सदस्र् रहेको 
स्थानीर् ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा 
िोष्टकएिमोन्जमको १६ जनाको सतमिी गठन भई २ वटा िैठक िसेको पाइर्ो। ऐनमा 
िोष्टकएिमोन्जम सतमति गठन गरी िोष्टकएको काम, कििव्र् र अतधकारमा सष्टक्रर् िनाउनपुदिछ 
। 

 

61.1.  कार्ि र्ोजना - ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) 
िथा ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा 
स्थानीर् ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमतिको काम, कििव्र् र अतधकारमा कार्िक्रम सष्टहिको कार्िर्ोजना 
िर्ारी गरी लागू गने/गराउन सम्ितधी व्र्वस्थामा सो भए गरेको पाइएन । ऐन िथा 
तनर्मावलीको पालना गनुि/गराउन ुपदिछ ।  

 

61.2.  कोर् – ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा ष्टवपद् 
व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा ष्टवपद् व्र्वस्थापन कोर् रहने र कोर्मा रहने रकम 
िथा कोर्को सञ् चालन सम्ितधी व्र्वस्था सम्िन्तधि स्थानीर् िहले िनाएको तनर्ममा 
िोष्टकएिमोन्जम हनुे व्र्वस्था छ । पातलकाले गि वर्िको मौज्दाि समेि रु. ५०८५८७३ 
आम्दानी भई रु. ५०५८२९१ खचि गरी िााँकी रु. २७५८२ देन्खतछ । पातलकाले खचि मध्रे् 
रु. ७ लाख चीन िाट राहि सामाग्री तलन जादा भकु्तानी गरेको देन्खतछ ।  

 

61.3.  वाष्टर्िक प्रतिवेदन – ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा 
स्थानीर् ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथिक वर्िमा गरेको कामको ष्टववरण सष्टहिको 
वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरी न्जल्ला ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश ष्टवपद् व्र्वस्थापन 
कार्िकारी सतमति समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको ष्टववरण सष्टहिको वाष्टर्िक 
प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्िन्तधि सतमतिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना 
हनुपुदिछ । 

 

 कोतभड १९ सम्ितधमा  
62.  कोतभड १९ ष्टवशेर् लेखापरीक्षणसंग सम्िन्तधि गाउाँपातलका िाट प्राप् ि ष्टववरण र सोको परीक्षण 

अनसुार २०७७ असार मसाति सम्म रु ५०८५८७३ आम्दानीमा रु ५०५८२९१ खचि भइ 
रु २७५८२ िाकी देन्खएको छ । २०७७ असोज मसातिसम्म थप आम्दानी िथा खचि भएको 
देन्खएन । र्स सम्ितधमा देन्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार रहेका छन । 

िजेट। 
आम्दानी 

०७७ असार 
मसाति सम्म 

०७७ 
आन्श्वन 

खचि न्शर्िक ०७७ असार ०७७ आन्श्वन 
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मसाति 
सम्म 

स्थातनर् िहको 
आफ्न ैिजटे 

३८८१७४८ ०० क्वारेतटाईन होन्ल्डङ 
सेतटर ब्र्वस्थापन 

१६७७४०६ ०० 

अतर् स्रोि २०४१२५ ०० राहि ब्र्वस्थापन ३८५५१० ०० 

प्रदेश कोतभड 
कोर्वाट 

१०००००० ०० और्तध िथा समाग्री 
खररद 

४५०८५४ ०० 

  ०० अतर् न्शर्िकको खचि २५४४५२१ ०० 

  ०० िाकी २७५८२ ०० 
जम्मा ५०८५८७३ ००  ५०८५८७३ ०० 

१. गाउाँपातलकाले ४२ स्वास्थर्कमी र ९ प्रशासतनक कमिचारी समेि ५१ जनालाइ रु 
१४५०००० जोन्खम भत्ता ष्टविरण गरेको देन्खर्ो । 

२. पातलकाले ३ आपूतििकिाििाट सेतनटाइजर, ष्टप.ष्टप.इ सेट ३ रु ९७३० का दरले, माक्स 
८००० वटा रु १० का दरले , इतफ्रारेड थमोतमटर  ३ वटा रु १०००० का दरले 
लगार्ि रु ५१९१९९ का और्धी िथा स्वास्थर् सामाग्रीहरु सोझै खररद गरेको देन्खएको 
छ। 

३. गाउाँपातलकालाइ माक्स, ष्टप.ष्टप.इ, थमिल गन, एन ९५ मास्क समेि १२५०० पररमाणमा 
स्वास्थर् सामाग्रीहरु चीन सरकार िाट प्राप् ि भएको देन्खतछ ।मलु्र् नखलेुका उक्त 
सामाग्रीहरु लेखापरीक्षण अवतध २०७७।१२।०९ सम्म मौज्दाि रहेको ष्टववरणिाट 
देन्खएको छ । 

४. पातलकास्िरीर् १ केस इतभेन्स्टगेसन िथा कतट्रर्ािक्ट टे्रतसिङ ष्टटम गठन भई खोज 
पडिालिाट पष्टहचान भएका संक्रतमि ९ जना रहेको ष्टववरण प्राप् ि भएको छ । 

५. पातलका अतिगिि ष्टवतभत न ९ स्थानमा ४२५ वेड संस्थामा क्वारेतटाइन एवं होन्ल्डङ सेतटर 
स्थापना गरी दैतनक रुपमा १७२ जना उक्त सेतटरमा िसेको देन्खतछ ।उक्त क्वारेतटाइन 
तनमािणको लातग टेतट, भाडाकुडा, सािनु लगार्िका २२ सामाग्रीहरु तसधै खररद गरी रु 
१४६६५२६ खचि गरेको देन्खतछ । 

६. चीन सरकारिाट प्राप् ि स्वास्थर् एवं खाद्यान्न सामाग्री प्राप् ि गदाि ढुवानी लगार्िको खचि रु 
७ लाख र भारि लगार्िको मलुकुिाट आएकालाइ पातलका अतिगििको क्वारेतटाइनमा 
परु्र र्ाउन भाडा खचि रु ५१८४०० भएको देन्खर्ो । 

७. पातलकाले क्वारेतटाइनमा िसेका १४२ जनालाइ दैतनक रु १९० का दरले खाना खाजा 
िापि रु ३८५५१० राहि स्वरुप नगद ष्टविरण गरेको देन्खर्ो । 

८. गाउाँपातलकाले न्जल्ला समतवर् सतमिी माफि ि न्जल्ला ष्टवपद व्र्वस्थापन कोर् अतिगिि 
संचातलि प्रा. स्वा.के. चरीकोट अस्पिाललाई रु २ लाख गाउपातलका चाल ु न्शर्िकिाट 
भकु्तानी गरेको देन्खर्ो । उक्त कोर् संचालन कार्िष्टवतध िमोन्जम संचालन भएकोमा 
तिलभरपाइ प्रा. स्वा.के. चरीकोट अस्पिालमा नै रहने व्र्वस्थामा उक्त रकम असार मसाति 
सम्म खचि भएको छैन । 

