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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

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

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

integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोर्को दक्षिापूणि उपर्ोग सम्बतधमा आश्वस्ि पानि स्वितर एवं 
गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने ।  

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

public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ावसाष्टर्किा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.:२०९ 
 तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री प्रमखुज्रू्,  

शैलङु्ग गााँउपातलका, 
गााँउकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
दोलखा । 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

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

 

 

 

 

 

  
 

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्नु्क्त िथा 
बढुवामा प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि 
अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहसाब ष्टववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन 
िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनर्तरण कमजोर रहेको छ।साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको 
पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतधी 
स्पि कार्िष्टवतध िजुिमा हनु बााँकी रहेको पाइएको छ।लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि ष्टवगिका बेरुज ु
उपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन। 

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

 
 

 

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

च.नंं ं२०० 

श्री  प्रमूखज्रू्,                              तमतिाः २०७८।५।०४ 

शैलङु गााँउपातलका, 
दोलखा।                         

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्ाः  हामीले शैलङु गााँउपातलकाको २०७६।०७७ को तबन्त्तर् ष्टववरण र त्र्ससाँग सम्बन्तधि आर्–ब्र्र् तबबरण िथा 
लेखा ष्टटप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको 
२०७७ आर्ाढ ३१ मा समाि भएको २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससाँग सम्बन्तधि अतर् ष्टववरणले स्थानीर् िहसाँग सम्बन्तधि 
प्रचतलि कानूनबमोन्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षणबाट रु.४ करोड ४६ लाख ३५ हजार बेरुजू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु. ८ लाख  ५ हजार, तनर्तमि 

गनुिपने रु. २८ लाख,  प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने रु. १ करोड ५१ लाख ३८ हजार र पेश्की रु.२ करोड ५८ लाख ९२ 
हजार रहेको छ । 

२. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका सम्बतधमा २०७८ ।१।१०  मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर  प्राि प्रतिष्टक्रर्ा 
सष्टहिका प्रमाण कागजािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अतिीम प्रतिवेदन पाना  (३६) र्सैसाथ 
संलग्न छ । 

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

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

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

 

            (इतर प्रसाद आचार्ि) 
                         नार्ब महालेखापरीक्षक
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शैलुङ गााँउपाललका 

लेखापरीक्षण प्रलिवेदन 

२०७६।०७७ 

 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवधाष्टर्की, कार्िकारीणी र 
तर्ाष्टर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स गााँउपातलकाको स्थापना भएको हो । 
स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवद्र्धन गनुि र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि गााँउपातलकाको उद्देश्र् 
रहेको छ । र्स गााँउपातलका अतिगिि ८ वडा, ४४ सभा सदस्र् मध्रे् हाल ४२ जना, १२८.६७ वगि ष्टकलोतमटर क्षेरफल 
िथा २० हजार ९८ जनसंखर्ा रहेको छ । 

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

 

  प्रािी भकु्तानी ष्टहसाव 

ष्टववरण ष्टटप्पणी 
र्स वर्िको रु.   
बजेट आफैले गरेको 

प्रािी/भकु्तानी 
बस्िगुि /सोझै 
भकु्तानी 

जम्मा 

प्रािी (क+ख)  564027596 494159276.45 0 494159276.45 

क.प्रािी (संन्चिकोर्मा आम्दानी बााँतधने)  451713430 391244373.45 0 391244373.45 

1100 कर  11 86569000 65055885.95 0 65055885.95 
1300 अनदुान  361644430 325359204.50 0 325359204.50 
संधीर् सरकार 12 297982000 288722907.50 0 288722907.50 
प्रदेश सरकार 12 36637133 36636297 0 36636297 
cfGtfl/s ;|f]t 12 27025297 0 0 0 
14000 अतर् राजस्व  3500000 829283 0 829283 

ख. अतर् प्रािी  112314166 102914903 0 102914903 

कोर्हरु  4733166 4770145 0 4770145 
धरौटी  0 3125605 0 3125605 
संधीर्  प्रदेश सरकार वा अतर् कार्िक्रम   107581000 95019153 0 95019153 

भकु्तानी (ग+घ)  601363172.15 464310537.44 0 464310537.44 

ग. भकु्तानी (संचित कोषबाट )  489049006.15 363089136.44 0 363089136.44 

21000 पाररश्रतमक/सषु्टवधा 18 132632000 108056759 0 108056759 
22000 मालसामान िथा सेवाको उपर्ोग 18 72602000 53468647.99 0 53468647.99 
25000 सहार्िा 18 500000 480000 0 480000 
26000 अनदुान 18 16500000 6394250 0 6394250 
27000 सामान्जक सरुक्षा 18 13515000 9622341 0 9622341 
28000 अतर् खचि 18 1900000 1384295 0 1384295 
31000 गैर ष्टवन्त्तर् सम्पिी/पूाँन्जगि खचि 18 251400006.15 183682843.45 0 183682843.45 
घ. अतर् भकु्तानी  112314166 101221401 0 101221401 
कोर्हरु  4733166 4604443 0 4604443 
धरौटी  0 1586283 0 1586283 
संधीर् प्रदेश सरकार वा अतर् कार्िक्रम 

 107581000 95019153 0 95019153 
कट्टी रकम भकु्तानी/दान्खला गनि बााँकी  0 11522 0 11522 
ङ. र्ो वर्िको बचि (तर्नु) 

 (37335756.15) 29848739.01 0 29848739.01 
च. गि वर्िको न्जम्मेवारी रकम (अ.ल्र्ा) 

 0 38222378.15 0 38222378.15 
वर्ाितिको बाकी रकम (ङ +च) 

 (37335756.15) 68071126.16 0 68071126.16 
बैक िथा नगद बााँकी  २४  69251126.16  69251126.16 
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 ष्टफिाि दान्खला ंाः आतथिक वर्ि २०७६।७७ मा तनकासा मध्रे् बााँकी रहेका संन्घर् सशिि अनदुान 
िफि  रु.२९५२१५१९।२० तमति ०७७।४।१२ मा र रु ८३७७३३३ तमति ०७७।५।२१ मा 
गरी रु ३७८९८८५२।२ र प्रदेश ससिि अनदुानको रु६३३४७९८ तमति ०७७।४।१६ मा  समेि 
जम्मा रु.४४२३३६५०।२ नेपाल बैक तलतमटेड चरीकोट  शाखामा दान्खला भएको छ । 

 

 गााँउपातलकाले सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरणको पेश्की पर्छ्यौट गदाि धरौटी खािामा जम्मा गरेको 
ष्टफिाि गनि वााँकी रकम रु२०८०० तमति ०७७।८।२५ मा धरौटी खािावाट नेपाल बैक तलतमटेड 
चरीकोट बेरुज ुखािामा दान्खला गरेको छ । 

 

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

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

 

• प्राि ष्टविीर् ष्टववरणको अनसुचुी २४ मा बैक कारोवारमा बर्ाितिको बाकी रु.६९२५११२६।१६ 
र अनसुचुी २४ अनसुारको नगद िथा बैक बाकी रु. ९३११५८४१।१६  भई बैक 
रु.२४०३०४१७ ले बढी देन्खएको ष्टविीर् ष्टववरणले देखाउदछ । अनसुचुी २४ मा देखाएको 
बैक िथा नगद बाकी रु. ९३११५८४१।१६ मध्रे् रु. २४०३०४१७ बैक कारोवारमा तभन्निा 
भन्न ेउल्लेख छ ।र्स सम्वतधमा पषु्ट्रर्ाई प्राि नभएकोले ष्टहसाव एष्टकन हनु ुप्रदिछ । 

 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे 
बमोन्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचि शीर्िक सम्बतधी व्र्वस्था अवलम्बन गनुिपने 
िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्जमको ढााँचामा लेखा राख्नपुने 
व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको 
NEPSAS based ढााँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेिापतन प्रतिवेदन र लेखाङ्कनष्टवच समरुपिा 
देन्खदैन । 

• गााँउपातलकको संन्घर्  शशिि अनदुानको तनकासा बजेट रु१९२२२००० रहेकोमा सरुानसुार 
खचि रु२०३६६४२५ र प्रतिवेदन अनसुार रु१२८८७१२८ खचि देखाएको पाइर्ो । सरु र 
प्रतिवेदनमा फरक परेको रु ७४७९२९७ सम्वतधमा एष्टकन हनुपुदिछ । 

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

• गााँउपातलकाले पेश गरेको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदनमा भकु्तानी रु. ४६४३१०५३७।४४ देखाएकोमा 
पातलकाबाट खचि भएको सवै बजेट न्शर्िकको आतथिक ष्टववरण एवं फााँटवारीको जम्मा बाट जम्मा 
खचि संन्घर् ष्टवशेर् अनदुान बाहेक रु.४८०३९२००१।४४ देन्खतछ । फरक रकम रु.                      
१६०८१४६४ सम्बतधमा एष्टकन हनुपु्रदिछ । 

• पातलकाबाट लेखा पररक्षणको लागी पेश भएको सन्ञ्चिकोर्को बैंक नगदी ष्टकिाबअनसुार आम्दानी 
रु.४२८०७९९४९।६० देखाएकोमा पातलकाmले पेश गरेको ष्टवन्त्तर् ष्टववरण म.ले.प. फा.नंंं 
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२७२ मा रु.३९१२४४३७६।४५  देन्खतछ । ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन र बैंक नगदी ष्टकिाबतबच 
रु.३६८३५५७६।१५ फरक देन्खएको छ । 

 

• पातलकाको सन्ञ्चिकोर्को बैंक नगदी ष्टकिाब अनसुार रु.३७८४६७४६४  खचि देन्खएकोमा 
ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदनमा रु. ३६३०८९१३९।४४  देन्खतछ । बैंक नगदी ष्टकिाब र ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन 
तबच रु. १५३७८३२७।५६ ले फरक देन्खएको छ । र्ससम्बतधमा एष्टकन गनुिपदिछ । 

   लेखापरीक्षणका क्रममा बैंक नगदी ष्टकिाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारण 
स्थानीर् िहले पेश गरेको आर्–व्र्र् ष्टववरण र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था छैन । त्र्सैले 
िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीर् ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िष्टवक 
न्स्थति देन्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ । 

2.  न्जम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको सन्ञ्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बााँकी, र्स वर्ि प्राि र खचि 
भएको रकम स्पि देन्खने गरी ष्टहसाब राख्न ेर न्जम्मेवारी एष्टकन गनुिपदिछ । िर स्थानीर् िहको 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनसुार गि वर्िको अतत्र्मा रु.४५६६५००० मौज्दाि कार्म भएकोमा र्ो 
बर्िको शरुुमा रु.३८२२२३८७।१५ न्जम्मेवारी सारेको देन्खर्ो । जस अनसुार लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भतदा रु.७४४२६१२।८५ घटी न्जम्मेवारी सरेको सम्बतधमा र्ष्टकन 
गनुिपने देन्खएको रु......... 

 

 

 

 

 

 

 

७४४२६१२ 

3.  बैक ष्टहसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोन्जम 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्को तसफाररशमा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढााँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोन्जम मातसक रुपमा से्रस्िा 
र बैक खािाको ष्टहसाब तमलान ष्टवबरण िर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको देहार्बमोन्जमको 
खािाको बैंक ष्टहसाब तमलान ष्टववरण िर्ार नगरेको कारण तनम्नानसुार रु२९०४९३१६।६ फरक 
पनि गएकोले बैंक ष्टहसाब तमलान ष्टववरण िर्ार गरी र्ष्टकन गनपुदिछ । 

 

 
तस.नं. खािाको नाम 

शे्रस्िा अनसुार 
बााँकी 

बैंक स्टेटमेण्ट 
अनसुार बााँकी 

फरक 

१ 
चाल ुखचि खािा ष्टवजोर 
बर्ि 

३१०३६०९१।०१ २९५१६७१३।६० 

 

२ 
पून्जगि खचि खािा तबजोर 
बर्ि 

९५४११३१।५५ ४१०७२६२४।५५ 

३ धरौटी खािा २९२६१३३ २९२६१३३ 
४ संन्चिकोर् खािा ४९६१२४८५।६० ४४२७०४०७।१४ 
५ ष्टवष्टवध कोर् खािा ० ० 
६ प्रकोर् ब्र्वस्थापन कोर् १६५७७०२ २५३२२३ 
७ राजस्व वाडफाड खािा ० ४०२६०५६।४७ 
 जम्मा ९३११५८४१।१६ १२२१६५१५७।७६ २९०४९३१६।६  

 

3.1.  घटी मौज्दािाः उल्लेन्खि बैक ष्टहसावमा से्रस्िा र बेक स्टेटमेतट अनसुार रु २९०४९३१६।६ फरक 
देन्खउको छ । समग्रमा बैक बढी रु २९०४९३१६।६ देन्खएिापतन गााँउपातलका ले बैक ष्टहसावको 
ष्टववरण मलेप फारम नं २१२ िर्ार नगरेको कारण तनम्नानसुारको खािामा रु ६७६१४५५।८७ 
ले बैक मौज्दाि घटी फरक देन्खएको छ । घटी बैक मौज्दाि देन्खएको रकमको बैक ष्टहसाव तमलान 
ष्टववरण िर्ार गरर एष्टकन हनुपुने रु 

तस=न खािाको नाम से्रस्िा अनसुार बााँकी बैक अनसुार बााँकी फरक 

 

 

 

 

 

 

६७६१४५५ 
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१ चाल ुखचि खािा ३१०३६०९१।०१ २९५१६७१३।६० १५१९३७७।४१ 

२ संन्चिकोर् खािा ४९६१२४८५।६० ४४३७०४०७।१४ ५२४२०७८।८७ 

 जम्मा ८०६४८५७६।६१ ७३८८७१२०।७४ ६७६१४५५।८७  
3.2.  बैक नगदी र ष्टकिाब र आथीक ष्टववरण नतभडेको ंाः गााँउपालीकाले लेखापररक्षणलाई पेश गरेको 

बैक नगदी ष्टकिाब र आतथिक ष्टववरण िथा खचिको फााँटवारी अनसुार गााँउपातलका चाल ुखचि न्शर्िकमा 
रु ५६४४०४७२।१९ खचि देन्खएकोमा बैक नगदी ष्टकिावमा रु ५६४४०४७२।१९ खचि 
देन्खएकोमा बैक नगदी ष्टकिावमा रु ५६४२६४७२।१९ देन्खएको छ । फरक रकम १४००० 
सम्वतधमा एष्टकन हनुपुदिछ । 

 

3.3.  लेखा से्रस्िााः  स्थातनर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ मा पातलकाले आर् 
व्र्र्को अतभलेख अधावतधक रुपमा राख्नपुने व्र्वस्था छ । पातलकाले लेखापररक्षणलाई पेश गरेको 
ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन म.ले.प फा.न २७२, बैंक नगदी ष्टकिाब न्शर्िकगि आतथिक ष्टववरणहरु तभडान गदाि 
आम्दानी, खचि पेश्कीको अतभलेख अधावतधक रुपमा राखेको पाइएन । र्ससम्बतधी उदाहरणहरु 
तनम्नानसुार छन ्। 

• सडकबोडि िफि को आम्दनी िथा खचि रु६००००० रहेकोमा सरुमा कारोवार गरेको जनाएिापतन 
उक्त खचिको सरुमा आतथिक ष्टववरण िथा बेक नगदी ष्टकिाव देन्खएको छैन । 

• प्रकोप ब्र्वस्थापन िफि को खचि रु४००४४४३ रहेकोमा सरुवाट उक्त खचिको ष्टहसाव देन्खन 
आएन । 

• संन्घर् ष्टवशेर् अनदुानको प्रािी र ष्टफिाि रु१७५०००० खचिमा समावेश गरेको पाइएन । 

• सामान्जक सरुक्षा िफि को पेश्की फर्छ्यौट रकम धरौटी खािामा जम्मा गरी कारोवार गरेको 
देन्खतछ । 

 

4.  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक 
तनर्तरण प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वतधमा देन्खएका अतर् 
व्र्होराहरु िपन्शल वमोन्जम रहेका छन ।  
• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोन्जम एक आतथिक वर्िमा खचि हनु 

नसकी बााँकी रहेको रकम आतथिक वर्िको अतिमा स्थानीर् िहको संन्चि कोर्मा ट्रतसफर गनुिपनिमा 
आतथिक वर्ि समाि भए पश्चाि ्तमति २०७७ असोजमा ट्रातसफर गरेको पाइर्ो । 

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

• राजस्व संकलन सम्बतधमा सचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैष्टकङ्ग प्रणाली माफि ि गने 
गरेको देन्खएन । 

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

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

• स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भाब्र् आर्ोजनाको 
बैंक खडा गरेको देन्खएन । 
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• ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ाितवर्न गने सतदभिमा लक्ष्र्लाई आतिररकीकरण 
गने र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोष्टक मलु्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको देन्खएन । 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• पातलकाको ष्टवकास तनमािण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्राष्टवतधकिफि  १६ र 
प्रशासतनकिफि  १६ समेि ३५ कमिचारीको दरबतदी स्वीकृि भएकोमा क्रमश: १२ र ९ समेि  
२१ पदपूिी भएकोले कार्िलर् सञ्चालनमा कमिचारीको अभाव रहेको पाईर्ो । 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि 
सेवाहरुको कार्ाितवर्न न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्तर िर् गरेको पाईएन । 
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• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 वमोन्जम कमिचारीहरुको कार्ि ष्टववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमोन्जम िलष्टव प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव 
भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वर्िभरीमा रु.१०४९९४२६८ 
खचि लेखेको पाईर्ो । 

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

• भ्रमणमा खष्टटने कमिचारीहरुवाट आन्शक मार प्रतिवेदन तलने गरेको । 

• र्ािार्ाि खचि भतु्तानी गदाि स्पि मापदण्ड र दररेट तनधािरण नगरेको । 

• एकीकृि न्जतसी ष्टकिाब िर्ार नगरेको । 

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

पान ष्टवलमा कारोवार गरेको । 

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

• स्थातनर् सरकार संचालन एन २०७४ को दफा ९७ वमोन्जम पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको 
साविजतनक सम्पतिको रेखदेख,ममिि सम्भार र संरक्षण गरे नगरेको अतभलेख राखेको पाइएन । 

•  केही भ्रमण आदेश र खचि ष्टवल हािले सच्र्ाई भकु्तानी खचि लेखेको । 

• र्ोजना कार्ाितवर्नको कार्ििातलका नबनाएको । 

• न्स्वकृि मलेप फारम नं अनसुारको अतभलेख अद्यावतधक नगरेको 
• न्जतसी खािा ष्टकिावको ढाचा अनसुार स्पेन्शष्टफकेशन लगार्िका कुराहरु अद्यावतधक नगरेको । 

