
 

 

 
 

 

 

महालेखापरीक्षकको बार्षिक 
प्रतिवेदन 

2078 

शदु्धोधन गाउँपातलका, रुपन्देही । 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

काठमाडौ, नेपाल । 



 

Serving the Nation and the People 
 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवद्धिन गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्नशीशील 
रहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोषको दक्षिापूर्ि उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पानि स्विन्र एवम ्
गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने । 

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शििा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 

 



 

 0 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

 

 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

लरु्म्बनी, कर्ािली र सदूुरपर्िम प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

 

पर संखर्ााः 2078/79           

च.नं:-31                                                                     तमतिाः 2078।5।4 

 
 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

शदु्धोधन गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, रुपन्देही । 

 
 

र्वषर्ाः–  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्िपातलकाको आतथिक वषि २०७6।७7 को लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी 
लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् ऐन, 

२०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ प्रर्ोजनको लातग अनरुोध छ । 

 
 

(नारार्र् एम.सी.) 

नार्व महालेखापरीक्षक 

 
 

बोधाथि िथा कार्ािथि 
श्री संर्िर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्, 
तसंह दरबार काठमाडौ - प्रतिवेदन संलग्न छ । 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संि, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्िदक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनेु व्र्वस्था छ 
। लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाको 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनि सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् 
िहको 2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षर् र्ोजना र 
तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु उद्देश्र्हरुमा र्वत्तीर् 
र्ववरर्को शदु्धिा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम कार्ािन्वर्न, खररद 
ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् 
ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबद्धिनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उद्देश्र् रहेको छ ।  
आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान गरी 
कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् 
िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमािर् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पगु्ने 
अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शििा प्रबद्धिन हनेु र्वश्वास तलइएको छ।  
लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपर् र्थाथिपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ािप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, बजेट अनशुासन 
कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पिाि बजेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषािन्िमा बढी खचि गरेको, खररद 
कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान र्फिाि नगरेको, र्विरर्मूखी खचिको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा 
प्रवृर्त्त देर्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमािर्िफि  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका 
कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुिमा 
नगरेको, दीििकालीन र्वकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका     छन ्।  
स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश लोकसेवा 
आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, 
कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली र आन्िररक तनर्न्रर् 
कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िके्षर, 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्िर्वतध िजुिमा हनु बाँकी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षर्बाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देर्खएन । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपर्स्थि भइि लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षर्को 
क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख 
भएका ब्र्होराको कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् 
िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ािउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षर् िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स 
कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलाइि धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।  
 

                (टंकमर्र् शमाि, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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श्री अध्र्क्षज्रू्,  

शदु्धोधन गाउँपातलका  
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, रुपन्देही। 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले शदु्धोधन गाउँपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससंग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर् िथा 
लेखा र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, 

पेश भएको २०७७ आषाढ 31 मा समाप्त भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससंग सम्बर्न्धि आर् 
ब्र्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसंग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथि अवस्था 
र्चरर् गदिछ ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षर्बाट रू. 2 करोड 69 लाख 53 हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रू. 26 लाख 23 

हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुिपने रु.15लाख 35 हजार तनर्तमि गनुिपने रु.2 करोड 27 लाख 95 हजार रहेको छ। 

2. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 2077।10।21 मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर 
प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा सर्हिका प्रमार् कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अर्न्िम प्रतिवेदन 
पाना 22(बाइस) र्सै साथ संलग्न छ । 

3. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा 
दार्र्त्व र्की नहनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ि नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् 
र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसङ्ग हामी स्विन्र छौं। त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका



 

 0 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

 छौं। लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािप्त र उपर्कु्त छन ्
भन्न ेकुरामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ ।   
र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथि हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभिू 
रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने र्जम्मेवारी पातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्िकाररर्ी, गाउँ प्रमूख र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्। 

र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भनी 
उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा 
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि 
कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउने 
सक्ने तनर्िििा भने हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिािले सामान्र्िर्ा गने आतथिक तनर्िर्मा नै फरक पानि सक्ने अवस्था 
देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वषशे वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  
 

 

 

(नारार्र् एम.सी.) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 
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शदु्धोधन गाउँपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

२०७6/७7 

 

पररचर् - स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पद्घतिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्िकारीर्ी र न्र्ार्ीक 
अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि र स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो। स्थानीर् सरकारले 
संचालन गने हरेक कार्िमा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रविद्धन गनुि र स्थानीर् सरकारका हरेक काममा जनसहभातगिा, 
उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शििा सतुनर्िि गरी नागररकलाई लाभको र्विरर्मा सलुभ र गरु्स्िररर् सेवा  प्रदान गनुि नै गाउँपातलका स्थापनाको 
प्रमखु उदेश्र् हो। लरु्म्बनी प्रदेशको रुपन्देही र्जल्लामा अवर्स्थि र्स गाउँपातलका अन्िगिि ७ वडा, मनोतनि २ समेि ३९ सभा 
सदस्र् रहेका छन।् र्स कार्ािलर्को कार्िक्षेर शदु्धोधन गाउँपातलका तभर रहेको छ। 

स्थानीर् सर्ञ्चिकोष - आतथिक बषि 2076/77 को सर्ञ्चिकोषको आर्-व्र्र् र्हसाबको संर्क्षप्त अवस्था तनम्न बमोर्जम रहेको छ । 

तस.नं 

आर्िफि  तस.नं 
व्र्र्िफि  

 

र्ववरर् रकम रकम 
 

र्ववरर् रकम रकम 

1 गि बषिको र्जम्मेवारी  53432201.56 1 चाल ुखचि २९९२५५८५५.७६ २९९२५५८५५.७६ 
  क) बैङ्क 53432201.56  2 

पूजँीगि खचि १३५२२९१०९ १३५२२९१०९ 

2 
राजश्व (आन्िरीक आर्) 

 
१०३९२०९८६.९५ 

3 

र्वर्त्तर् व्र्वस्था 
भकु्तानी 

  

  क)आन्िररक राजश्व 46582348.09  4 
लगानी 

  

  ख)राजश्व बाँडफाँड   5 
धरौटी र्फिाि १३३००० १३३००० 

   संर्िर् सरकार ५३९५२९०८.४८  

  
६. कोष खचि 

 ४१४८३४३ 

  प्रदेश सरकार 3385730.38  7 
सशिि अनदुान र्फिाि 

 
३५१४३९७४.९३ 

3 
र्वर्त्तर् हस्िान्िरर् 

 
३५३१२७०७५         8 

मौज्दाि 
 

 

  क) र्वर्त्तर् स. अनदुान 119100000   क) बैङ्क मौज्दाि   
 

१०३३२९६०९ 
  ख) सशिि अनदुान २१६५२७०७५    सर्ञ्चि कोष  ५९५४४७२८.५१  

 ग) समपरुक अनदुान 12000000   
 धरौटी खािा ९४५२५६१  

  ि) र्वशेष अनदुान 5500000    चाल ु खचि खािा २६८८१८४५.३१  

4 

प्रदेश सरकारबाट 
प्राप्तअनदुान 

 
३४८४८००० 

  पंूर्जगि खचि खािा ५५२५५९० 
 

  क) र्वर्त्तर् समातनकरर् अनदुान 4359000    कमिचारी कल्र्ार्कोष ११५६९३३.२७  

  ख) सशिि अनदुान 8000000    र्वपद् व्र्वस्थापन ७६७९५१.२७  

  ग) समपरुक अनदुान 11250000     
 

  ि) र्वशेष अनदुान 11239000      

5 र्वतभन्न कोष िफि को आर्  ६०७३२२७.९१     

 क) कमिचारी कल्र्ार् कोष १६६६४९२.२७     
  

 ख) र्वपद् व्र्वस्थापन कोष ४४०६७३५.६४      
 

८ धरौटी आर्  9452561 
    

९ अन्र् र्वर्वध आर्  १६३८५८४०     

 
क) सडक बोडि नेपाल ९३४४०४     

  

 

ख) मालपोि रर्जषे्ट्रसन र 
एल.र्ज.तस.तड.पी. अनदुान १५४५१४३६       

  जम्मा  ५७७२३९८९२।४०  जम्मा 
 

५७७२३९८९२।४० 
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तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

1.  आर् र्ववरर् – कार्ािलर्को आर्-व्र्र् र्ववरर् िर्ार गदाि नेपाल साविजतनक लेखामान प्रर्ाली बमोर्जम आर्-व्र्र् 
र्ववरर्का साथसाथै लेखा नीति िथा र्टप्पर्ी, प्रमखु लेखा नीति र र्वर्त्तर् र्ववरर्को िर्ारी िथा स्वीकृिी गरी 
िोर्कएको ढाँचामा लेखापरीक्षर् समक्ष पेश भएन। कार्ािलर्को आर् व्र्र् सम्बन्धमा देर्खएका थप व्र्होराहरु 
तनम्नानसुार छन;् 

 

1.1.  संर्चि कोष खािामा आम्दानी जनाउँदा प्राप्तीको श्रोि सर्हि आम्दानी जनाउनपुनेमा कार्ािलर्ले स्रोि नखोली तबतभन्न 
श्रोिहरुको आम्दानी भनी बैंक स्टेटमेन्टको आधारमा भौ.नं. ३-०७६।५।१८ बाट रु.२,३०,००,०००।- आम्दानी 
जनाएको छ। 

 

1.2.  राजश्व आम्दानीको छुटै्ट बैंक खािा खोली दैतनक रुपमा उठेको राजश्व बैंक दार्खला गनुिपनेमा उठेको राजश्व तसधै 
संर्चि कोष खािामा दार्खला गने गरेको छ। राजश्व आम्दानीको लातग सफ्टवेर्रको प्रर्ोग गररएको र मर्हनाको 
अन्त्र्मा सफ्टवेर्रले देखाएको राजश्व संर्चि कोष खािामा आम्दानी जनाउने गरेको छ। 

 

1.3.  कार्ािलर्को राजश्व शाखाले र्वतभन्न र्शषिकमा उठेको राजश्व बैक दार्खला गदाि र्शषिक खलुाई जम्मा गनुिपनेमा सो 
गरेको देर्खएन। 

 

1.4.  राजश्व आम्दानी गदाि र्शषिकगि रुपमा र दैतनक उठेको रकमको र्वस्ििृ र्ववरर् सर्हिको जोडजम्मा गरी सोही 
अनसुार बैंक दार्खला गने र बैंक दार्खला भौचरको आधारमा सर्ञ्चि कोष दार्खला हनुपुनेमा सो अनरुुप हनु ेगरेको 
छैन। 

 

1.5.  प्राकृतिक श्रोि साधन तबर्क्रवाट प्राप्त आर् िथा बोलपर तबर्क्रवाट प्राप्त राजश्व तसधै सर्ञ्चिकोषमा दार्खला हनुे 
गरेकोले संर्चि कोष र्हसाव र बैंक र्हसाव तमलान हनु ेगरेको छैन । 

 

1.6.  दैतनक उठेको राजश्व रकम भोलीपल्ट एकमषु्ट रुपमा बैंक दार्खला गनुिपनेमा सो नगरी आशंीक रुपमा दार्खला गने 
गरेको र मर्हनाको अन्त्र्मा उठेको कूल राजश्व र बैंक दार्खला रकम बरावर हनुे गरी दार्खला गने गरेकोले र्समा 
सधुार हनुपुदिछ। 

 

1.7.  सर्ञ्चि कोष खािाबाट खचि खािामा तनकासा खचि ट्रान्सफर गने र खचि खािामा पतन ट्रान्सफर आम्दानी जनाएर मार 
खचि लेख्नपुनेमा र्हसाव तमलाउन े प्रर्ोजनको लातग आतथिक वषिको अन्त्र्मा एकमषु्ट तनकासा ददएको देखाउने गरेको 
छ। जस्िै संर्चि कोषखािावाट भौ.नं. ८१–०७७।३।३१ बाट रु.१,७०,००,०००।– पूजँीगि खचि खािामा 
ट्रान्सफर गरेको, भौ.नं. ९२-०७७।३।३१ बाट गाउँपातलका राजश्व बाँडफांडमा रु.२३,५२,९०८।४८,  आन्िरीक 
श्रोि खािामा रु.२,६६,९६,६०६।- समातनकरर् चालमुा रु.१,११,६८,०५१।५२ समेि रु.४,०२,१७,५६६।- 
एकमषु्ट तनकासा खचि लेखी खचि खािा शनु्र् गरेको छैन । 

 

1.8.  सर्ञ्चि कोषको चौमातसक र्ववरर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(५) मा गाउँपातलकाले 
स्थानीर् सर्ञ्चि कोषमा भएको आर्व्र्र्को चौमातसक शीषिगि र्ववरर् िर्ार गरी संिीर् अथि मन्रालर्, प्रदेश अथि 
मन्रालर्, मन्रालर् िथा रार्ष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोगमा पठाउनपुने व्र्वस्था रहेको छ।गाउँपातलकाले र्ो 
वषि सर्ञ्चि कोषको चौमातसक र्हसाव िालकु तनकार्मा पठाएको देर्खएन।िहगि अनगुमन व्र्वस्थालाई र्क्रर्ाशील 
बनाउन कानून बमोर्जमका र्ववरर्हरु िालकु तनकार्हरुमा पठाउनपुदिछ । 

 उल्लेर्खि कुराहरुमा सधुार गरी संर्चि कोष खािाको ममि अनसुार समर्मै श्रोिगि रुपमा आम्दानी जनाउने 
र तनकासा खचि लेखी संर्चि कोषको र्थाथि र्हसाव देखाउन सम्बर्न्धि तनकार्को ध्र्ान जानपुदिछ । 

 

1.9.  सरु प्रर्ोग सम्बन्धमा– र्वत्तीर् लेखाङ्कनको लातग कार्ािलर्ले सरु सफ्टवेर्र प्रर्ोग गरेपतन र्वतनर्ोर्जि रकम पोर्ष्टङ 
गदाि चाल,ु पुजँीगि, कार्िक्रम र र्ोजनागि रुपमा पोर्ष्टङ्ग गरी सोही अनरुुप खचि लेखाँङ्कन गनुिपनेमा सो नगरी बजेट 
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तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

र्शषिक अनसुार एकमषु्ट पोर्ष्टङ्ग गरेको छ । उदाहरर्को लातग प्रदेश सरकारवाट हस्िान्िररि कार्िक्रमको पूँजीगि 
र्शषिकबाट खचि लेखदा डे.व.ख. प्रदेश सरकार सशिि अनदुान लेख्न ेगरेको छ। र्ोजनागि रुपमा प्राप्त बजेट र्सरी 
खचि गदाि खचि तनर्न्रर् हनुे अवस्था छैन। 

1.10.  एर्ककृि आर्-व्र्र् र्ववरर् :- कार्ािलर्ले सूर लेखाप्रर्ालीको प्रर्ोग गरेिापतन लेखा प्रर्ालीका स्वीकृि ढाँचाहरु 
स्वचातलि रुपमा सजृना गने गरेको देर्खएन। जस्िै गाउँपातलकाको एर्ककृि आर्-व्र्र् र्ववरर् सरु प्रर्ालीबाट िर्ार 
हनुे गरेको छैन।  

 

1.11.  र्वपद् व्र्वस्थापन र आई.ई.ई वापि सभाले एकमषु्ट रु.१ करोड ५० लाख बजेट र्वतनर्ोजन गरेकोमा र्शषिकगि खचि 
नछुट्टाई र्वतनर्ोर्जि बजेटको आधारमा तमल्दोजलु्दो खचि एउटै र्शषिकवाट लेख्न ेगरेको छ। उदाहरर्को लातग दमकल 
िथा र्वपद् व्र्वस्थापन आईई र्शषिकवाट आतथिक सहार्िा। 

