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जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील 
रहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पाना स्विन्र एवम ्
गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने । 

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

funds are efficiently used) 
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 र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन ।  

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

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

                                                                     नारार्र् एम.सी. 
( नार्व महालेखापरीक्षक) 

 
बोधाथाः 
सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,  

तसंहदरवार, काठमाडौँ – प्रतिवदेन संलग्न छ । 

mailto:Info@oag.gov.np
http://www.oagnep.gov.np/


 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

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

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

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

धकुोट गाउँपातलका  
गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्,गलु्मी । 

र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

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

कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्त गने आधार 

1. लेखापरीक्षर्बाट रु.१ करोड २2 लाख ७४ हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु.१6 लाख ८६ 
हजार र प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु.१ करोड ५ लाख ८८ हजार रहेको छ ।   

2. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 2077।1१।2३ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर 
प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा सर्हिका प्रमार् कागजािका आधारमा फछार्ौट भएका  दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अर्न्िम 
प्रतिवेदन पाना त्तीस (३०) र्सै साथ संलग्न छ । 

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

 

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

 

 

 



 
 

 

 

र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

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

र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

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

 

 

   

 

 

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

२०७६।७७ 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई 
संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उदे्दश्र्ले र्स पातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा 
सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रबर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्िि गरी 
नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा र्स धकुोट गाउँपातलकाको उदे्दश्र् रहेको छ । र्स गाउपातलका अन्िगाि 7 वडा, 39 सभा सदस्र्, 

86.32 वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा 22 हजार 454 जनसंखर्ा रहेको छ । 

स्थातनर् सर्ञ्चिकोष : आतथाक वषा २०७६।७७ स्थातनर् सर्ञ्चि कोष आर् व्र्र् र्हसाबको संर्श्रप्त अवस्था तनम्न बमोर्जम रहेको छ । 

तस.नं 

आर्िफा  तस.नं व्र्र्िफा  

र्ववरर् रकम रकम 
 र्ववरर् रकम रकम 

१  गि वषाको र्जम्मेवारी  7033608.80 १ चाल ुखचा 251640392.00 251640392.00 

 क) नगद 00 00 २ पूजँीगि खचा 136035329.00 136035329.00 

 ख) बैँक  3064267.80 00 ३ र्वर्त्तर् व्र्वस्था भकु्तानी  00 

 धरौटी मौज्दाि 3969341.00 00  क) ऋर् भकु्तानी  00 

 कल्र्ार्कारी कोष मौज्दाि 00 00  ख) ब्र्ाज भकु्तानी  00 

२ राजस्व ( आन्िररक आर्)  51422278.00  ग) अन्र् भकु्तानी  00 

 क) आन्िररक राजस्व 3813784.00 00 ४ लगानी  00 

 ख) राजस्व बाँडफाँड संघ 43424660.00 00  ऋर् लगानी  00 

 ग) राजस्व बाँडफाँड प्रदेश 4183834.00 00  शेर्र लगानी  00 

३ र्वर्त्तर् हस्िान्िरर् संघ  325877000.00  अन्र् लगानी  00 

 क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान 91300000.00 00 ५ धरौटी र्फिाा 100000.00 100000.00 

 ख) सशिा अनदुान 217590000.00 00 ६ जनश्रमदान र्फिाा  00 

 ग) समपूरक अनदुान 9400000.00 00 ७ कोष र्फिाा 00 00 

 घ) र्वशेष अनदुान 7587000.00 00 ८ मौज्दाि  10142893.80 

४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान  40165000.00  क) बैँक मौज्दाि 10142893.80 00 

 क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान 4140000.00 00  ख) नगद मौज्दाि  00 

 ख) सशिा अनदुान 8000000.00 00 ९ शसिा अनदुान र्फिाा  26042331.00 

 ग) समपरुक अनदुान 15000000.00 00  क) संर्घर् अनदुान 22662656.00 00 

 घ) र्वशेष अनदुान 13025000.00 00  ख) प्रदेश अनदुान 206875.00 00 

५ अन्िर स्थानीर् िहबाट प्राप्त  00  ग) सामार्जक सरुक्षा 3172800.00 00 

६ अन्र्  00  घ) संर्घर् समपरुक  00 

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

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

 ग) पर्ाटन बोडा नेपाल  00 ११ जनश्रमदान मौज्दाि  00 

 घ) एन एन एस डब्ल ुए  00 १२ धरौटी मौज्दाि 5845179.00 5845179.00 

७ र्वतभन्न कोषिफा को आर्  00 १३ कोष खािाको मौज्दाि  4523397.00 

८ र्वपद् व्र्वस्थापन कोष 11708695.00 11708695.00  क) र्वपद् व्र्वस्थापन कोष 3523397.00 00 

९ कमाचारी कल्र्ार्कारी कोष 1000000.00 1000000.00  कमाचारी कल्र्ार्कारी कोष 1000000.00 00 

१० र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त  00 १४ अन्र् व्र्र्  96839885.00 

११ धरौटी आर् 1975838.00 1975838.00  

क) कोतभड तबषेश कृर्ष 
कार्ाक्रम 1695000.00 00 

१२ लगानीको सावँा र्फिाा  00  

ख) रार्िर् पररचर्पर िथा 
पर्िकरर् 
तबभाग 793567.00 00 

१३ अन्र् र्वर्वध आर्  100372685.00  

ग) दीघासेवा सम्मान िथा 
सामार्जक सरुक्षा 81414000.00 00 

 क) कोतभड तबषेश कृर्ष कार्ाक्रम 1695000.00 00  

घ) स्थातनर् पूवााधार तबकास 
साझेदारी  10100000.00 00 

 

ख) रार्िर् पररचर्पर िथा 
पर्िकरर् तबभाग 793567.00 00  

ङ) पर्ाटन पूवााधार तबकास 
आर्ोजना 257318.00 00 

 

ग) दीघासेवा सम्मान िथा 
सामार्जक सरुक्षा 84586800.00 00  च) र्जल्ला समन्वर् सतमति 2580000.00 00 

 

घ) स्थातनर् पूवााधार तबकास 
साझेदारी  10100000.00 00   96839885 00 

 

ङ) पर्ाटन पूवााधार तबकास 
आर्ोजना 257318.00 00 १५ र्वतभन्न कोषिफा को खचा  8185298.00 

 च) र्जल्ला समन्वर् सतमति 2580000.00 00  र्वपद् व्र्वस्थापन कोष  8185298.00 00 

 छ) सूचना प्रतबतध अतधकृि िलब 360000.00 00  प्रदेश तबभाज्र् कोषमा दार्खला 200400.00 200400.00 

 
जम्मा  539555104.8 

 
जम्मा  539555104.8 
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 र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर्  

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

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

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

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

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

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

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

 

2.  बैक र्हसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट 
स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाब 
तमलान र्वबरर् िर्ार गनुापनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको खािाको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार 
गरेको छैन । आतथाक तबबरर् बमोर्जम मौज्दाि रु २०५११४६९।८० उल्लेख छ । अि पातलकाले 
बैंक र्हसाब तमलान तबबरर् िर्ार गररन ुपदाछ । 

 

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

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

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

• पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वषा 
संचातलि कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ाक्रम 
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अनसुारको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन।  
• कार्ाालर्को शे्रष्िा र वैक र्वचको र्हसाव फरक परे वा नपरेको सम्वन्धमा वैक र्हसाव तमलान 

र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् र्हसाव तमलान भए नभएको सम्वन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• संस्था दिाा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार पातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमाार् 
गना गठन गरेका उपभोक्ता सतमति उक्त ऐनको व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनुे गरी दिाा गरेको 
पाइएन  
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• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्ासम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको सावाजतनक सनुवुाई 
र सावाजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ा गनुा गराउन ुपनेमा अतधकांशिः पालना भएको पाईएन। 

• वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार गरेको छैन । 

• पातलकाको र्वकास तनमाार् व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क प्रार्वतधक िथा 
प्रशासतनक कमाचारीको 6 जनाको दरबन्दी रहेकोमा 6 दरबन्दी ररक्त रहेको पाईर्ो । 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ को दफा 14 अनसुार नागररक वडापरमा 
उल्लेर्खि सेवाहरुको कार्ाान्वर्न र्स्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन । 

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

• तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव 
भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी रु.29056841 िलब खचा 
लेखेको पाईर्ो । िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्र्कन हनु सकेन । 

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

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

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

 

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

 

 बजेट िथा कार्ाक्रम  

6.  बजेट पेश, पाररि र अर्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् िहले  
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आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर पेश 
गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि गनुापने व्र्वस्था छ । 
सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा 
उपाध्र्क्ष/उप प्रमखु श्री तभम बहादरु खरी ले तमति २०७६।3।10 गिे रु.43 करोड 23 लाख23 
हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा तमति २०७६।3।15। मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् 
िहका प्रमखुले 2076/4/15 मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गरेको 
देर्खन्छ । कानूनले िोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान पेश गरी पाररि गने र अर्खिर्ारी ददनेिफा  
ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

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

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

 

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

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

 

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

.
स बजेट उपर्शषाक कुल खचा 

चौमातसक खचा (रु.हजारमा) 

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेश्रो चौमातसक आषाढ मर्हना 
१ चाल ुखचािफा  251640 63718 74512 113410 84180 

२ पूरँ्जगि खचािफा  136035 7550 22252 106233 64853 

  जम्मा 387675 71268 96764 219643 149033 

  प्रतिशि 
 18.39 24.96 56.66 38.44 

 पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार बार्षाक रु.387675 हजार तनकासा भएकोमा प्रथम 
चौमातसकमा रु.71268 हजार अथााि 18.39 प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा रु.96764 हजार अथााि 
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24.96 प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा रु.219643 हजार अथााि 56.66 प्रतिशि खचा गरेको देर्खएको 
छ । र्सरी न ैआषाढ मर्हनामा मार रु.149033 अथााि 38.44प्रतिशि खचा देर्खनलेु आषाढमा आएर 
खचाको चाप बढेको देर्खएकाले सन्ितुलि खचा ब्र्वस्थापन भएको देर्खएन । स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार 
चौमातसक रुपमा सन्ितुलि खचा हनुे गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गररनपुदाछ । 

10.  क्षरेगि बजेट र खचाको र्स्थतिः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि रुपमा 
समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट र 
खचाको र्स्थति देहार्अनसुार रहेको देर्खन्छ । 

क्र.स क्षरे बजेट खचा 
खचा प्रतिशि  

जम्मा खचाको िलुनामा 
१ आतथाक र्वकास 36575000 32967278 6.8% 

२ पूवााधार र्वकास 95833000 85363349 17.62% 

३ सामार्जक र्वकास 285926510 265663965 54.83% 

४ बािावरर् िथा र्वकास  8315000 8201208 1.69% 

५ संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र सशुासन  4250000 4222505 0.88% 

६ अन्र् कार्ाालर् संचालन िथा प्रशासतनक 89801320 88097301 18.18% 

जम्मा 520700830 484515606  

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् सामार्जक र्वकास मा सबैभन्दा बढी 54.83 
प्रतिशि र संस्थागि र्वकास सेवा प्रवाह र सशुासन मा सबै भन्दा घटीमा 0.88 प्रतिशि रहेको छ । 

 

11.  खचा तबश्लषेर्ः पातलकाले र्स वक्षा कूल आन्िररक आर्बाट रु.3813784/- राजश्व वाडफाडद र अनदुान 
बाट रु.413650494/- समेि रु.417464278/-आम्दानी भएकोमा चाल ु िफा  
रु.251640392/- र पूर्जगि िफा  रु.136035329/- समेि रु.387675721/- खचा भएको छ 
। खचा मध्रै् आन्िररक आर्कव र्हस्सा 0.98 प्रिशि रहेको छ । र्स वषा पदातधकारी मा 
रु.6951000/- खचा भएको छ जनु आन्िररक आर्को 182.25 प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाइा 
प्राप्त सवै अनदुान र राजश्व वाडफाडको रकमबाट 60.83 प्रतिशि चाल ुर 32.89 प्रतिशि मर पूर्जगि 
तनमाार्मा खचा भएको देर्खन्छ । र्सबाट पातलकाहरुले र्वकास तनमाार् कार्ाक्रम संचालनमा न्रू्न खचा गरी 
प्रशासतनक कार्ामा वढी खचा गरेको देर्खन्छ । प्रशासतनक खचा तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजश्व 
वाडफाडको रकम अतधकरुपमा र्वकास तनमाार्मा पररचालन गररन ुपदाछ ।  