63.  चीन सरकारिाट प्राप् ि राहिाः  लेखापरीक्षणिाट प्राप् ि ष्टववरण अनसुार कोतभड १९ को कारणले  
लकडाउनमा खाद्यात न अपगुलाई सहर्ोग गने उद्देश्र्ले गााँउपातलकालाई चीन सरकार  तडतग्री 
काउतटी तसगारसे (तिब्िि) िाट तमिी २०७७।२।२ मा प्राप् ि भएको खाद्यात न चामल, ष्टपठो, 
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िेल, न्चनी, दधु , न्चर्ा, ननु समिेको ३०३१ िोरा काटुिन ष्टवतभत न िौलका ६०९८५ के.जी 
िौलका मलु्र् नखलेुका राहि खाद्यान्न सामाग्री प्राप् ि भएको देन्खएको छ । 

उक्त खाद्यान्न राहि सामाग्रीहरु संस्था िथा वडागि रुपमा र कुनै उपभोक्ता सतमिीको कार्िमा, 
गमु्िामा एवं पष्टहरो ष्टवपद व्र्वस्थापनका लातग वडागि रुपमा भएको सामाग्री वडा माफि ि र 
अतर् ष्टविरण पातलका माफि ि व्र्न्क्त िथा संघसस्थालाई ष्टविरण गरेको देन्खतछ ।  उक्त राहि 
सामाग्री मलु्र् नखलेुकोले आतथिक ष्टववरणमा मूल्र्ाङ्कन गरी समावेश हनु नसकेको, कुनै पतन 
सम्झौिापर नगरी समतवर्को भरमा प्राप् ि भएको खचि भएर जाने न्जतसी खािामा आम्दानी 
िाधेको र भपािइ माफि ि ष्टविरण गरेको अवस्था देन्खएको छ । प्राप् ि राहि खाद्यान्न सामाग्रीको 
प्राप् िी, ष्टविरण र िाकीको अवस्था र्स प्रकार छ । 

 qm=;+= ljj/)f rfdn-af]/f_ 
lk&f 

(af]/f_ 

t]n-

sf '̂g_ 

lrgL-

af]/f_ 

b'w-

sf '̂g_ 

lrof-

sf '̂g_ 

g'g-

af]/f_ 
hDdf 

1 एकमिु ष्टविरण 786 455 204 273 152 422 243 2535 

2 खरुा ष्टविरण 159 40 2 23 2 39 19 284 

3 तिग्रकेो (िनु्झतलदा) 2 4 0 0 2 0 0 8 

4 तिग्रकेो (स्टोर गदाि)   5           5 

hDdf ljt/)f tyf vr{ 947 504 206 296 156 461 262 2832 

hDdf k|fKt  1004 504 250 300 180 500 293 3031 

hDdf afls 57 0 44 4 24 39 31 199  
63.1.  राहि मौज्दािाः िाकी पररक्षण लेखापरीक्षण अवतध सम्म पतन स्टोरमा न ैरष्टह रहेको अवस्था छ 

। िनु्झतलदा नै २ िोरा चामल, ४ िोरा ष्टपठो, २ काटुिन दधु पाउडर तिग्रकेो अवस्था रहेको, 
स्टोर गदाि गदै नै ५ िोरा ष्टपठो तितग्रएको र हाल िाकी रहेको मौज्दाि तिग्रन सक्ने र म्र्ाद 
समाप् ि हनुे अवस्थामा रहेको देन्खतछ ।र्स सम्ितधमा पातलकाले उन्चि व्र्वस्थापन गनुिपने 
देन्खएको छ । 

 

64.  जग्गा प्राप् िीाः स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, सरकारी जग्गा दिाि िथा 
तलजमा उपलब्ध गराउने कार्िनीति, २०७१, स्थानीर् िहले तनजी जग्गा प्राति गनुिपरेमा जग्गा 
प्राति ऐन, २०३४ अनसुार स्थानीर् िहले सरकारी जग्गा संरक्षण, सरकारी जग्गा दिाि िथा 
तलजमा तलने, वन क्षेरको जग्गा प्रर्ोग गने िथा तनजी जग्गा प्राति गने व्र्वस्था छ । 
गाउाँपातलकाले तमिी २०७६।९।२३ देन्ख ०९।२८ सम्म गाउाँपातलकाको ०७६।९।२२  
तनणिर्अनसुार तनम्नानसुारको गाउाँपातलकाको भवन तनमािणको लातग अपगु जग्गा व्र्न्क्तहरुिाट 
तनशलु्क प्राप् िी गरेको ष्टववरणिाट देन्खतछ ।  

 

 तस.नं. ष्टववरण स्थान प्राप् ि क्षरेफल कैष्टफर्ि 

१ ददल िहादरु ठकुरी ष्टवग ु ४ 
लादकु 

४५० वगि तमटर साष्टवक ष्टकत्ता ७३५ िाट ३५० वगि 
ष्टकमी आइसकेको र साष्टवक ष्टकत्ता नं 
७४२ िाट कीत्ता आउाँन िाकी रहेको 

२ िल िहादरु थापा ष्टवग ४ 
लादकु 

११४१ वगि 
तमटर 

साष्टवक ष्टकत्ता नं ७३६ िाट प्राप् ि 
भैसकेको । 

३ राम िहादरु ठकुरी  ५०३ वगि तमटर साष्टवक ष्टकत्ता नं ७४० िाट प्राप् ि 
भैसकेको 

४ धनिहादरु काकी  २३८ वगितमटर साष्टवक ष्टकत्ता नं १४७४ िाट प्राप् ि 
भैसकेको 
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५ ष्टकरण कुमार ठकुरी  ४०१ वगितमटर साष्टवक ष्टकत्ता नं ७४३ िाट प्राप् ि 
भैसकेको 

६ सरल ठकुरी  २९९ वगितमटर साष्टवक ष्टकत्ता नं ७४४ िाट प्राप् ि 
भैसकेको 

७ पष्टवरा ठकुरी  १११३ 
वगितमटर 

साष्टवक ष्टकत्ता नं ७४१ िाट ६९९ 
वगितमटर र ष्टकत्ता नं १४७५ िाट 
४१८ वगितमटर प्राप् ि भैसकेको । 

 जम्मा  ४०८५ 
वगितमटर 

 

 
65.  स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम- स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम 

(सञ्चालन कार्िष्टवतध) तनर्मावली, २०७६ िमोन्जम कार्ाितवर्न हनुे स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास 
साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई देहार्अनसुार ५ पररर्ोजना सञ्चालन गनि रु. 
११८५०००० िजेट प्राि भएकोमा रु. ७९८८३८१ खचि भएकोमा उक्त र्ोजनाको प्रगति 
ष्टववरण पेश हनु नआएकोले भौतिक प्रगति र्ष्टकन गनि सष्टकएन। 

आर्ोजनाको 
प्रकार 

आर्ोजनाको 
संखर्ा 

िजेट रकम खचि रकम ष्टवत्तीर् प्रगति 
प्रतिशि 

भौतिक प्रगति 
प्रतिशि 

स्थानीर् 
पूवािधार 
ष्टवकास 

३ ५९२५००० ३९९७५०० ६७ नखलेुको 

प्रदेश पूवािधार 
ष्टवकास 

२ ५९२५००० ३९९०८८१ ६७ नखलेुको 

 

 