• इतधनको प्रर्ोगमा लगबकु आन्शक रुपमा मार राखेको र अतधकांश इतधको कारोवार संन्क्षि 
करष्टवजकवाट गने गरेको । 

• म्रमण अतभलेख खािा बद्यावतधक रुपमा नराखेको । 

• ममिि अतभलेख अद्यावतधक नगरेको । 

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

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

5.  सेवा प्रवाह लेखापररक्षणलाई प्राि ष्टववरण अनसुार अ ब ०७६।७७ मा पातलकाबाट तनम्नानसुारको 
सेवा प्रवाह गरेको देन्खतछ  । 

 

 तस न ष्टववरण ष्टववरण सेवा प्रातिका लातग तनवेदन र तसफाररस सखर्ा 
१ जतम मतृ्र् ु दिाि ४७७ तसफारीस ४७५ 

२ नागररकिा तसफाररस १८० तनवेदनमा १७७ तसफाररस 

३ अतर् तनवेदन तसफारीस ३५७८ तनवेदनमा ३६७६ साररस 

४ नािा प्रमाणीि २९८ तनवेदनमा २९६ तसफारीस 

५ घरबाटो तसफारीस ११३० तनवेदनमा १२७ तसफारीस  

 

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

िहले आगामी आतथिक वर्िको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० 
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गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसातितभर सभाबाट पाररि गनुिपने 
व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका 
प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स 
स्थानीर् िहमा उपाध्र्क्ष श्री लालमार्ा र्ोञ्जन ले २०७६।३।१० गिे रु.३८ करोड ६४ लाख 
४४ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।३।११ मा पाररि भएको छ । र्सैगरी 
स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गरेको 
देन्खर्न । कानूनले िोके बमोन्जम अन्खिर्ारी ददनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

7.  र्ोजना िजुिमा र कार्ाितवर्नाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमोन्जम स्थानीर् 
िहले र्ोजना वनाउाँदा सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट गरी 
प्राथतमष्टककरण गनुिपने व्र्वस्था छ । साथै र्ोजना वनाउाँदा मध्र्म िथा ददघिकालीन प्रकृतिका 
आर्ोजनाहरूको सूची समेि िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन ुपने व्र्वस्था छ । पातलकाले र्स वर्ि  
आतथिक, सामान्जक, पूविधार लगार्िका क्षेरमा रु४२ करोड ३२ लाख ९० हजार बजेट ब्र्वस्था 
भएकोमा रु ३२ करोड ९ लाख २१ हजार खचि भएको छ । र्स वर्ि सञ्चातलि कुल  र्ोजनाहरू 
मध्रे् १ लाख भतदा कमका १०  र्ोजना १–५ लाख सम्मका ५४  र्ोजना, ५–१० लाख सम्मका 
४९ र्ोजना र १० लाख भतदा माथी ४४  र्ोजना सञ्चालन भएकोमा ३   वटा र्ोजना क्रमागि रष्टह 
उपभोत्ता सतमतिवाट १५०  र ठेक्कावाट  ८  र्ोजना संचालन गरेको पाइर्ो । पातलकाले मध्र्म िथा 
ददघिकातलन र्ोजना छनौट िथा प्राथतमष्टककरण नगरेको र अतधकांश कच्ची वाटोमा रकम खचि गरेको 
देन्खतछ । पातलकाले मध्र्म िथा ददघिकातलन र्ोजना छनौट िथा प्राथतमष्टककरण गरी 
सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि गने गरी र्ोजना सञ्चालन हनु ुपदिछ । 

 

8.  अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोन्जम स्थानीर् आतथिक अवस्था समेिको 
आधारमा बजेट िथा कार्िक्रमको प्राथतमकीकरणका आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा 
तनधािरणका आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् 
िहले र्ो बर्ि रु ३ करोड ५८ लाख  अबण्डा राखेको छ । उक्त  अबण्डा रकम कार्िपातलकाको 
ष्टवतभन्न तमतिको तनणिर्बाट बजेट व्र्वस्था गरी खचि गरेको छ । बजेट अबण्डमा राखी कार्िपातलकाको 
तनणिर्बाट खचि गने प्रष्टक्रर्ामा तनर्तरण गनुिपदिछ ।                                                                                                                                                             
।                                                                  (रु हजारमा) 

 

 क्र=; अवण्डा न्शर्िक रकम अवण्डा वाट खचि भएको कार्िक्रम 

1.  अतर् सम्पतिको संचालन र 
ममिि 

१५०० रु २९७ हजार खचि चाल ुिफि  

2.  अतर् साविजतनक तनमािण २००० खचि नभएको 
3.  पर्िटन अतर् कार्िक्रम ५०० रु २लाख ४० हजार पर्िटनमा खचि 
4.  र्वुा शशन्क्तकरण अतर् ५०० खचि नभएको 
5.  लघ ुउद्यम अतर् ५०० खचि नभएको 
6.  सहकारी क्षेर अतर् ५०० अतभमनु्खकरण 

7.  सामदुाष्टर्क तबद्यालर् अतर् ८३०० खचि नभएको 
8.  लन्क्षि बगि अतर् ४५०० खचि रु १५४६ हजारमा 
9.  उत्पादन साझेदारी अतर् ७५०० कृष्टर्ि िफि  रु ७५०० हजार नै खचि 

10.  सडक ममिि सधुार अतर् ५००० खचि रु ३४९० हजारमा 
11.  तसंचाई प्रविधिन १५०० खचि नभएको 
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12.  खानेपानी प्रबिधिन १५०० खचि नभएको 
13.  वन िथा वािावरण अतर् १००० खचि नभएको 
14.  ढल पाइप ब्र्वस्थापन १००० रु ९६० हजार खचि 
 जम्मा ३५८००   

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

 

 
 
तस.न मैजदुा कार्िक्रम रकम पररवन्त्ति कार्िक्रम रकम तनणिर् तमति 

1.  लन्क्षि बगि ५०० ष्टवतभन्न ३ कार्िक्रम ५०० ०७७।३।३ 
2.  गरीवसाँग ष्टवशेश्वर २५० ष्टवतभन्न ४ समहु २५० ०७७।२।६ 
3.  कृष्टर्ि तबकास साझेदारी नखलेुको ष्टवतभन्न ३ वटा नखलेुको ०७७।२।६ 

4.  ष्टवतभन्न ५ कार्िक्रम ५००० कोतभड कोर् ५००० ०७७।२।६ 
5.  ष्टवतभन्न २ कार्िक्रम ४१० फौन्जष्टकरा तनर्तरण ४१० ०७७।२।६ 
6.  साझेदारी कार्िक्रम ८०० ष्टवतभन्न ८ ८०० ०७७।१।१६ 
7.  ष्टवतभन्न ७१ कार्िक्रम ७२९१ ष्टवतभन्न ८० वटा ४२४२७ ०७६।१२।५ 

 

10.  प्रगति ष्टववरण नभएको ंाःस्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा र्ोजना छनौट 
िथा सञ्चालन सम्वतधी व्र्वस्था छ । पातलकाले र्स बर्ि उपभोक्ता सतमतिवाट सञ्चालीि १५० 

र्ोजनाहरु समेि कुल १५८ र्ोजना सञ्चालन गरेको देन्खर्ो । पातलकाले सञ्चातलि र्ोजनाहरुको 
प्रगति ष्टववरण पेश हनु आएन । सञ्चालीि र्ोजनाहरुको कार्िसम्पन्न अवस्था, ष्टवतिर् एवं भौतिक प्रगति 
स्थीति समेिको ष्टक्रर्ाकलापगि र रकमगि पररमाण खलु्ने गरी एकीकृि रुपमा प्रगति प्रतिवेदन िर्ार 
नगरेकोले सो को ष्टवश्लरे्ण गनि सष्टकएन । अि ंाः स्वीकृि कार्िक्रम बमोजीम कार्ि सञ्चालन र 
सञ्चालीि कार्िको प्रगति ष्टववरण िर्ार हनुपुदिछ । 

 

11.  सञ्चालन नभएका िथा शतुर् प्रगति भएका कार्िक्रममहरु तनम्नानसुार रहेका छन ्प्राि कार्िक्रमहरु 
संचालन गरी वजेट उपर्ोग क्षमिा बढाउनपुदिछ । 

 

 तस. न.  बजेट/उपन्शर्िक बजेट कार्िक्रम खचि 
१ ष्टवष्टवध कार्िक्रम २२ ०० 

२ ष्टवशेर् अनदुान १७५०० ०० 

३ दतलि अतभमनु्खकरण कार्िक्रम ५०० ०० 

 जम्मा १८०२२    

 

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

 

 तस.नं. कुल खचि चौमातसक खचि (रु.हजारमा)  
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पूाँजीगि खचि 
शीर्िक 

प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेस्रो 
चौमातसक 

आर्ाढ मष्टहनाको 
मार खचि 

 पनु्जगि िफि  १८३६८
३ 

५५३० ४४११४ १३४०३
९ 

१०४४१३ 

 खचि प्रतिशि १०० ३=०१ २४=०१ ७२=९७ ५६=८४  
13.  क्षरेगि बजेट र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा 

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

 

 मखुर् क्षरे वाष्टर्िक वजेट खचि रकम कुल खचि मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथिक ष्टवकास ५०५१९००० ३५७७१२०४ ९=८५ 

सामान्जक क्षेर  २१९८३११३
३ 

१५५५६८०८४ ४२=८४ 

पूवािधार ष्टवकास क्षेर १५२९३९८७
३ 

१२९५८२२०५ ३५=६८ 

सशुासन िथा अतिरसम्वन्तधि क्षेर २७९३००० १४३४७१३ ०=३९ 

कार्ि सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचि ६२९६६००० ४०७३२९२९ ११=२१ 

जम्मा ४८९०४९०
०६ 

३६३०८९१३६ १०० 

 

 

 उन्ल्लन्खि ष्टववरण ष्टवश्लरे्णबाट तनम्नानसुार देन्खएको छ:  
13.1.  खचि तबश्लरे्णाः पातलकाले र्सबर्ि कुल आन्तिरक आर्बाट रु५९७९६४७।७७  राजस्व बााँडफााँड र 

अनदुानबाट रु३८५२६४७२७ र अतर् समेि रु४९४१५९२७६ आम्दानी भएकोमा चाल ु िफि  
रु१७९४०६२९२।९९  र पूाँन्जगि िफि  रु१८३६८२८४३।४५  र तबन्त्तर् ब्र्बस्था िफि  रु ० 
र अतर् समेि रु ४६४३१०५३७  खचि भएको छ । खचि मध्रे् आतिररक आर्को ष्टहस्सा १=२८ 

प्रतिशि रहेको छ । र्सबर्ि पदातधकारी सतबधामा रु२२४६७००  खचि भएको छ जनु आतिररक 
आर्को ३७=५७ प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राि भएको सबै अनदुान र राजस्व बााँडफााँडको 
रकमबाट ४६=४६ प्रतिशि चाल ुर ४७=६७ प्रतिशिमार पूाँन्जगि तनमािणमा खचि भएको देन्खतछ । 
र्सबाट पातलकाहरुले तबकास तनमािण प्रर्ोजनमा तर्नु खचि गरेको प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बष्टढ खचि 
भएको देन्खतछ । प्रशासतनक खचि तनर्तरण गदै प्राि अनदुान र राजस्व बााँडफााँडको रकम 
अतधकरुपमा तबकास तनमािण प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदिछ । 

 

13.2.  लेखापररक्षण लाई प्राि ष्टववरण अनसुार र्स वर्ि कुल आतिरीक आम्दानी  रु५९७९३४८   रहेकोमा 
पातलकाको कुल प्रशासतनक खचि रु४०७३२९२९ रहेको छ । आतिरीक आर्को िलुनामा प्रशासतनक 
खचिको ष्टहस्सा  ६=८१ गणुा बढी  रहेको छ । पालीकाले आतिरीक आम्दानी थप स्रोिहरु बढाउन 
पहल गनुिपदिछ । 

 

13.3.  अधरुा आर्ोजना – आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २६ अनसुार र्ोजनाहरुको भौतिक 
र ष्टवत्तीर् पक्षको सामषु्टहक समीक्षा गनुिपने र र्सरी गररने समीक्षामा प्रगति कम हनुकुा प्रमखु कारणहरु 
र सोको तनतमत्त न्जम्मेवार व्र्न्क्तको पष्टहचान गनुिपने, त्र्स्िो समीक्षामा सधुारका लातग चाल्न ुपने 
कदमहरु र न्जम्मेवार व्र्न्क्त उपर गनुिपने कारबाही समेि उल्लेख गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् 
िहले र्ो वर्ि  कोल्ड स्टोर मा रु ६ करोड र वडा नं १ र ४ को वडा कार्ािलर् भवन तनमािणमा 
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रु१५००० हजार बजेट ब्र्वस्था भएकोमा र्ोजनाको कार्ि सम्पन्न हनु नसष्टक न्जम्मेवारी सारेको छ 
। र्सरी सम्झौिा गरी सम्पन्न हनु नसष्टक अधरुो रहन गएको उपर्कु्त देन्खएन । 

 संगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  
14.  कमिचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 

अतधकार क्षेर र कार्िबोझको ष्टवश्लरे्ण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारबाट तलईन ेकमिचारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी 
दरबतदी सृजना गनि नसष्टकने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले ष्टवतभन्न ११ पदमा २३ जना कमिचारीहरु 
करारमा राखी रु.१२३४७४४३ खचि लेखेको छ ।  
    त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोन्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, 

सर्श, कार्ािलर् सहर्ोगी, पलम्बर, इलेक्टीतसर्न, चौष्टकदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा मार 
करारवाट सेवा तलन सष्टकने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेन्खि पद वाहेकको 
ष्टवतभन्न स=ुप्र=अ १, इन्तजतनर्र १, सहार्क पाचौ १, क=अ पाचौ १, सपुरभाइजर १, अतमन चौथो १ गरर 
६ पदमा ११ जना करार तनर्नु्क्त गरी बर्िभरीमा रु.२४६९१४८ भकु्तानी गरेको देन्खतछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15.  कल्र्ाण कोर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोन्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् 

सेवाका आफ्नो दरबतदीमा कार्िरि प्रत्रे्क कमिचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतिशि 
रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउन ेरकम थप गरी जम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले 
र्स वर्ि ष्टवत्तीर् समानीकरणबाट कमिचारी कल्र्ाण कोर्को ब्र्वस्था गरेको पाइएन । 

 

16.  कमिचारी ष्टफल्ड भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोन्जम स्थानीर् 
सेवा गठन, संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा सषु्टवधा सम्बन्तध आधारभिू तसर्द्ाति र मापदण्ड 
संघीर् काननु बमोन्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोन्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन िथा व्र्वस्थापन 
सेवाको शिि िथा सतुबधा सम्बन्तध अतर् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु बमोन्जम हनु ेव्र्वस्था 
छ । स्थानीर् िहले कानून नबनाई र्ो बर्ि ६ जना मध्रे् ४ करारिफि को रु ६१८९९६ र २ जना 
स्थाष्टर् िफि को रु १२५३७० गरी प्राष्टवतधक कमिचारीहरुको ष्टफल्ड भत्ता वापि रु ७४४३६६  
प्रोत्साहन भत्ता खचि गरेको कारण आतथिक व्र्र्भार बढ्न गएको रु. 

 

17.  पातलकाले अतिररक्त समर्मा कार्िगरेवापि म्र्ानअुल हान्जरी संलग्न गरी ष्टवतभन्न कमिचारीहरुलाई 
खाजा खचि वापि र्स बर्ि कुल जम्मा रु ११२३५७९ खचि लेखेको छ ।  

 

 • कानून तनमािण एवं कार्ाितवर्न  

18.  कानून र सञ्चालन न्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 
िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका ष्टवर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, कार्िष्टवतध 
र मापदण्ड बनाई कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको 
लातग संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध 
गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म १९ वटा ऐन, ५ वटा तनर्मावली, १२ वटा कार्िष्टवतध लगार्ि 
४७ वटा काननु तनमािण गरी कार्ाितर्नमा ल्र्ाएको पाइर्ो ।  

 

19.  तर्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ सम्म अतधकार 
क्षेर िथा तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप 
प्रकृतिका आधारमा ष्टवामद दिाए भएको ३ मष्टहनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको 
क्रममा प्राि ष्टववरण अनसुार गिबर्ि फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी ० र र्ो 
बर्ि थप भएको ५५ गरी कुल ५५ ष्टववाद दिाि भएकोमा ५४ वटा मार फछ्र्र्ौट भई १ वटा बााँकी 
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देन्खतछ । तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी 
टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

20.  आतिररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले 
आतथिक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातसक 
समाि भएको एक मष्टहना तभर आतिररक लेखापरीक्षण गराउन ुपने उल्लेख छ । र्स स्थानीर् िहले 
२०७६।७७ को आतथिक कारोबारको कोलेतनका चरीकोट बाट अतिरसरकारी हस्िातिरीि कार्िक्रम 
बाहेक अतर् न्शर्िकको आतिररक लेखापरीक्षण आलेप शाखा गठन गरी १ आलेप सहार्क वाट 
लेखापररक्षण भएिापतन प्रभावकारी भएको देन्खएन । 

 

 • पदातधकारी सषु्टवधा  
21.  पदातधकारी सषु्टवधा – बागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले 

पाउने सषु्टवधाका सम्वतधमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, २०७५ (पष्टहलो संशोधन समेि)को  दफा ३ 
(क) (१) मा स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले अनूसूची १ मा उल्लेख भएको सषु्टवधा पाउने ब्र्वस्था 
छ । पातलकाले र्स बर्ि संचारमा रु.१९७७००, खाजामा रु.२४६०००, पसु्िक, परपतरका, 
इतटरनेटमा रु.१३२००० सरसफाई िथा ममििमा रु.५७०००, तडजेल पेट्रोलमा र समतवर्मा 
रु.२६४०००, अतितथ सत्कारमा रु.२९१००० र ०७६।४।१ देन्ख ०७६।६।३० सम्मको 
पारीश्रतमकमा १०५९००० गरी जम्मा रु.२२४६७०० खचि लेखेको पाइर्ो । 

 

 पातलकाले ष्टवतभन्न २ पटक गााँउसभा संचालन गदाि उपन्स्थि जनप्रतितनतधहरुलाई खाना, खाजा, र्ािार्ि 
खचि र होटल बास बापि रु६१३५७० खदु भकु्ततन खचि लेखेको छ ।र्स्िो खचिमा तमिब्र्ष्टर्िा 
कार्म गनुिपदिछ । 

