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जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील 
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गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने । 

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the public 

funds are efficiently used) 
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 र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन ।  

 
श्री अध्र्क्षज्रू्, 
मातलका गाउँपातलका, गलु्मी 
        नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको 
छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २० (३) र दफा २२ बमोर्जम कारवाहीको लातग 
अनरुोध छ । 

 
............................... 

                                                                     नारार्र् एम.सी. 
( नार्व महालेखापरीक्षक) 

 
बोधाथाः 
सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,  

तसंहदरवार, काठमाडौँ – प्रतिवदेन संलग्न छ । 

mailto:Info@oag.gov.np
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनु े
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र 
गाउँपातलकाको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्न े व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो 
प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नपेालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु 
उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, 
सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि 
साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु 
गरी सशुासन प्रबर्द्ानमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाट 
स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गना 
सहर्ोग पगु्न ेअपके्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शािा प्रबर्द्ान हनुे र्वश्वास तलइएको छ 
।  

लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षपेर् र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, बजेट 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पिाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खचा 
गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि अनदुान र्फिाा नगरेको, र्विरर्मूखी खचाको 
बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवृर्त्त देर्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमाार्िफा  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको 
छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् 
अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका     छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, 
सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली 
र आन्िररक तनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा 
सतमतिको गठन, कार्ाक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ार्वतध िजुामा हनु बाँकी रहेको 
पाइएको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको 
समेि देर्खएन । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा न ै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपके्षा 
गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउन े स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरु र लेखापरीक्षर् िथा 
प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरु सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 
 

                (टंकमर्र् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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श्री अध्र्क्ष्र्ज्रू्,  

मातलका गाउँपातलका  
गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्,गलु्मी । 

र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले मातलका गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर् िथा 
लेखा र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेश 
भएको २०७७ आषाढ 31 मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससँग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् 
तबबरर्ले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथा अवस्था र्चरर् गदाछ 
।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्त गने आधार 

1. लेखापरीक्षर्बाट रु.२ करोड ४९ लाख ७२ हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु.२३ लाख ६७ 
हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु.१ करोड ४२ लाख ५१ हजार, तनर्तमि गनुापने रु.८० लाख ७४ हजार र 
पेश्की बाँकी रु.२ लाख ८० हजार रहेको छ ।   

2. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 2077।1१।2३ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर 
प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा सर्हिका प्रमार् कागजािका आधारमा फछार्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अर्न्िम 
प्रतिवेदन पाना उन्नानचातलस (39) र्सै साथ संलग्न छ । 

3. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा 
दार्र्त्व र्कीन हनुे कुन ैजानकारी खलुाएको छैन । 

 

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् 
र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसङ्ग हामी स्विन्र छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं 
। लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भन्न े
कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   
 



 
 

 

 

र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभिू 
रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ुगने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा 
रहेको छ । गाउँ कार्ाकाररर्ी, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका 
लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   

र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभूि रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भनी उर्चि 
आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उर्चि 
आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले 
अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गने 
लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउने सक्ने तनर्िििा भने हदैुन 
। र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा न ै फरक पाना सक्न े अवस्था देर्खएका एउटै वा 
समग्रिामा हनुे र्वषेश वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  
 

 

   

 

 

                                                                                (नारार्र् एम.सी.) 
                                                                                  नार्ब महालेखापरीक्षक 
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मातलका गाउँपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिबेदन 

२०७६।७७  

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र न्र्ार्र्क 
अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उदे्दश्र्ले र्स गाँउपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले 
संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रबर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, 

पारदर्शािा सतुनर्िि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा मातलका गाउपातलकाको उदे्दश्र् रहेको छ । र्स गाउँपातलका अन्िगाि 
8 वडा, 44 सभा सदस्र्, 92.49 वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा 21 हजार 729 जनसंखर्ा रहेको छ । 

स्थातनर् सर्ञ्चिकोष : आतथाक वषा २०७६।७७ स्थातनर् सर्ञ्चि कोष आर् व्र्र् र्हसाबको संर्श्रप्त अवस्था तनम्न बमोर्ज रहेकोछ । 

 

 

  

तस.नं 

आर्िफा  तस.नं व्र्र्िफा  

र्ववरर् रकम रकम 
 र्ववरर् रकम रकम 

१  गि वषाको र्जम्मेवारी 00 34007604.00 १ चाल ुखचा 250922108.00 250922108.00 

 क) नगद 00 00 २ पूजँीगि खचा 126149147.00 126149147.00 

 ख) बैँक  30103973.00 00 ३ र्वर्त्तर् व्र्वस्था भकु्तानी  00 

 धरौटी मौज्दाि 3903631.00 00  क) ऋर् भकु्तानी  00 

 कल्र्ार्कारी कोष मौज्दाि 00 00  ख) ब्र्ाज भकु्तानी  00 

२ राजस्व ( आन्िररक आर्) 00 59976994.00  ग) अन्र् भकु्तानी  00 

 क) आन्िररक राजस्व कोतभड समेि 9440566.00 00 ४ लगानी  00 

 ख) राजस्व बाँडफाँड संघ 46911628.00 00  ऋर् लगानी  00 

 ग) राजस्व बाँडफाँड प्रदेश 3624800.00 00  शेर्र लगानी  00 

३ र्वर्त्तर् हस्िान्िरर् संघ 00 294681000.00  अन्र् लगानी  00 

 क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान 89100000.00 00 ५ धरौटी र्फिाा 1095100.00 1095100.00 

 ख) सशिा अनदुान 196281000.00 00 ६ जनश्रमदान र्फिाा  00 

 ग) समपूरक अनदुान 1300000.00 00 ७ कोष र्फिाा  00 

 घ) र्वशेष अनदुान 8000000.00 00 ८ मौज्दाि  12242941.00 

४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान 00 36341000.00  क) बैँक मौज्दाि 12242941.00 00 

 क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान 4141000.00 00  ख) नगद मौज्दाि  00 

 ख) सशिा अनदुान 9000000.00 00 ९ शसिा अनदुान र्फिाा  36840372.00 

 ग) समपरुक अनदुान 15000000.00 00  क) संर्घर् अनदुान 20314909.00 00 

 घ) र्वशेष अनदुान 8200000.00 00  ख) प्रदेश अनदुान 13166863.00 00 

५ अन्िर स्थानीर् िहबाट प्राप्त 00 00  ग) सामार्जक सरुक्षा 3358600.00 00 

६ अन्र् 00 00  घ) संर्घर् समपरुक  00 

 क) क्षेरीर् शहरी र्वकास र्ोजना 00 00  ङ) संर्घर् समपरुक  00 

 ख) सडक बोडा नेपाल 00 00 १० गि बषाको बढी अल्र्ा  00 

 ग) पर्ाटन बोडा नेपाल 00 00 ११ जनश्रमदान मौज्दाि  00 

 घ) एन एन एस डब्ल ुए 00 00 १२ धरौटी मौज्दाि 4216153.00 4216153.00 

७ र्वतभन्न कोषिफा को आर् कोतभड कृर्ष 4540000.00 4540000.00 १३ कोष खािाको मौज्दाि  00 

८ र्वपद् व्र्वस्थापन कोष 00 00  क) र्वपद् व्र्वस्थापन कोष 3185603.00 3185603.00 

९ र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त 00 00 १४ अन्र् व्र्र् 00 85352796.00 

१० धरौटी आर् 1407622.00 1407622.00  क) गररबसंग र्वशेश्वर 290000.00 00 

११ लगानीको सावँा र्फिाा 00 00  

ख) रार्िर् पररचर्पर िथा 
पर्िकरर् तबभाग 1207000.00 00 

१२ अन्र् र्वर्वध आर् 00 93590000.00  

ग) स्थातनर् पूवााधार तबकास 
साझेदारी कार्ाक्रम  7898396.00 00 

 क) गररबसंग र्वशेश्वर 290000.00 00  

घ) दीघासेवा सम्मान िथा 
सामार्जक सरुक्षा 75947400.00 00 

 

ख) रार्िर् पररचर्पर िथा पर्िकरर् 
तबभाग 1207000.00 00  

ड) राष्टपति मर्हला उत्थान 
कार्ाक्रम 10000.00 00 

 

ग) स्थातनर् पूवााधार तबकास साझेदारी 
कार्ाक्रम 10000000.00 00 १५ र्वतभन्न कोषि कोतभड कृर्ष खचा 4540000.00 4540000.00 

 

घ) दीघासेवा सम्मान िथा सामार्जक 
सरुक्षा 80810000.00 00    00 

 ड) राष्टपति मर्हला उत्थान कार्ाक्रम 10000.00 00  
 

 00 

 

घ) कोष िथा लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्बाट बढी तनकासा 1273000.00 00  

 

 00 

 
जम्मा  524544220 
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 र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर्  

1.  र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउपातलकाले प्रत्रे्क वषाको 
साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई आतथाक वषा कार्म गरी आर् र 
व्र्वर्को र्हसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् अनसुार गाउपातलकाले आफ्नो आतथाक 
कार्ा प्रर्लीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ्

• स्थानीर् िहले संर्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी र्स वषा प्राप्त रकम र संर्चि कोषवाट भएको खचा 
स्पष्ट देर्खने गरी खािा राखेको छैन । 

• स्थानीर् िहले बैंक समार्ोजन र्हसाब खािा राखेको छैन । जसबाट स्थानीर् िहको असार मसान्िको 
बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि को र्हसाव तमलान गरेको छैन। 

• लेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी र्किाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारर् स्थानीर् िहले 
पेश गरेको आर्–व्र्र् र्ववरर् र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

• कतिपर् सम्बर्न्धि आतथाक कारोबारहरुको गोश्वरा भौचर बजेट र्शषाकगि बैक नगदी र्किाबमा 
नजनाएकाले शे्रस्िा अनसुार बैक मैज्दाि ऋर्त्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका सबै खािाहरुको एकमषु्ट 
र्हसाव गदाा मौज्दाि ऋर्त्मक नरहेको । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधाारर् गरे बमोर्जमको 
आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुापने िथा तनर्म ७६(२) 
मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोर्जमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स 
पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन 
िर्ार गरर लेखापरीक्षर्मा पेश भएन। 

    त्र्सैले िोकेबमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्िर्वक र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

 

2.  बैक र्हसाव तमलान नगरेको : स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, को दफा 76(2) बमोर्जम स्थानीर् िहले 
आफ्नो कारोवारकव लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्कव सीफाररशमा महालेखा पररक्षकबाट स्वीकृि 
भएको ढाचामा राख्न ुपने उल्लेख छ । सो बमोजतम मासर्क रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाव तमलान 
र्ववरर् िर्ार गनुापनेमा स्थानीर् िहले संचालन गरेको खािाको बैकर्हसा तमलान र्ववरर् िर्ार गरेको छैन 
। आतथाक र्ववरर् बमोर्जम मौज्दाि रु.१९६४४६९७।०० उल्लेख छ । अि: पातलकाले वैक र्हसाव 
तमलान र्ववरर् िर्ार गररन ुपदाछ । 

 

3.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक 
तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ुगनुापनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देर्खएका अन्र् व्र्होराहरु 
िपर्शल वमोर्जम रहेका छन ।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 
िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा गरेको पाईएन ।  

• पातलकाले एक आतथाक वषा तभर भएको आतथाक कारोवारको अनसुचुी 14 वमोर्जमको ढाँचामा 
वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  

• पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वषा 
संचातलि कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ाक्रम अनसुारको 
प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन।  

• कार्ाालर्को शे्रष्िा र वैक र्वचको र्हसाव फरक परे वा नपरेको सम्वन्धमा वैक र्हसाव तमलान 
र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् र्हसाव तमलान भए नभएको सम्वन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । 

• स्थातनर्कोष को संचालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदनमा एकरुपिा र सरु्द्िा कार्म गना महालेखा 
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तनर्न्रक कार्ाालर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् संर्चिकोष व्र्वस्थापन प्रर्ाली (सरु) को 
व्र्वर्स्थि िररकाले प्रर्ोग गरेको देर्खएन । 

• अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचा संरचना 
िर्ार गनुापनेमा पातलकाले सो बमोर्जमको मध्र्कालीन खचाको संरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

• स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशः स्थानीर् राजश्व परामशा 
सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधाारर् सतमति र बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन 
गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले उक्त सतमतिहरु गठन गरेको पाईएन ।  

• र्वषर्गि क्षेरमा संचालन हनुे कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफा  बढी केन्द्रीि 
भई र्विर्मरु्ख रहेको पाईर्ो ।   

• पातलकाले र्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरर् िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा 
कार्ाालर् िथा र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको पाईर्ो । 

• वडा कार्ाालर्मा रहेका र्जन्सी समान अतभलेख पातलकाको मूल र्जन्सी खािामा अध्र्ावतधक गरेको 
पाईएन । 

• र्जन्सी तनररक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममाि िथा तललाम गनुा पनेमा 
गरेको पाईएन ।  

• मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क अनसुार ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 
जानाकारी सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको अन्िमा मार ददइएको 
िथा इ टीतडएस गरेको पाइएन । 

• कार्ाालर्ले उद्देश्र् प्रातप्तमा आइपने सम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरर तनराकरर्को प्रर्ास गरेको 
अतभलेख राखेको छैन । 

• कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गरी रतसद र्वल भपााइहरुमा तसलतसलेवार 
नम्वर रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई 
दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गनुापनेमा से अनसुार गरेको पाईएन । 

• सावाजतनक खररद तनर्मावतल 2064 को तनर्म 7 र 8 खररद अनसुार गरुुर्ोजना र वार्षाक 
खररद र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 13 वमोर्जम आतथाक वषा शरुु हनुभुन्दा पन्र ददन 
अगावै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमाार् सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अन्र् महशलुको 
स्थानीर् न्र्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन । 

• ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खने गरर ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजतनक खररद तनर्मावली 
वनाई लाग ुगना सक्ने व्र्वस्था भएकोमा वनाएको पाईएन ।  

• सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न भएका 
आर्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्था दिाा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार पातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमाार् 
गना गठन गरेका उपभोक्ता सतमति उक्त ऐनको व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनुे गरी दिाा गरेको 
पाइएन ।  

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्ासम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको सावाजतनक सनुवुाई 
र सावाजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ा गनुा गराउन ुपनेमा अतधकांशिः पालना भएको पाईएन । 

• वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार गरेको छैन । 
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• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ को दफा 14 अनसुार नागररक वडापरमा 
उल्लेर्खि सेवाहरुको कार्ाान्वर्न र्स्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोर्जम कार्ा र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव 
भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी रु.24984588/ िलब खचा 
लेखेको पाईर्ो ।िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रेडसमेि र्र्कन हनु सकेन । 

• मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथाक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा थप 
स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम र्स पातलका िथा पातलकामा समार्हि भएका 
सार्वकका गाउँ र्वकास सतमति िथा गाउपातलकाको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुज ु अतभलेख 
समार्ोजन भएको पातलकामा कार्म गरी तनर्मानसुार पेश्की फछ्र्र्ौट िथा बेरुज ुसम्परीक्षर् कार्ा 
गनुापनेमा र्स पातलकामा समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ाालर्को बेरुजू लगि िथा 
सम्परीक्षर्को अतभलेख गाउपातलकाले एर्कन गरी अध्र्ावतधक नगरेकोले पातलकाले उक्त 
व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

       िसथा पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् 
बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

4.  बैक नगदद र्किाव र बजेटतसट नराखेको: पातलकाले कुनै पतन आतथाक कारोवार गदाा गोश्वरा भौचर उठाइ 
सो भौचर अनसुार बैंकनगदद र्किाव र बजेटसीट राख्न ु पदाछ िर पातलकाले कोष लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्को भकु्तानी आदेश माफा ि खचा लेर्खन बजेट उपशीषाकहरु रार्िर् पररचर्पर िथा पंर्जकरर्, 
314010113 र 314010114, गररव संग र्वशेश्वर कार्ाक्रम 336001023, स्थानीर् पूवााधार 
र्वकास साझेदानरी कार्ाम्रम 365001043, सामार्जक सरुक्षा िथा संरक्षर् 314010123 को गोश्वरा 
भौचर सम्म उठाउने गरेको सोको बैंक नगददर्किाव र बजेटतसट राख्न ेगरेको छैन । अि : पातलकाले 
कुनैपतन आतथाक कारोवार गदाा गोश्वरा भौचर उठाइ सो अनसुार बैंक नगदद र्किाव र बजेटतसट राख्न ुपदाछ 
।  

 

5.  सम्पर्त्त हस्िान्िरर्: स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ अनसुार र्वषर्गि 
कार्ाालर्को चल अचल सम्पर्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ाालर्हरु समार्हि भएका पातलकामा स्विः 
हस्िान्िरर् हनुे व्र्वस्था छ । र्सरी हस्िान्िरर् हनुे सम्पूर्ा सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि खािा 
२०७५ असार मसान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार गरी प्रतिबेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था गरेकोमा र्स 
पातलकाले सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि िर्ार नगरेको, कम्प्र्टुर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोबाईल फोन 
सेट र अन्र् फतनाचर जस्िा मूल्र्वान समानहरु र्जम्मेवारी सारेको पाईएन । र्सरी र्जन्सी मालसामानको 
आम्दानी नजनाउँदा र्जन्सी मालसामानहरु हराउने र र्हनातमना हनु सक्ने हुँदा खररद गररएका 
मालसामानहरुको प्रकृति अनसुार सम्बर्न्धि र्जन्सी खािामा आम्दानी जनाई र्जन्सी खािा अद्याबतधक 
गनुापदाछ । 

 

 बजेट िथा कार्ाक्रम  

6.  बजेट पेश, पाररि र अर्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् िहले 
आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर पेश 
गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि गनुापने व्र्वस्था छ । सोही 
ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा उपाध्र्क्ष/उप 
प्रमखु श्री देवा ररजाल अर्ााल ले तमति २०७६।3।10 गिे रु.37 करोड रु.22 लाख रु.21 हजारको 
बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा तमति २०७६।3।10। मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका 
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प्रमखुले 2076/3/20 मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ 
। कानूनले िोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान पेश गरी पाररि गने र अर्खिर्ारी ददनेिफा  ध्र्ान 
ददनपुदाछ  

7.  अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम स्थानीर् आतथाक अवस्था समेिको आधारमा 
बजेट िथा कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्का आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा तनधाारर्का आधारमा 
अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषा रु.3 करोड रु 
18 लाख रु.61 हजार अबण्डा राखेको छ । उक्त अबण्डा रकम कार्ापातलकाको पजुीगििफा  
रु.31861000/- खचा गरेको छ । बजेट अबण्डमा राखी कार्ापातलकाको तनर्ार्बाट खचा गने प्रर्क्रर्ामा 
तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

8.  बजेट सीमा तनधाारर् सतमति: स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम पातलकामा 
प्राप्त हनुे आन्िररक आर्, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनु ेरकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् आर्को प्रक्षेपर् िथा 
सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र बजेट सीमा तनधाारर् गना ७ सदस्र्ीर् स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा 
तनधाारर् सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षेपर्, साधनको सन्ितुलि र्विरर्को 
खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेरगि सीमा तनधाारर्, बजेट िथा कार्ाक्रमको प्रथतमर्ककरर्, 

र्वषर्क्षेरगि बजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने जस्िा कार्ाहरु फाल्गनु मर्हनातभर सम्पन्न गररसक्नपुने र 
बजेट प्रक्षेपर् गदाा बजेट वषापतछको थप दईु वषाको समेि प्रक्षेपर् िर्ार गनुाका साथै िर्ार भएको आगामी 
आतथाक वषाको बजेट सीमा प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिले चैर १५ गिेतभर पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा 
वडा सतमिीलाई उपलब्ध गराउनपुने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले सतमतिको गठन गरेको छैन । 
ऐनमा व्र्वस्था भएअनसुार बजेट सीमालगार्ि क्षेरगि र्वषर् समेटी बजेट प्रक्षेपर् सम्बन्धी तनर्म िथा 
कार्ार्वतध िजुामा एवं सोको पालनामा सम्बर्न्धि पदातधकारीको ध्र्ान जानपुदाछ ।  

 

9.  बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्र्ीर् 
बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, बजेट िथा कार्ाक्रम, 

कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर् क्षेरगि कार्ाक्रम, र्ोजना िथा कार्ाक्रममा दोहोरोपना हनु नददई आपसी 
िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुापने ब्र्वस्था अनसुार सतमति गठन गरेको भएिा पतन आगामी आतथाक 
वषाको नीति िथा कार्ा.क्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, कार्ाक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरेको समेि 
नदेर्खएकाले बजेट िजुामा गदाा ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

10.  चौमातसक पूजँीगि खचाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम स्वीकृि भएको 
कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक कार्ालक्ष्र् िथा 
कर्ाक्रम बमोर्जम कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कर्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 
उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक खचाको र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । वषाान्िमा हिारमा काम 
गराउँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने देर्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचा गने 
पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

क्र.स. बजेट उपर्शषाक       कुल खचा 
चौमातसक खचा 

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेश्रो चौमातसक आषाढ मर्हना 
  चाल ुर पूरँ्जगिफा  377819 93960 140939 142920  

  प्रतिशि 
 24.87 37031 37.83  

पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार बार्षाक रु.377819 तनकासा भएकोमा प्रथम चौमातसकमा 
रु.93960 अथााि 24.87 प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा रु.140939 अथााि 37.31 प्रतिशि र िेश्रो 
चौमातसकमा रु.142920 अथााि 37.83प्रतिशि खचा गरेको देर्खएको छ । स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार 
चौमातसक रुपमा सन्ितुलि खचा हनुे गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गररनपुदाछ । 
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11.  क्षरेगि बजेट र खचाको र्स्थतिः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि रुपमा 
समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट र 
खचाको र्स्थति देहार्अनसुार रहेको देर्खन्छ । 

क्र.स क्षरे बजेट खचा 
खचा प्रतिशि  

जम्मा खचाको िलुनामा 
१ आतथाक र्वकास 40280000 26366043 6.93 

२ पूवााधार र्वकास 129843000 67847061 17.84 

३ सामार्जक र्वकास 316320370 200957276 52.84 

४ बािावरर् िथा र्वकास ० ० ० 
५ संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र सशुासन  1261630 853690 0.22 

६ अन्र् कार्ाालर् संचालन िथा प्रशासतनक 88742000 84260864 22.16 

जम्मा 576447000 380284934  

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् सामार्जक र्वकास मा सबैभन्दा बढी 52.84 
प्रतिशि र वािावरर् िथा र्वकासमा बजेट व्र्वस्था िथा खचा भएको पाईएन। 

 

12.  खचा तबश्लषेर्ः पातलकाले र्स वषा कुल आन्िररक आर्बाट रु.9440566/- राजश्व वाडफाड र 
अनदुानबाट रु.381558428/- समेि रु.390998994/-आम्दानी भएकोमा चाल ु िफा  
रु.25,09,22,108/- र पूर्जगि िफा  रु.12,61,49,147/- समेि रु.37,70,71,255/- खचा 
भएको छ ।खचा मध्रे् आन्िररक आर्कव र्हस्सा 2.48 प्रतिशि रहेको छ।र्स वषा पदातधकारीमा 
रु.8016400/- खचा भएको छ जनु आन्िररक आर्कव 84.91 प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाइा प्राप्त 
सवै अनदुान र राजश्व वाँडफाडको रकमबाट 66.54 प्रतिशि चाल ु र 33.45 प्रतिशि मार पूर्जगि 
तनमाार् खचा भएको देर्खन्छ । र्सबाट पातलकाहरुले र्वकास तनमाार् कार्ाक्रम सांलनमा न्रू्न खचा गरी 
प्रशासतनक कार्ामा वढी खचा गरेको देर्खन्छ । प्रशासतनक खचा तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजश्व  
वाडफाँडको रकम अतधकरुपमा र्वकास तनमाार्मा पररचालन गररन ुपदाछ ।  

 