65.1.  उल्लेन्खि ५ आर्ोजना मध्रे्   १ र्ोजना ठेक्कािाट र ४  र्ोजनाहरु उपभोक्ता सतमतिवाट 
गराएको देन्खतछ । उपभोक्ता सतमति माफि ि संचातलि र्ोजनामा हेतभ इक्र्पुमेतट प्रर्ोग गरेको, 
प्राष्टवतधक पक्ष समेिको भएका जटील संरचना तनमािण गरेको, सम्पन्न र्ोजनाहरुको ममिि 
संम्भारको व्र्वस्था नगरेको जस्िा कार्िहरु भएको देन्खतछ । जनु साविजतनक खररद तनर्मावली 
२०६४ को तनर्म ९७ ष्टवपरीि देन्खतछ । 

 

 स्वास्थर् िफि   
66.    और्तधको लोगो– गाउाँपातलकाले खररद गरेका और्तधहरूमा “नेपाल सरकारको तनाःशलु्क 

स्वास्थर् कार्िक्रमका लागी” भन्ने लोगो लगाउन ुपने व्र्वस्था छ । गाउाँपातलकाले खररद 
गरेका र हस्िातिरण भई आएका तनाःशलु्क ष्टविरण गने और्तधहरू मध्रे् नमूना छनौट गरी 
पररक्षण गदाि देहार् िमोन्जमका और्तधहरूमा तनम्नानसुार रहेको पाइर्ो । 

 

 तस.न और्तधको नाम  म्र्ाद समाि हनुे तमति तनशलु्क ष्टविरणको लोगो 
१ 

paracetamol (500 mg) October 2022 AD ins. supply 

२ 
Amoxycllun (500 mg) May 2023 AD ins. supply 

३ 
Nietroxidazole(400 mg) March 2023 AD free distribution only 

४ 
Cetrizine (10 mg) Nov 2022 AD नभएको 
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५ 
Cipro ( 500 mg) Dec 2021 ins supply  

66.1.  म्र्ाद समाि और्तधाः  लेखापररक्षणलाई प्राि ष्टववरण अनसुार अ.ि. 076/077 मा ष्टवतभत न 
३ प्रकारको एमोन्क्सतलन पारातसटामोल, सेक्ट्रीन्जम और्धीहरु १३२० पररमाणका मलु्र् 
नखलेुको खररद िथा हस्िातिरण भई अएका और्तधहरु म्र्ाद तभर ष्टविरण नगरी अवतध समाि 
भएको पाइर्ो । म्र्ाद तभर और्ातध ष्टविरण नगदाि एकािफि  लाभग्राही सेवावाट ितचीि हनु 
जाने र अको िफि  पालीकाको थप आतथिक नोक्सानी ब्र्होनुिपने अवस्था देन्खतछ । अिाः 
और्तधहरु म्र्ादतभर ष्टविरण गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

66.2.  दान्खला प्रतिवेदन नभएकोंाः पातलकाको ष्टवतभन्न तमतिको तनणिर्ानसुार तनम्नानसुारको स्वास्थर् 
संस्थाहरूमा और्तध िथा अतर् सामानहरू हस्िातिरण फाराम माफि ि पठाएकोमा ७ ददन तभर 
दान्खला प्रतिवेदन समेि पठाइ ददन ु भन्न े तनणिर्मा उल्लेख छ । पातलकावाट खरीद एवं 
हस्िातिरण भई आएका तनम्नानसुारका हस्िातिरण फाराम माफि ि गएका समान िथा 
और्तधहरूको लेखापरीक्षण तमति ०७७।१२।९ सम्म दान्खला प्रतिवेदन सम्वन्तधि स्वास्थर् 
संस्थावाट पठाएको पाइएन । ह.फा. माफि ि गएका सामानहरूको दान्खला प्रतिवेदन हनुपुदिछ 
। दान्खला प्रतिवेदन नभएका केही उदाहरणहरुाः 

 

 तस न स्वास्थर् संस्थाको 
नाम 

ह = फा. नं तनणिर् 
तमति 

ह=फा परीमाण कैष्टफर्ि 

१ लादकु स्वा. चौकी ०७६।११।९ पारातसटामोल आईष्टिष्टफन 
लगार्ि ष्टवतभत न ५४ 
और्तध ८३९० पररमाण 

मलु्र् खलेुको 

२ लामानगर स्वा. चौकी ०७६।११।८ मेट्रोतनम्जागोल, रेतटीडइन 
लगार्ि ष्टवतभत न ५१ 
और्तध १३४३८ पररमाण 

मलु्र् नखलेुको 

 

 

66.3.  नम्समा एकरुपिा नभएकोाः कार्िक्रम संचालन गदाि स्पि नम्र्स मापदण्ड तनधािरण गनुिपदिछ 
।पातलकाले स्वास्थर् अतिगििको कार्िक्रम संचालन गदाि र्ािार्ाि खचिमा कुनैमा रु ३००।०० 
प्रतिददन, केही कार्िक्रममा रु ७००।०० प्रतिददन र केही कार्िक्रममा रु १०००।०० 
प्रतिददनका दरले भकु्तानी गरेको दन्खतछ । कार्िक्रम संचालन िथा र्ािार्ाि खचि भकु्तानीको 
नम्र्स स्पि रुपमा तनधािरण गनुिपदिछ । 

 

 न्शक्षा िफि   
67.  तिद्यालर्हरुको लेखापरीक्षणाः गाउाँपातलका मािहिका ष्टवद्यालर्ले िोष्टकएको समर्मा लेखापरीक्षण 

गनुि गराउन ु पदिछ । गाउाँपातलकाले  ४० ष्टवद्यालर्हरुका लातग रु ११०८९५९१४                                           
ष्टवतनर्ोजन गरर तनकासा खचि गरेको छ।गाउाँपातलकाले आ.व. २०७६।०७७ को अन्तिम 
लेखापरीक्षण अवतधसम्म लेखापरीक्षण गराएका ष्टवद्यालर्को ष्टववरण प्राि गरेको देन्खएन । 
तिद्यालर्हरुको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राि गरी गाउाँपातलकाले ददएको तनकाशा र अनदुान समिे 
समावेश गरी ष्टवद्यालर्ले ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गरे नगरेको एष्टकन गनुिपदिछ । 

 

67.1. ७ न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिि - स्थानीर् िह अतिगिि रहेका सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुमा दरितदी 
अनसुार न्शक्षकको पदपूतिि भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदिछ । र्स स्थानीर् िह 
अतिगिि ष्टवतभन्न िहका ४० सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुको न्शक्षक दरवतदी र पदपूतििको अवस्था 
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एवं ष्टवद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको देन्खतछ । दरितदी िमोन्जम न्शक्षक पदपूतिि गनुिपदिछ 
। 

