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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र् 
समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्यौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खिा गरेको, खररद काननु र्वपरीि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिा गरेको, बिि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमािारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैङ्क र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 



Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np                      Website : www.oag.gov.np 

 

 

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, लरु्म्बनी प्रदेश 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. २१७ तमतिाः २०७९।३।२४ 
र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

र्शोधरा गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
कर्पलबस्ि ु। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले र्शोधरा गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा 
र्टप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग 
सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  र्शोधरा गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको  

छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. २ करोड ३४ लाख ८२ हजार बरेुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् बेरुजू असलु गनुापने रू. ७० लाख ३ हजार, प्रमाण 
कागजाि पेस गनुापने रू.६४ लाख ३ हजार, तनर्तमि गनुापने रू. ८६ लाख ७२ हजार र पेश्की १४ लाख ४ हजार रहेको               
छ । पातलकाको गि बषासम्मको बरेुजू बाकँी रु ८ करोड २८ लाख ६५ हजार रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट 
एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू ७ करोड ९५ लाख ६४ हजार रहेको छ । र्शोधरा 
गाउँपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बरेुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३.  र्शोधरा गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, 
कमािारीको दरबन्दीअनसुार पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन 
नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा 
औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु े
कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् 
िहसँग हामी स्विन्र छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका 
लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा 
रर्हि स्वरूपमा बन्न ेगरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष 
र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा 
प्राि गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न ेतनर्श्चििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ै
फरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ।  

                                          

 

         (नारार्ण मरातसनी) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

र्शोधरा गाउँपातलका 
बेरुज ुबगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  
(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

४६ २२ २३४८२ ० ० ० ४६ २२ २३४८२ ७००३ ८६७२ ६४०३ ० ० १५०७५ १४०४ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

कर्पलबस्ि ु ८२८६५ ० २७२८३ ५५६८२ ४०० २३४८२ ७९५६४ 

 



1 

 

आर्थिक कारोबारको स्थथति 

आर्थिक बर्ि: २०७७/७८ 

कार्ािलर् र स्थान : र्शोधरा गाउँपाललका, कपपलवस्तु  

पद नाम कार्िकाल सुरु ममति कार्िकाल समाप्ि ममति 

कार्ािलर् प्रमुख तेज बहादरु ल िंह  २०७७-७-१ हाल  म्म कार्िरत 

कार्ािलर् प्रमुख रामचन्द्र ढकाल  २०७७-४-१ 

 

लेखा प्रमुख ननराजन राज लम् ाल  २०७७-४-१ 

 

बेरुजु रकम २३,४८२,६१९ 

स्थानीर् तह :  
 

गि बर्िको स्जम्मेवारी  १९,९४,९४,०००  

आम्दानी खर्ि 
संघीर् सरकारबाट अनुदान ३३,६९,५६,००० र्ालु खर्ि ३४,७७,७३,०००  

प्रदेश सरकारबाट अनुदान ३,९३,९२,००० प ूँजीगि खर्ि १६,८२,३२,०००  

राजथव बाूँडफाूँट ८,३७,२६,००० ववत्तीर्/अन्र् व्र्वथथा ११,५२,८४,०००  

आन्िररक आर् ९०,७३,००० 

  
 

अन्र् आर् १३,०१,५९,००० 

  
 

कुल आर् ५९,९३,०६,००० कुल खर्ि ६३,१२,८९,०००  

बाूँकी मौज्दाि १६,७५,१२,०००   
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क्रम 
भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

१  

  

पररर्र् 

स्थाननर् नेततृ्वको पवका  गदै स्थानीर् शा न पद्धनतलाई  ुदृढ गरी स्थानीर् तहमा पवधानर्की, कार्िकाररणी र न्द्र्ानर्क अभ्र्ा लाई 
 िंस्थागत गनि स्थानीर्  रकारको  िंचालन गने उद्देश्र्ले र्  र्शोधरा गाउँपाललकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर्  रकारले 
 िंचालन गने कार्िमा  हकाररता,  ह–अस्स्तत्व र  मन्द्वर्लाई प्रवद्िधन गनुि र स्थानीर्  रकारका काममा जन हभार्गता, 
उत्तरदानर्त्व, पारदलशिता  ुननस्श्चत गरी नागररकलाई गुणस्तरीर्  ेवा प्रदान गनुि र्शोधरा गाउँपाललकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्  
गाउँपाललका अन्द्तगित ८ वडा, ४३  भा  दस्र्, ६७.५६ वगि ककलोलमटर क्षेत्रफल तथा ३८९५२ जन िंख्र्ा रहेको छ । 

 

२  

  

लेखापरीक्षणको उद्देश्र् 

स्थानीर् तहको पवत्तीर् पववरण तथा कारोबारको ननर्लमतता तथा और्चत्र्को आधारमा परीक्षण गरी पवत्तीर् प्रनतवेदन उपर उर्चत 
आश्वस्तता प्रदान गनुि पवत्तीर् लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । पवत्तीर् लेखापरीक्षणमा पेश भएको शे्रस्ता तथा आर्थिक कारोबारहरुको 
जोखखम पवश्लेर्ण, लेखापरीक्षण नीनत मानदण्ड, व्र्वस्थापन प्रनतननर्धत्वपत्र, लेखापरीक्षण मागिदशिन, व्र्व ानर्क लेखापरीक्षणका 
अ ल अभ्र्ा को आधारमा तर्ार गररएको स्वीकृत लेखापरीक्षण र्ोजना कार्िक्रम र लेखापरीक्षणको पवर्ध अनु ार लेखापरीक्षण 
 म्पन्द्न गररएको छ ।  

 

३  

  

वववत्तर् व्र्वथथा 

र्  वर्ि पाललकाको  ुत्र (SuTRA) को २७२ बाट देखखएको आर् व्र्र् र बाँकीको पववरण र्  प्रकार छ । 
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बबर्र् बेरुजु रकम 

 
 

स्थानीय संञ्चित कोषः स्थानीय सञ्चित कोष सम्वन्धमा देञ्चिएका व्यहोरा ननम्नानसुार छन ः 

स्थानीय तहको एकीकृत ववत्तीय वववरणले सो पानलकाकत्र सम्पूणण आय र व्ययको यथाथण ञ्चित्रण गने गरी कोष तथा लेिा ननयन्त्रक कायाणलयबाट C-GAS मार्ण त 
हनुे ननकासा लगायतका सम्पूणण आय व्यय समावेश नगरेको देहाय अनसुार सतु्र र एकीकृत वववरणमा र्रक परेको छ । 
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क्रम 
भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

(रू.हजारमा) 

वववरण म.ले.प.र्ा.नं. २७२ एकीकृत आय व्यय वववरण र्रक 

गत वषणको अल्या २०२५४२ १९९४९४ ३०४८ 

यस वषणको आम्दानी ४७२५७८ ५९९३०६ (१२६७२८) 
यस वषणको ििण रकम  ५०९९७८ ६३१२८८ (१२१३१०) 
बााँकी मौज्दात  १६५१४२ १६७५१२ (२३७०) 
लेखा प्रणाली  ुत्रबाट  जृना भएको म.ले.प.फा.निं. २७२ ले पाललकाको र्थाथि आर् व्र्र्को प्रनतननर्धत्व गरेको देखखएन ।  बै आर् 
व्र्र्लाई  ुत्रको माध्र्मबाट एकीकृत गनुि पदिछ ।म.ले.प.फा.निं. २७२ अनु ार एकीकृत आर् व्र्र् पववरणमा बढी रहेको रु २३७००००।को 
हह ाब लमलान हुनु पदिछ। 

४ 

  

आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली सम्बन्धमा  
 

४.१ 

  

आन्द्तररक ननर्न्द्त्रण प्रणालीीः स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोस्जम आन्द्तररक ननर्न्द्त्रण प्रणाली तर्ार गरी 
लागु गनुिपनेमा लागु गरेको पाइएन। र्   म्बन्द्धमा देखखएका अन्द्र् व्र्होराहरू तपलशल वमोस्जम रहेका छन ।  
• स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनु ार आफ्नो क्षेत्रलभत्रको आधारभूत तथर्ािंक  िंकलन, अलभलेखािंकन र 
व्र्वस्थापन गनुिपनेमा गरेको पाइएन ।  
• पाललकाले एक आर्थिक वर्ि लभत्र भएको आर्थिक कारोवारको अनु ूची १४ वमोस्जमको ढाँचामा वापर्िक प्रनतवेदन तर्ार गरेको पाइएन 
।  
• स्थानीर्  रकार  िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोस्जम एक आर्थिक वर्िमा खचि हुन न की बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्िको 
अन्द्तमा स्थानीर् तहको  िंर्चत कोर्मा ट्रान्द् फर गनुिपनेमा आर्थिक वर्ि  माप्त भए पश्चात ्चालु खचि खातामा रू. ८३४४५१२९।७२ 
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भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

पूँजीगत खचि खाताबाट रू. ३३३२७५९१।७२  मेत गरी जम्मा रू. ११६७७२७२१।४४ लमनत २०७८।५।२२ मा मूल  िंर्चत कोर्मा ट्रान्द् फर 
गरेको छ ।  
• पाललकाले कार्िक्रमगत तथा र्ोजनागत खाता राखेको पाइएन ।  ाथै पाललकाबाट र्  वर्ि  िंचाललत कार्िक्रम तथा र्ोजनाको 
कार्ािन्द्र्वर्न र  ेवा प्रवाह  मेतको वापर्िक कार्िक्रम अनु ारको प्रगनत प्रनतवेदन तर्ार गरेको पाइएन।  
• कार्ािलर्को शे्रष्ता र बैंकबीचको हह ाव फरक परे वा नपरेको  म्बन्द्धमा बैंक हह ाव लमलान पववरण तर्ार नगरेको कारण हह ाव 
लमलान भए नभएको  म्बन्द्धमा र्कीन गनि  ककएन ।  
• अन्द्तर  रकारी पवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोस्जम मध्र्कालीन खचि  िंरचना तर्ार गनुिपनेमा पाललकाले  ो 
बमोस्जमको मध्र्कालीन खचिको  िंरचना तर्ार गरेको पाइएन ।  
• पवर्र्गत क्षेत्रमा  िंचालन हुने कार्िक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, ताललम, गोष्ठीतफि  बढी केन्द्रीत भई पवतरणमुखी रहेको पाइर्ो 
।  
• पाललकाले स्जन्द् ी  ामानको एकीकृत पववरण तथा  हार्क स्जन्द् ी खाता अध्र्ावर्धक नगरी वडा कार्ािलर् तथा पवलभन्द्न  िंघ 
 िंस्थालाई पवतरण गरेको पाइर्ो ।  
• वडा कार्ािलर्मा रहेका स्जन्द् ी  ामान अलभलेख पाललकाको मूल स्जन्द् ी खातामा अध्र्ावर्धक गरेको पाइएन ।  
•  ाना तथा ठूला  बै ननमािण कार्िको नापी ककताब कम्प्र्ूटरबाट तर्ार गररएको लुजलशटमा भरी भुक्तानीको लेखा ाथ राखे्न गरेको 
छ । कनतपर् ननमािण कार्िलाई थप ननरन्द्तरता हदन वा अन्द्र् कारणले पनछ पनन पुनरावलोकन गनि पने भएकोले आवश्र्क परेको 
 मर्मा उपलब्ध हुन  क्ने गरी  िंस्थागत स्मनृतको लार्ग डडस्जटलाईज गरी वा अन्द्र् तवरले  ुरक्षक्षत राख्न आवश्र्क देखखन्द्छ ।  
• कनतपर्  डक तथा कुलो÷नहर ननमािण तथा ममितमा  ो स्थानको चेनेज निं.उल्लेख गने नगरेबाट एकै कार्िको लार्ग दोहोरो 
भुक्तानी हुन  क्ने र ननमािणस्थलको अनुगमन ननरीक्षणमा द्पवपवधा हुने भएकोले जुन ुकै  मर्मा पनन ननमािणस्थलको पहहचान 
हुने गरी चेनेज लगार्तका  िंकेतहरूलाई अननवार्ि गनुिपदिछ ।  
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• जुन ुकै ननमािणकार्ि, माल ामान, परामशि  ेवा वा अन्द्र्  ेवा खररदको लार्ग लागत अनुमान तर्ार गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा 
कार्ािलर्ले ननमािण तथा  ेवा  म्बन्द्धी कार्िको लागत अनुमान तर्ार गरेको भए तापनन लागत अनुमान वेगर फननिचर, कार्ािलर् 
 ामान, कम्प्र्ूटर आहद खररद गरेको देखखन्द्छ ।  
• स्जन्द् ी ननरीक्षण प्रनतवेदनमा उल्लेख भए अनु ार पवलभन्द्न माल ामान ममित तथा लललाम गनुि पनेमा गरेको पाइएन ।  
• मूल्र् अलभवदृ्र्ध कर ननर्मावली, २०५३ को ननर्म ६ (क) अनु ार ठेक्का  म्झौता र कर भुक्तानीको जानकारी  म्बस्न्द्धत 
आन्द्तररक राजस्व कार्ािलर्लाई नहदई आर्थिक वर्िको अन्द्तमा मात्र हदइएको तथा इ हटडडए  नगरेको ।  
• कार्ािलर्ले उद्देश्र् प्रास्प्तमा आइपने  म्भापवत जोखखमहरू पहहचान गरी ननराकरणको प्रर्ा  गरेको अलभलेख नराखेको ।  
• कुनै रकम भुक्तानी हदँदा ररत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी रल द बील भपािइहरूमा ल लल लेवार नम्वर राखी कार्ािलर् प्रमुखले 
तोकेको कमिचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप  मेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाखणत गनुिपनेमा  ो अनु ार गरेको पाइएन ।  
•  ाविजननक खररद ननर्मावली, २०६४ को ननर्म ७ र ८ खररद अनु ार गरुुर्ोजना र वापर्िक खररद र्ोजना तर्ार गनुिपनेमा तर्ार 
गरेको पाइएन।  
• स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमोस्जम आर्थिक वर्ि शुरु हुनुभन्द्दा पन्द्र हदन अगावै पाललकाले आफ्नो 
क्षेत्रलभत्रको ननमािण  ामग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा तथा अन्द्र् महशुलको स्थानीर् न्द्र्ूनतम दररेट तोक्न ुपनेमा तोकेको पाइएन।  
• स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनु ार  ाविजननक खररद ननर्मावली वनाई लागु गनि  क्ने व्र्वस्था 
भएकोमा वनाएको पाइएन । 
•  ाविजननक खररद ननर्मावली, २०६४ को ननर्म ९७ अनु ार र्  वर्ि कार्ि म्पन्द्न भएका आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरू उपभोक्ता 
 लमनतलाई हस्तान्द्तरण गनुिपनेमा गरेको पाइएन ।  
•  िंस्था दताि ऐन, २०३४ को दफा ३ अनु ार पाललकाबाट  िंचालन भएका पवलभन्द्न र्ोजना ननमािण गनि गठन गरेका उपभोक्ता 
 लमनत उक्त ऐनको व्र्वस्था अनु ार मान्द्र्ता प्राप्त हुने गरी दताि गरेको पाइएन ।  
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•  ञ्चाललत र्ोजनाको  ूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेक्षक्षत र वास्तपवक लाभका  ाथै उपभोक्ताको र्ोगदान र कार्ि म्पादन लगार्तका 
पवर्र्मा स्पष्ट गरी  रोकारवाला  हहतको  ाविजननक  ुनुवाई र  ाविजननक परीक्षणलाई अननवार्ि गनुि गराउनु पनेमा अर्धकािंशतीः 
पालना भएको पाइएन।  
• वातावरण  िंरक्षणको एकीकृत दीघिकाललन र्ोजना तर्ार नगरेको ।  
• पाललकाको पवका  ननमािण व्र्वस्थापन तथा  ेवा प्रवाहका लार्ग आवश्र्क प्रापवर्धक तथा प्रशा ननक कमिचारीको ३६ जनाको 
दरबन्द्दी रहेकोमा पुरै पदपूनत ि भएको पाइर्ो ।  
•  ुशा न (व्र्वस्थापन तथा  ञ्चालन) ननर्मावली, २०६५ को ननर्म १४ अनु ार नागररक वडापत्रमा उल्लेखखत  ेवाहरूको कार्ािन्द्वर्न 
स्स्थनत अनुगमन गनि अनुगमन  िंर्न्द्त्र तर् गरेको पाइएन ।  
• ननजामती  ेवा ऐन, २०४९ वमोस्जम कार्ि पववरण वनाई लागु गरेको पाइएन ।  
• ननजामती  ेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ वमोस्जम तलवी प्रनतवेदन पाररत गराएर मात्र तलव भत्ता भुक्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले 
कमचािरीहरूको तलवी प्रनतवेदन पाररत नगरी रू. ३६४४७६१४।७० तलब खचि लेखेको पाइर्ो । तलबी प्रनतवेदन पाररत नहँुदा ग्रडे मेत 
र्कीन हुन  केन ।  
• मन्द्त्रालर्को लमनत २०७३।१२।२५ को आर्थिक कारोबार तथा खाता  ञ्चालन  म्बन्द्धमा थप स्पष्ट पाररएको पररपत्रको दफा १७ 
बमोस्जम र्  पाललका तथा पाललकामा  माहहत भएका  ापवकका गाउँ पवका   लमनत तथा नगरपाललकाको नाममा रहेको पेश्की 
तथा बेरुजु अलभलेख  मार्ोजन भएको पाललकामा कार्म गरी ननर्मानु ार पेश्की फर्छ्रिर्ौट तथा बेरुजु  म्परीक्षण कार्ि गनुिपनेमा 
र्  पाललकामा  माहहत भएका  ाबबकका पवर्र्गत कार्ािलर्को बेरुजू लगत तथा  म्परीक्षणको अलभलेख पाललकाले र्कीन गरी 
अध्र्ावर्धक नगरेकोले पाललकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ािन्द्वर्न गनुिपदिछ ।  
त थि पाललकाले आन्द्तररक ननर्न्द्त्रण प्रणालीलाई तोककए बमोस्जम प्रभावकारी र पवश्वशनीर् बनाइ  ेवा प्रवाह  ुदृढ बनाउने तफि  
ध्र्ान हदनुपने देखखन्द्छ ।  
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४.२ 