13.  लक्ष्र् प्रगति : कार्ाालर्ले चौमातसक र बार्षाक स्िरक प्रगिी र्ववरर् बनाई पेश गनुापनेमा कार्ाालर्ले 
सञ्चालन गरेका स्थानीर् स्िर, र्जल्ला िथा केर्न्द्रर् स्िरका र्ोजनाको तनर्म बमोर्जमको ढाँचामा चौमातसक 
प्रगिी र्ववरर् िर्ार गरेको देर्खएन । बजेट खचा गने िथा खचाको िोर्कएको ढाँचामा बार्षाक प्रगति िर्ार 
नगने प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाइा र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 

कार्ाक्रम/र्ोजना कुल कार्ाक्रम 

वार्षाक प्रगति र्स्थिी 
शून्र् प्रगिी २५%सम्म प्रगति ५०% सम्म प्रगति ७५% सम्म प्रगति 

कार्ाक्रम संखर्ा 255  

    

 

 

 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  

14.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोर्जम 
स्थानीर् िहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई ध्र्ानमा राखी 
कमाचारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् िहमा संगठन 
संरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सर्हि 30 दरबन्दी स्वीकृि 
रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि सर्हि 28 जना पदपूिी भएको देर्खन्छ । 
दरबन्दी बमोर्जम जनशर्क्तको पूर्ािा नहुँदा र्वषर्गि कार्ाक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा पातलकाको समग्र 
कार्ा सम्पादनमा असर परेको र्स्थति छ । िसथा ररक्त पदहरु र्थाशक्र् तछटो पूतिा गरी सेवा प्रवाह 
प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

 

15.  कमाचारी करार : त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोर्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी 
चालक, सर्श, कार्ाालर् सहर्ोगी, पलम्बर, इलेक्टीतसर्न, चौर्कदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा मार 
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करारवाट सेवा तलन सर्कने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेर्खि पद वाहेकको र्वतभन्न  
पदमा 10 जना करार तनर्रु्क्त गरी बषाभरीमा रु.1560000 भकु्तानी गरेको छ । 

 

16.  कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता- स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम स्थानीर् 
सेवाको गठन, संचालन, व्र्वस्थापन, सेवाका शिा िथा सरु्वधा सम्बर्न्ध आधारभूि तसर्द्ान्ि र मापदण्ड संघीर् 
काननु बमोर्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोर्जम अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु बमोर्जम हनुे 
व्र्वस्था छ । त्र्स्िै अथा मन्रालर्को कार्ा संचालन तनदेर्शकाको पररच्छेद ७ को ७.४.१ बमोर्जम 
अतिररक्त समर् र तबदाको ददन काम गदाा अथा मन्रालर्बाट नमसा स्वीकृि गराई खाजा र खाना भकु्तानी 
ददनपुने र ७.४.१ को (५) बमोर्जम प्रोत्साहन भत्ता खुवाउन समेि अथा मन्रालर्बाट स्वीकृति तलनपुने 
व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले कानून नबनाई 2077/3/10को गाउसभाको तनर्ार् अनसुार र्ो बषा 11 
जना कमाचारी हरुलाइा रु.275363/- प्रोत्साहन भत्ता खचा गरेको कारर् आतथाक व्र्र्भार बढ्न गएको 
रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275363 

17.  स्थानीर् िथर्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन: स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
बमोर्जम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन गनुापने 
िथा आफ्नो क्षेरतभरको शैर्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगाि खानी, जंगल िथा अन्र् श्रोि, 

पूवााधार अन्िगाि सडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कनसर्हिको पातलकाको प्रोफाइल 
िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । पातलकाले स्थानीर् िथर्ाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको 
िथा स्रोि नक्साङ्कन गरेको  देर्खएन । स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा 
िथर्ाङ्कले महत्वपूर्ा भतुमका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्ामा  पहल हनु ुआवश्र्क छ । 
िथर्ाङ्कवेगर प्राथतमकिामा रार्खएका र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले उर्चि साथाकिा नपाउने हुँदा र्स 
िफा  पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदाछ  

 

18.  वडा सर्चवको पदपूतिा : पातलका अन्िगािका वडा कार्ाालर्बाट संचातलि सेवा प्रवाहमा महत्वपरु्ा भतूमका 
रहेका वडा सर्चवको दरबन्दी र पदपूतिाको अवस्था देहार् बमोर्जम छ । ररक्त पदहरुको पदपूतिा गनुापदाछ 
। 

वडा संखर्ा वड सर्चवको दरबन्दी वडा सर्चवको पदपूतिा ररक्त वडा सर्चव 

८ ८ ४ ४  

 

19.  सेवाप्रवाहको र्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनसुार तनर्म, तनदेर्शका, 
कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था अनसुार ९ वटा ऐन, ३ वटा तनर्मावली र 
१२ बटा कार्ातबतध स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्स वषा पातलकाबाट तनम्नअनसुार सेवाप्रवाह 
गरेको र्ववरर् प्राप्तभएको छ : 

र्ववरर् जम्मा 
  स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास ० 

पर्िकरर्िफा  1275 

जन्मदिाा 770 

मतृ्र्दुिाा 167 

बसाईसराई दिाा 98 

र्ववाह दिाा 238 

सम्बन्धर्वच्छेद दिाा 2 

पूवााधार र्वकास सडक तनमाार् 
 

कालोपरे सडक तनमाार् ० 

कालोपरे सडक ममाि ० 
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ग्राभेल सडक तनमाार् 1500 तम 

ग्राभेल सडक ममाि ० 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ अनसुार पातलकाबाट प्रदान गररने सेवाप्रवाहमध्रे् पर्िकरर् बाहेकका 
अन्र् सेवा सञ्चालनमा सन्िोषजनक देर्खएन । 

20.  र्ोजना छनौट र कार्ाान्वर्न: स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् िहले 
र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हनुे प्रगतिका र्ोजना छनौट गरर 
प्राथातमकीकरर् गनुापने व्र्वस्था छ ।  सभाबाट स्वीकृि बार्षाक गाउँ र्वकास र्ोजना २०७6÷७7 को 
अध्र्र्न गदाा पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट भएका र लागि प्रभावी 
हनुे र्कतसमले संचालन गरेको पाइएन । पातलकाले र्स वषा संचालन गरेका र्ोजना देहार् अनसुार छन ्।  

रु १ लाख 
सम्म 

रु १ लाख देर्ख 
२ लाखसम्म 

रु २ लाखदेर्ख 
५ लाखसम्मका 

रु ५लाख देर्ख १० 
लाखसम्मका 

रु १० लाखभन्दा 
बढीको 

जम्मा 

66 42 46 21 45 220 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले र्स वषा 220 वटा र्ोजनाहरु रहेका छन ्। त्र्सैले साना रकमका धेरै 
र्ोजनाहरु संचालन गदाा कार्ाालर्को जनशर्क्त वष ै भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ु पने, संचातलि 
र्ोजनाबाट चाल ुप्रकृर्त्तका कार्ामा बढी खचा भई लागि प्रभावी नहनुे िथा तनमाार् कार्ाको गरु्स्िरमा समेि 
नकारात्मक असर पने अवस्था िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

 कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  

21.  कानून र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड 
बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्न ेव्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला 
िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले 
हालसम्म 6 वटा ऐन, 5 वटा तनर्मावली, 22 कार्ार्वतध लगार्ि 37 वटा काननु तनमाार् गरी कार्ाान्र्नमा 
ल्र्ाएको छ  । साथै पातलकाले ३७ वटा कानूनहरु तनमाार् गरी सभा।कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गरेिापतन 
उक्त कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरेको छैन ् । िसथा उक्त कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरी 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

22.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म न्र्ार्र्क सतमतिको 
अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप 
प्रकृतिका आधारमा र्ववाद  दिाा भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ।िर लेखापरीक्षर्को 
क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार गिबषा फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकीको तबबरर् पेश 
भएन । साथै र्ो बषा थप भएको 8 गरी कुल 8 र्ववाद दिाा भएकोमा 8 वटा फछ्र्र्ौट भएको छ  

 

 पदातधकारी सरु्वधा  

23.  पदातधकारी पारीश्रतमक – लरु्म्वतन प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, 

२०७५ को दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी, सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आफु तनवाार्चि भई 
अनसूुची–१ बमोर्जम पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको तमति देर्ख 
मातसक सरु्वधा पाउन े व्र्वस्था गरेकोमा सम्मानीि सवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ कातिाक १ गिे 
बाट लागू हनुे गरी उक्त सरु्वधाहरु खारेज गररएको छ।जसअनसुार लरु्म्वतन प्रदेश सरकारले प्रभम संशोधन 
गरी तमति २०७७/३/८ मा पाररि गरेको उक्त पदातधकारी सरु्वधा सम्बन्धी ऐनको अनूसूर्च 
१(क),१(ख),१(ग) मा उल्लेख भएको सूर्वधामार ददन तमल्ने देर्खन्छ । पातलकाले पदातधकारीको मातसक 
पाररश्रतमक सरु्वधामा तनम्नानसुार रु.1434000/-खचा लेखेको देर्खन्छ । 

र्ववरर् अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष वडा अध्र्क्ष 8 
जना 

कार्ाापातलका सदस्र् 
६जना 

गा.पा सभा सदस्र् 28 जम्मा  
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2076 असोज-श्रावर् 90000 81000 480000 216000 567000 1434000 

 
24.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा नगरसभाका 

सदस्र्ले पाउन े सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनुे ब्र्वस्था अनसुार लरु्म्वतन प्रदेश संसदले 
स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा 
भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट देहार् बमोर्जम रु. 6582400 सरु्वधा वापि भकु्तानी भएको छ । 
तस.नं र्ववरर् अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष वडाअध्र्क्ष8जना कार्ापातलका सदस्र् 

6 जना 
सभाका सदस्र् 
28जना 

जम्मा 

१ बैठक भत्ता 28600 28600 444800 333600 840000 16756000 

२ र्ािार्ाि खचा  108000 720000 324000 756000 1908000 

३ टेतलफोन,मोबाइल 28500 21500 144000 91800 756000 1041800 

४ 

 

पसु्िक,परीका,ईन्टरनेट 36000 36000 216000 162000 504000 954000 

५ समन्वर् िथा सहजीकरर्       

६ अतितथ सत्कार 54000 45000 288000   387000 

७ खानेपानी/तबजलुी/सरसफाई 45000 45000 144000   234000 

८ चाडपवा खचा 15000 15000 96000 60000 196000 382000 

 जम्मा 207100 299100 2351900 971400 3052000 6582400  

 

25.  तनबतृ्तभरर्लाइ सतुबधा भकु्तानी: स्थानीर्िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुले पाउने सरु्वधा सम्बर्न्धि 
कानूनमा संसोधन गना बनेको र्वधेर्क 2076 को दफा नं.3 मा पदातधकारी र सदस्र्ले आफु तनवााचीि 
भइा काम कारवाही शरुु गरेको र मातसक सरु्वधा र पाररश्रतमक नतलएको पदातधकारी वा सदस्र्ले सो सरु्वधा 
नतलएको तमति देर्ख स्थानीर्िहको आन्िररक श्रोि समेिको आधारमा र्स ऐनमा उल्लेख भएको सरु्वधा 
पाउने छ भन्ने उल्लेख भए अनसुार पातलकाबाट प्राप्त तबबरर् अनसुार देहार्मा उल्लेर्खि तनवृत्तभरर् 
पाइरहेका ३ जनाले 207४ श्रावर्देर्ख २०७७ आषाढसम्म ३६ मर्हनाको भकु्तानी तलएको देर्खन्छ । 
२०७४ श्रावर्देर्ख २०७६ असौजसम्म मातसक तलएको तनबरृ्त्तभरर् रकम कट्टा गरी बाँकी रकम र 
२०७६ कातिाकदेर्ख २०७७ आषाढसम्म तनबरृ्त्तभरर् रकम कट्टा नगरी देहार् बमोर्जम ऐनमा दोहोरो 
सरु्वधा तलन पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा स्पष्ट व्र्वस्था भएको देर्खएन । 

तबबरर् र्ािार्ाि पतरका अतथति जनसम्पका  खानेपानी ममाि जम्मा  चाडपवा पेन्सन 
तलएको कट्टी 

खुद भकु्तानी 

वडा नं.5 वडा 
ध्र्क्ष श्र्मलाल 
गरी 

१०००० ३००० ४००० ६००० २००० २००० ९७२००० १२००० १७६७४२ ८०७२५८ 

वडा नं.8 
वडाध्र्क्ष र्टका 
बहादरु र्ज तस 

१०००० ३००० ४००० ६००० २००० २००० ९७२००० १२००० १५९४०८ ८२४५९२ 

वडा नं.3 वडा 
सदस्र् लाल 
ब.थापा २०७६ 
कातिाक भन्दा 
अगाडी २७ 
मर्हनाको 

३००० २००० ०० ३००० ०० ०० २१६००० ०० ०० २१६००० 

वडा नं.3 वडा 
सदस्र् लाल 
ब.थापा २०७६ 
कातिाकदेर्ख 
आषाढसम्म ९ 
मर्हना 

३००० २००० ०० ३००० ०० टेतलफोन
मा रु 
२५०० 

९४५०० ७००० ०० १०१५०० 

जम्मा          १९४९३५०  

 

२५.१ स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा  सदस्र्हरुले पाउने सरु्वधा सम्बर्न्धि कानूनमा संसोधन र एर्ककर् गने 
बनेको र्वधेर्क 2076 मा पदातधकारीको सरु्वधा सम्बन्धमा उल्लेख गररएका र्शषाकहरु मध्रे् 
2077/3/24 को प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकासन गरी वडा अध्र्क्षहरुलाइा िोर्कएको सरु्वधाहरुमध्रे् 
खानेपानी िथा सरसफाइा सरु्वधा वापि प्रति मर्हना रु.२000/- र ममाि सम्भार र्वद्यिु उजाा  खचा मातसक 
रु.२000/- हटाइएकोमा पातलकाबाट प्राप्त तबबरर् अनसुार पातलकाले तनबरृ्त्तभरर् पाउने वडाध्र्क्ष र्टका 
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बहादरु र्ज तस लाइ ३६ मर्हनाको रु १४४०००।०० उल्लेर्खि र्शषाकहरुमा भकु्तानी ददएकोले 
सम्बर्न्धिबाट असलु हनुपुने रु 

 

 

१४४००० 

26.  र्वर्वध खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट अनमुान 
आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था छ।िर पातलकाले 
र्स वषा र्वर्वधिफा  मार रु.1925106/- खचा गरेको छ । 

 

27.  आतथाक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथाक सहार्िा, 
चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गना पाउन ेव्र्वस्था रहेको देर्खंदैन । िर पातलकाले र्स वषा  
रु.1300,000/- आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेका छन ्। आतथाक सहार्िा खचा लेख्न ेकार्ामा तनर्न्रर् 
गनुापदाछ  

 

 अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग  

28.  अनदुान र्फिाा – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् िहमा 
प्राप्त हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान खचा नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा गनुापने 
व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् (सरुको अनसूुची १२ र २१) अनसुार २०७७ असार मसान्िमा 
देहार्बमोर्जमको अनदुान खचा नभई बाँकी रहेकोमा र्फिाा गरेको पाइएन । खचा नभई बाँकी रहेको 
तनम्नानसुारको रकम सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा गनुापने रु.38793174/- मध्रे् 077/078 को भाद्र 
मर्हनामा रु.32208772/- र्फिाा भइा वाँर्क रहेको रकम र्फिाा गनुापने रु. 

  

अनदुान प्रदान गने तनकार् अनदुानको प्रकार प्राप्त रकम खचा रकम बाकँी रकम 

संघीर् सरकार शसिा  19,62,81,000/- 18,03,95,866/- 15885134/- 
 र्वषेश 800,00,00/- 16,17,277/- 63,82,723/- 
 समपरुक 

   

 सामार्जक सरुक्षा 808,10,000/- 77451400/- 3358600/- 
प्रदेश सरकार शसिा  9000000/- 6629573/- 2370427/- 
 र्वषेश 8200000/- 6615273/- 1584727/- 
 समपरुक 15000000/- 5788437/- 9211563/- 
 जम्मा 318591000/- 279797826/- 38793174/- 
 र्फिाा   35567372/- 
 वाकँी   3225802/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3225802 

29.  नाफामूलक संस्थालाई अनदुान – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ र्विरर्मखुी खचालाई 
तनर्न्रर् गदै संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीर् पूवााधार र्वकास िथा दीघाकालीन पजुी 
तनमाार् हनुे कार्ामा खचा गनुापदाछ । जसबाट नाफा कमाउने उद्देश्र्ले स्थार्पि संस्थालाई अनदुान उपलब्ध 
गराउन तमल्दैन ।र्दद उपलब्ध गराउने हो भने पतन साबाजतनक रुपमा तनशलु्क वा न्र्नु शलु्कमा सेबा 
उपलब्ध गराउने सतुनर्िि हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वषा देहार् अनसुारका 2 नाफामूलक संस्थाको 
कार्ाालर् व्र्वस्थापन खचामा लातग रु. 1525000/-अनदुान उपलब्ध गराएको छन।िर त्र्सबाट 
उपरोक्त बमोर्जम सेबा प्रबाह हनुे सतुनर्िि छैन । र्स्िो खचामा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुा पदाछ । 

तस.नं. अनदुान पाउने संस्थाको नाम अनदुान रकम 

1 रानीपोखरी बहउुदे्दश्र् सहकारी 700000/- 
2 रानीपोखरी बहउुदे्दश्र् सहकारी 250000/- 
3 रानीपोखरी बहउुदे्दश्र् सहकारी 325000/- 
4 तसमलटारी आखँा उपचार केन्द्र 250000/- 
 जम्मा 1525000/-  

 

30.  ठेक्का व्र्बस्थापनः सावाजतनक खररद ऐन,२०६३ िथा तनर्मावली,२०६४ बमोर्जम सावाजतनक खररद  
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व्र्बस्थापनका लातग  सोझै खररद, तसलवन्दी दरभाउपर िथा बोलपरको माध्र्मबाट गनुापने व्र्बस्था छ । 
गाउपातलकाबाट संचातलि र्ोजनाको तनमाार् कार्ा देहार् बमोर्जम भएको देर्खन्छ ।                  
(रु.हजारमा) 
कुल तनमाार् 
खचा 

सोझै खररद तसलबर्न्द दरभाउपर बोलपर िेस्रो चौमातसकमा व्र्वस्था भएको 
संखर्ा रकम संखर्ा रकम संखर्ा रकम संखर्ा रकम 

49574 26 10876 0 0 21 38698 23 23610  
31.  बार्षाक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले सावाजतनक तनकार्ले िोकेको 

सीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाा िोर्कए बमोर्जमको खररद गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार 
गनुापने ब्र्वस्था छ । र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक १० करोडभन्दा 
बढीको खररद गदाा गरुुर्ोजना िर्ार गनुापने तनर्म ८ ले बार्षाक १० लाखभन्दा बढीको खररद गदाा वार्षाक 
खाररद र्ोजना बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । र्स पातलकाले र्वतभन्न शीषाक अन्िगाि वार्षाक 
रु.126149147/-पूँजीगि खचा/खररद तनमाार् कार्ा गरेको छ । िर पातलकाले आफ्नो खररद 
तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोर्जम बार्षाक खररद र्ोजना र गरुुर्ोजना नबनाई खररद 
कार्ा गरेको देर्खर्ो । अिः पातलकाले उक्त तनर्मावली बमोर्जम खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना बनाई व्र्वर्स्थि 
र प्रभावकारी हनुे गरी खररद कार्ा गनुापदाछ । 

 

32.  सवारीसाधन खररद – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालकु संघीर् मन्रालर्को 
पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन खररद गनुा पदाछ । 
अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन िथा सम्पिी हस्िान्िरर् 
सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट 
िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद गना नपाईने व्र्वस्था छ । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले 2 थान दईु पांग्र े सवारी साधन खररदमा 
रु499800/- गिा १ थान चार पांग्र ेसवारी साधन खररदमा रु 5590000बजेटबाट खचा गरेको छ । 

तस.नं सवारी साधन संखर्ा रकम 

१ मोटरसाइकल 2 499800 

२ स्कारर्पर्ो 1 5590000 

 जम्मा ३ ६०८९८००  

 

 कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  

33.  आर्को अनमुानः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा बजेट 
सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्ने ब्र्वस्था  छ । 
पातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, सेवा शलु्क, दस्िरु वापि 
अनमुातनि रु.2100000 प्राप्त हनुे प्रक्षेपर् गरेकोमा आतथाक वषा २०७६।७७ मा रु.2171320अथााि 
अनमुान भन्दा 103.40 प्रतिशि बढी आर् प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी 
आर्को अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान बरृ्र्द् गनेिफा  र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क देर्खएको छ । 

 

34.  आन्िररक आर्ः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा वजेट 
सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गना सक्ने व्र्वस्था छ । 
पातलकाले आतथाक वषा २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनदुानबाट गरेको खचाका िलुनामा आन्िररक आर्को 
र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । 

केर्न्द्रर् अनदुानबाट खचा आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

2,830,00,285 73,04,128 2.58 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचाको िलुनामा आन्िररक आर्को 
र्हस्सा 2.58 प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सैले पातलकाको आन्िररक आर् संकलनको दार्रालाई 
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फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।   
35.  स्थानीर् िहरूको र्वभाज्र् कोष– प्रदेशहरुको आन्िररक आर् व्र्ावस्थापन गना बनेको कर िथा गैरकर 

राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा, दहत्तर बहत्तर शलु्क मानोरिन कर 
लागिका शलु्क िथा करको सङ्कलनबाट उठेको शलु्क मध्रे् साठी प्रतिशिले हनु े रकम स्थानीर्िहले 
स्थानीर् सर्ञ्चि कोषमा राखी चातलस प्रतिशिले हनुे रकम मातसक रुपमा प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा जम्मा गनुापने 
व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले बाडफाड गनुापने तबभाज्र्कोषको र्हसाव राखेका छैनन । जसबाट अतिररक्त 
तबज्ञापन, मनोरन्जन कर र्थाााथ असलुीका अतभलेख नहदुा तबभाज्र्कोषको बारेमा एर्कन हनु सर्कएन । 
अतभलेख प्रर्ाली व्र्वर्स्थि गरी तबभाज्र्कोषको रकम बाडफाड गनुापदाछ । 

 

36.  तगट्टी, ढंुगा, बालवुाको करः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 64 को उपदफा१(च), ३ र 
४ मा ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुको दोहोरो अतधकार रहने, करको दर 
सम्बर्न्धि प्रदेशले तनधाारर् गरी स्थानीर् िहहरुले संकलन गरेर प्रदेश स्िरको कोषमा जम्मा गने व्र्वस्था 
गरी प्रदेशले लाग ुगरेको काननु अनसुार बाँडफाँड हनुे गरेको मा उक्त दफा संघीर् आतथाक ऐन, 2075 
द्वारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर स्थानीर् िहहरुले तगट्टी, ढंुगा, बालवुा तबक्री गरी प्राप्त रकम 
आफ्नो संर्चि कोषमा जम्मा गने गरी सो करमा स्थानीर् िहहरुको एकल अतधकार कार्म गरेको देर्खन्छ 
िर सो अनरुुप प्रदेशहरुले िजुामा गरेका कानूनहरु संशोधन गनुा पनेमा नगरेको कारर् सो करको 
बाँडफाँडमा अस्पष्टिा देर्खएको छ।र्स्िो अवस्थामा संघीर् कानून अनूसार न ै गनुा पदाछ।त्र्स अतिररक्त 
दफा ६२(क) र्वपररि हनुे गरी संघीर् मन्रीपररषद्ले ढंुगा, तगट्टी, बालवुा उत्खन्न, तबक्री िथा व्र्वस्थापन 
सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 जारी गरी थप अस्पष्टिा सजृना गरेको अवस्था समेि देर्खर्ो। स्पष्ट कानूनी 
व्र्वस्था गरी  तगर्ट्ट, ढंुङ्गा,वालवुा करको संकलन िथा बाँडफाँड गनुापदाछ । 

 

37.  राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउने र्जम्मेवारी 
कार्ाालर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाबाट रतसद ठेतलहरु छपाई गरेर वडा कार्ाालर्मा 
पठाउन ेगरेकोमा सोको परुा अतभलेख पातलकामा आएको देर्खएन । अतधल्लो आ.व.को बाँकी के कति छन 
एर्कन गना सर्कएन । कार्ाालर्बाट सव ैवडाहरुमा पतन स्वचातलि प्रर्ातल जडान गरी राजस्व संकलन गने 
िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ । र्सले गदाा व्र्र्क्तहरुले छुटै्ट रतसद छपाउने जोर्खम र्वद्यमान रहन्छ । 
र्सको सम्बन्धमा िहाँ कार्ाालर्बाटै र्र्कन गनुापदाछ । अिः कार्ालर्ले आगामी ददनमा रतसद तनर्न्रर् 
िथा राजश्व असूलीलाई स्वचातलि प्रर्ाली माफा ि ब्र्वस्थापन सम्बन्धमा र्वशेष ध्र्ान प¥ुर्ाउनपुने देर्खर्ो । 

 

38.  राजश्व दार्खला : आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम र्जम्मेवार व्र्र्क्तले 
आफ्नो र्जम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दार्खला गरी से्रस्िा खडा गनुा पने व्र्वस्था छ।साथै 
सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश्व रकम दार्खला नगरेमा सम्वर्न्धि िालकु कार्ाालर्ले १० ददन 
सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन सम्म र्ढला गरेको भए १५ प्रतिशि जररवाना गरी सो समेि 
दार्खला गना लगाउन ेर १५ ददन भन्दा र्ढलो गरेको भए २५ प्रतिशि जररवाना गरी नगद दार्खला गना 
लगाई कसूरको मारा अनसुार प्रचतलि कानून बमोर्जम तबभागीर् कारवाही समेि गना गराउन सक्ने व्र्वस्था 
छ।कार्ाालर् अन्िगाि 8 वटा वडा र पातलकाबाट प्राप्त गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार 
िोर्कएको अवतध तभर दार्खला गरेको छैन।र्सरी र्ढला हनुे गरी राजश्व रकम बैक दार्खला भएको 
अवतधको कार्ाालर्ले छानर्वन गरी, जररवाना रकम असलु गनुापने देर्खन्छ।कार्ाालर्ले सम्पूर्ा वडा 
कार्ाालर्हरुले प्राप्त गरेको आन्िररक राजश्व रकम र बैकमा दार्खला गरेको र्ववरर्मा कार्ाालर्ले र्वशेष 
ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

 आर्कर एवं मू.अ.कर  

39.  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टी –मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली 2053 को तनर्म 6 (ग) अनसुार ठेक्का वा करार 
अन्िगाि भकु्तानीमा  मू.अ.कर रकमको ५० प्रतिशि सम्बन्धीि राजस्व शीषाकमा र बाँकी ५० प्रतिशि 
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सम्बन्धीि फमालाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । िर पातलकाले देहार्को भकु्तानीमा तनर्मानसुार ५० 
प्रतिशि रकम रु.1395-420/-कट्टी गरी राजस्व दार्खला नगरी फमालाई न ैभकु्तानी ददएको देर्खन्छ । 
अि: म.ुअ.कर समार्ोजन पेश गने अन्र्था असलु गनुापने रु. 

गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनेको नाम प्र्ान नं. र्वजक नं भकु्तानी रकम मअुकर कर 
रकम 

५० प्रतिशि 
रकम 

9-076/8/12 जेपी एण्ड कन्रक्सन 603300945 
 493452 56768 28384 

10-076/8/13 जेपी एण्ड कन्रक्सन 603300945 
 131682 15149 7574 

13-076/10/28 जेपी एण्ड कन्रक्सन 603300945 53 49833 5733 2866 

14-076/10/28 जेपी एण्ड कन्रक्सन 603300945 52 99191 11411 5707 

19-076/11/21 जेपी एण्ड कन्रक्सन 603300945 57 398980 45900 22950 

25-076/12/5 जेपी एण्ड कन्रक्सन 603300945 59 463984 53378 26689 

152-077/3/30 जेपी एण्ड कन्रक्सन 603300945 73 313823 36103 18051 

218-077/3/31 हनमुान हडावेर्र  17 99914 11494 5747 

11-076/9/12 लरु्म्वतन फोम एण्ड फतनातसङ   266736 30680 15340 
53-077/2/26 जे.पी . एण्ड कन्रक्सन    201947 23232 11616 
110-077/3/22 जे.पी . एण्ड कन्रक्सन   137753 15850 7925 
261-077/3/31 जे.पी . एण्ड कन्रक्सन   171140 19688 9844 
216-077/3/31 जे.पी . एण्ड कन्रक्सन   205553 23532 11766 
215-077/3/31 जे.पी . एण्ड कन्रक्सन   497457 57229 28614 
26-076/12/9 मलुाम र्स्टल इण्रर्स्टज 

प्रा.तल 
  6370961 732842 366421 

 जम्मा     ५६9494  

 

 

 

 

५६9494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा  

40.  प्रार्वतधक तबल र कार्ा सम्पन्नः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद 
सम्झौिा अनसुार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाा प्रार्वतधक 
नापजाँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुापने ब्र्वस्था 
रहेको छ।उपभोक्ता सतमतिहरुबाट सञ्चातलि र्ोजनाको ठेक्का तबलहरुमा लागि अनमुान र वास्िर्वक कामको 
मूल्र्ाङ्कनमा बरावर पररमार् र रकम उल्लेख भएको देर्खन्छ।लागि अनमुान बरावर न ै मूल्र्ाङ्कन भएको 
देर्खएकाले वास्िर्वक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्ि हनु सक्ने अवस्था देर्खएन। प्रार्वतधकले 
पेश गने कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्ा सम्पन्न गनुापने तमति र कार्ा सम्पन्न भएको तमति लगार्िका 
इर्न्जतनर्ररङ नमसा अनसुार तबलमा खलुाउनपुने िथर्ाङ्क उल्लेख गरेको पाईएन।र्सले गदाा कुन काम 
कर्हले सम्पन्न गनुापने र िोर्कएको अवतधमा सम्पन्न भए/नभएको र्वषर्मा र्र्कन हनु नसर्कएको हुँदा 
प्रार्वधकले इर्न्जतनर्ररङ नम्र्स अनसुारको उपभोक्ता सतमतिको तबल बनाउँदा नापजाँचलाई वास्िर्वक 
कार्ासम्पादनमा आधाररि बनाउनपुदाछ । 

 

41.  लागि सहभातगिा — पातलकाले आर्ोजना/कार्ाक्रम छनौट गदाा उपभोक्ता सतमतिको िफा बाट नगद लागि 
सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद सहभातगिा िोर्कएको अवस्थामा सहभातगिा 
वापिको रकम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको खािामा दार्खला गरी सो को भौचर प्राप्त भएपतछ मार उपभोक्ता 
सतमतिसँग र्ोजना सम्झौिा गनुापने गनुापदाछ।िर पातलकाले लागि सहभातगिा सर्हिका लागि अनमुान िर्ार 
गरेको देर्खएन।्अिः नगद लागि सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुदाछ । 

 

42.  हेभी इर्क्वपमेण्टको प्रर्ोग— सावाजतनक खररद तनर्मावली,2064को तनर्म97(9) मा उपभोक्ता सतमिी वा 
लाभग्राही समदुार्बाट संचातलि हनुे तनमाार् कार्ामा रोलर, एक्साभेटर, डोजर, ग्रडेर, र्वटुतमन तडर्स्रव्रू्टर, 
र्वटुतमन व्र्ाइलर जस्िा हेतभ मेर्शन प्रर्ोग गना नपाइाने, िर लागि अनमुान िर्ार गदाको समर्मा हेभी 
मेर्शन पर्ोग गनुापने जर्टल प्रकृतिको कार्ा भतन उल्लेख भएको र सम्बर्न्धि प्रार्वतधको सीफाररसमा 
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सावाजतनक तनकार्बाट सहभिी तलइा त्र्स्िा मेर्शन प्रर्ोग गना सर्कने व्र्वस्था छ। गाउपातलका द्वारा 
उपभोक्ता सतमति माफा ि सडक तनमाार् िथा ममाि सधुार सम्बर्न्ध काममा िपतसल अनसुार देर्खन आएको 
छ ।  
(क) लेखापरीक्षर्का समर्मा पेश भएका राइङ,तडजाइन, लागि अनमुान िथा सम्झौिामा हेतभ मेर्शन पर्ोग 
गनुा पने जर्टल प्रकृतिको कार्ा हो भतन खलु्ने आधार/प्रमार् नपाइनकुा साथै सम्बर्न्धि प्रार्वतधक वाट त्र्स 
सम्बर्न्ध सीफाररश भएको देर्खएन ।  
(ख) सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा 44 ले उपभोक्ता सतमति वा लाभग्रही समदुार्लाइा कार्ा 
गराउनको लागी  पवुाशिाको रुपमा राखेको ददगोपनाको अतभवृर्र्द्ल र्वकास कार्ाक्रमको बािावरर् संगको 
अन्िरसम्बन्ध िथा तनतमाि संरचनाको स्थार्र्त्वलाइा समावेश गने सैर्द्ार्न्िक पररवेशमा उपरोक्त अनसुार भारी 
उपकरर् प्रर्ोगको अनपुाल बढ्दै जादा समग्र प्रकृतिक वािावरर् क्षति हनुे जोर्खम देर्खन आउछ । अको 
िफा  सोर्ह दफाले पररकल्पना गरेको रोजगारी शृ्रजना सम्बर्न्ध अवधारर्ा पतन संकट परेको देर्खर्ो ।  
(ग) सावाजतनक खररद तनर्मावली, 0264 को तनर्म 97(10) मा उपभोक्ता सतमिी वा लाभग्राही 
समदुार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुा पने र कुने तनमाार् व्र्वसार्ी वा सव कन्याक्टरबाट काम 
गराउन सकने छैन भतन स्पष्ट  उल्लेख छ।त्र्स्िै तनर्म 97 (13क) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्रही 
समदुार्ले प्राप्त गरेको कुनै कममा तनमाार् व्र्वसार्ीलाइा संलग्न गराइएको पाइएमा सावाजतनक तनकार्ले 
उक्त उपभोक्ता सतमति वा लाभग्रार्ह समदुार्संग भएको सम्झौिा रद्द गरी त्र्स्िो उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्लाइा भर्वष्र्मा त्र्स्िो र्कतसमको कुनै कामगना नददने अभलेख राखी सो काम गने तनमाार् 
व्र्ावसार्र्लाइा कालो सूचीमा राख्न सावाजतनक रर्खद अनगुमन कार्ाालर्मा तसफारीस गनुा पने स्पष्ट व्र्वस्था 
छ । पातलकामा उपभोक्ता  सतमतिले भकु्तानी तलने प्रर्ोजनको लातग पेश गरेको र्वल भपााइ िथा तनर्ार् 
अनसुार अतधकांश सडकहरु हेतभ मेर्शन पर्ोग गने कार्ा लागन अनमुान िर्ार गरेको र उपभोक्ता सतमतिले 
तनमाार् व्र्ावासर्ी माफा ि काम गराएको देर्खर्ो ।उपभोक्ता सतमतिले स्थानीर् श्रोि साधन र श्रम उपर्ोग 
नगरी तनमाार् व्र्ावसर्ीबाट काम गराउदा परोक्ष्र् रुपमा ठेक्कापट्टा भएको र्स्थति छ।र्समा तनर्न्रर् हनुपुछा 
।उपभोक्ता सतमतिले तनमाार् कार्ाको सम्झौिा गरी तनम्न तनमाार् व्र्वसार्ीबाट काम गराएको छ । 

गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम भकु्तानी रकम तनमाार् व्र्ावसर्र्को नाम र्वल रकम  
16-076/11/11 साइरे पोखरा  बोम आरुधारा नेटा मोटरबाटो उ.स 1431192 जे.पी एण्ड कन्स्रक्सन 1593300 

18-076/8/12 पल्लेनीधरमपानी जैरे पानी मोटर बाटो उ.स 959292 जे.पी एण्ड कन्स्रक्सन 1071240 

27-076/12/10 र्वचोर शीरुखका  रािापोखरा मो.वा.उ.स 953079 सरु्ोदर् कन्िक्सन प्रा.तल 1055520 
28-076/12/10 आरुपाटा मो.वा.उ.स 384000 जे.र्प एण्ड कन्स्रक्सन 429400 
38-077/2/13 फसोबोट अचेङ मो.वा 376752 ननस्टप कन्स्रक्सन एण्ड सप्लार्सा 

प्रा.तल 
423750 

65-077/2/30 चाम्र ैपलेले मो.वा.उ.स 572579 सरु्ोदर् कन्स्रकस्सन  605680 
78-077/3/12 ददघा काउले मैदान मोटर बाटो उ.स 953149 जे.पी एण्ड कन्स्रक्सन 1061070 
82-077/3/14 चौिारा व्र्नोरे घाट मो.वा.उ.स 480000 सरु्ोदर् कन्स्रक्सन  535620  

43.  बर्ढ भकु्तानी   
• 220-077/3/31 शृ्रजना लक्ष्मी प्लार्ष्टक एण्ड र्वर्ल्डङ मेटेररर्ल सप्लार्सालाइा मू.अ.कर 

र्वजक नं.1739 तमति  2076/3/31 को रु.424226/60 मा अतग्रम कर रु.5780/- 
कट्टा गरी रु.418518/60 मार भकु्तानी गनुापनेमा रु.426292/- भकु्तानी ददएको ले वढी 
भकु्तानी ददएको रु.7773/40 असूल गनुापने रु. 

• 115-077/3/23 मडुली कन्स्रक्सनलाइा मू.अ.कर र्वजक नं 8-077/3/31 को 
रु.432690/- को र्वजक भन्दा रु.808/ बढी हनुे गरी रु. 433498/- खचा लेखेकोले बढी 
खचा लेखोक रकम असूल गनुापने रु. 

• 26-076/12/9 हलुास र्स्टल इरं्डर्िज तल.लाइा मू.अ.कर र्वजक रु.6370057/- को 
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र्वजक भन्दा वढीहनुे गरी रु.6370961/- खचा लेखेकोले बढी खचा लेखेको रकम असूल गनुापने 
रु. 

 

904 

44.  प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन बढी भएको  
(क)गो.भौ.नं. 94-077/3/19 भकारो सधुार र्ोजना उ.स ह्वार्दद गलु्मी संग 120 वटा भकारो सधुार 
गना लागि अनमुान रु.1664531 मा जनश्रमदान रु.176531/- पातलका बाट रु.1488000/- 
व्र्होने गरी तमति 2076/8/22 मा सम्झौिा भएको र सो कार्ाको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन रु.1672458 
गरी सम्झौिा  अनसुारको रु.1488000/- भकु्तानी ददएको र्वल भपााइ परीक्षर् गदाा उपभोक्ताले रेसङु्गा 
सप्लार्साको कर र्वजक नं. 235 तमति 077/1/7 को तबजकबाट तसमेन्ट  490 बोरा मार खररद 
गरेको छ उक्त खररद तसमेन्टले नमास अनसुार पी.सी.सी गने 1:3:6 को कार्ा प्रति घ.मी 0.22 मे.ट 
लाग्ने र्हसावले 111.36 घनतमटरमार कार्ा हनुे देर्खन्छ िर प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कनमा 144 घ.मी.उल्लेख  
भएकोले खररद तसमेन्टको पररमार्ले सम्पन्न हनुे कार्ा भन्दा बढी प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन  गने प्रार्वतधक लाइा 
र्जम्मवेार बनाइा बर्ढ तनमाार् कार्ा गरेको 32.64 घ.तम को सम्झौिा दर प्रति घ.तम रु.10958/66 ले 
हनुे रु.357690/66 मा अनपुातिक र्हसावले असलु हनुपुछा रु.  
(ख). गो.भौ.न 231-077/3/31 जमल पोखरी मा.र्व.वाल तनमाार् उ.स संग वाल तनमाार् कार्ाको लागी 
लागि अनमुान रु.869928/- को काममा श्रमदान रु.101928/- र कार्ाालर्बाट रु.768000/- 
ब्र्होने गरी तमति 2077/2/30 मा सम्झौिा भएको र उक्त वाल  तनमाार् कार्ाको प्रार्वतधक मूल्र्ाङकन 
गरी सम्पन्न कार्ाको रु.1066961/- मा कार्ाालर्बाट रु.768000 खचा लेखेको र्वल भपााइ परीक्षर् 
गदाा उपभोक्ताले 120 बोरा मार तसमेन्ट खररद गररएको र्वल संलग्न गरेको छ । िर प्रार्वतधक 
मूल्र्ाङकन अनसुार तसमेन्ट प्रर्ोग हनुे तनम्न कार्ा गरेको छ । उक्त कार्ा गना नमास अनसुार 230.28 
बोरा लाग्ने 120 बोरा मार खररद को र्वल संलग्न गररएको हुँदा खररद पररमार् भन्दा बढी को प्रार्वतधक 
मूल्र्ाङ्कन गने प्रार्वतधकलाइा र्जम्मेवार बनाइा अनपुातिक र्हसाले असलु हनुपछा रु. 
कामको र्ववरर् भएको 

पररमार् 

नमास अनसुार 
लाग्ने तसमेन्ट 

खररद तसमेन्ट ले 
हनु सक्न े
पररमार् 

वर्ढ 
पररमार् 

दर  रकम  

आर.तस.तस.1:3:6 को कार्ा  7.11घ.मी. 31.28 बोरा 7.11 
   

स्टोन मेर्शनरी :6 को कार्ा 94.33 199 बोरा 42.05 52.28 9903/53 517756  
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457091 

45.  सम्झौिा पररमार् भन्दा बर्ढ काम गराएको : सम्झौिा अनसुार तनमाार् कार्ा हनुपदाछ सम्झौिाको आइटममा 
सम्झौिा बमोर्जमको न्र्नु प्रतिशि मार कार्ा भएको अवस्थामा एउटै आइटममा अल्र्ातधक मारामा 
सम्झौिा पररमार् भन्दा बढी काम भएको अवस्थामा प्रार्वतधक पषु्याइ िथा कारर् उल्लेख नगरी भकु्तानी 
गरेको छ । अत्र्तधक मारामा सम्झौिा िथा लागि अनमुान पररमार् भन्दा बढी कार्ा हनु गएकोले लागि 
वास्िर्वक आधारमा िर्ार भएको छ भन्न सर्कने अवस्था छैन अि र्स सम्बन्धमा छानर्वन गरी 
वास्िर्वकिा र्र्कन हनुपुने देर्खएको रु. 
ठे.न तनमाार् 

व्र्वासार्र्
को नाम 

मू.अ.कर 
समेि 
सम्झौिा 
रकम 

मू.अ.कर 
समेि 
भकु्तानी 
रकम 

 बढी कार्ा 
भएको  

सम्झौिा 
पररमार् 

 काम भएको 
पररमार् 

 वर्ढ काम   दर मू.अ.कर 
समेि रकम 

प्रतिशि 

शम्झौिाको 
िलुनामा 

7-
076/
77 

जोगमा 
र्वल्डसा 

5673629 4230402 सवै प्रकारको 
कार्ा 

1638.8
3 घ.मी 

4919.26 
घ.मी 

3280.43 300 1112066 19.6 

9-
076/
77 

शे्रष्ठ 
कन्स्रक्स
न 

6323074 1814946 रेन कार्ा 1716.0
3घ.मी 

6330.80 4614.77 100 521469 8.25 

जम्मा 1633535   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1633535 

46.  लागि अनमुान अनसुार कार्ा नभएको   
(क) 16-076/11/11 सइटेपोखरा वोम आघाटरा नेटा मोटरवाटो उ.स संग लागि अनमुान 
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रु.1600000/ मा जनसहभातगिा रु.160000/-र पातलकाबाट रु.1440000/- व्र्होने गरी 500 
तमटर मोटर बाटो खन्ने कार्ाको तमति 2076/9/13 मा सम्झौिा  मै कार्ा भएको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन र 
नापी  र्किाव अनसुार रु.1591191/-को तनमाार् कार्ा सम्पन्न भै उपभोक्ता सतमतिलाइा रु.1431192/- 
खचा लेखेको छ । जसमा तनम्न वमोर्जम देर्खएको छ ।  

(अ) लागि अनमुान िर्ार गदाा 500 तमटर लम्वाइा चौडाइा 4 तमटरको मोटर बाटो खन्नेगरर िर्ार 
भएकोमा 258 तमटर लम्वाइा को मार मोटर बाटो तनमाार् भएको प्रार्वतधक मूल्र्ाङकन बाट देर्खएको छ 
। लागि अनमुानमा भन्दा आधा मार बाटो तनमाार् भएको पाईर्ो ।  

(आ) लागि अनमुानमा समावेश नभएको तनम्न आइटमहरुको कार्ा भएको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन बाट देर्खन्छ 
। लागि अनमुानमा नभएको आइटम गनुा परेका कारर् र पषु्याइ वेगर प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन िर्ार भएको 
पाइर्ो । 

कामको र्ववरर्  पररमार्  दर रकम 

कडा चट्टान 1227.18 घ.तम 50 61359 

नरम चट्टान 63.03 घ.तम 165 10399 

मध्र्म चट्टान 1129.38 घ.तम 405 457398 
जम्मा 529156 

(इ) लागि अनमुानमा भएको तनम्न आइटमको काम भएको देर्खएन ।  

कामको र्ववरर्  पररमार्  दर रकम 

ग्र्ार्वर्न जाली 56 घ.मी 3667 205402 

ग्र्ार्वर्न जातलमा ढंुगा भने 30 घ.तम 1432 42974 

जम्मा 248376  
 सशिा कार्ाक्रमिफा   

47.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम –  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभूि 
गराउन एवम ्सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ।प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम संचालन 
तनदेर्शका, २०७५ को दफा २ (१) बमोर्जम गाउँपातलकाले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, सचुीमा 
समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार कार्ाक्रममा 
संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ाालर्ले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेको 
छैन/बेरोजगारको सूर्चमा समावेशलाई प्रथतमर्ककरर् गरेको छैन।कामका लागी रोजगार कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्नका लातग तनदेर्शकामा उल्लेर्खि व्र्वस्थाहरुको पालना नगरी र्ोजनाको छनौट अगावै औजार 
खररद भएको, खररद भएको औजारहरुको र्जन्सी दार्खला नभएको, अत्र्ातधक संखर्ामा र्ोजना छनौट भएको, 
पूवााधार एवम ्अन्र् र्वकास तनमाार्का लातग अतधकाँश र्ोजना छनौट नभई, अनतु्पादनमलुक कार्ा गराउने 
गरी र्ोजना छनौट भएका छन ् । साथै श्रतमकको संखर्ा पतन अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको उद्देश्र् 
अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी कार्ाान्वर्न भएको पाईएन । र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् िहतभरका 
वडाहरुमा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, पानीको महुान संरक्षर् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी 
र्स वषा 239 जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु.3868240/- खचा गरेको छ।लर्क्षि वगालाई 30 
ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्ाक्रम खचा समेि खचा लेखेका छन।् 
उक्त खचावाट लर्क्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघाकालीन 
रोजगारी सजृाना भएको देर्खंदैन । 

 

 समानीकरर् पूरँ्जगििफा   

48.  सोझै खररद – सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोर्जम प्रतिस्पधाा तसतमि नहनुे गरी खररद गनुापने 
व्र्वस्था छ ।त्र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 85 मा एक आतथाक वषामा एकै 
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पटक वा पटक-पटक गरी 5 लाख भन्दा वढी रकमको तनमाार् कार्ा, मालसामान वा परामशा सेवा एउटै 
व्र्र्क्त, फमा,कम्पनी वा संस्थावाट सोझौ खररद  गना नसर्कने स्पष्ट उल्लेख भएपतन र्स तनकार्ले बेवास्िा 
गरी तनम्न तनमाार् व्र्वसार्ीबाट पटक-पटक तसमा भन्दा वढी रकमको कार्ा गराएको रु.  
भौ.नं. तमति  तनमाार् व्र्ावसार्र्कको नाम  रकम 