 

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

कार्ाक्रम/र्ोजना कुल कार्ाक्रम 

वार्षाक प्रगति र्स्थिी 

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

कार्ाक्रम संखर्ा 363  

   
363  

 

 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  

13.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोर्जम 
स्थानीर् िहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई ध्र्ानमा राखी 
कमाचारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् िहमा संगठन 
संरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सर्हि 33  दरबन्दी स्वीकृि 
रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि सर्हि 27 जना पदपूिी भएको देर्खन्छ । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ा मातनएका प्रशासकीर् 
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अतधकृि, इन्जीतनर्र, जनस्वास्थर् अतधकृि सर्हि प्रशासनका सहार्क स्िर पाँचौ समेि गरी 6 पदहरु ररक्त 
रहेका छन ्। दरबन्दी बमोर्जम जनशर्क्तको पूर्ािा नहुँदा र्वषर्गि कार्ाक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा 
पातलकाको समग्र कार्ा सम्पादनमा असर परेको र्स्थति छ । िसथा ररक्त पदहरु र्थाशक्र् तछटो पूतिा गरी 
सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

14.  कमाचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार 
क्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको र 
सेवा करारबाट तलईन ेकमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गना नसर्कने व्र्वस्था 
छ । िर पातलकाले र्वतभन्न 6 पदमा 23 जना कमाचारीहरु करारमा रार्ख रु.6184250/- खचा लेखेको 
छ ।  

 

15.  कल्र्ार् कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् 
सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारि प्रत्रे्क कमाचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतिशि 
रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले र्स 
वषा र्वत्तीर् समानीकरर्बाट कमाचारी कल्र्ार् कोषमा रु.1000000/-ट्रान्सफर गरेको छ । िर उक्त 
कोषको संचालन सम्बन्धी पातलकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको देर्खएन । र्सरी कानूनको 
व्र्वस्था नगरी पातलका अनदुानबाट सोभैm कमाचारी कल्र्ार् कोषमा रकम ट्रान्सफर गना तमल्न ेनदेर्खएकाले 
उक्त रकम र्फिाा तलई स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा दार्खला हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000000 

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

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

 

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

वडा संखर्ा वडा सर्चवको दरबन्दी वडा सर्चवको पदपूतिा ररक्त वडा सर्चव 

७ ७ ५ २  

 

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

र्ववरर् जम्मा 
  स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास ० 

पर्िकरर्िफा   

जन्मदिाा 719 

मतृ्र्दुिाा 166 
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बसाईसराई दिाा 55 

र्ववाह दिाा 204 

सम्बन्धर्वच्छेद दिाा 12 

पूवााधार र्वकास सडक तनमाार् 
 

कालोपरे सडक तनमाार् ० 

कालोपरे सडक ममाि ० 

ग्राभेल सडक तनमाार् ० 

ग्राभेल सडक ममाि ० 

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

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

रु १ लाख 
सम्म 

रु १ लाख देर्ख २ 
लाख सम्म 

रु २ लाख देर्ख ५ 
लाख सम्मका 

रु ५लाख देर्ख १० लाख 
सम्मका 

रु १० लाख भन्दा 
बढीको जम्मा 

116 78 101 33 35 363 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले 363 वटा र्ोजनाहरु रहेका छन ् । त्र्सैले साना रकमका धेरै 
र्ोजनाहरु संचालन गदाा कार्ाालर्को जनशर्क्त वष ै भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ु पने, संचातलि 
र्ोजनाबाट चाल ुप्रकृर्त्तका कार्ामा बढी खचा भई लागि प्रभावी नहनु ेिथा तनमाार् कार्ाको गरु्स्िरमा समेि 
नकारात्मक असर पने अवस्था िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

 कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  

20.  कानून र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड 
बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्न ेव्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला 
िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले 
हालसम्म 13 वटा ऐन, 25 कार्ार्वतध लगार्ि 38 वटा काननु तनमाार् गरी कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको छ  । 
साथै पातलकाले... वटा कानूनहरु तनमाार् गरी सभा।कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गरेिापतन उक्त कानूनहरु 
राजपरमा प्रकाशन गरेको छैन ् । िसथा उक्त कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ु
पदाछ । 

 

 पदातधकारी सरु्वधा  

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

२०७५ को दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी, सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आफु तनवाार्चि भई 
अनसूुची–१ बमोर्जम पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको तमति 
देर्ख मातसक सरु्वधा पाउने व्र्वस्था गरेकोमा सम्मानीि सवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ कातिाक १ 
गिे बाट लागू हनुे गरी उक्त सरु्वधाहरु खारेज गररएको छ । जसअनसुार लरु्म्वतन प्रदेश सरकारले प्रभम 
संशोधन गरी तमति २०७७/३/८ मा पाररि गरेको उक्त पदातधकारी सरु्वधा सम्बन्धी ऐनको अनूसूर्च 
१(क),१(ख),१(ग) मा उल्लेख भएको सूर्वधामार ददन तमल्न ेदेर्खन्छ । पातलकाले पदातधकारीको मातसक 
पाररश्रतमक सरु्वधामा तनम्नानसुार रु.1251000/- खचा लेखेको देर्खन्छ । 

तबबरर् अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष वडाध्र्क्ष ६ का पा सदस्र् ६ सभासदस्र् २४ जम्मा 
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जना जना जना 
२०७६ श्रावर्देर्ख असौजसम्म ९०००० ८१००० ३६०००० २१६००० ५०४००० १२५१०००  

22.  पदातधकारीहरुलाइ चाडपवा खचा भकु्तानी स्थातनर् िहका पदातधकारी सदस्र्को सेवा सरु्वधा सम्बर्न्ध ऐन, 
2075 मा पदातधकारीहरुलाइा पाररश्रतमक वाहेक चाडपवा भकुिानी गना तमल्ने नदेर्खएकोमा स्थानीर् िहका 
पदातधकारी िथा सदस्र्हरुले पाउने सरु्वधा सम्बर्न्ध कानूनमा संशोधन र एर्ककरर् गना वनेको र्वधेर्क 
2076 मा व्र्वस्था भएको भन्दा कृष्र् बहादरु साकीलाइ रु १२०००।०० भकु्तानी ददनपुनेमा रु 
२००००।० भकू्तानी ददएकोले बर्ढ भकु्तानी भएको रु ८०००।०० असलु हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

८००० 

23.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा नगरसभाका 
सदस्र्ले पाउन े सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनुे ब्र्वस्था अनसुार लरु्म्वतन प्रदेश संसदले 
स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा 
भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट प्राप्त तबबरर् अनसुार देहार् बमोर्जम रु.५७०००००।०० सरु्वधा 
वापि भकु्तानी भएको छ  
तस.नं र्ववरर् अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष वडाअध्र्क्ष..७ 

जना 
कार्ापातलका 
सदस्र् ६ जना 

सभाका सदस्र्.२४ 

जना 
जम्मा 

१ बैठक भत्ता १६००० १६००० १००००० ६८००० ८८००० २८८००० 

२ र्ािार्ाि खचा ०० ०० ६३०००० २७०००० ५९४००० १४९४००० 

३ टेतलफोन,मोबाइल ०० ०० १८९००० १३५००० ४९५००० ८१९००० 

४ पसु्िक,परीका,ईन्टरनेट ३६००० ३६००० १८९००० १३५००० ३९६००० ७९२००० 

५ समन्वर् िथा सहजीकरर् ९०००० ७२००० ३७८००० २२५००० ५९४००० १३५९००० 

६ अतितथ सत्कार ५४००० ४५००० २५२००० ०० ०० ३५१००० 

७ खानेपानी/तबजलुी/सरसफाई ४५००० ४५००० ०० ०० ०० ९०००० 

८ ममाि ४५००० ४५००० ०० ०० ०० ९०००० 
९ चाडपवा खचा ३०००० २७००० १२०००० ७२००० १६८००० ४१७००० 

 जम्मा      ५७०००००  

 

24.  तनबतृ्तभरर्लाइ सतुबधा भकु्तानी: स्थानीर्िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुले पाउने सरु्वधा सम्बर्न्धि 
कानूनमा संसोधन गना बनेको र्वधेर्क 2076 को दफा नं.3 मा पदातधकारी र सदस्र्ले आफु तनवाार्चि 
भइा काम कारवाही शरुु गरेको र मातसक सरु्वधा र पाररश्रतमक नतलएको पदातधकारी वा सदस्र्ले सो 
सरु्वधा नतलएको तमति देर्ख स्थानीर्िहको आन्िररक श्रोि समेिको आधारमा र्स ऐनमा उल्लेख भएको 
सरु्वधा पाउने छ भन्ने उल्लेख भए अनसुार पातलकाबाट प्राप्त तबबरर् अनसुार देहार्मा उल्लेर्खि तनवृत्तभरर् 
पाइरहेका वडा नं ७ का वडाध्र्क्ष श्री र्हम प्रसाद पन्थीलाइ 207४ श्रावर्देर्ख २०७७ आषाढसम्म ३६ 
मर्हनाको रु.७०२०००/- भकु्तानी तलएको देर्खन्छ । िसथा ऐनमा दोहोरो सरु्वधा तलन पाउने वा नपाउन े
सम्बन्धमा स्पष्ट व्र्वस्था भएको देर्खएन   
नाम थर  र्ािार्ा

ि 
पतरका टेतलफोन अतितथ जनसम्पका  जम्मा चाडपवा कुल जम्मा  

वडा नं २ का वडाध्र्क्ष श्री र्हम 
प्रसाद पन्थीलाइ २०७४ 
श्रावर्देर्ख २०७६ असौजसम्म 

०० ८१००० ८१००० १०८००० १६२००० ४३२००० २४००० ४५६००० 

वडा नं २ का वडाध्र्क्ष श्री र्हम 
प्रसाद पन्थीलाइ २०७६ 
कातिाकदेर्ख२०७७ आषाढसम्म 

९०००० २७००० २७००० ३६००० ५४००० २३४००० १२००० २४६००० 

जम्मा ९०००० १०८००० १०८००० १४४००० २१६००० ६६६००० ३६००० ७०२००० 

 

25.  वैदेर्शक भ्रमर् — दैतनक भ्रमर् भत्ता तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३(५) अनसुार अन्र्र जनुसकैु कुरा 
लेर्खएको भए पतन पदातधकारी वा कमाचारीले र्वदेश भ्रमर् गनुापदाा नेपाल सरकार मर्न्रपररषदले तनर्ार् 
गनुापदाछ । र्स पातलकाका देहाएका पदातधकारी बैदेर्शक भ्रमर्मा रु.69200/ खचा भएको देर्खन्छ । 
र्सरी वैदेर्शक भ्रमार्मा खटाउँदा तनर्ममा उर्ल्लर्खि व्र्वस्थाअनसुार नेपाल सरकारको स्वीकृि तलईएको 
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देर्खएन । 

तस.नं. बैदेर्शक भ्रमर्मा जानेको पद र नाम भ्रमर् गरेको देश भकु्तानी रकम 

 अध्र्क्ष श्री भपुाल पोख्रले र्चन 69200  
26.  र्वर्वध खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट अनमुान 

आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले 
र्स वषा र्वर्वधिफा  मार रु.2682288/-खचा गरेको छ । 

 

27.  आतथाक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथाक सहार्िा, 
चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गना पाउने व्र्वस्था रहेको देर्खंदैन । िर पातलकाले र्स वषा  
रु.534841/- आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेका छन ् । आतथाक सहार्िा खचा लेख्न े कार्ामा तनर्न्रर् 
गनुापदाछ  