 

 तनर्तमििाको लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा  

2.  लक्ष्र् प्रगति– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार गाउँपातलकाले लक्ष्र् प्रगति र्ववरर् िर्ार गनुिपने 
व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले सञ्चालन गरेका र्जल्लास्िरीर् िथा केन्द्रस्िरीर् आर्ोजनामध्रे् सबै आर्ोजनाको उपर्ुिक्त ऐन 
बमोर्जमको ढाँचामा प्रगति र्ववरर् िर्ार गरेको देर्खएन। िोर्कएको ढाँचामा बार्षिक लक्ष्र् िथा प्रगति र्ववरर् िर्ार 
गनुि पदिछ। 

 

3.  चौमातसक खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(३) अनसुार प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिले 
गाउँपातलका कोषबाट खचि भएको रकमको चौमातसक प्रगति त्र्स्िो अवतध समाप्त भएको पन्र ददनतभर कार्िपातलकाको 
बैठकमा पेश गनुिपने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले पेश गरेको पूजँीगि शीषिकको चौमातसक खचि र्ववरर् र्वश्लषेर् गदाि 
जम्मा खचि रु. 13 करोड 52 लाख 29 हजार ( मध्रे् िेश्रो चौमातसकमा रु. १० करोड ३८ लाख ८६ हजार र 
आषाढ मर्हनामा रु.8 करोड 67 लाख १० हजार खचि भएको पाइर्ो। उपर्ुिक्त िथ्र्ाङक अनसुार िेस्रो चौमातसकमा 
कूल खचिको 76.81% र आषाढमा 64.12% खचि भएको देर्खर्ो। आतथिक बषिको अन्त्र्मा काम गदाि मूल्र्ाकंन 
गनि समर् कम भै कामको गरु्स्िरमा असर पने अवस्थालाई मध्र्नजर राखेर कार्िर्ोजना िर्ार गरी र्ोजना अनसुार 
कार्िसम्पादन गररन ुपदिछ। 

 

4.  सेवा प्रवाह – सशुासन (व्र्वस्थापन िथा संचालन ) ऐन, २०६४ को दफा २५ मा सविसाधारर्लाई सेवा प्रदान गने 
वा जनसम्पकि  कार्म गने प्रत्रे्क सरकारी तनकार्ले सबैले देख्न े ठाँउमा कार्ािलर्ले ददने सेवा र त्र्सको प्रकृति, 

सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गनि पूरा गनुि पने कार्ितबतध, सेवा प्रदान गने पदातधकारी र तनजको कार्िकक्षको र्ववरर् ,सेवा 
प्रदान गनि लाग्न ेसमर्ाबतध र सेवा प्राप्त गनि कुनै दस्िरु िथा अन्र् रकम लाग्ने भए सो को र्ववरर् खलुाई नागररक 
वडापर राख्नपुने र सो बमोर्जम सेवा प्रदान गरेको अतभलेख राख्नपुने ब्र्वस्था छ । 

कार्ािलर्ले पेश गरेको र्ववरर् अनसुार र्स वषि  93 िरनक्सा पास 1532 ब्र्र्क्तगि िटना दिाि जस्िा सेवा प्रवाह 
गरेको छ। स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा उल्लेर्खि स्थानीर् तनकार्को काम कििव्र् र 
अतधकार मध्रे् अतधकांश सेवा प्रवाह गनुिपने र्वषर्मा तनकार्को तसतमि जनशर्क्त र पूवािधारका कारर् प्रवाह गनि 
सकेको छैन। अिाः जनशर्क्त र पूवािधारको र्वकास गरी तनकार्को सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ। 

 

5.  कमिचारी व्र्वस्था – तनजामिी सेवा ऐन,  २०४९ वमोर्जम कमिचारी पदपूतिि र व्र्वस्थापन गनुिपने व्र्वस्था छ। 
गाउँपातलकामा रहने कमिचारी दरवन्दी १०८ रहेिा पतन पदपूतिि ९१ रहेको देर्खर्ो। प्रार्वतधक कमिचारी  इर्िनीर्र 
सर्हि ५ पदमा करार तनर्कु्त गरेको छ। ररक्त पदमा स्थार्ी पदपतुिि गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउनपुदिछ। 

 

6.  वडा सर्चवको पदपूतिि - गाउँपातलका अन्िगििका वडा कार्ािलर्बाट संचातलि सेवा प्रवाहमा महत्वपरु्ि भतूमका रहेका 
वडा सर्चवहरुको दरबन्दी अनसुार पदपूतिि हनुपुदिछ । कार्ािलर्ले पेश गरेको र्ववरर् अनसुार ७ वडा कार्ािलर्मा ७ 
जना वडा सर्चवको दरबन्दी रहेकोमा ५ पदपूतिि भई २ ररक्त रहेको छ। ररक्त पदहरुको पदपूतिि गनुिपदिछ। 
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7.  कमिचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार क्षेर र 
कार्िबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको काम र सेवा करारबाट 
तलईने कमिचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गनि नसर्कने व्र्वस्था छ। िर पातलकाले 
र्वतभन्न १२ पदमा ३३ जना कमिचारीहरु करारमा रार्ख रु. 70,00,000।- खचि लेखेको छ। सोही ऐनको दफा 
८३(८) वमोर्जम पातलकाले गाउँ प्रहरी, सवारी चालक, सर्श, कार्ािलर् सहर्ोगी, पलम्बर, इलेक्टीतसर्न, चौर्कदार, 
लगार्िका पदमा मार करारवाट सेवा तलन सर्कने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेर्खि पद 
वाहेकको र्वतभन्न ७ पदमा ७ जना करार तनर्रु्क्त गरी बषिभरीमा रु.२७,९३,३३५।- भकु्तानी गरेकोले तनर्मसम्मि 
नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

२७९३३३५/- 

8.  कमिचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम स्थानीर् सेवाको गठन, 

संचालन, व्र्वस्थापन,  सेवाका शिि िथा सरु्वधा सम्बर्न्ध आधारभिू तसद्धान्ि र मापदण्ड संिीर् काननु बमोर्जम हनुे, 
दफा ८६(२) बमोर्जम अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु बमोर्जम हनुे व्र्वस्था छ। त्र्स्िै अथि 
मन्रालर्को कार्ि संचालन तनदेर्शकाको पररच्छेद ७ को ७.४.१ बमोर्जम अतिररक्त समर् र तबदाको ददन काम गदाि 
अथि मन्रालर्बाट नमसि स्वीकृि गराई खाजा र खाना भकु्तानी ददनपुने र ७.४.१ को (५) बमोर्जम प्रोत्साहन भत्ता 
खवुाउन समेि अथि मन्रालर्बाट स्वीकृति तलनपुने व्र्वस्था छ।स्थानीर् िहले कानून नबनाई र्ो बषि 
रु.13,71,385।- प्रोत्साहन भत्ता खचि गरेको कारर् आतथिक व्र्र्भार बढ्न गएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 

१३७१३८५ 

9.  तनवेदन फर्छ्यौट  – स्थानीर् जनिालाई नर्जकको तनकार्बाट न्र्ार् सम्पादन गने उद्देश्र्ले स्थानीर् गाउँपातलकाको 
न्र्ार्र्क सतमतिबाट तछटो तनवेदन फछ्र्र्ौट गरी शीघ्र न्र्ार् ददनको लातग परेका तनवेदन िथा उजरुी समर्मै फर्छ्यौट 
हनुपुदिछ । आतथिक बषि २०७6।७7 मा न्र्ार्र्क तनर्िर्को लातग ५८ तनवेदन परेकोमा ५८ फर्छ्यौट भएको 
र्ववरर् पेश गरेको छ। 

 

10.  कानून र सञ्चालन र्स्थति –  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो 
अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्िर्वतध र मापदण्ड बनाई 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन सक्न ेव्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संिीर् मातमला िथा सामान्र् 
प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा पातलकाले हालसम्म ९ वटा ऐन,  ४ वटा 
तनर्मावली लगार्ि १3 वटा काननु तनमािर् गरी कार्ािन्र्नमा ल्र्ाएकोमा राजपरमा प्रकाशन गरेको छैन। िसथि 
उक्त कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउनपुदिछ । 

 

11.  आन्िररक तनर्न्रर् -  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले आफ्नो 
कार्ािलर्वाट सम्पादन गररने कार्ि तमिव्र्र्ी,  प्रभावकारी,  तनर्तमििा र दक्षिापूर्ि ढंगवाट सम्पादन गनि र र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् वनाउन िथा प्रचतलि कानून वमोर्जम कार्ि सम्पादन गनि आ–आफ्नो कामको प्रकृति 
अनसुारको आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउनपुने व्र्वस्था छ। कार्ांलर्ले कारं्र्वतध िर्ार 
नगरेको कारर् आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीको अवस्था कमजोर रहेको देर्खन्छ। र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा 
तनम्नानसुार छन;् 
क) स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथ्र्ाङ्क संकलन, 

अतभलेखाङ्कन र व्र्वस्थापन गनुिपनेमा गरेको पाइएन । 

ख)  आतथिक र्ववरर् – आतथिक वषि समाप्त भएको ३५ ददनतभरको अवतध सम्म आतथिक र्ववरर् िर्ार  गनुिपनेमा 
लेखापरीक्षर्को अवतध (२०७7 माि) मा आतथिक र्ववरर् िर्ार गरी पेश गरेको छ ।  

ग)  गाउँपातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाइएन। साथै गाउँपातलकाबाट र्स बषि सञ्चातलि 
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कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ािन्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको बार्षिक र्स्वकृि कार्िक्रम अनसुारको प्रगति 
प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन। 

ि)  र्वषर्गि क्षेरमा सञ्चालन हनुे कार्िक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफि  बढी केर्न्द्रि भएको 
पाईर्ो। 

ङ)  गाउँपातलकाले र्जन्सी सामानको एर्ककृि र्ववरर् िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा 
कार्ािलर् िथा र्वतभन्न संि संस्थालाई सामान र्विरर् गरेको पाईर्ो। 

च)  र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुिपनेमा गरेको 
पाईएन। 

छ)  कर भकु्तानीको ईर्टतडएस गरेको पाइएन। 

ज)  कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगुे वा नपगुेको जाँच गरी रतसद र्वल भपािइहरुमा तसलतसलेवार नम्बर राखी 
कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमार्र्ि 
गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन। 

झ)  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ र ८ अनसुार खररद गरुुर्ोजना र बार्षिक खररद र्ोजना 
िर्ार गरेको पाईएन। 

ञ)  ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खने गरी ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन । 

ट)  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार र्सवषि कार्िसम्पन्न भएका र्वतभन्न र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुिपनेमा गरेको पाईएन। 

ठ)   संस्था दिाि ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार गाउँपातलकाबाट र्स्वकृि भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमािर् गनि 
गठन भएका उपभोक्ता सतमति उक्त ऐनको व्र्वस्था अनसुार दिाि गरेको पाईएन । 

ड)  वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददििकातलन र्ोजना िर्ार गरेको छैन ।  
ढ)   सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेर्खि सेवाहरुको 

कार्ािन्वर्न र्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन । 

र्)  मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथिक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट 
पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम र्स पातलका िथा पातलकामा समार्हि भएका सार्वकका गाउँ र्वकास 
सतमतिको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुज ुअतभलेख राखी तनर्मानसुार पेश्की फर्छ्यौट िथा बेरुज ुसम्परीक्षर् 
कार्ि गनुिपनेमा बेरुजू लगि िथा सम्परीक्षर्को अतभलेख राखेको छैन, 

ि)  कार्िर्ववरर् – कार्ि र्ववरर् िर्ार गरी कमिचारीहरुलाई अतधकार र र्जम्मेवारी ददनपुनेमा ददएको देर्खएन, 
थ)   अतभलेख –कार्ािलर्ले साविजतनक सम्पर्त्तको अतभलेख राखेको देर्खएन ।  
द)   कतिपर् र्ोजनाहरुमा इर्ष्टमेट िर्ार गरेको, स्वीकृि गरेको, नापी मूल्र्ाकन गरेको, जाँच गरेको, िथा स्वीकृि 

गरेको,  ठेक्का तबल र कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको, स्वीकृि गरेको तमति उल्लेख भएको पाइएन । 

ध)   तनमािर् कार्िको नापी र्किाव िर्ार गरी उक्त नापी र्किावलाई अद्यावतधक गरी राख्नपुनेमा नापी लजु पेपरमा 
भने गरेको पाइर्ो ।र्ोजनागि नापी र्किाव बनाई भएको कार्ि र खचिको र्ववरर् अद्यावतधक गरेको 
देर्खएन।  

न)    साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ बमोर्जम बार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गरेपतन खररद र्ोजनाको पूर्ि 
पालना गरी खररद कार्ि गरेको देर्खएन ।   

प)   राजश्वको शीषिकगि आतथिक र्ववरर् िर्ार गरेको छैन । 

फ)   गाउँपातलकाले आन्िररक आर्को छुट्टा छुटै्ट आतथिक र्ववरर् िर्ार गरेको छैन । 
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कार्ािलर्ले प्रचतलि ऐन, तनर्म र कार्िर्वतधमा भएको व्र्वस्था पालना गनुिपनािको साथै ऐन, तनर्मको अतधनमा रही 
कार्ािलको लातग आवश्र्क पने आन्िररक तनर्न्रर् कार्ितबतध िर्ार गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराहरु 
क्रमश सधुार गदै जान ुपदिछ। र्स सम्बन्धमा कार्िर्वतध बनाई क्रमश सधुार गने कार्ािलर्को भनाई रहेको छ। 

12.  बजेट पेश,  पाररि र अर्खिर्ारी  - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् िहले आगामी 
आतथिक वषिको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश 
भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर 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 
अर्खिर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ ।गाउपातलकाको तमति २०७६।3।10 गिे रु.46 करोड 89 लाख 85 
हजारको बजेट प्रस्ििु भई तमति २०७६।3।12 मा पाररि गरेको र 2076।3।18 मा प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिलाई बजेट खचि गने अर्खिर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ। कानूनले िोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान 
पेश गरी पाररि गने र अर्खिर्ारी ददनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ। 

 

13.  कर्न्टन्जेन्सी खचि अतभलेख - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार लागि अनमुान िर्ार 
गदाि लागि अनमुानको ४ प्रतिशिमा नबढ्न ेगरी कन्टीन्जेन्सी खचि समावेस गनि सर्कने व्र्वस्था गरेको छ। र्ोजना 
कार्ािन्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्िक्रम खचिबाट कर्न्टन्जेन्सी कट्टा गरेिापतन कार्िक्रमगि कन्टेन्जेन्सी खचिको 
अतभलेख राखेको छैन।  

 

14.  क्षरेगि बजेट र खचिको र्स्थति - स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि रुपमा 
समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हनु्छ । पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट र खचिको र्स्थति 
देहार्अनसुार रहेको देर्खन्छ । 

क्र.स के्षर बजेट खचि 
खचि प्रतिशि  

जम्मा खचिको िलुनामा 
१ आतथिक र्वकास 25975000 12741756 ३.३५ 

२ पूवािधार र्वकास 228041822 108450845 २८.४८ 

३ सामार्जक र्वकास 134987000 114534062.67 ३०.०८ 

४ बािावरर् िथा र्वकास  0 0 0 

५ संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र सशुासन  13621557 10212943 २.६८ 