  

 फ्टवेर्र खररद - नेपाल  रकारको  ूचना प्रपवर्ध प्रणाली (व्र्बस्थापन तथा  ञ्चालन) ननदेलशका, २०७१ को बुँदा निं.४.१ मा कुन ै
 रकारी ननकार्ले आफ्नो कार्ि पवद्र्ुतीर् माध्र्मबाट  ञ्चालन गनिका लार्ग प्रर्ोग गने  ूचना प्रपवर्ध प्रणालीको ननमािण गदाि 
त्र्स्तो प्रणाली  म्बन्द्धी कागजात तर्ार गरी मानक अनुरुप भए नभएको ननधािरण गनि  ूचना प्रपवर्ध पवभागबाट स्वीकृत गराउन 
पने व्र्बस्था रहेको छ । स्थानीर् तहले  फ्टवेर्र खररद गरी रु. ४८८१६० खचि गरेकोमा खररद भएका  फ्टवेर्रको  ूचना तथा 
प्रपवर्ध पवभागबाट स्वीकृत ललएको देखखएन ।  ूचना प्रपवधी पद्दनतमा र्ुजर एक् े  व्र्वस्थापन  म्बस्न्द्धत  फ्टवेर्र म्र्ानुअल 
अनु ार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ को कार्ािन्द्वर्न गरी  फ्वेर्र प्रर्ोग गनुिपदिछ ।  

 

 

४.३ 

  

म.ले.प. फारमहरुको प्रर्ोगीः  ापवकमा रहेका म.ले.प. फारमहरुको  ट्टा नर्ाँ म.ले.प. नम्बरहरु २०७६ अनु ार म.ले.प.फा. निं. ९०१ 
देखख ९१० आन्द्तररक ननर्न्द्त्रण प्रणाली ँग  म्बस्न्द्धत फारमहरु जस्तै आई.हट. तथा  फ्टवेर्र ँग  म्बस्न्द्धत अलभलेख, पररवारको 
दैननक भ्रमण भत्ता  म्बन्द्धी अलभलेख,  वारी  ाधन तथा मेलशन प्रर्ोगको लगबुक, रल द ननर्न्द्त्रण खाता, भ्रमण प्रनतवेदन, कमिचारी 
दस्तखत नमुना अलभलेख आहद म.ले.प. फारमहरु आिंलशक रुपमा प्रर्ोग गरेको देखखर्ो । कार्ािलर्को कार्ि म्पादनमा लमतस्व्र्ता 
तथा प्रभावकारीता ल्र्ाउन कामको प्रकृनतअनु ार फारमहरूको व्र्वस्स्थत र पूणि प्रर्ोग गनुिपने देखखन्द्छ । 

 

 

४.४ 

  

म.ले.प. फारमहरुको प्रर्ोगीः  ापवकमा रहेका म.ले.प. फारमहरुको  ट्टा नर्ाँ म.ले.प. नम्बरहरु २०७६ अनु ार म.ले.प.फा. निं. ९०१ 
देखख ९१० आन्द्तररक ननर्न्द्त्रण प्रणाली ँग  म्बस्न्द्धत फारमहरु जस्तै आई.हट. तथा  फ्टवेर्र ँग  म्बस्न्द्धत अलभलेख, पररवारको 
दैननक भ्रमण भत्ता  म्बन्द्धी अलभलेख,  वारी  ाधन तथा मेलशन प्रर्ोगको लगबुक, रल द ननर्न्द्त्रण खाता, भ्रमण प्रनतवेदन, कमिचारी 
दस्तखत नमुना अलभलेख आहद म.ले.प. फारमहरु आिंलशक रुपमा प्रर्ोग गरेको देखखर्ो ।कार्ािलर्को कार्ि म्पादनमा लमतस्व्र्ता 
तथा प्रभावकारीता ल्र्ाउन कामको प्रकृनतअनु ार फारमहरूको व्र्वस्स्थत र पूणि प्रर्ोग गनुिपने देखखन्द्छ । 

 

 

४.५ 

  

बेरुजु लगतीः बेरुजु लगतका लार्ग मलेप फारामको व्र्वस्था गररएको छ । म. ले. प. फाराम ८०१ देखख ८०५  म्मका देहार्का म. 
ले. प. फाराम मध्रे् कार्ािलर् ङ्ग  म्बस्न्द्धत म. ले. प. फाराम ८०१ बेरुजु लगत, म. ले. प. फाराम ८०२ बेरुजुको कार्ािलर्गत 
प्रनतवेदन, म. ले. प. फाराम ८०३ – बेरुजुको केस्न्द्रर् कार्ािलर्गत लगत, म. ले. प. फाराम ८०४ बेरुजुको कार्ािलर्गत केस्न्द्रर् 
प्रनतवेदन, म. ले. प. फाराम ८०५  म्परीक्षण गोश्वारा अलभलेख फाराम राखेकाेे पाइएन । र् मा  धुार हुनु पदिछ ।  
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४.६ 

  

 ेवाप्रवाहको स्स्थनत : स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनु ार स्थानीर् तहले आफ्नो अर्धकारक्षेत्र लभत्रका 
पवर्र्मा ऐन बनाउन तथा  ोको अर्धनमा रही आवश्र्कता अनु ार ननर्म, ननदेलशका, कार्िपवर्ध र मापदण्ड बनाई कार्ािन्द्वर्नमा 
ल्र्ाउन  क्ने ब्र्वस्था अनु ार ३ वटा ऐन र २ वटा कार्िबबर्ध स्वीकृत गरी कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्  वर्ि पाललकाबाट 
जन्द्म दताि २५९२ वटा, मतृ्र्ु दताि १९२ वटा, ब ाइँ राइ ३४ वटा, पववाह दताि ७०७ वटा,  म्बन्द्ध पवच्छेद दताि १ वटा गरेको पववरण 
प्राप्त भएको छ । कालोपते्र  डक ४४१३ लम., ग्राभेल  डक ननमािण  डक ९००० लम. र ग्रभेल  डक ममित १३११ लमटर रहेको छ । 

 

 

५ 

  

बजेट िथा खर्ि व्र्वथथापन  

 

५.१ 

  

स्थानीर्  रकार  िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् तहले आगामी आर्थिक वर्िको राजस्व र व्र्र्को अनुमान 
कार्िपाललकाबाट स्वीकृत गराई अ ार १० गते लभत्र पेश गने र र् री पेश भएको बजेट छलफल गरी अ ार म ान्द्तलभत्र  भाबाट 
पाररत गनुिपने र  ोही ऐनको दफा ७३ मा  भाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ हदनलभत्र स्थानीर् तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशा कीर् 
अर्धकृतलाई बजेट खचि गने अस्ख्तर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था बमोस्जम नगरेको छ । र्  स्थानीर् तहमा उपप्रमुख श्री लक्ष्मी 
कुमारी चौधारीले लमनत २०७८।३।१० गते रू. ६२ करोड ५३ लाख ५४ हजारको बजेट  भा  मक्ष पेश गरेकोमा २०७८।३।३० गते पाररत 
भएको छ । र् गैरी स्थानीर् तहका प्रमुखले २०७८।४।६ मा प्रमुख प्रशा कीर् अर्धकृतलाई बजेट खचि गने अस्ख्तर्ारी प्रदान गरेको 
देखखन्द्छ । 

 

 

५.२ 

  

अबण्डा बजेट – स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोस्जम स्थानीर् आर्थिक अवस्था  मेतको आधारमा बजेट 
तथा कार्िक्रमको प्राथलमकीकरणका आधार तर्ार गरी स्रोत अनुमान तथा  ीमा ननधािरणका आधारमा अबण्डा नराखी दफा ७१ 
बमोस्जम बजेट पेश र पाररत गनुिपने व्र्वस्था छ । र्  स्थानीर् तहले र्ो बर्ि चालु तफि  ५२ लाख १५ हजार र पूँजीगत तफि  १ 
करोड वडा  लमनत माफि त ननणिर्गरी  िंचालन गने र्ोजना र वडा अध्र्क्ष माफि त  िंचालन हुने र्ोजनामा बजेट राखी खचि गरेको 
छ । बजेट अबण्डमा राखी कार्िपाललकाको ननणिर्बाट खचि गने प्रकक्रर्ामा ननर्न्द्त्रण गनुिपदिछ । 

 

 

५.३ 

  

बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा: स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४  दस्र्ीर् बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा 
 लमनत गठन गरी आगामी वर्िको नीनत तथा कार्िक्रम, बजेट तथा कार्िक्रम, कार्िक्रमको प्राथलमकीकरण, पवर्र् क्षेत्रगत कार्िक्रम, 
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र्ोजना तथा कार्िक्रममा दोहोरोपना हुन नहदई आप ी तादाम्र्ता तथा पररपूरकता कार्म गनुिपने ब्र्वस्था अनु ार  लमनत गठन 
गरेको भएता पनन आगामी आर्थिक वर्िको नीनत तथा कार्िक्रम, कार्िक्रमको प्राथलमकीकरण, कार्िक्रमबीच पररपूरकता कार्म गरेको 
 मेत नदेखखएकाले बजेट तजुिमा गदाि ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान हदनुपदिछ ।  

५.४ 

  

बजेट  ीमा ननधािरण  लमनत : स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोस्जम पाललकामा प्राप्त हुने आन्द्तररक 
आर्, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुन ेरकम, अनुदान, ऋण र अन्द्र् आर्को प्रक्षेपण तथा  ोको  न्द्तुललत पवतरणको खाका र बजेट 
 ीमा ननधािरण गनि ७  दस्र्ीर् स्रोत अनुमान तथा बजेट  ीमा ननधािरण  लमनत गठनको व्र्वस्था छ । उक्त  लमनतले आर्को 
प्रक्षेपण,  ाधनको  न्द्तुललत पवतरणको खाका, बजेटको कूल  ीमा, बजेटको क्षेत्रगत  ीमा ननधािरण, बजेट तथा कार्िक्रमको 
प्राथलमकीकरण, पवर्र्क्षेत्रगत बजेट तजुिमा मागिदशिन तर् गनुिपने जस्ता कार्िहरू फागुन महहनालभत्र  म्पन्द्न गरी  क्नुपने र बजेट 
प्रक्षेपण गदाि बजेट वर्िपनछको थप दईु वर्िको  मेत प्रक्षेपण तर्ार गनुिका  ाथै तर्ार भएको आगामी आर्थिक वर्िको बजेट  ीमा 
प्रमुख प्रशा कीर् अर्धकृतले चैत १५ गतेलभत्र पाललकाका पवर्र्गत शाखा तथा वडा  लमनतलाई उपलब्ध गराउनुपने कानुनी व्र्वस्था 
छ । ऐनमा व्र्वस्था भएअनु ार बजेट  ीमालगार्त क्षेत्रगत पवर्र्  मेटी बजेट प्रक्षेपण  म्बन्द्धी ननर्म तथा कार्िपवर्ध तजुिमा 
एविं  ोको पालनामा  म्बस्न्द्धत पदार्धकारीको ध्र्ान जानुपदिछ ।  

 

 

५.५ 

  

क्षेत्रगत बजेट र खचिको स्स्थनतीः स्थानीर् तहको एकीकृत,  मानुपानतक र हदगो पवका का क्षेत्रगत रुपमा  मानुपानतक बजेट 
पवननर्ोजन गरी खचि गनुिपने हुन्द्छ । र्  पाललकाको २०७७।७८ को क्षेत्रगत बजेट र खचिको स्स्थनत देहार्अनु ार रहेको देखखन्द्छ । 
मुख्र् क्षेत्र वापर्िक वजेट खचि रकम कुल खचि मध्रे् प्रनतशत 

आर्थिक पवका  ४४३०५६२०.०० २१७७८०१७.०० ४.३५ 

 ामास्जक क्षेत्र ३३०३०९८८०.०० २६७५३३१७७.०५ ५३.४ 

पूवािधार पवका  क्षेत्र २०३८७४४३०.०० १३९१७१९८८.५१ २७.७८ 

वातावरण तथा पवपद्व्र्वस्थापन ४३००००.०० २२२८००.०० ०.०४ 
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 िंस्थागत पवका  र  ेवा प्रवाह १२६४००००.०० २१९५९६७.०० ०.४४ 

पवत्तीर् व्र्वस्थापन र  ुशा न १०५५००००.०० ६८८९०००.०० १.३८ 

कार्ि ञ्चालन तथा प्रशा ननक 
खचि 

७०७७७८१०.०० ६३१८५०२४.०० १२.६१ 

जम्मा ६७२८८७७४०.०० ५००९७५९७३.५६ १००. 
उपरोक्त पववरण अनु ार  भाले पवननर्ोजन गरेको बजेट मध्रे्  ामास्जक क्षेत्रमा  बैभन्द्दा बढी ५३.४ प्रनतशत र वातावरण तथा 
पवपद्व्र्वस्थापनमा  बै भन्द्दा घटीमा ०.०४ प्रनतशत रहेको छ । 

५.६ 

  

स्थानीर् तथर्ाङ्क, अलभलेख तथा स्रोत नक् ाङ्कन : स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोस्जम स्थानीर्तहले 
आफ्नो क्षेत्रलभत्रको आधारभुत तथर्ाङ्क  िंकलन, अलभलेख र  ोको ब्र्वस्थापन गनुिपन ेतथा आफ्नो क्षेत्रलभत्रको शैक्षक्षक, भौगोललक 
अवस्था, प्राकृनतक श्रोत अन्द्तगित खानी, जिंगल तथा अन्द्र् श्रोत, पूवािधार अन्द्तगित  डक, पुल, खानपेानी लगार्तको अलभलेख तथा 
श्रोत नक् ाङ्कन हहतको पाललकाको प्रोफाइल तर्ार गनुिपने ब्र्वस्था छ । पाललकाले स्थानीर् तथर्ाङ्क  म्बन्द्धी नीनत, कानून र 
 ोको मापदण्ड बनाएको तथा स्रोत नक् ाङ्कन गरेको देखखएन । स्थानीर् तहका हरेक प्राथलमकीकरणका कक्रर्ाकलाप  ञ्चालनमा 
तथर्ाङ्कले महत्वपूणि भुलमका खेल्ने हँुदा  ोको  िंकलन र अलभलेख राखे्न कार्िमा पहल हुनु आवश्र्क छ । तथर्ाङ्कवेगर प्राथलमकतामा 
राखखएका र्ोजना, बजेट, प्रकक्रर्ा र कार्ािन्द्वर्नले उर्चत  ाथिकता नपाउने हँुदा र्  तफि  पाललकाले अलभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान 
हदनुपदिछ । 

 

 

५.७ 

  

1. तै्रमाल क पूँजीगत खचिीः आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदानर्त्व ननर्मावली २०७७ को ननर्म १६(१०) बमोस्जम स्वीकृत 
भएको कार्िक्रममा ननर्म ३५ बमोस्जम तै्रमाल क प्रगनत पववरण वनाई पेश गनुिपने र तै्रमाल क कार्िलक्ष्र् तथा कार्िक्रम 
बमोस्जम कार्ि म्पादन  म्पन्द्न गरी कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलब्ध गराएको पववरणअनु ार 
पूँजीगत खचि वापर्िक रु. १७ करोड २९ लाख ७२ हजार खचि भएकोमा प्रथम तै्रमाल कमा रु. १ करोड ३६ लाख ५५ हजार 
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अथाित ७.७९ प्रनतशत, दोस्रो तै्रमाल कमा १ करोड ६ लाख ३६ हजार अथाित ६.१५ प्रनतशत तेस्रो तै्रमाल कमा रु. ३ करोड १४ 
लाख अथाित १८.१५ प्रनतशत र चौथो तै्रमाल कमा रु. ११ करोड ७२ लाख ८१ हजार अथाित ६७.८० प्रनतशत खचि गरेको 
देखखएको छ । र् री नै अ ार महहनामा मात्र रु. ७ करोड ६९ लाख ८८ हजार अथाित ४४.५१ प्रनतशत खचि देखखनुले अ ारमा 
आएर खचिको चाप बढेकोले  न्द्तुललत खचि ब्र्वस्थापन भएको देखखएन । स्वीकृत कार्िक्रम अनु ार तै्रमाल क रुपमा  न्द्तुललत 
खचि हुने गरी कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न गररनु पदिछ । 