 

 अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग  

28.  अनदुान र्फिाा – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् िहमा 
प्राप्त हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान खचा नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा गनुापने 
व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् (सरुको अनसूुची १२ र २१) अनसुार २०७७ असार मसान्िमा 
देहार्बमोर्जमको अनदुान खचा नभई बाँकी रहेकोमा र्फिाा गरेको पाइएन । खचा नभई बाँकी रहेको 
तनम्नानसुारको रकम सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा गनुापने रु.30703233/- मध्रे् 077/078 को भाद्रमा 
रु.22869531 मार र्फिाा भइा वाँर्क र्फिाा गनुापने रु. 
अनदुान प्रदान गने 
तनकार् 

अनदुानको 
प्रकार 

प्राप्त रकम खचा रकम बाकँी रकम 

संघीर् सरकार शसिा  217590000 191838192 25751808 

 र्वषेश 7587000 7094791 492209 

 समपरुक 9400000 5894242 3505758 

प्रदेश सरकार शसिा  8000000 7865600 134400 

 र्वषेश 13025000 12205942 819058 

 समपरुक 15000000 15000000 
 

 जम्मा 270702000 239898767 30703233 

 र्फिाा पठाएको   22869631 
 वाकँी   7833602  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7833702 

 

 

 

 

 

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

सोझौ खररद तसलबर्न्द दरभाउपर वोलपर िेस्रो चौमातसकमा व्र्वस्था 
भएको 

संखर्ा रकम संखर्ा रकम संखर्ा रकम संखर्ा रकम 

35049768 9 4141337 10 8627924 10 22280507 24 30724200  

 

30.  बार्षाक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले सावाजतनक तनकार्ले िोकेको 
सीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाा िोर्कए बमोर्जमको खररद गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार 
गनुापने ब्र्वस्था छ । र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक १० करोडभन्दा 
बढीको खररद गदाा गरुुर्ोजना िर्ार गनुापने तनर्म ८ ले बार्षाक १० लाखभन्दा बढीको खररद गदाा वार्षाक 
खाररद र्ोजना बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । र्स पातलकाले र्वतभन्न शीषाक अन्िगाि वार्षाक 

 



11 

 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

रु.136035329/-पूजँीगि खचा/खररद तनमाार् कार्ा गरेको छ । िर पातलकाले आफ्नो खररद 
तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोर्जम बार्षाक खररद र्ोजना र गरुुर्ोजना नबनाई खररद 
कार्ा गरेको देर्खर्ो । अिः पातलकाले उक्त तनर्मावली बमोर्जम खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना बनाई व्र्वर्स्थि 
र प्रभावकारी हनुे गरी खररद कार्ा गनुापदाछ । 

31.  सवारीसाधन खररद – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालकु संघीर् मन्रालर्को 
पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन खररद गनुा पदाछ । 
अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन िथा सम्पिी हस्िान्िरर् 
सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट 
िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद गना नपाईने व्र्वस्था छ । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले  1 थान दइुा पांग्र ेसवारी साधन रु.268800/- 
िथा 3 थान चार पांग्र ेसवारी साधन खररदमा रु.8020000/- बजेटबाट खचा गरेको छ । 

तस.नं सवारी साधन संखर्ा रकम 

१ टाटा समुव एम्बलेुन्स  1 थान 268800 

२ डवल क्र्ाप र्पकप 2 थान 5025000 

3 तमतन र्ट्रपर 1 थान 2995000 
 जम्मा 4 थान 8288800  

 

 कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  

32.  आर्को अनमुानः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा बजेट 
सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनु ेआन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्ने ब्र्वस्था  छ । 
पातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, सेवा शलु्क, दस्िरु वापि 
अनमुातनि रु.3300000 प्राप्त हनुे प्रक्षेपर् गरेकोमा आतथाक वषा २०७६।७७ मा रु.3823784 अथााि 
अनमुान भन्दा 115.57 प्रतिशि बढी आर् प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी 
आर्को अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान बरृ्र्द् गनेिफा  र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क देर्खएको छ । 

 

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

केर्न्द्रर् अनदुानबाट खचा आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

383861937 3813784 0.99% 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचाको िलुनामा आन्िररक 
आर्को र्हस्सा 0.99 प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सैले पातलकाको आन्िररक आर् संकलनको दार्रालाई 
फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।   

 

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

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

 

36.  राजश्व दार्खला : आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम र्जम्मेवार व्र्र्क्तले 
आफ्नो र्जम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दार्खला गरी से्रस्िा खडा गनुा पने व्र्वस्था छ । साथै 
सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश्व रकम दार्खला नगरेमा सम्वर्न्धि िालकु कार्ाालर्ले १० ददन 
सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन सम्म र्ढला गरेको भए १५ प्रतिशि जररवाना गरी सो समेि 
दार्खला गना लगाउन ेर १५ ददन भन्दा र्ढलो गरेको भए २५ प्रतिशि जररवाना गरी नगद दार्खला गना 
लगाई कसूरको मारा अनसुार प्रचतलि कानून बमोर्जम तबभागीर् कारवाही समेि गना गराउन सक्ने व्र्वस्था 
छ । कार्ाालर् अन्िगाि 7 वटा वडा र पातलकाबाट प्राप्त गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको व्र्वस्था 
अनसुार िोर्कएको अवतध तभर दार्खला गरेको छैन । र्सरी र्ढला हनुे गरी राजश्व रकम बैक दार्खला 
भएको अवतधको कार्ाालर्ले छानर्वन गरी, जररवाना रकम असलु गनुापने देर्खन्छ । कार्ाालर्ले सम्पूर्ा वडा 
कार्ाालर्हरुले प्राप्त गरेको आन्िररक राजश्व रकम र बैकमा दार्खला गरेको र्ववरर्मा कार्ाालर्ले र्वशेष 
ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

37.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा 
एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी शलु्क उठाउन े
व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषाकमा आर् अनमुान र असलुी र्स्थति तनम्नानसुार रहेको देर्खन्छ । 
आर् शीषाक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर 90000 81941 ९१.०५ 

घरजग्गा वहाल कर ० 81200 
 

व्र्वसार् कर 300000 454175 १५१.४० 

वहाल धरौटी कर/ अन्र् वहाल कर 15000० 672172 ४४८.११ 

सरकारी सम्पिी र्वक्रीलाइा प्रापि रकम (नददजन्र् पदाथाको र्वर्क्र बाट प्राप्त) 775000 509000 ६५.६८ 

अन्र् र्वक्री बाट प्राप्त रकम 150000 ० ० 

अन्र्प्रशासतन सेवा शलु्क 1170000 1153943 ९८.६३ 

तसफाररस दस्िरु 500000 318247 ६३.६५ 

प्रशासतनक दण्ड जररवाना 300000 199515 ६६.५१ 

अन्र् र्वर्वध ० 351591 
 

जम्मा 3300000 3813784  

पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वर्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मार कर 
एवं शलु्क बझु्न े पररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि असलुी र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था देर्खएन ।िसथा आफ्नो 
क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

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

 उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा  

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

 

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

 

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

गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम भकु्तानी 
रकम  

तनमाार् व्र्वसार्ीको नाम  र्वल रकम  

21-076/927 िल्लो अववुा वाघमारे खाि रर्ेला सडक उ.स 350000 सजुािा कन्ट्रक्सन प्रा.तल 389850 

23-076/9/28 सफल धनमडुा हाडहाडे सडक तनमाार् उ.स 300000 हंसपरु रिनमारे कन्िक्सन 
प्रा.तल 

300000 

28-076/9/28 र्पपलधारा सडक ममाि 240000 सजुिा कन्ट्रक्सन प्रा.तल 240012 

39-076/10/14 खालखोला हाडहाडे सडक तन 400000 लरु्म्वतन तनमाार् सेवा 447480 

44-076/10/14 वडा स्िररर् स८क कमाि िथा स्िोरन्नति 500000 न्रू् तलजा तन.सेवा  341260 

86-076/10/14 नर्ाँ गाँउ ठुर्ल्द ववोट सडक तनमाार् र्ोजना 400000 न्रू् तलजा तनमाार् सेवा 311880 
58-076/10/27 उददना र्पपलधारा नदद सडक तन.र्ो 400000 सजुिा कन्ट्रक्सन  361000 
77-076/11/11  वडा स्िररर् मोटरबाटो ममाि उ.स 500000 न्रू् तलजा तनमाार् सेवा 500590 
81-076/11/11 वडा स्िररर् सडक ममाि 400000 खड्ग तनमाार् सेवा 434146 
83-076/11/12 नेटाखका  कोपे्त उल्लेर्ार घोस मोटरबाटो र्वस्िार 

र्ोजना 
400000 हंसपरु रिनमाइा कन्स्ट्रक्सन  446124 

88-076/11/20 वडा स्िररर् मोटरबाटो ममाि उ.स 540000 खड्का छर तनमाार् सेवा 490420 
126-077/1/18 रौिहट र्वलौटा र्चतलखोला सडक तनमाार् र्ोजना 400000 खड्का छर तममाार् सेवा 334480 
165-077/3/17 घरु्म्ि र्शवालर् वादरखका  आरुपाटा इजर वरवला 

िल्लो खेल मैदान मोटर बटो तनमाार् उ.स. 
963872 सजुिा कन्ट्रकस्सन 902870 

172-076/3/29 धनमढुा नातडसडक उ.स 4544678 सपेहस्ि कन्ट्रक्सन प्रा.तल 4544683  
42.  जर्टलसंरचना तनमाार् – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अनसुार उपभोक्ता सतमतिहरुलाई 

मेर्शन, औजार उपकरर्हरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्ाको र्जम्मेवारी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । 
पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्चर सर्हिका भवन, पलु, कल्भटा, ओभरहेड टंकी, तनमाार्, ग्रामीर् र्वद्यिुीकरर् 
लगार्िका जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश हनुे पूवााधार संरचना तनमाार् कार्ा समेि उपभोक्ता सतमतिहरु 
माफा ि ्गराउन ेगरेको देर्खर्ो । र्स्िा कार्ा व्र्ावसार्र्क र अनभुवी तनमाार् व्र्वसार्ी फमाबाट बोलपर 
प्रतिस्पधाा मापाmि ्गराउन उपर्कु्त हनुे देर्खन्छ । र्सका केही उदाहरर्हरु र्स प्रकार रहेका छन ्: 

गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको र्ववरर् भकु्तानी रकम 

73-076/11/8 सामदुार्र्क रेतडर्ो भवन तनमााइ उ.स िला थप कार्ा 1000000 

117-077/1/16 

192-077/3/26 

खाल खनेपानी आर्ोजना उ.स  तडप वोररङ 4622547 

140-077/3/4 र्शि भण्डार तनमाार् उ.स तसि भण्डार तनमाार् 2700000 

216-077/3/31 सम्सेर स्मतृि भवन तनमाार् उ.स  भवन तनमाार् 1500000 

216-077/3/31 गा.पा. प्रशासर्कर् भवन तनमाार् उ.स पर्हलो िला 2304000  

 

43.  जनश्रमदान– सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समदुार्लाइा तनमाार् कार्ाको र्वल भकु्तातन दददद लागि अनमुानमा रहेको मूल्र् अतभवृर्र्द् कर, आभरहेड 
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कर्न्टन्जेर्न्स रकम  र जनसहभातगिाको अंश कट्टा गरेर मार भकु्तानी ददन ुपने व्र्र्वस्था छ जस अनसुार 
तनम्न तनमाार् कार्ा गदाा उपभोक्ता समति माफा ि गराउदा उपभोक्ता सतमति र पातलकाले व्र्होने अंश उल्ल्ख 
गरर सम्झौिा भएको देर्खन्छ िर तनमाार् कार्ा सम्पन्न गरी घर्ट मूल्र्ाङ्कन भएको अवस्थामा अनपुातिक कर्ट्ट 
गरी भकु्तानी दनुपुनेमा सो गरेको नदेर्खएको देहार् अनसुारको रकम असूल हनुपुने रु . 

गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमति र काम सम्झौिा रकम पातलकाले 
व्र्होने रकम 

कार्ा सम्पन्न 
रकम 

पातलकाले 
व्र्होरेको रकम 

आनपुातिकले 
व्र्होने रकम 

असलु गनुा 
पने रकम 

180-
077/322 

जैसी गाडे तलफर्टङ खानेपानी 
र्ो.उ.स 

2230632 2000000 2223366 2000000 1993485 6515 

186-
077/3/24 

गाउपातलका भवन जाने सडक 
तन.उ.स 

955647 850000 885087 796578 787240 9338 

198-
077/3/28 

धकुोट क्षेर तभरठ्ठोक मैदान एक 
घर एक धारा खा.पा.र्ो.उ.स 

5217680 4359537 5208381 4366802 4351767 15035 

205-
077/3/29 

वडा स्िररर् खानेपानी एक घर 
एक धारा कार्ाक्रम वडा नं-6 

1114996 1000000 1005368 904831 901678 3153 

210-
077/3/30 

एक घर एक घारा 
खा.पा.र्ो.धकुोट -4 

1122799 1000000 1113484 1000000 991704 8296 

292-
077/3/30 

वडा नं. 6 कार्ाालर् िारबार 
उ.स 

1315562 1180000 1283145 1154831 1150923 3905 

214-
077/3/31 

छहारा तछतलम्टे र्चप्ले पहरा 
र्चसापानी सर्प्लङ खानेपानी 
एकघर एक घारा र्ोजना उ.स 

1115873 1000000 803483 723135 720049 3086 

217-
077/3/31 

समसेर स्मतृि भवन तनमाार् उ.स 1670956 1500000 1667573 1500000 1496963 3037 

216-
077/3/31 

र्खम र्वक्रम स्मतृि भवन तनमाार् 
उ.स 

1674554 1500000 1132293 1019063 1014264 4799 

जम्मा 57167  

 

 

 

 

 

 

 

57167 

44.  उपभोक्ता सतमतिलाई मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) 
वमोर्जम उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी गदाा मूलर् अतभकृर्र्द् कर, ओभरहेड, कन्टेन्जेन्सी िथा 
जनसहभातगिाको रकम घटाई वाँकी रकम भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ । पातलका ले िपतसल वमोर्जमको 
उपभोक्ता सतमतिले गरेको सडक तनमाार् कार्ा हेतभ इक्र्पुमेन्ट र्द्ारा माटो चट्टान काट्ने कार्ामा 13% 
मूल्र् अतभवृर्र्द् कर समावेश गरी लागि अनमुान बनाइा मकु्तानी ददएको देर्खएको ले उक्त रकम असलु 
गनुापने रु. 

  

गो.भौ.न. तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कडामाटो(दर
56/50) 

नरमचट्टान(दर
)186/45) 

मध्र्मचट्टान
(दर 
457/65) 

कडाचट्टान(द
र 1378) 

जम्मा रकम  मलु्र्अतभवृकर 
रकम 

149-
077/3/9 

एक्ल ्चौिारा धनर्जा सडक तनमाार् उ.स 3069.68 66.03 
  185748 21369 

157-
077/3/14 

तडट्टापोखरा र्कम ुखचा नेटा स.तन.उ.स 3404.49 52.05   202058 23245 

162-
077/315 

धनमडुा वनकाटे सडक तन.र्ो. 3877.97 581.12 99.63 19.08 399343 45942 

165-
077/3/17 

घरु्म्ि र्शवालर् वादरखका  आरुपाटा िल्लो 
खेल मैदान नन्दमारे मोटरबाटो र्वस्िार 
र्ोजना उ.स 

13178 838.52   900899 103643 

175-
077/3/22 

सानीर्पल्ली बाछ्छामारे अस्कुवा मोटरबाटो 
तन.र्ो.उ.स 

1488.44 148.23 51.27  135198 15553 

188-
077/3/24 

हलुाके भवुान नर्ा गाउँ तन.र्ो.उ.स 4199 186.45   272007 31292 

204-
077/3/29 

द्वानेटानाच्नेडाडाँध्वप्चेसडक तन.र्ोजना 3651.09 589.97 206.76  410910 47272 

172-
077/3/21 

घनमडुा नाडी सडक उ.स 40295.24 3345.75 948.54 878.18 4544678 522839 

      जम्मा  797155 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

797155 
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45.  वढी प्रार्वतधक मलु्र्ाङ्कन गरेको : 73-076/11/8 सामदुार्र्क रेतडर्ो भवन तनमाार् उपभोक्ता सतमि संग 
लागि अनमुान रु.1112319/- मा जनश्रम रु.112319/- र पातलकाले रु.1000000/- व्र्होने 
गरी सम्झौिा भइा काम भएको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन रु.1111501/- मा पातलकाले रु.1000000/- 
खचालेखको फटवारीमा उपभोक्ता सतमिले Black pipe  330 के.र्ज मार खररद गरेकोमा प्रार्वतधक 
मूल्र्ाङ्कन 440.67 के.जी उल्लेख गरीएकोले वास्िर्वक खररद भन्दा 70-67 केजी प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन 
भएको देर्खएकोले लागि अनमुान दर प्रति के.र्ज रु.215820 ले हनुे रु.15194/- मा सम्झौिा 
अनसुार अनपुातलक र्हसाव गरी सर्म्ब्धि प्रार्वतधक लाइा र्जम्मेवार वनाइ उपभोक्ता सतमतिबाट असूल गनुापने 
रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13659 

 सशिा कार्ाक्रमिफा   

46.  औषधी खररद – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस लाख 
रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी 
िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कने व्र्वस्था भए छ । िर स्थानीर् िहहरुले उक्त प्रर्क्रर्ावेगर 
रु.244986।०० का औषतध सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बन्धी देर्खएको व्र्होराहरु र्न्नानसुार छन 
। 

 

46.1.  खररद गरेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् रार्िर् परपतरकामा 
प्रकाशन समेि भएको नदेर्खएको, 

 

46.2.  आपूतिा हनुे औषतध डव्ल.ुएच.ओ. सर्टफइड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाप्त तमति 
उल्लेख गरी सम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न े नगरेको िथा उक्त औषतध तबक्रीको लातग 
होइन खलुाएको प्रमार् समावेश नभएको, 

 

46.3.  आपूतिा भएका औषधी एंवम सर्जाकल समान स्टोर दार्खला हनुअुर्घ स्पेशीर्फकेशन अनसुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । 

 

46.4.  औषतधको र्जन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र र्जल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको खुल्न ेगरी 
व्र्वर्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्न ेनगरेको, 

 

46.5.  औषतधको खचा घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउने गरेको ।  

 िसथा औषतधको खररद, आपूिी, दार्खला िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको गरु्स्ि अनसुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद गररएको 
औषतधको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बांकी रहेको औषतधहरु र्जम्मेवारी 
र्जन्सी अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

47.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम –  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभूि 
गराउन एवम ्सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम 
संचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम गाउपातलकाले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, 
सचुीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार 
कार्ाक्रममा संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ाालर्ले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक 
गरेको छैन/बेरोजगारको सूर्चमा समावेशलाई प्रथतमर्ककरर् गरेको छैन । कामका लागी रोजगार कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्नका लातग तनदेर्शकामा उल्लेर्खि व्र्वस्थाहरुको पालना नगरी र्ोजनाको छनौट अगावै औजार 
खररद भएको, खररद भएको औजारहरुको र्जन्सी दार्खला नभएको, अत्र्ातधक संखर्ामा र्ोजना छनौट भएको, 
पूवााधार एवम ्अन्र् र्वकास तनमाार्का लातग अतधकाँश र्ोजना छनौट नभई, अनतु्पादनमलुक कार्ा गराउन े
गरी र्ोजना छनौट भएका छन ् । साथै श्रतमकको संखर्ा पतन अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको उद्देश्र् 
अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी कार्ाान्वर्न भएको पाईएन । र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् िहतभरका 
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वडाहरुमा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, प्रतिक्षालर् तनमाार् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी र्स 
वषा 339 जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु.1900124/- खचा गरेको छ । लर्क्षि वगालाई 5 
ददनदेर्ख 19 ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्ाक्रम खचा समेि खचा 
लेखेका छन ्। उक्त खचावाट लर्क्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी सृजना भए िापतन कामको दीगोपना िथा 
दीघाकालीन रोजगारी सजृाना भएको देर्खंदैन । र्स कार्ाक्रममा भएको कुल खचा रकममध्रे् तबतभन्न वडा 
कार्ाालर्हरुमा देहार् अनसुार कार्ाक्रम सञ्चालन गरी खचा गरेकोमा देहार् अनसुार देर्खएको छ । 

गो भौ नं र तमति रकम वडा नं कैर्फर्ि 

१४५।०७७।३।३१ २२४८९५ ३ ४ वटा र्ोजनामा ३४ जनाले १२ ददन प्रतिददन रु ५१७।०० ले भकु्तानी 
गरेकोमा काम गरेको तमति उल्लेख नभएकोले कामको सम्बन्धमा र्र्कन गना 
सर्कएन । 

१४६।०७७।३।३१ १९१२९० २ तमति २०७७।३।२१ देर्ख ३।२७ सम्म ६१ जनाले प्रतिददन रु 
५१७।०० ले भकु्तानी भएकोमा काम गरेको तबबरर् नखलु्न े

१४७।०७७।३।३१ २२७४८० १ काम गरेको तमति उल्लेख नभएको ४३ जनालाइ प्रतिददन रु ५१७।०० ले 
भकु्तानी भएकोमा काम गरेको तबबरर् नखलु्ने 

१४८।०७७।३।३१ २३९४१५ ४ काम गरेको तमति उल्लेख नभएको ४२ जनालाइ प्रतिददन रु ५१७।०० ले 
रु २३००६५।०० भकु्तानी भएकोमा काम गरेको तबबरर् नखलु्न े र रु 
९३५०।०० को सामाग्री खररद 

१४९।०७७।३।३१ २०६८०० ५ काम गरेको तमति उल्लेख नभएको ४० जनालाइ प्रतिददन रु ५१७।०० ले 
भकु्तानी भएकोमा काम गरेको तबबरर् नखलु्ने 

१५१।०७७।३।३१ ३२२३१० ६ काम गरेको तमति उल्लेख नभएको‚ ५० जनालाइ शौचालर् तनमाार् पोखरी 
तनमाार् खेल मैदान तनमाार् र घोरेटो बाटो तनमाार् गरी प्रतिददन रु 
५१७।०० ले रु २९१०७१।०० भकु्तानी भएकोमध्रे् खेल मैदान तनमाार् 
र घोरेटो बाटो तनमाार् वापिको रु १८६१२०।०० सम्बर्न्धि 
कामदारहरुलाइ नबझुाइ वडा अध्र्क्षले एकमषु्ट रुपमा बरु्झतलएको देर्खएको 
र सामाग्रीमा रु ३१२३९।०० खचा गरेको पाइर्ो । 

१५२।०७७।३।३१ २२७४८० ७ तमति २०७७।३।१६ देर्ख २५ सम्म ४४ जनाले काम गरी रु 
५१७।०० को दरले भकु्तानी काम गरेको तबबरर् नखलु्न े

१६१।०७७।३।३१ १४३३५४ गा पा 
पररसर
मा 

गा पा पररसरमा तबरुवा रोपर् गरी रु ७५१५०।०० ज्र्ाला भकु्तानी 
भएकोमा डोर हार्जर पेश नभएको र बाकी रु ९३०३४।०० सामाग्री खररद 
गररएको  