६ अन्र् कार्ािलर् संचालन िथा प्रशासतनक 19584951 134817883.09 ३५.४१ 

जम्मा 422210330 380757489.76 
 

र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् सामार्जक र्वकासमा सबैभन्दा बढी ३०.०८ प्रतिशि र 
संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र सशुासन सबै भन्दा िटीमा २.६८ प्रतिशि रहेको छ भने वािावरर् िथा र्वकास िफि  
बजेट नै र्वतनर्ोजन गरेको छैन । 

 

15.  खचि तबश्लषेर् - पातलकाले र्सबषि कुल आर्न्िरक आर्बाट रु 4,65,82,348।09 राजस्व बाँडफाँड र अनदुानबाट 
रु.४१,३३,१७,९८६।- समेि रु. ४५,९९,००,३३४।-  आम्दानी भएकोमा चाल ुिफि  रु. २९,९२,५५,८५५।७६ 

र पूरँ्जगि िफि  रु.१३,५२,२९,१०९।-  समेि रु. ४३,४४,८४,९६५।- खचि भएको छ। खचि मध्रे् आन्िररक 
आर्को र्हस्सा १०.७२ प्रतिशि रहेको छ। र्सबषि पदातधकारी सतबधामा रु. ४८,७८,०००।- खचि भएको छ जनु 
आन्िररक आर्को १०.४७ प्रतिशि रहेको छ ।पातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको 
रकमबाट  ७२ प्रतिशि चाल ु र ३३ प्रतिशिमार पूरँ्जगि तनमािर्मा खचि भएको देर्खन्छ। र्सबाट पातलकाहरुले 
तबकास तनमािर् कार्िक्रम संचालनमा न्र्नु खचि गरी प्रशासतनक कार्िमा बर्ढ खचि गरेको देर्खन्छ। प्रशासतनक खचि 
तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािर्मा पररचालन गररनपुदिछ। 
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16.  स्थानीर् िथ्र्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोर्जम 
स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथ्र्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन गनुिपने िथा आफ्नो 
क्षेरतभरको शैर्क्षक,  भौगोतलक अवस्था,  प्राकृतिक श्रोि अन्िगिि खानी, जंगल िथा अन्र् श्रोि,  पूवािधार अन्िगिि 
सडक,  पलु,  खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कनसर्हिको पातलकाको प्रोफाइल िर्ार गनुिपने ब्र्वस्था 
छ ।पातलकाले स्थानीर् िथ्र्ाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन गरेको  
देर्खएन । स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा िथ्र्ाङ्कले महत्वपूर्ि भतुमका खेल्न े हुँदा 
सोको संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्िमा पहल हनु ुआवश्र्क छ । िथ्र्ाङ्कवेगर प्राथतमकिामा रार्खएका र्ोजना, बजेट, 

प्रर्क्रर्ा र कार्ािन्वर्नले उर्चि साथिकिा नपाउन ेहुँदा र्स िफि  पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदिछ। 

 

 र्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा  

17.  खररद कारवाही अतभलेख – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४९(१) अनसुार साविजतनक तनकार्ले 
हरेक खररद कारवाहीको तनर्म्ि छुटै्ट फाइल खडा गरी राख्न ुपने र उपतनर्म(२) बमोर्जम फाइलमा अन्र् कागजािका 
अतिररक्त सम्झौिा फाइलको पर्िका, वोलपर वा पूविर्ोग्र्िाको लातग आव्हान गररएको सूचना, बोलपर, पूविर्ोग्र्िा वा 
प्रस्िाव आव्हान सम्बन्धी कागजाि, प्रस्िावदािाहरुलाई पठाएको जवाफ, बैठकको माइन्रू्ट, बोलपरको मूलप्रति, 

पूविर्ोग्र् भएका बोलपरदािाको र्ोग्र्िा, मूल्र्ांकन प्रतिवेदन, सफल वोलपरदािालाई पठाएको स्वीकृतिको प्रारर्म्भक 
सूचनाको प्रतितलर्प, असफल बोलपरदािाहरुलाई पठाएको सूचनाको प्रतितलर्प,  खररद सम्बन्धी प्रकार्शि सूचनाहरु, 

खररद सम्झौिा,  प्रगति प्रतिवेदन,  इन्भ्वाइस र तनरीक्षर् प्रतिवेदन,  खररद सम्झौिामा संशोधन गररएको भए सो सम्बन्धी 
कागजाि, मालसामान प्रातप्त, तनरीक्षर् र स्वीकृति लगार्िको कागजाि, मूल्र्ांकन प्रतिवेदन र सोसँग सम्बर्न्धि सम्पूर्ि 
कागजाि लगार्िको र्ववरर् क्रमवद्ध रुपमा राख्नपुने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले खररदसँग सम्बर्न्धि कागजािहरु 
अलग अलग फाइलमा राख्न ेगरेको, लेखापरीक्षर्ले माग गरेको खररद सम्बन्धी  सम्पूर्ि र्ववरर्हरु प्राप्त हनु नसकेको 
अवस्था छ। अिाः तनर्मावलीले िोके अनसुार सम्पूर्ि कागजािहरु तसलतसलेवार रुपमा एउटै फाईलमा राखी पर्िका 
समेि िर्ार गनुिपने देर्खन्छ। 

 

18.  ठेक्का व्र्बस्थापन -  साविजतनक खररद ऐन,२०६३ िथा तनर्मावली,२०६४ बमोर्जम साविजतनक खररद व्र्बस्थापनका 
लातग  सोझै खररद, तसलवन्दी दरभाउपर िथा बोलपरको माध्र्मबाट गनुिपने व्र्बस्था छ । गाउँपातलकाबाट संचातलि 
र्ोजनाको तनमािर् कार्ि देहार् बमोर्जम भएको देर्खन्छ; 

                                    (रु.हजारमा) 
कुल तनमािर् खचि सोझै खररद तसलबन्दी दरभाउपर बोलपर 

संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम 

 3 1209 5 7225 19 90270 

कार्ािलर्बाट िेश्रो चौमातसकमा भएका ठेक्काहरुको र्ववरर् माग भएकोमा उपलव्ध भएन । 

 

19.  र्वद्यिुीकरर् खचि – सवै नागरीकहरुलाई र्वद्यिु सेवा उपलव्ध गराउन ेदार्र्त्व नेपाल तबद्यिु प्रातधकरर्को हो। र्वद्यिु 
सेवा प्रदान गरे वापि ग्राहकहरुवाट प्रातधकरर्ले सेवा शलु्क तलने गदिछ। तबद्यिु, टेतलफोन िथा केवल सेवा 
प्रदार्कहरुले तबद्यिु प्रातधकरर्को पोल उपर्ोग गरेवापि सेवा शलु्क तलन े समेि गदिछ । र्वद्यिु प्रातधकरर्को 
कार्िक्षेर तभरको र्वद्यिुीकरर् कार्ि सम्बर्न्धि तनकार्ले नगरी सो कार्िमा कार्ािलर्ले र्वद्यिु पोल, िार खररद िथा 
िार िान्ने कामको लातग र्सवषि रु. १७,५०,०००।–खचि गरेको छ । र्वद्यिु प्रातधकरर्को कार्िक्षेर तभर 
कार्ािलर्ले लगानी गरेकोमा नागररकले सेवा प्रर्ोगमा कुनै छुट िथा थप सरु्वधा प्राप्त गरेको छैन भने कार्ािलर्ले 
रोर्ल्टी समेि प्राप्त गरेको छैन। अन्र् तनकार्को र्जम्मेवारी रहेको क्षेरमा गाउँपातलकाले बजेट र्वतनर्ोजन गरर 
कार्ािन्वर्न गनुि अगावै सम्बर्न्धि तनकार्सँग समन्वर् गरेर मारै खचि गने िथा प्राप्त हनुे लाभको र्र्कन गरेर मारै 
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खचि गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान ुपदिछ। 
20.  र्ोजना छनौट र र्वतनर्ोजन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम स्थानीर् िहले आगामी 

बषिको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकावाट स्वीकृि गराई आषाढ १० तभर सभामा पेश गनुिपने व्र्वस्था छ। 
आर् व्र्र्को अनमुान साथ गिवषिको वास्िर्वक आर् व्र्र्, चाल ुआतथिक वषिको अर्न्िम सम्ममा हनु ेआर् -व्र्र्को 
संशोतधि अनमुान िथा आगामी वषिको र्ोजना िथा कार्िक्रम र आर् व्र्र्को अनमुातनि र्ववरर् सभामा पेश गरी १५ 
ददन तभर छलफल सम्पन्न गरी अषाढ मसान्ि तभरनै पाररि गनुिपने व्र्वस्था छ। ऐनको दफा १९ मा सभाको वैठक 
सामान्र्िर्ा बषिमा २ पटक बस्ने व्र्वस्था छ। जस अनसुार आषाढको सभाले बार्षिक नीति बजेट िथा कार्िक्रम 
स्वीकृि गने र दोस्रो सभाले नीति कार्िक्रम िथा र्ोजना कार्ािन्वर्नको सतमक्षा गने, ऐनको मस्र्ौदा िर्ार गरी 
छलफल र पारीि गने कानूनको मनसार् र संिीर् सरकारको प्रचलन समेि रहेको छ। कार्िपातलको र्शफाररस 
अनसुार तमति २०७६।११।१४ मा बसेको छैटौं गाउँसभाले पांचौ सभावाट र्वतनर्ोजन भई बचि िथा मौज्दाि 
रकम, म्र्ार्चङ िथा र्ोजना संशोधन गरी बचि भएको रकवाट रु.३,७५,००,०००।- को थप बजेट बनाई दोस्रो 
सभावाट १८ र्ोजना र तबतबध चाल,ु तबतबध र्ोजना, कार्ािलर् व्र्वथापन, पदातधकारी सरु्वधा लगार्िमा बजेट 
र्वतनर्ोजन गरी पाररि गराएको देर्खर्ो। र्ोजना िजुिमा गदाि र्ोजना छनौटका प्रर्क्रर्ा पूरा नगरी कार्िक्रम िथा 
र्ोजना कार्ािन्वर्न गराई र्हउँदे सभावाट अनमुोदन गनि पूरक बजेट िथा कार्िक्रम समथिन गराउने गरेको पाईर्ो। 
र्ोजना छनौटका प्रर्क्रर्ा पूरा गरी असार १० गिेतभरको सभाले मार र्ोजना िथा कार्िक्रम पाररि गराउने िफि  ध्र्ान 
जान ुपने देर्खर्ो । 

 

21.  र्ोजना छनौट र कार्ािन्वर्न - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् िहले र्ोजना 
बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हनुे प्रगतिका र्ोजना छनौट गरर प्राथातमकीकरर् गनुिपने 
व्र्वस्था छ। सभाबाट स्वीकृि बार्षिक गाउँ र्वकास र्ोजना २०७6/७7 को अध्र्र्न गदाि गाउँपातलकाले स्वीकृि 
गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट भएका र लागि प्रभावी हनु े र्कतसमले संचालन गरेको पाइएन। 
पातलकाले र्स वषि संचालन गरेका र्ोजना देहार् अनसुार छन।्  

रु. १ लाख 
सम्म 

रु. १ लाख देर्ख २ 
लाखसम्म 

रु. २ लाखदेर्ख ५ 
लाखसम्मका 

रु. ५लाख देर्ख १० 
लाखसम्मका 

रु. १० लाखभन्दा 
बढीको 

जम्मा 

36 33 45 30 26 170 

र्ववरर् अनसुार पातलकाले र्स वषि रु. 1 लाख देर्ख 10 लाख सम्मका जम्मा 170 वटा र्ोजना संचालन गरेकोमा 
रु.१ लाख भन्दा मतुनका मार 36  वटा र्ोजनाहरु रहेका छन।् त्र्सैले साना रकमका धेरै र्ोजनाहरु संचालन गदाि 
कार्ािलर्को जनशर्क्त वषै भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ु पने, संचातलि र्ोजनाबाट चाल ु प्रकृर्त्तका कार्िमा बढी 
खचि भई लागि प्रभावी नहनुे िथा तनमािर् कार्िको गरु्स्िरमा समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफि  ध्र्ान ददन ु
पदिछ। 

 

22.  र्ोजना पररवििन – र्ोजना िजुिमा प्रर्क्रर्ा पूरा गरी सभावाट पाररि र्ोजना कार्ािन्वर्न गदाि जनु र्ोजनाको लातग 
बजेट र्वतनर्ोजन भएको हो सोही र्ोजना कार्ािन्वर्न गररन ुपदिछ। र्सवषि पाँचौ गाउँसभाले स्वीकृि गरेको ९ र्ोजना 
िथा कार्िक्रममा र्वतनर्ोर्जि रकम रु. ७५,५०,०००।- कार्ािन्वर्न नगरी कार्िपातलकाको तसफाररश बमोर्जम 
संशोधन गनुिपनािको कारर् समेि उल्लेख नगरी सभावाट अनमुोदन गरेको छ। र्स्िो कार्िमा तनर्न्रर् हनुपुदिछ। 

 

23.  फरक र्ोजना कार्ािन्वर्न – आतथिक कार्िर्वतध िथा तबर्त्तर् उत्तदरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २४ अनसुार र्ोजना 
कार्ािन्वर्न गदाि स्वीकृि बजेट र कार्िक्रम अनसुार गराउनपुनेमा गाउँपातलका पूजँीगिबाट सोलार खररद र्शषिकमा 
र्वतनर्ोजन भएको बजेटवाट तसंगापरु देर्ख पेडरानी कूलोमा तसंचाई फाटक तनमािर् गरेको भनी भौ.नं. १२९–
०७७।३।२७ बाट रु. १,००,०००।– खचि लेखेको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 

1,00,000/- 
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24.  बजेट र्वतनर्ोजन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमोर्जम स्थानीर् िहले र्ोजना वनाउँदा 
सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त र्ोजना छनौट गरी प्राथतमर्ककरर् गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले 
भौतिक पूवािधार र्वकास र्शषिकबाट कार्िक्रम निोर्क एकमषु्ट रुपमा चाल ुर पूजँीगि बजेट र्वतनर्ोजन गरेको छ । 
र्वतनर्ोजन गदाि ७ वटै वडाको लातग पूजँीगि िफि  र्वर्वध र्ोजनामा रु. १७ लाख ५० हजार र चाल ुिफि  रु. १० 
लाख ५० हजार समेि रु. २८ लाख र्वतनर्ोजन गरी र्वतनर्ोर्जि बजेट साना तिना ममिि, पूजा िथा आतथिक 
सहार्िामा खचि गरेको छ। बजेट र्वतनर्ोजन गदाि उत्पादनमूलक िथा प्रतिफल प्राप्त गने र्ोजनामा मार र्वतनर्ोजन 
गररन ुपदिछ। 

 

25.  आतथिक सहार्िा – आतथिक सहार्िा प्रदान गने सम्बन्धमा कार्ािलर्ले कार्िर्वतध र मापदण्ड िर्ार गरी सोही अनरुुप 
आतथिक सहार्िा प्रदान गनुिपदिछ। कार्ािलर्ले र्सवषि संिीर् सरकार तबत्तर् समातनकरर् र्शषिकमा र्वतनर्ोर्जि 
रकमवाट रु. ६६,०००।– आतथिक सहार्िा प्रदान गरेको छ। आतथिक सहार्िा प्रदान गदाि स्वास्थ्र् सम्बन्धमा 
सहार्िा तलन ेमातनसको तनवेदन, डाक्टरले जाँच गरेको कागज िथा आगलागी र्पतडिको लातग प्रहरी मचुलु्का लगार्ि 
प्रमार्र्ि कागजाि पेश भएपतछ मार सहार्िा प्रदान गनुिपनेमा तनवेदनको आधारमा अध्र्क्षवाट िोक लगाई ददने 
गरेको देर्खर्ो। िर आगलागीवाट र्पतडि र खेिको परालमा आगलागी भएकोलाई समेि एकै दरमा सहार्िा ददएको 
छ। कार्िर्वतध िथा मापदण्ड बनाएर र सम्बर्न्धि र्शषिकवाट मार खचि लेख्न ुपदिछ। 

 

26.  अवण्डा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनसुार बजेट पेश गने र पाररि गने सम्बन्धी 
व्र्वस्था छ। उक्त व्र्वस्था र्वपरीि र्सवषि गाउँपातलकाले र्वर्वध चाल ु र पूजँीगि शीषिकमा रु.३५,००,०००।- 
अवण्डा राखी कार्िपातलकाको बैठकवाट 7 वडाका र्ोजना िथा कार्िक्रममा बांडफांड गरी संचालन गरेको देर्खर्ो। 
बजेट अबण्डमा राखी कार्िपातलकाको तनर्िर्बाट खचि गने प्रर्क्रर्ामा तनर्न्रर् गनुिपदिछ। 

 

27.  सभे िथा तड.र्प.आर – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ मा २० लाख सम्म लागि अनमुान भएको परामशि कार्ि 
मौजदुा सूचीवाट ३ देर्ख ६ परामशिदािा कम्पनीको प्रस्िाव तलई कार्ि गराउन ुपने व्र्वस्था छ। साथै तनर्मावलीको 
तनर्म १२ अनसुार परामशि सेवाको लागि अनमुान िर्ार गराउन ुपने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले तनम्नानसुारको कामको 
लातग प्रस्िावदािासँग परद्धारा प्रस्िाव माग गरी परामशि सेवा तलएकोमा लागि अनमुान िर्ार नगरेको, प्रस्िावदािाले 
पेश गरेको दरमै खररद गरेको िथा मौजदुा सूचीमा दिाि नभएका समेिबाट प्रस्िाव तलई कार्ि गराई भकु्तानी ददएको 
रु.९,९२,९५०।–तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु.  