2. बापर्िक लक्ष्र् तथा प्रगनत: कार्ािलर्ले चौमाल क र बापर्िक स्तरक प्रगनत पववरण बनाई पेश गनुिपनेमा कार्ािलर्ले  ञ्चालन 
गरेका स्थानीर् स्तर, स्जल्ला तथा केस्न्द्रर् स्तरका र्ोजनाको ननर्म बमोस्जमको ढाँचामा चौमाल क प्रगनत पववरण तर्ार 
गरेको देखखएन । बजेट खचि गने तथा खचिको तोककएको ढाँचामा बापर्िक प्रगनत तर्ार गनुि पदिछ । पाललकाले पेश गरेको 
पववरण अनु ार कुल २५० कार्िक्रमको प्रगनतको  िंक्षक्षप्त अवस्था देहार् अनु ार रहेको छ । 

कार्िक्रम/र्ोजना कुल कार्िक्रम वापर्िक प्रगनत स्स्थनत 

शून्द्र् प्रगनत २५% म्म प्रगनत ५०%  म्म प्रगनत ५०% भन्द्दा बढी 
कार्िक्रम  िंख्र्ा २५० २ १० १२ २२६ 

 

६ 

  

कान न तनमािण  

 

६.१ 

  

कान न र सञ्र्ालन स्थथति– स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनु ार स्थानीर् तहहरूले आफ्नो अर्धकारक्षेत्र 
लभत्रका पवर्र्मा ऐन तथा  ोको अर्धनमा रही ननर्म ननदेलशका, कार्िपवर्ध र मापदण्ड बनाई कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाउन  क्ने व्र्वस्था 
छ । ज अनु ार स्थानीर् तह  ञ्चालनको लार्ग  िंघीर् मालमला तथा  ामान्द्र् प्रशा न मन्द्त्रालर्बाट ३९ नमूना कानूनहरू बनाई 
उपलब्ध गराएकोमा र्  पाललकाले हाल म्म २ वटा ऐन, ३ वटा कार्िपवर्ध  मेत ५ वटा कानून ननमािण गरी कार्ािन्द्र्नमा ल्र्ाएको 
छ ।  ाथै पाललकाले ५ वटा कानूनहरु ननमािण गरी  भा।कार्िपाललकाबाट स्वीकृत गरेर उक्त कानूनहरु राजपत्रमा प्रकाशन गरेको 
पववरण पेश गरेको छ । तोककएका कानूनहरू बनाई कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाउनु पदिछ । 
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तनदेमशका िथा मापदण्डः स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा पाललकाले आफ्नो क्षेत्रार्धकारलभत्रको पवर्र्मा ऐन, 

ननर्म, ननदेलशका, कार्िपवर्ध र मापदण्ड बनाउन  क्ने उल्लेख छ । गाउँपाललककाले कमिचारी, उपभोक्ता  लमनत तथा अन्द्र् लाभग्राही 
 मुहलाई  चेतना, क्षमता पवका ,  ीप पवका  आहद ँग  म्बस्न्द्धत ताललम, गोष्ठी अलभमुखीकरण लगार्तको कार्िक्रम  ञ्चालनको 
लार्ग ननदेलशका तजुिमा गरी लागू गरेको छैन । र् ले गदाि कार्िक्रम  ञ्चालनमा स्जम्मेवारी, जवाफदेही, खचि प्रकक्रर्ा तथा मापदण्डमा 
 मानता आउन  क्ने देखखएन । गाउँपाललकाले कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न  म्बन्द्धी ननदेलशका तजुिमा गरी कार्िक्रम  ञ्चालन गनुिपदिछ 
। गाउँपाललकाले कृपर् औजारलगार्तका  ामग्री पवतरण तथा फलफुल पवरुवा, बीउ र हेण्ड पम्प पवतरण लगार्तका कार्िक्रम 
 ञ्चालन गदाि  रोकारवालाहरूलाई  ूचना प्रवाह, प्रस्ताव/माग  िंकलन, लाभग्राही छनोट र पवतरण  म्बन्द्धी प्रकृर्ा एविं मापदण्ड 
तजुिमा नगरेकोले आम नागररकको पहँुच  ुननस्श्चत र पारदशी भएको पाइएन । र् ले गदाि गाउँपाललकाले पवतरण गरेको  ामग्री 
तथा अनुदान न्द्र्ार्ोर्चत छ भन्द्ने आधार देखखएन । र् मा  ुधार हुनु पदिछ । 

६.२ 

  

न्द्र्ानर्क  लमनत– स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखख ५३  म्म न्द्र्ानर्क  लमनतको अर्धकाराह क्षेत्र तथा न्द्र्ार् 
 म्पादन प्रकक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ ।  लमनतमा परेको उजुरीमध्रे् मेललमलाप प्रकृनतका आधारमा पववाद दताि भएको ३ महहनालभत्र 
टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । तर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त पववरण अनु ार गतबर्ि फर्छ्रर्ौट वा कारबाही ककनारा गरी टुङ्गो 
लगाउन बाकी २० र र्ो बर्ि थप भएको ५३ गरी कुल ७३ पववाद दताि भएकोमा १७ वटा मात्र फर्छ्रर्ौट भई ५६ वटा बाँकी देखखन्द्छ 
। न्द्र्ार्  म्पादन प्रकक्रर्ालाई ऐनले तोकेको म्र्ादलभत्र फर्छ्रर्ौट वा कारबाही ककनारा गरी टुङ्गो लगाउनुपदिछ । 

 

 

७ 

  

पदार्धकारी सुववधा र ववववध खर्ि  
 

७.१ 

  

आर्थिक कार्िपवर्ध ननर्मावली, २०७६ को ननर्म ३९ को उपननर्म १ मा बजेटको  ीमालभत्र रही ननधािररत कार्िमा खचि गनुिपन े
व्र्वस्था रहेको र उपननर्म ५ मा खचि गदाि खचिको पवल भरपाई  हहत लेखा राखु्नपने, पवल भरपाई आउन न क्ने काममा खचि 
भएको फुटकर खचिको हकमा खचि गने कमिचारीले प्रमाखणत गरी अर्धकार प्राप्त अर्धकारीद्वारा  मथिन गराई लेखा राखु्नपने व्र्वस्था 
छ ।  ोही उपननर्म ३ को स्पस्ष्टकरणमा फुटकर खचि भन्द्नाले एक पटकमा १ हजार रुपैंर्ा भन्द्दा कम रकमको टेक् ी ररक् ा भाडा 
कुल्ली खचि र दक्षक्षणा भन्द्ने उल्लेख छ ।  
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क्रम 
भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

लुस्म्बनी प्रदेशको प्रदेश  भाले बनाएको स्थानीर् तहका पदार्धकारी तथा  दस्र्को  ुपवधा  म्बन्द्धी ऐन-२०७६ को दफा ३, ४, ५, ६, 

७, ८ र ९  ँग  म्बस्न्द्धत अनु ूची अनु ार स्थानीर् तहका पदार्धकारीहरूलाई खचि भुक्तानी गरेको देखखर्ो । कार्ािलर्ले उस्ल्लखखत 
पदार्धकारी  ुपवधा बापत रु ७० लाख १९ हजार भुक्तानी गदाि पवल भरपाई नराखी एकमुष्ठ माल क रुपमा भुक्तानी हदने गरेकोले 
उदेश्र् अनुरुप ननधािररत कार्िमा उपर्ोग भए नभएको र्ककन एविं पवश्वस्त हुने अवस्था रहेन । अत उद्देश्र् अनुरुप खचि भएको 
पवश्वस्त हुन  क्ने खचिको प्रमाण पेश गररनु पदिछ । 

७.२ 

  

स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोस्जम व्र्र्को बजेट अनुमान आन्द्तररक आर्को पररर्धलभत्र रही और्चत्र्ताको 
आधारमा पवपवध खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । पाललकाले र्ो बर्ि पवपवध खचि अन्द्तगित रु 24 लाख 68 हजार खचि गरेको छ । र्स्तो 
खचिमा लमतव्र्नर्ता कार्म गनुि पदिछ । 

 

 

७.३ 

  

स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् तहको रकमबाट आर्थिक  हार्ता, चन्द्दा, पुरस्कार एविं  िंस्थागत अनुदान पवतरण 
गनि पाउने व्र्वस्था रहेको देखखदैन । पाललकाले आफ्नो कार्िक्षेत्र लभत्रका बाल न्द्दालाइ अ ाध्र् रोग हरु क्र्ान्द् र, मुटु र मगृौला 
रोगको बबरामीलाइ स्वास्थर् शाखाको ल फारर मा उपचार खचि उपलब्ध गराउने गाउँ भाबाट ननणिर् बमोस्जम रु15 लाख 83 हजार 
और्धी उपचार कोर्मा खचि लेखेको छ । और्धी उपचार खचिको आर्थिक  हार्ता पवतरणलाइ कार्िपवर्ध बनाइ व्र्वस्स्थत गनुिपदिछ 
। 

 

 

८ 

  

बढी भुक्िानी  

१ ददवा खाजाः कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न पुस्स्तका २०७७।७८ को कक्रर्ाकलाप निं २.७.११.१ मा  ामुदानर्क पवद्र्ालर्का तोककएका 
पवद्र्ाथीको लार्ग हदवा खाजा अन्द्तगित बालबबका  देखख कक्षा ५  म्मको पवद्र्ाथीलाई प्रनत पवद्र्ाथी प्रनत हदन रु १५ का दरले 
अनुदानको व्र्वस्था गरेको छ ।गाउँपाललकाले भौ निं ६०।०७७।११।२८ बाट रु ३५५५९०० र भौ निं २३४।०७८।३।२३ बाट रु २३५७३९ 
गरी जम्मा रु ३७९१६३९ हदवा खाजाको लार्ग ननका ा हदएकोमा पवद्र्ाथी उपस्स्थतीको आधारमा देहार्का पवद्र्ालर्हरुलाई भरपाई 
भन्द्दा बढी भुक्तानी भएकोले बढी भुक्तानी रकम ती पवद्र्ालर्हरुबाट अ ुल गरी राजस्व खातामा जम्मा गनुिपने रु ५३२०७० 

५८८,२७० 



15 

 

क्रम 
भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

क्र  िं पवद्र्ालर्को नाम ननका ा रकम जम्मा खचि बढी रकम 

1.  अननरुद्ध पस्ब्लक माध्र्लमक पवद्र्ालर् २०६१०० १६६६३५ ३९४६५ 

2.  बा ुदेव जनता माध्र्लमक पवद्र्ालर् १५७५०० ११०३४० ४७१६० 

3.  कृष्ण धालमिक माध्र्लमक पवद्र्ालर् २५९२०० १६२५४० ९६६६० 

4.  जगन्द्नाथ माध्र्लमक पवद्र्ालर् १७६४०० १३५१२५ ४१२७५ 

5.  शास्न्द्त ननम्न माध्र्लमक पवद्र्ालर् १५६६०० १०१३२५ ५५२७५ 

6.  राघवेन्द्र ननम्न माध्र्लमक पवद्र्ालर् १०३५०० ७९५३० २३९७० 

7.  रास्ष्ट्रर् जनजागतृी आधारभुत पवद्र्ालर् १०२६०० ९७६६५ ४९३५ 

8.  ल द्धाथि आधारभुत पवद्र्ालर् १८०९०० १६१३६० १९५४० 

9.  श्री आधारभुत पवद्र्ालर् १४८५०० १४३६४० ४८६० 

10.  रघुनाथ आधारभुत पवद्र्ालर् ५७६०० ५५९३५ १६६५ 

11.  कक ान प्राथलमक पवद्र्ालर् १०३५०० ८०४६० २३०४० 

12.  जन ेवा आधारभुत पवद्र्ालर् २२२२२४ २०७७३० १४४९४ 

13.  ज्र्ोनत आधारभुत पवद्र्ालर् १२१५०० १०१३५० २०१५० 

14.  लोकतास्न्द्त्रक आधारभुत पवद्र्ालर् ७६७४० ६१५२५ १५२१५ 

15.   रस्वती आधारभुत पवद्र्ालर् १७५५०० १६४७५५ १०७४५ 

16.  बच्चालाल आधारभुत पवद्र्ालर् ११६१०० ९४९७६ २११२४ 

17.  गौतम बुद्ध आधारभुत पवद्र्ालर् ११२५०० ९४५६० १७९४० 
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क्रम 
भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

18.  मदर ा गौलशर्ा लम  बाहुल ओ आ पव २०५६६५ १८३४५८ २२२०७ 

19.  अहले  ुन्द्नत फैजल उ र्च आधारभुत पवद्र्ालर् २६१०० २२२७५ ३८२५ 

20.  हहरा पपङ्गल आधारभुत पवद्र्ालर् १२६९०० ७८३७५ ४८५२५ 
 

जम्मा 
  

५३२०७० 

२ बढी ग्रेड भुक्िानीः कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न पुस्स्तकाको लशक्षकको तलब भत्ता तथा  ेवा  ुपवधा पववरण अन्द्तगित प्रापवर्धक धारका 
प्रलशक्षकहरुलाई रु ३००० का दरले १० महहनाको प्रलशक्षक भता हदने व्र्वस्था छ । पाललका अन्द्तगित  िंचाललत अननरुद्ध माध्र्लमक 
पवद्र्ालर्का देहार्का प्रलशक्षकहरुलाई १२ महहनाको भता भुक्तानी हदएकोले बढी भुक्तानी ननजहरुबाट अ ुल गनुिपने रु १२००० 

क्र  िं कमिचारीको नाम पद बहढ भुक्तानी रकम 

१ शारदा प्र ाद लमश्र प्रलशक्षक ६००० 

२ राम  ुभक र्ादव   प्रलशक्षक ६००० 
 

जम्मा 
 

१२००० 

३ छारविृीः कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न पुस्स्तकाको कक्रर्ाकलाप निं ७.२.१.१ अन ुार  ाविजननक पवद्र्ालर्मा अध्र्र्नरत पवद्र्ाथीहरुका 
लार्ग छात्रवतृीको व्र्वस्था छ ।पाललकाले भौ निं १४७।०७८।२।२८ बाट अननरुद्ध माध्र्लमक पवद्र्ालर्लाई छात्रवतृीको लार्ग रु 
१५७५०० ननका ा हदएकोमा पवद्र्ालर्ले रु ११३३०० मात्र पवतरण गरेको देखखर्ो।र् री भरपाई भन्द्दा बहढ ननका ा भएकोले बढी 
ननका ा रकम अ ुल हुनुपने रु ४४२०० 

९ 

  

िलबी प्रतिवेदन पाररि नभएको  
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क्रम 
भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

१ िलवी प्रतिवेदनः ननजामती  ेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (ख) को उपदफा (२) अनु ार तलबी प्रनतवेदन पाररत नगराई तलब खुवाउनु 
नहुने कानुनी व्र्वस्था रहेको छ ।पाललकाले तलबी प्रनतवेदन पाररत नगरी लशक्षा तफि  रु ३९०९०६४० र स्वास्थर् तफि  रु २५८८६६६८ 
गरी कुल रु ६४९७७३०८ खचि लेखेको छ । ऐनमा व्र्वस्थ भए बमोस्जम तलबी प्रनतवेदन पाररत गरेर मात्र तलब खचि लेखु्नपदिछ। 
२ ववद्र्ालर्को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनः कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न पुस्स्तका २०७७।७८ को कक्रर्ाकलाप निं २.७.१३.१० मा पवद्र्ालर् 
 ञ्चालन तथा व्र्वस्थापन अनुदान अन्द्तगित पवद्र्ालर्हरुको आर्थिक लेखापरीक्षण गराउनको लार्ग आधारभुत तह  ञ्चाललत 
पवद्र्ालर्लाई रु १०००० र माध्र्लमक तह  ञ्चाललत पवद्र्ालर्हरुलाई रु १५००० अनुदान हदने व्र्वस्था छ ।पाललका अन्द्तगित 
 ञ्चाललत २७ वटा  ामुदानर्क पवद्र्ालर्हरुलाई लेखापरीक्षण बापतको अनुदान रकम भुक्तानी हदए पनन पाललका अन्द्तगित 
 ञ्चाललत २ वटा माध्र्लमक पवद्र्ालर् र १७ वटा आधारभुत पवद्र्ालर्ले अस्न्द्तम लेखापरीक्षणको हदन म्म पनन आर्थिक 
लेखापरीक्षण गराएको पाइएन ।पवद्र्ालर्हरुको आर् व्र्र्को आन्द्तररक लेखापरीक्षण  मर्मै गराएर गाउँपाललकाको कार्ािलर्मा 
प्रनतवेदन पेश गनुिपदिछ। 