 समानीकरर् पूरँ्जगििफा   

48.  कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार लागि 
अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कर्न्टन्जेन्सी खचा समावेस गना सर्कने र  
नेपाल सरकार अथा मन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनर्ार्अनसुार खचा गदाा पूजँीगि प्रकृतिको २ 
प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचा ३ प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी खचा गना सर्कने ब्र्वस्था  गरेको छ । 
कार्ाालर्बाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम खचाबाट 4 प्रतिशि का दरले तबलबाट र्स्िो 
रकम कट्टी गने गरेको छ । कार्ाालर्ले आ.व २०७६/७७ मा कन्टीन्जेन्सी बापि रु.1888957/- 
कट्टी गरेको छ । र्सरी कट्टी गरेको रकमको कार्ाक्रमगि कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख खडा गरी राख्न ु
पनेमा राख्न ेगरेको छैन । 

 

49.  कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै तनमाार् कार्ा 
सम्पन्न भई रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमाचारीबाट जाँचबझु गराई कार्ा 
सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुा व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले उर्ल्लर्खि कानूनी व्र्वस्था बमोर्जम रटुी 
सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइएन । कानूनी 
व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा स्वीकिा ड्रइङ तडजाइन वा स्पेतसर्फकेशन बमोर्जम भए 
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नभएको र्र्कन हनु सक्ने अवस्था ददखएन । 
50.  सावाजतनक परीक्षर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले 

सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्ाक्रमको सामार्जक परीक्षर् अन्िगाि 
सावाजतनक परीक्षर् र सावाजतनक सनुवुाई गनुापने व्र्वस्था बमोर्जमको कार्ा भएको पाइएन । सावाजतनक 
परीक्षर्को अभावमा आतथाक कारोबारमा जवफदेर्हिा र पारदार्शिाको प्रबद्र्धन गने कार्ामा बाधा पने 
देर्खन्छ ।  

 

51.  डीपीआर खचा – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर लगार्िको 
अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषा स्वीकृि बार्षाक कार्ाक्रम अनसुार 
देहार्बमोर्जमको कार्ा परामशादािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरको छ । 

 

 

 

र्स्िो अध्र्र्न कार्ा गराउँदा लाग्ने खचाको लागि अनमुान िर्ार गदाा कुनै आधार नतलई स्वीकृि बजेट 
बमोर्जमकै रकम खचा गरेको उपर्कु्त देर्खएन । डी.पी.आर.िर्ार गदाा गाऊँपातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्त 
प्रर्ोग नगनााको कारर् स्पष्ट गदै आगामी ददनमा आगामी ददनमा गाऊँपातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्तबाट र्स्िो 
कार्ा गराउन ुपदाछ । साथै र्सरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोजनाहरु कार्ाान्वर्नमा गएको समेि 
नदेर्खएकोले खचाको साथाकिा समेि देर्खएन । 

कार्ा र्ववरर् परामशादािा स्वीकृि 
रकम 

खचा रकम अध्र्र्नबाट तनधाारर् भएको 
आर्ोजनाको लागि 

वाग्ला नमनुा वर्स्ि इगल्स सोलसुन प्रा.तल 1500000 1494707  

पनाङ ठुर्ल्द पदक्क 
पलु 

वारिारा इर्न्जन्र्रीङ्ग कन्सलटेर्न्स 
प्रा.तल 1200000 1196444 

 

जम्मा:  2700000 2691151  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.  गो.भौ नं.-8 ,077/7/6 तसप्रदद टे्रतडङ प्रा.तल तमति 2076/6/28 मा सम्झौिा वमोर्जम टाटा समुो 
एम्बलेुन्स 2 थान उपलब्ध गरार्सकेको ले पेर्श्क फर्छ्यौट को लातग तनवेदन ददए अनसुार पेर्श्क 
रु.2020610/- फ्र्छ्यौट गरेकोमा तनम्न ब्र्होरा देर्खर्ो ।  
(क) पेर्श्क फर्छ्यौट साथ संलग्न भएको भन्सार प्रज्ञापन पर अनसुार प्रति एम्बवलेुन्स रु.890468/- र 
महसूल रु.9470/- गरी रु .899939/- ले खटाएको रु.1799878/- मो मूल्र् परेको देर्खन्छ । 
संलग्न फाटवारीमा तसप्रददसंग भएको सम्झौिा र तसप्रददले जारी गरेको कर र्वजक संलग्न भएको छैन । 
अि: तसप्रदद संग भएको सम्झौिा र कर र्वजक पेश गनुापने अन्र्था पेर्श्क फर्छ्यौट रकम 
रु.2020610/- मा भन्सार प्रज्ञापन परमा उल्ल्ख रु.1799878/- मा फरक रु.220732/- असूल 
गनुा परने रु. 
(ख) आर्कर ऐन 2058 को दफा 89 अनसुार खचा रकम रु.220732/-मा अतग्रमकर कट्टा नगरी 
पेर्श्क फर्छ्यौट गरेको छ । अग्रतम कर वापि तसप्रददबाट असलु हनुपुने रु. 
(ग) खरीद भएको एम्बलेुन्स घकुोट प्राथतमक स्वास्थर् केन्द्र र हाडहाडे स्वा.चौर्कमा हस्िान्िरर् गरी 
पठाएकोमा सो स्वास्थर् संस्थाले र्जर्न्स आम्दातन गरेको प्रमार् पेश हनुपुदाछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220732 

 

 

3310 

 

 

53.  र्वमा सम्बन्धमा : सावाजतनक खरीद तनर्मावली 2064 को तनर्म 112(1) मा खरीद सम्झौिामा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको वाहेक 10 लाख रुपैर्ा भन्दा बढी मूल्र्को तनमाार् गने तनमाार् व्र्वसार्ीले सामाग्री, प्रर्ोग 
गररने मेर्शन, औजार वा प्लाण्ट लगार्ि तनमाार् काको पूर्ा प्रिस्थापन खचा समेिको र्वमा गराउन ु पने 
व्र्वस्था छ । पातलकले र्वतभन्न तनरमार् कार्ाको वोलपर प्रर्क्रर्ाबाट तनमाार् व्र्वसार्ीहरु संग ठेक्का 
सम्झौिा मा र्वमाको आइटम व्र्वस्था भएको िर तनमाार् व्र्वसार्ीले र्वमा गरेको छैन ।  
तनमाार् व्र्वसार्ीको नाम कामको र्ववरर् सम्झौिा तमति सम्झौिा रकम भकु्तानी रकम  र्वमा 

रकम 

गलु्मेतल कन्स्ट्रकसन एण्ड 
सप्लार्सा प्रा.तल 

वरारुख नदद हाडहाडे लोहरी शार्हद 
र्खम र्वक्रम नेपाली मोटर बाटो 

076-11/18 9255457 2301966 10000 
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तनमाार्  
पषु्पाितल तनमाार् सेवा र्हमालर् मा.र्व.भवन 076/9/13 3299133 3252170 15000 

सजुािा कन्स्ट्रकसन कम्पतन प्रा.तल.  
शे्रष्ठ कन्स्ट्रकसन 

ज्ञानोदर् मा.र्व.भवन तन. 
तडठ्ठा पोखरी र्कमखका  द्वानेटा 

076/9/13 3235752 2272351 15000 

गलु्मेतल कन्स्ट्रकसन एण्ड 
सप्लार्सा प्रा.तल 

उददना र्पपलधारा नादद ववोट चौरासी 
सडक तन.र्ोजना 

076/11/7 2976477 1030667 10000 

 
54.  प्रशासतनक खचाको आधार :- कार्ाालर्ले प्रशासतनक कार्ाको लातग बजेट र्वतनर्ोजन गदाा कार्ाालर्ले गने 

र्वतभन्न कार्ा र सो कार्ा गना खररद गनुा पने सामान,सेवा वा महसूलको आधारमा कार्ाालर्को 
जनशर्क्त,मािहिका वडा आददलाई आधार तलन ुपदाछ ।कार्ाालले प्रशासतनक खचामा रकम र्वतनर्ोजन गदाा 
तलएको आधार स्पष्ट भएन । प्रशासतन कार्ाको लातग रकम र्वतनर्ोजन गदाा तनर्िि आधारमा र्वनर्ोजन 
गरी न्रू्न प्रशासतनक खचामा अतधक उपलर्ब्ध हसुल गनुा पदाछ । 

 

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

 

56.  र्जन्सी व्र्वस्थापन :- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म 50 बमोर्जम कार्ाालर्मा कुन ै
प्रकारबाट प्राप्त भएका र्जन्सी सामानको लगि खडा गरी रार्खएको र्जन्सी मालसमान के कस्िो अवस्थामामा 
छन, कार्ाालर् प्रमखुले एक आतथाक वषामा कर्म्िमा एक पटक आफैले तनरीक्षर् गरी वा त्र्स्िा मालसामान 
र्जम्मा तलने कमाचारीबाहेक अन्र् कमाचारीले वा प्रार्वतधकर्द्ारा तनरीक्षर् गना लगाई त्र्सको प्रतिवेदन 
तलर्खि रुपमा तलई कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्ले र्जन्सी तनरीक्षर् 
प्रतिवेदन तनर्ममा व्र्वस्था भए बमोर्जम तनररक्षर् गराइ प्रतिवेदन तलएको पाइएन । 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

६९।०७७।३।१४ संर्घर् सशिा १७५००० कुखरुापालन वडा नं २ ररजाल टर्का  िथा कुखरुापालन फामा 
१७५००० कुखरुापालन वडा नं ७ दाजभुाइ कुखरुापालन फामा 
१७५००० कुखरुापालन वडा नं ५ अिना पौल्ट्री फामा 
१७५००० कुखरुापालन वडा नं ३ सामरु्हक पशपंुर्क्ष फामा 
१७५००० कुखरुापालन वडा नं ७ र्घतमरे पौल्ट्री फामा 
५०००० कुखरुापालन वडा नं ७ पराजलुी पौल्ट्री फामा 
५०००० कुखरुापालन वडा नं ७ तगरी फामा 
५०००० कुखरुापालन वडा नं ५ कोर्पला पौल्ट्री फामा 
५०००० कुखरुापालन वडा नं ६ जरेुढुङ्गा कुखरुापालन फामा 
५०००० कुखरुापालन वडा नं ४ बस्नेि कुखरुापालन फामा 
५०००० कुखरुापालन वडा नं ५ रतबन्द्र कुखरुापालन फामा 

१००।०७७।३।८ मखुर्मर्न्र ४८५००० बाख्रापालन खडकाटोल आपारा बाख्रापालन १५ घरधरुी 
१०१।०७७।३।२८ मखुर्मर्न्र ४८५००० बाख्रापालन दगुााभवानी बाख्रापालन १५ घरधरुी 
११०।०७७।३।२९ मखुर्मर्न्र ८५३००० कृर्ष िथा पशपुालन अदवुा कृर्ष िथा पशपुालन समहु २० घरधरुी 
१०९।०७७।३।२९ मखुर्मर्न्र ५००००० बाख्रापलन थामडाँडा बाख्रापालन 
१३०।०७७।३।३० मखुर्मर्न्र २८०००० तमतनटे्रलर वडा नं १ का भातगरथ पोखरेल समेि ७ जना 
२३।०७७।३।१८ गा पा कृर्ष 
चाल ु

१५०००० भैंतस फामा गोठ 
सधुार 

वडा न ३ का राम प्रसाद भण्डारी समेि ३ जना 
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कृर्ष िथा पश ु सेवा िफा का कार्ाक्रमहरु तनर्िि प्रतिशि अनदुानमा संचालन हनु े हुँदा कृषकसँग प्रस्िाव 
माग गरी कार्ाालर् र कृषकले व्र्होने अनदुानको सम्बन्धमा स्पष्ट गरी कार्ाक्रम संचालन गने,कृषकले 
ददएको अनदुान रकमबाट उद्दशे्र् अनरुुपको कार्ा भए नभएको सम्बन्धमामा अनगुमन गरी अनदुानलाई 
प्रतिफलमरु्ख बनाउन ुपदाछ  