8-076/8/12 सरु्ोदर् कन्स्रकसन  483128 

12-076/9/12 सरु्ोदर् कन्स्रकसन 304954 
15-076/11/2 सरु्ोदर् कन्स्रकसन 398980 
281-076/3/31 सरु्ोदर् कन्स्रकसन 435298 
 जम्मा 1622360 
9-076/8/12 जे.पी एण्ड कन्स्रकसन  492452 
10-076/8/13 जे.पी एण्ड कन्स्रकसन  131682 
13-076/10/28 जे.पी एण्ड कन्स्रकसन  49833 
14-076/10/28 जे.पी एण्ड कन्स्रकसन 99191 
19-076/11/21 जे.पी एण्ड कन्स्रकसन 398980 
25-076/12/5 जे.पी एण्ड कन्स्रकसन 463984 
152-076/3/31 जे.पी एण्ड कन्स्रकसन 313823 
53-077/2/26 जे.पी एण्ड कन्स्रकसन 201947 
110-077/3/22 जे.पी एण्ड कन्स्रकसन 137753 
261-077/3/31 जे.पी एण्ड कन्स्रकसन 171140 
216-077/3/31 जे.पी एण्ड कन्स्रकसन 205553 
215-077/3/31 जे.पी एण्ड कन्स्रकसन 497457 

जम्मा 3163795  

 

 

 

4786155 

49.  कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार लागि 
अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कर्न्टन्जेन्सी खचा समावेस गना सर्कने र  
नेपाल सरकार अथा मन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनर्ार्अनसुार खचा गदाा पूजँीगि प्रकृतिको २ 
प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचा ३ प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी खचा गना सर्कने ब्र्वस्था गरेको छ। 
कार्ाालर्बाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम खचाबाट 4 प्रतिशि का दरले तबलबाट र्स्िो 
रकम कट्टी गने गरेको छ।कार्ाालर्ले आ.व २०७६/७७ मा कन्टीन्जेन्सी बापि रु.3586350/-कट्टी 
गरेको छ ।र्सरी कट्टी गरेको रकमको कार्ाक्रमगि कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख खडा गरी राख्न ुपनेमा 
राख्न ेगरेको छैन । 

 

50.  कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै तनमाार् कार्ा 
सम्पन्न भई रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमाचारीबाट जाँचबझु गराई कार्ा 
सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुा व्र्वस्था छ।र्स स्थानीर् िहले उर्ल्लर्खि कानूनी व्र्वस्था बमोर्जम रटुी 
सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइएन।कानूनी व्र्वस्थाको 
पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा स्वीकिा रइङ तडजाइन वा स्पेतसर्फकेशन बमोर्जम भए नभएको 
र्र्कन हनु सक्ने अवस्था ददखएन। 

 

51.  सावाजतनक परीक्षर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले 
सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्ाक्रमको सामार्जक परीक्षर् अन्िगाि 
सावाजतनक परीक्षर् र सावाजतनक सनुवुाई गनुापने व्र्वस्था बमोर्जमको कार्ा भएको पाइएन।सावाजतनक 
परीक्षर्को अभावमा आतथाक कारोबारमा जवफदेर्हिा र पारदार्शिाको प्रबद्र्धन गने कार्ामा बाधा पने 
देर्खन्छ   

 

52.  प्रशासतनक खचाको आधार:- कार्ाालर्ले प्रशासतनक कार्ाको लातग बजेट र्वतनर्ोजन गदाा कार्ाालर्ले गने 
र्वतभन्न कार्ा र सो कार्ा गना खररद गनुा पने सामान,सेवा वा महसूलको आधारमा कार्ाालर्को 
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जनशर्क्त,मािहिका वडा आददलाई आधार तलन ुपदाछ ।कार्ाालले प्रशासतनक खचामा रकम र्वतनर्ोजन गदाा 
तलएको आधार स्पष्ट भएन । प्रशासतनक कार्ाको लातग रकम र्वतनर्ोजन गदाा तनर्िि आधारमा र्वनर्ोजन 
गरी न्रू्न प्रशासतनक खचामा अतधक उपलर्ब्ध हातसल गनुा पदाछ । 

53.  प्रशासतनक खचा सम्बन्धमा:- कार्ाालर्को प्रशासतनक खचा िफा  चालू िथा पूजँीगि बजेटबाट कार्ाालर् 
संचालन‚ मेर्शनरी औजार‚फतनाचरमा पूवााधार र्वकास कार्ाक्रम लगार्िमा समेि प्रशासतनक प्रर्ोजनका लातग 
बजेट स्वीकृि भएको छ । त्र्स्िै नेपाल सरकारको शशिा बजेट िथा प्रदेश सरकारको मखुर्मन्री रोजगार 
कार्ाक्रम लगार्िमा समेि प्रशासतनक कार्ाका लातग रकम र्वतनर्ोजन भएको छ।र्स अतिररक्त कार्ालर्ले 
तनमाार् कार्ाको कर्न्टनजेन्सीबाट समेि प्रशासतनक कार्ामा खचा गने गरेको छ।र्वतभन्न र्शषाकबाट गररएका 
प्रशासतनक खचाको एर्ककृि र्ववरर् नरार्खएकोले प्रशासतनक खचाको र्वश्लेषर् गना सर्कएन।धेरै र्शषाकबाट 
प्रशासतनक खचा गने िर एर्ककृि र्ववरर् िर्ार नगदाा कार्ाालर् संचालन लगार्िम अनावश्र्क खचा हनु 
सक्न,ेतमिव्र्र्र्िा नहनुे जस्िा जोर्खम रहन सक्ने भएकोले आन्िररक तनर्न्रर् िथा पारदर्शािाको लातग 
सबैर्शषाबाट भएको प्रशासतनक खचाको एर्ककृि र्ववरर् िर्ार गनुा पदाछ। 

 

54.  र्जर्न्स व्र्वस्थापन :- आतथाक कार्ार्वतध तनर्ामवली 2064 मा कार्ाालर्मा प्राप्त भएका सामान मध्रे् खचा 
भएर जाने प्रकृतिका सामान खचा भएर जाने र्जर्न्स खािामा र खचा भएर नजाने र्जर्न्स सामान खचा भएर 
नजाने र्जर्न्स खािामा आम्खानी बाँधी प्रर्ोगकिााबाट ररिपवुाकको स्वीकृि माग फारम प्राप्त गरी खचा 
घटाउने व्र्वस्था छ।कार्ाालर्ले र्जर्न्स आम्दानी जनाउन खडा गरेका र्जर्न्स खािामा खररद गररएका 
संम्पूर्ा र्जर्न्स सामान आम्दानी नबातधएको,र्जर्न्स खािा प्रमार्र्ि नभएको,खचा भएका सबै सामान खचा जनाई 
र्जर्न्स खािा अद्यावतधक नगररएकोले कार्ाालर्मा प्राप्त भएका सबै सामान ररि पूवाक आम्दानी िथा खचा 
भएको छ भन्ने अवस्था भएन।कार्ाालर्ले सबै उपर्शषाक िथा खचा र्शषाकबाट खररद गरेका सामान र्जर्न्स 
दार्खला गरी िथा ररि पूवाक खचा भए नभएको,अनावश्र्क सामान खररद िथा खचा भए नभएको सम्बन्धमा 
र्र्कन गनुा पने देर्खएको छ। 

 

55.  खररद व्र्वस्थापन :- सावाजतनक खररद तनर्ामवली,2064 को तनर्म 3 बमोर्जम सावाजतनक तनकार्ले कुनै 
खररद कावााही िर्ार गदाा खररद आवश्र्किाको पर्हचान माग संकलन गने,खररद सम्बन्धी र्वतभन्न प्रार्वतधक 
कुरा समाधान गना र आपूतिाकिााको उपलब्धिा र्र्कन गना बजारमा प्रचतलि खररद संम्झौिाको जानकारी 
तलन,ेअर्घल्ला वषाहरुमा समान प्रकृतिको मालसमान,तनमाार् कार्ा वा परामशा सेवा अन्र् सेवा खररद गररएको 
भए त्र्स्िो खररद प्रर्क्रर्ाको अध्र्र्न गने,खररद र्ववरर् िर्ार, पररमार् र क्षेर र्र्कन गने,खररदलाई बढी 
सरु्वधाजनक समहु र्वभाजन गने वा प्र्ाकेजमा समावेश गने, खररद र्ोजना िर्ार गने,खररदको लागि 
अनमुान िर्ार गने,खररदको आतथाक स्रोि र रकम पर्हचान गने,खररद र्वतध छनौट गने  

व्र्वस्था छ ।र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन । 

 

55.1.  कार्ाालर्को दैतनक प्रशासन संचालनको लातग चाल ु िथा पूरँ्जगि खचा र्शषाकबाट मसलन्द,छपाई,र्वर्वध 
प्रकारका सामाग्री खररदको लातग कार्ाालर् संचालनमा‚ मेर्शनरी औजारमा‚फतनाचरमा खचा गरेको संर्घर् िथा 
प्रदेश सरकारको शसिा बजेट बाट समेि र्वतभन्न सामान खररद गररएको छ।कार्ाालर्ले सामान खररदको 
लातग माग संकलन,लागि अनमुान िर्ारी,,सामानको प्रकृति अनसुार समहु र्वभाजन र प्रत्रे्क समूहको रकम 
पररमार् अनसुार खररद र्वतध छनौट गरी खररद गरेको पाईएन।कार्ाालर्मा प्रर्ोग हनुे कतिपर् सामान 
कार्ाालर्बाट खररद गरेको भए पतन र्वषर्ि शाखाबाट खररद गरी कमाचारीले सोधभनाा माग गरेको िथा 
कतिपर् सामान पेश्कीबाट खररद गरेको देर्खर्ो।त्र्स्िै र्शक्षा,कृर्ष,पश,ु,सामार्जक र्वकासको लातग 
छुयाईएको अतधकाशं बजेट संम्बर्न्धि शाखाका कमाचारीले पेश्कीबाट खररद गरेकोमा खररद गररएको 
रकम सम्बर्न्धि सप्लार्सा िथा सेवा उपलब्ध गराउनेलाइ ददएको भरपाइ वा बैंक रान्सफर गरेको समेि 
देर्खएन । 

 

55.2.  सामान प्रर्ोग गने वा सेवाग्राहीलाई सामान र्विरर् गने र्जम्मा पाएको व्र्र्क्तले आफैँ  कार्ाक्रम िर्ार  
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गने,आफै पेश्की तलने वा माल सामान पेर्श्कबाट खररद गरी सोधभनाा तलई आफै र्विरर् गदाा आन्िररक 
तनर्न्रर्को अभावमा बजार मूल्र् भन्दा बढीमा बस्ि ुवा सेवा प्राप्त हनु सक्ने भएकोले बस्ि ुवा सेवा खररद 
गदाा सावाजतनक खररद तनर्मावलीको प्रावधान अनसुार सोझै,दरभाउपर, तसलबन्दी दरभाउपर,बोलपर 
लगार्िका उपर्कु्त खररद र्वतध छनौट गने,तबके्रिालाई सोझै भकु्तानी गने लर्ागिका प्रर्क्रर्ा अवलम्बन गरी 
खररद प्रर्ालीलाई व्र्वर्स्थि बनाउन ु पने देर्खन्छ । 

55.3.  सावाजतनक खररद तनर्मावली,2064 मा 5 लाख सम्मको मालसमान खररद 3 आपूतिाकिााबाट दरभाउपर 
तलई सबै भन्दा घटी रकम प्रस्िाव पेश गने आपूतिाकिााबाट खररद गनुा पने व्र्वस्था छ।गाउँपातलकाले 
दरभाउपरबाट खररद गरेका सामानको भकु्तानी ददएको भौचर साथ 3 दरभाउपर संलग्न गरेको भएपतन 
दरभाउपरको फोटोकर्प संलग्न गरेको, िलुनात्मक िातलका बनाई स्वीकृि गराउने नगरेको, आपतुिाकिाालाई 
पराचार गरी दरभाउपर माग नगरेको, दरभाउपर बाट मालसामान खररद गदाा मौजदुा सूचीमा रहेका 
आपूतिाकिाालाई तलर्खि पराचार गरी सक्कल प्रति दरभाउ तलने प्राप्त दरभाउपर दिाा गने,िलुनात्मक िातलका 
िर्ार गने लगार्िका कार्ा गरी खररद प्रर्ालीलाई व्र्वर्स्थि गनुापदाछ । 

 

56.  कार्ाक्रमको अनगुमन :- सावाजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए नभएको 
एकीन गना अनदुान उपलब्ध गराउन े तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुापदाछ।िर पातलकाले 
देहार्अनसुार कृर्ष, पश,ु शैर्क्षक सेवा, सामान खररदमा अनदुान खचा लेखेको छ।िर पातलकाबाट तबिरर् 
भएको अनदुानको सर्ह सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन िथा सोबाट प्राप्त उपलव्धी मापन गरेको 
छैन।साथै अनदुान सम्बन्धमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेका छैन।िसथा अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई 
संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट र्विरर् हनु ेअनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको जीबनस्िरमा 
सधुार आएको र्र्कन गरी रकमको पूर्ा सदपुर्ोग गराउनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ। 

गौ.भौ.नं.र.तमति  रकम  र्ववरर् अनदुान पाउने  कैर्फर्ि  

११।०७७।३।३१ ६००००० कुखुरापालन मातलका वडा नं 
२ उ स 

 

१६।०७७।३।३१ १०००००० बाख्रापालन मातलका वडा नं 
२ उ स 

११३ जनाको भरपाइ संलग्न रहेकोमा ९ जनाले बाख्रा 
बरु्झतलएको िथा बोका बझुेकोमा बरु्झतलने ब्र्क्तीको सम्पका  
फोन नं उल्लेख नदेर्खएको  

 

57.  कार्ाक्रमबाट असम्बर्न्धि रकम भकु्तानी पातलकाबाट सञ्चातलि हनुे र्ोजना िथा कार्ाक्रमहरुको बजेटबाट 
िोर्कएका कार्ाक्रममा मार खचा गना पाउनेमा देहार् बमोर्जमका र्ोजना िथा कार्ाक्रमहरुमा उपभोक्ताहरुले 
खाजा खाना लगार्िका तबल भरपाइ पेश गरेको आधारमा पातलकाले भकु्तानी ददएकोले त्र्स्िो साधारर् 
प्रकारको खचा भकु्तानी ददन तमल्ने नदेर्खएको रु. 
गो भौ नं रकम खाजा 

समेि 
भकु्तानी 

ब उ र्श नं उपभोक्ता सतमतिको नाम 
र काम 

कैर्फर्ि 

११।०७७।३
।३१ 

६००००० २३००० प्रदेश चाल ु
मखुर्मन्री  

मातलका वडा नं २ 
कुखरापालन उ स 

प्रपोजल प्रतिबेदानमा रु १००००।०० र व्र्ानर 
खचामा रु १३०००।०० 

१८।०७७।३
।३१ 

६९०४६४ १५००० प्रदेश चाल ु
मखुर्मन्री  

होमस्टे अनदुान िथा 
अवलोकन भ्रमर् 

प्रस्िावना िर्ारी र प्रतिबेदनमा रु १००००।०० 
र व्र्वस्थापन खचामा रु ५०००।०० 

१६।०७७।३
।३१ 

१०००००० ५७३०० प्रदेश चाल ु
मखुर्मन्री 

मातलका वडा नं २ 
बाख्रापालन उ स 

बाख्रा कृर्ष िथा पशपंुर्क्ष फामा दतलाङबाट खररद 
गरेकोमा ढुवानी वापि रु ५००००।०० भकु्तानी 
भएको भरपाइमा ढुवानी कहाँ देर्ख कहाँसम्म 
उल्लेख नभएको स्थातनर् स्िरमा खररद गरेकोमा 
ढुवानी िथा अनगुमनमा खचा रु ७३००।०० 
भकु्तानी ददन नतमल्ने 

जम्मा  ९५३००     

 

 

 

 

९५३०० 

58.  िातलम सम्बन्धमा र्स पातलकाको पाँचौ गाउँसभाको बैठकबाट प्रदेश सरकारबाट जारी भएको भन्दा बढी 
हनुेगरी िातलमको नमसा िर्ार गरी कार्ाक्रम सञ्चालन भएको देर्खएको छ।र्सरी िातलम सञ्चालन भएकोमा 
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पातलकाले िर्ार गरेको नमसा भन्दा बढी हनुेगरी भकु्तानी ददएको देर्खएकोले देहार्मा उल्लेख गररए अनसुार 
रु ६२१६१३।०० असलु गरी राजस्वा दार्खला हनुपुने रु. 
गो भौ 
नं र 
तमति 

रकम तबबरर्  भकु्तानी 
भएको  

नमसा 
अनसुार 
भकु्तानी 
हनुपुने रकम 

बढी भकु्तानी 
रकम 
पाररश्रतमक 
कर कट्टा 
गरीसकेपिा
ि 

कैर्फर्ि 

६२५
।०७
७।३
।३१ 

र गा 
पा 
चाल ु

४००००० बालतबकास सहजकिाा सामाग्री तनमाार् िातलम तमति 
२०७७।३।७ देर्ख ९ सम्म सञ्चालन भएको सहभागी 
संखर्ा ६१ जना भएकोमा मातलका गाउँपातलकाको 
राजपरमा उल्लेर्खि नमसा भन्दा बढी भकु्तानी भएको 
देहार् अनसुार 

   िलुसीराम 
न्र्ौपानेको 
पेश्की 
फर्छ्यौट 
गरेको 
प्रर्शक्षक र 
सहभागी 
भत्ता बाहेक 
अन्र्मा १‚५ 
मार कट्टा 
गरेको छ 

 सहभागी भत्ता / आिेजािे खचा नमसामा प्रति सहभागी प्रति 
ददन रु २००।०० रहेकोमा रु ५००।०० ले भकु्तानी 

९१००० ३६६०० ४६२४० 

 सहभागी भत्ता / आिेजािे भत्ता उपलब्ध गराएकोमा 
र्ािार्ाि भकु्तानी 

३६३०० ०० ३५४६० 

 प्रर्शक्षक ह्यान्ड िर्ारी ३ ददनको रु १०००।०० को 
दरले ददएकोमा नमसामा नभएको 

३००० ०० २९५५ 

 स्टेशनरी प्रति सहभागी रु १००।०० रहेको िातलम 
सामाग्री रु ३०००।०० तबतबध खचा रु ३५०००।०० 
प्रतिबेदन लेखनमा रु २५००।०० र प्रस्िाब लेखनमा रु 
१०००।०० नमसामा रहेको 

११०००० १६१०० ९३४७६ 

 संर्ोजक भत्ता प्रति ददन एक जना दैतनक रु १५००।०० 
रहेको  

१८००० ४५०० ११४७५ 

 जम्मा    १७५९४५ 

६२६
।०७
७।३
।३१ 
र गा 
पा 
चाल ु

२४०००० कमाचारीलाइ क्षमिा तबकास िातलम तमति 
२०७७।३।२० देर्ख २२ सम्म सहभागी ४६ जना 
स्थान गा पा सभाहल ४ ददने 

   प्रशासन 
अतधकृि 
असर र्ज सी 
को पेश्की 
फर्छ्यौट 
गरेको‚ 
िातलम 
सामाग्रीमा 
ह्यान्डसआउ
ट समावेश 
भएको 
  

 सहभागी भत्ता / आिेजािे नमसामा प्रति सहभागी प्रति ददन 
रु २००।०० रहेकोमा रु १०००।०० ले भकु्तानी 

१३८००० २७६०० ९३८४० 

 व्र्वस्थापनमा खर्टने सहर्ोगी भत्ता प्रतिददन रु २००।०० 
रहेकोमा २ जना खर्टएको ३ ददनको 

६००० १२०० ४०८० 

 प्रर्शक्षक ह्यान्ड िर्ारी रु १०२०ददएकोमा नमसामा 
नभएको 

१०२० ०० १००५ 

 स्टेशनरी प्रति सहभागी रु १००।०० रहेको िातलम 
सामाग्री रु ३०००।०० तबतबध खचा रु ३५०००।०० 
प्रतिबेदन लेखनमा रु २५००।०० प्रस्िाब लेखनमा रु 
१०००।०० नमसामा रहेको 

१९३८० १४६०० ४७०८ 

 जम्मा    १०३६३३  

६३३
।०७
७।३
।३१ 
र गा 
पा 
चाल ु

१०८०००
० 

तबषर्गि र्शक्षक िातलम ७ वटा तबद्यालर्हरुमा वडास्िररर् 
कार्ाक्रम तमति २०७६।११।१ देखी ११।१४ सम्म 
सञ्चातलि एक तबद्यालर्मा ४ ददन सञ्चालन भएको कुल 
सहभागी संखर्ा २२२ जना 

   जगि 
बहादरु 
पौडेलको 
पेश्की 
फर्छ्यौट 
गरेकोमा रु  
२५२६००
।०० नगद 
र्फिाा गरेको 
छ । वडा 
स्िररर् 
कार्ाक्रमको 
नमसा गा पा 
स्िररर्को 
भन्दा कम 
भएको र 

 सहभागी भत्ता / आिेजािे नमसामा प्रति सहभागी प्रति ददन 
रु १५०।०० रहेकोमा २०५ जनालाइ रु ३००।०० र 
१७ जनालाइ रु ४००।०० ले भकु्तानी 

२४६००० १३३००० ९६०५० 

 स्टेशनरी प्रति सहभागी रु १००।०० रहेको िातलम 
सामाग्री रु ३०००।०० तबतबध खचा रु ३५०००।०० 
प्रतिबेदन लेखनमा रु २५००।०० र प्रस्िाब लेखन रु 
५००।०० नमसामा रहेको 

६५७३५ ३१७०० २८९३० 

 व्र्वस्थापनमा खर्टने सहर्ोगी भत्ता प्रतिददन रु २००।०० 
रहेकोमा १ जना ७ तबद्यालर्मा खर्टएको ४ ददनको  

२२४०० ५६०० १४२८० 

 खाजामा प्रति सहभागी प्रतिददन रु १५०।०० ले खचा 
लेखांकन गना सर्कने सहभागी र प्रर्शक्षक समेि २२७ 

१८१६०० १३६२०० ४५४०० 

 

६२१६१३ 
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जना  तबद्यालर्हरु
मा गाडी 
भाडा रु 
४५५००।
०० खचा 
भएको 

 जम्मा    १८४६६०  

६३२
।०७
७।३
।३१ 
र गा 
पा 
चाल ु

४००००० बीद्यालर् शैर्क्षक सामाग्री तनमाार् कार्ाक्रम ६ वटा 
तबद्यालर्मा तमति २०७६।११।१ देर्ख 
२०७६।११।१५ सम्म तबतभन्न तमतिमा १ ददने कार्ाक्रम 
सञ्चालन गरी सहभागी १९९ जना भएको  

   वडा स्िररर् 
कार्ाक्रमको 
नमसा गा पा 
स्िररर्को 
भन्दा कम 
भएको र 
तबद्यालर्हरु
मा गाडी 
भाडा रु 
३९०००।
०० खचा 
भएको 
सूचना 
प्रतबतध 
अतधकृि 
जगि 
बहादरु 
पौडेलको पे 
फ गरेकोमा 
रु 
१५०९००
।०० नगद 
र्फिाा 
दार्खला  

 सहभागी भत्ता / आिेजािे नमसामा प्रति सहभागी प्रति ददन 
रु १५०।०० रहेकोमा सहभागी १९९ र प्रर्शक्षक ६ 
जना समेि २०५ जनालाइ रु ३००।०० ले भकु्तानी 

६१५०० ३०७५० २६१३७ 

 स्टेशनरी प्रति सहभागी रु १००।०० रहेको िातलम 
सामाग्री रु २०००।०० तबतबध खचा रु २५००।०० 
प्रतिबेदन लेखनमा रु २०००।०० र प्रस्िाब लेखन रु 
५००।०० नमसामा रहेको 

४६८४० २६९०० १९६४१ 

 खाजामा प्रति सहभागी प्रतिददन रु १५०।०० ले खचा 
लेखांकन गना सर्कने सहभागी र प्रर्शक्षक समेि २२० 
जना  

६४२२२ ३३००० ३४२२२ 

 जम्मा     ८००००  
१४।
०७७
।३।
३१ 
मखुर्म
न्री 
प्रदेश  

२००००० ढाका बनुाइ िातलम तमति २०७७।२।२५ देखी 
२०७७।३।२६ सम्म ३० ददने कार्ाक्रममा सहभागी 
२५ जना  

    

 िातलम सामाग्रीमा नमसामा रु ४०००।०० रहेकोमा रु 
६४०००।०० भकु्तानी भएको 

६४००० ४००० ५९१००  

 प्रस्िावना िर्ारीमा नमसामा रु १०००।०० रहेकोमा रु 
५०००।०० भकु्तानी रहेको 

५००० १००० ३४००  

 प्रतिबेदन लेखनमा नमसामा रु ३५००।०० रहेकोमा रु 
१००००।०० भकु्तानी रहेको 

१०००० ३५०० ५५२५  

 तबतबधमा नमसामा व्र्वस्था नभएको ९३५० ०० ९३५०  
 जम्मा    ७७३७५  
 कुल जम्मा    ६२१६१३   

59.  पेश्की: आतथाक कार्ावतध तनर्मावली, 2064 को नर्म 74 र 79  बमोर्जम पेश्की तलने र कार्ार्वतध 
अपनाइा िोर्कए वमोर्जम फरै्छ्यट गने व्र्वस्था छ।गो.भौ.नं ६१।०७६।८।४ बाट उपभोक्ता समहुहरुको 
लातग र्ोजना अनरु्शक्षर् कार्ाक्रमको लातग र्ोजना सहार्क तमन बहादरु खड्कालाइ ददएको पेश्की रु 
२८००००।०० फर्छ्यौट भएको नदेर्खएकोले असलु फर्छ्यौट हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

२८०००० 

60.  तबद्यालर्लाइ अनदुान पातलकाले देहार्का तबद्यालर्हरुलाइ अनदुान ददएकोमा सो तनमाार् कार्ाको लागि 
अनमुान तबल भरपाइ एवम प्रातबतधक मूल्र्ांकन पेश नभएको रु. 