१० २६३ २०७८-
३-२४ 

कार्िसम्पादन भन्दा बढी भुक्िानीः  

१ कार्िसम्पादन भन्दा बढी भुक्िानीः  ाविजननक खररद ननर्मावली २०६४ को ननर्म ९७ (११) अनु ार उपभोक्ता  लमनत वा 
लाभग्राही  मुदार्ले कार्ि  म्मन्द्न गरर केपनछ  म्बस्न्द्धत  ाविजननक ननकार्ले खटाएको प्रापवर्धक कमिचारीबाट त्र्स्तो कामको 
जाँचपा  गराई त्र्स्तो ननकार्बाट प्राप्त रकम र जन हभार्गताबाट व्र्होररएको श्रम नगद वा स्जन्द् ी  मेत कुल खचिको पववरणको 
आधारमा भुक्तानी हदनुपने व्र्वस्था छ ।पाललकाले भौ निं २६३।२०७८।३।२४ बाट राष्ट्रपनत शैक्षक्षक  ुधार कार्िक्रम अन्द्तगित तोककएको 
पवद्र्ालर्लाई दईुकोठे भवन ननमािणको लार्ग प्रनत पवद्र्ालर् रु १८००००० का दरले हदनुपने अनुदानमा कार्ि म्पन्द्न प्रनतवेदन 
भन्द्दा बढी भुक्तानी हदएकोले देहार्को पवद्र्ालर्हरुबाट बढी भुक्तानी रकम अ ुल गनुिपने रु ४२१३२ 

क्र  िं पवद्र्ालर्को नाम कार्ि  म्पन्द्न  श्रमदान 
(१०%) 

भुक्तानी 
हदनुपने 

भुक्तानी 
हदएको 

बढी 

५८३,३२८ 
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भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

१ पूखणिहावा आ पव १७४५३५३ १७४५३५ १५७०८१८ १८००००० २२९१८२ 

२ रास्ष्ट्रर् आ पव 
ल िंहोखोर 

१७८६५०४ १७८६५० १६०७८५३ १८००००० १९२१४६ 

 

जम्मा  ३५३१८५७ ३५३१८५ ३१७८६७१ ३६००००० ४२१३२८ 

२ कस्न्टन्जेन्सी कटटीः कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न पुस्स्तका २०७७।७८ को खण्ड (१) कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न  म्बन्द्धी मागिदशिनको बुँदा निं 
३ को (फ) मा  शति अनुदान अन्द्तगित स्थाननर् तहमा प्राप्त भएका पवद्र्ालर् भौनतक  ुपवधा पवस्तार कार्िक्रमको रकमबाट 
कस्न्द्टन्द्जेन्द् ी रकम कटौती गनि पाइन ेछैन भन्द्ने उल्लेख छ । पाललकाले राष्ट्रपनत शैक्षक्षक  ुधार कार्िक्रम अन्द्तगित दइुकोठे भवन 
ननमािणको लार्ग रु १८००००० प्रनत पवद्र्ालर्का दरले देहार्का पवद्र्ालर्हरुलाई हदएको अनुदानमा ३% कस्न्द्टन्द्जेन्द् ी रकम कट्टी 
गरी भुक्तानी गरेको छ ।उक्त कट्टी गरेको कोर् रकम कफताि गनुिपने रु १६२००० 

क्र  िं पवद्र्ालर्को नाम कस्न्द्टन्द्जेन्द् ी रकम 

१ अननरुद्ध माध्र्लमक पवद्र्ालर् ५४००० 

२ पूखणिहवा आधारभुत पवद्र्ालर् ५४००० 

३ रास्ष्ट्रर् आधारभुत पवद्र्ालर् ल िंहोखोर ५४००० 
 

जम्मा रकम १६२००० 
 

११ 

  

कोर् व्र्वथथापन  

 

११.१ 

  

कल्र्ाण कोर्ीः स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ वमोस्जम स्थानीर् तहले स्थानीर्  ेवाका कमिचारीले ननजको 
 ेवाशति तथा कानून वमोस्जम अवका  हँुदा प्राप्त गन ेर्ोगदानमा आधाररत उपादान, और्र्धउपचार लगार्तका  ुपवधा उपलव्ध 
गराउन अवका  कोर्को स्थापना गने व्र्वस्था छ । उक्त कोर्मा आफ्नो दरवन्द्दीमा कार्िरत प्रत्रे्क कमिचारीले खाइपाई आएको 
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माल क तलवबाट १० प्रनतशत रकम कट्टा गरी  ोको वरावरले हुने रकम थप गरी जम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ । गाउँपाललकामा 
कार्िरत स्थानीर् तहका कमिचारीको तलवबाट रकम कट्टा गरी कल्र्ाण कोर्मा जम्मा गने गरेको छैन ।  ाथै कोर्को  िंचालन 
 म्बन्द्धी पाललकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको देखखएन । र् मा  ुधार हुनु पदिछ । 

११.२ 

  

स्थानीर्  रकार  िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोस्जम एक आर्थिक वर्िमा खचि हुन न की बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्िको 
अन्द्तमा स्थानीर् तहको  िंर्चत कोर्मा स्थानान्द्तरण गनुिपने व्र्वस्था छ । आर्थिक वर्ि  माप्त भए पश्चात ्चालु खचि खातामा रु 
८३४४५१२९।७२ र पुँजीगत खचि खातामा रु ३३२७५९१।७२  मेत गरी रु. ८६७७२७२१।४४ मौज्दात रहेकोमा २०७८ भार २२ गते मात्र 
 िंर्चत कोर्मा ट्रान्द् फर गरेको छ । कानूनमा तोककएको म्र्ाद लभत्र  िंर्चत कोर्मा स्थानान्द्तरण गनुि पदिछ । 

 

 

१२ 

  

प्रमाण पेश हुनुपने  

१ कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन पेश नभएकोः  ाविजननक खररद ननर्मावली २०६४ को ननर्म १२५ (३) मा कुनै ननमािण काम  म्पन्द्न 
भइ केपनछ त्र् को जाँचबुझ गने प्रापवर्धकले  म्पन्द्न ननमािण कार्ि स्वीकृत ड्रइङ्ग डडजाइन वा स्पलेशकफकेशन भए नभएको जाँच 
गरी  ाविजननक ननकार्  मक्ष कार्ि म्पन्द्न प्रनतवेदन पेश गनिपने व्र्वस्था छ । पाललकाले राष्ट्रपनत शैक्षक्षक  ुधार कार्िक्रम 
अन्द्तगित दइुकोठे भवन ननमािणको लार्ग हदएको अनुदान र कार्ािन्द्वर्न पुस्स्तकाको कक्रर्ाकलाप निं ११.१.२.१ को बुँदा निं ८.३ मा 
पवद्र्ालर् प्रवललकरण (Rectrofitting) को लार्ग लागत अनुमानको आधारमा हदने अनुदानको देहार्को पवद्र्ालर्हरुबाट कार्ि म्पन्द्न 
प्रनतवेदन पेश नभएको रु ३३०००००  

भौ निं. लमनत पवद्र्ालर्को नाम भुक्तानी रकम पववरण 

२६३।२०७८।३।२४ अननरुद्ध माध्र्लमक पवद्र्ालर् १८००००० राष्ट्रपनत शैक्षक्षक  ुधार कार्िक्रम 

१२।०७८।३।२४ नेपाल रास्ष्ट्रर् माध्र्लमक पवद्र्ालर् १५००००० पवद्र्ालर् प्रवललकरण 

( िंघीर्  रकार पूँजी) 
 

जम्मा रकम ३३००००० 

 

५,५०५,०२७ 



20 

 

क्रम 
भौर्र 
नम्बर 
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२ पाठ्र्पुथिक वविरणः कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न पुस्स्तका २०७७।७८ को कक्रर्ाकलाप निं २.४.६.१ को बुिंदा निं ३.१ मा प्रनत पवद्र्ाथी 
लागतका आधारमा कक्षा १ देखख १०  म्म अध्र्र्नरत पवद्र्ाथीका लार्ग ननीःशुल्क पाठ्र्पुस्तक र बुिंदा निं ३.२ मा कक्षा ११ र १२ 
अध्र्र्नरत पवद्र्ाथीहरुका लार्ग पुस्तकालर्मा आधाररत हुने गरी पाठ्र्पुस्तक उपलब्ध गराउन अनुदानको व्र्वस्था छ।पाललकाले 
 ो व्र्वस्था अनु ार देहार्का पवद्र्ालर्हरुलाई भौ निं १४७।०७८।२।२८ र भौ निं २३४।०७८।३।२३ बाट पाठ्र्पुस्तक अनुदान हदएकोमा 
ती पवद्र्ालर्हरुले पाललकामा पेश गरेको आ व २०७७।७८ को  ामास्जक पररक्षण प्रनतवेदन अनु ार पाठ्र्पुस्तकको लार्ग ननका ा 
भएको रकम भन्द्दा पाठ्र्पुस्तक खररद गरेको रकम घटी देखखएको छ । ती पवद्र्ालर्हरुले अस्न्द्तम लेखापरीक्षणको हदन पुस्तक 
खररदको बबल ल्र्ाए पनन पवतरणको भरपाई पेश गनि न केकोले खररद गरेको पाठ्र्पुस्तक  म्बस्न्द्धत कक्षाको पवद्र्ाथीलाई पवतरण 
गरेको भरपाई पेश हुनुने रु १४२९०१७ 

क्र  िं पवद्र्ार्को नाम अनुदान रकम 

1.  नेपाल रास्ष्ट्रर् माध्र्लमक पवद्र्ालर् ३५११२१ 

2.  अननरुद्ध माध्र्लमक पवद्र्ालर् ६७२६१८ 

3.  पव ुदेव जनता माध्र्लमक पवद्र्ालर् ४०५२७८ 
 

जम्मा १४२९०१७ 

३ आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उतरदानर्त्व ननर्मावली 2077 को ननर्म 39 को 5 मा  रकारी रकम खचि गदि त्र्स्तो खचि पुस्ष्ट 
गनि बबल, भरपाई, प्रमाण र कागजात  िंलग्न हुनपुने व्र्वस्था छ। ननम्नललखखत पवद्र्ालर्हरुलाई ननका ा भएका हदवा खाजाको 
रकम खाजा खुवाएको बबल भरपाई पेश नभएकोले पवद्र्ाथी उपस्स्थतीको आधारमा खाजा खुवाएको प्रमाण  हहतको बबल भरपाई 
पेश हुनुपने रु ७७६०१०  

क्र  िं पवद्र्ालर्को नाम ननका ा रकम 

1.  नेपाल रास्ष्ट्रर् माध्र्लमक पवद्र्ालर् २२०७१० 
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2.  रास्ष्ट्रर् आधारभुत पवद्र्ालर् २००७०० 

3.   ीताराम आधारभुत पवद्र्ालर् ११८८०० 

4.  दा उ ल द्र्धककर्ा आधारभुत पवद्र्ालर् ८६४०० 

5.  पशुपनत लशक्षा मस्न्द्दर आधारभुत पवद्र्ालर् १४९४०० 

 

जम्मा ७७६०१० 
 

१३ १६९ २०७८-
३-७ 

थर्ानेटरी प्र्ाडः  

१ थर्ानेटरी प्र्ाडः  ामुदानर्का पवद्र्ालर्का कक्षा ६-१२  म्मका छात्राहरुको लार्ग ननीःशुल्क स्र्ानेटरी प्र्ाड पवतरणको लार्ग 
पाललकाले रु ९०४१९३ को स्र्ानेटरी प्र्ाड खररद गरेकोमा देहार्का व्र्होरा देखखर्ोीः 
(क)  ाविजननक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोस्जम प्रनतस्पधाि ल लमत नहुने गरी खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्त ै ाविजननक 
खररद ननर्मावलीमा रु.५ लाख म्मको खररद कार्ि  ोझै गनि  ककने, रु.५ लाखभन्द्दा मार्थ रु.२० लाख म्म ल लबन्द्दी दरभाउपत्रबाट 
र  ोभन्द्दा मार्थ बोलपत्रको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । पाललकाले भौ. निं. २११।०७८।३।२१ मा नवहदप जनरल स्टो ि ँग 
रु ४०४२७३ को र भौ निं १६९।०७८।३।७ मा अपवक मेडडल न  प्लार् ि ँग रु ४९९९२० गरी कुल रु ९०४१९३ को स्र्ानेटरी प्र्ाड  ोझै 
खररद गरेको ननर्म म्मत भएको देखखएन । 
(ख) खररद गरको उक्त स्र्ानेटरी प्र्ाड आर्थिक वर्िको अन्द्त्र्मा खररद गरेको र लेखापरीक्षणको लमनत २०७८।१२।२५  म्म पनन 
स्र्ानेटरी प्र्ाड भण्डारमा थन्द्क्र्ाएर राखखएको पाइर्ो ।  ाथै उक्त स्र्ानेटरी प्र्ाडको गुणस्तर पररक्षण पनन पेश नभएको 
पाइर्ो।अतीः र् री  मान खररद गरी मौज्दात राखेको उपर्ोर्गता नभएको रु ९०४१९३ 

९०४,१९३ 
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१४ 

  

जोखखम भत्ता  
 

१४.१ 

  

जोखखम आंकलन र प वि िर्ारी- कार्ािलर्ले कोलभड महामारी ननर्न्द्त्रणका लार्ग, आकलन गरी पूवि तर्ारी र महामारी पनछ ननर्न्द्त्रण 
तथा रोकथामका लार्ग कार्िर्ोजना बनाएको हुनुपदिछ । कार्ािलर्ले स्वास्थर् शाखा प्रमुखको  िंर्ोज्वकत्वमा क्वारेन्द्टीन  िंचालक 
 लमनत, अध्र्क्षको  िंर्ोजकत्वमा गाउँस्तरीर् क्वारेन्द्टीन  लमनत तथा गाउँस्तरीर्  ी  ी एम  ी  ी उल्लेख गरेको भएतापनन 
कोलभड महामारीबाट हुने जोखखम आिंकलनका लार्ग तथा महामारी पनछ ननर्न्द्त्रण र रोकथामका लार्ग कार्िर्ोजना बनाएको    
देखखएन । 
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१४.२ 

  

जोखखम भत्ता :  रकारद्बारा जारी भएको "कोरोना भाइर  (कोलभड-१९) को  िंक्रमणको उपचारमा  िंलग्न जनशस्क्तको जोखखम भत्ता 
व्र्वस्थापन आदेश, २०७७ को दफा ७(ङ) मा, अनुगमन मूल्र्ाङ्कन तथा व्र्वस्थापनमा  िंलग्न प्रशा ननक जनशस्क्तलाई नेपाल 
 रकारले तोकेको शुरु तलव स्केलको ५० प्रनतशत र कन्द्ट्र्ाक टे्रल ङ्गमा खहटएका स्वास्थर्कमी, क्वारेन्द्टाइनमा खहटएका 
जनशस्क्तलाई ७५ प्रनतशत जोखखम भत्ता प्रदान गनि  क्ने व्र्वस्था छ । कार्ािलले अग्रपिंनतमा खटेका स्वास्थर्कमी,  ुरक्षाकमी, 
प्राबबर्धक कमिचारी, प्रशा ननक कमिचारीलाइ रू. 25 लाख ३२ हजार ५  र् खचि लेखेको छ ।  

 

 

१५ 

  

अनुदान व्र्वथथापन  

 

१५.१ 

  

महोत् व तथा अन्द्र् खचि – स्थानीर्  रकार  िंचालन ऐन, २०७४ ले  िंस्था,  मूह, पवि, जात्रा, र्ात्रा, पवरामी,  िंस्कृनत लगार्तमा आर्थिक 
 हार्ता हदन  क्ने काननूी व्र्वस्था गरेको देखखदैन । तर गाउँपाललकाले र्  वर्ि उत् व, महोत् व, धालमिक,  ामास्जक,  ाँस्कृनतक 
प्रकृनतका कार्िमा रु एक लाख खचि गरेको छ । 

 

 

१५.२ 

  

पवतरणमुखी कार्िक्रम – स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ पवतरणमुखी खचिलाई ननर्न्द्त्रण गदै  िंघ तथा प्रदेश 
 रकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीर् पूवािधार पवका  तथा दीघिकालीन पुँजी ननमािण हुने कार्िमा खचि गनुिपदिछ । र्  नगरपाललकाको 
आ व २०७७।७८ को पुँजीगत बजेट शीर्िकबाट वीउ पवजन पवतरण,  ाइकल, हेण्डपाइप, कृपर् औजार पवतरण जस्ता कार्िक्रममा खचि 
गरको पाइर्ो ।र्स्ता प्रकारका पवतरणमुखी कार्िक्रमबाट उत्पादकत्व वदृ्र्ध नहुने, पवतरण भएका  ामग्रीको  दपुर्ोग नहुने हँुदा 
राज्र्को ल लमत स्रोत  ाधनबाट  वि ाधारण जनताले लाभ ललन न क्ने हँुदा  स्तो खचि ननर्न्द्त्रण गनुि पदिछ । र् का केही 
उदाहरण देहार् अनु ार छन ्

भौ.निं. र लमनत कार्िक्रम  रकम 

३५४–२०७८।३।२४ वर्े फलफूल पवरूवा पवतरण ३२००० 

३०७–२०७८।३।२१  ाइकल ५६ थान ४७५९९२ 

२६४–२०७८।३।१५ वडा अध्र्क्ष माफि त  िंचालन हुने र्ोजना वाडि निं. ३ १५०००० 
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१५.३ 

  

अनुदान कफताि –  िंघीर् एविं प्रदेश  रकारको कानून एविं कार्िपवर्ध बमोस्जम ती ननकार्बाट स्थानीर् तहमा प्राप्त हुने  मपुरक 
वाहेकका अनुदान खचि नभई बाँकी रहेको अवस्थामा  म्बस्न्द्धत ननकार्मा कफताि गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । कोर् तथा लेखा 
स्ेनर्न्द्त्रक कार्ािलर्, कपपलवस्तुबाट प्राप्त पववरण अनु ार २०७७ अ ार म ान्द्तमा  िंघीर्  रकार तफि  रू. ४६२९९५१०.७१ कफताि 
गनुि पनेमा पुरै रकम कफताि गरेको र प्रदेश  रकार तफि  रू. ८७०६६१२ कफताि गनुि पनेमा रू. ७४४४७४४ मात्र कफताि गरेकोले घटी 
अनुदान कफताि गरेको रू. १२६१८६८ अनुदान खचि नभई बाँकी रहेकोमा कफताि गरेको पाइएन । खचि नभई बाँकी रहेको रकम  म्बस्न्द्धत 
ननकार्मा कफताि गनुिपने रु. 