 क्र.सं
. ष्टवद्यालर्को नाम 

न्शक्षक 

दरितदी पदपूतिि 
पदपूतिि मध्रे् 

करार ष्टवद्याथी संखर्ा 
१ जन प्राष्टव ष्टवग-ु६ २ २ ० ४१ 

२ थम्प ुमाष्टव ष्टवग-ु६ ८ ८ ५ २४५ 

३ मानेडााँडा आष्टव ष्टवग-ु६ २ २ २ ५४ 

४ सरस्विी आष्टव ष्टवग-ु७ ३ ३ १ ३३ 

५ देउढुङ्गा आष्टव ष्टवग-ु७ ३ ३ ३ २६ 

६ गौरीशंकर माष्टव ष्टवग-ु७ ९ ९ ४ २९७ 

७ िलुङु्खानी आष्टव ष्टवग-ु३ ३ ३ १ २४ 

८ कालीदेवी आष्टव ष्टवग-ु३ २ २ १ २० 

९ जनकल्र्ाण आष्टव ष्टवग-ु३ १ १ ० ८ 

१० तभरमतुन आष्टव ष्टवग-ु३ २ २ ० १७ 

११ शारदा माष्टव ष्टवग-ु३ ९ ९ ७ २४९ 

१२ ष्टहमालीदेवी आष्टव ष्टवग-ु५ ३ ३ १ ५१ 

१३ ष्टहमालीदेवी आष्टव ष्टवग-ु५ १० १० ६ ३२१ 

१४ देवीटार आष्टव ष्टवग-ु५ ४ ४ २ १८७ 

१५ सरस्विी आष्टव ष्टवग-ु५ २ २ ० ३२ 

१६ कैलेश्वरी आष्टव ष्टवग-ु५ २ २ ० २७ 

१७ जनिा आष्टव ष्टवग-ु५ २ २ २ १७ 

१८ ष्टहमखण्डे भवुनेश्वरी आष्टव ष्टवग-ु५ ३ ३ १ ३६ 

१९ न्चरकुनथान नमनुा आष्टव ष्टवग-ु५ १ १ १ २० 

२० सेिीदेवी आष्टव ष्टवग-ु५ १ १ ० ४९ 

२१ जमनुा आष्टव ष्टवग-ु८ २ २ १ ४३ 

२२ कातलतचोक आष्टव ष्टवग-ु८ ६ ६ ३ ३९४ 

२३ ष्टहमालर् माष्टव ष्टवग-ु८ १२ १२ ४ ३९० 

२४ ढुङ्गेश्वरी आष्टव ष्टवग-ु४ ४ ४ २ ७४ 

२५ न्चरे माष्टव ष्टवग-ु४ १० ५ ५ २४४ 

२६ ग्र्ाल्सङु्ग आष्टव ष्टवग-ु४ ३ ३ २ २५ 

२७ तलङ्वा आष्टव ष्टवग-ु४ २ २ १ २० 

२८ शान्ति आदशि माष्टव ष्टवग-ु४ १४ १४ ३ ३५७ 

२९ नारार्णी आष्टव ष्टवग-ु४ ३ ३ २ ३५ 

३० गोगनेश्वरर आष्टव ष्टवग-ु१ ३ ३ ० ५९ 

३१ ठाडीदेउलाङ्ग आष्टव ष्टवग-ु१ ५ ५ २ १३३ 

३२ गौरीशंकर आष्टव ष्टवग-ु१ ४ ४ २ ६४ 

३३ गोंगरडााँडा आष्टव ष्टवग-ु१ १ १ ० १८ 

३४ गौरीशंकर माष्टव ष्टवग-ु१ १२ १२ ५ ३९४ 

३५ ठोङ्ठोङ् आष्टव ष्टवग-ु१ १ १ ० ९ 

३६ देवतलङ्गेश्वर आष्टव ष्टवग-ु२ ११ ११ ८ २९२ 

३७ देउलाङ्खानी आष्टव ष्टवग-ु२ ४ ४ ३ ८९ 
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३८ न्शवतलङ्गेश्वर िालष्टवकास ष्टवग-ु२ १ ० ० ८ 

३९ 

ग्रातमण सामदुाष्टर्क स्वास्थर् 
िाष्टवके ष्टवग-ु३ १ ० ० १० 

४० टासीतछमे गाछाल गोतपा ष्टवग-ु७ ० ० ० ५७ 

  जम्मा १७१ १६४ ८० ४४६९  
 र्स पातलकामा ४० ष्टवद्यालर्हरु संचालन रहेकोमा १६९ न्शक्षक दरितदीमा १६४ पदपूतिि 

भएको र पदपूतििमध्रे् ८० न्शक्षक करारमा रहेको देन्खर्ो । ति ष्टवद्यालर्हरुमा  EMIS अतभलेख 
अनसुार कुल ष्टवद्याथी संखर्ा ४४६८ रहेको देन्खर्ो । 

 

67.2. ७ ष्टवद्यालर्को संखर्ााः लेखापरीक्षणको लातग गाउाँपातलकाले उपलब्ध गराएको ष्टववरण अनसुार 
गाउाँपातलका अतिगरगिका ४०  ष्टवद्यालर् मध्रे् देहार्का ष्टवद्यालर्मा ष्टवद्याथी संखर्ा तरू्न 
रहेको देन्खर्ो । र्सरी ष्टवद्याथी संखर्ा २० जना भतदा कम रहेका ष्टवद्यालर्मा न्शक्षक, कमिचारी 
िलि र प्रशासतनक खचि िापि आ.व. २०७६।०७७ मा देहार् िमोन्जम रकम पररक्षा 
संचालनको अधारमा तनकासा भएको छ ।तरू्न ष्टवद्याथी संखर्ा रहेको ष्टवद्यालर्लाई गाउाँपातलकाले 
सषु्टवस्थाका आधारमा ष्टवद्यालर् संखर्ा गाभ्ने व्र्वस्था गनुिपदिछ । 

 

 
ष्टवद्यालर्को नाम सञ्चातलि कक्षा ष्टवद्याथी न्शक्षक 

िाल 
सहर्ोगी कमिचारी 

तनकासा 
रकम  

मानेडााँडा आष्टव ष्टवग-ु६ िाष्टव-कक्षा ३ ५४ २   १ ८००००  

कालीदेवी आष्टव ष्टवग-ु३ िाष्टव - कक्षा ३ २० १ १ १ १५६५००  

जनकल्र्ाण आष्टव ष्टवग-ु३ कक्षा १-३ ८ २   १ १५००००  

सरस्विी आष्टव ष्टवग-ु५ िाष्टव- कक्षा ३ ३२ २ १ १ १५००००  

कैलेश्वरी आष्टव ष्टवग-ु५ कक्षा १-३ २७ २ ० १ ६२०००  

जनिा आष्टव ष्टवग-ु५ कक्षा १-३ १७ २ ० १ ६२०००  

न्चरकुनथान नमनुा आष्टव 
ष्टवग-ु५ कक्षा १-३ २० १ ० १ ८०००० 

 

सेिीदेवी आष्टव ष्टवग-ु५ िाष्टव-कक्षा ३ ४९ १ १ १ १५००००  

जमनुा आष्टव ष्टवग-ु८ कक्षा १-३ ४३ २   १ ६२०००  

तलङ्वा आष्टव ष्टवग-ु४ िाष्टव-कक्षा ३ २० २ १ १ १५००००  

गोंगरडााँडा आष्टव ष्टवग-ु१ िाष्टव-कक्षा ३ १८ १ १ १ १५००००  

ठोङ्ठोङ् आष्टव ष्टवग-ु१ कक्षा १-३ ९ १  ० १ ६२०००  

न्शवतलङ्गेश्वर िालष्टवकास 
ष्टवग-ु२ िाल ष्टवकास ८  ० १  ० ८८००० 

 