 

22.  खाना िथा ष्टवष्टवध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्र्र्को 
बजेट अनमुान आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि गनुिपने व्र्वस्था 
छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि खाना िथा ष्टवष्टवधिफि  मार रु.१९१७६८० खचि गरेको छ ।र्स्िो 
खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

23.  सामान्जक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथिक 
सहार्िा, चतदा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान ष्टविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको देन्खंदैन । र्स 
स्थानीर् िहले उपचार प्रर्ोजनको लातग र्ो वर्ि ष्टवतभन्न व्र्न्क्त एवं संघ संस्थालाई रु.७३६१९१९  
आतथिक सहार्िा र रु ४८०००० अतर् सहार्िा गरी जम्मा रु ७८४९९१९ सहार्िा  ष्टविरण 
गरेको पाइर्ो । र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

 • अनदुान प्राति, ष्टविरण र ष्टफिाि  
24.  अनदुान ष्टफिाि – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्िष्टवतध बमोन्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् 

िहमा प्राि हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान वर्िभरी खचि नभई बााँकी रहेको अवस्थामा सम्बन्तधि 
तनकार्मा ष्टफिाि गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । प्राि ष्टववरण (सरुको अनसूुची १२ र २१) अनसुार 
२०७७ असार संन्घर् शशिि िफि को अतर् अनदुान प्रािी भएको रु३६०९०७।५० अनदुान खचि 
नभई बााँकी रहेकोमा ष्टफिाि गरेको पाइएन । खचि नभई बााँकी रहेको रकम एष्टकन गरी सम्बन्तधि 
तनकार्मा ष्टफिाि गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

३६०९०७ 

25.  अनदुानको अनगुमन – साविजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए 
नभएको एकीन गनि अनदुान उपलब्ध गराउने तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुिपदिछ । िर 
पातलकाले देहार्अनसुार खचि लेखेका छन । िर पातलकाबाट तबिरण भएको अनदुानको सष्टह सदपुर्ोग 
भए नभएको सम्बतधमा अनगुमन िथा सोबाट प्राि उपलव्धी मापन गरेको छैन । साथै अनदुान 
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सम्बतधमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेका छैनन ्। िसथि अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई संघ, 

प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट ष्टविरण हनुे अनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको जीबनस्िरमा 
सधुार आएको र्ष्टकन गरी रकमको पूणि सदपुर्ोग गराउनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 क्र=स कार्िक्रम लाभग्रही अनदुान रु 

1.  बाख्रापालन अनदुान ३६ ३६००००० 

2.  बंगरु पालन अनदुान ४ ४००००० 

3.  माछापालन अनदुान १ १००००० 

4.  कुखरुा पालन अनदुान २ २००००० 

5.  चौरी पालन अनदुान १ १०००००  

 

26.  नाफामूलक संस्थालाई अनदुान – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ ष्टविरणमखुी 
खचिलाई तनर्तरण गदै संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राि रकमलाई स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास िथा 
दीघिकालीन पजुी तनमािण हनुे कार्िमा खचि गनुिपदिछ । जसबाट नाफा कमाउने उद्देश्र्ले स्थाष्टपि 
संस्थालाई अनदुान उपलब्ध गराउन तमल्दैन ।र्दद उपलब्ध गराउने हो भने पतन साबिजतनक रुपमा 
तनशलु्क वा तर्नु शलु्कमा सेबा उपलब्ध गराउने सतुनन्श्चि हनुपुदिछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि 
देहार्अनसुारका १९ नाफामूलक संस्थाको कार्ािलर् व्र्वस्थापन खचिमा लातग रु.१९ लाख अनदुान 
उपलब्ध गराएका छन ्।िर त्र्सबाट उपरोक्त बमोन्जम सेबा प्रबाह हनुे सतुनन्श्चि छैन । 

तस.नं. अनदुान पाउने संस्थाको नाम प्रर्ोजन अनदुान रकम 

1.  जलजले कृष्टर्ि सहकारी संस्था लतमटेड उत्पादन साझदेारी १००००० 

2.  आलेश्वरी साना कृष्टर्ि सहकारी संस्था लतमटेड उत्पादन साझदेारी १००००० 

3.  उज्र्ालो मष्टहला सहकारी संस्था लतमटेड उत्पादन साझदेारी १००००० 

4.  एष्टककृि शैलङु साना ष्टकसान समहु उत्पादन साझदेारी १००००० 

5.  कुम्भेश्वर बहमुखुी सहकारी संस्था लतमटेड उत्पादन साझदेारी २००००० 

6.  ष्टवतभन्न १३ कृष्टर्ि फामि समहु उत्पादन साझदेारी १३००००० 

 जम्मा  १९००००० 

र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

27.  पूाँजीगि बजेटमा चाल ुप्रकृतिका खचि – पूाँजी सजृना नहनुे खालका ष्टविरणमूखी िथा उपर्ोतगिा नददने 
खचिलाई तनरुत्साष्टहि गदै स्थानीर् िहले अतधकिम प्रतिफल ददने र पूाँजीको तनमािण हनुे एवम ्
उपर्ोतगिा तसजिना हनुे गरी र्ोजना छनौट िथा कार्ाितवर्न गनुिपने कार्िक्रम छनौट गरी पूाँजीगि 
शीर्िकमा समावेश गरी तसतमि स्रोिको उच्चिम प्रर्ोग गनुिपदिछ।र्स स्थानीर् िहले देहार् अनसुारका 
पूाँजी तनमािणमा सहर्ोग नरहने, उत्पादनमा वृष्टर्द् नगने ष्टकतसमका खचिलाई ष्टवतभन्न संघ संस्था, समूह, 

क्लव लगार्िलाई कार्िक्रम र प्रस्िावको आधारमा पूाँजीगि शीर्िकबाट रु.१०५२९३७ भकु्तानी 
ददएको पाईर्ो । 

तस.नं. भकु्तानी पाउने संस्थाको नाम प्रर्ोजन रकम 

1.  र्ोजना जााँचपास िथा फरफारक सतमि बैठक 
८ जना 

वैठक भत्ता भकु्तानी १०८००० 

2.  करार कमिचारी छनौट र ठेक्का मलु्र्ाङ्कन सतमति 
बैठक भत्ता ७ जना 

वैठक भत्ता भकु्तानी ५३५०० 

3.  गाउपातलका राष्टष्ट्रर् महासंघ सदस्र्िा शलु्क २०००० 

4.  अनगुमन भत्ता लगार्ि अनगुमन भत्ता २३१२२७ 

5.  प्राष्टवतधक कमिचारी िलब भत्ता ६६०२१० 
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 जम्मा  १०५२९३७ 

र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 
28.  अनतु्पादक खचि – साबिजतनक श्रोिको उपर्ोग गदाि अतधकिम प्रतिफल सतुनन्श्चि हनुे गरी खचि 

गनुिपनेमा र्स पातलकाले देहार् बमोन्जमका अनतु्पादक प्रर्ोजनमा रु.१२५०००० खचि गरेको देन्खतछ 
। 

तस.नं. भकु्तानी पाउने संस्थाको नाम प्रर्ोजन रकम 

1.  ष्टहले जारा महोत्सव आर्ोजक महोत्सव ४००००० 

2.  नव शैलङु लातलगरुास समाज फुटवल प्रतिर्ोतगिा २५०००० 

3.  चणािवति तरवेन्ण ष्टवकास िथा प्रबिधिन संघ बर्द् आश्रम अनदुान ५००००० 

4.  परकार महासंघ दोलखा साविजतनक सनुवुाई १००००० 

 जम्मा  १२५०००० 

र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

29.  महोत्सव िथा अतर् खचि – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले संस्था, समूह, पवि, जारा, र्ारा, 
ष्टवरामी, संस्कृति लगार्िमा आतथिक सहार्िा ददन सक्ने कानूनी व्र्वस्था गरेको देन्खदैन । िर 
गाउाँपातलकाले र्स वर्ि उत्सव महोत्सव,  धातमिक, सामान्जक, सााँस्कृतिक प्रकृतिका कार्िमा 
रु.४००००० खचि गरेका छन । 

 

 • कर दस्िरु एवं आतिररक आर्  
30.  तगट्टी  ,ढंुगा ,बालवुाको कराः  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन ,2074 को सातबक दफा 64 को उपदफा  

१, १ )च( , ३ र ४ मा ढंुगा  ,अतधकारतगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुको दोहोरो   
रहने ,करको दर सम्बन्तधि प्रदेशले तनधािरण गरी स्थानीर् िहहरुले संकलन गरेर प्रदेश स्िरको  

कोर्मा जम्मा गने व्र्वसथ्ा गरी बााँडफााँड हनुे गरेको तथर्ो । िर उक्त दफा संघीर् आतथिक ऐन ,
2075 द्वारा खारेज गरी दफा ६२ )क (थप गरेर स्थानीर् िहहरुले तगट्टी ,ढंुगा ,वा तबक्री गरीबालु  
प्राि रकम आफ्नो संन्चि कोर्मा जम्मा गने ब्र्बस्था गरेको छ । र्सै सम्बतधमा बागमति प्रदेश 
सरकारको प्रदेश  आतथिक ऐन २०७६ को दफा ९ मा संघीर् काननुसंग बान्झने गरी ढंुगा  ,तगटी ,
बालवुा दहत्तर बहत्तरको शलु्क असलुी र बााँडफााँड सम्बतधी   ब्र्बस्था गरेको छ । बागमिी प्रदेश 

आतथिक ऐन २०७६ को दफा ९ )५ (अनसुार तगट्टी ढंुगा बालवुा वापि संकतलि करको चातलस 
प्रतिशि प्रदेश सन्ञ्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने व्र्वस्था छ । र्सैगरी संघीर् मतरीपररर्द्ले ढंुगा ,

तगट्टी ,बालवुा उत्खन्न ,तबक्री िथा व्र्वस्थापन सम्बतधी मापदण्ड , 2077 जारी गरी तगट्टी ढंुगा 
बालवुा तबष्टक्रबापिको राजस्व स्थातनर्ले सङ्ककलन गरी प्रदेश र स्थातनर् िह बीच क्रमशाः ४० र 
६० प्रतिशि हनुेगरी बााँडफााँड गने ब्र्बस्था गरेको छ जनु स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 
६२ )क (तबपररि देन्खतछ । र्स गााँउ.पातलकाले तगट्टी ढंुगा बालवुा तबष्टक्रबाट र्सबर्ि  आर् ठेक्काको  
रु २४६७५९ नगदी रतसद बाट कर संकलन गरर  राजस्व प्राि गरेकोमा रु ९८७०३।६० 

प्रदेशसंन्चिकोर्  मा पठाएको र रु१४८०५५।४० स्थातनर् संन्चिकोर्मा जम्मा गरेको पाईर्ो । 
तगट्टी ढंुगा बालवुा तबष्टक्रबाट प्राि हनुे राजस्व उत्पिीको आधार एबं सो राजस्व सङ्कलन गदाि पने 
बािाबरणीर् असर समग्र प्रदेशसंग सम्बन्तधि भएकाले राजस्व बााँडफााँड सम्बतधी काननु िजूिमा गदाि 
सो तबर्र्लाई मध्र्नजर राखेर संघीर् काननुसंग नबान्झने गरी स्पि कानूनी व्र्वस्था गने र सो को 
आधारमा राजस्व संकलन िथा बााँडफााँड गनुिपदिछ । 

 

31.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ 
मा एकीकृि सम्पन्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल ष्टवरौटी शलु्क 
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उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीर्िकमा आर् अनमुान र असलुी न्स्थति तनम्नानसुार रहेको 
देन्खतछ । 

 आर् शीर्िक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सम्पन्त्त कर २००००० ०० ०० 
वहाल कर २००००० ४०९९८२।५० २०४=९९ 

व्र्वसार् कर १०००००० २१९२०७ २१=५२ 

वहाल ष्टवरौटी शलु्क १००००० ४५२६४६ ४२५=४६  

 

 पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वन्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मार 
कर एवं शलु्क बझुी पररपाटी रहेकोले उन्ल्लन्खि असलुी र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था देन्खएन ।िसथि 
आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

 

32.  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो कार्िक्षेर 
तभर रहेका ष्टवतभन्न व्र्वसार् गने व्र्न्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ । र्स वर्ि 
गाउाँपातलकाले व्र्वसार् दिाि ९६ िथा नवीकरण ११ शलु्क वापि रु८४०० कर संकलन गरेकोमा 
पातलकाको क्षेरतभर रहेका व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख अध्र्ावतधक गरेको छ्न । िसथि पातलकाले 
आपm्नो क्षेर तभर सञ्चालनमा रहेका सम्पूणि व्र्वसार्ीको अद्यावतधक अतभलेख राखी करको दार्रातभर 
ल्र्ाउन ुपदिछ । 

 

33.  दहत्तर बहत्तर शलु्क - गााँउपातलकाले पातलकावाट ढुङ्गा ढुवानी र अतम्रसो तनकासी वापि रु २००० 
र वडा कार्ािलर् ७ को तमति ०७६।४।२९ को परानसुार रु २४४७५९ को ढुङ्गा तगटी वालवुा 
संकलन गरेको पाइर्ो । कुल संकतलि रकम रु२४६७५९ तमति २०७७।६।१५ मा रु 
९८७०३।६० प्रदेशमा पठाएको देन्खतछ । गााँउपातलकामा र्स्िो प्रकृतिको कर उठाउन ेसम्तधी 
कुनै तनणिर् र अतधकार संलग्न भएको पाइएन । तनर्मानसुार मार अतधकार प्राि गरी कर संकलन 
गनुि पदिछ ।उक्त संकतलि रकम रु २४४७५९ को १३ प्रतिशि का दरले हनुे मअुकर रु 
३१८१८।६७ राजस्व दान्खला भएको पाइएन । 

 

34.  आतिरीक आम्दानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ अनसुार आम्दानी खचि 
पषु्टि हनुे गरर प्रमाण राख्नपुने ब्र्वस्था रहेको छ । कार्ािलर्ले र्ोवर्ि आतिररक आम्दानी 
रु.५९७९६४७।७७ गरेको तबवरण प्राि भएको छ । गााँउपातलका कार्ािलर् र ८ वटा वडा 
कार्ािलर्हरुले गााँउपातलकाबाट प्राि रतसद प्र्ाड थान, आम्दानीमा प्रर्ोग भएका रतसदहरु र बाकी 
रहेका रतसदहरुको अतभलेख अद्यावतधक गरेको छैन । िोष्टकएका म.ले.प.फारम नं १०५, १०६, 
१०७ र १०८ लगार्ि तनम्नानसुारका अतभलेखहरु ब्र्वन्स्थि राखेको नदेन्खदा गााँउपातलका र वडा 
कार्ािलर्हरुबाट भएको आम्दानी र्ष्टकन गनि सष्टकएन । 

 

35.  वडागि आम्दानीाः गााँउपातलकावाट प्राि आम्दानी ष्टववरण अनसुार पातलकािफि को र वडागि रुपमा 
नगदद रतसद बनु्झतलएको ष्टफिाि गरेको र सोको आम्दानी ष्टववरण र्स प्रकार रहेको छ । 

 

 

 क़ स गएको ठेलल 

नगलद/मालपोि 

लििाा आएको 

ठेलल 

आम्दालन 

रलसद रु.  

मालपोि 

रलसद रु. 

जम्मा रकम  

रु. 

बैक 

दालखला 

रकम 

बालकाँ  कैलियि दालखला 

समय 

                   

वडा नं. १ मान बहादरु 

तामाङ १६ 

नगदद ५ तथा मालपोत 

११ 

दिताा रदिद  

१६ 

             
33,020  

       
143,34
8  

          
176,368  

१३२३७३          
43,995  

  पटक पटक 
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वडा नं. २शुक्रध्वज 

तमाङ १० मनकुमार 

थापा १ 

५ नगदद तथा ६ 

मालपोत 

दिताा रदिद  

११ 

             
56,100  

         
50,534  

          
106,634  

१०२०३३            
4,601  

  पटक पटक 

वडा नं. ३ उषा काकी ९ 

धुब्र कुमार शे्रष्ठ १ तारा 

शे्रष्ठ ५  

८ नगदद तथा ६ 

मालपोत 

दिताा रदिद     

१५ 

           
215,433  

         
45,45
4  

          
260,88
7  

२५८७९४            
2,093  

१२००८ धरौटी तथा 

६०० िाउनमा 

दादिला ५ पन्ना 

पुरानो 

जेठ अिारमा 

वडा नं. ४ माधव प्रिाद 

भण्डारी १४ दिना तामाङ 

१ र पुरानो दिना तामाङ 

७ नगदद तथा १८ 

मालपोत 

दिताा रदिद  

25 

             
77,520  

         
63,597  

          
141,117  

१४११२२                 
(5) 

३ नगदद र ६ 

मालपोत पुरानो  

अिारमा 

वडा नं. ५ दशव ब. 