१,२६१,८६८ 

 

१६ 

  

खररद कार्िमा गुणथिर परीक्षण  

 

१६.१ 

  

डीपीआर खचि –बजेट व्र्वस्था भई कार्ािन्द्वर्न हुने आर्ोजनाको मात्र गुरुर्ोजना डीपीआर लगार्तको अध्र्र्न गरी प्रनतवेदन तर्ार 
गनुि पदिछ । र्  स्थानीर् तहले र्ो वर्ि स्वीकृत वापर्िक कार्िक्रम अनु ार देहार्बमोस्जमको कार्ि परामशिदाताबाट गराई प्रनतवेदन 
प्राप्त गरको छ । 
कार्ि पववरण परामशिदाता लागत अनुमान  खचि रकम र्ोजनाको लागत 

१५  ैर्ा अस्पताल  ुठौली  मागिदशिन प्रा.लल. 1100 1084 186707 

मह ैर्ा खोलामा पुल  रुपक ईस्न्द्जननर्ररङ् कन्द् लटेन्द् ी  798 741 22670 

र्स्तो अध्र्र्न कार्ि गराउँदा लाग्ने खचिको लागत अनुमान तर्ार गदाि कुनै आधार नललई स्वीकृत बजेट बमोस्जमकै रकम खचि 
गरेको उपर्ुक्त देखखएन । डी.पी.आर.तर्ार गदाि गाउँपाललकाको प्रापवर्धक जनशस्क्त प्रर्ोग नगनािको कारण स्पष्ट गदै आगामी 
हदनमा गाउँपाललकाको प्रापवर्धक जनशस्क्तबाट र्स्तो कार्ि गराउनु पदिछ ।  ाथै र् री अध्र्र्न प्रनतवेदन तर्ार भएका आर्ोजनाहरू 
कार्ािन्द्वर्नमा गएको देखखएन । 

 

 

१६.२ 

  

गुणस्तर परीक्षण -  ाविजननक खररद ननर्मावली, २०६४ को ननर्म ११५(१) अनु ार  ाविजननक ननकार्ले आपूनत ि गरेका माल ामान 
 म्झौतामा उल्लेखखत प्रापवर्धक स्पेलशकफके न र गुणस्तर वमोस्जम भए नभएको ननरीक्षण वा परीक्षण गनुि गराउनु पने व्र्वस्था 
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छ । स्थानीर् तहले ननमािण व्र्व ार्ी तथा उपभोक्ता  लमनत माफि त कार्ि गराएकोमा ननमािण कार्िमा प्रर्ोग हुने  ामानको 
गुणस्तर परीक्षण गरेको पाइएन । केही उदाहरण देहार् बमोस्जम छन ्। 
भौ.निं. लमनत उपभोक्ता  लमनत कामको प्रकृनत खुद भुक्तानी 

२८–२०७७।१०।७ वाडि निं. ७ को कार्ािलर् रिंगरोगन ममित ४७०५५० 

३४०–२०७८।३।२४ रास्ष्ट्रर् आधारभूत पवद्र्ालर् पखािल ननमािण ३८७२८३.४८ 

३४७–२०७८।३।२४ ननरहुको घरदेखख  डक पी ी ी १७३७५०.०९ 

२१८–२०७८।३।०९ कार्ािलर् भवन, वाडि निं. १ पक्की भवन १४२०४४२ 
 

१६.३ 

  

माल ामानको गुणस्तर परीक्षणीः  ाविजननक खररद ननर्मावली, २०६४ को ननर्म ११५ मा  ाविजननक ननकार्ले आपूनत ि गररएका 
माल ामान  म्झौतामा उस्ल्लखखत प्रापवर्धक स्पेल कफकेशन र गुणस्तर बमोस्जमका भए नभएको ननरीक्षण वा परीक्षण गनुि गराउनु 
पने, ननरीक्षण वा परीक्षण गने ननकार्, अर्धकारी वा  लमनतले ननरीक्षण वा परीक्षण गरी  केपनछ स्वीकृत र अस्वीकृत माल ामानको 
पववरण उल्लेख गरी ननरीक्षण प्रनतवेदन तर्ार गनुिपने, त्र्स्तो प्रनतवेदनमा जाँच भएको माल ामानको नाम, प्रनतशत, स्पेल कफकेशन, 

ननरीक्षण वा परीक्षणको पररणाम उल्लेख गनुिपने व्र्वस्था छ । र्   म्वन्द्धमा देखखएका उल्लेखनीर् व्र्होरा ननम्नानु ार छनी्ः - 
कार्ािलर्मा माल ामान प्राप्त भएपनछ खररद  म्झौतामा उल्लेख भए अनु ार स्पेल कफकेशन तथा गुणस्तर  म्वन्द्धी मापदण्ड पुरा 
गरे नगरेको खुल्ने गरी परीक्षण  ूची  हहत ननर्मको व्र्वस्था बमोस्जम प्रापवर्धक स्पेलशकफकेशन तथा गुणस्तर  म्वन्द्धी  ति पुरा 
गरे नगरेको प्रनतवेदन पशे गने गरको पाइएन । त थि माल ामानको प्रकृनतअनु ार तुलनात्मक ताललका वा परीक्षण  ूची (check 

list)  हहतको प्रनतवेदन प्राप्त गरी माल ामान दाखखला तथा भुक्तानी गन ेव्र्वस्था लमलाउनु पने देखखन्द्छ । - देहार्का माल ामान 
खररद गरी  म्वस्न्द्धत आपूनत िकतािलाई भुक्तानी गरेकोमा ननरीक्षण÷परीक्षण गनि गठन गररएको बोडिले तर्ार गनेगरेको खोलुवा 
फाराम  मेत नललई भुक्तानी गरेको उदाहरण देहार् अनु ार रहेको छीः 
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गो.भौ. र लमनत माल ामानको नाम बबके्रता भुक्तानी रकम 

२०–२०७७।९।१४ फननिचर खररद बाबा इन्द्टरप्राइजेज ९८६४९ 

२१–२०७७।९।१४ डडस्जटल नागररक वडापत्र बुटवल एल.इ.डड. १५८५८९.८५ 

२७–२०७७।९।२७ इन्द्भटिर, बेट्री बुद्धज्र्ोनत  प्लार् ि २४२९५० 

३७–२०७७।१०।१८ फननिचर खररद एनस्जला  प्लार् ि ६४६९२ 

३६०–२०७८।३।२४ ए. ी.खररद  बाबा इन्द्टरप्राइजेज ३९८३५२ 

३०६–२०७८।३।२१ ल्र्ावको  ामान  फोर ाइट टेक्नो टे्रड ि ४९५१७७ 

२८६–२०७८।३।१९ ल्र्ावको  ामान  फोर ाइट टेक्नो टे्रड ि ७८०५४ 

२८७–२०७८।३।१९ फननिचर खररद बाबा इन्द्टरप्राइजेज ४७६५७७ 

१६०–२०७८।२।१६ ,, गुड्डु स्स्टल फननिचर उद्र्ोग १९९०४९ 
 

१६.४ 

  

 ाविजननक परीक्षण - स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोस्जम स्थानीर् तहले  ाविजननक  ेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकारी, हदगो र भरपदो वनाउन कार्िक्रमको  ामास्जक परीक्षण अन्द्तगित  ाविजननक परीक्षण र  ाविजननक  ुनुवाई गनुिपन े
व्र्वस्था बमोस्जमको कार्ि भएको पाइएन ।  ाविजननक परीक्षणको अभावमा आर्थिक कारोबारमा जवफदेहहता र पारदिलशताको 
प्रबद्र्धन गने कार्िमा बाधा पने देखखन्द्छ । स्थानीर् तहले  ाविजननक  ेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, हदगो र भरपदो वनाउन कार्िक्रमको 
 ामास्जक परीक्षण अन्द्तगित  ाविजननक परीक्षण र  ाविजननक  ुनुवाई गनुिपने व्र्वस्था बमोस्जमको  ाविजननक परीक्षण हुन ु   
पदिछ । 

 

 

१७ 

  

पेश्की बाूँकी  

पेश्की बाँकीीः आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदानर्त्व ननर्मावली, २०७७ को ननर्म ४७ (१) अनु ार पेश्की फर्छ्रिर्ौट हुनुपदिछ। 
ननमािण व्र्व ार्ीलाइ भुक्तानी भएको मोपवलाईजेशन पेश्की रू. ८ लाख  म्झौता अनु ार फर्छ्रिर्ौट हुनु पदिछ  ाथै कार्ािलर्बाट 
देहार् अनु ार म्र्ाद  माप्त भएको कमचािरी पेश्की वाँकी रू.१४०४०००।०० ननर्मानु ार फछ्र्ौट हुनु पने रू.  

१,४०४,००० 
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भौ निं र लमनत पेश्की ललनेको नाम पेश्की रकम कैकफर्त 

०३ २०७७।०६।१२ श्री प्राकृनतक ननमािण  ेवा 800000 मोबबलाइजे न पेश्की 
१६६ २०७८।०३।०६ ल  अ हेव हदपेन्द्र कुमार  हनी 200000 

 

९८७ २०७८।०३।२४ श्री स्जन्द् ी प्रमुख बलराम कोहार 350000 
 

१०८७ २०७८।०३।०४ श्री हरीओम लाल चौरल र्ा 32000 
 

११८४ २०७८।०३।३० श्री स्जन्द् ी प्रमुख बलराम कोहार  522000 
 

 

ल  अ हे व हररकुमार शे्रष्ठ 300000 प्रकोप कोर्  

जम्मा 2204000 
 

 

१८ 

  

ठेक्का व्र्वथथापन  

 

१८.१ 

  

ठेक्काको पववरण– ननमािण कार्िको पवस्ततृ अलभलेखाकनका लार्ग प्रर्ोग गररने ठेक्का  म्बन्द्धी गोश्वरा लगत (म.ले.प.फा.निं. ५०७) 
अलभलेख राखखएमा कुल गनुिपने, हाल म्म भएको कामको पररमाण र मूल्र्  स्जलै जानकारी हुने, कार्ि  म्पादन जमानत, पेश्की 
ललन पेश गरेको बैंक ग्र्ारेण्टीको अवस्था, काम  म्पन्द्न गनुिपने लमनत, भेररए न आहदको जानकारी हुने हुन्द्छ । कार्ािलर्ले उक्त 
प्रर्ोजनका लार्ग अलभलेख राखेको देखखएन । अतीः स्वीकृत ढाँचा अनु ार  बै पववरण खुल्ने गरी अद्र्ावर्धक बनाई राखु्नपदिछ । 

 

 

१८.२ 

  

एज बबल्ट ड्रइगीः  ाविजननक खररद ननर्मावली, २०६४ को ननर्म १२५ मा खररद  म्झौता बमोस्जम ननमािण कार्ि  म्पन्द्न भएको 
ती  हदनलभत्र ननमािण व्र्व ार्ीले ननमािण भए बमोस्जमको (एज बबल्ट) नक् ा पेश गनुिपने  ाथै ननमािण व्र्व ार्ीहरु ँग भएको 
 म्झौताको दफा ७२.१ मा ननमािण व्र्व ार्ीले ३० हदनलभत्र एज बबल्ट ड्रइग पेश गनुि पने र  ो डकुमेण्ट पेश नगरेमा तोककएको 
रकम रोक्का (पवद हेल्ड) राखु्नपने व्र्वस्था  मेत रहेको छ । र्  वर्ि नमूना छनोट गरी परीक्षण गररएकामध्रे् र्  वर्ि अस्न्द्तम 
बबल भुक्तानी भएका ननम्नललखखत र्ोजनाको एज बबल्ट ड्इग बेगर भुक्तानी भएको देखखएकोले  म्झौताको प्रावधान अनु ार एज 
बबल्ट ड्रइग पेश हुनु पने रु.  

१५०,००० 
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ठेक्का निं. ननमािण व्र्व ार्ी  म्झौतानु ार रोक्का राखु्न पने रकम 

१-२०७६।७७ ब्रेभ कन्द्ष्ट्रक् न ५००००.०० 

२-२०७६।७७ जर् ननमािण  ेवा ५००००.०० 

३-२०७६।७७ राजन कन्द्स्ट्रक् न ५००००.०० 
 

१८.३ 

  

ठेक्का व्र्वस्थापनीः आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदानर्त्व ननर्मावली, २०७७ को ननर्म १६(७) अनु ार लागत अनुमान तर्ार 
गने, ठेक्का  म्झौता गन ेकार्ि प्रथम तै्रमाल क लभत्र गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्को र्ो वर्ि वोलपत्र तथा ल लवन्द्दी दरभाउ 
पत्रको माध्र्मबाट १४ वटा ठेक्का  म्झौता गरेकोमा दोस्रो तै्रमाल कमा ७ वटा, तेस्रो तै्रमाल कमा ५ वटा र चौथो तै्रमाल कमा २ वटा 
ठेक्का  म्झौता गरेको छ । ननर्मावलीले गरेको व्र्वस्था वमोस्जम तोककएको  मर्ावधी लभत्र ठेक्का वन्द्दोवस्त नगरी चौथो 
तै्रमाल कमा  मेत ठेक्का  म्झौता गरी प्रगनत शत प्रनतशत देखाउने गरेको छ । स्वीकृत कार्िक्रम अनु ार  म्पूणि कार्ि गनुि पनेमा 
 ो वमोस्जम गरेको पाइएन । ननर्मको पालना हुनु पदिछ । 

 

 

१८.४ 

  

र्ोजना छनोट र कार्ािन्द्वर्न: स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोस्जम स्थानीर् तहले र्ोजना बनाउँदा 
 हभार्गतमूलक, उत्पादनमूलक र प्रनतफल प्राप्त हुने प्रकृनतका र्ोजना छनोट गरी प्राथालमकीकरण गनुिपने व्र्वस्था छ ।  भाबाट 
स्वीकृत वापर्िक गाउँ पवका  र्ोजना २०७७÷७८ को अध्र्र्न गदाि पाललकाले स्वीकृत गरी  ञ्चालन गरेको अर्धकािंश र्ोजना न्द्र्ून 
बजेट भएका र लागत प्रभावी हुने ककल मले  िंचालन गरेको पाइएन । पाललकाले र्  वर्ि  िंचालन गरेका र्ोजना देहार् अनु ार 
छन ्।  
पववरण रु १ लाख  म्म रु १ लाख देखख २ 

लाख म्म 

रु २ लाखदेखख ५ 
लाख म्मका 

रु ५ लाख देखख १० 
लाख म्मका 

रु १० लाखभन्द्दा 
बढीको 

जम्मा 

र्ोजना  िंख्र्ा ७१ ५२ ४५ ३९ ४३ २५० 

जम्मा रकम ४९.४१ लाख  रु ७५.८० लाख ३६३.५९ लाख ३१३.३९ लाख ३७५.५४ ११७७.७३ लाख  
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उपरोक्त पववरण अनु ार पाललकाले र्  वर्ि रू. एक लाख देखख १० लाख मार्थका  मेत जम्मा २५० वटा र्ोजना  िंचालन गरेकोमा 
रू. १ लाख भन्द्दा मुननका मात्र ७१ वटा र्ोजनाहरू रहेका छन ्। त्र् ैले  ाना रकमका धेरै र्ोजनाहरू  िंचालन गदाि कार्ािलर्को 
जनशस्क्त वर्ै भरी र्ोजना व्र्वस्थापनमा खहटनु पने,  िंचाललत र्ोजनाबाट चालु प्रकृनतका कार्िमा बढी खचि भई लागत प्रभावी 
नहुने तथा ननमािण कार्िको गुणस्तरमा  मेत नकारात्मक अ र पने अवस्था तफि  ध्र्ान हदनु पदिछ । 
 

१८.५ 

  

वीमा भुक्तानीीः  ाविजननक खररद ननर्मावली, २०६४ को ननर्म ११२ (१) मा रु. १० लाख भन्द्दा बढी मुल्र्को ननमािण कार्ि गनि 
ननमािण व्र्व ार्ीले उक्त ननर्मको (क) देखख (ङ) बमोस्जम पवमा गनुि गराउनु पने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले ननमािण कार्िको लार्ग 
 म्झौता गदाि ननमािण कार्ि वापत ननमािण कार्िको, उपकरण, श्रलमक र तेश्रो पक्षको  मेत बीमा गराउनु पने गरी  म्झौता गरेको 
छ । वाडि निं. २ को भवन ननमािण कार्िको लार्ग ब्रेभ कन्द्ष्ट्रक् न ँग भएको  म्झौता अनु ार बीमा वापत रू. ५००००।– पप.ए . 
आइटममा  मावेश गरी उक्त रकम भुक्तानी गरेको छ । ननमािण व्र्वव ार्ीले बीमा  म्बन्द्धी कागजपत्र पेश गरे पनन रू. ५००००।– 
भुक्तानी गरेको कर बीजक पेश गरेको पाइएन । भुक्तानी अनु ारको कर पवजक पेश गनुि पने अन्द्र्था अ ुल गनुि पने रू. 