ग्रातमण सामदुाष्टर्क 
स्वास्थर् िाष्टवके ष्टवग-ु३ िाल ष्टवकास १०  ० १  ० ८८००० 

 

टासीतछम ेगाछाल गोतपा 
ष्टवग-ु७ िाल ष्टवकास ५७  ० १  ० ० 

 

थामीचाग ुिाष्टवके ष्टवग-ु८ िाल ष्टवकास    ० १  ० ८८०००  

जम्मा   ४४६९ १९ ९ १२ १५७८५००   

 

67.3. ७ अतभलेखाः गाउाँपातलकाले न्शक्षकहरुको िलव भत्ता तनकासा गनुि पूवि दरवतदी अनसुार कार्िरि 
न्शक्षकहरु र्ष्टकन गरी िलव भत्ता तनकासा गनुिपनेमा गाउाँपातलकाले दरवतदी ष्टववरण, कार्िरि 
न्शक्षक ष्टववरण, सो अनरुुपको माग फाराम िथा तनकासा लेजर खडा गरी व्र्वन्स्थि रुपमा 
राख्नपुदिछ । 
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67.4. ७ राजश् व िाडफाड र समानीकरण अनदुानिाट न्शक्षकको िलि भत्ता – अतिर सरकारी ष्टवत्त 
व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीर् िहलाई  सशिि अनदुान उपलब्ध गराउने 
व्र्वस्था छ पातलकाले स्वीकृि दरितदीतभर नपरेका एवं ष्टवद्यालर्ले गि ष्टवगिदेन्ख न ैआतिररक 
स्रोििाट िलि भत्ता व्र्होरेका न्शक्षकलाई ष्टवत्तीर् समानीकरण अनदुानिाट रु. ८९२९८०० 
िलि भत्ता भकु्तानी गरेको पाईर्ो । 

 

 क्र.स. ष्टवद्यालर्को नाम रकम 

१ श्री शारदा मा.वव. ३९०००० 

२ श्री देष्टवटार आ.वव. ३०६००० 

३ श्री न्चरे मा.वव. ६९६००० 

४ श्री कातलतचोक तन.मा.वव. ३०६००० 
५ श्री थम्प ुतन.मा.वव. ३९०००० 
६ ठातडदेउलाङ प्रा.वव. ३०६००० 
७ देवतलंगेश् वर मा.वव. ६९६००० 
८ ष्टहमालर् मा.वव. ३९०००० 
९ टासी तछमे गाछाल गोतपा ४८०००० 
१० ष्टहमखण्डेश्वर प्रा.वव. ७२००० 
११ देष्टवटार प्रा.वव. ७२००० 
१२ न्चकुि नथान िाष्टवके ७२००० 
१३ मानेडााँडा प्रा.वव. ७२००० 
१४ गौरीशंकर मा.वव. १०४०००० 
१५ देवीटार प्रा.वव. ६३५८०० 
१६ न्चरे  मा.वव. ९१८००० 
१७ कातलतचोक तन.मा.वव. ९१८००० 
१८ ष्टहमालर् मा.वव. ११७०००० 
 जम्मा ८९२९८००  

 

67.5.  समतवर् इकाइिाट कार्ाितवर्न हनुे कार्िक्रमसंग सम्िन्तधि कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िका 
आ.व. २०७६.७७ को ष्टक्रर्ाकलाप नं २.४.६.१ मा साविजतनक ष्टवद्यालर्का ष्टवद्याथीहरुका 
लातग तनाःशलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान अतिगिि ३.१ मा EMIS मा प्रवृष्टि िथर्ाङ्कलाई समिन्तधि 
ष्टवद्यालर्िाट कक्षागि ष्टवद्याथीको र्थाथि िथर्ाङ्कसंग सत्र्ापन गराई सत्र्ाष्टपि ष्टववरण न्शक्षा 
अतधकृििाट प्रमान्णि गरी सोको आधारमा आवश्र्क कक्षागि र ष्टवर्र्गि पाठ्यपसु्िकको 
संखर्ा र्ष्टकन गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ ।पातलकाले गो.भौ.नं/तमिी  ७९/२०७७।२।०७ मा 
टातस तछम ेगाछाल गोतपा, लामािगर लाइ ष्टवद्याथीहरुका लातग तनशलु्क पाठ्यपसु्िक खररदका 
लातग अनदुान रकम रु २६०६६ तनकासा गरेकोमा रु १९७१२ िरािर रकमको पाठ्यपसु्िक 
ष्टविरण गरेको भरपाई पेश भएकोले रु ६३५४ िष्टढ तनकासा भएको देन्खर्ो।र्सरी िढी 
तनकासा भएको रकम असलु गरी संघीर् संन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु 
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67.6.  िकु कनिरको िढी तनकासााः स्थानीर् र प्रदेश िहमा सशिि अनदुान एवं न्शक्षा ष्टवकास िथा 
समतवर् इकाइिाट कार्ाितवर्न हनुे कार्िक्रमसंग सम्िन्तधि कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िका 
आ.व. २०७६.७७ को ष्टक्रर्ाकलाप नं २.७.१३.८ मा प्रति ष्टवद्याथी लागिका आधारमा न्शक्षण 
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तसकाई सामाग्री एवं कक्षा ८ को परीक्षा व्र्वस्थापन अतिगिि २.२ मा न्शक्षण तसकाइिथा िकु 
कनिर व्र्वस्थापन अनदुान शीर्िकमा EMISका आधारमा र्ष्टकन गररएको ष्टवद्याथी संख र्ाका 
आधारमा प्रति ष्टवद्याथी लाि रकमले गणुन गरी आएको अंक िरािरको रकम ष्टवद्यालर्लाई 
एकमषु्ठ अनदुान ददने व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले गो.भौ.नं/तमिी २३/२०७६।१०।१५ 
मा प्रति ष्टवद्याथी लागिका आधारमा न्शक्षण तसकाइ एवं  कक्षा ८ को परीक्षा व्र्वस्थापन 
अनदुान अतिगिि िकु कनिर अतिगिि  जन प्रा.ष्टव. लाइ  EMIS Report का अनसुार ३० 
ष्टवद्याथीको रु १५० का दरले  रु ४५०० तनकासा हनुपुनेमा ४१ ष्टवद्याथीको रु १५० का 
दरले रु ६१५० तनकासा भएकोमा िढी तनकासा रकम रु १६५० असलु गरर संघीर् संन्चि 
कोर्मा दान्खला गनुिपने रु 
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67.7.  छुट रकम समेि भकु्तानीाः  आतथिक कार्ािष्टवधी तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ -३_  अनसुार 
खचिका तिल भरपाइ सष्टहि त्र्सलाइ पिुर्ाइ गने कागजाि सष्टहिको लेखा राख्न ुपने , भकु्तानी 
गदाि रीि पगेु नपगेुको जााँच गनुिपने व्र्वस्था छ ।पातलकाले गो.भौ.नं/तमिी  
१२८/२०७७।३।२२ मा ष्टवद्यालर्मा शैन्क्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एवं कार्िसम्पादनमा 
आधाररि प्रोत्साहन अनदुान अतिगिि ष्टहमालर् मा.ष्टव. लाई रु पसु्िकालर् तनमािणमा रु 
६५०००० भकु्तानी गरेकोमा उक्त ष्टवद्यालर्ले पसु्िक खररदमा रु ४५०००० र अतर् सामाग्री 
खररदमा रु २००००० खचि भएको ष्टववरण पेश गरेको छ । ष्टवद्यालर्ले  पसु्िकालर् तनमािणका 
लातग पसु्िकहरु खररद गदाि ३ वटा कोटेशन तलइ खररद गरेकोमा  अतजान िकु्स एंड स्टेशनरी 
सप्लार्सि पान नं ६००७९८०० ले अंष्टकि मलु्र्मा १५ % छुट ददने व्र्होरा पेश गरेकोमा 
उक्त सप्लार्सिलाई रु ४५०००० को १५% छुट रु ६७५०० कट्टी गरी ३८२५०० भकु्तानी 
गनुिपनेमा रु ४५०००० नै भकु्तानी गरेकोले र्सरी सप्लार्सिलाई िढी भकु्तानी भएको रकम 
रु ६७५०० तनजिाट असलु गरी संघीर् संन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु 
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67.8.  ददवा खाजा अनदुानाः ष्टवद्यालर् स्रोि कार्ाितवर्न पनु्स्िका ०७६।७७ को िदुा नं १ मा 
ष्टवद्याथीका लातग ददवा खाजा कार्िक्रम प्राि भएका स्थातनर् िहले कार्ाितवर्न गदाि सामदुाष्टर्क 
ष्टवद्यालर्मा ० देन्ख ५ सम्म अध्र्र्नरि िालिातलकाहरुको लातग ष्टवद्यालर्गि िथर्ाङ्क का 
आधारमा प्रति ष्टवद्याथी दैतनक रु १५ का दरले १८० ददनको लातग ष्टवद्यालर्को खािामा 
तनकासा ददनपुने व्र्वस्था छ । ष्टवद्यालर्हरुले ष्टवद्यालर् संचालन भएको ददनलाइ आधार मानेर 
ष्टवद्याथीको दैतनक हान्जरी पनु्स्िका प्रमान्णि गरी स्थानीर् िहमा संकलन पश् चाि थप तनकासा 
ददनपुनेमा पातलकािाट ष्टवद्यालर् संचालन अवतध समेिको प्रमान्णि ष्टवद्याथी हान्जरी पसु्िक पेश 
हनु आएन । 