कथायत४ रेदजना िड्का 

१ दनमाला अदधकारर 

ढुङ्गेल ५ िाजन 

बुढाथोकी २ एदलजा 

आिाया २ कृष्ण ढुङ्गेल 

३ िुदन काकी ३ 

६  नगदद तथा १४ 

मालपोत 

दिताा रदिद  

20 

             
64,995  

         
74,911  

          
139,906  

७९२५९          
60,647  

  पटक पटक 

वडा नं. ६राजु िड्का 

१८ 

८ नगदद तथा १० 

मालपोत 

दिताा रदिद  

18 

           
121,830  

         
94,04
3  

          
215,873  

११५२६४        
100,60
9  

  पटक पटक 

वडा नं. ७िुदशान प्रिाद 

काफ्ले १० िपना 

िौलागाइ २ उर।दमला 

िौलागाइ ७ 

९ नगदद तथा १० 

मालपोत 

दिताा रदिद  

19 

             
95,850  

         
72,174  

          
168,02
4  

१३०५९१          
37,433  

  पटक पटक 

वडा नं. ८रुद्र बहादरु 

थपदलया १७  

७ नगदद तथा १० 

मालपोत 

दिताा रदिद  

17 

             
61,382  

         
96,385  

          
157,767  

१४१६४२          
16,125  

 १ वटा नगदद रदिद 

७७/७८मा प्रयोग 

भएको 

पटक पटक 

जम्मा           
726,130.
00  

  
640,4
46.49  

  
1,366,57
6.49  

११०१०७८       

 
 पातलकािफि कोाः  

ष्टववरण ष्टफिाि रकम  दान्खला  बाकी  कैष्टफर्ि 

आंन्शक रुपमा ३ वटा 
प्रर्ोग र बाकी 
अनलाईन एम्वलेुतस 

५ १२३०६४
५ 

१२३३१४
५ 

२५०० बढी 
दान्खला  

राचतर गौिाम िथा एम्वलेुतस 

१ वटा १ वटा ८९००० ८७००० २००० रामचतर गौिमको रं=नं 
२०९२ देन्ख २१०० सम्म 

४ वटा आशीक ४ १०६७४२ ०० १०६७४२ ददपक मोक्तान 

१० वटा नगदी रतसद १० ४८७००० ४४६००० ४१००० ष्टवष्टव िामाङ 

 

क. आतिरीक आर्मा प्रर्ोग हनुे रतसदहरुको छपाई, आम्दानी, खचि र बांकीको अतभलेख देन्खने 
रतसद तनर्तरण खािा ब्र्वन्स्थि नरहेको, 

ख. गि आ.व.मा छपाई भएका नगदद रतसदहरु समेि प्रर्ोगमा आएको पाइएको िर त्र्सको 
अ.ल्र्ा. र बाकी समेि देन्खने अतभलेख अद्यावतधक नगरेको, 

ग. वडामा पठाइएको रतसदहरु र हाल रतसदको अवस्थाको सम्वतधमा अतभलेख अद्यावतधक नभएको, 
घ. आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोन्जम नगद प्राि हनुे रकम दैतनक 
रुपमा दान्खला गनुिपने र दैतनक रुपमा बैंक दान्खला गनि नसष्टकने भएमा कार्ािलर् प्रमखुले कारण 
उल्लेख गरी साि ददन तभर बैंक दान्खला गनुि पने व्र्वस्था छ ।बैक भौचरका अधारमा अम्दानी 
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बाधेको र सो अम्दानी के कष्टहले अम्दानी भर्ो वडागि रुपमा अतभलेख राखेको पाईएन । अतभलेख 
ब्र्वन्स्थिगरी समर्मै दान्खला गने िफि  सम्बन्तधि पक्षको ध्र्ान जान ुपदिछ । 

ङ वडा नं ३, ४ र ८ का उल्लेन्खि िातलका ष्टववरण अनसुारका ब्र्न्क्तहरुले गि ष्टवगिको नगदी 
रतसद समेि प्रर्ोगमा ल्र्ाइरहेको अवस्था देन्खएको छ । आम्दनी र बैक दान्खला सम्वतधमा 
पातलकावाट एष्टकन हनुपुदिछ । 

च= पातलकावाट रतसद प्रर्ोग गने रामचतर गौिमले आम्दानी रकम भतदा रु ५०० बढी दान्खला 
गरेको सम्वतधमा पातलकावाट एष्टकन हनुपुदिछ । 

छ= गााँउपातलकावाट बनु्झतलएका रतसदहरु आम्दानी मध्रे् तनम्नानसुारका िातलकामा उल्लेख भएका 
ब्र्न्क्तहरुले नगदी रतसदवाट भएको आम्दानी मध्रे् रु३७२३८५ लेखापरीक्षण अवतधसम्म पतन 
दान्खला गरेको पाइएन । दान्खला  गनि बाकी नगदी रतसदको आम्दानी रकम तनर्मानसुार लाग्ने 
ब्र्ाज िथा हजिना समेि ष्टहसाव गरी असलु हनुपुने रु 

तस=न वडा नं बनु्झतलनेको नाम दान्खला बाकी रकम 

1.  १ मान बहादरु िामाङ ४३९९५ 

2.  २ शकु्रध्वज िामाङ र कुमार थापा ४६०१ 

3.  ३ आम्दानी ष्टववरणको ३ जना २०९३ 

4.  ५ ष्टवतभन्न ७ जना ६०६४७ 
5.  ६ राज ुखड्का १००६०९ 
6.  ७ ष्टवतभन्न ३ जना ३७४३३ 
7.  ८ रुर बहादरु थपतलर्ा १६१२५ 
8.  पातलका ददपक मोक्तान १४९७४२ 

 जम्मा  ४१५२४५ 
ज= वडा नं १ को मालपोि रतसद नं ३०३६ वाट तमति ०७६।५।२७ मा रु २१७ को मालपोि 
रतसदवाट आम्दानी देखाएकोमा पनु केरमेट गरी रु ७२ मार आम्दानी गणना गरेको देन्खर्ो । र्स 
सम्वतधमा पातलकावाट एष्टकन गनुिपदिछ । 

झ= वडा नं ५ को आम्दानी रतसद नं ५३०० वाट काविन प्रतिमा रु ४०० र हािले रु १०० थप 
गरी रु ५०० आम्दनी जनाएको छ । र्स सम्वतधमा एष्टकन हनुपुदिछ ।  
ञ= पातलकावाट गंगामार्ा न्जरेलले बनु्झतलएको रतसद नै २०८३ बाट रु ८०० आम्दानी गरेको 
देन्खएकोमा उक्त रतसदको आम्दानी गणना नगरेको र रतसद रर्द् पतन नगरेको अवस्था देन्खतछ । 
र्स सम्वतधमा एष्टकन गनुिपदिछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४१५२४५ 

36.  सडक दस्िरु कर संकलनाः गााँउपातलकाले सडक उपर्ोग वापिको संकलन ठेक्का नलागेसम्मका लातग 
१० प्र्ाड नगदी रतसद वाट रु ४८७००० आम्दानी गरेको पाइर्ो । गााँउपातलकाले स्थातनर् 
ब्र्न्क्त ष्टवष्टव िामाङलाई नगदी रतसदवाट कर संकलन गनि खटाएकोको पाइर्ो । उक्त रतसदवाट 
भएको आम्दानी मध्रे् रु ४४६००० ष्टवतभन्न ५ पटक दान्खला गरेको र बाकी रु४१००० 
लेखापरीक्षण अवतधसम्मपनी दान्खला गरेको पाइएन । दान्खला बााँकी रकम तनर्मानसुार लाग्ने 
ब्र्ाज िथा हजिना सम्ि एष्टकन गरी असलु गनुिपने रु 

क= नगदद रतसदवाट कर संकलन गदाि संकलन गरेको रकम रु ४८७००० को १३ प्रतिशिले हनुे 
मअुकर रु ६३३१० राजस्व नोक्सानी भएको देन्खतछ । 

 

 

 

 

 

४१००० 
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ख= उल्लेन्खि कर संकल न रु ४८७००० संकलन गनिको लतग संकलन किािलाई मातसक रु 
२१००० का दरले करार सम्झौिा गरी बाष्टर्िक रु २५२००० खचि भएको पाइर्ो । 

37.  सडक उपर्ोग सेवा शलु्क ठेक्कााः स्थातनर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६२(२) घ बमोन्जम 
गााँउपातलकार्द्ारा तनमािण, संचालन िथा ब्र्वस्थापन भएको सडक उपर्ोग गरे वापि सेवा शलु्क 
स्कलन गनि ठेक्का बतदोबस्ि गने गााँउपातलकाको तमति २०७७।।१६ मा तनमािण भएको देन्खर्ो । 
गााँउपातलकाबाट तमति २०७७।१।३१ मा तर्नुिम ठ्क्क्का अंक रु१० लाख िोकी सचुना प्रकाशन 
गरेकोमा कुनै पतन वोलपर नपरेकोले दोश्रो पटक रु ८ लाख ठेक्का अंक िोकी तमति ०७७।२।१८ 
मा पनु सचुना प्रकाशन गरेको पाइर्ो । गााँउपातलकामा परेको ३ वटा वोलपरमध्रे् सवैभ्नदा बढी 
कबोल गने कृष्मा तनमािण सेवा प्रातलबाट तनला शे्रष्ठले बढी कबोल गरेको रु ८००१०० मा 
गााँउपातलकाबाट तमति २०७७।३।१५ मा ०७७।३।१५ देन्ख ०७८ असार मसातिसम्मका लातग 
सम्झौिा गरेको पाइर्ो । र्स सम्वतधमा देन्खएका ब्र्होरा तनमनानसुार रहेका छन । 

 

37.1.  1.सम्झौिाको बदुा नै ४ मा कबोलदािाले एकमषु्ठ रकम बझुाएकामा १० प्रतिशि छुट ददने उलेलेख 
छ । सम्झौिा अंकमा १० प्रतिशि छुट गदाि हनुे रु ७२००९० मा कबावलदािाले ०७७।३।१४ 
मा एकमषु्ठ रु ६९३३९० मार बझुाएको र बााँकी ४०००५ धरौटी रकम समेि छूट रकममा 
समावेश गरेकोले धरौटी बापिको रकम रु ४०००५ गााँउपातलकाको धरौटी खािामा दान्खला 
हनुपुने रु 

2.कबोल दािासाँगको सम्झौिाको बदुा नं ५ मा कबोलदािाले नै तनर्मानसुार लाग्ने मअुकर आतिरीक 
राजस्व कार्ािलर्मा बझुाउनपुने उल्लेख छ । सम्झौिा रकमको १३ प्रतिशि ले हनुे रु १०४०१३ 
मअुकर दान्खला नगरेकोले मअुकर छुट रकम असतुल गरी राजस्व दान्खला गरेको प्रमाण पेश 
हनुपुने रु 

3.सम्झौिाको बदुा नं ६ मा तनर्मानसुार लाग्ने आर्कर कबोलदािाले नै बझुाउनपुने उल्लेख रहेकोमा 
सम्झौिा अंकको १=५ प्रतिशिका दरले हनुे रु १२००१।५ असलु गरी राजस्व दान्खला गरेको 
प्रमाण पेश हनुपुने रु 

4.गााँउपातलकाले कबोलदािासाँग कबतुलर्ि फाराम िर्ार गरी सम्झौिा पर  िर्ार गरेकोमा 
ब्र्वसाष्टर्को िफि वाट सम्झौिामा हस्िाक्षर नभएकोले उक्त सम्झौिा परको मातर् हनुे नहनु े
सम्वतधमा एष्टकन गनि सष्टकएन । 

5.सम्झौिाको बदुा न ै२ मा आर् संकलन गदाि करदािालाई तलइने भपािई रतसद पातलकाबाट प्रमान्णि 
गराई प्रर्ोग गनुिपने उल्लेख भएकोमा के कति रतसद प्रमान्णि गरी लगेको हो होइन सो को 
अतभलेख र पषु्याई पेश हनु आएन । 

 

 

 

 

४०००५ 

 

 

 

१०४०१३ 

 

 

१२००१ 

 • आर्कर एवं मू.अ.कर  

38.  ररिपूबिकको कर तबजक – मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोन्जम मूल्र् अतभवृष्टर्द् 
करमा दिाि भएका फमिसाँग िोकीएको ढााँचाको कर वीजक तलई खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । िर 
गाउाँपातलकाले ररि पूकि कको कर वीजक बेगर देहार्का सप्लार्सि िथा तनमािण व्र्सार्ीबाट म.ुअ.कर 
रु.६४६५५ समेि रु.११२४०१६ समाना िथा तनमािण सेवा खररद गरेको छ । िसथि उक्त सप्लार्सि 
िथा तनमािण व्र्वसासष्टर्ले ररिपूविकको कर तबजक वेगर पातलकाबाट भकु्तानी तलएको मू.अ.कर 
समार्ोजन गरेको प्रमाण पेश हनुपुने रु. 

 

 

 

 

६४६५५ 
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गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनेको 
नाम 

प्र्ान नं. कर ष्टवजकको 
अवस्था 

भकु्तानी रकम मअुकर कर 
रकम 

४।०७६।११।
४ 

न्जष्टप।रामसागर। 
आर एस जेतभ 

 हािले ष्टवजक 
सच्चाएको 

११२४०१६ ६४६५५ 

 
39.  दान्खला बाकी कराः आर्कर ऐन २०५८ को दफा ८७, ८८ र ८९ बमोन्जम कष्टट्ट गरेको कर रकम 

रु ११५२२ दान्खला गरेको पाइएन । उक्त रकम सम्वन्तधि राजस्व न्शर्िकमा दान्खला गरेको प्रमाण 
पेश हनुपुने रु 

 

११५२२ 

 उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  

40.  साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ र उपभोक्ता सतमति गठन, पररचालन िथा 
व्र्वस्थापन कार्िष्टवतध,२०७५ को दफा ३ उपदफा (२), दफा ४ उपदफा (१) खण्ड (ञ) र खण्ड 
(ट) अनसुार उपभोक्ता सतमतिबाट काम गराउाँदा सम्पन्न तनमािण कार्िको सञ्चालन उपभोक्ता सतमतिले 
गनुिपने, खचिको सूचना साविजतनक गनुि पने, तनमािण कार्िमा डोजर, लोडर, एक्साभेटर, मेशीनहरू प्रर्ोग 
गनि नहनुे व्र्वस्था छ । लागि सहभातगिाको व्र्वस्था नभएको र्ोजना उपभोक्ता सतमति माफि ि 
संचालन गनि नपाइन,े िोष्टकए बमोन्जम काम नगने उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी नददई कालो सूचीमा 
राखी कारवाही गनुिपने, श्रममूलक प्रष्टवतधमा आधाररि रही श्रमको उपर्ोग र पररचालनलाई प्राथतमकिा 
ददन ुपने, मेशीनरी उपकरणको प्रर्ोग गरेमा कारवाही गनुिपने, उपभोक्ता सतमति माफि ि सञ्चालन भएका 
आर्ोजनाहरूको कार्िसम्पन्न भएपतछ सम्वन्तधि तनकार्ले सोको रेखदेख ममिि सम्भार गने न्जम्मेबारी 
समेि िोकी उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुिपने लगार्िका व्र्वस्थाहरु रहेका छन ्। त्र्सैगरी 
कुल लागि रु.१ करोडसम्मका तनमािण िथा ममिि सम्भार कार्ि गराउदा सम्वन्तधि लाभान्तवि 
पररवारका सदस्र्हरुको संलग्निामा उपभोक्ता सतमति गठन गरी गनि सष्टकने र र्स्िो कार्िमा नगद 
लागि सहभातगिा वा श्रमदान गनुिपने, स्थातनर् सीप, श्रोि र साधन उपर्ोग हनु ेर स्थातनर् स्िरमा 
कार्ि सम्पन्न गनि सक्ने आर्ोजनाको कार्ाितवर्न उपभोक्ता सतमति माफि ि गनि सष्टकने, उपभोक्ता 
सतमतिले  सम्झौिा बमोन्जम गनुिपने काम सतमति आफैले गनुि गराउन ुपने, अतर् कुनै तनमािण व्र्वसार्ी 
वा अतर् व्र्न्क्त वा संस्था माफि ि गनि गराउन नपाइने र उपभोक्ता सतमतिको लगि अनसूुची १ मा 
िोष्टकएको ढांचा अनसुार अद्यावतधक गराई राख्नपुने उल्लेख छ ।  

       मोटर बाटो खन्ने िथा चौडा गराउन,े ष्टवतभन्न भवनहरु तनमािण गने लगार्िका भौतिक पूवािधारका 
कार्िहरु, कृष्टर्, पश,ु स्वास््र्, न्शक्षा िथा जनचेिना र सशन्क्तकरण लागार्ि सामान्जक, आतथिक र 
भौतिक पवुािधार क्षेरका ष्टवतभन्न कार्िहरुमा रकम खचि गदाि उपभोक्ता सतमति माफि ि गराउने गरेको 
छ । मोटरबाटो लगार्ि अतधकांश कार्िहरुमा डोजर, लोडर, एक्साभेटर आदद जस्िा हेतभ मेन्शनहरु 
प्रर्ोग गरी कार्ि गराएको व्र्होरा खचिका तबल भपािइबाट देन्खर्ो । हेतभ मेन्शनहरु प्रर्ोग गदाि 
प्रार्जसो कार्िहरुमा उपभोक्ता सतमतिसंग सम्झौिा गरी कार्ि गने गररएको छ । धेरैजसो तनमािण 
कार्िहरु उपभोक्ता वा लाभग्राही समदुार् आफुले नगरी िेश्रो पक्षबाट कार्ि गराएको व्र्होरा खचिका 
तबल भपािईबाट देन्खर्ो । अतधकांश र्ोजनामा सडक तनमािणको कार्िमा तरू्निम २० प्रतिशि र 
अतर्मा तरू्निम १० प्रतिशिको हाराहारीमा जनसहभातगिाको अंश राखी सम्झौिा गररएकोमा 
अतधकांशमा १० देन्ख २० प्रतिशिको हाराहारीमा जनसहभातगिाबाट कार्ि गराइएको छ भने केष्टह 
थोरै र्ोजनामा मार सोभतदा बढी प्रतिशि जनसहभातगिाबाट कार्ि गराएको देन्खर्ो । उपभोक्ता 
सतमतिबाट गररएका अतधकांश तनमािण िथा अतर् कार्िहरुको नापी ष्टकिाव, ठेक्का ष्टवल र कार्ि सम्पन्न 
प्रतिवेदनमा काम शरुु, सम्पन्न र फरफारक गरेको तमति र अवतध खलु्ने गरेको छैन ।  र्ोजना 
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हस्िातिरण र सोको ममिि सम्भारको व्र्वस्था गरेको देन्खन आएन । सम्वन्तधि वडा िथा स्थातनर् 
िहले र्स प्रकार संचालन भएका र्ोजनाहरुको अतभलेख अद्यावतधक गने गरेको पाइएन । 

जष्टटल प्राष्टवतधक पक्ष समावेश भएका आर्ोजना उपभोक्ता सतमतिबाट सञ्चालन गने, र्ोजना हस्िातिरण 
नहनुे, र्ोजना कार्ितवर्नमा जनसहभातगिा र अपनत्व थप बषृ्टर्द् नगने, खचं साविजतनक नगने जस्िा 
कानूनमा उल्लेख भएका प्रावधानहरुको पालना नगरेको प्रति सम्वन्तधि प्राष्टवतधक, कार्ािलर् िथा 
पदातधकारीले समेि ध्र्ान ददएको देन्खएन । उपभोक्ताले गने श्रममलुक कार्िमा जनसहभातगिाको 
अंशमा बषृ्टर्द् गरर र्ोजनाको स्वातमत्व र लागि प्रभावकाररिामा बषृ्टर्द् गनुिपने देन्खर्ो । उपभोक्ता 
सतमतिबाट कार्िहरु गराउदा काननुको पूणिरुपले अनशुरण र पालना गरेर मार गराउन ुपदिछ । 