५०,००० 

 

१९ 

  

प्रोत्साहन सुववधा  

स्थानीर्  रकार  िंचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोस्जम स्थानीर्  ेवाको गठन,  िंचालन, व्र्वस्थापन,  ेवाका शति तथा 
 ुपवधा  म्बस्न्द्ध आधारभूत ल द्धान्द्त र मापदण्ड  िंघीर् कानुन बमोस्जम हुने, दफा ८६ (२) बमोस्जम अन्द्र् व्र्वस्था स्थानीर् 
तहले बनाएको कानुन बमोस्जम हुने व्र्वस्था छ । त्र्स्तै अथि मन्द्त्रालर्को कार्ि  िंचालन ननदेलशकाको पररच्छेद ७ को ७.४.१ 
बमोस्जम अनतररक्त  मर् र बबदाको हदन काम गदाि अथि मन्द्त्रालर्बाट नम ि स्वीकृत गराई खाजा र खाना भुक्तानी हदनुपने र 
७.४.१ को (५) बमोस्जम प्रोत् ाहन भत्ता खुवाउन  मेत अथि मन्द्त्रालर्बाट स्वीकृनत ललनुपने व्र्वस्था छ । पाललकाले कानून नबनाई 
प्रोत् ाहन भत्ता खचि गनुि ननर्म िंगत नदेखखएको रु  

१,९६३,७७० 
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२० 

  

दररेट फरक :  

 ाविजननक खररद ननर्मावली, २०६४ को ननर्म ९७ (११) मा उपभोक्ता  लमनत वा लाभग्राही  मुदार्ले ननमािण कार्ि  म्मन्द्न 
गरर केपनछ  म्बस्न्द्धत  ाविजननक ननकार्ले खटाएको प्रापवर्धक कमिचारीबाट त्र्स्तो कामको जाचपा  गराई भुक्तानी हदनुपन े
व्र्वस्था छ । नगरपाललकाले देहार्का उपभोक्ता  लमनतहरुबाट कार्ि गराएकोमा ननम्नानु ारका कार्िको स्वीकृत स्जल्ला दर रेट 
तथा नम् िबाट कार्म भएको दर रेट भन्द्दा बढी भुक्तानी गरेको अ ुल गनुिपने रु 

 

भौ.निं. / लमनत उपभोक्ता  लमनतको नाम कामको पववरण एकाई  पररमाण भुक्तानी 
हुनुपने दर 

भुक्तानी 
भएको दर 

बढी भुक्तानी 
दर 

बढी भुक्तानी  
 

१०-२०७८/३/२४ मुख्र्मन्द्त्री ग्रालमण आवा  कार्िक्रम २ Brick masonary 1:4 घ.मी. ९२.८२ १२५७८ १३५२७ ९४९ ७९२७८   

५-२०७८/३/२१ उरुल अहल े ुन्द्नत Brick masonary 1:4 घ.मी १५.८६ १२५७८ १३५२७ ९४९ १३५४६  

२-२०७७/१२/३१ श्री गौतम वद्ध आ.बब.५ Brick masonary 1:4 घ.मी ६०.८६ १२५७८ १३५२७ ९४९ ५१९८१   

११-२०७८/३/२४ बा  खोर दीप टर्वुल उ  ८ Drilling of pilot hole 
 

१२८ लम को रु ३२०९ का 
दरले रु ४१०७५२ 

१६२ लम को रु ३८०८ का 
दरले रु ६१६८९६ 

१८५५३०  

११-२०७८/३/२४ बा  खोर दीप टर्वुल उ  ८ 1st Reaming of pilot 

hole 
मीटर १२७ १५११ १६११ १०० ११४३०  

८-२०७८/३/२३ श्री आ.बब.पुननिहवा Brick masonary1:4 घ.मी २३.५६ १२५७८ १३५२७ ९४९ २२३५८  

३३२-२०७८/३/२३ डगरी ल ममा देखख भेडहर खण्ड  डक ३ Prime coat ललटर १९३१ ९१ ११६ २५ ४३४४८ 
 

 
 

Tack coat ललटर १५३० ८८ ११६ २८ ३८५५६  

५-२०७८/२/२५ बत्रभुवन बरईको घर देखख ब न्द्तपरु उ  ३ M15 / पपल ल  १:२:४ घमी ६७.९८ ९१९५ ११२२१ २०२६ १२३९५५  

 

५-२०७८/२/२५ पक्की नाली ननमािण उ. . १ TMT छड के.जी. १६५४ ११७ १२७ १० १४८८६  
 

जम्मा रकम 

      
५८४९६८ 

 

 
 

५८४,९६८ 
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२१ 

  

प जीगि मशर्िकबाट र्ालु प्रकृतिको खर्ि  

स्थाननर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ (१) मा गाउपाललका तथा नगरपाललकाले आफ्नो अर्धकारक्षेत्रलभत्रका बबर्र्मा 
स्थाननर्स्तरको पवका का लार्ग आवर्धक बापर्िक रणनीनतगत पवर्र् क्षेत्रगत मध्र्काललन तथा दीघिकालीन पवका  र्ोजना बनाई 
र्ोजना कार्ािन्द्वर्न गनुिपने त्र् तै दफा २४ (३) क ख मा आर्थिक पवका  तथा गररबब ननवारणमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पुग्न ेतथा 
नछटो प्रनतफल प्राप्त गनि  ककने र्ोजना बनाई कार्ािन्द्वर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । गाउपाललकाले ननम्नानु ारको पूजीगतखचि लशर्िक 
बाट चालु प्रकृनतको खचि गरेको छ। केही उदाहरणहरु र्  प्रकारका छन ्। 
गो.भौ.निं./ लमनत कामको पववरण रकम 

१३-२०७८/३/२४ मा ि कम्प्र्ुटर शप ३८४२० 
 

 ारा  लभि   ेन्द्टर ४५१०० 

११-२०७८/३/२४ एकान्द्त होटल एण्ड रेष्टुरेण्ट ३८७४० 

३-२०७७/१२/३१ अनुगमन भत्ता २२००० 

१८-२०७८/३/२४(  िंघीर् पुिंजीगत ) लमष्ठान भण्डार १९९९० 

१७-२०७८/३/२४  फल होटल ९९४९६ 

७-२०७८/३/२३ म्र्ूस्जक ईन्द्टरटेन्द्मेन्द्ट लमडडर्ा प्रा.लल. १०००० 

५-२०७८/३/१८ अनुगमन भत्ता २७००० 

४-२०७८/३/१८ पाण्डेर् खाजा घर १०१७१५ 

जम्मा रकम ४०२४६१ 
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जदटल संरर्ना तनमािण :  
स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ (१) मा नगरपाललकाले र्ोजना बनाउँदा नेपाल  रकार र प्रदेश  रकारको नीनत, 

लक्ष्र्, उद्देश्र्,  मर् ीमा र प्रकक्रर्ा ँग अनुकूल हुने खालको र्ोजना छनौट गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्तै, ऐनको दफा ३ (१) मा 
आर्थिक पवका  तथा गररबी ननवारणमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पुग्ने खालको एविं नछटो प्रनतफल प्राप्त गनि  ककने तथा जनताको 
जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी श्रजृना गने खालका र्ोजनाहरु तजुिमा गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्तै,  ाविजननक खररद ननर्मावली, 
२०६४ को ननर्म ९७ (९) मा उपभोक्ता  लमनत वा लाभग्राही  मुदार्बाट  िंचाललत हुने ननमािण कार्िमा लोडर, एक् ाभेटर, रोलर, 
डोजर, ग्रेडर, पवटुलमन डडस्स्ट्रव्र्ुटर, पवटुलमन ब्वाईलर जस्ता हेभी मेल नहरु प्रर्ोग गनि न ककने व्र्वस्था छ । स्थानीर्  रकार 
 ञ्चालन ऐन अनु ार गररबी ननवारणामा प्रत्र्क्ष र्ोगदान नपुर्ािउने खालका र्ोजना छनौट गरेको तथा  ाविजननक खररद 
ननर्मावलीले ललएको ममि/आपेक्षा पवपररत नगरपाललकाले आर.ल . ी., फे्रम स्ट्रक्चर  हहतका भवन, पुल, कल्भटि, ओभरहेड टिंकी 
ननमािण, ग्रामीण पवद्र्ुतीकरण लगार्तका जहटल प्रापवर्धक पक्ष  मावेश हुने पूवािधार  िंरचना ननमािण कार्ि  मेत उपभोक्ता 
 लमनतहरु माफि त ्गराउन ेगरेको देखखर्ो । र्स्ता कार्ि व्र्ाव ानर्क र अनभुवी ननमािण व्र्व ार्ी फमिबाट बोलपत्र प्रनतस्पधाि माफि त 
गराउन उपर्ुक्त हुने देखखन्द्छ । र् का केही उदाहरणहरु र् प्रकार रहेका छन ्:- 
भौ.निं. / लमनत उपभोक्ता  लमनतको नाम भुक्तानी रकम 

१०-२०७८/३/२४ मुख्र्मन्द्त्री ग्रामीण आवा  कार्िक्रम २ २००१५३० 

७-२०७८/३/२३ ल द्धाथि आ.बब. इटवा ७ ९६८००७ 

५-२०७८/३/२१ मदर ा नुरुल ओलुम अहले  ुन्द्नत ९५५९६३ 

४-२०७८/१/१९ श्री कृष्ण धालमिक मा.बब. ३ ९६७४२९ 

२-२०७८/१२/३१ श्री गौतम बुद्ध आ.बब. ५ ९६९१६४ 

१६-२०७८/३/२४ कपपलवस्तु डडप टरु्वेल जडान उ  ४ २९७७७१६ 

जम्मा रकम ८८३९८०९ 
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प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम :  

मस्न्द्त्रपररर्दबाट स्वीकृत DOR को नम् ि निं. ९.१ Ref no. मा earthwork excavation in cutting : roadway excavation in all types of 

soil by manual means मा number of unskilled person ८ जना रहेकोमा कुलो तथा  डक ममित लगार्तका ममित काममा  मेत 
गाउपाललकाले शुरु लागत अनुमान बनाउदाकै manday राखी भुक्तानी हदएको छ । र् ले गदाि बास्तपवक शुरु लागत अनुमान र 
ममित कार्िको भुक्तानी बबच फरक नदेखखदा भुक्तानी हदएको रकमबीच तदमतर्ता कार्म गनि  ककने अवस्था छैन । गाउँपाललकाले 
र्  आ.ब. २०७७/७८ मा कुल १४५४६ घ.मी. को रु ३९९ का दरले भुक्तानी हदएको ननर्म म्मत नदेखखएको रु  

५,८०३,८५४ 

२४ 

  

नम्सिको प्रर्ोग  

 

२४.१ 

  

नम् िको प्रर्ोगीः  डक पवभागको  डक र पुलको कामको लार्ग दर पवश्लेर्ण नम् ि निं. २०.५ अनु ार Providing and laying, 

fitting and placing HYSD bar reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications for 1 ton को 
लार्ग दक्ष मजदरु ४ जना र अदक्ष मजदरु ९ जना आवश्र्क पने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले तर्ार पारेको दर पवश्लेर्ण अनु ार 
दक्ष र अदक्ष १५।१५ जना राखेको कारण उक्त कार्िको लार्ग प्रनतकेजी डण्डीको मूल्र् रू. १३४ कार्म गरेको पाइर्ो । ज्र्ामी 
 िंख्र्ा नम् ि निं. २०.५ अनु ार राख्दा प्रनत केजी डण्डीको मूल्र् रू. ११४.७६ हुनेमा प्रनत के.जी. रू. १९.१४ बढी भुक्तनी भएको रू. 
३३७६२.१५ अ ुल गनुि पने रू. 
भौ.निं. र लमनत पववरण डण्डीको पररमाण बढी दर जम्मा रकम 

१९०–२०७८।२।३१ पुजारी बननर्ाको घरको दक्षक्षणदेखख उत्तर र्चन्द्कु गद्दीको 
घर म्म पपल ल  

९५६.६६ १९.२४ १८४०६.१३ 

१७२–२०७८।२।२५ राम ुखको घरदेखख उत्तर हुदै मगरेको घर  म्म पप ल  ल  
ढलान तथा नाली ननमािण बुढापार 

७९८.१३ १९.२४ १५३५६.०२ 

जम्मा 
   

३३७६२.१५ 
 

३३,७६२ 
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नम् िको दर भन्द्दा फरक दरमा भुक्तानी:-  ाविजननक खररद ननर्मावली,2064 को ननर्म 10 अनु ार ननमािण कार्िको लागत अनुमान 
तर्ार गरी उपभोक्ता  लमनत माफि त काम गराउँदा स्वीकृत नम् ि र स्जल्ला दररेट अनु ार हुने रकममा मुल्र् अलभवदृ्र्ध कर लाग्न े
 ामानको मुल्र् अलभवदृ्र्ध कर  मेत हुने दरमा  म्झौता गरी भुक्तानी गनुिपनेमा पाललकाले देहार् अनु ारका भौचरबाट उपभोक्ता 
 लमनतलाई  डक ग्राभेलको भुक्तानी गदाि क िर रन मेटररर्लको प्रनत घनलमटर रू. २६३५.३३ को दरमा भुक्तानी गरेकोमा उपभोक्ताले 
पेश गरेको ननमािण कार्िको फोटाहरू अनु ार नदीबाट ल्र्ाएको ग्राभेल प्रर्ोग गरेको पाइएर्ो । दर पवश्लेर्ाण पाललकाले तर्ार गरेको 
दर पवश्लेर्ण अनु ार नदीको ग्राभेको प्रनत घनलमटर रू. २१२४.४८ मात्र रहेकोले प्रनत घनलमटर ५१०.८५ को दरले रू. ७०७९७१.६८ 

बढी भुक्तानी भएको रकम अ ुल गनुि पने रू.  
भौ.निं. लमनत  उपभोक्ता  लमनत कामको पररमाण फरक दर बढी भुक्तानी 
३५५–२०७८।३।२३ गापास्तरीर् पवलभन्द्न  डक स्तरोन्द्ननत ५३५.३३ ५१०.८५ २७३४७३.३३ 

३१४–२०७८।३।२२ छुटपुट भएका र्ोजनाहरू ८५०.५४ ५१०.८५ ४३४४९८.३५ 

जम्मा 
   

७०७९७१.६८ 

७०७,९७२ 
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२४.३ 

  

हेण्डपम्प पवतरणीः  ाविजननक खररद ननर्मावली, २०६४ को ननर्म ९७ को उपननर्म (१२) अनु ार ननमािण कार्ि  म्पन्द्न भएपनछ 
 ाविजननक ननकार्ले  ोको रेखदेख, ममित  म्भार गने स्जम्मेवारी  मेत तोकी आर्ोजनाको स्वालमत्व उपभोक्ता  लमनत वा लाभग्राही 
 मुदार्लाई नै हस्तान्द्तरण गनुि व्र्वस्था छ । र्  पाललकाको पवलभन्द्न वडामा गाउँपाललका पूँजीगत शीर्िकबाट हेण्ड पाइप पवतरणमा 
रु. ९ लाख २७ हजार बजेट खचि गरेकोमा २ वटा उपभोक्ता  लमनत माफि त कार्ि गराई रकम भुक्तानी गरेको, ठेक्का निं. ३–२०७७।७८ 
वटा रू. १० लाख ५० हजारको हेण्ड पाइप र निं. ३–२०७७।७८ वटा रू. १० लाख ५० हजारको हेण्ड पाइप र निं. ४–२०७७।७८ वटा रू. 
१८ लाख ४ हजारको पम्प  ेट खररद गरेको छ । र् री जडान भएका हेण्ड पाइप र पम्प ेट लाभग्राही  मुदार्लाई हस्तान्द्तरण 
गरेको देखखएन । ननर्मानु ार उपभोक्ता  लमनतलाइ रेखदेख, ममित  म्भार गने स्जम्मेवारी  मेत तोकी लाभग्राही  मुदार्लाई 
स्वालमत्व हस्तान्द्तरण गनुि पदिछ ।  ाथै घर पररवारको छनोटको आधार, गत पवगत वर्िमा उक्त  ुपवधा उपभोग गरे नगरेको 
अवस्था, ह्र्ाण्ड पाइपको आवश्र्कता, प्रनत एकाई लागत  मेत नखुलाई लेखेको खचिको  म्बन्द्धमा एकीन गनि  क्ने अवस्था     
छैन । र्स्तो खचिमा ननर्न्द्त्रण गनुि पदिछ । 
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दर ववश्लेर्ण  

बढी दरमा भुक्तानी:-  ाविजननक खररद ननर्मावली,2064 को ननर्म 10 अनु ार ननमािण कार्िको लागत अनुमान तर्ार गरी उपभोक्ता 
 लमनत माफि त काम गराउँदा स्वीकृत नम् ि र स्जल्ला दररेट अनु ार हुने रकममा मुल्र् अलभवदृ्र्ध कर लाग्ने  ामानको मलु्र् 
अलभवदृ्र्ध कर  मेत हुने दरमा  म्झौता गरी भुक्तानी गनुिपनेमा पाललकाले देहार् अनु ारका भौचरबाट उपभोक्ता  लमनतलाई 
 डक ननमािण तफि  पी ी ी १:२:४ को कामको लार्ग प्रनत घनलमटर रू. ११२२१.३३ र ११८३१.८३ को दरमा भुक्तानी गरेकोमा  डक 
पवभागको स्वीकृत नम् ि अनु ार उक्त दर प्रनत घन लमटर रू. ९१९५ मात्र हुने हँुदा बढी भएको देहार् अनु ारको रकम अ ुल गनुि 
पने रू.  
भौ.नं. मिमि  उपभोक्ता समिमि कािको परििाण दि फिक दि बढी हनुे रू. 