 

१०००००० 

61.  गो भौ नं र तमति रकम तबद्यालर्को नाम  कामको तबबरर् अनदुान रकम कैर्फर्ि  
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५१७।०७७।३।३० १००००००  अजे मा तब  कोठा तनमाार् ३००००० 
 

  देतबस्थान मा तब भवन ममाि ४००००० 
 

  मातलका मा तब  मातलका मा तब 
जाने बाटो 
तनमाार् 

३००००० बाटो तनमाार्को काम 
तबद्यालर्लाइ ददएको देर्खएकोले 
तनर्मसम्मि नभएको 

जम्मा    १०००००० 
  

62.  बढी खचा लेखाकंन बैठक भत्ता तबिरर् गदाा गो भौ नं ९६।०७६।९।१२ बाट पदातधकारी बैठक रु 
१११५४५।०० कमाचारी बैठक भत्तामा रु २८५००।०० र अनगुमनमा रु २७६००।०० गरी जम्मा 
रु १६७६४५।०० खचा लेखांकन गरेकोमा पदातधकारीलाइ भत्ता तबिरर् गरेको रु १०५०००।०० को 
भरपाइको मार भरपाइ संलग्न भएकोले बढी खचा लेखांकन भएको कर कट्टा गरी रु ५५६३।०० असलु 
हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

       

 

५५६३ 

63.  संर्घर् सरकारबाट हस्िान्िररि सशिा पूजँीगि 

कागति तबरुवा प्रबर्द्ान र्स कार्ाक्रमको लातग रु २२५००००।०० बजेट तबतनर्ोजन भएकोमा पूरै तनकासा 
िथा खचा भएको देर्खएको छ । तबतनर्ोर्जि बजेट प्राप्त भएपिाि पातलकाले देहार् अनसुार बजेट बाँडफाँड 
गरी खचा गरेकोमा देहार् अनसुार देर्खएको छ ।  
तबबरर् पररमार् दर जम्मा बजेट गो भौ नं र तमति खचा खररद पररमार् कैर्फर्ि 

परुानो क्लष्टरलाइ 
अनदुान 

६ ४०००० २४०००० १७।०७७।३।४ २४०००० 
  

नर्ाँ क्लष्टरलाइ 
अनदुान 

१५ ७२००० १०८०००० २८।०७७।३।२७ ११५२००० 
 १६ वटा क्लष्टरलाइ 

ददएकोमा रु 
२०००००।०० गा 
पा चालबुाट भकु्तानी 

अनगुमन ३ १००००० १००००० १५।०७७।३।२ ३४००० 
  

कागति तबरुवा खररद ६००० ४० २४०००० २६।०७७।३।२७ ३७५००० १५००० वटा  

ढुवानी २ ५०००० ५०००० २६।०७७।३।२७ 
र 
३४।०७७।३।३१ 

७०००० २२५ बोरा  

लेदो मल खररद 
  ४५०००० ३४।०७७।३।३१ ४५०००० 

  

तसकेचर आरर चकु्क 
खररद 

  ९०००० ३४।०७७।३।३१ ९०००० 
  

जम्मा   २२५००००  २२११००० 
 गा पा बाट व्र्होरेको रु 

२०००००।०० कट्टा 
गरी कुल खचा रु 
२२११०००।०० 
भएको 
 

• पूरानो क्लष्टरलाइ बढी भकु्तानी कागति खेति प्रवर्द्ान कार्ाक्रम संचालन कार्ातबतध २०७५ को दफा 
नं ६ मा कृषक छनौटका तबतभन्न आधारहरुमध्रे् कार्ाक्रम माग गदाा कम्िीमा २० रोपनी ब्लक 
हनुपुने ४०० तबरुवा लगाएको हनुपुने र लगाएको तबरुवा मरेमा सम्बर्न्धि कृषकले नै पनु 
लगाउनपुने व्र्वस्था छ । पूरानो ६ क्लष्टरका कृषकहरुको तबरुवा मरेको कारर् प्रत्रे्कलाइ 
१०० वटाको दरले ६०० तबरुवा र्स वषा खररद गरेको तबरुवामध्रे्बाट थप ददएको समेि र्ो वषा 
६ क्लष्टरलाइ २४०० तबरुवाको कार्ातबतधमा व्र्वस्था भए अनसुार मरेका तबरुवाको पनु आफ्नो 
पहलमा पनु रोपर् गरेको नदेर्खएकोले तनजहरुलाइ प्रति तबरुवा रु १००।०० को दरले रु 
२४००००।०० अनदुान ददन तमल्ने देर्खएन । पूरानो क्लष्टरलाइ कागतिको तबरुवाको गोडमेल 
िथा स्र्ाहार गनाको लातग प्रति तबरुवा रु १००।०० का दरले ददइने अनदुान पूरानो नहकेुको 
तबरुवाहरुलाइ नददनपुनेमा ति ६०० तबरुवालाइ समेि अनदुान ददएको रकम रु ६००००।०० 
असलु हनुपुने रु. 

• कागति खेति प्रवर्द्ान कार्ाक्रम संचालन कार्ातबतध २०७५ को दफा नं ५ को उपदफा ८ मा 
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स्थातनर् िहले भकु्तानी ददएको तबल भरपाइ र तबरुवा रोपेको कृषकको तबबरर्को छार्ाँप्रति रार्िर् 
फलफुल तबकास केन्द्रलाइ उपलब्ध गराउन ु पनेमा पठाएको नदेर्खएकोले कार्ातबतधको पररपालना 
िथा खचाको पारदर्शािा कार्म गरेको नदेर्खएकोले सम्बर्न्धिलाइ र्जम्मेवार बनाउनपुने देर्खन्छ । 

कागति खेति प्रवर्द्ान कार्ाक्रम संचालन कार्ातबतध २०७५ को दफा नं ८ मा सम्बर्न्धि स्थातनर् 
िह एवम कृर्ष िथा पशपंुर्क्ष तबकास मन्रालर् कृर्ष तबभाग रार्िर् फलफुल तबकास केन्द्रबाट समेि 
अनगुमन गररनेछ भन्ने व्र्वस्था रहेकोमा जनगनुासो पिाि छानतबन सतमतिले गरेको अनगुमन बाहेक 
कार्ातबतधमा भएको व्र्वस्था अनसुार अनगुमन गरेको पाइएन । 

• कार्ाक्रमको उर्द्शे्र् तबपररि तबरुवा तबिरर् र्स कार्ाक्रमको मखुर् उरे्द्श्र् ब्लकमा कागति खेिी 
लगाइ उत्पादन बरृ्र्द् गरर कागिीमा आत्मतनभार गराउने रहे अनसुार १५ वटा क्लष्टरको लातग 
४०० तबरुवाको दरले ६००० तबरुवा खररद गने कार्ाक्रम रहेको भएिापतन १५००० तबरुवा रु 
४१००००।०० (ढुवानी सर्हि) कमाचारीले पेश्की माफा ि खररद गरी १६ क्लष्टरलाइ 
६४००‚पूरानो ६ वटा क्लष्टरलाइ १०० वटाको दरले ६०० वटा तबरुवा र बांकी रहेका तबरुवा 
माग बमोर्जम तबतभन्न कृषकहरुलाइ न्रू्निम १ देर्ख बढीमा २७० वटा सम्म तबिरर् गरेको 
अवस्था छ।िसथा कार्ाक्रम भन्दा बढी ९००० वटाको रु २४६०००।०० बढी रकमको तबरुवा 
खररद गरेकोले र्स कार्ाक्रम लक्ष्र् तबपररि खररद िथा तबिरर् गरेकोले कार्ाक्रम भन्दा बर्ढ 
खररद गरेको तनर्मसम्मि नभएको रु 
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64.  दतलाङ एक घर एक धारा खा पा र्स र्ोजना बोलपरको माध्र्मबाट तनमाार् कार्ा गनाको लातग तबष्र्देुबी 
तनमाार् सेवा सनुवल नवलपरासीले कबोल गरेको रकम रु ६३०४४२८।८९ मू अ कर समेि मा काम 
गराइ र्स वषा प्रथम रतनङ तबल बापि रु. १६१७२७७।०० भकु्तानी दददा तबमा र्प एस मा राखेको र रु 
२५०००।०० भकु्तानी ददएकोमा तबमा गरेको पोतलसी िथा रकम तिरेको र्प्रतमर्म पेश एवम 
लेखापरीक्षर्मा लागि‚ अनमुान सम्झौिा‚  नापी र्किाब र िलुनात्मक तबबरर् लगार्िका बोलपर सम्बन्धी 
फाइल पेश भएन । साथै सो कामको सम्झौिा अबतध शरुुदेखीकै तबमा गरेको पोतलसी र र्प्रतमर्म तिरेको 
तबजक पेश हनुपुने अन्र्था असलु हनुपुने रु. 
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65.  प्रदेश सरकारबाट हस्िान्िररि सशिा पूजँीगि 

तबचारे चाम्र े खा पा र्स र्ोजना तनमाार्को लातग बोलपरको माध्र्मबाट अजुान तबल्डसा एण्ड प्रा लीलाइ 
कबोल रकम रु ३०६८११७।२३ मा काम गराइ तमति २०७७।३।२५ मा काम सम्पन्न गरी रु 
३०४३११९।०० भकु्तानी भएकोमा सोही र्ोजनामा रर्िि रिन कन्स्रक्सन प्रा ली लाइ Earthwork 

exavation in soft soil pipeline and distributio line काम गराइ गो भौ नं ७।०७७।३।३० बाट रु 
४९६६७८।०० भकु्तानी ददएको र उपभोक्ताबाट गराइ रु १६९१७९३।०० को भकु्तानी गरी र्स 
र्ोजनामा कुल रु ५२३१५९०।०० उपभोक्ता िथा तनमाार् व्र्वसार्ीलाइ भकु्तानी भएको हदुाँ 
उपभोक्ताबाट भएको कामका सम्बन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । उक्त काम बोलपरको माध्र्मबाट गराउदा 
रु २५०।०० प्रति घ मी को दरले गराएको अवस्थामा तसधैं गराउदा प्रति घ मी रु ४७६।०० ले 
गराएकोले काम गरेको सो आइटम ६८०.४० घ मी को रु ३६५९७३।५५ मा बढी व्र्र्भार पना गएको 
देर्खन्छ । र्सरी बोलपरको माध्र्मबाट तनमाार् कार्ा गराएको स्थानमा पनु तसधैं िथा उपभोक्ताबाट काम 
गराएकोले काममा दोहोरो भएन भन्न सर्कने अवस्था नभएकोले सो सम्बन्धमा कार्ाालर्ले र्र्कन गनुापने 
हनु्छ । र्सरी गराएको काम तनर्मसम्मि नभएको रु 
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66.  गोश्वरा भौचर लगार्ि तबल भरपाइ पेश नभएको पातलकाले र्स आ ब मा गरेको सम्पूर्ा कारोबारको 
अतभलेख सरु माफा ि गरी गोश्वरा भौचार खडा गरी बैंक नगदी र्किाब िथा सम्बर्न्धि खािामा प्रर्वष्टी 
हनुपुनेमा बैंक नगदी र्किाबमा खचा लेखांकन भएको िर देहार्का गोश्वरा भौचार िथा तबल भरपाइ पेश 
नभएको रु 
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ब उ शा नं गो भौ नं र तमति रकम तबबरर् कैर्फर्ि 

प्रदेश सरकारबाट 
हस्िान्िररि सशिा 
पँूजीगि 

२७।।०७७।३।३
१ 

११६१३८६ खारापाटा पौवा खा पा तनमाार् र्वष्र्देुबी 
तनमाार् सेवा सनुवललाइ अर्न्िम तबल 
भकु्तानी 

बोलपर सम्बन्धी फाइल नापी 
र्किाब पेश नभएको 

प्रदेश सरकारबाट 
हस्िान्िररि सशिा 
पँूजीगि 

१२।०७७।३।३१ १४६९७८६ सहारेखोला एक घर एक धारा खा पा 
तनमाार् व्र्वसार्ी रर्न्जि रन्जन 
कन्स्रक्सन लाइ प्रथम रतनङ तबल भकु्तानी 

बोलपर सम्बन्धी फाइल नापी 
र्किाब पेश नभएको 

गाउँपातलका चाल ु ६१०।०७७।३।३१ २५०००० तसमलटारी आखँा उपचार केन्द्र मभुाङ्गलाइ 
व्र्वस्थापन अनदुान 

तबल भरपाइ पेश नभएको  

जम्मा   २८८११७२ 
   

67.  संर्घर् सरकारबाट हस्िान्िररि सशिा पूजँीगि (संसद तबकास कोष) 
अघाावाङ्ग खा पा र्ोजना र्स र्ोजना तनमाार् गना रु ५१२३८१२।७० मू अ कर समेि भएको काम 
बोलपरको माध्र्मबाट तमति २०७७।३।३० सम्म सम्पन्न गनेगरी रु ४२६२८५६।४६ मू अ कर 
समेिमा तमति २०७७।२।१५ मा सम्झौिा भएकोमा र्ो वषा प्रथम रतनङ तबल रकम रु 
२८८७७८२।२९ को तनमाार् कार्ा गरी गो भौ नं ४३।०७७।३।३१ बाट रु २९१२७८२।०० भइ 
रु २५०००।०० बढी भकु्तानी भएको देर्खर्ो । तनमाार् कार्ाको तबर्त्तर् िथा भौतिक प्रगति प्रतिबेदन 
िर्ार गरेको छैन । तनमाार् कार्ाको ६८ प्रतिशि काम िथा भकु्तानी भएको र तनमाार् कार्ा अधरुो रहेको 
भएिापतन पातलकाले कार्ार्स्वकार प्रतिबेदन िर्ार गरेको कारर् स्पष्ट भएन । सो तनमाार् व्र्वसार्ीलाइ बढी 
भकु्तानी भएको रकम असलु गनुापने रु. 
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68.  रानीपोखरी बहउुर्द्शे्र्ीर् सहकारी संस्थालाइ अनदुान र्स गाउँपातलकाको वडा नं ६ अजेमा रहेको सो 
संस्थाको स्थातनर् पूवााधार तबकास र तबउ प्रशोधन मेतसनरी खररद कार्ाक्रमको लातग संस्था पातलका र 
प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरर् पररर्ोजना कार्ाान्वर्न इकाइ मकै जोन गलु्मीतबच पररर्ोजनाले रु 
१८९५६१५।००‚ गा पा ले १३२५०००।०० र संस्थाले रु ४३४२७४।०० व्र्होने गरी कुल रु 
३६५४८९०।०० मा तमति २०७७।३।१ मा सम्झौिा भएको देर्खर्ो । पातलकाले व्र्हाने रु 
१३२५०००।०० मध्रे् गा पा को तनर्ाार्ानसुार गा पा पूँजीगिको गो भौ नं २६२ र 
२६३।०७७।३।३१ बाट रु ३४२३७५।००  र संसद तबकास कोषको गो भौ नं ३९।०७७।३।३१ 
बाट रु १००००००।०० गरी जम्मा रु १३४२३७५।०० भकु्तानी भएको देर्खर्ो । साथै पातलकाबाट 
र्स संस्थालाइ गो भौ नं १८४।०७७।३।३१ बाट रु ३२५०००।०० पोष्ट हाभेष्ट तनमाार्को लातग 
अनदुान ददएकोमा सो रकम अनदुान ददने गाउँपातलकाको तनर्ार् र संस्थाले तनमाार् काम गरी तबल भरपाइ 
एवम प्रातबतधक मूल्र्ांन पेश नभएको र गो भौ नं १९९।०७७।३।३१ बाट रु ७०००००।०० गा पा 
को तमति २०७६।९।१० को तनर्ार्ानसुार व्र्वस्थापन अनदुान ददएकोमा तबल भरपाइ पेश नभएको र 
संस्थालाइ रु १०२५०००।०० अनदुान ददएकोमा सो संस्थाबाट व्र्होने रकमको सम्बन्धमा सम्झौिा िथा 
संस्थाले प्रस्िावना पेश नगरेको आतथाक वषाको अन्त्र्मा र्सरी अनदुान रकम तबिरर् गने गरेको 
गाउँसभाबाट तबतनर्ोजन भएका िथा िर् भएका कार्ाक्रमहरु समर्मै उपभोक्ता िथा संस्थाबाट समेि 
र्ोगदान हनुेगरी अनदुान रकम ददइनपुदाछ । र्स संस्थालाइ र्स आ ब मा पातलकाबाट रु 
२३६७३७५।०० अनदुान उपलब्ध गराएकोमा संस्थाबाट भएको काम र सो बाट भएको उपलब्धी िथा 
समस्र्ाको सम्बन्धमा अनगुमन गरी प्रतिबेदन गरेको छैन । पातलकाबाट र्स संस्थालाइ गो भौ नं 
१८४।०७७।३।३१ बाट रु ३२५०००।०० पोष्ट हाभेष्ट तनमाार्को लातग अनदुान ददएकोमा सो रकम 
अनदुान ददने गाउँपातलकाको तनर्ार् र संस्थाले तनमाार् काम गरी तबल भरपाइ एवम प्रातबतधक मूल्र्ांन पेश 
नभएको र गो भौ नं १९९।०७७।३।३१ बाट रु ७०००००।०० गा पा को तमति २०७६।९।१० 
को तनर्ार्ानसुार व्र्वस्थापन अनदुान ददएकोमा तबल भरपाइ पेश नभएको र संस्थालाइ रु 
१०२५०००।०० अनदुान ददएकोले गा पा को तनर्ार् र तबल भरपाइ संस्थासंग भएको सम्झौिा प्रस्िावना 
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एवम प्रातबतधक मूल्र्ांकन पेश हनुपुने रु १०२५००० 
 संर्घर् सशिा ̦ चाल ु  

69.  गो भौ नं २१‚ ०७६।०९।२५ मातलका गा पा अन्िगाि संचातलि ५४ वटा र्वद्यालर्हरुमध्रे् देहार्का 3 
वटा र्वद्यालर्मा ददवा खाजामा भरपाइ भन्दा बढी रकम तनकासा देर्खएकोले िी सबै र्वद्यालर्हरुबाट बढी 
भकु्तानी भएको रकम असलु गनुापने रु 

तस न र्वद्यालर्को 
नाम 

खाजा खुवाएको र्वद्याथी संखर्ा खचा भएको रमा तनकासा रकम बढी रकम 

पर्हलो दोस्रो जम्मा पर्हलो दोस्रो जम्मा पर्ह
लो 

दोस्रो जम्मा 

1 मरानडाँडा  प्रा 
र्व 

३३९९ ५१६० ८५५९ ५०९८
५ 

७७४०
० 

१२८३८
५ 

११४
७५० 

९८१
७५ 

२१२९२
५ 

८४५४० 

2 तसद्यवा प्रा र्व ८३८८ १८७६
८ 

२७१५६ १२५८
२० 

२८१५
२० 

४०७३४
० 

२४८
४०० 

४१५
४२० 

६६३८२
० 

२५६४८० 

3 भगविी प्रा र्व १२०० ११५० २३५० १८००
० 

१७२५
० 

३५२५० २८३
५० 

२४२
५५ 

५२६०५ १७३५५ 

 जम्मा      ५७०९४८ 
  ९२९३५० ३५८३९५  

 

 

 

 

 

३५८३९५ 

70.  भौ नं १८८‚ २०७७।३।३१‚ तसरे्द्श्वरी प्रा र्व मा बाँस सर्हिको शौचालर् तनमाार् कार्ाको 
रु७७७२५७।०० को लागि रहेको सो काम उ स सँग २०७७।२।२५ को सम्झौिा अनसुार 
कार्ाालर्ले रु ६७२००० व्र्होने गरी कार्ा भई प्रार्वतधक मलु्र्ाङ्कन रु७९९५५०।०० को कार्ा भएको 
देर्खएकोले संलग्न फाँटबारीमा तबल भरपाई रु ७६८९३४ को मार संलग्न भएको छुट तबल भरपाई भन्दा 
बढी प्रार्वतधक मलु्र्ाङ्कन गरेको रु ३०६१६ को अनपुातिक र्हसाबले प्रार्वतधक समेिलाई जम्मेवार बनाई 
असलु गनुाषने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

२६४७० 

71.  भ्रमर् खचा: लरु्म्वनी प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, 

२०७५ िथा भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोर्जम कार्ाालर्को काममा कमाचारी िथा पदातधकारीलाई 
भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देर्खएका व्र्होराहरु देहार् बमोर्जम छन ्.  