भौ.नं. तमति कामको र्ववरर् परामशि दािा खचि रकम 

#&–)&^.!!.@^ वडा नं. ३ को वडा कार्ािलर् भवनको 
तडर्पआर 

फ्लोर्ड र्वल्डसि एण्ड इर्न्जतनर्सि 497450 

37-076/11/26 बसपाकि  तनमािर् तड.र्प.आर माउण्ट तडजाइन एण्ड कन्स्ट्रक्सन 
495500 

जम्मााः 992950  

 
 
 
 
 
 
 

992950।- 

28.  अमानि कार्ि– साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४५ मा सामान्र् प्रकृतिको ममिि सम्भार, सानातिना तनर्तमि 
कार्ि वा सरसफाईजस्िा कार्ि अमानिवाट गराउन वा उपभोक्ता सतमतिवाट काम गराउन सर्कने र र्सरी कार्ि गदाि 
वा गराउंदा कार्िर्वतधले िोके बमोर्जम गनुिपने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले र्सवषि तनम्नानसुारको ममिि कार्ि 
अमानिवाट गराएकोमा तनर्म िथा कार्िर्वतधको पालना नगरी कमिचारीहरु माफि ि गराई भकु्तानी ददएको छ। 
कार्ािलर्मा कमिचारीहरुको अभाव भएको िथा कार्ािलर् बार्हरको तनमािर् िथा ममिि कार्ि भएको अवस्थामा समेि 
अमानिमा कार्ि नगराई कमिचारी माफि ि काम गराएको िथा एउटै कमिचारीलाई पतन तबतभन्न ठाउंको ममिि िथा 
तनमािर् कार्ि गनि पटक पटक रकम उपलव्ध गराएको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

६८७५९८/ - 

 भौ.नं. तमति कामको र्ववरर् कमिचारीको नाम लागि 
अनमुान 

भकु्तानी 
रकम 

ब.उ.शी.नं.  
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3-076/6/14 भगलापरु अवर्स्थि धनपाल थारु 
समेिको स्टालो ट्यूववले  

होम बहादरु चौधरी 
  

20000 

 

20000 गा.पा. पूजँीगि  

15-076/8/6 ख्नगावाँ अवर्स्थि रामराज बराई 
िरछेउ स्र्ालो ट्यूववले 

,, 
27675 27600 

,, 

27-076/11/11 मधवुनी बसन्िराम भर र मगलापरु 
रेश्मी कुमारी थारुको िर नर्जक हेन्ड 
पम्प 

,, 
34669 33700 

,, 

28-076/11/13 तबद्यिु लाई र्वस्िार वडा नं. २ र ५ 
र्स्थि भजुौली बजार 

लक्ष्मर् प्रसाद ज्ञवाली 179190 184000 
,, 

39-076/12/3 वडा नं. ७ मा सडक ममिि  होम बहादरु चौधरी  53941 50000 
,, 

2-076/6/8 वडा नं. २ अन्िगिि भसंुरक्षर् 
कार्िक्रमको सामान खररद 

लक्ष्मर् प्रसाद ज्ञवाली  86540 संर्िर् सरकार र्वर्त्तर् 

समातनकरर् 

3-076/6/16 मठ मर्न्दर संरक्षर् पूर्ि प्रसाद अर्ािल  64000 
,, 

28-076/12/5 तबरुवा संरक्षर् जाली वडा नं. २ लक्ष्मर् ज्ञवाली 58107 59900 
,, 

45-077/1/30 बडा नं १ को कूलो ममिि पूर्ि प्रसाद अर्ािल 182019 161858 
,, 

जम्मा 687598   

 
 
 
 
 
 
 

29.  म्र्ाद थप – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२ को उपतनर्म ३ बमोर्जम सम्झौिा बमोर्जम म्र्ाद 
थप गनि मनातसव देर्खएमा शरुु सम्झौिाको १५ प्रतिशि अवतध सम्म बोलपर स्वीकृि गने अतधकारीले र सो भन्दा 
बढी २५ प्रतिशि सम्म म्र्ाद थप गनुिपने भएमा तबभागीर् प्रमखुले म्र्ाद थप गनि सक्ने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले 
व्र्वस्थापन गरेको ठेक्का आतथिक वषि २०७६।७७ मा सम्पन्न गनुिपनेमा म्र्ाद तभर समाप्त नभएकोमा तनर्म र्वपररि  
कार्ािपातलकाको तनर्िर् अनसुार म्र्ाद थप भएको छ। म्र्ाद थपको लातग तनवेदन, स्वीकृिीको व्र्होरा सम्बर्न्धि ठेक्का 
फाईलमा नभएको, पेश्की जमानि, कार्िसम्पादन जमानि, तबमा अवतध समेि खर्ाल नगरी िथा म्र्ाद थप भएको 
व्र्होरा सम्बर्न्धिलाई जानकारी समेि नददई तनर्म र्वपररि म्र्ाद थप गने कार्िमा तनर्न्रर् हनुपुदिछ।   

 

30.  ठे.नं. एनतसर्व १।२०७५।७६ –गाउँपातलका पंूजीगि कार्िक्रम िफि  कार्ािलर्को लागि अनमुान 
रु.१,०४,०१,९४२।– रहेको वडा नं. ४ को कार्ािलर् भवन ददव्र् कन्स्ट्रक्सन एण्ड तनमािर् सेवाले गरेको कवोल 
अंक रु.७४,८६,१९६।८९(मू.अ.कर समेि) मा तमति २०७७।२।२४ मा सम्पन्न गनेगरी तमति २०७५।१२।२५ 
मा भएको सम्झौिा सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरु तनम्नानसुार छना्ः  

क) सम्झौिा अवतध समाप्त भइसकेको उक्त तनमािर् कार्िको तबर्त्तर् प्रगति ७०.९१ प्रतिशि रहेको छ । 
कार्ािलर्ले उक्त तनमािर् कार्िको म्र्ाद २०७७।६।३० सम्म थप गरेको छ ।  

ख) लागि अनमुानमा प्रोतभजन सम रु.९५,०००।– रहेको उक्त तनमािर् कार्िमा तनमािर् व्र्वसार्ीले तबमाको 
लातग एल. एस. रु.२५,०००।– राखेकोमा हालसम्म र्वमा गरेको देर्खएन ।  

ग) तनमािर् सामग्रीको प्रर्ोगशाला परीक्षर् नगरेको ।  

र्वल अफ क्वाण्टीटी र सम्झौिामा उल्लेखीि भएको कार्ि गरी समर्मै कार्िसम्पन्न गनि कार्ािलर्को ध्र्ान जान ु
पदिछ।  

 
 
 
 
 
 
 

31.  ठे.नं. एसआरएम ३।२०७६।७७ –  प्रदेश सरकारवाट हस्िान्िरीि पंूजीगि कार्िक्रम िफि  कार्ािलर्को लागि 
अनमुान रु. १,१०,१४,९२५।–( मू.अ.कर र कन्टेन्जेन्सी बाहेक) रहेको बहउुद्देश्र्ीर् सभाहल सवैभन्दा कम 
कवोल गने श्रीकृष्र् कन्स्ट्रक्सनले गरेको कवोल अंक ७५,५४,३२४।– मा तमति २०७७।३।३ मा सम्पन्न 
गनेगरी तमति २०७६।२।२ मा सम्झौिा भएकोमा िेस्रो रतनङ्ग र्वलसम्म रु. ३५,५१,११३।– भकु्तानी भएको छ 
। सो सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरु तनम्नानसुार छना्ः  

क) तबर्त्तर् प्रगति ४७ प्रतिशि भएको उक्त र्ोजना सि ्प्रतिशि समर् समाप्त हुंदा समेि सम्पन्न भएको छैन ।  
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ख) कार्ािलर्ले तमति २०७७।७।२५ सम्म म्र्ादथप गरेपतन बजेट स्रोिको सतुनर्िििा भएको देर्खएन 

ग) म्र्ाद थप गदाि पेश्की जमानिको म्र्ाद थप गरेपतन र्वमा अवतध थप गरेको देर्खएन ।  

ि) कार्ािलर्ले समर्मा कार्िसम्पन्न गराउन िाकेिा समेि गरेको देर्खएन ।  

 अिाः तनमािर्ातधि सभाहल बजेटको सतुनर्िििा गरी समर्मै सम्पन्न गराउन गाउँपातलकाले पहल गनुिपदिछ ।   
32.  र्विरर्मखुी कार्िक्रम – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा र्ोजना िजुिमाको आधार िर् गरेको 

छ ।कार्ािलर्ले कार्िक्रम िजुिमा गदाि सोही आधारलाई मध्र्नजर गरी कार्िक्रम िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 
कार्ािलर्ले व्र्र्क्त िथा संस्थालाई फाईदा पगु्ने गरी सामग्री खररद गरी र्विरर् गरेको देर्खन्छ । र्वपन्न िथा लर्क्षि 
बगिलाई फाईदा पगु्ने, समूहमा आधाररि कार्िक्रम िथा न्रू्न आर् वगिका लातग ददगो रोजगारी तसजिना गनि सक्ने 
कार्िक्रममा अनदुान प्रदान नगरी िथा कार्ािलर्ले र्विरर्को कार्िर्वतध समेि िर्ार नगरी समूहको तसफारीस वेगर, 

दामासाही र्विरर् गरेको, खररद गररएको र्वउ र्वजन कृर्ष अनसुन्धान पररषद्ले तसफाररश गरेको जाि भए नभएको, 
कृषकको खररद गनि सक्न ेक्षमिालाई समेि मध्रे्नजर नराखी िथा ददगो उपर्ोग र संरक्षर् व्र्वस्था नगरी अनदुान 
ददने कार्ि उर्चि नदेर्खएको रु. 

भौ नं. तमति  सहर्ोगको र्ववरर् अनदुानको रकम 

११३।२०७६-०८-०६ करेसबारी तबउ र्विरर् ३५,०००।- 
१४।२०७६-०२-०८ करेसबारी तबउ र्विरर् ३५,०००।- 
११४।२०७६-०८-१६ परर्जवी तनर्न्रर्  २,०२,२२०।- 
२०।२०७६-३-२४ परर्जवी तनर्न्रर् २,००,०००।- 
१२५।२०७६-०९-१५ गहुँको तबउ र्विरर् कार्िक्रम ३,६१,०००।- 
१०।२०७६-१०-१६ आकर्स्मक बाली संरक्षर् अनदुान ३४,४३५।- 
११।२०७६-१०-१८ च्र्ाऊको तबउ र्विरर् ५०,०००।- 
१३।२०७६-११-३० िासँ र्वकास कार्िक्रम १,९९,९८०।- 
२४।२०७७-०३-२६ पशफुामि र्ार्न्रकरर् ३,००,०००।- 
५।२०७६-८-१६ गहकुो तबउ र्विरर्  ५,००,५००।- 
१०।२०७६-०९-२७  कम्बल र्विरर् ९९,९८२। 
१९।२०७६-१०-२६  ह्याण्ड पम्प वडा नं. १  वडा सर्चव पूर्ि प्रसाद अर्ािल माफि ि खररद १,३२,१४६।– 
१३।२०७६-०६-०८ नेपाल जनजािी महासंि २४,६२५।- 
१५।२०७६-०६-१४ सनुगाभा सामदुार्र्क र्वकास केन्द्र ३१,५००।- 
४७।२०७६-१०-२४ फसािर्टकर र्वुा क्लव खेलकुद सामाग्री र्विरर्  २,१४,७२२।- 
५४।२०७६-११-१२ मानपकडी र्वुा क्लव खेलकुद सामाग्री र्विरर् १,७६,१८०।- 

                                         जम्मा २५,९७,२९०।-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2597290/- 

33.  महोत्सव िथा अन्र् खचि – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले संस्था, समूह, पवि, जारा, र्ारा, र्वरामी, संस्कृति 
लगार्िमा आतथिक सहार्िा ददन सक्ने कानूनी व्र्वस्था गरेको देर्खदैन। गाउँपातलकाले उत्सव महोत्सव,  धातमिक, 

सामार्जक,  साँस्कृतिक प्रकृतिका कार्िमा रु.४,४२,६९२।- खचि गरेको छ। 

 

34.  जलउपभोक्ता संस्थाको भकु्तानी  – कार्ािलर्को स्वीकृि बार्षिक कार्िक्रम तभर नपरेको र्ोजनामा र्वतनर्ोर्जि बजेट 
खचि गनि तमल्दैन। भैरहवा लरु्म्बनी जल तसंचाई व्र्वस्थापन र तनम्नानसुारका जल उपभोक्ता सतमति र्वच भएको 
सम्झौिा अनसुार उपआर्ोजनाहरुमा मोटर जडान र ममिि कार्िको लातग उपभोक्ता संस्थाको िफि वाट आफ्नै स्रोि 
साधन प्रर्ोग गरी सम्पन्न गनुिपने देर्खन्छ । व्र्वस्थापन कार्ािलर्ले िर्ार पारेको लागि अनमुान अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिले जटुाउनपुने सहभातगिा रकम कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको छ। संिीर् सरकार समातनकरर् अनदुानवाट 
गाउँपातलकाको लागि नरहेको र अको संस्थासंग भएको सम्झौिा अनसुार उपभोक्ता सतमति स्वरं्ले व्र्होनुिपने खचि 
गाउँपातलकाबाट खचि लेख्न तमल्न ेनदेर्खएकोले असूल हनुपुने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,12,710।- 
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भौ.नं. तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम खचि रकम 

57-077/3/1 बनिसुरी जल उपभोक्ता सतमति 170000 

105-077/3/23 पर्िम मैनर्हर्ा १५ नं. बोररङ जलउपभोक्ता सतमति 142710 

जम्मा 312710  
35.  बार्षिक गाउँ र्वकास र्ोजना २०७६।७७ को नीति, कार्िक्रम र बजेट र्वतनर्ोजन अनसुार खानेपानी िथा सरसफाई 