 

७७.१ पातलकािाट प्राि जानकारी अनसुार पातलका अतिगििको ष्टवद्यालर्हरु तमिी २०७६।१२।११ 
देन्ख लकडाउनका कारण २०७६ असार मसातिसम्म ष्टवद्यालर् खलेुको र ष्टवद्याथीहरु ष्टवद्यालर् 
गएको देन्खदैन । पातलकािाट ददवाखाजा िापि  रु ६८२५६०० तनकासा खचि लेखेको पाइर्ो 
। पातलकाले ददवा खाजा िापिको अनदुान १८० ददन मध्रे्  लकडाउन अवतधको कररि ४५ 
ददनको कट्टा गरर तनकासा ददनपुनेमा ष्टवद्यालर् ितद रहेको समर्मा असार मसातिमा तनकासा 
ददएको रकम खचि नभइ ष्टवद्यालर्हरुको खािामा नै रष्टहरहेको देन्खन जातछ ।अिाः लकडाउन 
अवतधको (४५ ददनको) समेि तनकासा भएको रकम रु १७०६४०० सम्िन्तधि ष्टवद्यालर्हरुिाट 
ष्टफिाि तलइ संघीर् संन्चि कोर्मा दान्खला हनुपुने रु  
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67.9.  प्राष्टवतधक ष्टवद्यालर्ाः गाउाँपातलकाले र्स वर्ि प्राष्टवतधक ष्टवद्यालर् स्थापना गनिका लातग आतिररक 
स्रोि, राजश् व िाडफाड (संघ), राजश् व िाडफाड (प्रदेश) र संघीर् समातनकरण अनदुानको 
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स्रोििाट रु २०/२० लाख गरी जम्मा रु ८० लाख िजेट तितनर्ोजन गरेको देन्खर्ो । 
गाउाँपातलकाको समतवर्मा तिग ुपोतलटेन्क्नकल इतसष्टटच्र्टु सि  ओभरतसर्र कक्षा अनमुति 
तमिी २०७६ चैर र संचालन ०७७ मंतसर देन्ख भएको पाइर्ो । गाउाँपातलकािाट २०७६ 
असार मष्टहनामा उक्त ष्टवद्यालर्को पवुािधार िर्ारीको लातग फतनिचर, स्टेशनरी, ल्र्ाि सामाग्री 
लगार्िमा रु ३३२९७२१ को सामाग्रीहरु पटक पटकमा सोझै खररद गरी हस्िातिरण गरेको 
देन्खतछ । हस्िातिरण भएका सामाग्रीहरु मध्रे् ष्टकिािहरु सोझै र अतर् सामाग्रीहरु न्जतसी 
आम्दानी िातध हस्िातिरण गरेको देन्खर्ो। पातलकाले उक्त अनदुानको सम्झौिा एवं कार्िष्टवधी 
लगार्िका कागजाि संल्ग्न नगरेको रु 
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68.  र्ान्तरक उपकरणm गााँउपातलकाले खररद भएका मेतसनरी उद्देश् र् िमोन्जम संचालन गनुिपदिछ । 
पातलकािाट १ व्र्ाकहो लोडर , १ एकसाभेटर , १ टीपर र २ वटा एम्िलेुतस खररद गरी गि 
ष्टवगि देन्ख नै संचालनममा रहेको पाइर्ो । उक्त र्ान्तरक उपकरण संचालन गनि तिग ु
गााँउपातलका र्ान्तरक उपकरण संचालन कार्िष्टवधी , २०७४ िर्ार गरी कार्ाितवर्न गरेको छ 
।  
लेखापरीक्षणलाई प्राप् ि ष्टववरणअनसुार एम्िलेुतस िफि को आम्दानी रु १३२११०० भएकोमा रु 
१०६५७७७ खचि भई रु २५५३२३ िचि देन्खएको छ ।एम्िलेुतस िाहेकको र्ान्तरक 
उपकरणहरुको जम्मा आम्दानी रु २२१५६९५ रहेकोमा खचि रु ३१२१४५६ भइ 
९०५७६१ ले थप आतथिक व्र्र्भार परेको देन्खतछ ।गाउाँपातलकाले उक्त र्ान्तरक र्तरहरुको 
खचि भतदा आम्दानी िढाउन ेगरी कार्िष्टवधी िमोन्जम  संचालन गरी र्ान्तरक संचालन कोर्को 
अलग आर् व्र्र् िर्ार गरी लेखापरीक्षण गराउने,  ममिि, इतधन, इतसरेुतस र चालक खचि 
जस्िा व्र्वस्थापन खचि िथा मेतसन प्रतिस्थापन समेि हनुे गरी संचालन गने व्र्वस्था 
तमलाउनपुदिछ । 

 