• अतधकांश भ्रमर्को उद्देश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ाालर्कै कामका लातग भएको हो भनी सतुनर्िि हनुे 
र्वश्वसनीर् आधार नदेर्खएको । 

• तनर्मानसुार भ्रमर् अतभलेख खािा नरहेकाले पदातधकारी िथा कमाचारीको भ्रमर् सम्बन्धी एर्ककृि 
र्ववरर् प्राप्त हनु नसकेको । 

• भ्रमर् पिाि ्िोर्कए बमोर्जम भ्रमर् प्रतिवेदन पेश नगरी अतधकांश भ्रमर्को भ्रमर् खचा भकु्तानी 
गने गरेको   पाइर्ो। 

• कतिपर् भ्रमर्हरु पातलका वा कार्ाालर्सँग असम्बर्न्धि गाँउपातलका गएको जनाई सो वापिको 
खचा भकु्तानी गने गरेको ।  

• स्पष्ट प्रर्ोजन बेगर पदातधकारीको ७ ददनको भ्रमर् आदेश स्वीकृि गरी भकु्तानी गने गरेको ।  
      अिः स्पष्ट प्रर्ोजन र उद्देश्र् बेगर अतधकांश ७ ददनको समर्ावधी राखी भ्रमर् खचा भकु्तानी गरेको 
अवस्थाबाट भ्रमर् खचा भकु्तानीमा सम्बन्धमा स्पष्ट हनु सर्कएन । त्र्सैले िोर्कएको काननुी व्र्वस्थाको 
पालना गदै भ्रमर् खचामा तमिव्र्र्र्िा कार्म गरर खचामा तनर्न्रर् गना भ्रमर् आदेश स्वीकृि गने 
पदातधकारीले ध्र्ान ददनपुदाछ  

 

72.  सामदुार्र्क र्वकासका लातग वाख्रा उद्यम पररर्ोजना: पातलकाले गैह्र सहकारी संघ संस्था िथा तनर्ज क्षेर 
र्वचको सहकार्ामा गररवी तनवारर् ददघाकातलन पररर्ोजना संचालन गने उदेश्र्ले कृर्ष िथा पश ुवस्िहुरुको 
उत्पादन बरृ्र्द् गरी रोजगारी मूलक उद्दमर्शल र मर्ााददि कृर्ष व्र्वसार् र्वकास गना गैर सरकारी संस्था 
हेफर प्रोजेक्ट नेपाल संग तमति 2076/8/15 देर्ख 2079/3/16 सम्म पररर्ोजना संचालन गना 
रु.36175948/-मा 75%ले रु.27107793/- पातलकाले व्र्होने र वाँकी 25% रु.9068155/-
संस्थाले व्र्होने गरी सम्झौिा भए अनसुार रु.6120039/- र्स वषा खचा लेखेकोमा तनम्न व्र्होरा देर्खर्ो 
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। 

(क) सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा 46 मा जनचेिना सम्बन्धी िातलम, अतभमरु्खकरर्, 
सवलीकरर् मूल प्रवार्हकरर् जस्िा कार्ा गैर सरकारी संसथाबाट गराउदा तछटो छररिो, प्रभावकारी र 
तमिव्र्र्ी हनुे भएमा सावाजतनक तनकार्ले गैर सरकारी संस्थाबाट िोर्कए बमोर्जमको प्रकृर्ा अपनाइा त्र्स्िो 
कार्ा गराउन वा सेवा प्राप्त गना सक्न ेउल्लेख छ।साथै सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 
99(1) मा ऐनको दफा ४६ बमोर्जम गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउनको लागी त्र्स्िो कामको 
आवश्र्किा, र्कतसम, समर्ावतध,कामको गरु्स्िर, जनशर्क्त, कार्ा संचालन र्वतध सर्हिको क्षेरगि शिा र 
लाग्ने रकमको मोटामोर्ट अनमुान िर्ार गनुापने उल्लेख छ।अि: पातलकाले सामदुार्र्क र्वकासको लागी 
बाख्रा  उद्यम पररर्ोजना संचालन गना गैर सरकारी संस्था माफा ि संचालन गना ऐन तनर्ममा व्र्वस्था भएको 
देर्खएन।साथै पातलकाको उक्त पररर्ोजना संचालनका लातग कामको आवश्र्किा, र्कतसम समर्ावतध 
कामको गरु्स्िर,जनशर्क्त,कार्ा संचालन र्वतध सर्हिको कार्ा क्षेरगि शिा र लाग्ने रकमको मोटामोटी 
अनमुान िर्ार गरेको समेि देर्खएन ।  
(ख) सम्झौिाको बदुा नं.7,2,9, मा पररर्ोजना कार्ाान्वर्नका लागी पररर्ोजना प्रस्िावनामा उल्लेख 
गररएका स्थानीर् साझेदारी संस्था संग हेफर प्रोजेक्ट नेपालले छुटै्ट सम्झौिा गने उल्लेख छ । पातलका ले 
पररर्ोजना संचालन गना सरोकारवाला स्थातनर् संस्थाहरु संग तसधै सम्झौिा नगरी गैर सरकारी संस्था  
माफा ि ऐन तनर्ममा गैर सरकरी संस्था माफा ि संचालन गना सर्कने प्रावधान वेगर पातलकाले 75% र गैर 
सरकरी संस्थाले 25% रकम व्र्होने गरी खचा लेखेको तनर्म संगि देर्खएन ।  
(ग) सावाजतनक खररद ऐन 2063को दफा 30 अनसुार खलुारुपमा आशर् पर माग गरी संर्चप्त सरु्च 
िर्ार िथा प्रस्िाव आह्वान गरी के कति संखर्ा दिाा भइा उक्त संस्था छनोट गररएको हो सो फारम 
लेखापरीक्षर् मा पेश भएको छैन । 

(घ) लेखापरीक्षर् गना र्ोग्र् चाटाड एकाउन्टेन्ट फमाबाट गराउने उल्लेख छ।त्र्स्िै वदुा नं 9 मा कार्ाक्रम 
व्र्वस्थापन िथा अनगुमन सतमतिले व्र्वस्थापन कार्ार्वतध 2076 वमोर्जम चौमातसक रुपमा अनगुमन 
मूल्र्ाङ्कन गने उल्लेख भएको छ। र्स प्रकार सम्झौिामा उल्लेख भए अनसुार हेफर प्रोजेक्ट नेपालले आ.व 
समापन पतछ चाटार एकाउन्टेन्ट फमाबाट लेखापरीक्षर् गराइा प्रतिवेदनको प्रमार् र पातलकाले व्र्वस्थापन 
िथा अनगुमन सतमतिबाट अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गरी र्प्रतिवेदन समेि लेखापरीक्षर् पेश भएको छैन ।  
(ङ) सम्झौिाको वदुा नं 12 मा सम्झौिा कार्ाान्वर्नका क्रममा सम्झौिाका पक्षहरु र्वच कुनै र्ववाद 
उत्पन्न भएमा दवैु पक्षले आपसी छलफल गरी तबवाद समाधान गनुापने साथै कार्ा क्षेरमा हनु सक्ने कुनै 
पतन वाधा, व्र्बधान, र्ववाद आदद समाधान गने प्रथम पक्षको किाव्र् हो र प्रथम पक्षको काब ुवार्हरको 
पररर्स्थति बाहेक र्स प्रकारको गतिर्वतधबाट दोस्रो पक्ष, स्थानीर् गैर सरकरी सझेदारी संस्था, कमाचारी िथा 
र्ी संग सम्बर्न्धि सरोकारबालहरु लाइा कुनै हानी, नोक्सानी आदद भएका सो को सम्पूर्ा खचा, लागि 
क्षतिपूतिा आददमा र्जम्मेबारी प्रमखु पक्ष हनुे भतन सम्पूर्ा क्षतिको र्जम्मेवारी प्रथम पक्ष पातलकालाइा बनाइा गैर 
सरकारी संस्था हेफर प्रोजेक्ट नेपाल क्षति िथा हानी नोक्सानीको दार्र्त्व बाट पर्न्छएको अवस्था छ।अि: 
र्स प्रकारको वदुा संसोधन गरी हेफर प्रोजेक्ट नेपाल र पातलकाको र्जम्मेवारी स्पष्ट उल्लेख हनुपछा ।  

73.  तबमा सम्बन्धमा:  सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064को तनर्म 112(1) मा खररद सम्झौिामा अन्र्था 
व्र्वस्था भएकोमा वाहेक 10 लाख रुपैर्ा भन्दा बढी मूल्र्को तनमाार् कार्ा गने तनमाार् व्र्ावसार्ीले तनमाार् 
सामाग्री, प्रर्ोग गररने प्लाण्ट, मेर्शन औजार एवं तनमाार् कार्ाको पूर्ा प्रतिस्थापन खचा समेिको र्वमा गराउन ु
पने व्र्वस्था छ।तनम्न बमोर्जमको तनमाार् व्र्ावसार्र्हरु ले ठेक्का सम्झौिाको आइटममा र्वमाको व्र्वस्था 
भएिापतन र्वमा नगरेकोले तनर्मानसुार र्वमा गराउन ुपछा ।  
तस.नं तनमाार् व्र्ावसार्र्को नाम  कामको र्ववरर्  सम्झौिा रकम 

1 र्वष्र् ुदेर्व तनमाार् सेवा  काला ओडार खानेपानी िथा सरसफारइ आर्ोजना 8979175 
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2 रंर्जि रिन कन्स्रकसन कम्पनी माइका थान घतिाखोला रार्क चौर मो.वा.तनमाार् 2202736 

3 जोगमा र्वल्डसा फुलबारी अजे छापार्हले नटेा सडक 5673629 
4 शे्रष्ठ कन्स्रक्सन  तसमलटारी ड्यास अखावाङ सडक 2183759 
5 शे्रष्ठ कन्स्रक्सन तललङ सल्र्ाखके दउराली रोड 6323074  

74.  कोतभड र्वशेष कृर्ष कार्ाक्रम: कोतभड-19 का कारर् भर्वष्र्मा वेरोजगारी बढ्न र ददघाकालमा खद्य संकट 
पना सक्न े बढी प्रभार्वन भएका ज्र्ालादारी, मजदरु र साना कृषकहरुलाइा व्र्ावसार्र्क खेिी,प्रवर्द्ानबाट 
रोजगारी िथा आर् आजानमा सघाउने र भारि लगार्ि र्वदेशबाट आउने िरकारी आर्ािलाइा घटाइा व्र्ापार 
घाटामा पतन कम गराउन कोतभड लर्क्षि व्र्ावसार्र्क िरकारी प्रवर्द्न कार्ाक्रम संचालन िथा वैदेर्शक 
रोजगारीमा गइा भारि लगार्ि अन्र् देशबाट फकेर र्वुाहरुलाइा कृर्ष क्षेरमा रोजगारी  शृ्रजना गरी 
भर्वष्र्मा आउन सक्ने खाद्य संकटको समस्र्ा समाधान गना समेि सहर्ोग पगु्ने उद्देश्र् राखी र्वदेशबाट 
फकेका र व्र्ावसार् उन्मखु कृषकहरुलाइा कृर्ष र्वकास प्रोत्साहन कार्ाक्रम संचालनको लागी आतथाक वषा 
को अन्त्र्मा रु.4540000/-प्राप्त गरी 212 जनालाइा रु.4540000 खचा लेखेको छ । पातलकाले 
र्स कार्ाक्रम बाट सहर्ोग पाउनेहरुको र्ववरर् अतभलेख राखी तनरन्िरिा ददए नददएको अनगुमन गररन ु
पदाछ । 

 

 सामार्जक सरुक्षािफा   

75.  सामार्जक सरुक्षािफा  बढी तनकासा – सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ ले लाभग्राहीको 
नाम दिाा र नवीकरर्, लगि कट्टा िोर्कएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ा रुपमा नवीकरर् गरी सामार्जक 
सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुापने, प्रत्र्ोक बषा लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संखर्ा र्र्कन गनुापने, भत्ता 
र्विरर् गदाा बैंक माफा ि भत्ता र्विरर् गनुापने, सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गना 
तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुापने, केर्न्द्रकृि सूचना प्रर्ालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावतद्यक गने र्जम्मेवारी सामार्जक 
सरुक्षाको अर्खिर्ारी पाउने सम्वर्न्धि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था गरेको छ।िर पातलकाले लाभग्राहीको 
लगि अद्यावतधक नगरी एउटै चौमातसकमा एकै व्र्र्क्तको नाममा दोहोरो तनकासा हनुे गरी दोहोरो खचा 
लेखेको, मतृ्रू् भइसकेका लाभग्राहीको लगि कट्टा नगरी बढी खचा गरेका छन । 

 

76.  सामार्जक सरुक्षा कार्ााक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को १३ नाम दिाा र नवीकरर्बाट आगामी आतथाक 
वषाका लातग कार्म हनु आएको लाभग्राहीको र्ववरर् प्रत्रे्क स्थानीर् िहले फागनु मसान्ितभर र्वभागले 
सञ्चालनमा ल्र्ाएको व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली (एम.आई.एसं) मा अतनवार्ा रुपमा प्रर्वर्ष्ट गनुापनेछ । 

 

77.  सामार्जक सरुक्षा कार्ााक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को १६(घ) बैर्कङ प्रर्ाली माफा ि सामार्जक सरुक्षा 
भत्ता र्विरर्मा नगइसकेको स्थानीर् िहको हकमा सम्बर्न्धि वडा सतमतिको रोहवरमा भत्ता रकम र्विरर् 
गनुापनेछ ।  

 

78.  मतृ्र् ुभएमा, बसाई सरी गएमा, एकल वा र्वधवा मर्हलाले र्ववाह गरेमा, बालबातलकाको हकमा पाच उमेर 
पूरा भएमा, नवीकरर् नगरेमा, एक आातथाक वषाको कुनै पतन र्कस्िा रकम नबझेुमा वा बैङ्क माफा ि र्विरर् 
भएकामा लागािार उक्त वषासम्म खािा तनर्ष्क्रर् भएमा, अर्ोग्र् व्र्र्क्तले भत्ता प्राप्त  गरेको प्रमार्र्ि भएको 
अवस्थामा लाभग्राहीको नाम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले मूल अतभलेख  कट्टा गररनेछ । पातललकाबाट पेश 
भएको आतथाक तबबरर् िथा अन्र् तबबरर् अनसुार सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर्को लागी तनकासा भएको 
रु.80810000/- मा रु.75947400/- र्विरर् भइा वाँकी रु.4862600/- मध्रे् 077/5/18 
मा रु.3358600/- मार कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र्फिाा गरेको हदुा र्फिाा गना वाँकी रु 
१५०४०००।०० देर्खएकोमा पातलकाले अनदुान रकम तनकासा खचा र र्फिााको तबबरर्मा सामार्जक 
सरुक्षामा खचा रु ७७४५१४००।०० उल्लेख गरेको कारर् आतथाक तबबरर्मा भन्दा रु 
१५०४०००।०० बढी खचा उल्लेख गरी सोर्ह रकम बराबर  कम र्फिाा गनुा पने देखाइएको सम्बन्धमा 
पातलकाले र्र्कन गरी सो रकम समेि र्फिाा गनुापदाछ । 
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 र्वपद् व्र्वस्थापन  

79.  कार्ार्ोजना : र्वपद् जोर्खम न्रू्तनकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन 2074 को दफा 17(2) िथा र्वपद जोर्खम 
न्रू्तनकरर् िथा व्र्वस्थापन तनर्माली, 2076 को तनर्म (8) मा स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिको 
काम किाव्र् र अतधकारमा पररषद/कार्ाकारी/प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमतिबाट स्वीकृि 
एर्ककृि क्षेरगि नीति िथा कार्ाक्रम अनरुुप हनुे गरर स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुामा गरी 
कार्ाान्वर्न गने बजेट र्वतनर्ोजन गना लगाउने सवै पक्षको समन्वर् र संलग्न गराउने।र्वपद  पवुािर्ारी 
िथा प्रतिकार्ा सतमति गठन गने, प्रभार्वि क्षेरमा उर्द्ार र राहि व्र्वस्था गने ऐन वमोर्जम कार्ा 
गरे/नगरेको अनगुमन गने, र्वपद् सूचना प्रर्ाली र्वकास र संचालन, िथर्ाङ्क अध्र्ावतधक गने र्वपद् घर 
पररवारको पर्हचान गने, कमाचारी क्षमिा अतभवृर्र्द्को व्र्वस्था र कार्ाक्रम सर्हिको कार्ार्ोजना िर्ारी गरी 
लाग ुगरी गने, गराउने सम्बर्न्ध व्र्वस्था छ।पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका कार्ाहरु गरेको 
पाइएन।ऐन िथा तनर्मावलीको पालना गनुा गराउन ुपदाछ । 

 

80.  र्वपद् व्र्वस्थापन कोष : र्वपद जोर्खम न्रू्तनकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन 2074 को दफा 23(14) मा 
र्वपद् व्र्वस्थापनकव लागी प्रत्रे्क स्थानीर् िहका र्वपद् व्र्वस्थापन कोष रहने कोषमा रहने रकम िथा 
कोषको संचालन सम्बर्न्ध व्र्वस्था सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले बनाएको तनर्ममा िोर्कए बमोर्जम हनुे 
व्र्वस्था छ।पातलकाले र्वपद् व्र्वस्थापन कोषको छुटै्ट र्हसाव र्किाव राखी आम्दानी खचा गरेको 
देर्खएन।पातलकाको चाल ुिथा पूर्जगिबाट कोरोना रोकथाम तनर्न्रर्का लागी खचा गरी कोराना -19 को 
आम्दानी खचाको र्ववरर् सम्म िर्ार गररएको छ ।पातलकाले र्वपद् व्र्वस्थापनको लागी छुटै्ट आम्दानी 
खचाको शे्रस्िा िथा अतभलेख राख्नपुदाछ ।  

 

81.  वार्षाक प्रतिवेदन  -  र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन  ,२०७४ को दफा  ४५ मा स्थानीर् 
र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक वषामा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार 
गरी र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमति समक्ष पेस गनुापने 
व्र्वस्था छ।पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बर्न्धि सतमतिमा पेस 
गरेको पाइएन।ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 

 

82.  सरकारी िथा साजावजतनक जग्गा संरक्षर् हक हस्िान्िरर् उपर्ोग िथा- स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 
2074 को  दफा 97 मा गाउपातलका िथा नगरपातलकले आफ्नो क्षेरतभरको सरकारी िथा सामदुार्र्क 
सावाजतनक सम्पतिको रेखदेख ममाि सम्हार र संरक्षर् गनुापने  व्र्वस्था छ । पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको 
सावाजतनक सम्पर्त्तको ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गरेको अतभलेख राखेको पाइएन । पातलकाले 
आफ्नोक्षेरतभरको सम्पर्त्तको रेखदेख ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गनुापदाछ । 

 

83.  आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट कार्म वेरुज ु : आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन 2076 को 
दफा 34 मा स्थातनर् िहले लेखा िथा आतथाक कारोवारको तनर्तमििा तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकारीिाका आधारमा आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ु पने, आन्िररक लेखापरीक्षर्को प्रतिवेदन 
औल्र्ाइएको र्वषर् वस्िहुरु सधुार भए नभएको पररक्षर् गना िथा आवश्क कारवार्ह गना लेखापरीक्षर् 
सतमति गठन गनुा पदाछ र आन्िररक लेखापरीक्षकले प्रस्ििु गरेको प्रतिवेदन र सो उपर भएको कारवाहीको 
प्रतिवेदन स्थानीर् िहको प्रमखु समक्ष पेश गनुापने उल्लेख भएिापतन पातलकाले आन्िरीक लेखापरीक्षर् सम्म 
गराइा प्रतिवेदन तलने कार्ा भएको सो प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएका र्वषर् वस्िहुरु सधुार भए नभएको परीक्षर् 
गने िथा आवश्र्क कारवाही गने लेखापरीक्षर् सतमति गठन गरेको पाइाएन । अि: पातलकाले लेखापरीक्षक 
सतमति गठन गरी आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट औल्र्ाइएका र्वषर् बस्िहुरु सधुार भए नभएको परीक्षर् िथा 
आवश्र्क कारवाही गरी प्रमखु समक्ष पेश गनुा पदाछ । आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट औल्र्ाइएका व्र्होराहरु 
तनम्न छन ।  

 

83.1.  14-2076/6/9 वडा नं 2 को मसलन्द खचा भकु्तानी गदाा मोटरसाइकल ममाि आदेश र्स्वकृि नगरी  
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ममाि गरेकोले र्समा सधुार गनुापछा । 
83.2.  गो.भौ.नं. 21 2076/06/10 भ्रमर् आदेश र्ववरर्मा सम्परु्ा र्ववरर्हरु भरेको पाइाएन, भ्रमर् पिाि 

भ्रमर् प्रतिवेदन पेश गनुापने काननुी व्र्वस्था भए पतन प्रतिबेदन पेश गरेको पाइाएन । 
 

83.3.  
 २२, २०७६।०६।१० कमल अतधकाररलाई गातडभाडा वापिको रकम भकु्तातन गररएको , कुनै संझौिापर 
समावेश नगरर लगबकुको आधारमा रकम भतु्तातन गररएकोले संझौिापर समावेश गरेर मार भकु्तानी 
ददनपुदाछ । 

 

83.4.  २६ २०७र६।०६।१० कार्ाक्रम खचा भकु्तातन गदाा संर्वधान ददवस िथा आतभमरु्खकरर् कार्ाक्रमका  
िर्स्वर िथा बैठक उपर्स्थति मार संलग्न गरेको पाईर्ो, अन्र् सम्पूर् कार्ाक्रम िथा बैठकको पतन र्वलको 
साथै अन्र् कागजाि िर्स्वर ( बैठक माइनटु) संलग्न गनुापने देर्खन्छ । 

 

83.5.  ३४, २०७६।०७।०५ अनगुमन िथा मलु्र्ाङकन र्शषाक अन्िरगि र्वतभन्न पदातधकारर िथा कमाचाररको  
आनगुमन िथा भ्रमर् पिाि भ्रमर् प्रतिवेदन पेश गरेको पाईएन । 

 

83.6.  ८५ र ९९।२०७६।०९।२५ गडी भाडा वापिको रकम भकु्तानी गदाा राजकुमार घतिामगरको 
सवाररचालक अनमुतिपर संलग्न गनुापने देर्खन्छ । सवारर भाडा दैतनक रु ७००० का दरले संझौिा 
गरेकोमा ३ ददन कुन कुन कामको लातग प्रर्ोग गररएको खुलाउनपुने गरर सवारर लगबकु भरेर पेस गनुा पने 
अनसुारको रकम १८३६२६ मध्रे्  रार्ष्टर्  वार्र्ज्र् बैंक मा  जम्मा गरेको १०१६१६ को मार  बैक 
भौचर संलग्न गरेको िर ना.ल कोष , कमाचारर सञ्चर्कोष मा जम्मा गरेको  रकम को भौचर संलग्न 
नभएकोले पेश गनुापदाछ।  

 

83.7.  १०६,  २०७६।१०।०५ गा.पा.को करार सेवामा कार्ारि कमाचारीको िलब भकु्तातनमा तनर्रु्क्त पर 
हार्जरर लगार्िका प्रमार्का आधारमा गनुापने देर्खन्छ । 

 

83.8.  २०७६।१०।२९ सचुना प्रकाशन वापिको रकम भकु्तातनमा सकुमा तमतडर्ा प्रातल लाई गा.पा. ले सचुना  
प्रकाशन गना ददएको आदेशपर संलग्न नभएको उक्त तमतडर्ावाट सचुना र्वज्ञापन प्रकाशन गदाा लाग्ने वार्षाक 
र्स्वकृि दररेट संलग्न नगरी भकु्तानी ददएकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ ।  

 

83.9.  १२७, २०७६।१०।२९ लर्क्ष्म सरस्वति स्टोसाको र्वल भकु्तातनमा कार्ाालर् सामाग्रीवाट भकु्तातन भएको 
िर माग फारम खररद आदेश, दार्खला ररपोटा संलग्न गरेको छैन ।  

 

83.10.  ३१४, २०७७।०२।१६ र्वज्ञापन छपाईमा बटुवल तमतडर्ा प्रातललाई भकु्तातन भएको रकम 
रु२८‚०९८।०० गो भौ ३१८ (पर पतरका छपाईमा  तमतडर्ा र्वज्ञापन एजेन्सी) रु.५२206 र्वज्ञापन 
छपाउन गा.पा.को अनरुोध पर ‚ बटुवल तमतडर्ा प्रा तल को बार्षाक स्वीकृि र्वज्ञापन िथा शभुकामना 
छपाईको दररेट समावेश नभएको‚ सरकारी कार्ालर्को र्वज्ञापन छपाईमा र्वशेष छुटको व्र्वस्था हनुपुनेमा 
कुन ैपतन छुट रकम र्वलमा उल्लेख भएको नदेर्खएकाले र्समा सधुार हनु ुपदाछ।   

 

83.11.  ३५४, २०७७।०२।२७ कार्ाालर् सामाग्री खररदमा रेसङुगा इलेर्क्रकल्सलाई भकु्तानी भएको रु 
३८५०० टुके्र र्वल बनाई कारोवार भएकोले सधुार गनुापने देर्खन्छ। 

 

83.12.  ३५५,२०७७।०२।१७ कार्ालर् सामाग्री वापिको रकम भतु्तानी गदाा श्रर्द्ा मल्टी रेड सेन्टरको आ व 
०७५/७६ को कर चकु्ता प्रमार्पर समावेश गरेको छैन ।  

 

83.13.  ४२१, २०७७।०३।१७ र्क्वक तलंक रेतडङ एण्ड सतभसेजलाई भकु्तानी भएको कार्ाालर् सामाग्री खररद 
वापिको रकम रु५३,५८८।०० भकु्तानी ददएकोमा साधारर् माउसको प्रति गोटा रु.400 र डाटा केवल 
प्रति गोटा रु1000/-भएको पाइाएकोले सामानको मलु्र् अतधक भइ अस्वाभार्वक पाइएकोले कार्ालर्ले 
स्पष्ट गनुापदाछ ।  

 

83.14.  ४२३, २०७७।०३।१८ अनमोल कम्प्र्टुरलाई भकु्तानी भएको रु१,२५,३९६ कोटेशन र्वना खररद 
गरेको ‚ वास्िर्वक वजार मलु्र् भन्दा अतधक दर रेट राखेर खररद गरेको पाइएकोले र्स सम्बन्धमा 
पातलकाले स्पष्ट गनुापदाछ   
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83.15.  ४३३, २०७७।०३।१९ वडाचौर चैिमलुा लघ ुजलर्वद्यिु आर्ोजना लाई आतथाक सहार्िा भकु्तानी गदाा 
र्टप्पर्ी आदेश उठाई सदर गनुापनेमा सो गरेको पाइएन । कार्ापातलकाको तनर्ार् भएको बैठकको पूर्ा 
माइनटु उपर्स्थति तमति समेि भएको कागजाि समावेश गरी खचा लेख्नपुनेमा सो गरेको पाइएन । 