स्वच्छिा कार्िक्रममा र्वपन्न समदुार्लाई मागको आधारमा खानेपानी हेण्ड पम्प जडान अन्िगिि संर्िर् सरकार 
समानीकरर् अनदुानवाट रु.५ लाख र्वतनर्ोजन गरको छ। मागमा आधाररि र्ोजना कार्ािन्वर्न गदाि लाभग्राही 
व्र्र्क्तवाट तनवेदन, वडा कार्ािलर्को तसफाररश लगार्िको आधारमा आवश्र्क पररमार् र्र्कन गरी खररद पर्क्रर्ा 
अवलम्वन गनुिपनेमा सो वेगर र्कशान टे्रतडङ प्रा.तल.वाट २५६२ तमटर ४८ एमएम को पाईप खररद गरी 
भौ.नं.१४१–२०७७।३।२८ बाट रु.४,९९,०५५।– भकु्तानी ददएको छ। खररद गररएको पाइप र्जन्सी दार्खला 
गरेकोमा ४२ तमटर पाईप गाउँपातलकाको प्रशासर्कर् भवनमा प्रर्ोग गरे पतन बाँकी पाइप मौज्दािमै रहेको छ। 
कार्िक्रमको उद्देश्र् परुा नहनुे गरी सामग्री खररद गरी खचि लेखेको उर्चि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,99,055।- 
36.  आतथिक कार्िर्वतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा १९(२) मा र्वतनर्ोजन ऐन बमोर्जम स्वीकृि बजेट 

िथा कार्िर्वतधको अतधनमा रर्ह बजेट कार्ािन्वर्न गने कििव्र् र र्जम्मेवारी लेखा उत्तरदार्ी र मािहि र्जम्मेवार 
पदातधकारीको रहने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्को स्वीकृि कार्िक्रम अनसुार कुवारी पम्प हाउज भै.ल.भ.ुज साझेदारी 
(तनमािर्) र्शषिकमा रु.५ लाख बजेट र्वतनर्ोजन गरेकोमा वडा नं. ५ को वडा कार्ािलर्ले जल उपभोक्ता सतमतिको 
तनवेदनको आधारमा र्वद्यिु महसलु भकु्तानी गनि तसफाररस अनसुार रु.१,३५,०२८।- खचि लेखेको छ । स्वीकृि 
बजेट र कार्िक्रम र्वपरीि खचि लेखेको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 

1,3५,028।- 

37.  तबतबध खचि – आतथिक कार्िर्वतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २४(२) मा सरकारी खचि गदाि 
साधन स्रोिको उच्चिम प्रतिफल प्राप्त हनुे र तमिव्र्र्ी िरीकाले खचि लेख्न ु पदिछ। कार्ािलर्ले मखुर्मन्री कृर्ष 
आधतुनर्ककरर् पररर्ोजना कार्िक्रमको भौ.नं.१७–२०७७।३।२८ बाट रु.१,९५,४०७।– खचि लेखदा प्रर्ोजन 
नखलुाई व्र्ाग ५ पीसको रु.२६,८३७।५०, रेनकोट १० र्पसको रु.७१,१९०।– खाजा खचि रु.२८,१९०।-, 

इन्धन रु.१५,०००।- लगार्िमा खचि लेखेको छ । महंगा मूल्र्मा सामान खरीद गने र प्रर्ोजन वेगर खचि लेख्न 
तमल्ने नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 

1,95,407।- 

38.  सोझै खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खररद गदाि प्रतिस्पधाि तसतमि हनुे गरी टुक्रा टुक्रा 
पारी खररद गनि नहनुे, साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५(१)अनसुार रु ५ लाख रुपैर्ा सम्म 
लागि अनमुान भएको मालसामान, तनर्म ८५(१ख) अनसुार साविजतनक तनकार्ले एक आतथिक बषिमा एकै पटक वा 
पटक पटक गरी तसमा भन्दा बर्ढ रकमको वा एउटै व्र्र्क्त, फमि कम्पनी वा संस्थाबाट एकपटक भन्दा बर्ढ सोझै 
खररद गनि सर्कने छैन भन्न े व्र्वस्था छ। नमनुा छनौटका अधारमा परीक्षर् गदाि र्वतभन्न कार्ािलर् सामान िथा 
फतनिचरहरु र्वतभन्न तमतिमा एकै फमि लोर्ल कम्प्र्टुर सप्लार्सि सँग पटक पटक गरी रु.६,३७,४९८।- को सोझै 
खररद गरेको देर्खर्ो। तनर्मावली र्वपरीि प्रतिस्पधाित्मक खररद कार्िलाई प्रभाव पाने गरी भएको र्स प्रकारको खररद 
तनर्म सम्मि नदेर्खएको रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

६३७४९८।- 

39.  खररद र्ोजना – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६ मा साविजतनक तनकार्ले िोर्कएको सीमा भन्दा बर्ढ 
रकमको खरीद गदाि िोर्कए वमोर्जम खररदको वार्षिक खरीद र्ोजना िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ। गाउँपातलकाले र्ोवषि 
वार्षिक खररद र्ोजना िर्ार नगरेकोले कुन सामान कति पररमार्मा आवश्र्क पने, कर्हले खरीद गने र त्र्सको 
उपर्कु्त खरीद र्वतध के हनुे जस्िा खररद व्र्वस्थापनका महत्वपूर्ि पक्ष र्र्कन गनि सर्कएन। खररद र्ोजना वेगर 
खररद भएका केही उदाहरर् तनम्नानसुार छन:् 
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ब उ शी न सामानको नाम खररद मलु्र् 

८०५४८५१०५०१ Colour Doppler Ultrasound Machiine (र्शलबन्दी दरभाउपर बाट खररद ) २३६६२२०। 

X-Ray machine (र्शलबन्दी दरभाउपर बाट खररद ) ९७७४५०। 
Computed Radiography system  (CRMachine)(र्शलबन्दी दरभाउपर बाट खररद ) १५०२९००। 

जम्मा ४८४६५७०।  
40.  संस्थालाई अनदुान –शदु्धोधन गाउपातलकाको टोल र्वकास संस्था संचालन कार्िर्वतधमा टोल र्वकास संस्थाले आफ्नो 

टोल क्षेरको समग्र र्वकास र सदस्र्हरुको र्हिका लागी गनुिपने कार्िहरुको व्र्वस्था गरेको छ। उक्त कार्िर्वधीको 
बदुां नं. (७) मा वडा सतमतिले तनर्कु्त गरेको लेखापरीक्षकबाट लेखापररक्षर् गराउनपुने र बदुां नं. (२) मा संस्थाले 
आफ्नो लेखापररक्षर्को प्रतिवेदन सम्बर्न्धि गाउँपातलकामा पेश गनुिपने व्र्वस्था छ। गाउँपातलकाले उपलब्ध गराएको 
र्ववरर् अनसुार ८ वटा टोल र्वकास संस्थाहरुलाई देहार् बमोर्जमको कृर्ष र्वकास बैक, फसािर्टकरको खािामा 
एकमषु्ठ रकम जम्मा गरेको छ। अनगुमन प्रतिवेदन नभएको, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन पेश नगरेकोले समग्र र्वकास र 
सदस्र्हरुको र्हिका लागी गनुिपने काम गरेको, अनदुान रकमको पररचालन सही रुपमा भएको कुरामा र्वश्वस्ि हनुे 
आधार देर्खएन। कार्िर्वधी अनसुार टोल र्वकास संस्थाले सम्पादन गरेको कार्िको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन पेश गनुिपने 
रु. 

!तस.न टोल र्वकासको नाम रकम 

१ रमावापरु टोल र्वकास संस्था १९७००।- 
२ जनकपरु टोल र्वकास संस्था १९७००।- 
३ दोगना तसर्ाभार टोल र्वकास संस्था १९७००।- 
४ बेिहानी टोल र्वकास संस्था १९७००।- 
५ बेिही टोल र्वकास संस्था १९७००।- 
६  चारपाटा वासिारी टोल र्वकास संस्था १९७००।- 
७ बदु्धज्र्ोति टोल र्वकास संस्था १९७००।- 
८ दोगना संगम टोल र्वकास संस्था १९७००।- 
९ रमावापरु गाउँ टोल र्वकास संस्था १९७००।- 
जम्मा       १७७३००।- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

177300।- 

41.  काननुी सहजकिाि - गाउँपातलकामा उपाध्र्क्षको नेितृ्वमा न्र्ार्र्क सतमति रहने र सो सतमतिले मार न्र्ार्र्क तनरुपर् 
गनुि पदिछ । कार्ािलर्ले वडा स्िरीर् काननुी सहजकिािलाई वडामा मेलतमलाप सतमि गठन गरी  मेलतमलाप गराए 
बापि बैठक भत्ता खचि लेख्न ेगरेको छ। वडास्िरीर् काननुी सहजकिािलाई वडामा मेलतमलाप गराए वापि बैठक भत्ता 
ददने काननुी आधार नभएकोले असलु गनुिपने रु. 
गौ . न   पदातधकारीहरुको नाम थर बैठक संखर्ा र दर भकु्तानी रकम कर बाहेक 

११२।२०७७।३।१६ चाल ु कातलदास खनाल १४।५०० ५९५०।- 
पनुम थारु  १४।५०० ५९५०।- 
सजुािा शमाि १४।५०० ५९५०।- 
सरेुश लोध १४।५०० ५९५०।- 
  २३८००।-  

 
 
 
 

23,800।- 

42.  िातलम सञ्चालन - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २५ मा, गैरसरकारी सङ्घ संस्था, उपभोक्ता सतमति, 

सहकारी संस्था लगार्िका सामार्जक िथा सामदुार्र्क सङ्घ संस्थाले स्थातनर् िहसँगको समन्वर्मा रही कार्ि गनुिपने र 
सहकार्िको संर्क्त अनगुमन गरी प्रगति प्रतिवेदन बनाउने व्र्वस्था रहेको छ। गाउँपातलकाले देहार्का िातलम 
संस्थाहरुबाट गरी खचि लेखेकोमा िातलमको सञ्चालनको अवस्था, सहभातगिा, सम्पन्न एवं प्रभावकारीिाको बारेमा 
अनगुमन गरेको छैन। िि ्सम्बन्धमा सधुार गनुिपने देर्खन्छ।  

 



14 
 

तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

गौ . न  र तमति संस्थाको नाम कार्िकम रकम 

५२।२०७६-१०-२९चाल ुगापा  खडवा बनगाइ सामदार्र्क केन्द कम्र्टुर िातलम  २,००,०००।- 
७८।२०७६-१-१६चाल ुगापा खडवा बनगाइ सामदार्र्क केन्द िलब २,४०,०००।-  

43.  र्फल्ड भत्ता - कार्िपातलकाले तमति २०७५।१२।२६ को बैठकबाट दैतनक ज्र्ालादारीमा कार्िरि अतमन राम वचन 
केवटलाई २५% र्फल्ड भत्ता उपलब्ध गराउने तनर्िर् गरेको छ। नमनुा छनोट गरी परीक्षर् गदाि कार्िपातलकाले 
तनर्िर् नगरेका दैतनक ज्र्ालादारीमा कार्िरि तनम्न कमिचारीहरुलाई र्फल्ड भत्ता बापि रु. 51,015।- भकु्तानी 
गरेको छ। कार्िपातलकाको तनर्िर्वेगर खचि लेखेको रकम असलु गनुिपने रु. 
 

नाम पद अवतध २५ र्फल्ड भत्ता भकु्तानी रकम कर बाहेक रु 

राजन गौिम इर्न्जतनर्र  मंतसर देर्ख फागनु सम्म ३३,२००।- ३२,८६८।- 
र्वष्र् ुचौधरी सव इर्न्जतनर्र मंतसर देर्ख फागनु सम्म १८,३३०।- १८,१४७।- 
 जम्मा ५१,०१५।- 

 

 
 
 
 

51,015।- 

44.  प्रोत्सहान भत्ता - कार्ािलर्ले कार्िक्षेर वार्हरका कमिचारीलाई प्रोत्सहान भत्ता भकु्तानी गरर खचि लेख्न ु हदैुन।नमनुा 
छनोटका आधारमा परीक्षर् गदाि र्जल्ला हलुाक कार्ािलर्बाट तनर्तमि रुपमा पाररश्रतमक पाउने तनम्न कमिचारीहरुलाई 
प्रोत्सहान भत्ता भकु्तानी गरर खचि लेखेको छ। फरक कार्िक्षेर भएका कमिचारीलाई प्रोत्सहान भत्ता खचि लेख्न ेआधार 
नभएकाले असलु गनुिपने रु. 

नाम पद अवतध प्रोत्सहान  भत्ता भकु्तानी रकम कर बाहेक १% 

पजुारी र्ादव डाकं बाहक कार्त्तक देखी पसु सम्म १२०००।- ११८८०।- 
भलुइ बेल्दार पर र्विरक कार्त्तक देखी पसु सम्म २५५००।- २५२४५।- 
कृष्र् कुमार थारु कार्त्तक देखी पसु सम्म १५०००।- १४८५०।- 
जम्मा ५१,९७५।- 

 

 
 
 
 
 

51,975।- 

45.  र्जन्सी दार्खला - प्रदेश आतथिक कार्ािर्वधी ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (१) मा र्जम्मेवार व्र्र्क्तले 
आफ्नो र्जम्मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोर्ह ददन वा त्र्सको भोतलपल्ट र र्जन्सी मालसामान भए साि 
ददनतभर र्थास्थानमा दार्खला गरी शे्रस्िा खडा गनुिपने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले देहार्को र्जन्सी खररद गरी हालसम्म 
दार्खला गरेको छैन।् र्जन्सी मालसामान तनर्मानसुार दार्खला गनुिपने रु. 