59.  बाझँो जग्गा व्र्वस्थापन पातलकाले र्स आतथाक वषादेर्ख बाँझो जग्गा व्र्वस्थापन कार्ातबतध २०७७ स्वीकृि 
गरी धकुोट गाउपातलकालाइ खाद्य संकटबाट जोगाउन‚ सम्पूर्ा वडाहरुबाट बसाइ सराइलाइ कम गने‚ 
परम्परागि कृर्ष प्रतबतध र उत्पादन प्रर्ालीका कारर् सददर्ौ देर्ख खेति गररएको िर केही वषा र्िा बाँझो 
रहेको भतूमलाइ व्र्वर्स्थि गने‚गाउँपातलकामा रोजगारीको सजृना गने आदी उरे्द्श्र्ले कार्ातबतधको दफा नं 
७ अनसुार कृषकहरुलाइ अन्नबाली र िरकारी खेतिको लातग प्रति रोपनी रु ४०००।००‚फलफुल खेतिको 
लातग प्रति रोपनी रु ३०००।०० र र्वपन्न पररवारले आफ्नो स्वातमत्वको वा तलज वा भाडामा बाझो जग्गा 
तलइ जनुसकैु खेति गरेमा प्रति रोपनी रु ५०००।०० का दरले अनदुान ददन ेर दफा नं १० मा अनदुान 
रकमको सम्बन्धमा अनगुमन गना गाउँपातलका अध्र्क्षको अध्र्क्षिामा ५ सदर्स्सर् अनगुमन सतमतिको 
व्र्वस्था गरेको छ । िसथा र्स वषा देहार् अनसुार रु २८८९०००।०० अनदुान ददएको पाइर्ो । र्सरी 
ददएको अनदुान रकम सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गनुापदाछ । 

गो भौ नं र तमति रकम अनदुान पाउने 
कृषकको संखर्ा 

तबबरर् दर कैर्फर्ि 

३२।०७७।३।३१ ११६१००० ४५ फलफुल खेति ३००० प्रति र्कसान जग्गा कर्म्िमा १ देर्ख २२ रोपनीसम्म 
ददइ कुल ३८७ रोपनीको लातग अनदुान ददएको 

२६।०७७।३।३० ३६६००० ७ अन्नवाली ४००० प्रति र्कसान जग्गा कर्म्िमा ५ देर्ख ३० रोपनीसम्म 
ददइ कुल ९१.५ रोपनीको लातग अनदुान ददएको 

३४।०७७।३।३१ १३६२००० ५३ अन्नवाली ४००० प्रति र्कसान जग्गा कर्म्िमा २ देर्ख २५ रोपनीसम्म 
ददइ कुल ९१.५ रोपनीको लातग अनदुान ददएको 

जम्मा २८८९००० १०५ 
   

 

 

60.  संर्घर् सरकारबाट हस्िान्िररि चाल ु

सरुर्क्षि नागररक आवास पातलकाको वडा नं ७ वाग्लामा शहरी तबकास िथा भवन तनमाार् तबभाग संर्घर् 
आर्ोजना कार्ाान्वर्न इकाइ रुपन्देहीको कार्ाक्रम अनसुार प्रथम र दोश्रो र्कस्िा रकम नारार्र् प्रसाद 
र्घतमरेलाइ रु ५००००।०० र दोश्रो र्कस्िा वापि १८ जनालाइ रु २००००।०० का दरले रु 
३६००००।०० गरी जम्मा रु ४१००००।०० गो भौ नं १३९।०७७।३।३१ बाट तनजहरुको बैंक 
खािामा पठाएको छ । पातलकाले र्स कार्ाक्रमबाट ददएको रकमको लगि राखेको छैन । र्सरी पठाएको 
रकमबाट आवास तनमाार् भए नभएको सम्बन्धमा लागि अनमुान र प्रातबतधक मूल्र्ांकन पेश नभएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४१०००० 

61.  र्जन्सी मालसामानको आम्दानी आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ४७ को उपतनर्म १ मा 
कुनै प्रकारबट कार्ाालर्मा प्राप्त भएका र्जन्सी सामानहरुको कार्ाालर्ले प्रमखुले ७ ददनतभर आम्दानी बाँधी 
शे्रस्िा अद्याबतधक गरी राख्नपुने व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले गो भौ नं १५६।२०७७।३।३१ बाट रु 
१३५८४८।०० को व्र्ाट्री समेि अनमोल कम्प्रू्टसा िम्घासबाट खररद भएका र्जन्सी सामान र्जर्न्स 
र्किाबमा आम्दानी बांधेको नदेर्खएकोले आम्दानी बाँध्न छुट भएको पषु्याइ र कारर् सर्हि प्रमार् पेश 
गनुापने रु 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

१३५८४८ 

62.  देउराली मा तब भनव तनमाार् तबद्यालर् भौतिक पूवााधार तनमाार् अन्िगाि वडा नं १ को देउराली प्रा तब भवन 
तनमाार् गरी गो भौ नं ७७।०७७।३।१८ बाट रु ८०००००।०० रकम भकु्तानी भइ तनमाार् काम 
सम्पन्न भएको प्रतिबेदनमा तबद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिको अध्र्क्षको दस्िखि नभएको रु 

 

 

 

 

८००००० 

 

63.  पूरानो क्लष्टरलाइ भकु्तानी कागति खेति प्रवर्द्ान कार्ाक्रम संचालन कार्ातबतध २०७५ को दफा नं ६ मा 
कृषक छनौटका तबतभन्न आधारहरुमध्रे् कार्ाक्रम माग गदाा कम्िीमा २० रोपनी ब्लक हनुपुने ४०० तबरुवा 
लगाएको हनुपुने र लगाएको तबरुवा मरेमा सम्बर्न्धि कृषकले नै पनु लगाउनपुने पूरानो ६ क्लष्टरका 
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तबरुवाहरुको लातग र्जर्वि प्रति तबरुवा रु १००।०० को दरले गोडमेल लगार्िको तलग अनदुान उपलब्ध 
गराउने व्र्वस्था छ । पातलकाले देहार्मा उल्लेख गररएको वडाका कृषकहरुलाइ गि वषा लगाएका पूरानो 
क्लष्टरका तबरुवामा मलजल गोडमेलको लातग गो भौ नं ८५।०७७।३।२५ बाट रु ३०४६००।०० 
भकु्तानी ददएकोमा कृषकहरुको र्जतबि तबरुवा कति तथए र एउटा क्लष्टरमा कार्ातबतध अनसुार बढीमा ४०० 
तबरुवा मार हनु सक्ने ति कृषकहरुले कागति तबरुवा लगाउनको लातग तनजहरुसंग जग्गा भए नभएको 
लगार्िका कागजाि तबना भकु्तानी ददएको पाइकोले पातलकाले सम्पूर्ा कृषकहरुलाइ ददएको रकम र्र्कन 
गरी बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गरी राजस्व दार्खला हनुपुदाछ । साथै कार्ातबतधमा िोर्कएको ४०० 
तबरुवा भन्दा बढी तबरुवालाइ प्रति तबरुवा रु १००।०० को दरले अनदुान ददन तमल्ने नदेर्खएको रु. 

गो भौ नं र तमति रकम कृषकको नाम र ठेगाना अनदुान 
ददएको रकम 

कार्ातबतधमाअनसुार 
४०० तबरुवाको 
रकम 

कार्ातबतधमा भन्दा 
बढी ददएको रकम 

८५।०७७।३।२
५ 

३०४६०० वडा नं ७ कृष्र् र्घतमरे ६७५०० ४०००० २७५०० 

वडा नं ७ नारार्र् तगरी ६३००० ४०००० २३००० 

वडा नं ७ ऋर्षराम र्घतमरे ४३००० ४०००० ३००० 

वडा नं ३ थान बहादरु शे्रष्ठ ४७००० ४०००० ७००० 

वडा नं ४ ददतलप घतिा मगर ४४७०० ४०००० ४७०० 

वडा नं ४ गनुकला पोखरेल ३९४०० ४०००० ०० 

  जम्मा ३०४६०० २४०००० ६५२००  
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64.  प्रदेश हस्िान्िररि पूजँीगि  
बहउुर्द्रे्श्र्र् सभाहल तनमाार् र्स गा पा को वडा नं ४ मा बहउुरे्द्र्श्र्र् सभाहल तनमाार् गनाको लातग शरुु 
लागि अनमुान रु ११९८५२३५।०० रहेको काम बोलपरको माध्र्मबाट छनौट भएको आकृति मातलका 
कन्स्ट्रकस्न प्रा तल संग तमति २०७६।११।३० मा सम्पन्न गनेगरी रु ८६८५४३३।०० मा तमति 
२०७५।१२।३ गिे सम्झौिा भएकोमा ट्वाइलेटमा तस र्ज आइ तसटको रहेकोमा सो को ठाउँमा आर तस 
तस ट्वाइलेट तनमाार् गरी संशोतधि लागि अनमुान रु ११८१७१०२।०० िथा संशोतधि सम्झौिा रकम रु 
९०५०९८२।०० कार्म भइ गि वषा रु २४१९११४।०० भकु्तानी भइ सकेकोमा र्ो वषा तनमाार् काम 
सम्पन्न भइ रु ६६३१८६८।०० समेि कुल भकु्तानी रु ९०५०९८२।०० भइ शरुु सम्झौिा रकम भन्दा 
रु ३६५५४९।०० कार्ाालर् प्रमखुबाट तमति २०७६।११।११ मा भेररएशन आदेश र्स्वकृि भएको छ 
। र्स कामको लेखापरीक्षर्मा सम्झौिा फाइल तबल अफ क्वार्न्टर्ट पेश नभएको कारर् सम्झौिा अनसुार 
दररेट िथा छुट सम्बन्धमा तभडान गना नपाएको कारर् भकु्तानी रकमको सम्बन्धमा र्र्कन गना सर्कएन ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 संर्घर् सशिा ̦ चाल ु  

65.  भौ नं २7, 42, ४६‚ ५७‚ ७६‚ १०८ ‚मा र्वतभन्न तमतिमा जर् र्शवशक्ती स्टोसा लगार्ि अन्र् आर्ल 
आपूतिाकिाासँग ३८५१।४२ तलटर तडजल र पेट्रोल रु ३९१६४५ खररद गरेको छ।िर खररद गरेको 
उक्त तडर्जल पेट्रोलको लगबकुमा रेकडा िथा लगबकु प्रमार्र्ि नभएको रु. 

 

 

 

 

३९१६४५ 

66.  भौ नं ११‚ ०७६।६।१६‚ कार्ाालर् प्रार्ोजनका लातग चार्हएको रु १०६१४५ बराबरको मसलन्द िथा 
कार्ाालर् सामग्री बेगर कोटेशन प्रर्ालीको जेतनथ सोलसुनसँग रु ५१८४७ को र जेतनथ कम्प्र्टुरसँग रु 
५२७९६ को समान तसधै खररद गरेको पाइर्ो । साथै जेतनथ कम्प्र्टुरसँग सो रकम लगािार ५ ददनसम्म 
टुक्रा टुक्रामा खररद गरेकोले छली गरेको म ुअ कर असलु गनुापने रु 

खररद गरको तमति रकम अग्रीम आर्कर १।५% मलु्र् अतभवृर्द्ी कर 
१३% 

२०७६।०६।०९ १२००० 
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आर्कर (८०६)   

भकु्तानी ददएको रकम ५२७९६    
67.  भौ नं २६‚ ०७७।११।२ पञ्चार्न मा र्व मा कक्षा ११ र १२ मा अध्धर्नरि ६८ जना र्वद्याथीलाई रु 

२५० का दरले प्रदान गरेको बकु करानर अनदुान जम्मा रु.१७००0 को तनकासा गरेको िर सो रकम 
र्वद्याथीहरुले बझेुको भरपाई पेश गनुापने रु 

 

 

 

 

१७००० 

68.  र्स माध्र्तमक िहका स्वीकृि दरबन्दीका र्शक्षक‚ राहि अनदुान र्शक्षाकका लातग िलब भिा र्विरर् गदाा 
तनकासा भएको रकम माग फारम अनसुार वास्िर्वक िलब भिा भन्दा बढी तनकासा भएकोले असलु गनुापने 
रु 

र्वद्यालर्को नाम भौचर नं र तमति 
 माग भकु्तानी बढी भकु्तानी 

 

पञ्चार्न माध्र्तमक 
र्वद्यालर्‚जैतसथोक 

 चौमातसक िलब भिा ३६३५८१७ 
  

 चाडपवा खचा ८१६९९५ 
  

 