 

83.16.  ३५४, २०७७।०२।२७ कार्ाालर् सामाग्री खररदमा  रेसङुगा इलेर्क्रकल्सलाई भकु्तानी भएको रु 
३८५०० टुके्र र्वल बनाई कारोवार भएकोले सधुार गनुापने देर्खन्छ। 

 

83.17.  ३५५,  २०७७।०२।१७ कार्ालर् सामाग्री वापिको रकम भतु्तानी गदाा श्रर्द्ा मल्टी टे«ड सेन्टरको आ व 
०७५/७६ को कर चकु्ता प्रमार्पर समावेश गरेको पाइएन ।  

 

83.18.  ४२७, २०७७।०३।१८ सचुना प्रतबतध अतधकृिको बैशाख, जेठ र असारको भकु्तातन रु१,११,७२० सेवा 
करार क्षेरमा कार्ारि कमाचाररको िलब भकु्तातन िलब र्शषाक नं २११११ बाट लेखांकन गरेको तनर्तमि 
देर्खएन । 

 

83.19.  ४२८, २०७७।०३।१८ मातलका गा पा को कारार सेवामा कार्ारि MIS operater  र Field operater को 
असार मर्हनाको िलब रु ५४,८१०।०० भकु्तातन िलब र्शषाक नं २११११ बाट भएकोले तनर्तमि 
देर्खएन ।  

 

83.20.  ४४४, २०७७।०३।२३ सचुना प्रशारर् बापिको रकम रेशङु्गा र्टतभ लाई रु.10000/-  भकु्तातन 
भएकोमा गाउँपातलकाको आदेश पर ,  तमतडर्ाको बार्षाक र्स्वकृि दर रेट वेगर खचा लेखेको हदुाँ र्सम 
सधुार हनुपुदाछ । 

 

83.21.  ४४५,२०७७३।२४ जर् सगरमाथा अटो मोबाईल्स लाई भकु्तातन भएको मोटरसाइकल  ममािमा ममाि 
आदेश र्स्वकृि नगरर  भकु्तातन भएकोले , ममाि आदेश र्स्वकृति का साथै ममाि भएको मोटरसाईकल कसले 
प्रर्ोग गरेको छ स्पष्ट खलु्ने गरर कागजाि संलग्न गनुा पने देर्खन्छ । 

 

83.22.  ४५७( २०७७।०३।२४ टेन्डरको र्वज्ञापन छपाई वापिको रकम समानिा न्र् ु र्वज्ञापन एजेर्न्स लाई 
भकु्तातन भएकोमा तमतडर्ाको र्स्वकृि दर रेट र रकम बझेुको भपााइ संलग्न नगरी खचा लेखेको देर्खर्ो । 
कागजाि संलग्न गरी मार खचा गनुापदाछ । 

 

83.23.  ४९२,२०७७।०३।२८ तभ जे टेक मल्टी तमतडर्ा  प्रा तललाई सन्देश मलुक सचुना 1 वटाको प्रकाशन 
गरी 10 वटा सचुना र्वल संलग्न गरी भकु्तानी माग गरेकोमा 5 वटा र्वलको भकु्तानी गरेकोले 4 वटाको 
बढी भकु्तानी भएको रकम र्र्कन गरी असलु गनुापदाछ । 

 

83.24.  ५०३,२०७७/०३/२९ र ५१९,२०७७।०३।३० वडा नं ८ र ४ गा.पा.को सडकको सपुरभाईजरको 
िलब भकु्तातन दददा संझौिामा अतनवार्ा स्थलगि प्रतिवेदन बझुाउनपुने उल्लेख भएकोमा स्थलगि प्रतिवेदन 
र्वना िलव भकु्तातन ददएकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ । 

 

83.25.  ५०८,२०७७/०३/२९ मातलका गा पा को कार्ाक्रम प्रशारर् गरे वापिको रकम भकु्तातनमा कुन कुन 
र्वधा समावेश गरेको‚ कार्ाक्रमको प्रश्िावना अनसुार गाउँपातलकाका गाउँवाशीलाई स-ुसरु्चि वनाउन े
भतनएको िर दधुराक्ष्र् रुपन्देर्हको तमतडर्ालाई कार्ााक्रम प्रशारर् गना ददएको‚ मातलका गा पा को अतधकंश 
क्षेरमा उक्त तमतडर्ाको प्रशारर् नसतुनने कारर्ले उक्त कार्ाक्रमको प्रभावकाररिा न्र्नु भएको पाइर्ो । 
गलु्मीका स्थातनर् तमतडर्ालाई कार्ाक्रम प्रशारर् गना ददएको भए प्रभाबकारर हनुेमा पातलकाले सो कुरामा 
ध्र्ान ददएको नपाइनकुा साथै र्वल सक्कल प्रति तबन भकु्तानी ददएको तनर्मसम्मि देर्खएन । 

 

83.26.  ५२४,२०७७/०३/३० ममाि आदेश र्स्वकृि नगरर मोटरसाईकल ममाि गरेको िथा खाना नास्िाको र्वल 
अनसुार कुन र्फल्डमा कति प्रार्वतधक गएको स्पष्ट खलुाई पारदर्शािा कार्म गनुापनेमा सो नगरेको  साथै 
लेखा राखदा ईन्धन रु.५०००‚ ममाि रु.५६२० कार्ालर् सामातग्र लगार्ि स्पस्ट नगरी राख्न े गरेकोले 
र्समा सधुार हनुपुदाछ ।  

 

83.27.  557-077/3/31 कोटेशन र्वना रेसङु्गा इलेर्क्टकल्सबाट फतनाचर इलेर्क्रक सामान रु.133339 को 
खररद गरेको नर्मसम्मि नभएको रु. 

 

 

१३३३३९ 
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83.28.  606/077/3/31 हाइर्स्पड कम्र्टुरलाइा कुन नेटवकीङ्ग गरेको उल्लेख नगरी रु.364450/- खचा 
लेखेको साथै मू.अ.कर 50% ले रु.14380/- कर्ट्ट गनुापनेमा नगरेकोले कर समार्ोजन पेश गने रु. 

 

 

१४३८० 
83.29.  १२२-०७७।०३।२५ र्वद्यालर् सामदुार्र्क अध्र्र्न केन्द्रलाइा र्वद्याथी संखर्ा र्शक्षर् र्वतध सर्हिको 

प्रतिवेदन वेगर अनदुान ददने गरेकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ । 

  

83.30.  175-077/3/31 एक्साइड फमेसीलाइा 50% मू.अ.कर कर्ट्ट नगरी भकु्तानी भएकोले कर समार्ोजन 
पेश गने रु. 

 

१४३७५ 

83.31.  173-077/3/31 र्वद्यातथा सखर्ा छुट हनुकुा कारर् सर्हिको प्रमार् संलग्न गनुापदाछ ।  
83.32.  18-077/3/31 पोशाक खररदको र्ववरर् एवम भरपाइा नभएको रु. ६१६३९ 
83.33.  16-077/3/31 बाख्रा र्विरर् कार्ाक्रममा दतलाङ्गमा खररद भै दतलाङ्ग मै र्विरर् गदाा भाडा 50000/- 

खचा लेखाकंन गरी भकु्तानी ददएको हदुाँ ढुवानी खचाको और्चत्र् पषु्टी गरी प्रमार् पेश गनुापदाछ । 
 

83.34.  कोतभड१९- 269-076/12/21 चाहाना भाडा पसललाइा क्वारेन्टाइन व्र्वस्थापनका सामाग्री खररद 
गरेकोमा र्विरर् र्ववरर् संलग्न गरेको पाइएन । 

 

83.35.  222-077/3/31 डोर हार्जर प्रमार्र्ि वेगर खचा लेखेको रु. ३६२१५ 
83.36.  पूजँीगि िफा  19-076/11/21 अजै सडक ममािको रकम भकु्तानी गदाा प्रातबतधक मूल्र्ांकनमा चेनेज 

नखलुाएको साथै जे.र्प.कन्स्रक्सनलाइा मू.अ.कर कट्टी नगरेकोले मू अ कर समार्ोजन पेश गनुापने रु. 

 

 

   २२९५० 
83.37.  13,14-076/10/18 वडा नं.4 को वाटो ममािमा अथावका को प्रातबतधक मूल्र्ांकनमा क्र्ाल्कुलेशन 

चाटामा चेनेज उल्लेख गरेको पाइएन ।  
 

83.38.  १२-०७६।०९।१२ मातलका वडा नं. १,२,३ लागि अनमुान र्स्वकृि नगरर कोटेशन समेि नतलइ 
रू.३,००,६६१.०० को काम गराएको तनर्मसम्मि देर्खएन । 

 

83.39.  8-076/8/12 सरु्ोदर् कन्स्रकसनलाइा वडा नं 1,2,3 को बाटो ममाि वापि रु.483128 रकम 
भकु्तानी गदाा अथावका को प्रातबतधक मूल्र्ांकनमा क्र्ाल्कुलेशन चाटामा चेनेज उल्लेख गरेको पाइएन । 

 

83.40.  6-076/8/8 काला ओदारको दोस्रो रंतगन र्वल भकु्तानीमा धरौटी कर्ट्ट रकमको वैक दार्खला भौचर 
संलग्न नभएको साथै र्वष्र्देुर्व तनमाार् सेवा लाइा 50% म.ुअ.कर कर्ट्ट नगरेकोले समार्ोजन पेश हनुपुने रु  

 

 

  १९९५० 
83.41.  25-076/12/05 वार्षाक र्स्वकृि कार्ाक्रममा समावेश नभएको टेतलसेन्टर िथा क्र्ार्न्टन भवन तनमाार् 

गरेको साथै जे.र्प. कन्स्रक्सन लाइा 50% मू.अ.कर कर्ट्ट नगरेकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ ।  
 

83.42.  26-076/12/9 जनिा आवास कार्ाक्रममा जस्िापािा र्विरर्को भरपाइा सर्हि प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन 
सर्हिको प्रतिवेदन पेश गरेको छैन । 

 

83.43.  32-077/1/26 न्रू् नेहा इन्टरप्राइजेज लाइा 50% मू.अ.कर कर्ट्ट नगरेकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ ।  
83.44.  40-077/2/14 जे.र्प.कन्स्रक्सनलाइा बढी भकु्तानी गरेको असलु गना पने रु ९२८७ 
83.45.  53-077/2/26 जे.र्प कन्स्रक्सनलाइा 50% मू.अ.कर कर्ट्ट नगरेकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ ।  
83.46.  57-077/2/27 ननस्टप कन्स्रक्सनको र्वजक नम्वर वेगरको र्वजक जारी भएको हनुाले पातलकाले र्स 

िफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 
 

83.47.  67-077/3/1 तिखेचतुल पर्ाटर्कर् क्षेर पैदल मागा तनमाार्मा मूल्र्ाङ्कन िथा र्वल भपााइ अनसुार 10 
बोरा तसमेन्टको बढी भकु्तानी रु.10425 र ढुङ्गाको वल नभएको 10 घ.मी को रु.500 का दरले राजश्व 
रु.5000 समेि असलु गनुा पनेमा नगरेकोले पातलकाले र्र्कन गरी असलु गनुापदाछ । 

 

83.48.  70-077/3/3 मलुावारी  गोरेटो वाटोमा ढुङ्गा र्वल भरपाइा नभएको 66 घ.मी को राजश्व रु.11000 
असलु गनुा पनेमा नगरेकोले पातलकाले र्र्कन गरी असलु गनुापदाछ । 

 

83.49.  75-077/3/4 तसलाइा कटाइ िातलमको लातग खररद गररएका 5/5 थान टेवल र मेर्शन रु.5500 को 
दार्खला भएको नदेर्खएकोले पातलकाले प्राप्त गरर दार्खला गनुापदाछ।  
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83.50.  85-077/3/16 दक्ष कामदारहरुलाइा काममा लगाउन ुपनेमा अदक्षलाइा काम गराएको साथै डोर हार्जर 
फारम समेि प्रमार्ीि नभएको कारर् सो कामको सम्बन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । 

 

83.51.  86-077/3/16 दक्ष र अदक्ष अनपुाि 1:4 मा काम गनुा पनेमा 2:4 अनपुािमा काम गराएको हदुाँ 
र्समा सधुार गनुापदाछ । 

 

83.52.  86-077/3/16 िमडुाडा र्शवालर् मर्न्दर ममाि उ.स.ले ढुङ्गा वालवु ढुवानीको भरपाइा अनसुार  ढुङ्गा 
वालवुा र टेक्टरको रु.1000 राजश्व वझुाएको प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन । 

 

83.53.  90-077/3/28 गौडाथोक वेथथला घोडेटोल बाटो उ.स.ले संलग्न गरेको डोरहार्जर फारम स्वीकृि 
नगरी पेश गरेकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ। 

 

83.54.  94-077/3/19 मातलका 3 मा संचातलि भएको सधुार कार्ाक्रममा तसमेन्ट खररद भन्दा प्रार्वतधक 
मूल्र्ाङ्कन बढी भएकोले बढी तसमेन्ट कामको रु.127185/- र ढुङ्गा 21 र्रपको राजश्व रु.10500 
असलु गनुापने साथै 78 गोठ काम सम्पन्न भएको लाभार्न्वि पररवारको र्ववरर् सर्हि भरपाइा पेश गनुापदाछ 
।  

 

83.55.  95-077/3/19 अथावाङ सामदुार्र्क कुलो ममाि उ.स. र्वल भरपाइा नभएको 3 र्रप ढुङ्गाको राजश्व 
1500 राजश्व वझुाएको प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन । 

 

83.56.  97-077/3/29 मू.अ.कर र्वजक जारी नगराइ पश ु औषतध रु.499543।०० को खररद गरेको 
तनर्मसम्मि देर्खएन । 

 

83.57.  98-077/3/19 मातलका र मैदान देर्ख कोट जाने तसढी तनमाार्मा तसमेन्ट वढी मूल्र्ङ्कन गरेको 
रु.5212 असलु गनुा गनुा पने रु 

 

५२१२ 

83.58.  103-77/3/22 मर्हला र्वकास कार्ाक्रम एक घर करेसावारीमा र्वना प्रतिस्पधाा रु.200000 को र्वउ 
खररद गरेको तनर्मसम्मि देर्खएन ।  

 

83.59.  110-077/3/22 भ्र्ालएुसन क्र्ालकुलेसन तसट िर्ार नगरी मूल्र्ाङ्कन गरेको साथै जे.र्प. कन्स्रक्सन 
लाइा 50% मू.अ.कर कर्ट्ट नगरेकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ । 

 

83.60.  120-077/3/25 3 टेक्टर वालवुाको राजश्व रु.1500 राजश्व वझुाएको प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन 
। 

 

83.61.  122-077/3/25 वालवु तगट्टी  7 याक्टर 32500 राजश्व वझुाएको प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन ।  
83.62.  130-077/3/29घतमर खोला ममाि उ.सलाइा भकु्तानी गदाा 3*1*1 को 5 वटा जातल भएको ढुङ्गा िथा 

जातलको र्वल भरपाइा नभएकोले रु.20640/- असलु गनुापने साथै 5 र्रप ढुङ्गाको राजश्व रु.2500 असलु 
नगरेकोले पातलकाले र्र्कन गरी असलु गनुापदाछ । 

 

83.63.  134-077/3/28 अथावका को भोलमु क्र्ालकुलेसन तसट िर्ार नगरी प्रातबतधक मूल्र्ाङ्कन गरेकोले र्समा 
सधुार हनुपुदाछ । 

 

83.64.  135-077/3/28 अथावका को भोलमु क्र्ालकुलेसन तसट िर्ार नगरी प्रातबतधक मूल्र्ाङ्कन गरेकोले र्समा 
सधुार हनुपुदाछ । 

 

83.65.  138-077/3/29 र्रप ढुङ्गाको राजश्व 14500 बझुाएको प्रमार् नभएको साथै डोर हार्जर फारम 
प्रमार्र्ि गरेको नदेर्खएकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ। 

 

83.66.  143-077/3/30 र्रप ढुङ्गाको रु.3000 राजश्व वझुाएको प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन ।   
83.67.  145-077/3/30 4 र्रप ढुङ्गाको रु.2000 राजश्व वझुाएको प्रमार् नभएको संलग्न गरेको पाइएन ।  
83.68.  146-077/3/30 वैठक भत्ता नास्िा र्वल खचा गदाा वैठकको माइन्र्टु स्थान तमति उपर्स्थि संखर्ा 

सर्हिको कागजाि संलग्न नगरी खचा लेखांकन गरेको हनुाले र्समा सधुार हनुपुदाछ । 
 

83.69.  152-077/3/30 जे.र्प. कन्स्रक्सन लाइा 50% मू.अ.कर कर्ट्ट नगरेकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ ।  
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83.70.  153-077/3/30 4 र्रप ढुङ्गाको रु.2000 राजश्व वझुाएको प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन ।  
83.71.  154-077/3/30 2 र्रप ढुङ्गाको रु.1000 राजश्व वझुाएको प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन ।  
83.72.  157-077/3/30 10 र्रप ढुङ्गाको रु.5000 राजश्व बझुाएको प्रमार् नभएको साथै जातल खररद भन्दा 

वढी मूल्र्ाङ्कन गरी रु.40248/- वढी भकु्तानी गरेको असलु गनुापने रु. 

 

 

४०२४८ 
83.73.  160-077/3/30 अथावका को भ्र्ालएुसन सीट नभएको साथै र्वष्र् ुदेवी तनमाार् सेवालाइा 50% मू.अ.कर 

कट्टी नगरेकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ । 
 

83.74.  160-077/3/30 अथावको भ्र्ालएुसन तसट नभएको साथै र्वष्र् ुदेवी तनमाार् सेवालाइा 50% मू.अ.कर 
कर्ट्ट नगरेकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ । 

 

83.75.  161-077/3/31 अथावको भ्र्एुसन तसट नभएको साथै र्वष्र् ु देवी तनमाार् सेवालाइा 50% मू.अ.कर 
कर्ट्ट नगरेकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ । 

 

83.76.  164-077/3/30 15 र्रप ढुङ्गाको रु.7500 राजश्व बझुाएको प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन ।  
83.77.  165-077/3/30 खडग मर्न्दर शौचालर् तनमाार्मा  खररद भन्दा मूल्र्ाङ्कनमा तसमेन्टको काम बढी 

देर्खएकोले असूल गनुा पने रु. 

 

 

४१७० 
83.78.  168-077/3/30 6-6 घ.तम ढुङ्गाको राजश्व रु.1000 बझुाएको प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन ।  
83.79.  169-077/3/30 ढुङ्गा 5 घ.तम. को राजश्व दार्खला प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन ।  
83.80.  170-077/3/30, 16 र्रप ढुङ्गाको रु.8000 राजश्व वझुाएको प्रमार् नभएको खररद भन्दा वढी 

तसमेन्टको काम मूल्र्ाङ्कन भएकोले असलु गनुा पने रु. 

 

 

३१२७ 
83.81.  171-077/3/30 39 रप ढुङ्गाको रु.19500 राजश्व दार्खला प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन ।  
83.82.  185-077/3/31 फरक फरक र्कतसमको चापकटर र्विरर् गदाा सवै र्कसानले औषि दरमा रकम 

बझुाएको पाइएकोले र्स सम्बन्धमा पातलकाले स्पष्ट गनुापदाछ । 
 

83.83.  206-077/3/31 डोर हाँर्जर स्वीकृि नभएको साथै र्वना प्रतिस्पधाा सामान खररद गरेको तनर्मसम्मि 
देर्खएन।  

 

83.84.  210-077/3/31 माझरुके अचेटोल घोडेटो उ.स.ले जातल खररदको र्वल भरपाइा नभएको .5676 र 
रेक्टर ढुङ्गाकव राजश्व 1000/- वझुाएको प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन । 

 

83.85.  209-077/3/31 5 र्रप ढुङ्गाको राजश्व वझुाएको प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन ।  
83.86.  210-077/3/31  वालवुा ढुङ्गाको रु.4000 भरपाइा बनाएको िर राजश्व तिरेको प्रमार् संलग्न गरेको 

पाइएन । 
 

83.87.  211-077/3/31 ढुवानी भाडा रु.14500 को वाहल कर कर्ट्ट नगरेको रु. १४५० 
83.88.  212-077/3/31 मातलका तनमाार् सेवाको कर र्वजकमा 50% मू.अ.कर कर्ट्ट नगरेकोले र्समा सधुार 

हनुपुदाछ । 
 

83.89.  213-077/3/31 ननस्टप कन्स्रक्सनको र्वजक नं हस्ितलर्खि पेश भएको आधारमा भकु्तानी ददएको 
तनर्मसम्मि नभएकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ । 

 

83.90.  215-077/3/31 जे.र्प.एण्ड कन्स्रक्सनलाइा सडक ममािमा प्रातबतधक मूल्र्ांकनमा चेनेज उल्लेख नगरी  
मूल्र्ाङ्कन गरेको आधारमा भकु्तानी ददएको तनर्मसम्मि देर्खएन ।  

 

83.91.  217-077/3/31 शृ्रजना लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज लाइा 50% म.ुअ.कर कर्ट्ट नगरेकोले र्समा सधुार 
हनुपुदाछ । 

 

83.92.  221-077/3/31 वडा नं. 2 दतलाङ्गको बाटो ममाि वापि मूल्र्ाङ्कन भन्दा बढी भकु्तानी भएको रकम 
असलु गनुापने  

 

 

२१६० 
83.93.  224-077/3/31 उल्टेकुलो कलभाट िथा ढल तनमाार्मा ढुङ्गा तगर्ट 3 टेक्टरको राजश्व 1500  

 

६७७६ 
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वझुाएको प्रमार् नभएको साथै मूल्र्ाङ्कन अनसुार 6.5 वोरा तसमेन्टको बढी भकु्तानी असलु गनुापने रु. 
83.94.  225-077/3/31 4 र्रप ढुङ्गाको रु.2000 राजश्व वझुाएको प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन ।  
83.95.  226-077/3/31 र्रप ढुङ्गाको रु.2000 राजश्व वझुाएको प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन ।  
83.96.  227-077/3/31 चदुार खोला देर्वस्थान मर्न्दर मोटरबाटो उ.स.ले 9 र्रप ढुङ्गाको रु.4500 राजश्व 

वझुाएको प्रमार् नभएको साथै खररद तसमेन्ट भन्दा वढी मदु््र्ाङ्कन भएको 13 बोरा तसमेन्ट कमको रकम 
असलु गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

१३५५२ 
83.97.  233-077/3/31 अमर मा.र्व. नेटा वाल तनमाार् उ.स. लाइा खररद भन्दा वर्ढ मलु्र्ाङ्कन गरेको 13 

वोरा तसमेन्टको कामको असलु गनुापने रु. 

 

 

३१०५६ 
83.98.  241-077/3/31 टूतनखोला खा.पा. एक घर एक धारा उ.स.ले 9 र्रप वालवुाको राजश्व वझुाएको 

प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन । 
 

83.99.  242-077/3/31 उपल्लो मलु िल्लो मूल खानेपानी ममाि उ.स.लाइा खररद भन्दा वढी मूल्र्ाङ्कन भएको 
5 बोरा तसमेन्टको कामको रकम असलु गनुापने रु. 