ब. उ. शी. न. गो .भौ.  न. र तमति सामानको नाम रकम 

८०५४८५१०१०९ ६।२०७६।७।२४ अर्फस दराज,  टेबलुहरु (वडा ७ कोकार्ािलर्मा हस्िान्िरर्) १,५०,०००।- 
८०५४८५१०११० १९।२०७६।७।२५ 1.5 TON AC Force1800  र 1.0TON AC LK 120GE वडा नं. ५ 

को कार्ािलर्मा खररद 

१,४६,२२2।- 

 

 
 
 
 

2,96,622।- 

46.  उपभोक्ता सतमति िफि   

 साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(१) मा एक करोड रुपैर्ाँसम्म लागि अनमुान भएको तनमािर् 
कार्ि मार उपभोक्ता सतमतिवाट गराउन सक्ने र लागि अनमुानमा मूल्र् अतभबरृ्द्ध कर, ओभरहेड कर्न्टन्जेन्सी रकम 
र जनसहभातगिाको अंश समेि समावेश हनुे उल्लेख छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरु तनम्नानसुार छन ्: 

 

46.1.  उपभोक्तावाट भवन तनमािर् – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सतमतिसंग काम गने 
सम्बन्धमा व्र्वस्था छ। त्र्स्िै गाउँपातलकाको पाँचौ गाउँसभाबाट पाररि तनर्िर्हरुको बुंदा १६ मा गाउँपातलका 
अन्िगिि सञ्चालन हनुे र्वतभन्न र्ोजनाहरुमा १० प्रतिशि श्रमदान हनुे गरी र्ोजना सञ्चालन गने र संि संस्था र र्वतभन्न 
सामानको खररदमा जनश्रमदान नराख्न ेव्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले तनम्नानसुारका भवन तनमािर् कार्ि उपभोक्ता सतमति 
माफि ि गराउंदा सम्झौिामा उपभोक्ता सतमतिको लागि सहभातगिा रहने गरी तनमािर् कार्िको सम्झौिा गरेपतन उपभोक्ता 
सतमतिवाट जनसहभातगिाको अंश प्रर्ोग हनुे अवस्था देर्खंदैन । त्र्स्िै भवन तनमािर् पिाि गनुिपने ममिि सधुार कार्ि 
कसले गने सोको स्पष्ट व्र्वस्था गरेको देर्खंदैन। त्र्स्िै सम्झौिा बमोर्जम कार्िसम्पन्न नगने, कार्िसम्पन्न नभएकोमा 
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उपभोक्ता सतमतिलाई र्जम्मेवार बनाई कारवाही नहनु े अवस्था देर्खन्छ। अिाः साविजतनक भवन उपभोक्ता सतमति 
माफि ि गरेको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु. 
भौ.नं. तमति र्ोजनाको नाम लागि 

अनमुान 

सम्पन्न काम भकु्तानी खचि र्शषिक 

 

6-077/2/29 समैदेवी प्रा.र्व. भवन तनमािर् 1078313 1077313 999000 प्रदेश शसिि अनदुान 

14-077/3/26 र्व.र्प. स्मिृी भवन 1085940 1113318 1000000 
,, 

18-077/3/29 जनज्र्ोिी आधारभिू तबद्यालर् भवन तनमािर् 1648218 1402098 1275000 
,, 

24-076/11/13 राधाकृष्र् आधारभ ूतबद्यालर् 494718 494718 500000 संिीर् सरकार तबर्त्तर् 
समातनकरर् 

जम्मााः   3774000 
 

राधाकृष्र् आधारभिू तबद्यालर् भवन तनमािर्को लातग लागि अनमुान भन्दा बढी भकु्तानी भएको रु. ५,२८२।– समेि 
असूल हनुपुदिछ । 

 

37,74,000/- 

46.2.  चेनजे नखलुाएको – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३ मा खररद कारवाहीको िर्ारी गदाि 
खलुाउनपुने र्वषर् उल्लेख गरेको छ। जस अनसुार खररदको र्ववरर्, पररमार् र क्षेर र्र्कन गनुिपदिछ । नमनुा 
छनौटको आधारमा परीक्षर् गदाि कार्ािलर्ले तनम्न सडकहरुको लागि अनमुान िर्ार गदाि कुन चेनेजमा कार्ि गने 
खलुाएको छैन ।र्सरी चेनेज नखलुाई लागि अनमुान िर्ार गदाि िोर्कएकै ठाउँमा काम भएको र कार्िमा दोहोरोपना 
छैन भनी आश्वस्ि हनु सर्कएन। कार्ािलर्ले लागि अनमुान िर्ार गदाि चेनेज खलुाएर मार कार्ि अगाडी 
बढाउनपुदिछ । 

भौ.नं. कार्िसम्पन्न प्रतिवदेन अनसुार र्ोजनाको काम लागि अनमुान मूल्र्ाकंन भकु्तानी रकम 

 

148-077/3/29 खजरुीर्ा गाउँतभर १ र्कलोतमटर बाटो कालोपरे 31,80,558/- 8,41,680,/- 700000 

152-077/3/29 साझाटोल काभ्राको बोट रुख सडक कालोपरे  4191092/- 1999636/- 1574400 

153-077/3/20 सखवुानी डाँडा टोल सडक 540215 638471 500000  

 

46.3.  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८ बमोर्जम खररद र्ोजना िर्ार गनुिपने र तनर्म ९(१) मा लागि 
अनमुान िर्ार गदाि र्वचार गनुिपने र्वषर् सम्बन्धमा व्र्वस्था छ। पूवािधार तबकास िफि  वडा नं. ४ फसािर्टकर गाउँ 
तभरको सडक, पर्िम मर्हनैर्ा गाउँतभर सडक सरु्वधा नगर सडक र र्चउरा तमल जोड्ने बाटोको लातग सभाले रु. 
३३ लाख र्वतनर्ोजन गरेको तथर्ो ।वडा सतमतिको २०७६।११।३० को तनर्िर्को आधारमा उक्त र्ोजनालाई 
टुक्रर्ाई सरु्वधानगर सडक कालोपरेको लातग १७ लाख र काभ्राको बाटोको लातग १६ लाख रकम छ्ट्ट्टर्ाएको 
देर्खर्ो। वडा सतमतिको तनर्िर्को आधारमा साझाटोल काभ्राको बोट बाटोको लातग रु.२०,३२,८३९।- लागि 
अनमुान बनाई २०७७।२।३० मा सम्पन्न गनेगरी २०७७।१।२८ मा उपभोक्ता सतमतिका अध्र्क्ष सतुनिा 
थापासंग सम्झौिा गरेकोमा र्ोजना कार्ािन्वर्न नगरी पनुाः साझाटोल काभ्राको टोलको रु. ४१,९१,०९२।- लागि 
अनमुान िर्ार गरी सोर्ह उपभोक्ता सतमतिसंग २०७६।२।८ मा सम्झौिा गरी कार्ि गराई रु.१९,९९,६३६।- 
प्रार्वतधक मूल्र्ांकनको आधारमा भौ.नं. १५२-०७७।३।२९ बाट रु.१५,७४,४००।- भकु्तानी ददएको छ। 
र्वतनर्ोजन बजेटलाई कर्हले टुक्रा पाने र कर्हले अन्र् र्ोजनाको रकम ल्र्ाई पटक पटक सम्झौिा गने र सम्झौिा 
अनसुार परुा काम नगरेको र र्सरी काम नगरेको अवस्थामा भकु्तानी ददएको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,74,400।- 

46.4.  लागि अनमुान टुक्रा – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) बमोर्जम लागि अनमुान टुक्रा गनि नहनु े
व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले कार्िक्रम बनाउँदा एउटै र्ोजनाको लातग बडा र गाउँपातलका दवैु िफि वाट बजेट छुट्याई 
बजेटको आधारमा एउटै र्ोजनाको लातग अलग अलगि लागि अनमुान, नापी र्किाब, प्रार्वतधक मूल्र्ांकन िथा फरक 
भौचरवाट खचि लेखेको छ। र्ोजनाको लातग बजेट टुक्रर्ाउने, अलग लागि अनमुान िर्ार गने र खचि लेखेको उर्चि 
देर्खंदैन। सभाले बजेट छुट्टर्ाउँदा एक र्ोजनाको लातग एकमषु्ट बजेट नबनाई छुट्टर्ाएको साथै लागि अनमुान 
टुक्र्र्ाई खचि लेखेको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 

14,96,082।- 
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र्ोजनाको नाम र्वतनर्ोजन लागि अनमुान प्रार्वतधक 
मूल्र्ाङ्कन 

भौ.नं. भकु्तानी र्ोजना परु्स्िका 
अनसुार र्वतनर्ोजन 

समैदेवी िारवार िथा 
बृक्षारोपर् 

50000 55402 53961 34-076/12/9 50000 पाना ४१ क्र सं. १ 

900000 1005038 453582 40-077/1/3 453582 पाना ४४ ५(२) 

कुवारी गाउँतभर बाटो 
स्िरोन्निी 

900000 970082 1005534 89-077/3/21 900000 पाना ३९ क्र सं.१० 

92500 102727 109121 126-077/3/21 92500 पाना ३४ क्र.सं. १ 

 1942500    1496082   
46.5.  लागि अनमुान दर –  लागि अनमुान िर्ार गदाि मातनसले काम गने गरी लागि अनमुान िर्ार भएकोमा मेर्शनको 

प्रर्ोग गरी मानीसले गने कामको दरमा भकु्तानी ददन ुहुँदैन । कार्ािलर्ले सखुला नदी सरसफाई कार्िको लागि रु. 
३३,२८,५०३।– िर्ार गरी २०७७।३।९ मा काम सम्पन्न गनुिपने गरी सखुला नदी सरसफाई उपभोक्ता 
सतमतिसंग २०७७।२।११ मा सम्झौिा भएको तथर्ो । लागि अनमुान िर्ार गदाि १५ प्रतिशि मातनसले गने 
कामको रु. ५०।०६ र मेर्शनको रु. २९।४५ लाग्ने गरी रु.७९।५१  प्रति ि.मी दर रहेको देर्खन्छ । 
उपभोक्ता सतमतिले सम्पन्न गरेको कामको नापजाँच गरी ४१९३६.१३ ि.मी सफा गरेको आधारमा गाउँपातलका 
पूजँीगिको भौ.नं. ६०–०७७।३।३१ बाट रु.३३,२८,५०३।२८ भकु्तानी ददएको छ । लागि अनमुानको दर 
र्वश्लषेर्को आधारमा डोर हार्जरी रु.२०,९९,३२२।- र मेर्शनको रु.१२,३५,०१९।- को र्वल रहन ुपने देर्खन्छ। 
िर उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको र्वल भरपाई र डोर हार्जरी अनसुार डोर हाजीरी रु.३,५७,०००।-,  एक्साभेटरको 
रु.२५,६७,६९९।- र तडजेलको र्वल रु.८,४४,५२६।- पेश भएको छ । मातनसले गनुिपने काम मेर्शनवाट गरेको 
र मेर्शनको लाग्ने रु.१२,३५,०१९।- भन्दा बढी मेर्शन र इन्धन को रु.३४,१२,२२५।- र्वल राखी भकु्तानी 
भएकोले बढी भकु्तानी भएको रु.२१,७७,२०९।- छानर्वन गरी असूल हनुपुने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,77,209।- 

47.  क्र्ाम्पसलाई अनदुान – र्शक्षा िथा मानव स्रोि र्वकास केन्द्रले प्रकाशन गरेको कार्िक्रम कार्ािन्वर्न तनदेर्शकामा 
स्थानीर् िहवाट सम्पादन हनुे शैर्क्षक र्क्रर्ाकलाप अन्िगिि माध्र्तमक तबद्यालर् िहसम्म िलव िथा अन्र् तबद्यालर् 
गतिर्वतधसंग सम्बर्न्धि र्क्रर्ाकलापमा मार खचि गनि सक्ने व्र्वस्था गरेको छ। सो र्वपररि संिीर् सरकार राजश्व 
बांडफांड र्शषिकवाट प्राप्त रकमबाट र्ज्ञोदर् दधुनाथ थारु बहमुखुी क्र्ाम्पसलाई भौ.नं. २–२०७६।६।१४ वाट 
रु.८,००,०००।- र भौ.नं. ५-०७६।२।२६ वाट रु. ५,००,०००।- समेि रु. १३,००,०००।- अनदुान खचि 
लेखेको छ। क्र्ाम्पसले पेश गरेको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा भनाि, मातसक शलु्क लगार्ि तबतभन्न शलु्क उठाउने 
गरेको क्र्ाम्पसले तबश्वतबद्यालर्बाट अनदुान िथा प्रदेश सरकारवाट समेि अनदुान पाउने गरेकोमा गाउँपातलकाको 
कार्िक्षेर बार्हर गई क्र्ाम्सलाई अनदुान ददएको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,00,000।- 

48.  आतथिक कार्िर्वतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा १९ मा स्वीकृि बजेट िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
गराउने व्र्वस्था उल्लेख छ। कार्ािलर्ले संिीर् सरकार राजश्व बांडफांड र्शषिकवाट गोगौली देर्ख मटेररर्ा 
जानेवाटको लातग र्वतनर्ोजन गरेको रु.३० लाख अनसुार लागि अनमुान िर्ार गरी ठेक्का व्र्वस्थापन गदाि सत्र्वर्त्त 
कन्स्ट्रक्सनले कवोल गरेको रु.२५,७२,३३४।- मा सम्झौिा गरी कार्ि गराईरहेको छ। र्वतनर्ोर्जि रकम मध्रे् 
रु.४,२७,६६६।- मौज्दाि रहेको भनी कार्ािलर्को तनर्िर् वेगर वडा नं. ७ को अनरुोधमा रु.७,०३,१७९।३६ को 
लागि अनमुान िर्ार गरी तमति २०७७।३।५ मा उपभोक्ता सतमतिसंग सम्झौिा गरी प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन अनसुार 
रु.७,०८,११३।- काम गरेको देखाई भौ.नं.८–०७७।३।३१ बाट रु.६,५०,०००।- भकु्तानी ददएको छ। 
र्वतनर्ोर्जि बजेट बचि भएको भनी कार्ािलर्को तनर्िर् वेगर िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराएको िथा 
स्वीकृि रकम भन्दा बढी खचि लेखेको तनर्म सम्मि देर्खएन रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,50,000।- 

49.  सफ्टवेर्र खररद, तनमािर् िथा प्रमार्र्करर् - नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रर्ाली (ब्र्वस्थापन िथा संञ्चालन) 
तनदेर्शका २०७१ को बदुा ४ मा कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ि र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट संञ्चालन गनिको लातग 
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प्रर्ोग गने सूचना प्रर्वतध प्रर्ाली तनमािर् गदाि सचुना प्रर्वतध र्वभागमा पठाउनपुने र र्वभागले िीस ददनतभर प्रमार्ीकरर् 
गने व्र्वस्था छ ।कार्ािलर्ले प्रर्ोगमा ल्र्ाएको कम्प्र्टुर सफ्टवेर्र कार्िसम्पादन, सेवाप्रवाह, लेखा िथा प्रतिवेदनको 
लागी प्रर्ोग गदाि र्वभागबाट  प्रमार्ीकरर्  नगराइ प्रर्ोगमा ल्र्ाउने गरेको छ। र्वभागबाट प्रमार्ीकरर् नगराइ 
प्रर्ोगमा ल्र्ाउदा र्जुरलगको व्र्वस्था, तडर्जटल हस्िाक्षर मैतर सूर्वधा नहनुे हदुा स्वीकृि मापदण्डको सफ्टवेर्र प्रर्ोग 
नहनुे देर्खन्छ।मापदण्ड वेगरका र्स्िा सफ्टवेर्रहरु प्रर्ोग गदाि सेवाप्रवाह गरु्स्िररर् र आम्दानी खचिको र्ववरर् 
र्थाथि नहनुे देर्खएको छ। गाउँपातलकाले सफ्टवेर्र प्रर्ोग गदाि कानूनअनसुार प्रमार्ीकरर् िथा स्वीकृि गराएको 
सफ्टवेर्र प्रर्ोग गनुिपदिछ। 

आपिुीकिाि सफ्टवरे्र खचि रकम 

गभिनेन्स अटोमेसन सोलसुन प्रा.तल. िलब र्हसाब खािा व्र्वस्थापन प्रर्ाली ४,९२,६४२।- 

सांतग्रला इन्फरमेशन प्रा.तल सम्पत्ती कर, आर् लेखा, राजस्व संकलन ६,२०,३२०।- 

                           जम्मा ११,१२,९६२।-  
50.  आर् व्र्र्को वगीकरर् र लेखाङ्कन - अन्िरसरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३१ मा आर् व्र्र्को 

वगीकरर् र लेखाङ्कन सम्बर्न्ध व्र्वस्था छ। सो व्र्वस्था कार्ािन्वर्नका लातग एर्ककृि आतथिक संकेि िथा वगीकरर् 
र व्र्ाखर्ा, २०७४ ले खचि गनि र्वतभन्न खचि संकेि उल्लेख गरेको छ। नमनुा छनोट गरी परीक्षर् गदाि तनम्न 
खचिको लेखाङ्कन िोर्कएको खचि संकेि बाट गरेको नगरेकाले तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु.  