41.  साविजतनक पररक्षणाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम स्थानीर् िहले 
साविजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्िक्रमको सामान्जक पररक्षण अन्र्िगि 
साविजतनक पररक्षण र साविजतनक सनुवुाई गनुिपने व्र्वस्था छ । ष्टवतभन्न सडक, भवान, तसचाई, खानेपानी 
िथा कृष्टर् ष्टवकास र पश ुष्टवकास सेवा िफि को कार्िक्रमहरु को साविजातनक सनुवाई गरेको जनाएिापतन 
साविजातनक सनुवुाईको ढााँचा अनरुुप गरेको पाईएन । कतिपर्मा वजेट खचि उल्लेख गरेको देन्खदैन 
।  केष्टहमा साविजतनक सनुवुाईको लागी िोष्टकएको फारम भने गरेिा पतन सरोकारवालाहरुको तर्नु 
उपन्स्थिी रहने गरेको, फाइलमा राख्न ेप्रर्ोजनको लागी मार फारम भरेर राख्न ेगरेको अवस्था तबद्यमान 
रहेको देन्खर्ो । त्र्सैले साविजातनक सनुवुाईको ष्टवश्वसनीर्िा देन्खदैन । काननुको पालना गरी 
उत्तरदाष्टर्त्व एवं पारदन्शििाको प्रवद्र्धन गनुिपदिछ । 

 

42.  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म उपतनर्म 
(९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनु ेतनमािण कार्िमा डोजर, एक्साभेटर, 
लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी मेन्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्ने व्र्वस्था छ । सो तनर्मावलीको 
प्रतिबतधात्मक वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदािको समर्मा हेभी मेन्शन प्रर्ोग गनुिपने जष्टटल 
प्रकृतिको कार्ि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररशमा साविजतनक 
तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा मेन्शन प्रर्ोग गनि सष्टकने उल्लेख छ । पातलका अतिगिि सञ्चातलि 
अतधकांश सडक तनमािण िथा स्िरोन्नतिसाँग सम्बन्तधि र्ोजनाका उपभोक्ता सतमतिहरुले डोजर, 
एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेन्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइए िापतन तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोन्जम 
सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररश गराई गाउाँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्बाट सहमति तलएको पाइएन 
। र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन : 

गोभौनं./तमति उपभोक्ता 
सतमतिको नाम 

कामको 
ष्टववरण 

भकु्तानी 
रकम 

प्रर्ोग 
गरेको हेभी 
उपकरण 

कतट्रर्ाक्टरको 
ष्टवल रकम 

२४।०७६।८।९ कुवा मागि ष्टविाि 
भकारे  सडक सधुार 
शैलङु 

नरम माटो खने्न 
कार्ि 

७६८००० एक्साभेटर ८५९३८३ 

३६।०७६।१०।७ मागाफेदद सडक ष्टवतभन्न प्रकारको 
माटो खने्न 

९६०००० एक्साभेटर १११५५४७ 

४६।०७६।१०।१
७ 

दगुाि माष्टव भमेुस्थान 
सडक शैलङु ४ 

ष्टवतभन्न प्रकारको 
माटो खने्न 

५७६००० एक्साभेटर ६४५९५० 

१३८।०७७।३।८ वडाकेतर जम्वतुसंङ 
सडक तनमािण शैलङु  

ष्टवतभन्न प्रकारको 
माटो खने्न 

२३९८००
० 

एक्साभेटर २६८६४६९ 
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२०६।०७७।३।२
९ 

फस्कु पाडेखानी भैसे 
सडक 

ष्टवतभन्न प्रकारको 
माटो खने्न 

४७९८००
० 

एक्साभेटर ५३७६५४० 

 
42.1.  मातथ उल्लेख गररएका लगार्ि अतधकांश र्ोजनाहरुको गााँउपालीकाले उपभोक्ता सतमतिसाँग सम्झौिा 

गरी प्राष्टवतधक कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनको अधारमा भकु्तानी ददएको छ । अतधकांश उ.स. हरुले 
एक्साभेटर लगार्िका हेतभइक्र्पुमेतटहरु प्रर्ोग गरेको तनमािण ब्र्ावसाष्टर्का कर तबजकहरु पेश गरी 
भकु्तानी तलएको छ । उपभोक्ता सतमतिले भकु्तानी तलएको रकमको िलुनामा बढी मलु्र्का कर 
तबजकहरु पेश गरी तनमािण ब्र्वसार्ीले गााँउपातलकाबाट भकु्तानी तलएको रकमभतदा बढी रकम  
उपभोक्ता सतमतिसाँग भकु्तानी तलएको पाइएकोले उत्त तनमािण कार्िहरु बास्िवीक रुपमा भएका छन 
भनी एष्टकन हनु सष्टकएन । 

 

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

तस=न उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको ष्टववरण भकु्तानी रकम 

1.  गा=पा कम्पाउण्ड तन=उ=स कम्पाउण्ड तनमािण ६१४४००० 

2.  गा=पा भवन तन=उ=स भवन तनमािण ४७१११४५ 

3.  मष्टहला सरुन्क्षि घर तन=उ=स भवन तनमािण १२५०९४२ 

4.  गा=पा कालापानी प्रतिक्षालर् तन=उ=स प्रतिक्षालर् तनमािण १९८८०३३ 

5.  गा=पा पोखरी तन=उ=स पोखरी तनमािण ४९३५५०० 

6.  शैलङु रंगशाला तन=उ=स रंगशाला तनमािण ९६०००० 

7.  वडा नं ७ भवन तन=उ=स भवन तनमािण २८१२४७६ 

8.  थामी गमु्वा तन=उ=स भवन तनमािण ४८०००० 
9.  सौर्ि वन्त्त जडान तन=उ=स सौर्ि बन्त्त जडान १५५६००० 

10.  मनमोहन स्मतृि भवन तन=उ=स भवन तनमािण ४८०००० 
11.  बाघखोर शौचालर् तनमािण शौचालर् तनमािण ९५०३३४ 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 

 

44.  वील भरपाईाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाङ्ककन, ष्टवल, भरपाई र खचि प्रमान्णि गने 
अतर् कागजाि सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने र 
साविजतनक तनकार्ले सोही आधारमा भकु्तानी ददनपुने ब्र्वस्था छ । उपभोक्ता सतमति माफि ि भएका 
तनम्न र्ोजनामा उपभोक्ता सतमतिले तनमािण व्र्वसार्ीका एक्साभेटर । डोजर प्रर्ोग गरी सडक ममिि 
िथा खन्न ेकार्ि गराई कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पररमाण र दरमा उ.स.ले भकु्तानी 
तलएकोमा कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको रकम भतदा कमका तनमािण व्र्वसार्ीको कर 
ष्टवजक पेश गरेको पाइर्ो । कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार परैु रकमको वील भपािइ पेश हनुपुनेमा 
घटी वील पेश गरेको तनम्नानसुारको रकम सम्वतधीि उपभोक्ता सतमतिसाँग असलु गनुिपने रु.... 

 

 

 

 

 

 

 

१२८६९७ 
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 भौ न तमति र्ोजना कामको ष्टववरण मलु्र्ाङ्कन रकम तबल पेश  घटी वील 

७३।०७६।१२।६ आहाल डााँडा कालापनी 
सडक शैलङु ६ 

ष्टवतभन्न प्रकारको माटो 
खने्न कार्ि 

४५०९४४ ३९८५०८ ५२४३६ 

२०५।०७७।३।२९ ओखरेवोट घडीको 
आहाल गोठेपानी सडक 

ष्टवतभन्न प्रकारको माटो 
खने्न 

२४३१९० १७९३७५ ६३८१५ 

२३९।३।२६ ष्टवरेतर माष्टव घेरावार घेरावार तनमािण ४८०००० ४६७५५४ १२४४६ 

 जम्मा    १२८६९७  
45.  तनशिि अनदुान आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावतल २०६४ को तनर्म ३६(३) मा खचि गदाि खचिको ष्टवल 

भरपाई सष्टहि लेखा राख्नपुने ब्र्वस्था छ । वडा नं ३ ढुङ्गे न्स्थि नेपाल ग्रामीण पनु तनमािण संस्था 
आर आर एन र गााँउपातलकाको साझेदारीमा तनतमिि ढुङ्गे सामदुाष्टर्क स्वास््र् इकाई भवन िथा 
शौचालर् तनमािण गदाि तसमतेट र रड खररद गरेको रु२०८९३५ को फोटोकष्टप ष्टवल पेश गरी 
रु२००००० भकु्तानी भएको छ । उक्त रकम भकु्तानी गदाि शैलङु गााँउ कार्िपातलकाको बैठकले 
उक्त स्वास््र् इकाईलाई रु२००००० तनशिि अनदुान उपलब्ध गराउने भन्ने तनमािण गरी सो अनरुुप 
भकु्तानी भएको छ ।गााँउपातलकाले तनशिि अनदुान ददने प्रावधान रान्ख भकु्तानी ददएको उन्चि नदेन्खएको 
रु 

 

 

 

 

 

 

२००००० 

46.  सव कतयाक्टरवाट काम गराएकोाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को उप 
तनर्म (१०) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समूदार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुि पने र 
तनमािण व्र्वसार्ी वा सव कतट्रर्ाक्टरवाट काम गराउन नहनुे उल्लेख छ । कार्ािलर् र उपभोक्ता 
वीच सम्झौिा भई वाटोको ट्रर्ाक खोल्ने, पष्टहरो हटाउने लगार्िका वाटो, मोटर वाटो सम्बतधी काम 
उपभोक्ताले गने भतनएपतन से्रस्िा परीक्षण गदाि अष्टककांश काम तनमािण व्र्वसार्ीवाटै गराउने गरेको 
देन्खर्ो उपभोक्ताले पेश गरेको ष्टवलमा केही तनाःशलु्क श्रम वापि भनी मस्टररोलमा काम गरेको 
देखाएपतन अतधकांश र्ोजनाहरुको तनमािण कार्ि तनमािण व्र्वसार्ीवाटै गराएको उल्लेख गरी 
उपभोक्ताको र्ोगदान बाहेकको बाकी रकम तनमािण ब्र्ावसार्ीको कर ष्टवजक पेश गरी भकु्तानी  
गरेको पाइर्ो । कानूनको पररपालना नगरी काम गराएकोलाई तनर्मसम्मि मान्न सष्टकएन । केही 
उदाहरण तनम्नछना्ः 

 

 भै.न.तमति उपभोत्ताको सतमतिको नाम कामको ष्टववरण ल.ई तनमािण व्र्वसार्ी 
भकु्तानी रकम कतट्रर्ाक्टरको 

ष्टवल 
६०।०७६ 

।११।१४ 
कालापानी जग्गा ष्टवकास ष्टवतभन्न 

प्रकारको माटो 
खन्ने 

१०९३७२४ सबु्बा शैलङु तनमािण सेवा  ६७४६५७ ७७१८७४ 

७१।०७६। 

१२।६ 

शरशपाि घलेगााँउ सडक 
शैलङु १ 

ष्टवतभन्न 
प्रकारको माटो 
खन्ने 

५३५२६७ सतज ुहेतभ इक्र्पुमेतट प्रातल ४७८००० ५४२९२८ 

८६।०७७। 

१।१५ 

गैरी कााँडे सडक शैलङु ष्टवतभन्न 
प्रकारको माटो 
खन्ने 

५३६१०० सतज ुहेतभ इक्र्पुमेतट प्रातल ४७८००० ५६१९३४ 

९४।०७७ 

।१।२४ 

ररचाजि पोखरी तनमािण ष्टवतभन्न 
प्रकारको माटो 
खन्ने 

२६६९७८६ एम.तड कतट्रक्सन शैलङु ३ २३६५५२६ २६२६०६० 

१८५।०७७ 

।३।२८ 

स्र्ाङ स्र्ाङ माली ध्र्ाङ 
सडक शैलङु २ 

ष्टवतभन्न 
प्रकारको माटो 
खन्ने 

१६०७६९१ सतज ुहेतभ इक्र्पुमेतट प्रातल १४४०००० १६३८४०२ 
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47.  लागि सहभातगिााः  साविजतनक खररद तनर्मावतलको तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समदुार्लाई तनमािण कार्ि वा सेवाको काम दददा उपतनर्म ३ को खण्ड (ख) बमोजतमको लागि 
अनमुानमा रहेको मलु्र् अतभवृष्टर्द्कर, ओभरहेड कन्तटजेतसी रकम र जनसहभातगिाको अंश कट्टा गरेर 
मार भकु्तानी ददन ुपदिछ भतन उल्लेख गरेको छ । लागि अनमुानमानै मेशतसनको दर राखी अतधकांश 
र्ोजनाहरुमा उपभोक्ता सतमतिले मेन्शन प्रर्ोग गरी सडक माटो काट्ने कार्ि गराएकोमा मेन्शनको 
ष्टवल मार पेश गररएको छ । कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनमा लागि अनमुान भतदा बढी रकम मलु्र्ाङ्कन 
गरी गााँउपातलकाले ब्र्होने रकम बाहेकको रकम उपभोक्ताको र्ोगदान भतन देखाइने गरेको छ । 
कार्ि बढी भएिापतन डोजर प्रर्ोग मार गरी सोही अनसुार डोजरको ष्टवल पेश गरी भकु्तानी तलएको 
कारण र्ोजनामा प्रत्र्क्ष रुपमा उपभोक्ताको र्ोगदान रहने गरेको छैन । केवल देखाउने कार्ि मार 
भएको छ । र्स्िो कार्िमा सधुार हनुपुदिछ । 

 

48.   साविजतनक खररद तनर्मावतलको तनर्म ९७(११) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्लाई 
तनमािण कार्ि सम्पन्न गररसकेपतछ सम्वन्तधि साविजतनक तनकार्ले खटाएको प्राष्टवतधक कमिचारीवाट 
त्र्स्िो कामको जााँचपास गराई त्र्स्िो तनकार्वाट प्राि रकम र जनसहभातगिावाट ब्र्ोहोरीएको श्रम, 
नगद वा न्जतसीसमेि कुल खचिको ष्टववरण सो तनकार्मा पेश गनुि पनेछ ।कतिपर् र्ोजनाहरुमा 
उपभोक्ता सतमतिहरुले एक्साभेटर प्रर्ोग गरी माटो खनेको िथा सोतलङ गरेको कार्ि गरेकोमा बाटोको 
च्र्ानेज नखलुाई र्हााँ देन्ख र्हााँसम्म भतन नाष्टप ष्टकिावमा ठााँउको नाम र पररमाण मार रान्ख मलु्र्ाङ्कन 
गरी भकु्तानी गरेको कारण मलु्र्ाङन र्थाथि भएको छ भतन भन्न सष्टकने अवस्था रहेको छैन । 

 

49.  नम्सिको प्रर्ोगाः  साविजतनक खरीद तनर्मावली २०६४ का तनर्म १०(२) मा तनमािण कार्िको लागि 
अनमुान िर्ार गदाि तनमािण सम्वतधी गररने कार्िको नम्सि भए त्र्स्िो नम्सि वमोजीम र त्र्स्िो नम्सि 
नभएको अवस्थामा आवश्र्क नम्सि िर्ार गरी त्र्स्िो नम्सि नेपाल सरकार मन्तरपररर्दवाट स्वीकृि 
गराई नम्सि बमोन्जम लागि अनमुान िर्ार गनुि पने उल्लेख छ र तनर्म १०(४) मा तनमािण कार्िमा 
प्रर्ोग हनुे तनमािण सामाग्रीको दरभाउपर, मेशीन उपकरणको भाडा िथा कामदारको ज्र्ाला तनधािरण 
गदाि न्जल्ला दररेट आधारमा गनुिपने उल्लेख छ । लागि अनमुान रु६८७८३७४।६८ रहेको 
गााँउपातलका कार्ािलर् कम्पाउण्ड वाल तनमािण कार्िको लातग उपभोक्ता सतमति र गाउपातलकातबच 
सम्झौिा भई रु६८९१९३६।३५ को कार्िसम्पन्न पेश गरी उपभोक्ता सतमतिले रु ६१४४००० 
भकु्तानी तलएको छ । उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको ष्टवल भपािई परीक्षण गदाि ष्टपतसतस, आरतसतस,  
ढुङ्गाको गाह्रो लगाउने इट्टाको गाह्रो लगाउने र प्लास्टर गने कार्िको दर ष्टवश्लरे्ण अनसुार मलु्र्ाङ्कन 
परीमाण र प्रर्ोग भएको सामानको उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको ष्टवलमा तनम्नानसुार अतिर देन्खर्ो 
। 
कामको ष्टववरण दर ष्टवश्लरे्ण अनसुार 

मलु्र्ाङ्कन भएको 
पररमाण 

उपभोक्ता सतमतिले 
पेश गरेको ष्टवलको 
पररमाण 

फरक पररमाण 

ष्टपतसतस, आरतसतस इट्टा 
ढुङ्गाको गाह्रो लगाउन ेर 
प्लास्टर गने कार्िमा 
प्रर्ोग भएको तसमतेट 

७७० बोरा १४५० बोरा ६८० बोरा 

रड ३४४७ केन्ज ५२५९ केन्ज १८१२ केन्ज 
इट्टा ५०४१६ गोटा ४८१०० गोटा २३१६ गोट 
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र्सरी तनमािण कार्िको मलु्र्ाङ्कन र खररद ष्टवल अतिर हनुाले तनमािण कार्िमा प्रर्ोग गरेका सामानको 
वास्िष्टवक परीमाण एष्टकन गनि सष्टकएन । र्स्िो तनमािण कार्ि गदाि तनमािण ब्र्वसाष्टर् माफि ि गराई 
खररद प्रष्टक्रर्ा तमिब्र्ष्टर् हनुपुनेमा सो गरेको पाइएन । तनमािण कार्ि गराउाँदा तनमािण ब्र्वसाष्टर् माफि ि 
गराउने र्दद उपभोक्ता सतमति माफि ि गनुिपरे प्रर्ोग गरेको सामानको पररमाण अनसुारको ष्टवल पेश 
गनि लगाउने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान ुजरुरी देन्खतछ ।  