३२–२०७७।१०।८ िेनिोड देमि आमहहको घि हुद ैदायाबाया मिहकन मियाको घि सम्ि मप मस मस ३२.५९ १२२२१.३३ ३०२६ 98628.09 

३४७–२०७८।३।२४ मनिहकूो घि देमि गल्ली दायाबाया हदुै दमिण िेन िोड सम्ि मप मस मस ढलान १४.७५ १२२२१.३३ ३०२६ 44638.37 

३४८–२०७८।३।२४ बुढापाि भगवान दासको घि देमि मभस्िभि पासीको घि सम्ि दायाबाया मप मस मस ढलान १०.०५ १२२२१.३३ ३०२६ 30414.62 

३३७–२०७८।३।२४ िोरिया सदे्यपासीको घि दमेि िािनिेश िुिाउको घि सम्ि सडक मप मस मस ढलान ४१.९२ १२२२१.३३ ३०२६ 126863.75 

३१३–२०७८।३।२२ सुकइधोबीको घि देिी मिठु धोबीको घि सम्िा सडकको दबैु िफफ  पक्की नाली मनिाफण १०.३९ १२२२१.३३ ३०२६ 31443.57 

३०१–२०७८।३।२१ नईिको घिदेमि सहाबुल पदैािीको घि सम्ि मप मस मस ढलान ९.३६ १२२२१.३३ ३०२६ 28326.45 

३०४–२०७८।३।२१ सेििी िािप्रसाद यादवको घि दमेि िंगीलाल कुिीको घि हुदै ैँ उत्ति इनाि सम्ि सडक मप मस मस ढलान ४०.५९ १२२२१.३३ ३०२६ 122838.73 
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१९१–२०७८।३।२ बासिोि काली िमहदि दमेि िाजेहर उपाध्यायको घि सम्ि सडक मप मस मस ढलान ५८.५३ ११२२१.३३ २०२६ 118601.09 
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जम्िा 
    

2520734.94 
 

२६ 

  

उपभोक्िा सममति माफि ि कार्ि  
 

२६.१ 

  

उपभोक्ता  लमनत दताि —  ाविजननक खररद ननर्मावली, २०६४ को ननर्म ९७ मा उपभोक्ता  लमनतबाट कार्ि गराउने व्र्वस्था छ 
।  िंस्था दताि ऐन, २०३४ को दफा ३ मा कुनै पनन  िंस्था पवधान हहत दताि नभएमा कानूनी मान्द्र्ता हदन लमल्ने देखखदैन । 
पाललकाले र्ो बर्ि पवलभन्द्न २३४ उपभोक्ता  लमनत ँग  म्झौता गरी कार्ि गराई रु. ९१६४३१३९.७१ भुक्तानी गरेकोमा र् री कार्ि 
गनि गठन भएका उपभोक्ता  लमनत ऐनको उक्त व्र्वस्थाअनु ार दताि भएको पाइएन । त्र्स्ता  लमनतहरु स्थानीर् स्तरमा 
 ञ्चाललत आर्ोजनाको ननमािण गनि अस्थार्ी रुपमा गठन हुने र कार्ि  म्पन्द्न पश्चात ् लमनत पवघटन हुने हँुदा ननमािण कार्ि 
 म्पन्द्न भएका आर्ोजना  ञ्चालन तथा ममित  म्भारमा ती  लमनतलाई स्जम्मेवार बनाउन कहठनाइ हुने र त्र्स्ता  लमनतहरुले 
आर्व्र्को लेखापरीक्षण  मेत नगराउने भएकोले स्थार्ी  िंर्न्द्त्रमाफि त ्काम गने, गराउने गरी  ुधार हुनुपदिछ ।  

 

 

२६.२ 

  

हेभी इस्क्वपमेण्टको प्रर्ोग—  ाविजननक खररद ननर्मावली, २०६४ को ननर्म ९७ को उपननर्म (९) मा उपभोक्ता  लमनत वा लाभग्राही 
 मुदार्बाट  ञ्चाललत हुने ननमािण कार्िमा डोजर, एक् ाभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेडर जस्ता हेभी मेलशनरी प्रर्ोग गनि नलमल्ने व्र्वस्था 
छ ।  ो ननर्मावलीको प्रनतबन्द्धात्मक वाक्र्ािंशमा लागत अनुमान तर्ार गदािको  मर्मा हेभी मेलशन प्रर्ोग गनुिपन ेजहटल प्रकृनतको 
कार्ि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने  म्बस्न्द्धत प्रापवर्धकको ल फाररशमा  ाविजननक ननकार्बाट  हमनत ललई त्र्स्ता मेलशन प्रर्ोग 
गनि  ककने उल्लेख छ । पाललका अन्द्तगित  ञ्चाललत अर्धकािंश  डक ननमािण तथा स्तरोन्द्ननत ँग  म्बस्न्द्धत र्ोजनाका उपभोक्ता 
 लमनतहरूले डोजर, एक् ाभेटर लगार्तका हेभी मेलशन प्रर्ोग गने गरेको पाइए तापनन ननर्मावलीको व्र्वस्था बमोस्जम  म्बस्न्द्धत 
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प्रापवर्धकको ल फाररश गराई गाउँ कार्िपाललकाको कार्ािलर्बाट  हमनत ललएको पाइएन । ल फारर  हदएकोमा  मेत भुक्तानी हदने 
प्रर्ोजनको लार्ग मात्र  हमनत हदने गरेको पाइर्ो । र् का केही उदाहरणहरू र् प्रकार रहेका छन ्। 
गो. भौ.निं./ लमनत उपभोक्ता  लमनतको नाम ननमािण व्र् ार्ी कूल मूल्र्ािंकन हेभी उपकरणमा भएको 

खचि 
कैकफर्त 

३१४–२०७८।३।२२ बडडलहवा पुलदेखख राजावापुर म्म  बाटो ग्राभेल २८४२१२४.५३ ४३०००० २०७८।१।२० मा  म्झौता भएकेमा 
अ ार २२ गते  हमनत प्रदान 

 

२६.३ 

  

जहटल िंरचना ननमािण –  ाविजननक खररद ननर्मावली, २०६४ को ननर्म ९७ अनु ार उपभोक्ता  लमनतहरुलाई मेलशन, औजार 
उपकरणहरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको स्जम्मेवारी हदनुपने व्र्वस्था रहेको छ । पाललकाले भवन, कल्भटि,  डक कालोपते्र 
लगार्तका जहटल प्रापवर्धक पक्ष  मावेश हुने पूवािधार  िंरचना ननमािण कार्ि  मेत उपभोक्ता  लमनतहरु माफि त ्गराउने गरेको 
देखखर्ो । र्स्ता कार्ि व्र्ाव ानर्क र अनुभवी ननमािण व्र्व ार्ी फमिबाट बोलपत्र प्रनतस्पधाि मापिmत ्गराउन उपर्ुक्त हुने देखखन्द्छ 
। र् का केही उदाहरणहरु र् प्रकार रहेका छन ्: 
गो.भौ.निं./लमनत उपभोक्ता  लमनतको नाम कामको पववरण लागत अनुमान 

३५५–२०७८।३।२४ वर्थिङ  ेन्द्टर  भवन ८८३९७७.२८ 

३३२–२०७८।३।२३ डगरी ल माना व न्द्तपुर  डक कालोपते्र ३६८१६१०.२७ 

३३६–२०७८।३।२४ वा ुदेव जनता मा.पव. भवन ७५४८३८.९ 

२६६–२०७८।३।१५ स्वास्थर् चौकी, वाडि निं. ७ भवन २१५७४८८.२२ 

२५८–२०७८।३।१५ आर्ुवेद स्वास्थर् चौकी, वाडि निं. ४ भवन ८६७१४२.१५ 

२१८–२०७८।३।०९ कार्ािलर् भवन, वाडि निं. १ भवन १६२१६४७.२२ 
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२६.४ 

  

प्रापवर्धक बील र कार्ि  म्पन्द्नीः  ाविजननक खररद ननर्मावली २०६४ को ननर्म १२३(१) मा खररद  म्झौता अनु ार  ाविजननक 
ननकार्ले रननङ बील वा अन्द्र् कुनै बील बीजकको भुक्तानी गदाि प्रापवर्धक नापजाँच गरी नापी ककताबमा उल्लेख भएको वास्तपवक 
कार्ि म्पादनको आधारमा भुक्तानी गनुिपने ब्र्वस्था रहेको छ । उपभोक्ता  लमनतहरूबाट  ञ्चाललत र्ोजनाको ठेक्का बीलहरूमा 
लागत अनुमान र वास्तपवक कामको मूल्र्ाङ्कनमा बरावर पररमाण र रकम उल्लेख भएको देखखन्द्छ । लागत अनुमान बरावर न ै
मूल्र्ाङ्कन भएको देखखएकाले वास्तपवक काम कनत भएको हो भन्द्ने  म्बन्द्धमा आश्वस्त हुन  क्ने अवस्था देखखएन । प्रापवर्धकले 
पेश गने कार्ि  म्पन्द्न प्रनतवेदनमा कार्ि  म्पन्द्न गनुिपने लमनत र कार्ि  म्पन्द्न भएको लमनत लगार्तका इस्न्द्जननर्ररङ नम् ि 
अनु ार बीलमा खुलाउनुपने तथर्ाङ्क उल्लेख गरेको पाइएन । र् ले गदाि कुन काम कहहले  म्पन्द्न गनुिपन ेर तोककएको अवर्धमा 
 म्पन्द्न भए/नभएको पवर्र्मा एककन हुन न ककएको हँुदा प्रापवर्धकले इस्न्द्जननर्ररङ नम् ि अनु ारको उपभोक्ता  लमनतको बील 
बनाउँदा नापजाँचलाई वास्तपवक कार्ि म्पादनमा आधाररत बनाउनुपदिछ । 

 

 

२७ 

  

आन्िररक राजथव  

१ आन्िररक राजथवः आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवपत्तर् उत्तरदानर्त्व ऐन २०७६ को दफा २८(२) अनु र आफ्नो स्जम्मामा आएको 
 रकारी नगदी  ोही हदन वा त्र् को भोललपल्ट र्थास्थानमा दाखखला नगरेको देखखन आएमा  म्बस्न्द्धत तालुक कार्ािलर् वा 
पवभार्गर् प्रमुखले दश हदन म्म हढलो गरेको भए दाखखला गनि बाँकी रकम र  ो रकमको दश प्रनतशतले जररवाना गरी  ो  मेत 
दाखखला गनि लागउने र  ो भन्द्दा हढलो गरेको भए दश प्रनतशतका दरले जररवाना गरी दाखखला गनि लागाई क ुरको मात्रा अनु ार 
प्रचललत कानुन बमोस्जम पवभार्गर् कारबाही  मेत गने गराउन ेउल्लेख छ।गाउँपललकाको आन्द्तररक राजस्वको  म्बन्द्धमा देखखएको 
व्र्होरा ननम्नानु ार छनीः 
 

(क) गाउँपाललका अन्द्तगित  िंचाललत ८ वटा वडा र पाललका आफैद्धारा उठाउने राजस्व अनलाइन माफि त नभएर ठेल्लीको प्रर्ोग 
गरेको छ ।पाललका र वडाहरुद्धारा  िंकलन गररएको राजस्व दाखखलामा स्जम्मेवार कमिचारीहरुको धेरै हद म्म लापरवाही रहेको 

६४९,७५० 
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देखखर्ो ।वडाका  र्चवहरुले राजस्व  िंकलन गरेर महहनौ म्म पनन बैङ्क दाखखला नगरी आफु ँग राखेको देखखर्ो । राजस्व 
दाखखलामा हढला गने देहार्का कमिचारीहरुबाट माथी उल्लेखखत कानुन अनु ार ब्र्ाज अ ुल गरी बैङ्क दाखखला गनुिपनि रु १६६३०० 

वडा निं कमिचारीको नाम हढला राजस्व दाखखला रकम १०% ब्र्ाज 

गा पा बलराम कोहार २५७७५३ २५७७५ 

द्धाररकानाथ लमश्र ११२९५० ११२९५ 

१ गिंगाराम र्ादव २२९०४६ २२९०४ 

राम  ुभग र्ादव ५५०२१ ५५०२ 

२ द्धाररकानाथ लमश्र २३८९६४ २३८९६ 

३ जगत नारार्ण दवुे २६८५० ( रु २६७६ दाखखला गनि बाूँकी) ५६२८ 

नवराज पन्द्थ ५१८४३ ५१८४ 

४ तथर्ाङ्क उपलब्ध नभएको 
  

५ हदपेन्द्र कुमार पाठक १९१८१३ १९१८१ 

६ हललम मु लमान १६६७६६ १६६७६ 

७ नवराज पन्द्थ १७८५१३ १७८५१ 

८  ुननल कुमार चौधरी १५४०८५ १५४०८ 
 

जम्मा अ ुल १६६३६०४ १६६३०० 

(ख) भारिीर् नम्बर प्लेटको राजथवः लमनत २०७६।३।२४ गतेको कार्ािपाललकाको ननणिर्को प्रस्ताव निं ५ मा नाकाबाट लभबत्रने भारनतर् 
नम्बर प्लेटका मालबाहक  ावरी  ाधनबाट शुल्क उठाउन गा पा कार्ािलर्बाट माल क रु १२००० का दरले तलब हदने गरी एक 
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जना कमिचारी ननर्ुक्त गरी राजस्व अ ुली गने ननणिर् अनु ार र्शोधारा ७ ननवा ी अरपवन्द्द कुमार पाठकलाई माल क रु १२००० 
मा ननर्ुक्त गरेको देखखर्ो । ननजले वर्िभरीमा जम्मा २१९ वटा राजस्व ठेल्ली बुझेकोमा लेखापरीक्षणको हदन म्म १९४ वटा 
ठेल्लीमात्र कफताि गरेकोमा ती ठेल्लीहरुबाट  िंकलन भएको राजस्व रु २२९२००० मध्रे् रु १८५२५०० मात्र बैङ्क दाखखला गरेको पाइर्ो 
।दाखखला गनि बाँकी रु ४३९५०० र ननर्माअनु ार १० प्रनतशत व्र्ाज रु ४३९५० गरी जम्मा रु ४८३४५० अरपवन्द्द कुमार पाठकबाट 
अ ुल गरी राजस्व दाखखला गनुिपदिछ। ाथै ननजद्धारा कफताि नगररएको ठेल्लीबाट उठेको राजस्व रकम गाउँपाललकाको प्रशा नबाट 
छानपवन गरी वास्तपवक रकम र्ककन गरी राजस्व दाखखला गनुिपदिछ । 
 

(ग) अथपिालको आम्दनीः र्  गाउँपाललकाको वडा निं ५ मा  िंचाललत र्शोधारा आधारभुत अस्पतालमा कार्िरत स्वास्थर् कमिचारीहरु 
लगार्त कार्ािलर्  हर्ोगी  मेतको तलब भता पाललकाको  िंनघर्  शति अनुदानबाट भुक्तानी हुन ेगरेको पाइर्ो तर अस्पतालको 
आन्द्तररक आम्दानीको जानकारी पाललकालाई नभएको तथा अस्पतालको वास्तपवक आम्दनीको कुनै हह ाव ककताब प्राप्त भएको 
पाइएन।त िथ अस्पतालको आन्द्तररक आम्दनीको पाललकाकको आन्द्तररक लेखापरीक्षण शाखाबाट लेखापरीक्षण गारई  ो को र्थाथि 
जानकारी र  ुझाव  हहतको प्रनतवेदन पाललकामा पेश हुनुपदिछ । 
 