भौ नं तमति खचि संकेि र्ववरर् रकम रु. 
७४।२०७६-०७-२५ २२३१५ छपाई र्शषिक बाट कम्र्टुर खररद २,२६,५३२।- 
८२।२०७६-०८-०६ २११३९ अन्र् भक्ता बाट कमिचारी भ्रमर् भक्ता १२,८००।- 
८४।२०७६-०८-०८ २११३९ अन्र् भक्ता बाट कमिचारी भ्रमर् भक्ता ३९,८७०।- 
२३९।२०७६-३-२१ २११३१ स्थानीर् भत्ता बाट सरुवा भ्रमर् खचि १४,८००।- 
१८।२०७६-०६-१२ २११३१ स्थानीर् भत्ता बाट सरुवा भ्रमर् खचि ५,०००।- 
७३।२०७६-०७-२५ २११३१ स्थानीर् भत्ता बाट सरुवा भ्रमर् खचि १०,०००।- 
जम्मा   ३,०९,००२।- 

 

 
 
 
 
 

३,०९,००२।- 

51.  र्शक्षा िफि    

51.1.  र्वद्यालर्गि तनकासा रर्जष्ट्रर - अतधकार प्राप्त अतधकारीले आर् व्र्र् ठीक र र्वश्वसनीर् रहेको िथा दोहोरो हनुे गरी 
भकु्तानी भएको छैन भन्ने कुरामा ध्र्ान ददनपुदिछ ।कार्ािलर्ले िोर्कएको ढाँचामा र्वतभन्न र्वद्यालर्लाई तनकासा ददएको 
रकमको स्पष्ट र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राख्नपुनेमा र्वद्यालर्गि तनकासा अतभलेख राखेको छैन। र्वद्यालर्लाई 
तनकासा ददनपुने र भकु्तानी ददएको रकमको र्थाथि र्ववरर् प्राप्त गनि कदठन भएकोले र्वद्यालर्गि तनकासा रर्जष्टर 
अद्यावतधक गरी राख्नपुदिछ। 

 

51.2.  सेतनटरी प्र्ाड र्विरर् - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खररद कार्ि प्रतिस्पधाि सीतमि हनुे गरी 
टुक्रा टुक्रा खररद गनि नतमल्ने साथै तनर्म ८४ मा रु. ५ लाख देर्ख २० लाख सम्म लागि अनमुान भएको 
मालसामान तसलबन्दी दरभाउपरद्धारा खररद गनुिपने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले खररद गदाि आवश्र्किाको पर्हचान, 
खररदको र्ववरर्, पररर्ाम र क्षेर एर्कन गरी लागि अनमुान बनाउनपुदिछ। सामदुार्र्क र्वद्यालर्का छाराहरुलाई 
तनशलु्क सेतनटरी प्र्ाड र्विरर् गनि छुट्टा छुटै्ट तसलबन्दी दरभाउ परबाट तमति २०७७।०३।०८ मा नेपमेड मेतडसीन 
तडस्ट्रीब्र्टुसि लतलिपरुसंग सम्झौिा गरी २८००० थान प्रति एकाई रु.२७।- का दरले रु.८,५४,२८०।- को र 
पनु: तमति २०७७।०३।१७ मा होराइजन मेतडतसन तडस्ट्रीब्र्टुसिसंग सम्झौिा गरी १११३० थान प्रति एकाई रु.२८ 
का दरले रु.३,५२,१५३।-गरी कुल रु.१२,०६,४३३।- को सेतनटरी प्र्ाड खररद गरेको छ। कार्ािलर्ले उपलब्ध 
गराएको सेतनटरी प्र्ाड र्विरर्को भपािईमा प्रति एकाईका दरले नभई बोराका दरले र्विरर् गरेको छ। टुक्रा पारी 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१२,०६,४३३ 
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फरक दरमा मौज्दाि रहने गरी खररद गरेको कार्ि तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु. 
51.3.  र्ािार्ाि खचि - अथि मन्रालर्को कार्िक्रम कार्ािन्वर्न तनदेर्शका, २०७५ मा स्थानीर् िातलम गोष्ठीको प्रर्शक्षर्मा 

सहभागीको र्ािार्ाि खचि वापि रु.२००।- का दरले ददनपुने व्र्बस्था छ ।कार्ािलर्ले गो भौ नं २०१ (संर्िर् 
सरकार राजस्व बाडफाड) तमति २०७७।०२।२५ बाट गा.पा. स्िरीर् आधारभिु िह उत्तीर्ि परीक्षा र प्राथतमक िह 
उत्तीर्ि पररक्षा २०७६, को लातग प्रश्नपर तनमािर् सम्बन्धी कार्िशालाका सहभागी ३२ जना सहभागीलाई र्ािार्ाि 
खचि वापि रु.४००।- का दरले रु. १२,८००।- भकु्तानी देएको छ। कार्िक्रममा बढी दरमा भकु्तानी ददएको रकम 
सम्बर्न्धिबाट असलु गनुि पने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 

६,४००।- 
51.4.  र्शक्षक अनदुान – र्शक्षा र्वभागबाट प्रकार्शि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न परु्स्िका २०७6।७7 को र्क्रर्ाकलाप नं 

1.1.3.4 मा स्थानीर् िहले कार्िरि र्शक्षकको िलब भत्ता सम्बन्धी र्ववरर् एर्कन गरी र्शक्षा र्वकास िथा समन्वर् 
इकाइ माफि ि वा अद्यावतधक र्ववरर् अनसुार दरबन्दी, राहि र प्रार्वतधक धार िफि का अनदुानमा कार्िरि र्शक्षक िथा 
प्रर्शक्षकहरुलाइ र्वद्यालर्बाट प्राप्त माग फाराम रुज ुगरी अनदुान उपलव्ध गराउने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले र्वतभन्न 
र्वद्यालर्हरुलाई रु.20,62,000।- अनदुान ददएको छ।गाउँपातलका अन्िगिि रहेका र्वद्यालर्हरुमा संर्िर् सरकार 
साःशिि कार्िक्रमबाट दरबन्दी अनसुारका र्शक्षकहरुको िलब भिामा रकम तनकासा भएको छ । र्वद्यालर् र्शक्षक 
दरबन्दी तमलान नगरी दरवन्दीनै कार्म नभएका र्शक्षकलाई िलब भत्ता तनकासा ददने उद्दशे्र्ले कोष स्थापना गरी 
खचि लेखेको छ ।र्शक्षक दरबन्दी र र्वद्याथी संखर्ाको आधारमा आवश्र्क पने भए मार प्रतिस्पधाित्मक िवरले 
छनौट गरर शैर्क्षक गरु्स्िर अतभबरृ्द्ध हनुे आश्वस्ििा गरेर र्शक्षक तनर्रु्क्त गनुिपने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,62,000।- 

51.5.  तनकासा रोक्का - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०7६ को दफा नं. ५१ अनसुार र्जम्मेवार व्र्र्क्तले 
ऐन बमोर्जमको ररि परु्र र्ाई लेखा अद्यावतधक रुपमा राख्नपुने व्र्वस्था छ। फसािर्टकर माध्र्ातमक र्वद्यालर्मा ल्र्ाब 
तनमािर्को लातग तनकाशा गदाि र्वल भरपाई वेगर र्वद्यालर्को बैक खािामा गो.भौ.नं. १४५ तमति २०७७।३।३१ 
बाट रु.50,00,000।- ट्रान्सफर गरी तनकाशा खचि लेखेको छ। सो सम्बन्धमा छलफल गदाि अन्िर सरकारी 
र्वर्त्तर् हस्िान्िरर्बाट ल्र्ाब तनमािर्को तमति २०७७।३।३१ मा अर्खिर्ारी प्राप्त भएको बजेट र्िज नगने उद्देश्र्ले 
बैक खािा रोक्का गरेको जवाफ प्राप्त भएको छ। समर्मै बजेट तनकाशा र खचि गनेिफि  सम्बन्धीि तनकार्ले ध्र्ान 
ददनपुने देर्खन्छ ।  

 

 स्वास्थ्र् िफि    

52.  न्र्ानो झोला कार्िक्रम - साविजतनक खररद तनर्मावलीको २०६४ को तनर्म (३) मा कार्ािलर्ले खररद गदाि 
आवश्र्किाको पर्हचान,खररदको र्ववरर्,पररर्ाम र क्षेर एर्कन गरी लागि अनमुान िर्ारीका साथ खररद र्ोजना 
बनाउन ु पदिछ। कार्ािलर्ले सतु्केरी िथा नवजाि र्शशकुो सरुक्षाका लातग न्र्ानो झोला र्विरर् कार्िक्रमका लातग 
तमति २०७६।०६।१४ मा आश्रर् कन्स्ट्रक्सनबाट १५० थान रु. ७५३।- का दरले रु.१,१२,९५०।- र पनु: 
गो.भो.नं. ५१, तमति २०७६।११।१५ बाट आश्रर् कन्सट्रकसन बाट ३०० थान रु.७५३।- का दरले 
रु.२,५५,२६७।– गरी जम्मा रु.३,६८,२१७।–खररद गरेकोमा दार्खला प्रतिवेदन र र्विरर् भएको भपािई पेश 
गरेको छैन। न्र्ानो झोला उत्पादनसंग असम्बर्न्धि आपूिीकिािसंग टुके्र खररद गरेको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

३,६८,२१७।– 

 सामार्जक सरुक्षा  

53.  िथ्र्ाकं अध्र्ावतधक - सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को बदुा नं. १९ अनसुार र्वभागले 
स्थानीर् िहमा सामार्जक सरुक्षा सम्बन्धी सूचनालाई व्र्वर्स्थि गनि स्थानीर् िह, र्वभाग र बैङ्क र र्वत्तीर् संस्था र्वच 
प्रर्ालीगि सम्बन्ध स्थापना गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर्लाई प्रभावकारी र पारदशी बनाउन केन्द्रीकृि 
व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउने र उक्त प्रर्ालीमा लाभग्राहीको र्ववरर् प्रर्वर्ष्ट गरी अद्यावतधक गने 
र्जम्मेवारी सम्बन्धीि स्थानीर् िहको हनुे उल्लेख छ। कार्ािलर्ले प्रत्रे्क बषि सामार्जक सरुक्षा भत्ता पाउन े
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लाभग्राहीको िथ्र्ाङ्क, कार्िर्वतध बमोर्जम अद्यावतधक गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुिपनेमा अध्र्ावतधक िथ्र्ाङ्क 
लेखापरीक्षर्को क्रममा पेश गरेको छैन ।कार्िर्वतध बमोर्जम कार्ािलर्ले केन्द्रीकृि व्र्वस्थापन प्रर्ालीमा सचुना 
अद्यावतधक गनुिपदिछ । 

53.1.  साविजतनक सनुवुाई - सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को पररच्छेद ९ बदुा नं. ३५ मा 
गाउँपातलकाको वडा सतमतिले प्रत्रे्क चौमातसकमा कर्म्िमा एकपटक सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सम्बन्धमा साविजतनक 
सनुवुाई गनुिपने र साविजतनक सनुवुाईबाट प्राप्त गनुासा िथा सझुावहरु मध्रे् आफुले सम्बोधन गनि नसर्कने खालका 
सझुाव िथा गनुासाहरु सम्बोधनका लातग स्थानीर् िह कार्ािलर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । गाउपातलकाको कुनै पतन 
वडा सतमतिले र्स सम्बन्धमा साविजतनक सनुवुाईको कार्िक्रम सञ्चालन गरेको छैन। कार्िर्वतध बमोर्जम कार्ािलर्ले 
साविजतनक सनुवुाई गनुिपदिछ । 

 

53.2.  सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध, २०७५ को पररच्छेद ३ को बुँदा १० मा स्थानीर् िहले भत्ता पाउने 
लाभाग्राहीको फोटो सर्हिको अनसुचुी–५ वमोर्जम मलु अतभलेख अध्र्ावतधक गरी वडा अनसुार प्रत्रे्क वडा 
कार्ािलर्मा राख्नपुने व्र्वस्था छ। अध्र्ावतधक र्ववरर् अनसुार गाउँपातलकाले कार्िर्वतधको तनर्म १६(क) वमोर्जम 
पेश्कीको रुपमा प्रथम चौमातसकको रकम असोज १ गिेवाट दोस्रो हप्ता सम्म, दोस्रो चौमातसकको रकम मािको १ 
गिेवाट दोस्रो हप्ता सम्म र िेस्रो चौमातसकको रकम जेठको १ गिेवाट दोस्रो हप्ता सम्म तनकासा ददनपुने व्र्वस्था 
छ। र्ोवषि सामार्जक सरुक्षा वापि गाउँपातलकाले रु. ६,७१,७०,०००।- खचि गरेको छ। कार्ािलर्ले सामार्जक 
सरुक्षा भत्तालाई पेश्की जनाई प्रथम र्कस्िाको पेश्की फर्छ्यौट भएपिाि दोश्रो र दोश्रो र्कस्िा फर्छ्यौट गरी िेश्रो 
र्कस्िा तनकासा ददई फर्छ्यौट गनुिपनेमा बैङ्कलाई तनकासा ददएको रकम सोझै खचि जनाएको छ । सोझै खचि जनाई 
सामार्जक सरुक्षा र्विरर् गदाि र्विरर् नभई बाँकी रहेको रकम बैङ्कमा एक आतथिक बषि सम्म नै रहन सक्न ेहदुा ँ
पेश्की जनाई सोको फछ्र्र्ौट गरी थप तनकासा गने िफि  कार्ािलर्ले ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

 

53.3.  सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा २५(क) अनसुार बैकहरुले लाभग्राहीको खािामा 
रकम जम्मा भएको स्पष्ट देर्खने गरी लाभग्राहीको नाम, बैक खािा नम्बर र जम्मा भएको रकम सर्हिको र्ववरर् 
(अनसुरु्च १३) चौमातसक रुपमा सम्बर्न्धि स्थानीर् िहलाई र्वद्यतुिर् माध्र्ममा अतनवार्ि पठाउनपुने उल्लेख छ। 
र्सरी पठाएको र्ववरर्लाई रकम र्विरर् भएको भरपाई मातनने उल्लेख भएकोमा बैकहरुले सो अनसुरु्च-१३ 
गाउँपातलकामा पठाएको पाइएन। जसले गदाि पेश्की ददएको रकम मध्रे् कति र्विरर् भई कति बाँकी रहेको छ भनी 
एर्कन हनु सर्कएन। बैंकले कार्ािर्वतधक अनसुारको र्ववरर् िर्ार गरी पेश गनुिपदिछ।  

 

53.4.  लाभग्राही पररचर्पर - सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५को दफा ११ मा लाभग्राहीलाई अनसूुची-
११ अनरुुपको पररचर् पर प्रदान गने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले एम.आइ.एस.बाट प्राप्त भएको पररचर् पर जारी 
नगरी लाभग्राही पररचर्पर छपाई गरी र्विरर् गरेको छ।अनसूुची अनरुुपको पररचर् पर र्विरर् गने िफि  कार्ािलर्ले 
ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

 पदातधकारी सरु्वधा  

54.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा - नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा नगरसभाका सदस्र्ले पाउने 
सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनुे ब्र्वस्था अनसुार लरु्म्बनी प्रदेश संसदले स्थानीर् िहका पदातधकारी 
िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ जारी गरेको छ। ऐनको दफा ३ मा भएको ब्र्वस्था अनसुार 
पातलकाबाट देहार् बमोर्जम रु.48,78,000।- सरु्वधा वापि भकु्तानी भएको छ । 

 

तस.नं 

र्ववरर् प्रमखु/ 

अध्र्क्ष 

उपप्रमखु/ 

उपाध्र्क्ष 

वडाअध्र्क्ष 
७ जना 

कार्िपातलका  
सदस्र् ६ जना 

सभाका सदस्र् 
२३  

जम्मा 

 