 

३२४९३८ 

 र्शक्षकहरुको िलब भिा  ४७२२७५० 

प्रथम चौमातसक 
िलब भिा 

२‚ ०७७।११।२ र्वद्यालर् कमाचारी िलब भिा  ५७५०० 

बालर्वकास कमाचारी  ६०००० 

कार्ाालर् सहर्ोगी  ३७५०० 

जम्मा ४४५२८२२ ४७७७७५०  
दोश्रो चौमातसक 
िलब भिा 

२६‚ २०७६।११।२  ३८२२४८७ ३८२३१२९ ६४२ 

िेश्रो चौमातसक 
िलब भिा 

६८‚ २०७७।३।८  ३८९८९२५ ३९३०१०० ३११७५ 

जम्मा     ३५६७५५  

 

 

३५६७५५ 

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

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

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

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

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

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

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

 

70.  सामदुार्र्क र्वकासका लातग वाख्रा उद्यम पररर्ोजना : पातलकाले गैह्र सहकारी संघ संस्था िथा तनर्ज क्षरे 
र्वचको सहकार्ामा गररवी तनवारर् ददघाकातलन पररर्ोजना संचालन गने उदेश्र्ले कृर्ष िथा पश ुवस्िहुरुको 
उत्पादन बरृ्र्द् गरी रोजनागरी मूलक उद्दमर्शल र मर्ााददि कृर्ष व्र्वसार् र्वकास गना गैर सरकारी संस्था 
हेफर प्रोजेक्ट नेपाल संग तमति2076 मंतसर 15 देर्ख 2079 आषाढ 16 सम्म पररर्ोजनासंचालन गने 
रु.40484030/- मा 75%ले रु 30662110/- पातलकाले व्र्होने र वाँकी 25% रु 
10121920/- संस्थाले व्र्होने गरी सम्झौिा भए अनसुार रु 2709475/- र्स वषा खचा लेखेकोमा 
तनम्न व्र्होरा देर्खर्ो ।  
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(क) सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 99 मा गैर सरकारी संसथाबाट काम गराउने को 
लातग त्र्स्िो कामको आवश्र्किा , र्कतसम, समर्ावतध ,कामको गरु्स्िर, जनशर्क्त, कार्ा संचालन र्वतध 
सर्हिको कार्ागि क्षेर शिा र लाग्ने रकमको मोटामोर्ट अनमुान िर्ार गनुापने व्र्वस्था अनसुार पातलका ले  
त्र्स्िव अनमुान िर्ार गरेको लेखापरीक्षर्मा पपेश भएको छैन । 

(ख) सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा 30 अनसुार खलुारुपमा आशर् पर मागगरी संर्क्षप्त सरु्च 
िर्ार िर्ा प्रस्िाव आह्वान गरी के कति संस्था दिाा भएकव हो सो सम्मबर्न्ध प्रमार् कागजाि िथा तनर्ार् 
लेखापरीक्षर्मा पेश हनु आएको छैन । (ग) समझौिाको बदुा नं.7,2,9 मा पररर्ोजना कार्ाान्वर्नका 
लागी पररर्ोजना प्रस्िावमा उल्ल्ख गररएका स्थानीर् साझेदार संस्था संग हेफर प्रोजेक्ट नेपालले छुटै्ट 
सम्झौिा गने उल्लेख छ । बदुा नं.8 मा पररर्ोजनाको वार्षाक लेखापरीक्षर् आ.व समापन पतछ नेपालको 
कानून बमोर्जम लेखापरीक्षर् गना र्ोग्र् चाटाड एकाउन्टेन्ट फमाबाट गराउने उल्ल्ख छ । त्र्स्िै बदुा नं 9 
मा कार्ाक्रम व्र्वस्थापन िथा अनगुमन सतमतिले व्र्वस्थापन कार्ार्वतध 2076 बमोर्जम चौमातसक रुपमा 
अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गने उल्ल्ख छ । र्स प्रकार सम्झौिामा उल्ल्ख भए अनसुार हेफर प्रोजेक्ट नेपालले 
स्थानीर् साझेदारहरुसँग सम्झौिा गरी पररर्ोजना संचालन गरेका प्रमार्हरु आ.व समापन पतछ चाटार 
एकाउन्टेन्ट फमा बाटले खापररक्षर् गराइ प्रतिवेदनको प्रमार् र पातलकाले व्र्वस्थापन िथा अनगुमन 
सतमतिबाट अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गरी प्रतिवेदन समेि लेखापरीक्षर्मा पेश भएको छैन ।  
(घ) सम्झौिाको बदुा नं.12 मा सम्झौिा कार्ाान्वर्का क्रममा सम्झौिाका पक्षहरु र्वच कुनै तबवाद उत्पन्न 
भएमा दवैु पक्षले आपसी छलफल गरी तबवाद समाधान गनुापने साथै कार्ा क्षेरमा हनु सक्ने कुनै पतन वाधा, 
ब्र्वधान, र्ववाद आदद समाधान गनुा प्रथम पक्षको किाव्र् हो र प्रथम पक्षको काव ु वार्हरको पररर्स्थति 
बाहेक र्स प्रकारको गतिर्वतधबाट दोस्रो पक्ष,स्थानीर्, गैर सरकारी साझेदारी संस्था, कमाचारी िथा र्ी संग 
सम्बर्न्धि सरोकारबालहरुलाइा हनुे हानी, नोक्सानी आदद भएमा सो को सम्पूर्ा, लागि क्षतिपिुी आददमा 
र्जम्मेवार प्रथम पक्षको हनुे भतन सम्पूर्ा क्षतिको र्जम्मवारी प्रथम पक्ष पातलकालाइा बनाइा गैरसरकारी संस्था 
हेफर प्रोजेक्ट नेपाल क्षेति िथा हानी नोक्सानीको दार्र्त्वबाट पर्न्छएको अवस्था छ  अि : र्स प्रकारको 
बदुा संसोधन गरी हेफर प्रोजेक्ट नेपाल र पातलकाको र्जम्मेवार स्पष्ट र्कटान हनुपुछा ।  

71.  कोतभड र्वशेष कृर्ष कार्ाक्रम: कोतभड-19 का कारर् भर्वष्र्मा वेरोजगारी बढ्न र ददघाकालमा खद्य संकट 
पना सक्ने बढी प्रभार्वन भएका ज्र्ालादारी, मजदरु र साना कृषकहरुलाइा व्र्ावसार्र्क खेिी, रोजगारी िथा 
आर् आजानमा सघाउने र भारि लगार्ि र्वदेशबाट आउने िरकारी आर्ािलाइा घटाइा व्र्ापार घाटामा पतन 
कम गराउन कोतभड लर्क्षि व्र्ावसार्र्क िरकारी प्रवर्द्न कार्ाक्रम संचालन िथा वैदेर्शक रोजगारीमा गइा 
भारि लगार्ि अन्र् देशबाट फकेर र्वुाहरुलाइा कृर्ष क्षेरमा रोजगारी शृ्रजना गरी भर्वष्र्मा आउन सक्न े
खाद्यर् संकटको समस्र्ा समाधान गना समेि सहर्ोग पगु्ने उद्देश्र् राखी र्वदेशबाट फकेका र व्र्ावसार् 
उन्मखु कृषकहरुलाइा कृर्ष र्वकास प्रोत्साहन कार्ाक्रम संचालनको लागी आतथाक वषाको अन्त्र्मा 
रु.१६९५०००।०० प्राप्त गरी प्रति व्र्र्क्त रु.१००००।०० देर्ख रु ३००००।०० सम्म ले ९९ 
जनालाइा रु.१६९५०००।०० खचा लेखेको छ । पातलकाले र्स कार्ाक्रम बाट सहर्ोग पाउनेहरुको 
र्ववरर् अतभलेख राखी तनरन्िरिा ददए नददएको अनगुमन गररन ुपदाछ । 

 

 सामार्जक सरुक्षािफा   

72.  सामार्जक सरुक्षािफा  बढी तनकासा – सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ ले लाभग्राहीको 
नाम दिाा र नवीकरर्, लगि कट्टा िोर्कएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ा रुपमा नवीकरर् गरी सामार्जक 
सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुापने, प्रत्र्ोक बषा लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संखर्ा र्र्कन गनुापने, भत्ता 
र्विरर् गदाा बैंक माफा ि भत्ता र्विरर् गनुापने, सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान 
गना तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुापने, केर्न्द्रकृि सूचना प्रर्ालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावतद्यक गने र्जम्मेवारी 
सामार्जक सरुक्षाको अर्खिर्ारी पाउन ेसम्वर्न्धि स्थानीर् तनकार्को हनु ेव्र्वस्था  गरेको छ  
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73.  सामार्जक सरुक्षा कार्ााक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को १३ नाम दिाा र नवीकरर्बाट आगामी आतथाक 
वषाका लातग कार्म हनु आएको लाभग्राहीको र्ववरर् प्रत्रे्क स्थानीर् िहले फागनु मसान्ितभर र्वभागले 
सञ्चालनमा ल्र्ाएको व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली (एम.आई.एसं) मा अतनवार्ा रुपमा प्रर्वर्ष्ट गनुापनेछ । 

 

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

 

75.  मतृ्र् ुभएमा, बसाई सरी गएमा, एकल वा र्वधवा मर्हलाले र्ववाह गरेमा, बालबातलकाको हकमा पाच उमेर 
पूरा भएमा, नवीकरर् नगरेमा, एक आातथाक वषाको कुनै पतन र्कस्िा रकम नबझेुमा वा बैङ्क माफा ि र्विरर् 
भएकामा लागािार उक्त वषासम्म खािा तनर्ष्क्रर् भएमा, अर्ोग्र् व्र्र्क्तले भत्ता प्राप्त गरेको प्रमार्र्ि भएको 
अवस्थामा लाभग्राहीको नाम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले मूल अतभलेख कट्टा गररनेछ ।  

 

 र्वपद् व्र्वस्थापन  

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

 

77.  र्वपद् व्र्वस्थापन कोष – र्वपद जोर्खम न्रू्तनकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन 2074 को दफा 23 (14) मा 
र्वपद व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहका र्वपद व्र्वस्थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम िथा 
कोषको संचालन सम्बर्न्ध व्र्वस्था सम्बर्न्धि स्थानीर्िहले वनाएको तनर्ममा िोर्कए वमोर्जम हनुे व्र्वस्था 
छ । पातलकाले गि वषाको मौज्दाि समेि आम्दानी रु.11708695/- म रु.8185298/- खचा भइा 
वाँर्क रु.3523397/- भएको छ । उक्त खचामा र्वपद व्र्वस्थापन िफा  703015/- र कोतभड -19 
िफा  रु.7482283/- खचा भएको उल्लेख गररएको छ ।  

 

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

 

79.  सरकारी िथा सावाजतनक जग्गा संरक्षर्, उपर्ोग िथा हक हस्िान्िरर्- स्थानीर् सरकार सञ् चाल ऐन, 

२०७४ को दफा ९७ मा गाउँपातलका िथा गाउँपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सरकारी सामदुार्र्क िथा 
सावाजतनक सम्पर्त्तको रेखदेख, ममाि सम्भार र संरक्षर् गनुापने व्र्वस्था छ पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको 
सावाजतनक सम्पर्त्तको ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गरेको अतभलेख राखेको पाइएन । पातलकाले आफ्नो 
क्षेरतभरको सावाजतनक सम्पर्त्तको ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गनुा पदाछ ।  

 

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

81.  पेश्की बाकँी : आतथाक कार्वातध तनर्मावली 2064 को तनर्म 113(5) अनसुार पेर्श्क फर्छ्यौट हनु ुपछा 
। पातलका ले तनम्न बमोर्जम तनमाार् व्र्वसार्ीहरुलाइा मोर्वलाइजेशन पेर्श्क स्वरुप फर्छ्यौट हनु वाकी 
देर्खएकोले तनर्मानसुार फछौट हनुपुदाछ ।  