50.  वील भरपाईाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाङ्ककन, ष्टवल, भरपाई र खचि प्रमान्णि गने 
अतर् कागजाि सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने र 
साविजतनक तनकार्ले सोही आधारमा भकु्तानी ददनपुने ब्र्वस्था छ । लागि अनमुान रु५३५५६९१ 
रहेको गााँउपातलका भवन तनमािण कार्िको लातग उपभोक्ता र गााँउपातलका तबच सम्झौिा भई 
रु५२५६८०० को कार्िसम्पन्न पेश गरी रु४७१११४५ भकु्तानी तलएकोमा दर ष्टवश्लेर्ण अनसुार 
कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनमा रु३९५३=७४ केन्ज ब्लाक पाइप प्रर्ोग भएको देखाइएकोमा उपभोक्ता 
सतमतिले ३२७२ केन्जको मार खररद गरेको ष्टवल पेश गरेको छ । घटी ष्टवल ६८१=७४ केन्जको 
प्रति केन्ज रु१५४=२७ ले कुने रु१०५१७२ सम्वन्तधि उपभोक्ता सतमतिसाँग असलु गनुिपने रु 

र्स्िो तनमािण कार्ि गराउदा वोलपरको माध्र्मवाट खररद गरी तमिब्र्र्ी खररद प्रष्टक्रर्ा अपनाउन ु
पदिछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०५१७२ 

51.  वील भरपाईाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाङ्ककन, ष्टवल, भरपाई र खचि प्रमान्णि गने 
अतर् कागजाि सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने र 
साविजतनक तनकार्ले सोही आधारमा भकु्तानी ददनपुने ब्र्वस्था छ ।लागि अनमुान रु५३४१०९ 
रहेको पसल खोला कल्लेरी सडक शैलङु २ तनमािण कार्िको उपभोक्ता सतमति र गााँउपातलका तबच 
सम्झौिा भएकोमा रु५२५९०० को कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरी रु ४७२६२७ भकु्तानी भएको 
छ  कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनमा २*१*१ को ग्र्ाष्टवन जातल १६ थान प्रर्ोग भएको देखाइएकोमा उपभोक्ताले 
११ थान जातल खररद गरेको ष्टवल पेश गरेको छ ।प्रति थान जातलको खररद मलु्र् रु२७४७।५८ 
ले  घटी ५ थान जातलको रु१३७३७ र जातल भरेको १० घतमको प्रति घतम रु२५४६।२५ ले हनुे 
रु२५४६२ समेि जम्मा रु३९१९९ सम्वन्तधि उपभोक्ता सतमतिसाँग असलु गनुिपने रु 

  
 

 

 

 

 

 

 

३९१९९ 

 ठेक्का ब्र्वस्थापनाः  

52.  जमानिको म्र्ादाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११०(४) मा खररद संझौिामा 
अतर्था व्र्वस्था भएकोमा बाहेक उपतनर्म (१) बमोजीम कार्िसम्पादन जमानिको मातर् अवतध 
त्र्स्िो संझौिामा उन्ल्लन्खि मालसामान आपतुिि वा हस्िातिरण गनुिपने अतिीम अवतध वा प्रत्र्ाभिुी 
(वारेतटी) को अवतध वा तनमािण कार्िको रटुी सच्र्ाउन ेदाष्टर्त्वको अवधी भतदा कन्म्िमा एक मष्टहना 
बढी अवधीको हनुपुने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले र्स आ.ब.०७६।०७७ मा ठेक्का संझौिा गरेका 
तनम्नानसुार तनमािण कार्िको संझौिामा उल्लीन्खि कार्ि सम्पन्न गनुिपने अवतधलाई थप गरर र्ोजना 
म्र्ाद थप गरेकोमा संझौिा गदाि तनमािण व्र्वसार्ीले पेश गरेको कार्ि सम्पादन जमानिको अवतध पतन 
थप गरी तनर्मावलीले व्र्वस्था गरेको अवतध अथािि थप १३ मष्टहनाको कार्म गनुिपनेमा जमानिको 
अवतध १३ मष्टहना सम्मको थप गरेको पाइएन ।र्ोजनाको मर्ाद थप पश्चािको १३ मष्टहना अवतध 
सम्मको अवतध कार्म गरर तनम्नानसुार कार्ि सम्पादन जमानिको रकम, म्र्ाद थप समेि गरी 
र्ोजनाहरु सम्पन्न गनुिपने रु 
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 तनमािणकार्िको 
नाम 

तनमािण 
ब्र्वसाष्टर् 

संम्झौिा रकम जमानि 
रकम 

र्ोजनाको 
अवतध 

कार्ि सम्पादन 
जमानि अवतध 

हनुपुने अवतध 
जमानिको 
म्र्ाद 

राख्नपुने 
जमानि 

नपगु 

वडा कार्ािलर् 
भवन तनमािण 
मागापौवा 

ररमाल तनमािण 
सेवा 

७५२२२३९।६४ ३३३००० ०७७।६।
८ 

०७७।१।१८ ०७८।७।१८ ३७६१११ ४३१११ 

वडा कार्ािलर् 
भवन तनमिण 
दधपोखरी 

ररमाल तनमािण 
सेवा 

७५२३९३४।६४ ३३३००० ०७७।६।
८ 

०७७।२।१८ ०७८।७।८ ३७६१९६ ४३१९६ 

  जम्मा      ८७३०७  
 अतिसरकारी ष्टवतिर् हस्िातिरणाः   

53.  संन्घर् सशििाः  
स्वास््र् इकाई भवन वडा नं ३  लागि इष्टिमेट रु३६९२०५५।३५ रहेको आधारभिु स्वास््र् 
इकाई भवन वडा नं ३ को तनमािण कार्िको लातग वोलपर आब्हान गरी घटीवाला तनमािण ब्र्वसाष्टर् 
ष्टक्रत्मा तनमािण सेवा तभनपा ३ चरीकोटको कबोल अंक रु३३३६८००।९१ को कबोल अंक न्स्वकृि 
गरी तमति २०७६।३।३१ मा संम्झौिा भए अनसुार उक्त तनमािण कार्िको सम्पन्न गनुिपने अवतध 
२०७६।९।३१ सम्म कार्म गरीएकोमा २ पटक म्र्ाद थप गरी उक्त तनमािण कार्िको अवतध 
२०७६।१२।२५ सम्म बनाएको छ । र्स्मा देन्खएको ब्र्होरा र्सप्रकार छन ।  

 

53.1. ५
५
=

८ 

साविजतनक खररद तनर्मवतल २०६४ को तनर्म ३ (ज) मा खररदको आतथिक स्रोि र रकमको 
पष्टहचान गरी खररद कारबाहीको िर्ारी गनुिपने उल्लेख छ । गााँउपातलकाले आब ०७५।७६ मा 
र्स तनमािण कार्िको लतग तनकासा भएको रकम ष्टफिाि पठाएको िर स्रोिको पष्टहचान एवं सतुनन्श्चििा 
नभई ०७६।३।३१ मा संम्झौिा गरेको र र्स आब मा उक्त र्ोजनाको लातग आवश्र्क पने रकम 
भतदा कम ष्टवतनर्ोजन भएको कारण तनमािण कार्िको परैु भकु्तानी ददई र्ोजना फरफारक गनि सष्टकएको 
छैन । िसथि स्रोिको सतुनन्श्चििा नहदुा नहदैु आबको अतत्र्मा तनमािण कार्िको संम्झौिा गनुि काननु 
सम्मि देन्खदैन । 

 

54.  स्वास््र् इकाई भवन वडा नं ६ लागि अनमुान ३६९२०५५।३५ रहेको आधारभिु स्वास््र् इकाई 
भवन वडा नं ६ को तनमािण कार्िको तनमािण ब्र्वसाष्टर् शबु्बा शैलङु तनमािण सेवा शैलङु ४ को काबोल 
अंक रु२९०२५३७।६३ न्स्वकृि गरी तमति ०७६।३।३० मा संम्झौिा भएकोमा उक्त तनमािण 
कार्िको अवतध ०७६।९।३१ कार्म गरीएकोमा २ पटक म्र्ाद थप गरी तमति २०७६।१२।२५ 
सम्म बढईएको छ । तनमिण ब्र्वसाष्टर्ले रु १०६८६९० को प्रथम रतनङ ष्टवल पेश गरी 
२।०७६।१०।१७ मा रु१०६८६९० भकु्तानी तलएको छ भने तनमािण ब्र्वसाष्टर्ले 
०७६।१२।२० मा रु१३८२०६३।७७ को अन्तिम ष्टवल पेश गरेकोमा ०७६।७७ मा र्स 
र्ोजनामा ११६६००० मार बजेट ष्टवतनर्ोजन भएको कारण भकु्तानी भएको छैन ।साविजतनक खररद 
तनर्मवतल २०६४ को तनर्म ३ (ज) मा खररदको आतथिक स्रोि र रकमको पष्टहचान गरी खररद 
कारबाहीको िर्ारी गनुिपने उल्लेख छ । गााँउपातलकाले आब ०७५।७६ मा र्स तनमािण कार्िको 
लतग तनकासा भएको रकम ष्टफिाि पठाएको िर स्रोिको पष्टहचान एवं सतुनन्श्चििा नभई ०७६।३।३० 
मा संम्झौिा गरेको र र्स आब मा उक्त र्ोजनाको लातग आवश्र्क पने रकम भतदा कम ष्टवतनर्ोजन 
भएको कारण तनमािण कार्िको परैु भकु्तानी ददई र्ोजना फरफारक गनि सष्टकएको छैन । िसथि स्रोिको 
सतुनन्श्चििा नहदुा नहदैु आबको अतत्र्मा तनमािण कार्िको संम्झौिा गनुि काननु सम्मि देन्खदैन ।  

 

55.  कन्तटतजेतसी खचिाः साविजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १०)७ (साँग सम्वन्तधि अनसूुची 
१ मा तनमािण कार्िको लागिमा २ प्रतिशि वकि  चाजि स्टाफ खचि र २ प्रतिशि सानातिना अतर् 
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खचि समेि कन्तटतजेतसी स्वरुप ४ प्रतिशि समावेश गनि सष्टकने व्र्वस्था छ । गाउाँपातलकाबाट 
गररने साविजतनक तनमािणमा ४ प्रतिशि कतटेतजेतसी खचि कटाई भकु्तानी गरेको छ । पातलकाबाट 
कन्तटजेतसी खचिको अतभलेख राखेको पाइएन ।कतटेतजेतसी खचिको अतभलेख व्र्वन्स्थि गरी 
र्ोजनागि रुपमा नापी ष्टकिाबमा समेि चढाउनपुदिछ । 

56.  परामशि सेवा – साविजतनक खररद तनर्मावली, तनर्म १२ मा साविजतनक तनकार्मा कार्िरि जनशन्क्तबाट 
नभ्र्ाउने र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्ि अनसुार परामशि सेवाको लागि अनमुान िर्ार गरी 
प्रतिस्पधािको माध्र्मले खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले देहार्अनसुारका परामशि सेवाको 
खररदमा गदाि प्रतिस्पधाि नगराई सोभैm खररद गरी रु. २३७९१४५ खचि लेखेका छन ्। पातलकाले 
स्थानीर् ष्टवकासमा टेवा पगु्ने िथा दीधिकालीन पुाँजी तनमािण हनुे मागमा आधाररि आर्ोजनाको छनौट 
भएपतछ लाभ लागि र्ष्टकन गरी उपलब्ध जनशन्क्तबाट हनु नसक्ने कार्िको लातग प्रतिस्र्धाको माध्र्मले 
परामशि सेवा खररद गनपुनेमा सो गरेको देन्खएन । 

 

57.  डीपीआर खचि – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर 
लगार्िको अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुि पदिछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बर्ि स्वीकृि बाष्टर्िक 
कार्िक्रम अनसुार देहार्बमोन्जमको कार्ि परामशिदािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राि गरको छ । 

 

 
 

कार्ि ष्टववरण परामशिदािा स्वीकृि 
रकम 

खचि रकम अध्र्र्नबाट तनधािरण 
भएको आर्ोजनाको लागि 

एतग्रकल्चर कोल्ड 
स्टोर 

तभजतनरी तडजाइन प्रातल 

१०००००० ९४९२०० 

९९९३८३०० 

शैलङु आधारभिु 
स्वा=के 

बागेश्वरी कतसल्टेतसी 
प्रातल १०००००० ९९०४४५ 

१४२१०१८२२ 

आ=ई=ई शोभा इन्तजतनर्रीङ्ग प्रातल 

५००००० ४३९५०० 

०० 

 

 र्स्िो अध्र्र्न कार्ि गराउाँदा लाग्न ेखचिको लागि अनमुान िर्ार गदाि कुनै आधार नतलई स्वीकृि 
बजेट बमोन्जमकै रकम खचि गरेको उपर्कु्त देन्खएन । डी.पी.आर.िर्ार गदाि गाऊाँ पातलकाको 
प्राष्टवतधक जनशन्क्त प्रर्ोग नगनािको कारण स्पि गदै आगामी ददनमा आगामी ददनमा गाऊाँ पातलकाको 
प्राष्टवतधक जनशन्क्तबाट र्स्िो कार्ि गराउन ु पदिछ । साथै र्सरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका 
आर्ोजनाहरु हाल कार्ाितवर्नमा गएको देन्खतछ । तड=ष्टप=आर प्रतिवेदन न्जतसी आम्दानी नबाधेको 
दान्खला आम्दानी बााँधी सम्पतिको रुपमा अतभलेख राख्नपुदिछ । 

 

 खररद  

58.  और्धी खररद – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस 
लाख रुपैर्ााँसम्मको और्तधजतर् मालसामान उत्पादकले राष्टष्ट्रर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन 
गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सष्टकने व्र्वस्था भए छ । िर स्थानीर् िहहरुले उक्त 
प्रष्टक्रर्ावेगर रु.४७१८६०३ का और्तध सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बतधी देन्खएको व्र्होराहरु 
न्न्नानसुार छनाः 

 

 कार्िक्रम भै.न. तमति भतु्तानी पाउन े खरीद भतु्तानी रकम 

प्रकोप 
ब्र्वस्थापन 

२।०७७।१।१२ सेतनका सन्जिकल एण्ड इक्र्पुमेतट 
हाउस भक्तपरु 

स्व=सामाग्री ७८५९१५ 
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 ३।०७७।१।२६ सेतनका सन्जिकल एण्ड इक्र्पुमेतट 
हाउस भक्तपरु 

क्वारेतटाईन 
सामाग्री 

१७३५६८ 

 ५।०७७।२।३० मानतधर सप्लार्सि स्वा= सामाग्री ४०५१७ 

प्रकोप ष्टवशेर् कोर् ३।०७७।१।२६ देवकोटा मेतडकल हल भक्तपरु स्वा= सामाग्री ३७८००० 

 ३।०७७।१।२६ मानतधर सप्लासि चरीकोट स्वा= सामाग्री २१५२४४ 

 ७।०७७।२।३० मानतधर सप्लासि चरीकोट स्वा= सामाग्री २२४८० 
 ९।०७७।३।३० सहुार्ी मेतडको फमाि स्वा= सामाग्री ४८०५२ 
संन्घर् शशिि ३५।०७७।१।८ देवकोटा मेतडकल हल भक्तपरु और्तध ४९९३४० 
 ३६।०७७।१।८ अजम्वरी फमाि फमािस्र्षु्टटकल्स भक्तपरु और्तध १३६१०८ 
 ७४।०७७।३।२९ एस के डेकोर एण्ड सप्लार्सि स्वा= सामाग्री ४७९२८१ 
 ७४।०७७।३।२९ सनुगाभा जनरल सप्लार्सि स्वा= सामाग्री ३००००० 

प्रदेश शशिि ३।०७७।१।२६ सोहन मेतडहेल्थ स्वा= सामाग्री १९९९९३ 
गा पा चाल ु २६०।०७७।३।२९ गरुााँस मेतडतसन तडष्ट्रब्र्टुसि स्वा= सामाग्री ८०१०४ 
 ७६।०७६।८।९ मेरीगोल्ड इतटरनेशनल प्रातल और्तध १०४७०१० 
 ७६।०७६।८।९ तर् ुसंकल्प अतसम इतटरप्राइजेज और्तध ७६४२१ 
 १५८।०७६।१०।८ अजम्वरी फमािन्स्र्ष्टटक्ल्स मैतिदेष्टव और्तध २३६५६९ 
जम्मा    ४७१८६०३  

58.1.  खररद गरेका उक्त और्तध कुन और्तध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् राष्टष्ट्रर् 
परपतरकामा प्रकाशन समेि भएको नदेन्खएको, 

 

58.2.  आपूतिि हनुे और्तधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाि तमति उल्लेख गरी सम्बन्तधि ष्टवर्र् 
ष्टवज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न े नगरेको िथा उक्त और्तध तबक्रीको लातग होइन खलुाएको प्रमाण 
समावेश नभएको, 

 

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

 

58.4.  और्तधको न्जतसी ष्टकिावमा आम्दानी बााँध्दा खररद गरेको र न्जल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको खलु्ने 
गरी व्र्वन्स्थि रुपमा आम्दानी बााँध्ने नगरेको, 

 

58.5.  और्तधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमिु घटाउने गरेको ।  

 िसथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको ष्टववरण अद्यावतधक हनु ेगरी अतभलेख 
राख्न,े िोकीएको गणुस्िर अनसुारकै और्तध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद 
गररएको और्तधको ष्टववरण खुल्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथिक वर्िको अतत्र्मा बांकी रहेको 
और्तधहरु न्जम्मेवारी न्जतसी अतभलेख व्र्वन्स्थि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

59.  सोझै खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनुे गरी खररद 
गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोभैm 

गनि सष्टकने, रु.५ लाखभतदा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबतदी दरभाउपरबाट र सोभतदा मातथ 
बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोभैm खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा 
सीमाभतदा बढीको खररद गनि नहनुे एवं एउटा आपूतििकिािसंग एक पटकभतदा बढी सोभैm खररद गनि 
नहनुे उल्लेख छ । पातलकाहरुले र्ो वर्ि पूाँजीगि िथा चाल ुष्टकतसमका वस्ि ुवा सेवा खररद गदाि 
प्रतिस्पधाित्मक ष्टवतध नपनाइको तनम्नानसुार सोझै खररद गरेको अतनर्तमि देन्खएको रु. 
भौ=न तमति ष्टववरण ब्र्वसाष्टर्को नाम रकम 

 

 

 

 

 

२२०५५२९ 
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५३।०७६।११।८ कापेट पदाि लगार्ि गौरीशंकर फतनिसीङ 
बागवजार 

२६१७८१।४५ 

७७।०७७।१।५ तभन्जटर चेर्र एस=ष्टव टे्रडसि बन्त्तसपिुतल ४७४६०० 
०७८।०७७।१।५ अष्टफस दराज कतर्ा कातलका न्स्टल 

फतनिचर इमाडोल 
२९३८०० 

८०।०७७।१।८ अष्टफस सोफा एस=ष्टव टे्रडसि बन्त्तसपिुतल २५७०७५ 
९७।०७७।१।२८ अष्टफस टेवल कातलनाग फतनिचर एण्ड 