69.  धरौटी ष्टफिािंाःसाविजतनक खररद तनर्मावतल २०६४ को तनर्म १२४(२) ररटेतसन मतन 
(धरौटी) ष्टफिाि गदाि आतिरीक राजस्व कार्ािलर्िाट धरौटी  गदाि धरौटी कारोवार वर्िको कर 
चकु्ता प्रमाण पर र कर समार्ोजन गरेको प्रमाण पेश गरेपतछ मार धरौटी ष्टफिाि गनुिपदिछ । 
कार्ािलर्ले तनम्नानसुारको धरौटी रकम ष्टफिाि गदाि म.ुअ.कर समार्ोजन िथा कर चकु्ता प्रमाण 
संलग्न नभएको रु.. 
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 तस=न भौन तमति धरौटी ष्टफिाि पाउन े ष्टफिाि रकम कैष्टफर्ि 

१ ७।०७७।
३।१४ 

अतनल मल्टी कम्पनी प्रातल १३०००० मअुकर 
समार्ोजनको पर 
नरहेको । 

  जम्मा १३०००० 
 

 

 

70.  पेश्कीः गाउाँपातलकाले पेश गरेको  ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन मलेप फा नं २७२ को अनसुनु्च २३ र 
सो को अतभलेख अनसुार कार्ािलर्को कुल हालसम्मको पेन्श् क िााँकी रु ४२३४००० देन्खएको 
छ । उक्त िाकी पेन्श् क मध्रे् गि ष्टवगि वर्िको नखलेुको र पातलकामा अतभलेख नरहेको चाल ु
आतथिक वर्िको पेन्श्क िाकी ष्टववरणिाट ९२६८०० देन्खतछ । तमिी २०७७।१०।९ िाट 
लाग ुभएको आतथिक कार्िष्टवधी िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व तनर्मावली २०७७ को तनर्म ५२ 
िमोन्जम म्र्ाद ननाघेको  चाल ुआतथिक ष्टववरण देहार् िमोन्जम फछिर्ौट हनु िाकी पेन्श् क रु 
९२६८०० देन्खतछ । 
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qm=;+= k|sf/ k]ZsL lng]sf] gfd k]ZsL /sd 

1  कमिचारी पेमा दोजे थोकर ११२००० 
2  ठेकेदार अतनल मल्टी कं.प्रा.तल. ३३४८००० 

3  ठेकेदार ष्टप.आर.के. तनमािण सेवा ४८०००० 

 जम्मा  ९२६८०० 

 

70.1. ८       उन्ल्लन्खि  तस.नं. २८३ का व्र्वसाष्टर्संग सम्झौिा भएका तनमािण कार्िको कार्िसम्पत न गनुिपने 
अवतध २०७७।७।५ सम्म रहेको िर उक्त कार्ि प्रदेश ष्टवशेर् कार्िक्रम अतिगििको भएको 
कारण खचि नभै िाकी रहेको रकम आ.व. को ष्टफिाि गररएको कारण िााँकी तनमािण कार्िको 
भकु्तानी ददन स्रोि सतुनन्श् चि रहेको छैन । तनमािण व्र्वसार्ीलाइ अतग्रम जमानि रकम पेश 
गनिलाइ भकु्तानी ददएको मध्रे् िाकी रहेको पेन्श् क फछिर्ौट हनुपुदिछ । 

 

70.2.  पेश्कीको अतभलेखाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४(२) मा कार्ािलर् 
प्रमखुले सम्िन्तधि कामको लातग आवश्र्क पने रकमभतदा िढी नहनुे गरी पेश्की तलने 
कमिचारीको हकमा पद र प्रर्ोजन र अतर् व्र्न्क्त हकमा सो व्र्न्क्तको ३ पसु्िे स्थार्ी र 
अस्थार्ी ठेगाना प्रि लेखी पेश्की ददनपुने व्र्वस्था छ । गाउाँपातलकाले गि तिगि ददएको 
पेश्कीिाट र्ो िर्ि रहेको फछ्र्र्ौट घटाई िााँकी देन्खन ेस्पि पेश्की खािा राखेको छैन । पेश्की 
खािाको अभावमा पेश्की अनुं ुगमनमा समस्र्ा देन्खएको छ । तिगि देन्ख तलएको पेश्कीको 
लगि अद्यावतधक गरी परुाना पेश्कीहरु फर्छ्यौंैट गनुिपदिछ । 

 

 आन्तरर् लेखापररक्षणबाट औल्याए्ा बेरुजू ्ायम  

71.  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ र ७८ अनसुार पातलकाले देहार् वमोन्जम 
आतिररक लेखापरीक्षणमा समावेश भएका वेरुजहुरु  अन्तिम लेखापररक्षण सम्म असलु फछ्र्र्ोट 
गरेको देन्खएन । उक्त वेरुज ुलेखापरीक्षणको क्रममा एष्टकन गरी तनम्नानसुार कार्म गररएको 
छ । 

 

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम  
71.1. ८ िढी तनकासााः सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गदाि दोहोरो भकु्तानी भएको तनम्नानसुारको 

रकम असलु गरी िेरुज ुखािामा दान्खला गनुिपने रु 

 

 

७२००० 
 वडा नं ष्टकस्िा क्र.स. नाम थर ना.प्र.नं. दोहोरो हनु 

गएको 
रकम 

असलु 
गनुिपने 
रकम 

१ दोस्रो १७९ र १८१ सोममार्ा िामाङ ३९६६–१३३ १६००० १६००० 

१ प्रथम ७१ र १६८ सञ्चमार्ा िमाङ १४०४।४१३५ २४००० १२००० 

१ दोस्रो  ७१ र १७३ सञ्चमार्ा िमाङ १४०४।४१३५ २४००० १२००० 

१ प्रथम ५८ र १४६ मनमार्ा िामाङ १३१।४०३४ २४००० १२००० 

१ दोस्रो ५८ र १५० मनमार्ा िामाङ १३१।४०३४ २४००० १२००० 
१ प्रथम ५९ र १४७ मरमार्ा िामाङ ५८।४१३ २४००० १२००० 
१ दोस्रो ५९ र १५१ मरमार्ा िामाङ ५८।४१३ २४००० १२००० 

जम्मा ७२०००  
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71.2.  वडा नं ५ प्रथम ष्टकस्िा भरपाइमा क्र.स. १६९ मा ना.प्र.नं. १४२८ ष्टवमार्ा कामीलाइ रु 
१२००० भकु्तानी भएको देन्खतछ । एम.आइ.एस प्रणालीिाट तनजको लगि २०७६।६।८ 
मा कट्टा भएको देन्खएकोले आन्श्वन सम्मको रकम भकु्तानी हनुपनेमा कान्त्तक मष्टहनाको समेि 
भकु्तानी भएको देन्खएकोले सम्िन्तधि रकम िझु्ने व्र्न्क्तिाट रु ३००० असलु गरी संघीर् 
िेरुज ुखािामा दान्खला गनिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

३००० 
71.3. ८ वडा नं ५ क्र.स. ३०१ पशपुति नेपालीको जतम तमिी २००३।५।२५ उल्लेख भइ रु 

१०४०० भकु्तानी भएको देन्खर्ो । पष्टहलो र िेस्रो ष्टकस्िाको भकु्तानीमा तनजको जतम तमिी 
सच्र्ाइ २०३३।५।२५ कार्म गरी रु ६४०० का दरले भकु्तानी भएकोले दोस्रो ष्टकस्िामा 
िढी भकु्तानी भएको रकम रु ४००० सम्िन्तधि व्र्न्क्तिाट असलु गरी संघीर् िेरुज ुखािामा 
दान्खला गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