(घ) पोखरीको ठेक्काः र्  गाउँपाललका अन्द्तगित कुल ३२ वटा पोखरी रहेकोमा पाललकाद्धारा कुनै पनन पोखरी ठेक्का लगाएको 
पाइएन ।पाललकाको वडा निं ४ मा अवस्स्थत एउटा पोखरी पाललकाद्धारा क ैलाई ठेक्कामा हदएको छैन तर उक्त पोखरीबाट वर्िको 
रु ४१००० राजस्व  िंकलन भएको छ ।र्ो पोखरी क ले ठेक्कामा लागएको हो र क ले पोखरी प्रर्ोग गरेको केहह केहह खुलेको छैन 
 ाथै र्   म्बन्द्धमा पालकालाई  मेत कुनै जानकारी छैन ।र्  पवर्र्मा पाललकाको ध्र्ान केस्न्द्रत हुनु अतर्ावश्र्क रहेको 
देखखन्द्छ। ाथै पाललकाको आन्द्तररक राजस्व बढाउन पाललका अन्द्तगित रहेका  बै पोखरीको  मर्मा नै ठेक्का गनुिपदिछ  

२८ 

  

कर िथा शुल्क असुली  
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२८.१ 

  

कर तथा शुल्क अ ुली - स्थानीर्  रकार  िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृत  म्पपत्त कर र घरजग्गा कर, 
घरजग्गा वहाल कर, व्र्व ार् कर र वहाल पवरौटी शुल्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । ती आर् शीर्िकमा आर् अनुमान र अ ुली 
स्स्थनत ननम्नानु ार रहेको देखखन्द्छ । 
आर् शीर्िक अनुमान अ ुली अ ुली प्रनतशत 

एकीकृत  म्पपत्त कर र घरजग्गा कर 3000000 1085383.25 36.18 

घरजग्गा वहाल कर 200000 5950 2.98 

व्र्व ार् कर 800000 286545 35.82 

लशक्षा क्षेत्रका आम्दानी 100000 440121 440.12 

व्र्व ार् रास्जष्टे्रशन दस्तुर 800000 3098331 387.29 

अन्द्र् राजस्व 1000000 4139411.61 413.94 

बेरुजू  200000 17220 8.61 

पाललका लभत्र रहेका करदाताहरूको अलभलेख व्र्वस्स्थत नरहेको एविं बुझाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मात्र कर एविं शुल्क बुझ्ने पररपाटी 
रहेकोले उस्ल्लखखत अ ुली र्थाथि मान्द्न  क्ने अवस्था देखखएन ।त थि आफ्नो क्षेत्रलभत्र करदाताको अलभलेख अद्र्ावर्धक गरी 
करको दार्ारामा ल्र्ाउनु पदिछ । 
 वारी कर : स्थानीर्  रकार  िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा पाललकाले आफ्नो क्षेत्र लभत्रका  वारीमा तोककए बमोस्जम  वारी 
दताि तथा वापर्िक  वारी कर र आफ्नो क्षेत्रमा आउने  बै प्रकारको  वारीमा तोककए बमोस्जम  वारी कर उठाउने लक्ष्र् राखेको 
छैन। हरेक वर्ि दताि हुने  वारीको अलभलेख राखी कर अ ूलीलाई प्रभाबकारी बनाउने तफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जानु पदिछ ।  

 

 

२८.२ 

  

आर्को अनुमानीः स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोस्जम स्रोत अनुमान तथा बजेट  ीमा ननधािरण  लमनतले 
पाललकामा प्राप्त हुने आन्द्तररक आर् मेतको ब्र्वस्थापन गनि  क्ने ब्र्वस्था छ । पाललकाले पेश गरेको आर्÷व्र्र्को अनुमानमा 
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आन्द्तररक आर्तफि  मालपोत, कर,  ेवा शुल्क, दस्तुर वापत अनुमाननत रु. ६० लाख प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्ि २०७७।७८ 
मा रु. ९० लाख ७२ हजार अथाित अनुमान भन्द्दा ५१.१२ प्रनतशत बढी आर् प्राप्त गरेको छ ।  

२८.३ 

  

आन्द्तररक आर्ीः स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोस्जम स्रोत अनुमान तथा वजेट  ीमा ननधािरण  लमनतले 
पाललकामा प्राप्त हुने आन्द्तररक आर्  मेतको व्र्वस्थापन गनि  क्ने व्र्वस्था छ । पाललकाले आर्थिक वर्ि २०७७।७८ मा केन्द्रीर् 
अनुदानबाट गरेको खचिका तुलनामा आन्द्तररक आर्को स्स्थनत देहार् बमोस्जम छ । 
केस्न्द्रर् अनुदानबाट खचि आन्द्तररक आर् आन्द्तररक आर् प्रनतशत 

२४३९५६००० ९०७२००० ३.७२ 

उपरोक्त पववरण अनु ार स्थानीर् तहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनुदानबाट भएको खचिको तुलनामा आन्द्तररक आर्को हहस् ा ४.४४ प्रनतशत 
मात्र रहेको छ । त्र् ैले पाललकाको आन्द्तररक आर्  िंकलनको दार्रालाई फराककलो पदै आन्द्तररक आर् बदृ्र्ध गनेतफि  ध्र्ान 
हदनुपने देखखन्द्छ । 
 

 

 

२९ 

  

धरौटी फफिाि खर्ि  

धरौटी कफताि खचिीः अथि मन्द्त्रालर् राजस्व महाशाखाको च.न. ३६९-२०६९।७० लमनत २०६९।६।१७ को पररपत्र अनु ार मूल्र् अलभवदृ्पव 
कर भुक्तानी गने कार्ािलर्हरुले अस्न्द्तम भुक्तानी वा कुनै धरौटी कफताि गनुि पूवि व्र्व ार्ीले भुक्तानी ललएको मूल्र् अलभवदृ्पव 
 हहतको रकमको  म्वन्द्धमा त्र्स्ता करदाता दताि रहेको ठूला करदाता कार्ािलर् तथा  म्बस्न्द्धत आन्द्तररक राजस्व कार्ािलर्बाट 
मूल्र् अलभवदृ्पव कर  मार्ोजन गरेको प्रमाण पेश गरे पनछ मात्र अस्न्द्तम भुक्तानी वा धरौटी कफताि खचि लेखु्न पने व्र्वस्था छ । 
पाललकले देहार्का ननमािण व्र्व ार्ीहरुलाई धरौटी रकम रु. ७४८१२३।– कफताि खचि लेखेकोमा ननज व्र्व ार्ीलाई रननिंग पवल भुक्तानी 
हददा हदएको मुल्र् अलभवदृ्नघ कर रकमको  म्बस्न्द्धत आन्द्तररक राजस्व कार्ािलर्बाट  मार्ोजन गरेको पत्र वेगर धरौटी कफताि 
गरेकोमा मूल्र् अलभवदृ्र्ध कर  मार्ोजन गरेको प्रमाण पेश गनुि पने रु.  

७४८,१२३ 
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क्र  िं ननमािण व्र्व ार्ीको नाम धरौटी कफताि रकम 

1.  ज्र्ोनत कन्द् ट्रक् न कम्पनी १२७५२ 

2.   ुजल कन्द् ट्रक् न १२८८१६ 

3.  कस्तुरी ननमािण  ेवा २००५४० 

4.  रोशनी ननमािण  ेवा २१४२० 

5.  खुशी कन्द् ट्रक् न १२६०३ 

6.  जे पी ननमािण  ेवा १२६७७ 

7.  गम्मा ननमािण  ेवा १२८६४ 

8.  बत्रवेणी कन्द् ट्रक् न २०६१२ 

9.  नतलौराकोट ननमािण  ेवा १५९६७ 

10.  पुजा कन्द् ट्रक् न ९१५१० 

11.  ओम कन्द् ट्रक् न ३८९९३ 

12.   ुजल कन्द् ट्रक् न १२९२५५ 

13.  महहमा कन्द् ट्रक् न ५०११४ 
 

जम्मा करम ७४८१२३ 
 

३० 

  

बदढ सुववधा  
स्थानीर्तहका पदार्धकारी तथा  दस्र्हरुको  ुपवधा म्बन्द्धी एन, २०७७ मा पदार्धकारी तथा  दस्र्लाइ भुक्तानी गन े ेवा  ुपवधा 
 म्बन्द्धी व्र्वस्था छ । पाललकाले माल करुपमा पाललकाका पदार्धकारी र  दस्र्हरुलाइ उक्त  ुपवधा भुक्तानी गरेकोमा देहार्का 
पदार्धकारी र कमिचारीको दोहोरो भत्ता अ ूल गनुिपने रु 

२३,००० 
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क्र  िं भौ निं र लमनत पदार्धकारी र  दस्र्को नाम थप  ुपवधाको प्रर्ोजन अ ूल हुनुपने रकम 

१ 105 08.18 उपाध्र्क्ष श्रीमती कन्द्र्ावती उपाध्र्ार्  िंचार मह ुल 3000 

२ 168 09.13 उपाध्र्क्ष श्रीमती कन्द्र्ावती उपाध्र्ार्  िंचार मह ुल 3000 

३ 201 09.16 उपाध्र्क्ष श्रीमती कन्द्र्ावती उपाध्र्ार् और्र्ध उपचार खचि 17000 

जम्मा 23000 
 

३१ 

  

प ूँजीगि बजेटमा र्ालु प्रकृतिका खर्ि  

पूँजीगत बजेटमा चालु प्रकृनतका खचि – पूँजी  जृना नहुने खालका पवतरणमूखी खचिलाई ननरुत् ाहहत गदै स्थानीर् तहले अर्धकतम 
प्रनतफल हदने र पूँजीको ननमािण हुने एवम ्उपर्ोर्गता ल जिना हुने गरी र्ोजना छनोट तथा कार्ािन्द्वर्न गनुिपने कार्िक्रम छनोट 
गरी पूँजीगत शीर्िकमा  मावेश गरी ल लमत स्रोतको उच्चतम प्रर्ोग गनुिपदिछ।नमुना छनोटको आधारमा परीक्षण गदाि र्  स्थानीर् 
तहले देहार् अनु ारका पूँजी ननमािणमा  हर्ोग नरहने, उत्पादनमा वदृ्र्ध नगने ककल मका खचिलाई पूँजीगत शीर्िकबाट रु. 2128680 

भुक्तानी हदएको पाइर्ो । 
भौ.निं. र लमनत कार्िक्रम  खचि गररएको क्षेत्र रकम 

३५७–२०७८।३।२४ कृपर् शाखा व्र्वस्थापन तथा अन्द्र् धान हदव  ५२२०० 

३३१–२०७८।३।२३  िंस्थागत तथर्ािंक अध्र्ावर्धक  शैक्षक्षक दपिण २०७७ प्रनतवेदन १५०००० 

३३४–२०७८।३।२४ वडा अध्र्क्ष माफि त  िंचालन हुने र्ोजना वाडि निं. ७ पवपवध खचि  ३९००० 

३१९–२०७८।३।२२ वडा अध्र्क्ष माफि त  िंचालन हुने र्ोजना वाडि निं. ८ पवपवध खचि  १०००० 

२८२–२०७८।३।१९ वडा अध्र्क्ष माफि त  िंचालन हुने र्ोजना वाडि निं. ४ शास्न्द्त आधारभूत पवद्र्ालर्लाई प्रोत् ाहन भत्ता १०००० 

२२०–२०७८।३।११ वडा अध्र्क्ष माफि त  िंचालन हुने र्ोजना वाडि निं. ३ माक् , झोला,  ेननटाइजर १००००० 
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२२१–२०७८।३।११ वडा अध्र्क्ष माफि त  िंचालन हुने र्ोजना वाडि निं. ३ कार्ािलर्  ामान खररद २०५०० 

२२२–२०७८।३।११ वडा अध्र्क्ष माफि त  िंचालन हुने र्ोजना वाडि निं. ५ माक् , झोला,  ेननटाइजर १२५००० 

२११–२०७८।३।७ वडा अध्र्क्ष माफि त  िंचालन हुने र्ोजना वाडि निं. २ माक् ,  ेननटाइजर ९२००० 

२१४–२०७८।३।७ वडा अध्र्क्ष माफि त  िंचालन हुने र्ोजना वाडि निं. ४ पवपवध खचि ३५००० 

१८३–२०७८।२।३० वडा अध्र्क्ष माफि त  िंचालन हुने र्ोजना वाडि निं. ३ कार्ािलर्  ामान खररद ७८७३० 

१८८–२०७८।३।१ वडा  लमनत माफि त ननणिर्गरी  िंचालन गने र्ोजना वाडि निं. ५ कार्ािलर्  ामान खररद ९६५०० 

१८८–२०७८।३।१ वडा  लमनत माफि त ननणिर्गरी  िंचालन गने र्ोजना वाडि निं. ५ खेलकुद पोशक पवरर्ालर्को लार्ग ५०००० 

१७३–२०७८।२।२५ वडा अध्र्क्ष माफि त  िंचालन हुने र्ोजना वाडि निं. ४ खाजा र अनुगमन भत्ता ९९७५० 

१४९–२०७८।२।३ वडा अध्र्क्ष माफि त  िंचालन हुने र्ोजना वाडि निं. ४  ेमरी गाउँमा दगुाि पुजा २०००० 

१५०–२०७८।२।३ वडा अध्र्क्ष माफि त  िंचालन हुने र्ोजना वाडि निं. ४ पवष्णु महार्ज्ञमा टेन्द्ट १२५००० 

१०४–२०७८।१।९ वडा अध्र्क्ष माफि त  िंचालन हुने र्ोजना वाडि निं. ८ गेट उद्घाटन ५०००० 

 

३२ 

  

प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम  

प्रधानमन्द्त्री रोजगार कार्िक्रमीः कार्िक्रम अन्द्तगित कामका लार्ग पाररश्रलमकमा आधाररत  ामुदानर्क आर्ोजना  ञ्चालन गनि कुल 
ननका ा प्राप्त रु.१९८४६०००।– मध्रे्बाट कृपर् तथा ल िंचाई ३१ वटा,  डक र्ातार्त २ वटा र लशक्षा तथा खेलकुद २ वटा गरी ३५ 
वटा कार्िमा  ामग्री खररद तथा ढुवानी र कस्ण्टन्द्जेन्द् ी खचि बाहेक श्रलमक ज्र्ालामा रु. ८३६७८४३.७१ खचि भएको देखखन्द्छ । 
रोजगार कार्िक्रममा आवद्ध हुनको लार्ग १५१८ जनाले ननवेदन हदएकामा जम्मा ४६२ जना छनोट भएको प्रनतवेदन गाँउपाललकाले 
तर्ार गरेको छ । पाललकका ८ वटा वडा मध्रे् ७ वटा वडामा र्ो कार्िक्रम  िंचालन भएको जानकारी गाँउपाललकाले हदएको छ । ७ 
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वटा वडामा  ञ्चाललत कार्िक्रममा ४६२ जनालाई दैननक ५१७ को दरले अधकतम ९९ हदन देखख न्द्र्ूनतम २ हदन रोजगारी हदएको 
पाइर्ो ।र् री  ञ्चाललत कार्िक्रमको नापी तथा मूल्र्ािंकन तर्ार गरे पनन कार्ि हदन र कूल कार्ि बीच तुलना गनि  क्ने अवस्था 
छैन । 

३३ 

  

सवारीसाधन खररद  

 

३३.१ 

  

वडा  र्चवको पदपूनत ि: पाललका अन्द्तगितका वडा कार्ािलर्बाट  िंचाललत  ेवा प्रवाहमा महत्वपूणि भूलमका रहेका वडा  र्चवको 
दरबन्द्दी र पदपूनत िको अवस्था देहार् बमोस्जम छ । ररक्त पदहरूको पदपूनत ि गनुिपदिछ । 
वडा  िंख्र्ा वडा  र्चवको दरबन्द्दी वडा  र्चवको पदपूनत ि ररक्त वडा  र्चव 

८ ८ ४ ४ 
 

 

 

३३.२ 

  

 वारी ाधन खररद– अथि मन्द्त्रालर्को स्थानीर् तहमा बजेट तजुिमा कार्ािन्द्वर्न आर्थिक व्र्वस्थापन तथा  म्पपत्त हस्तान्द्तरण 
 म्बन्द्धी ननदेलशका, २०७४ को ननदेशन निं. ५.१५ अनु ार नेपाल  रकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत  ाधनबाट कार्ािलर्को 
ननर्लमत प्रर्ोजनको लार्ग  वारी  ाधन खररद गनि नपाईने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त पववरण अनु ार पाललकाले 
२ थान मोटर ाइकल रू. ६७७८१०।- खचि गरेको छ ।  वारी  ाधन तथा भारी उपकरण  ञ्चालन  म्बन्द्धी दीघिकालीन नीनत तजुिमा 
गरी  वारी  ाधन उपर्ोग गनुि पदिछ । 

 

 

 