काष्ठ उद्योग सरु्िष्टवनार्क 
२४५७७५ 

१६९।०७७।३।२९ इतभटिर ब्र्ाष्टट्र इन्तजनररङ सोलसुन एण्ड 
एडुकेशन कतसल्टेतसी 
कात्र्ानी 

६७२४९८ 

 जम्मा  २२०५५२९  
60.   खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनुे गरी खररद 

गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोभैm 

गनि सष्टकने, रु.५ लाखभतदा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबतदी दरभाउपरबाट र सोभतदा मातथ 
बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोभैm खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा 
सीमाभतदा बढीको खररद गनि नहनुे एवं एउटा आपूतििकिािसंग एक पटकभतदा बढी सोभैm खररद गनि 
नहनुे उल्लेख छ । गााँउपातलकाले तनम्न सडक ममिि  कार्िको लातग ष्टवतभन्न तनमािण ब्र्वसाष्टर् माफि ि 
सोझै तनमािण कार्ि गराएको पाइर्ो । त्र्सरी सोझै तनमािण िथा ममििकार्ि गराएकोमा  भएको कार्िको 
नाष्टप एवं मलु्र्ाङ्कन समेि नगरी तनमािण ब्र्वसाष्टर्ले पेश गरेको ष्टवलको आधारमा भकु्तानी ददएको छ 
। उक्त खचिलाई तनर्मसम्ि मान्न नसष्टकएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

३९३९७७ 

 भौ=न तमति र्ोजनाको नाम तनमािण ब्र्ावसाष्टर् रकम 
१२।०७६।६।१४ मडेु मेलङु सडक खण्डको ष्टवतभन्न 

स्थानमा ममिि 

एम=तड= कतस्ट्रक्सन शैलरुु ३ ६०२३९ 

१३।०७६।६।१५ टुतडखेल फस्कु गोठेपानी सडकको 
ष्टवतभन्न स्थानमा ममिि 

तसिाष्म कतस्ट्रक्सन प्रातल 
तभनपा ६ 

७७०२० 

१४।०७६।६।१५ वडा नं ३ रंगशाला वरीपरी शैलङु 
फोकिे ओख्र ेसडक खण्ड ममिि 

आर=ष्टट= कतस्ट्रक्सन शैलङु ३ ८६४६५ 

२१।०७६।८।१ थगाम चौिारी डााँडा हदैु वडा केतर 
जोड्ने सडक ममिि 

एम=तड= कतस्ट्रक्सन शैलरुु ३ ८९९८४ 

४४।०७६।१०।१
६ 

वडा नं ६ ढुङ्गे देन्ख वडा नं ८ 
कालापानी सम्म सडक ममिि 

शैलङु्गेश्वरी कतस्ट्रक्सन तभनपा 
१० 

२५०२९ 

१५६।०७७।३।१
४ 

वडा नं १ महेले सडक खण्ड ममिि एम=तड= कतस्ट्रक्सन शैलरुु ३ ५५२४० 

 जम्मा                       ३९३९७७  

 

61.  सवारीसाधन खररद –अथि मतरालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुिमा कार्ाितवर्न आतथिक व्र्वस्थापन 
िथा सम्पिी हस्िातिरण सम्बतधी तनदेन्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबाट 
उपलब्ध गराइएको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ािलर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन 
खररद गनि नपाईने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण अनसुार पातलकाले २ थान 
दईु पांगेर् सवारर साधन खररदमा रु.७१६००० खचि गरेका छन ्। 
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62.  सफ्वेर्र खररद - नेपाल सरकारको सूचना प्रष्टवतध प्रणाली (व्र्बस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेन्शका, 
२०७१ को बुाँदा नं.४.१ मा कुन ैसरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ि ष्टवद्यिुीर् माध्र्मबाट सञ्चालन 
गनिका लातग प्रर्ोग गने सूचना प्रष्टवतध प्रणालीको तनमािण गदाि त्र्स्िो प्रणाली सम्बतधी कागजाि िर्ार 
गरी मानक अनरुुप भए नभएको तनधािरण गनि सूचना प्रष्टवतध ष्टवभागबाट स्वीकृि गराउन पने व्र्बस्था 
रहेको छ । स्थानीर् िहले सम्बतधी सफ्टवेर्र खररद गरी देहार्बमोन्जम रु. ६७०८९२ खचि 
गरेकोमा खररद भएका सफ्टवेर्रको सूचना िथा प्रष्टवतध ष्टवभागबाट स्वीकृि तलएको देन्खएन ।चाल ु
आ.ब. देन्ख प्रर्ोगमा रहेका र्स्िा सफ्वेर्र ष्टवभागबाट स्वीकृति तलई प्रर्ोग गनुिपदिछ । 

 

  

तस=न= सफ्टवेर्रको नाम रकम 

१ न्जतसी िथा कर ब्र्वस्थापन प्रणातल २१२८९२ 

२ ष्टवद्यालर् बेभसाइट तनमािण ४५२००० 
 जम्मा ६७०८९२  

 

63.  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम – स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोजगारी 
प्रत्र्ाभूि गराउन एवम ्सामूदाष्टर्क पूवािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार 
ल्र्ाउने उद्देश्र्ले स्थानीर्िहतभर प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । र्स कार्िक्रम 
अतिगिि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सडक ममिि िथा सोतलङ्ग तनमािण कार्ि लगार्िका कार्िक्रम 
सञ्चालन गरी र्स वर्ि ५६८ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु.४५८९८५५ खचि गरेको छ । 
लन्क्षि वगिलाई ८ ददनदेन्ख १० ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र 
कार्िक्रम खचि समेि खचि लेखेका छन ्। उक्त खचिवाट लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी सजृना 
भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोजगारी सजृिना भएको देन्खंदैन । 

 

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

दिाि र नवीकरण, लगि कट्टा िोष्टकएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ि रुपमा नवीकरण गरी सामान्जक 
सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गनुिपने, प्रत्र्ोक बर्ि लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संखर्ा र्ष्टकन गनुिपने, 

भत्ता ष्टविरण गदाि बैंक माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुिपने, सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा 
सञ्चलान गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुिपने, केन्तरकृि सूचना प्रणालीमा प्रष्टविी गरर अधावतद्यक गने 
न्जम्मेवारी सामान्जक सरुक्षाको अन्खिर्ारी पाउने सम्वन्तधि स्थानीर् तनकार्को हनु ेव्र्वस्था  गरेको 
छ । िर पातलकाले लाभग्राहीको लगि अद्यावतधक नगरी गााँउपातलकाले र्स बर्ि सामान्जक सरुक्षा 
भत्तामा रु७१६७०६०० ष्टविरण गरेको पाइर्ो । र्स सम्वतधमा देन्खएका ब्र्होराहरु तनम्नानसुार 
रहेका छन । 

 

64.1.  वडा नं १ मा कातछी िामाङ्ग , ना.नं १७४-८६६ लाई प्रथम ष्टकस्िामा क्र.स. ११ र १५ मा रु 
१२००० का दरले रु २४०००, िेस्रो ष्टकस्िामा क्र.स. १३ र १७ मा रु १२००० का दरले रु 
२४००० गरी कुल ४८००० भकु्तानी भएकोमा रु २४००० दोहोरो भकु्तानी भएको पाइर्ो ।र्सरी 
बढी भकु्तानी भएको रकम रु २४०००  सम्बन्तधि व्र्न्क्तबाट असलु गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

२४००० 
64.2.   नतबकरणाः सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्ितबतध २०७५ को दफा ७ (१) बमोन्जम 

गााँउपातलका अतधकाशं लाभग्राहीको नाम नतबकरण नगरर तबगि बर्िहरुमा भत्ता पाई राखेकाहरुको 
नामावली लाई न ैनतबकरण मानी भत्ता तबिरण गने गरको देन्खतछ अिाः कार्ािलर्ले लाभग्राहीहरुको 
नामावली कार्ितबतधमा उल्लेन्खि भएको ब्र्वस्था अनसुार नतबकरण गराउन ुपने देन्खतछ । 
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64.3.  बैंक माफि ि भत्ता ष्टविरण ंाः– सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िष्टवतध, २०७२ को दफा २२ 
बमोन्जम सामान्जक सरुक्षा भत्ता प्राि गने सम्बन्तधि लाभग्राहीहरूको नाममा बैंक खािा माफि ि भत्ता 
ष्टविरण गनुिपने व्र्वस्था छ । गाउाँपातलकाले बैंक खािा माफि ि भकु्तानी नगरी नगदै भकु्तानी गरेकोले 
तनदेन्शकाले िोकेबमोन्जम गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता बैंकमाफि ि ष्टविरण/खचि गनुिपदिछ । 

 

 ष्टवपद् व्र्वस्थापन  
65.  सतमति- ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्रे्क 

स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना सदस्र् रहेको स्थानीर् ष्टवपद् 
व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले ३१ सदन्स्र्र् ऐनमा िोष्टकएबमोन्जमको 
सतमति गठन भई ३ वटा बैठक बसेको पाइर्ो । ऐनमा िोष्टकएबमोन्जम काम, कििव्र् र अतधकारमा 
सष्टक्रर् बनाउनपुदिछ । 

 

65.1.  कार्ि र्ोजना - ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा ष्टवपद् 
जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) बमोन्जम पातलकाले 
कार्िक्रमसहीिको कार्िर्ोजना िर्ारी गरी लाग ुगनुिपनेमा सो गरेको पाइएन ऐन िथा तनर्मावलीको 
पालना गनुि/गराउन ुपदिछ । 

 

65.2.  कोर् – ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा ष्टवपद् 
व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा ष्टवपद् व्र्वस्थापन कोर् रहने र कोर्मा रहने रकम िथा 
कोर्को सञ् चालन सम्बतधी व्र्वस्था सम्बन्तधि स्थानीर् िहले बनाएको तनर्ममा िोष्टकएबमोन्जम हनुे 
व्र्वस्था छ । पातलकाले गि वर्िको मौज्दाि समेि रु.४१७०१४५ आम्दानी भई रु.४००४४४३ 
खचि गरी बााँकी रु. १६५७०२ देन्खतछ । पातलकाले तनर्ममा िोष्टकएबमोन्जम तनर्म बनाएको छैन 
। ऐन िथा तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदिछ । 

 

65.3.  प्रतिवेदन  – ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ बमोन्जम  
पातलकाले कामको ष्टववरण सष्टहिको वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बन्तधि सतमतिमा पेस गरेको 
पाइएन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदिछ । 

 

 कोतभड १९ सम्बतधमा  
66.  कोतभड तबशेर् लेखापरीक्षणसाँग सम्वन्तधि गााँउपातलकाबाट प्राि ष्टववरण अनसुार ०७७ असार र असोज 

मसातिसम्मको प्राति खचि एवं बााँकीको अवस्था तनम्नानसुार रहेको पाइर्ो ।  
बजेट/आम्दानीको 

स्रोि 
२०७७ असार 
मसाति सम्म 
प्राप् ि रकम 

२०७७ आन्श् वन 
मसातिसम्म 
प्राप् ि रकम 

खचि शीर्िक २०७७ असार 
मसातिसम् म 
खचि रकम 

२०७७ 
आन्श् वन 
मसाति सम्म 
खचि रकम 
(कुल) 

स्थानीर् िहको 
आफ्न ै बजटेबाट 
ष्टवतनर्ोजन भएको 

३०००००० ०० राहि ष्टविरण २०३५००० ०० 

क्वारेतटाइन होन्ल्डङ्ग 
सेतटर तनमािण 
व्र्वस्थापन 

९५९०१६ ०० 

प्रदेश कोतभड 
कोर्बाट 

१०००००० ०० और्तध एवं स्वास््र् 
उपकरण िथा सामाग्री 
खररद 

७३२०२७ ०० 

अतर् स्रोिबाट प्राप् ि १७०१४५ ०० स्वास््र् पूवािधार 
तनमािण अतर् शीर्िकमा 
भएको खचि 

०० ०० 
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   अतर् न्शर्िकमा भएको 
खचि 

२७८४०० ०० 

   बाकी १६५७०२ ०० 
जम्मा ४१७०१४५ ०० जम्मा ४१७०१४५ ०० 

 

1. गााँउपातलकाले ४३ स्वास््र्कतमिहरु र ५९ जना प्रशासतनक कमिचारीहरु समेि १०२ जनालाइ रु 
११७६७२१ लकडाउनमा काम गरे वापि कार्िपातलकाको तनणिर् अनसुार िलब स्केलको ५० 
प्रतिशिका दरले १ मष्टहनाको जोन्खम भत्ता वापि खचि लेखेको पाइर्ो । कमिचारीहरुिफि को खचि 
गााँउपातलका चाल ुन्शर्िकबाट लेखेको देन्खर्ो । 

2. गााँउपतलकाले आर तस टी टेि ष्टकट थमिल गन, माक्स, स्वास््र् सामाग्रीहरु ४ आपतुििकिािवाट रु 
१७६६७९५ वरावरका सामाग्रीहरु सोझै खररद गरी प्रर्ोग गरेको पाइर्ो । 

3. गााँउपातलकामा थमिल गन, माक्स लगार्िका रु१४४०४१ मलु्र्का स्वास््र् समाग्रीहरु ३ ष्टवतभन्न 
तनकार् संस्थावाट प्राि गरेको देन्खतछ ।  

4. गााँउपातलका अतिरगि ३ सदन्स्र्र् एक केस इतभेिीगेसन िथा कतट्रर्ाक्ट टे्रतसङ ष्टटम गठन गरी 
खोज पड्िाल गरीएको केस संखर्ा ४१, केश अनसुतधान ७०, परामशि २९ जना र नमनुा संकलन 
४१ जनाको रहेको ष्टववरण देन्खतछ । 

5. गााँउपातलका अतिगिि २० वेड संखर्ाको एक क्वारेतटाइन तनमािण भएकोमा दैतनक रुपमा र आर्ाढ 
मसातिसम्म १० जना उक्त क्वारेतटाइनमा बसेको देन्खर्ो । क्वारेतटाइन ब्र्वस्थापन बेडऽ म्र्टे्रस 
लगार्िमा सामाग्री सौझै खररदमा रु ९७९९६८ खचि गरेको देन्खर्ो । 

6. गााँउपातलकावाट प्रत्रे्क वडालाई रु १ लाखका दरले रु ८ लाख बैक मापिि स्वास््र् चौकीको 
खािामा भकु्तानी भएकोमा ८ वटा वडावाट ११६ राहि लाभग्राही पररवार बाट ४९८ जनाले 
सषु्टवधा प्राि गरेको देन्खतछ । उक्त रकम वडा नं ८ को रु १ लाख खचि भएको देन्खदैन ।  

7. ८ वटा वडा कार्ािलर् माफि ि स्वास््र् चौकीलाई रु ७५००० का दरले भकु्तानी गरेको रु 
९०००००, प्रहरी चौकी ३ लाई रु १७५००० स्वास््र् चौकीकै खािामा भकु्तानी गरेको प्रतिवडा 
रु२० हजारका दरले रु १६०००० वतदावतदीमा काठमाण्डौमा फसेका ब्र्न्क्तलाई गााँउपातलका 
सम्म ल्र्ाउन गाडी भाडा बापिको भकु्तानी पतन सोही स्वास््र् चौकीलाईनै भकु्तानी गरेको समेि 
रु २०३५००० स्वास््र्चौकीको खािामा पठाएको देन्खतछ । उक्त स्वास््र् चौकीमा पठाएको 
रकमको एक रन्जिडि लेखापरीक्षकवाट स्वास््र् चौकीको लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदन पेश भएको 
छ । 

8. गााँउपातलकावाट भौन ५।०७७।२।२३ प्रास्वाके चरीकोटलाई रु २ लाख अनदुान सहार्िा 
उपलब्ध गराएको पाइर्ो । उक्त रकम अक्षाढ मसातिसम्ममा खचि नभएको र ष्टवल भपािई प्रस्वाके 
चरीकोटमा नै रहेको पाइर्ो । न्जल्ला ष्टवपद ब्र्वस्थापन कोर् कार्िष्टवतधवाट संचातलि उक्त कोर् 
स्थातनर्िहको संर्कु्त कोर् रहेको पाइर्ो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.  गााँउपातलका पररसर जग्गााः स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, सरकारी जग्गा 
दिाि िथा तलजमा उपलब्ध गराउने कार्िनीति, २०७१, स्थानीर् िहले तनजी जग्गा प्राति गनुिपरेमा 
जग्गा प्राति ऐन, २०३४ अनसुार स्थानीर् िहले सरकारी जग्गा संरक्षण, सरकारी जग्गा दिाि िथा 
तलजमा तलने, वन क्षेरको जग्गा प्रर्ोग गने िथा तनजी जग्गा प्राति गने व्र्वस्था छ । गााँउपातलका 
र सो को पररसरको कररब ५०० रोपतन जग्गा रहेको छलफल बाट पाइर्ो । उक्त जग्गा साविजतनक 
क्षेरको रहेको र हाल पातलका कार्ािलर् परीसर रष्टहरहेको मा न्स्वकृतिको लातग पातलकाबाट प्रधानमन्तर 
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कार्ािलर्, सामातर् प्रशासन िथा संन्घर् मतरालर्, वन मतरालर् हदैु वन ष्टवभाग हदैु पातलकाको नाउाँमा 
जग्गा दिाि पूजाि र ष्टकत्ताकाट गरी ल्र्ाउने पकृर्ामा रहेको पातलकाको भनाई रहेको छ । 

68.  स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम- स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम (सञ्चालन 
कार्िष्टवतध) तनर्मावली, २०७६ बमोन्जम कार्ाितवर्न हनुे स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी 
कार्िक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई देहार्अनसुार ४ पररर्ोजना सञ्चालन गनि रु.१३८२५००० 
बजेट प्राि भएकोमा रु.१३८०४८५५ खचि भएको देन्खतछ । गााँउपातलकाबाट प्राि ष्टववरण पेश 
हनु नअएकोले उक्त र्ोजनाहरुको भौतिक प्रगति एष्टकन गनि सष्टकएन । 

आर्ोजनाको प्रकार आर्ोजनाको 
संखर्ा 

बजेट रकम खचि रकम ष्टवत्तीर् प्रगति 
प्रतिशि 

भौतिक प्रगति 
प्रतिशि 

स्थातनर् पूवािधार 
ष्टवकास 

२ ५९२५००० ५९२३००० ९९=९६ नखलेुको 

प्रदेश पूवािधार ष्टवकास २ ७९००००० ७८८१८५५ ९९=७७न नखलेुको  

 