20 
 

तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

जना 
१ बैठक भत्ता       

२ र्ािार्ाि खचि   840000 432000 828000 
2100000 

३ टेतलफोन, मोबाइल 42000 36000 252000 216000 690000 
1236000 

४ पसु्िक, परीका, ईन्टरनटे 48000 48000 252000 54000 552000 
954000 

५ समन्वर् िथा सहजीकरर्      0 

६ अतितथ सत्कार 72000 60000 336000 0 0 
468000 

७ खानेपानी/तबजलुी/ 

सरसफाई 
60000 60000 

   12000० 

८ चाडपवि खचि      0 

 जम्मा २२२००० २०४००० १६८०००० ७०२००० २०७०००० 4878000  
 आन्िरीक आर्िफि   

 कार्ािलर्को आन्िररक आर्िफि  देर्खएका व्र्होराहरु तनम्नानसुार रहेको छ :  

55.  आन्िररक आर् - कार्ािलर्ले वार्षिक अनमुातनि आन्िररक आर् आर् रु.१२,७५,५१,४००।- हनुे गरी सभावाट 
आन्िररक आर् प्रक्षेपर् गरेकोमा रु.४,६५,८२,३४८।०९ आर् भएको गरेको छ।लक्ष्र्को िलुनामा रु. 
८,०९,६९,०५१।९0 न्रू्न आर् भएको छ ।कार्िलर्ले वहाल र्वटौरी करमा रु. २,५०,०००।- राजश्व उठाउन े
लक्ष्र् राखेकोमा उल्लेर्खि शीषिकमा आर्नै भएको छैन।अिाः प्रक्षेर्पि आर् उठाउने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान 
जानपुदिछ।   

 

55.1.  सवारी कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेर तभरका सवारीमा 
िोर्कए बमोर्जम सवारी दिाि िथा वार्षिक सवारी कर र आफ्नो क्षेरमा आउने सबै प्रकारको सवारीमा िोर्कए बमोर्जम 
सवारी कर उठाउने उल्लेख छ। र्सवषि कार्ािलर्ले सवारी दिाि लगि िर्ार नगरेकोले सवारी दिाि संखर्ा िथा 
राजश्व असलुीको अवस्था र्र्कन गनि सर्कएन।सम्वर्न्धि तनकार्सँगको समन्वर्मा सवारी साधनको अतभलेख रार्ख कर 
असूलीलाई प्रभाबकारी बनाउन ध्र्ान ददनपुदिछ। 

 

55.2.  मनोरिन कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोर्जम तसनेमा, तभतडर्ो हल, सांस्कृतिक प्रदशिन 
हल, संगीि, तथर्टर मनोरिन प्रदशिन स्थल, ऐतिहातसक स्थलको प्रवेश शूल्कमा कर तलनूपने व्र्वस्था छ ।कार्ािलर्ले 
क्षेरतभरवाट उठ्न ु पने मनोरिन करको अतभलेख िर्ार गरेको छैन। अि मनोरिन करको लगि िर्ार गरी 
मनोरिन कर असलु गनुिपदिछ। 

 

55.3.  कार्ािलर्ले र्ो वषि नगदी रतसद कट्टा गरी नगदी रतसदको राजस्व आम्दानीको गोस्वारा खािा म.ले.प.फा.नं. २३ 
िर्ार गरेको छैन। नगदी रतसद छापी रतसद तनर्न्रर् खािा राखेपतन अर्िल्लो वषिको बांकी रतसद र र्सवषि छपाई 
गरी वडा कार्ािलर्हरुमा पठाएको रतसदको दोस्रो प्रति कार्ािलर्मा प्राप्त गरी दैतनक रुपमा कार्टएका नगदी 
रतसदहरुको अतभलेख िर्ार गरेको छैन। त्र्स्िै बैंकमा दार्खला भएको रकमको आधारमा गोश्वार भौचर उठाएको 
देर्खन्छ। दैतनक जोडजम्मा गदै मातसक जोड जम्मा गरी वार्षिक रुपमा स्पष्ट देर्खने गरी राजश्व प्राप्त भएको अतभलेख 
िर्ार नगरेकोले कार्ािलर्ले प्राप्त गनुिपने राजश्व रकम सम्बन्धमा र्र्कन गनि सर्कएन । 

 

55.4.  आन्िररक आर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा वजेट सीमा 
तनधािरर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गनि सक्ने व्र्वस्था छ । पातलकाले 
आतथिक वषि २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनदुानबाट गरेको खचिका िलुनामा आन्िररक आर्को र्स्थति देहार् बमोर्जम 
छ । 

अनदुानबाट खचि आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

३८७९०२५८४ ४६५८२३४८ १२ 
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उपरोक्त र्ववरर् अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचिको िलुनामा आन्िररक आर्को र्हस्सा 
१२ प्रतिशि मार रहेको छ। त्र्सैले गाउँपातलकाको आन्िररक आर् संकलनको दार्रालाई फरार्कलो पादै आन्िररक 
आर् बरृ्द्ध गनेिफि  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ।   

56.  कोतभड १९ व्र्वस्थापन   

56.1.  आम्दानीको स्रोि र खचि - कोतभड १९ रोकथाम तनर्न्रर् र व्र्वस्थापनमा कार्ािलर्ले पेश गरेको र्ववरर् अनसुार 
आतथिक वषिको मसान्ि सम्म रु. ४४,०६,७३५।०४ आम्दानी प्राप्त गरी रु. ३६,३८,७८४।- खचि गरेको छ 
।जसको र्ववरर् देहार्अनसुार रहेको छ : 

आम्दानीको स्रोि प्राप्त रकम खचि र्शषिक रकम 

प्रदेश सर्ञ्चि कोषबाट  राहि र्विरर् १४०९६४९ 

स्थानीर् िहको आफ्नै बजेटबाट र्वतनर्ोजन भएको २०००००० क्कारेर्न्टन होर्ल्डङ्ग सेन्टर तनमािर् व्र्वस्थापन ६४२०७० 
संर्िर् कोतभड कोषबाट ३९०००० आईशोलेसन केन्द्र तनमािर् व्र्वस्थापन ०।०० 
प्रदेश कोतभड कोषबाट १०००००० जनशर्क्त पररचालन १२००००० 
अन्र् स्रोिबाट प्राप्त आर् १०१६७३५.०४ औषतध एवं स्वास्थ्र् उपकरर् िथा सामाग्री खररद  
  अन्र् खचि ३८७०६५ 
जम्मा  ४४०६७३५.०४         जम्मा ३६३८७८४  

 

56.2.  जोर्खम भत्ता - नेपाल सरकारद्वारा जारी भएको कोरोना भाइरस (कोतभड १९) को संक्रमर्को उपचारमा संलग्न 
जनशर्क्तको र्जर्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश,२०७७ को बुंदा ७(ङ) मा,अनगुमन मलु्र्ाङ्कन िथा व्र्वस्थापनमा संलग्न 
प्रशासतनक जनशर्क्तलाई नेपाल सरकारले िोकेको शरुु िलब स्केलको ५० प्रतिशि र कन्ट्रर्ाक टे्रतसङ्गमा खर्टएका 
स्वास्थ्र्कमी, क्वारेनर्टनमा खर्टएका जनशर्क्तलाई ७५ प्रतिशि जोर्खम भत्ता प्रदान गनि सक्न े व्र्वस्था छ। 
कार्ािलर्ले अग्रपंतिमा खटेका स्वास्थ्र्कमीलाई जोर्खम भत्ता वापि रु.६,२५,६३७।- खचि लेखेको छ ।   

 

56.3.  राहि सामग्रीको खररद र र्विरर् - लकडाउनको अवतधमा कार्ािलर्ले देहार्का राहि सामाग्री रु. 14,09,649।- 
मा खररद गरी र्विरर् गरेको र्ववरर् पेश गरेको छ। पातलकाले सबै राहि सामानहरुको मलु्र् खलु्ने गरी र्ववरर् 
िर्ार नगरेकोले मलु्र् र पररमार् र्वच िलुना गनि सर्कएन। पेश भएको र्ववरर्मा खररद र र्विरर् पररमार् भएपतन 
र्विरर्को अवस्था खलु्ने गरी भरपाई िर्ार नगरेकोले वास्िर्वक र्पतडिले मार राहि प्राप्त गरे भनी आश्वस्ि हनु 
सर्कएन।  

राहि सामग्री ईकाइ खररद 
पररमार्  

प्रतिईकाइ दर रकम र्विरर् पररमार् बाँकी 
पररमार्  

गरु्स्िरमा तसकार्ि छ । 
छैन 

ननु के.र्ज. ८४८ २२.५० १९०८० ८४८ 0 छेन 

दाल के.र्ज. १६८४ ९१.५ १५४०८६ १६८४ 0 छेन 

खाने िोरी िेल तल. ८५७ ६८ १४३९७६ ८५७ 0 छेन 

लाईफ बोर् साबनु र्पस ८४८ ३०.५ २५८६४  ८४८ 0 छेन 

वतडनरी माक्स ग्लोभस 
र सेतनटाईजर समेि 

 ३८०६  १५७२०० ३८०६ 0 छैन 

गोरखनाथ चामल के.र्ज. १०००० ४५ ४५०००० १०००० 0 छेन 

सावा चामल के.र्ज. ५६२० ५० २८१००० ५६२० 0 छैन 

के एन ९५ मस्क र्पस ७१४ २४९.९२ १७८४४३ ७१४ 0 छैन 
जम्मा    १४०९६४९    

पातलकाले ७ वटा वडाको ८९६ िरधरुीका करीब ४४८० जनसंखर्ालाई चामल, दाल, र्चउरा, ननु, िेल र साबनु 
र्विरर् गरेको छ । राहि साम्रागी खररद गदाि र्वतभन्न वडाहरुले फरक फरक दरमा खररद गरर र्विरर् गरेकाले 
खररदमा एकरुपिा देर्खएन। 

 

56.4.  परीक्षर् - कार्ािलर्ले संक्रमर् अवतधभर प्राथतमर्ककरर् गरी सबै क्षेरमा गरेको परीक्षर् संखर्ा ६४७ मध्रे् ९३ 
संक्रतमि फेला परेको देर्खन्छ ।परीक्षर् र सो को दर देहार् अनसुार रहेको देर्खन्छ :  
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तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

मर्हना सबै के्षरमा गरेको कुल पररक्षर् संखर्ा Priprity 1 के्षरमा गरेको परीक्षर् 
संखर्ा 

Priprity2के्षरमा गरेको परीक्षर् संखर्ा 

 परीक्षर् संखर्ा संक्रतमि संखर्ा परीक्षर् संखर्ा संक्रतमि संखर्ा परीक्षर् संखर्ा संक्रतमि संखर्ा 
2077 बैशाख 245 ४5 ० ० ० ० 
2077 जेष्ठ 237 15 ० ० ० ० 
2077 असार १६५ ३३ ० ० ० ० 
          जम्मा ६४७ ९३      

56.5.  वार्षिक प्रतिवेदन - र्वपद जोर्खम न्र्तुनकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् र्वपद 
व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथिक वषिमा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी र्जल्ला र्वपद 
व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमति समक्ष पेश गनुिपने व्र्वस्था छ ।कार्ािलर्ले सोको 
प्रतिवेदन िर्ारी सम्बर्न्धि पक्ष समक्ष पेश गरेको पाइएन । ऐनमा भएको प्रावधानको पालना गनुिपदिछ । 

 

57.  पेश्की बाकँी - आतथिक कार्िर्वधी िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, 2077 को तनर्म ४७ अनसुार कार्ािलर्ले 
तनम्न तनमािर् व्र्वसार्ीहरुलाई रु. 31,20,000।– पेश्की ददएको छ । िोर्कएको समर्मा कार्ि सम्पन्न गरी 
पेश्की फर्छ्यौट गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जानपुदिछ।  

तमति पेश्की पाउने पेश्की रकम रु. 
२०७७-२-१५ िारा र्.ुके.कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल. ५,९७,०००।- 
२०७७-३-७ मरु्क्त कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल. ४७,५१,०००।- 
२०७७-३-३ नारार्र् तनमािर् सेवा  १०,१९,०००।- 
२०७७-३-८ गौिम तनमािर् सेवा २,०३,०००।- 
२०७६-८-६ खेम िारा कन्स्ट्रक्सन  ६,५०,०००।- 
जम्मा ७२,२०,०००।-  

 

58.  अनगुमन िथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने व्र्वस्था छ 
। सोही एनको दफा ८४(२)(ि) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम कििव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे 
व्र्वस्था छ । कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार आतथिक बषि २०७५।७६ सम्मको बाँकी रहेको बेरुज ु रु. 
41775849।20 मध्रे् र्ो बषि रु. 46,88,235।- कार्ािलर्बाट फर्छ्यौट भई रु. 37,087,614।2 बाँकी 
रहेकोमा र्स बषि रु. 2,69,53,385।- थप भई रु. 6,40,40,999।20  पगुेको छ। बाँकी बेरुज ुसमर्मै 
फर्छ्यौट गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जानपुदिछ। 

गि बषिसम्मको फर्छ्यौट 
गनि बाँकी रु. 

र्स बषि फर्छ्यौट 
रु. 

बाँकी बेरुज ुरु. 
र्ो बषिको सं.पबाट 
कार्म बेरुज ुरु. 

र्ो बषिको कार्म बेरुज ुरु. बाँकी 

4,17,75,849।20 46,88,235।- 37,087,614।20 ०।०० 2,69,53,385।- 6,40,40,999।20  

 



  

शदु्धोधन गाउँपातलका  

सर्ञ्चि कोष र्ववरर्  

आतथिक वषि 2076/77 

अनसुचुी-1 

(रु. हजारमा)  
क्र .स.  स्थातनर् 

िह 

र्जल्ला आर्  जम्मा 
आर् 

व्र्र् 
 

गि वषिको 
 र्जम्मेवारी 

संि िथा प्रदेश 
अनदुान 

राजश्व  
बाँडफाड  
रकम 

आन्िररक 

आर् 

अन्र् 

आर् 

चाल ुखचि पूरँ्जगि 

खचि 
अन्र् खचि जम्मा 

खचि 
मौज्दाि 

1 2 3 4 5 6 

(2+3+4+5) 
7 8 9 10 

(7+8+9) 
11 

(1+6-10) 
1 शदु्धोधन गाउँपातलका रुपन्देही 53432 387975 57339 46582 31912 523808 299256 135229 39425 473910 103330 

 
 
 
 

बेरुज ुबगीकरर् (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोवार) 
अनसुचुी-2  

 (रु. हजारमा)  

क्र.
स. 

र्जल्ला स्थानीर् िहको 
नाम 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु बाँकी बेरुज ु

दफा संखर्ा रकम 
bkmf ;+Vof रकम दफा संखर्ा रकम अशलु 

गनुिपने 

lgoldt ug'{kg]+ k]ZsL 

सैंद्धार्न्िक लगिी सैद्धार्न्िक लगिी सैद्धार्न्िक लगिी अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् कागजाि 
पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको 

जम्मा कमिचारी अन्र् जम्मा 

1 रुपन्देही शदु्धोधन 
गाउँपातलका 

74 29 36579 0 7 9626 74 22 26953 2623 22795 1535 0 0 24330 0 0 0 

 

 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थिी  

 अनसुचुी-3  

 (रु. हजारमा)      

क्र.स. स्थानीर् िहको नाम र्जल्ला गि बषि सम्मको बाँकी र्ो बषिको फर्छ्यौट बाँकी र्ो बषि सं.प.बाट कार्म भएको 
बेरुज ु

र्ो बषिको बेरुज ु कुल बाँकी बेरुज ु

1 शदु्धोधन गाउँपातलका रुपन्देही 41776 4688 37088 0 26953 64041 

 