 

 

४२५० 
83.100.  244-077/3/31 जलजला र्स्कम नं.1 धारा व्र्वस्थापन उ.सको तसमेन्ट खररद  र्वल नभएको 

रु.38250 गीटी वालवुाको राजश्व दार्खला प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन । 
 

83.101.  261-077/3/31 तसमलटारी दक्समुारे सडक ममािमा 14 टेक्टरको राजश्व वझुाएको प्रमार् संलग्न 
गरेको पाइएन । 

 

83.102.  248-077/3/31 मातलका सप्ता वगैचा तनमाार्को र्स्वकृि  नभएको ढुङ्गाको रु.1000 राजश्व वझुाएको 
प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन । 

 

83.103.  253-077/3/31 खडग मर्न्दर गेट िथा वाउर्न्र तनमाार् उ.स.लाइा मूल्र्ाङ्कन भन्दा वर्ढ भकु्तानी भएको 
रकम असलु गनुापने 

 

 

७५८३ 
83.104.  259-077/3/31 नमिा खेल मैदान तनमाार् उ.स.ले 4 र्रप ढुङ्गाको राजश्व वझुाएको प्रमार् नभएको 

तसमेन्ट खररद भन्दा तसमेन्टको कामको बढी मलु्र्ाङ्कन भइा भकु्तानी भएको रकम असलु गनुापने रु  

 

 

१९५७८ 
83.105.  264-077/3/31 ठुतलचौर स्वास्थर् चौर्क भवन ममािमा पेर्न्टङ्गको र्वल भन्दा मलु्र्ाङ्कन बढी भएकोले 

बढी भकु्तानी असलु गनुापने रु 

 

 

२४५७३ 
83.106.  265-077/3/31 पौ.मोटर बाटो उ.स.ले 5 र्रप ढुङ्गाको रु.2500 राजश्व वझुाएको प्रमार् नभएको र 

भ्र्ालएुसन तसट र क्वार्न्टर्ट तसटमा फरक पारी रकम नरम प्रकारको माटोमा बढी भकु्तानी भएको रकम 
असलु  गनुापने रु  

 

 

 

 

१९५० 

83.107.  269-077/3/31 देर्वस्थान मर्न्दर तनमाार् सतमति लाइा खररद भन्दा बढी मलु्र्ाङ्कन गरर इट्टा र छडको 
वर्ढ भकु्तानी भएको रकम असलु गनुापने रु 

 

 

६५१०५ 
83.108.  270-077/3/31 ढुवानी रु.43000 मा वाहाल कर कर्ट्ट नगरेको रु ४३०० 
83.109.  271-077/3/31 भोलमु क्र्ालकुलेसन तसट नराखी खचा गरेको साथै एस.एस.कन्स्रकसन लाइा 50% 

म.ुअ.कर कर्ट्ट नगरेको रु 

 

९११६ 

83.110.  273-077/3/31 भोलमु क्र्ालकुलेसन तसट नराखी खचा गरेको साथै एस.एस. कन्स्रक्सन लाइा 50% 
मू.अ.कर कर्ट्ट नगरेकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ । 

 

83.111.  276-077/3/31 तगर्ट्ट वालवुाको राजश्व वझुाएको प्रमार् संलग्न गरेको पाइएन ।  
83.112.  281-077/3/31 भोलमु क्र्ालकुलेसन तसट संलग्न नगरेको साथै सरु्ोदर् कन्स्रक्सन लाइा 50% 

मू.अ.कर कर्ट्ट मू.अ.कर कर्ट्ट नगरेकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ । 
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 कोतभड -19 िफा   

84.  (1) पातलकाबाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार कोतभड-19 रोकथाम तनर्न्रर् र व्र्वस्थापनमा 2077 आषाढ 
मसान्ि सम्म आम्दानी रु.12934058/- मा रु.11144925/- खचा भएको आम्दानी खचाको र्ववरर् पेश 
भएको छ ।  
बजेट/आम्दानीको श्रोि रकम खचा शीषाक रकम 

संघीर् संर्चि कोषबाट 419725 राहि र्विरर् 6116166 

प्रदेश संर्चि कोषबाट 1000000 क्वारेर्न्टन होर्ल्डङ्ग सेन्टर तनमाार् व्र्वस्थापन 2776163 

स्थानीर् िहको आफ्न ैवजेटवाट र्वतनर्ोजन भएको 11168395 आइसोलेसन केन्द्र तनमाार् व्र्वस्थापन  200000 

अन्र् स्रोिबा ६(जनसहर्ोग) प्राप्त 345938 आइसोलेशन केन्द्र तनमाार् व्र्वस्थापन 344983 

  औषतध एवं स्वास्थर् सामाग्री खररद 1507613 
  वार्क 1083999 
जम्मा 12934058 

 12934058 

(क) बैक नगदी र्किाव नराखेको : स्थानीर् िह सरकार सैचालन भन 2074 को दफा 76(2) बमोर्जम 
स्थानीर्िहले आफ्नो कारोवारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को तसफाररशमा महालेखा परीक्षकबाट 
स्वीकृि भएको ढाचामा राख्न ुपने उल्लेख छ । हरेक कारोवारको आम्दानी खचाको प्रारर्म्भक अतभलेख गोश्वरा 
भौचर उठाइ सो भौचर अनसुार वैक नगदद र्किावमा प्रवीष्टी गनुाका साथै शीषाकगि आम्दानी खचाको अतभलेख 
राख्न ुपदाछ । िर पातलकाले कोतभड -19 रोकथाम तनर्न्रर्को लागी प्राप्त भएको रकम आम्दातन वाँतध खचा 
लेर्ख छुटै्ट से्रस्िा िर्ार गरेको छैन।पातलकाले कोभीड -19 रोकथाम तनर्न्रर्का लागी गाउपातलका चाल ु
िफा को बजेट बाट रु.2992809/- र पूर्जगि िफा को बजेट वाट रु.8477284/-खचा भएको छ।जस 
अनसुार कोतभड-19रोकथाम तनर्न्रर्को लागी रु.11470093/-खचा भएकोमा पातलकाले आम्दानी खचाको 
र्ववरर्मा कोतभड-19 को लागी रु.10944925/-उल्लेख गररएको छ । अि खचाको अतभलेख र आम्दानी 
खचाको र्ववरर्मा रु.525168/- फरक पारी र्ववरर् िर्ार भएको देर्खर्ो ।  
(ख) पातलकाले आम्दानी खचाको र्ववरर्मा उल्लेख गररएअनसुार र्शषाकगि आम्दानी खचाको अतभलेख 
नराखेको कारर् र्शषाकगि आम्दान खचा तभडान गना सर्कने र्स्थति छैन । अि: पातलकाले र्शषाकगि आम्दानी 
खचाको अतभलेख राख्न ुपदाछ ।  
(ग) पातलकाबाट प्राप्त भएको आम्दानी खचाको र्ववरर्मा खचा िफा  कच्चावारी जोड रु.10944925/- मा 
वाकी रु.1083999/- समावेश गदाा रु.12028924/- मार हनुेमा रु.12934058/- उल्लेख गररएको 
ले बढी खचा उल्लेख गररएको रु.905134/- र्हसाव तमलान हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 905134 

85.  जोर्खम आंकलन र पूवा िर्ारी: पातलकाले कोतभड-19महामारीको जानकारी पिाि गनुापने िर्ारीहरु प्रवेश 
र्वन्दमुा तनगरानी, प्रवेश र्वन्दमुा स्क्र्ानीङ्ग, समदुार्िह स्क्र्ातनङ्ग, इमरजेर्न्स रेस्पोन्स र्टम पररचालन क्वारेन्टाइन 
व्र्वस्थापन, आइसोलेशन केन्द्र स्थापना सम्बर्न्धिका कार्ाहरुको कार्ार्ोजना िर्ार गरर कार्ा गने गरी 
कार्ार्ोजना िर्ार गरेको छैन ।   

 

86.  जोर्खम आंकलन र पूवा िर्ारी: पातलकाले कोतभड-19महामारीको जानकारी पिाि गनुापने िर्ारीहरु प्रवेश 
र्वन्दमुा तनगरानी, प्रवेश र्वन्दमुा स्क्र्ानीङ्ग, समदुार्िह स्क्र्ातनङ्ग, इमरजेर्न्स रेस्पोन्स र्टम पररचालन क्वारेन्टाइन 
व्र्वस्थापन, आइसोलेशन केन्द्र स्थापना सम्बर्न्धि का कार्ाहरुको कार्ार्ोजना िर्ार गरर कार्ा गने गरी 
कार्ार्ोजना िर्ार गरेको छैन ।   

 

87.  जोर्खम भत्ता: नेपाल सरकारद्वार जारी भएको कोरोना भाइरस (कोतभड-19) को संक्रमर्को उपचारमा संलग्न 
जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश 2077 को दफा 7(ङ) मा अनगुमन मूल्र्ाङ्कन िथा 
व्र्वस्थापनमा संलग्न प्रशासतनक जनशक्तालाइा नेपाल सरकराले िोकेको शरुु िलव स्केलको 50% र 
कन्याक रेतसङमा खर्टएका स्वास्थर् कमी क्वारेनटाइनमा खर्टएका जनशर्क्तलाइा 75% जोर्खम भत्ता प्रदान 
गना सक्ने व्र्वस्था छ।पातलकाबाट प्राप्त र्ववरर्मा 56 जना स्वास्थर्कमी लाइा रु.2392375/- प्रार्वतधक 
कमाचारी 5 जनालाइा रु.93358/- र प्रशासतनक कमाचारी 27 जनालाइा रु.1145607/- गरी 
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रु.3631340/- खचा लेखेको छ । 
88.  क्वारेर्न्टन र आइसोलेशन व्र्वस्थापन पातलकाले 23 वटा र्वद्यालर्मा क्वारेर्न्टन (होर्ल्डङ्ग सेन्टर ) संचालन 

गरी जम्मा 357 वेड संखर्ाराखी दैतनक रुपमा अतधकिम 251 जना होर्ल्डङ सेन्टरमा वसी 2077 आषाढ 
मसान्ि सम्म 516जनावसेको र्ववरर् प्राप्त भएको छ।आइसोलेशन स्थापना गरेको देर्खएन।क्वारेर्न्टन 
होल्डीङ सेन्टरको लागी रु.33,21,146/- खचा भएको र्ववरर्मा उल्लेख छ। क्वारेर्न्टन तनमाार्का लागी 
त्तकाल आवश्र्क सामाग्री हरु के के हनु सो को र्ववरर् िर्ार गना सकेको अवस्था छैन।पातलकाले होल्डीङ 
सेन्टर व्र्वस्थापनका लागी पूवा िर्ारी िथा सामाग्रीको आवश्र्किाको पर्हचान नगरी कमाचारी /पदातधकारी 
माफा ि सोझौ खररद गररएको छ।अि पातलकाले र्वपदको लागी ित्काल आवश्र्क सामाग्री व्र्वर्स्थि रुपमा 
आपूतिा गरी संचालन गना आवश्र्किाको पर्हचान गरी सावाजनर्क खररद ऐन 2063 को दफा 66 िथा 
सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 145 मा व्र्वस्था अनसुार र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद गने 
र्वतध अवलम्बन गरर व्र्वर्स्थि िररकाले खररद गनुा पदाछ ।  

 

89.  राहि र्विरर् सम्बन्धमा  : 
)क(  पातलकाले लकडाउनका कारर् दैतनक ज्र्ालादारी मजदरुी गने असहार् अति र्वपन्न वगा िथा दैतनक 

गजुारा चलाउन नसक्न े पररवारलाइा राहि उपलब्ध गराउन आवश्र्क िथर्ाङ्क िथा र्ववरर्को आधारमा 
आवश्र्क सामाग्रीहरुको पर्हचान गरी सावाजतनक खररद ऐन 2063को दफा 66 िथा सावाजतनक खररद 
तनर्मावली 2064 को तनर्म 145 अनसुार र्वशेष पररर्स्थतिम खररद गने र्वतध अवलम्वन नगरी पर्हला 
चरर्को राहि र्विरर् गना वडा का कमाचारी पदातधकारी बाट आपतिाकिााहरु संग सोझै रु.1448101/- 
को दररख गरी र्विरर् भएको छ।दोस्रो चरर्को लागी राहि सामाग्री 75000 केजी चामल 
रु.3207249/- र आपूतिाकिाा सरस्विी सप्लार्सा बाट सनफ्लावर िेल 2500 तलटर ननु 2500 केजी 
दाल 75 केजी क्रमस रु.413611/-,47500/- र 562500/- गरी रु.1023611/- को सोझौ 
खररद गरेको देर्खर्ो।र्स प्रकास राहि सामाग्री र्वविरर् गना पर्हलो चरर्को लागी रु.1448101/- र 
दोस्रो चरर्को लागी रु.4230860/- गरी रु.5678761/-सोझौ खररद गरेको छ । अि पातलकले 
सावाजतनक खररद भन 2063 िथा तनर्मावली 2064 को खररद र्वतध अवलम्बन नगरी खररद गरेको देर्खर्ो 
ऐन तनर्मको पालना गरी व्र्वर्स्थि रुपमा खररद कार्ा गनुापदाछ ।  
गो.भौ.नं. तमति कमाचारी /पदातधकारी वडा नं. आपूतिाकिाको नाम रकम 

पर्हलो चरर् 
313-077/2/15(चाल)ु सतुनल थापा 1 लक्ष्मी फेर्न्स िथा र्कराना पसल  

र्वराट सर्पङ्ग सेन्टर 
तनरज स्टोसा  

 

212196 

 

255-077/1/14 (चाल)ु ढलेन्द्र पनु 2 मनकामना स्टोसा 
पर्वना इन्टरप्राइजेज 

राधा र्कराना िथा कपडा पसल 

 

 

167496 

267-077/1/18 (चाल)ु र्वर बहादरु र्वश्वकमाा 3 राधा र्कराना िथा कपडा पसल 

मनकामना स्टोसा 
पर्वरा इन्टरप्राइजेज 

 

221150 

258-077/1/18 (चाल)ु मतनराम उपध्र्ार् 7 न्र् ुनर्वन स्टोसा 
वढुाथोकी सप्लार्सा 

169174 

42-077/2/16 (पूजी)  4 केशव कमल स्टोसा 91167 
  5 केशव कमल स्टोसा 91135 
  6 केशव कमल स्टोसा र काकी स्टोसा 176145 
  8 केशव कमल स्टोसा 319638 
   पर्हलो चरर्को  1448101 

दोस्रो चरर् 
266-077/1/18(चाल)ु   महाशर्क्त एग्रो इन्डर्िज 1738330 
34-077/1/19(पूजी)   महाशर्क्त एग्रो इन्डर्िज 1013490 
50-077/2/22(पूजी)   महाशर्क्त एग्रो इन्डर्िज 455429 
222-077/3/31 तमन वहादरु खड्का  स्वारस्वति सप्लार्सा 1023611 
   दोस्रो चरर्को जम्मा  4230860 
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(ख) पातलकाले दोस्रो चरर्को लातग तनम्न वमोर्जक आपूतिाकिाावाट खररद गररएको मध्रे् र्विरर् भएको 
उल्लेख गररएको छ।उक्त राहि सामाग्री कुन कुन वडामा के कति पररवारलाइा र्विरर् भएको हो सो को 
प्रमार् पेश हनुपुने रु. 
आपतुिाकिााको नाम सामाग्रीको र्ववरर् खररद पररमार् रकम र्विरर् पररमार् खररद अनसुारको रकम 
महाशर्क्त एग्रो इन्डर्िज  परमल चामल 75000के.जी 3207249 65460 2799287 

सरस्वति सप्लार्सा दाल 7500केजी 562500 7176 538200 

सरस्वति सप्लार्सा िेल 2500 तल. 413611 2207 365136 

सरस्वति सप्लार्सा ननु 2500 के.र्ज 47500 1360 25840 
जम्मा 4230860  3728463 

(ग)  पातलकामा राहि र्विरर् व्र्वस्थापन सतमतिको वैठक तमति 2077/4/23 र 077/4/24 मा वसी 
वाकी पररमार् राहि सामाग्री तललाम गने तनर्ार् गरेको छ ।उक्त राहि सामाग्री खररद दरको र्हसावले 
रु.502397/- देर्खएको छ । सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा 66 िथा सावाजतनक खररद 
तनर्मावली 2064 को तनर्म 145 अनसुार र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद गने र्वतध अवलम्बन गरी आवश्र्क 
मारमा मार आपूतिा गने गरी खररद र्वतभ अवलम्बन गना नसक्दा राहि र्विरर् गनाको लागी आवश्र्क भन्दा 
बढी खररद भइा पातलकालाइा हातन नोक्सानी पगेुको छ । वाँकी राहि सामाग्री तललाम गने कार्ा पतन भएको 
अवस्था देर्खएन । अि पातलकाले आवश्र्क प्रर्क्रर्ा अपनाइा व्र्वस्थापन गनुा पने राहि सामाग्री रु. 
राहि सामाग्री र्ववरर् पररभाषा रकम 

परमल चामल 9540 केजी 407962 

दाल 324 केजी 24300 

लेि 293 तल. 48475 
ननु 1140 के.र्ज 21660 

जम्मा 502397  
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90.  केश अनसुन्धान िथा कन्रर्ाक खोजपड्िाल पातलकाबाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार 1 र्टम पररचालन गरी 291 
जना खोजपड्िाल गरी खोजपड्िालबाट पर्हचान भएको संक्रतमि 34 जना रहेको उल्लेख गररएको छ । 

 

91.  औषतध स्वास्थर् सामाग्री एवं उपकरर् : पातलकाले कोतभड-19 रोकथाम तनर्न्रर्का लातग आवश्र्क पने 
औषतध स्वास्थर् सामाग्री एवं उपकरर् पर्हचान गरी सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा 66 िथा 
सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 145 वमोर्जम र्वशेष पररर्स्थतिमा अवलम्बन गनुापने खररद 
र्वतध नअपनाइा 9 वटा आपतुिाकावाट पटक पटक रु.1699263/- को खररद गरेको देर्खर्ो । पातलकाले 
खररद ऐन िथा तनर्मावलीमा भएको खररद र्वतध अवलम्बन नगदाा एउटौ सामान फरफ फरम मूल्र्मा खररद 
भएको देर्खन्छ । अि : पातलकाले खररद ऐन िथा तनर्मावलीमा व्र्वस्था भए अनसुारको खररद र्वतध बाट 
खररद गरी तनर्मको पालना गनुापदाछ । 

आपूतिाकिााको नाम रकम खररद मध्रे् मखुर् सामान पररमार् दर 
कृष्र् इन्टरनेशनल 454058 र्प.र्प सेट 11 2300 

  स्र्ानीटाइजर 150एमएल 400 178 

आदशा इन्टरनेशनल 52500 स्र्ातनटाइजर 500एम.एल 50 468 

महेश फमाा 40115    
शरर् मेतडतसन तडस्रव्र्टसा 246240 र्पर्पइ सेट 

KN95 माक्स 

KN95 माक्स 

5 सेट 

400 

340 

5000 

190 

460 

समदु्र मेतडको फमाा 492696    
एवन फमाा 30354    
एक्साइड फामेसी 192500 स्र्ातनटाइजर 500एम.एल 48 575 
साका  मेतडको कन्सना 55200    
तलर्ोन एर्पर्ल प्रा.तल 135600 पेपर मक्स  50 प्र्ाकेट 1200 
 1699263     
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92.  272-077/3/30 वडा नं. 2 का वडा सर्चव ढालेन्द्रपनु लाइा क्वारेन्टाइ नसंचालन िथा व्र्वस्थापनको 
रु.341754/- खचा लेखेको मध्रे् क्वारेन्टाइनमा वसेकाहरुलाइा रु.290100/- खाना खचाको लागी 
ददइएको खचा रकमको प्रमार् वेगर खचा लेखेको सम्बर्न्धिलाइा रकम बझुाएको प्रमार् पेश गनुापने अन्र्था 
असूल गनुा रु. 

 

 

 

 

 

 

290100 

93.  222-077/3/31 तमन बहादरु खड्काले दोस्रो चरर्को राहिको सामाग्री खररद िथा क्वारेन्टाइन तनमाार्का 
लागी सामान खररद गरेको र्वल भपााइ संलग्न गरी रु.1600000/- पर्छ्यौट गररएकोमा तनम्न व्र्होरा 
देर्खर्ो ।  
(क) पेश्की उपलब्ध गराउदा के कुन सामानको लागी के कति फरक आवश्र्क छ सो को र्ववरर् संलग्न 
नगरी पेर्श्क उपलब्ध गराएको छ । पेश्की दददा के कति सामाग्री खररद गने सो को र्ववरर् ममाि को 
आधारमा मार पेर्श्क ददने व्र्वस्था हनुपुदाछ । 

(ख) आपूतिा किाा गण्डर्क तसरक डसना पसलबाट तनम्न वमोर्जम रु.423462/- को खररद सामाग्री कुन 
कुन क्वारेर्न्टनमा र्विरर् गरेको र्ववरर् संलग्न नभएकोले सामान र्विरर्को प्रमार् पेश हनुपुने रु  
सामाज/र्ववरर् पररमार् रकम 

र्प.फोम 42.4 केजी 14033 

हररर्ो कपडा 250 तमटर 41445 

कम्वल 80 र्पस 81586 
धसु्सा कम्मल 370 र्पस 286398 
 जम्मा 423462 

(ग) राहि र्ववरर्का सामान कर्पलबस्ि ुबाट तसमलटारी सम्म ढुवानी गदाा ढुवानी भाडा रु.288420/- खचा 
गरेको देर्खर्ो । ढुवानी गनाको लागी सवारी धतन िथा चालक संग कुनै सम्झौिा नगरी प्रति क्वीन्टल 
330/- ले खचा लेखेको छ । उक्त दरमा खचा लेखेको आधार प्रमार् संलग्न नगरेकोले प्रमार् पेश 
हनुपुदाछ। 

चालक /सवारी धनी पररमार् भाडा रकम 

िेज बहादरु पौड्याल 476 क्वीन्टल 157080 

टेक वहादरु खतर 398 क्वीन्टल 131340 

जम्मा 288420 
(घ)वडाहरुमा र्वविरर्को लातग सरेुश क्षेरीलाइा 29 याक्टर र्वतभन्न तमतिमा प्रति टेक्टर 5000/- का 
दरले रु.145000/- को भपााइ गरर खचा लेखेकोमा सम्झौिा वेगर कुन कुन ददनमा कहा कहा टेक्टर प्रर्ोग 
गरेको उल्लेख नगरी खचा लेखेको ले रु.5000/- दरमा ददन पाउने आधार प्रमार् संलग्न नगरेकोले प्रमार् 
पेश हनुपुदाछ। 
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 अनसुचुी 1 
मातलका गाउँपातलका 
सर्ञ्चि कोष र्ववरर्  

                                                       आतथाक वषा 2076/077                                               (रु. हजारमा)  
क्र.स. स्थातनर् 

िह 
र्जल्ला आर् 

 जम्मा 
आर् 

व्र्र्  

गि वषाको 
र्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 

अनदुान 

राजश्व 

बाँडफाड 

रकम 

आन्िररक 

आर् 

अन्र् 

आर् 

चाल ुखचा पूरँ्जगि 

खचा 
अन्र् 

खचा 
जम्मा 
खचा 

मौज्दाि 

1 2 3 4 5 6          
(2+3+4+5) 

7 8 9 10 

(7+8+9) 
11 

(1+6-10) 
1 मातलका गाउँपातलका गलु्मी 34008 331022 50537 9441 99538 524546 250922 126149 127829 504900 19646 

 

    अनसुचुी २ 

बेरुज ुबगीकरर्  
                                                (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोवार)                                    (रु. हजारमा)  

क्र 

.स 

र्जल्ला स्थानीर्  
िहको  
नाम 

प्रारर्म्भक बरेुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट 

फर्छ्यौट 

बाँकी बरेुज ु बाँकी बरेुज ु

दफा  
संखर्ा 

रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम अशलु  
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 

सैंर्द्ा
र्न्िक 

लगिी 
 

सै
र्द्ा
र्न्ि
क 

लगिी 
 

सैर्द्ार्न्ि
क 

लगिी 
  

अतनर्तमि 

 भएको 
प्रमार् 

कागजि  
पेश 

नभएको 

राजस्व 

लगि  
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभ
नाा  

नतलए
को 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

1 

गलु्मी 
मातलका 
गाउँपातलका 180 97 37485 7 42 

1251
3 173 55 24972 2367 8074 14251 0 0 22325 280 0 280 

 

 

      अनसुचुी-3  
अद्याबतधक बेरुज ुर्स्थति                                                    (रु. हजारमा) 

क्र.स स्थानीर् िहको नाम र्जल्ला गि बषा  
सम्मको बाँकी 

र्ो बषाको  
फर्छ्यौट 

बाँकी र्ो बषा सं.प.बाट  
कार्म भएको बेरुज ु

र्ो बषाको बेरुज ु कुल बाकँी  
बेरुज ु

1 मातलका गाउँपातलका गलु्मी 19297 2755 16542 0 24972 41514 

 