४००० 

 राष्टिर् पररचर्पर िथा पञ्जीकरण ष्टवभाग कार्िक्रम   
71.4.  एम.आइ.एस अपरेटर र ष्टफल्ड अपरेटरलाइ २०७६ मंतसर देन्ख २०७७ िैशाख मष्टहनासम्मको 

िलि भकु्तानी गदाि महंगी भत्ता समेि भकु्तानी गरेको देन्खर्ो । करार िफि का कमिचारीको 
हकमा महंगी भत्ता ददने कानूनी व्र्वस्था नभएको साथै ष्टवभागिाट समेि करार सम्झौिा गदाि 
सो भत्ता ददने भतन कुनै थप व्र्वस्था समेि गरेको देन्खएन । िसथि तनम्नानसुारको महंगी भत्ता 
िापि भकु्तानी भएको रकम तनजहरुिाट असलु गरी संघीर् संन्चि िेरुज ुखािामा दान्खला 
गनुिपने रु 

क्र.स. नाम थर र्म 

१ नवराज िस्नेि १२००० 

जम्मा ३६०००  

 

 

 

 

 

 

 

१२००० 

71.5. ८ गो.भौ.नं ९ तमिी २०७७।३।२४ िाट ष्टवतभन्न तिलको भकु्तानी गदाि एम.आइ.एस अपरेटर 
सजुन नेपालीले तलएको सोधभनाि रकम मध्रे् रु १७७५० को तिल New Sajilo Computer , 

baiteshwor 5 Mainapokhari  पा.नं.नं ६०९४८२९७५ को रहेको देन्खतछ । तिग ु
गाउाँपातलकािाट सदरमकुाम चररकोट हदैु िैिेश्वर गाउाँपातलकाको मैनापोखरीमा गइ सामान 
खररद गररन ुभौगतलक अवस्थाका आधारमा समेि र्थाथििापरक देन्खदैन । उक्त तिलिाट 
खररद गररएको एक थान ष्टप्रतटरका लातग १९ वटा काटेज ररष्टफल गररएको भतन रु ६६५० 
रकम भकु्तानी भएको देन्खर्ो । कार्ािलर्ले आवश्र्किा र आतथिक तमिन्व्र्र्िा अपनाइ खररद 
गनेिफि  ष्टवशेर् ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ । 

र्स सम्ितधमा उक्त पसल चररकोटमान ैरहेका पातलकाको भनाइ रहेको छ । 

 

 गाउपातलका पजुीगि  
71.6. ८ भकु्तानीमा कर कट्टीाः आर्कर ऐन,२०५८ को दफा  ८८ अनसुार सेवा शलु्कको रकम भकु्तानी 

गदािकै िखि १.५ प्रतिशि अतग्रम कर कटाएर मार भकु्तानी गनुिपनेमा देव कुमारी िस्नेि को 
पे.फमा TDS  िझुाउन िाकी रकम रु १०१९ कर कट्टी गरी िैंक दान्खला नगरेकोले उक्त अतग्रम 
कर िापिको रकम रु १०१९ िैंक दान्खला गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

१०१९ 
71.7.  िहाल कराः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा िातसतदा स्रोि भएको भाडा भकु्तानी 

गरेकोमा १० प्रतिशि कर कट्टी गनुिपने व्र्वस्था छ ।पातलकाले तनम्नानसुारको िहाल कर 
वापिको रकम रु १९०० कर कट्टी गरेकोमा िैंक दान्खला नगरेकोले उक्त रकम िैंक दान्खला 
गनुिपने  

 

 

 

 

 

१९०० 
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 क्र स गौ भौ नं ष्टववरण िहाल कर 
१ ५६८ देव कुमारी िस्नेि को पे.फ. मा िहाल कर िझुाउन िाकी ११०० 
२ ५६९  देव कुमारी िस्नेि को पे.फ. मा िहाल कर  िझुाउन िाकी ८०० 
  जम्मा १९००  

 

71.8. ८ गो.भौ.नं ८५ मा श्री िलुङुखानी प्रा.ष्टव. मा पष्टहरो रोकथाम कार्िक्रम गरेिापि श्री िलुसी 
शे्रष्ठले  अन्तिम भकु्तानीमा संन्चि कोर् खािामा ४४०२० दान्खला गनुिपनेमा रु ४०४२० 
मार दान्खला भएको हदुा िाकी रकम रु ३६०० तनजिाट असलु गराइ संन्चि कोर्मा 
दान्खला गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

३६०० 
 संघीर् सशिि – चाल ु  

71.9. ८ पातलकाले गो.भौ.नं ११० मा स्वास्थर् संस्थामा कार्िरि कमिचारीहरुको िलि,महंगी भत्ता, 
स्थानीर् भत्ता, पोशाक लगार्ि अतर् प्रशासतनक खचि समेि शीर्िकिाट स्वास्थर् कार्ािलर् लाइ 
१ एफ जेट मोटरसाइकल खररद गरेको । र्सरी ष्टवतनर्ोजन नभएको खचि शीर्िकिाट खररद 
गररन ुतनर्मसंगि नदेन्खएको रु 

 

 

 

 

 

४२९९०० 
 संघीय सशतत चालु – मशक्षा  

71.10. ८ बढी नन्ासाीः  आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददाँदा रीि पगेु 
वा नपगेुको जााँच गरी तनकासा िथा खचि गनुिपने उल्लेख छ । पातलकाले गो.भौ.नं १०४ माफि ि 
देवतलङ्गेश्वर माध्र्तमक ष्टवद्यालर् तिग ु२ िाट सरुवा भइ गएका न्शक्षक ओम प्रकाश काफ्ले को नाममा 
िलि रु ११९१५४ उक्त ष्टवद्यालर्लाइ तनकासा गएकोले उक्त तनकासा रकम ष्टफिाि गरी िैंक दान्खला 
गनुिपने रु   

 

 

 

 

 

 

११९१५४ 
72.  अनगुमन िथा सम्परीक्षण – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा िेरुजू 

फर्छ्यौट गने व्र्वस्था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा िेरुजू फर्छ्यौट गने 
गराउने काम कििव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । र्ो वर्िको लेखापरीक्षणको 
क्रममा रु१०८८२५ को सम्परीक्षण भएको छ जस्को ष्टवस्ििृ ष्टववरण २०७८।१।३ को 
प्रारन्म्भक प्रतिवेदनमा समावेश गरीएकोछ । 

 

73.  संपरीक्षणवाट कार्म िेरुजाुः गााँउपातलकाले आव ०७५।७६ को िेरुज ुदफा नं १७=६ को 
िढी भकु्तानी भएको रकम रु९० हाजार स्थातनर् संन्चिकोर्मा दान्खला गरेको पाइर्ो । उक्त 
रकम संन्घर् संन्चिकोर्मा ष्टफिाि दान्खला गरेको प्रमाण पेश हनुपुने रु== 

 

 

९०००० 
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विगु गााँउपामल्ा्ो संचचत्ोष्ो वििरण 
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