68.1.  उल्लेन्खि ४ आर्ोजना मध्रे् ४ र्ोजनाहरुन ैउपभोक्ता सतमतिवाट गरार्को देन्खतछ । उपभोक्ता 
सतमति मापरm्ि संचातलि र्ोजनामा हेतभ इक्र्पुमेतट प्रर्ोग गरेको, प्राष्टवतधक पक्ष समेिको भएका 
जटील संरचना तनमािण गरेको, सम्पन्न र्ोजनाहरुको ममिि संम्भारको व्र्वस्था नगरेको जस्िा कार्िहरु 
भएको देन्खतछ । जनु साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ ष्टवपरीि देन्खतछ । 

 

 स्वास््र् िफि   
69.  और्तधको लोगो– गाउाँपातलकाले खररद गरेका और्तधहरूमा “नेपाल सरकारको तनाःशलु्क स्वास््र् 

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

 

 क्र.स और्तधको नाम  म्र्ाद समाि हनुे तमति तनशलु्क ष्टविरणको लोगो 

१ 
Vitamin B- Complex Apr 2022 Supply only 

२ 
Silverfadiazine cream May 2022 Free distribution only 

३ 
paracetamol (500 mg) July 2022 Supply for MOHP 

४ 
Ciprofloxicine (500Mg) Dec 2022 Supply for MOHP 

५ 
Amoxycllun (500 mg) Dec 2022 Not for sale  

 

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

 

 

 
न्शक्षा िफि   

71.  तबद्यालर्हरुको लेखापरीक्षणाः गाउाँपातलका मािहिका ष्टवद्यालर्ले िोष्टकएको समर्मा लेखापरीक्षण गनुि 
गराउन ुपदिछ । गाउाँपातलकाले   ष्टवद्यालर्हरुका लातग रु १०९६६६२४१।६०   ष्टवतनर्ोजन गरर 
तनकासा खचि गरेको छ।गाउाँपातलकाले आ.व. २०७५।०७६ को अन्तिम लेखापरीक्षण अवतधसम्म 
लेखापरीक्षण गराएका ष्टवद्यालर्को ष्टववरण प्राि गरेको देन्खएन । तबद्यालर्हरुको सव ैलेखापरीक्षण 
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प्रतिवेदन प्राि गरी गाउाँपातलकाले ददएको तनकाशा र अनदुान समेि समावेश गरी ष्टवद्यालर्ले ष्टवत्तीर् 
ष्टववरण िर्ार गरे नगरेको एष्टकन गनुिपदिछ । 

71.1.  न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिि - स्थानीर् िह अतिगिि रहेका सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुमा दरबतदी अनसुार 
न्शक्षकको पदपूतिि भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदिछ । र्स स्थानीर् िह अतिगिि ष्टवतभन्न 
िहका ३५ सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुको न्शक्षक दरवतदी र पदपूतििको अवस्था एवं ष्टवद्याथीको संखर्ा 
तनम्नानसुार रहेको देन्खतछ । दरबतदी बमोन्जम न्शक्षक पदपूतिि गनुिपदिछ । 

 

 क्र.सं. विद्यालयको नाम दरिन्दी  पदपुती पदपुर्ति मध्ये 

करार 

विद्यार्थी  

१ स ाँगुत ेम वि क ल प नी 10 10 3 344 
२ कल्ल ब री म वि कल्ल ब री 13 13 7 205 
३ क ललभूम ेम वि बोत्ल े 9 9 7 228 
४ क ललक  म वि द र् ा 13 13 4 279 
५ श रद  म वि पोर्रे पोर्रे भैंसे 11 11 7 331 
६ शैलुङ प्र वि मेहेल े 1 1 1 17 
७ सरस्िती प्र वि कोल मर् न 3 3 1 49 
८ र ष्ट्रिय प्र वि ढुङ्गे 4 4 1 66 
९ सञ्जीिनी आ.वि हहल े 3 3 1 24 

१० सेतीदेबी आ.वि ननग ल े 3 3 3 62 
११ शैलुङ्गेश्िर प्र वि पैती आरुर्का  1 1 0 11 
१२ मह देि प्र वि झोर 2 2 0 48 
१३ भदे्रश्िर आ.वि स उाँत े 6 6 4 67 
१४ शैलुङ्गेश्िर आ.वि प ाँडरे् नी 3 3 1 73 
१५ क ल प नी प्र वि क ल प नी 1 1 1 29 

१६ शैलुङ्गेश्िर आ.वि झोर मनग उाँ  5 5 3 118 
१७ म हहलीश्िरी प्र वि टोड्के 2 2 1 21 
१८ जनकल्य ण प्र .वि.  2 2 0 24 
१९ त प्केड ाँड  प्र वि न इके 3 3 2 55 
२० कमल म ई प्र वि जष्ट्ससङ 2 2 0 15 
२१ शैलुङ्गेश्िर प्र वि ढुङ्गे 1 1 0 11 
२२ चष्ट्डडक  प्र वि आह ले ढ ाँड े 4 4 1 109 
२३ जलध र  प्र वि पोर्रे 2 2 2 43 
२४ कुडड प्र वि गैरी 1 1 0 22 
२५ दधुपोर्री आ.वि गैरो 6 6 3 99 
२६ क ललभूम ेप्र वि प ट  1 1 1 13 
२७ दगु ा म वि भैंसेचौर 17 17 2 419 
२८ म ग पौि  म वि हहले 6 6 4 135 
२९ नविन म वि चडडीड ाँड  12 12 7 206 
३० वपपलड ाँड  आ.वि आह ल े 6 6 2 82 
3१ नमुन  प्र वि सल्लेरी 2 2 1 32 
३२ कमल  आ.वि म नेड ाँड  3 3 0 69 
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३३ िीरेन्द्द्र म वि बोष्ट्जनीड ाँड  15 15 9 326 
34 िसुन्द्ध र  प्र .वि. 0 0 0 3 
३५ मनमोहन लशक्ष सदन प्र वि 

म ग देउर ली 
3 3 1 84 

  hDdf 176 176 80 3719 
 

71.2.  र्स पातलकामा २६ ष्टवद्यालर्हरु संचालनमा रहेकोमा ३५  न्शक्षक दरबतदीमा १७६  पदपतुिि भएको 
र पदपतुििमध्रे् ८० न्शक्षक करारमा रहेको देन्खर्ो । ति ष्टवद्यालर्हरुमा EMIS अभलेख अनसुार 
कुल ष्टवद्याथी सखर्ा ३७१९  रहेको देन्खर्ो । 

 

71.3.  ष्टवद्यालर्को संखर्ााः लेखापरीक्षणको लातग गाउाँपातलकाले उपलब्ध गराएको ष्टववरण अनसुार 
गाउाँपातलका अतिगरगिका ३५  ष्टवद्यालर् मध्रे् देहार्का ष्टवद्यालर्मा ष्टवद्याथी संखर्ा तरू्न रहेको 
देन्खर्ो । र्सरी ष्टवद्याथी संखर्ा २० जना भतदा कम रहेका ष्टवद्यालर्मा न्शक्षक, कमिचारी िलब र 
प्रशासतनक खचि बापि आ.व. २०७६।०७७ मा देहार् बमोन्जम रकम पररक्षा संचालनको अधारमा 
तनकासा भएको छ ।तरू्न ष्टवद्याथी संखर्ा रहेको ष्टवद्यालर्लाई गाउाँपातलकाले सषु्टवस्थाका आधारमा 
ष्टवद्यालर् संखर्ा गाभ्ने व्र्वस्था गनुिपदिछ । 

 

 
क्र.सं. ष्टवद्यालर्को नाम 

सय्चातलि 
कक्षा 

ष्टवद्याथी  न्शक्षक 
वा.तब.
के 

कमिचारी 

१ नमुन  प्र वि सल्लेरी 0-3 32 2 1 1 
२ िसुन्द्ध र  प्र .वि. 0 3 0   1 

  जसम      2 1 2  

 

71.4.  अतभलेख ंाः गाउाँपातलकाले न्शक्षकहरुको िलव भत्ता तनकासा गनुि पूवि दरवतदी अनसुार कार्िरि 
न्शक्षकहरु र्ष्टकन गरी िलव भत्ता तनकासा गनुिपनेमा गाउाँपातलकाले दरवतदी ष्टववरण, कार्िरि न्शक्षक 
ष्टववरण, सो अनरुुपको माग फाराम िथा तनकासा लेजर खडा गरी व्र्वन्स्थि रुपमा राख्नपुदिछ । 

 

71.5.  राजस्व वााँडफाड समानीकरण अनदुानबाट न्शक्षकको िलब भत्ता – अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन 
ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीर् िहलाई स्वीकृि दरबतदी तभरका न्शक्षकको िलब भत्ता बापि 
सशिि अनदुान उपलब्ध गराउन ेव्र्वस्था छ पातलकाले स्वीकृि दरबतदीतभर नपरेका एवं ष्टवद्यालर्ले 
गि ष्टवगिदेन्ख न ै आतिररक स्रोिबाट िलब भत्ता व्र्होरेका न्शक्षकलाई ष्टवत्तीर् समानीकरण 
अनदुानबाट रु.३२३२३०० िलब भत्ता भकु्तानी गरेको पाईर्ो । 

गो भौ र तमति ष्टवद्यालर् अनदुान रकम 

१९५।०७७।२।२५ ३५ ष्टवद्यालर् १४२१८०० 

१०२।०७६।९।२९ ३५ ष्टवद्यालर् १६९३५०० 

२४८।०७७।३।२८ ३५ ष्टवद्यालर् ११७००० 
जम्मा  ३२३२३००  

 

71.6.  प्राष्टवतधक न्शक्षालर् अनदुानाः गााँउपातलकाले गााँउसभावाट ष्टवतनर्ोन्जि बजेट अनसुार दगुाि माष्टव 
भैसेचौरलाई तसतभल तडप्लोमा संचालन गनिको लातग रु३० लाख र शारदा माष्टव भैसेलाई कृष्टर्ि भेटेनरी 
संचालनको लातग रु १२ लाख गरी जम्मा ४२ लाख तनशिि अनदुान तनकासा गरेको पाइर्ो । उक्त 
अनदुान तनकासा सम्वन्तधि ष्टवद्यालर्हरुको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आम्दानी जनाएको देन्खएको छ 
। गााँउपातलकाबाट राजस्व वाडफाड िफि को स्रोि रहेको र्स्िो अनदुान तनकासा दददा अनदुान 
कार्िष्टवतध एवं सम्झौिा र सोको अनगुमन प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइएन । र्स्िो अनदुान तनकासा 
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दददा अनदुानको कार्िष्टवतध एवं सम्झौिा िर्ार गरी अनदुानको अनगुमन एवं मलु्र्ाङ्कन समेि हनुपुदिछ 
। 

71.7.  बढी र्नकासााः पातलकाले ष्टवद्यालर्हरुलाइ ष्टवतभत न रैमातसकमा िलब भत्ता तनकासा गदाि तनम्नानसुारका 
न्शक्षकलाई रमानापरमा िलब भत्ता तलएको तमिी भतदा बढी अवतधको िलब भत्ता तनकासा गरेको 
पाइर्ो । पातलकाबाट न्शक्षक लाई रमानापरमा उल्लेख भए भतदा बढी मष्टहनाको िलबभत्ता तनकासा 
भएकोले उक्त न्शक्षकले हाल सरुवा भएर गएको ष्टवद्यालर्बाट उक्त मष्टहनामा िलब भत्ता बझेुको 
र्ष्टकन गरी दोहोरो भकु्तानी भएको भए असलु गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

३९६२४ 

 गो.भौ.नं/तम
िी 

नाम पद साष्टवक
को 
ष्टवद्यालर् 

सरुवा 
भएर 
गएको 
ष्टवद्यालर् 

रमानाप
र तमिी 

भकु्तानी 
भएको तमिी 

बढी 
भकु्तानी 
रकम 

कैष्टफर्ि 

३/२०७६ 

।६।८ 

ष्टवश् वम्बर 
झा  

प्रा.शी. 
ष्टर्द्तिर् 

कातलभमेु 
मा.ष्टव. 

शारदा 
मा.ष्टव., 
रामपरु 
तसरहा 

२०७६
/ 

३/३० 

२०७६/४/

३० 

३९६२
४ 

श्रावणको बढी 
भकु्तानी 

  जम्मा     ३९६२
४ 

 

 

 

71.8.  खचिको पषु्याईाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६-३_ मा खचि गदाि खचिको 
तबल भपािई र पिुर्ाई सष्टहि लेखा राख्न ु पने प्रावधान रहेको छ । पातलकाले गो.भौ.नं/तमिी 
६३/२०७७।३।२८ मा कोतभड १९, शैन्क्षक क्षति तरू्नीकरण िथा तसकाई प्रबर्द्न कार्िक्रम 
शीर्िकबाट ५ वटा प्रोजेक्टर खररद गरी रु २५५००० खचि लेखेको पाइर्ो ।  उक्त प्रोजेक्टरहरु 
ष्टवद्यालर्ले बझुी न्जतसी दान्खलामा आम्दानी बाधेको ष्टववरण पेश नभएकोले उक्त खचिलाई पिुर्ाई 
गने प्रमाण पेश गनुिपने । साथै उक्त शीर्िकबाट प्रोजेक्टर खररदको पिुर्ाइ पेश गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

२५५०००  

72.  पेश्कीाः गााँउपातलकाले पेश गरेको ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन मलेप फा नं. २७२ को अनसुनु्च २३ र सो को 
अतभलेख अनसुार गााँउपातलकाको कुल हालसम्मको पेश्की बााँकी रु. ३३०५४२०० देन्खएको छ । 
उक्त बााँकी पेश्की मध्रे् गि ष्टवगि बर्िको अतभलेख नरहेको  र चाल ुआ.ब. को रु.३३०५४२००    
देन्खतछ । तमति २०७७।१०।९ बाट लाग ुभएको अतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवन्त्तर् उत्तरदाष्टर्त्व 
तनर्मावली २०७७ को तनर्म ५२ वमोन्जम म्र्ाद ननाघेको चाल ुआ.ब. देहार् बमोन्जमको फर्छ्यौट 
हनु बााँकी मोतबलाइजेसन पेश्की रु. ७१६२३००  देन्खतछ । 

 

 

 

qm=;+= k]ZsL lng]sf] gfd k]ZsL /sd 

1.  न्ज=ष्टप रामसागर आर =एस जेतभ ५२५२००० 

2.  ररमाल तनमािण सेवा ८४५००० 

3.  झोरखोला दोभान झो = प.ु उ=स २३४००० 

4.  पसल खोला झो = प.ु उ=स ४३१००० 

5.  मरुुण्डा झो = प.ु उ=स ४०१००० 

 जम्मा ७१६२३०० 

 

72.1.  उल्लेन्खि बााँकी पेश्की रु३३०५४२०० मध्रे् म्र्ाद ननाघेको रु७१६२३०० र म्र्ाद नाघेको 
तनम्नानसुारको पेश्की बााँकी रु२५८९१९०० तनर्मानसुार असलु फर्छ्यौट हनुपुने रु 

क्र=स पेश्की तलन े रकम 

1.  ष्टवष्ण ुबहादरु काष्टकि  ४९२००० 

2.  शनु्शला काष्टकि  ७००००० 

 

२५८९१९०० 
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3.  िपेतर शाह ७००००० 
4.  ददपेतर बतजारा ३४४७००० 
5.  मनकुमार थापा २८८८८०० 
6.  जनराज र्ोतजन २७४०८०० 
7.  न्चना िामाङ ११९३४०० 
8.  न्चना िामाङ २१७७४०० 
9.  एतलजा आचार्ि २२३९२०० 

10.  तमिकुमारी चौधरी २४१३८०० 
11.  सपना चौलागाइ २८५७४०० 

 जम्मा २५८९१९००  
73.  पेश्कीको अतभलेखाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्माली, २०६४ को तनर्म ७४(२) मा कार्ािलर् प्रमखुले 

सम्बन्तधि कामको लातग आवश्र्क पने रकमभतदा बढी नहनु ेगरी पेश्की तलने कमिचारीको हकमा 
पद र प्रर्ोजन र अतर् व्र्न्क्त हकमा सो व्र्न्क्तको ३ पसु्िे स्थार्ी र अस्थार्ी ठेगाना प्रि लेखी 
पेश्की ददनपुने व्र्वस्था छ । गाउाँपातलकाले गि तबगि ददएको पेश्कीबाट र्ो बर्ि रहेको फछ्र्र्ौट 
घटाई बााँकी देन्खने स्पि पेश्की खािा राखेको छैन । गाउाँपातलकाले एउटा पेश्की फछ्र्र्ौट नहुाँदै 
पनुाः पेश्की ददने गरेको, पेश्की नजनाई पेश्की ददने गरेको पेश्कीको अतभलेख नराख्न ेगरेको पाइर्ो । 
पेश्की खािाको अभावमा पेश्की अनुं ुगमनमा समस्र्ा देन्खएको छ । तबगि देन्ख तलएको पेश्कीको 
लगि अद्यावतधक गरी परुाना पेश्कीहरु फर्छ्यौंैट गनुिपदिछ । 

 

 आन्तररक लेखापररक्षणबाट औल्याएका बेरुजू कायम  
74.  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ र ७८ अनसुार पातलकाले देहार् वमोन्जम 

आतिररक लेखापरीक्षणमा समावेश भएका वेरुजहुरु  अन्तिम लेखापररक्षण सम्म असलु फछ्र्र्ोट गरेको 
देन्खएन । उक्त वेरुज ुलेखापरीक्षणको क्रममा एष्टकन गरी तनम्नानसुार कार्म गररएको छ । 

 

74.1.  वडा सन्चव न्चना िामाङले वडा नं ४ सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गदाि क्र.स. ७८ र ७९ बाट 
नागररकिा प्रमाण पर नं ७२६-११ को धन बहादरु शे्रष्ठलाई दोहोरो भकु्तानी भएको देन्खर्ो । र्सरी 
दोहोरो भकु्तानी भएको रकम मध्रे् रु १२००० असलु गनुिपने रु 
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75.  अनगुमन िथा सम्परीक्षण – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट 
गने व्र्वस्था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बरेुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम कििव्र् 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । र्ो वर्िको लेखापरीक्षणको क्रममा रु६८०२५५ 
सम्परीक्षण भएको छ । जस्को ष्टवस्ििृ ष्टववरण२०७८।१।१० को प्रारन्म्भक प्रतिवेदनमा समावेश 
भएको छ ।                                  
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क्र. स.ं 
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