क्र.सं तनमाार् व्र्वसार्ीको नाम पेर्श्क रकम ठेक्का तनमाार् 

1 गलु्मेली कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लार्सा 297000 उददना र्पपल धारा नदी ववोट चौरासी मो.वा 
2 गलु्मेली कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लार्सा 925000 बराहरुख नदद हाडहाडे लोहरी शर्हद र्खम र्वक्रम नेपाली मो.वा. 
3 शे्रष्ठ कन्ट्रक्सन 935000 धकुोट टेवा पखााल िथा पैदल मागा तन.सेवा 
 जम्मा 2157000   
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82.  कोतभड -19 िफा  : 
(1) कोतभड- 19 रोकथाम तनर्न्रर्मा 2077 आषाढ ससान्िसम्म रु.11708695/-प्राप्त भइा रु. 
8185298/- खचा गरी वाँकी रु.3523397/- उल्लेख गरी आम्दानी खचाको र्ववरर् प्राप्त भएको छ । 

बजेट / आम्दानीको श्रोि रकम  खचा शीषाक  रकम 

प्रदेश संर्चि कोषबाट  1000000 राहि र्विरर् 2792565 
स्थानीर् िहको आफ्न ैवजेटबाट र्वतनर्ोजन भएको 4990000 क्वारेर्न्टन होल्डीङ्ग सेन्टर तनमाार् व्र्वस्थपान 1012887 
मूखर्मन्री ग्रतमर् र्वकास कार्ाक्रम वाट रकमान्िर 1312500 आइसोलेसन केन्द्र तनमाार् व्र्स्थापन 1658485 
स्थातनर् पूवााधार र्वकास साझेदारी र्वकास कार्ाक्रमबाट 3532642  जनशर्क्त पररचालन 531000 
जनप्रतितनतध कमाचारी िथा र्शक्षक हरुको पाररश्रतमकबाट 752953 औषतध एवं स्वास्थर् उपकरर् िथा सामाग्री 795176 
अन्र् र्वतभन्न श्रोि वाट 120600 अन्र् र्वर्वध र्शक्षाकमा भएको खचा 612170 
  स्वास्थर् पवुााधार तनमाार् 80000 
  अन्र् र्वपदिफा  तनर्तमि राहि खचा  703015 
  वाँकी रकम 3523397 
जम्मा 11708695 जम्मा  11708695 

(क) पातलकाले र्वपद् िफा  तनर्तमि खचा भएको रु.703015/- कोतभड-19 को खचामा समावेश गरी उल्लेख 
गरेको छ ।  
(ख) पातलकाले शीषाकगि आम्दानी खचाको अतभलेख नराखेकोले आम्दानी खचामा उल्लेख गररएका खचा हरु 
तभडान गना सर्कने र्स्थति छैन । अि : पातलकाले र्शषाकगि आम्दानी गि आम्दानी खचाको अतभलेख राख्न े
पदाछ ।  
(ग) स्वास्थर्कमी हरुलाइा ददइएको जोर्खम भत्ता खचा रु.1734392/- कोतभड-19 को आम्दानी खचामा 
समावेश गरेको छैन । 

 

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

 

84.  जोर्खम भत्ता: नेपाल सरकार द्वारा जारी भएको कोरोना भाइरस (कोतभड-19) को संक्रमर्को उपचारमा संलग्न 
जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश 2077 को दफा 7 (ङ) मा अनगुमन मूल्र्ाङ्कन िथा व्र्वस्थापन 
मा संलग्न प्रशासतनक जनशर्क्तलाइा नेपाल सरकराले िोकेको शूरु िलव स्केलको 50% र कन्याक्ट टे्रतसङमा 
खर्टएका स्वास्थर् कमी क्वारेन्टाइनमा खर्टएका जनशर्क्तलाइा 75% जोर्खम भ्िा प्रदान गना सक्न ेव्र्वस्था छ 
। पातलकाले 48 स्वास्थर्कमीलाइा रु.1734392/- जोर्खम भत्ता खचा लेखेको र्ववरर्मा उल्लेख छ ।  

 

85.  क्वारेर्न्टन र आइसोलेशन व्र्वस्थापन:- पातलकाले वडास्िरीर् 44 वटा क्वारेर्न्टन होर्ल्डङ सेन्टर मा 240 
वेड संखर्ा रार्खएको दैतनक रुपमा अतधकिम 54 जना बसेको र आषाढ मसान्ि सम्म क्वारेर्न्टन मा 804 
जना वसेको र्ववरर्मा उल्लेख गररएको छ । देवी स्थान प्रा.र्व.मा र्वशेष आइस्र्ोलेसन र प्रत्रे्क वडा मा गरी 
90 वेड संखर्ा मा रहेको, दैतनक रुपमा वसेको अतधकिम संखर्ा 20 जना र आषाढ मसान्ि सम्म 
आइसोलेशनमा 76 जना वसेको र्ववरर्मा उल्लेख गरी उक्त क्वारेर्न्टन होर्ल्डङ सेन्टर आइसोलेशन 
व्र्वस्थापनमा क्रमश : रु.1012887।०० र 1658485/- गरी रु.2671372/- खचा गरेको छ । 
पातलकाले क्वारेर्न्टन र आइसोलेशनका लागी ित्काल आवश्र्क सामाग्री र पदको लागी आवश्र्क सामाग्रीको 
आवश्र्किा पर्हचान गरी सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा 66 र सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 
को तनर्म 145 अनसुार र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद गने व्र्वस्था नअपनाइा कमाचारी िथा पदातधकारी माफा ि 
खचा गरी सोध भनाा ददने गरी खचा लेखेको छ ।  

 

86.  राहि र्विरर् सम्बन्धमा :  
(क) पातलकाले ित्काल गजुारा चलाउन नसक्ने पररवारका लातग राहि उपलब्ध गराउन आवश्र्क र्ववरर् िर्ार 
गरी सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा 66 र सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 145 मा 
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वशेष पररर्स्थतिमा खररद गने व्र्वस्था अनसुार खररद नगरी वडा कार्ाालर्का कमाचारी/पदातधकरीहरु माफा ि 
आपूतिा किाावाट सोझै रु.1252563/-को राहि सामाग्री खररद गरी र्विरर् गरेको देर्खर्ो ।  
वडा नं. गो.भौ.नं. तमति कमाचारी / पदातधकारीको नाम रकम राहि पाउन ेसंखर्ा  

1 18-077/1/21 सरु्ा प्रसाद खनाल 178960 118 

2 19-077/1/21 सरु्ा प्रसाद खनाल 166100 110 

3 21-077/1/21 नारार्र् प्रसाद पर्न्थ 189306 108 

4 29-077/2/27 सवुास पन्थी 177330 105 
5 22-077/1/21 तमन वहादरु घतिा 191200 120 
6 077/1/10 तमन वहादरु घतिा 184800 110 
7 27-077/2/27 गंगा बहादरु र्घतमरे 164889 110 

जम्मा  1252585 781 
(ख) दोस्रो चरर्को राहि र्विरर् गना श्रतमकहरुलाइा काममा लगार् प्रतिदन 500/-का दरले पाररश्रतमक  5 
ददनको पाररश्रतमक राहि स्वरुप डोर हार्जर फारमवाट वडाका कमाचारी/पदातधकारी माफा ि खचा लेर्खएको छ 
। पातलकाले राहि आवश्र्क पने जनसमदुार् वडागि रुपमा िथर्ाङ्क संकलन नगरी तनम्न कमाचारी/पदातधकारी 
माफा ि राहिका लातग काममा डोर हार्जरबाट रु.1630000/- खचा लेर्खकएको देर्खर्ो ।  
वडा नं. गो.भौ.नं. तमति कमाचारी /पदातधकारीको नाम संखर्ा  खचा रकम 

2 33-077/3/1 सरु्ा प्रसाद खनाल 116 290000 

4 28-077/2/27 सवुास पर्न्थ 103 325000 

5 50-077/3/16 तमन वहादरु घतिा 76 280000 

6 30-077/2/27 तमन वहादरु घतिा 110 275000 

7 26-077/2/26 गंगा बहादरु र्घतमरे 184 460000 
जम्मा  589 1630000 

(ग) तनम्न वडाका कमाचारी/पदातधकारीले राहि स्वरुप डोरहार्जरमा काम लगाएकव भन्दा बढी खचा भकु्तानी 
तलएकव देर्खन आएकोले तनजहरुबाट असलु हनपुने रु. 
वडा गो.भौ.नं. तमति कमाचारी/पदातधकारी कामदार संखर्ा दर ददन खचा हनु ेरकम खचा रकम वढी खचा 
4 28-077/2/27 सवुास पर्न्थ 103 500 5 257500 325000 67500 

5 50-077/3/16 तमन बहादरु घतिा 76 500 5 190000 280000 90000 
  जम्मा    447500 605000 १५७५००  
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87.  केश अनसुन्धान िथा कन्ट्रर्ाक खोजपड्िाल : पातलकाबाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार केश अनसुन्धान िथा 
खोजपडिाल मा 32 जना खर्टएको कन्याक मा आएकाहरुको व्र्ति पर्हचान 986 केश अनसुन्धान गररएको 
उल्लेख छ ।  

 

88.  औषतध, स्वास्थर् सामागरी एवं उपकरर् खररद: पातलकले कोतभड-19 को रोकथाम िथा तनर्न्रर्का लातग 
ित्काल र पतछ आवश्र्क पने औषतध  िथा स्वास्थर् सामाग्री एवं उपकरर्को आवश्र्किाको पर्हचान गरी 
र्ववरर् िर्ार गरी सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा 66 िथा सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को 
तनर्म 145 मा र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद गने व्र्वस्था अनसुार खररद नगरी पटक पटक तनम्न आपूतिाकिााहरु 
वाट रु.2462043/-को खररद गरेको छ । पातलकाले त्तकाल र पतछ आवश्र्क पने औषतध िथा स्वास्थर् 
सामाग्री एवं उपकरर्को आवश्र्किा पर्हचान गरी सावाजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावली अनसुार व्र्वर्स्थि 
िवरले खररद गनुापदाछ । 

गो.भौ.नं. तमति आपूतिाकिााको नाम रकम खररद मध्रे् मखुर् सामान पररमार् दर 
24-077/1/31 महेश फमाा लगार्ि 5वटा वाट 485236 मास्क 

 35 

39-077/3/5 कष्र्ा इन्रनेशनल 90400 र्प.र्प.इ.सेट 20 4520 

47-077/3/15 शरर् मेतडतसन तडस्ट्रव्र्टुसा 514678 
   

55-077/3/18 र्वएन आल्मतुनर्म 80000 चेर्कङ वथु  1 80000 

57-077/3/19 समदु्र मेतडकव फमाा 49416    
62-077/3/22 शर्ा मेतडतसन तडर्स्ट्रव्र्टसा 50000 KN95 मास्क 40 र्पस 500 
65-077/3/24 एम.र्प.एस टे्रडसा 485674 हर्स्पटल बेड  20 17200 
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   मेटे्रस 20 4290 
65-077/3/24 महेश फमाा 492956    
67-077/3/24 शे्रपन टे्रडसा 213683 र्प.र्प.इा. सेट 25 सेट 500 
 जम्मा  2462043     

 

 



 

३० 

अनसुचुी 1 

धकुोट गाउँपातलका  
सर्ञ्चि कोष र्ववरर्  

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

िह 
र्जल्ला आर् 

 जम्मा 
आर् 

व्र्र्  

             गि वषाको 
                       र्जम्मेवारी 

संघ िथा  
प्रदेश  
अनदुान 

           राजश्व  
             बाँडफाड  

           रकम 

               आन्िररक 

             आर् 

अन्र् 

आर् 

चाल ुखचा             पँूर्जगि 

            खचा 
        अन्र् 

        खचा 
        जम्मा 
          खचा 

           मौज्दाि 

1                 2                           3 4 5 6          (2+3+4+5) 7           8 9           10 

           (7+8+9) 
11 

(1+6-10) 
1 धकुोट गाउँपातलका गलु्मी 7034 366042 47609 3814 115058 539557 251640 136035 131369 519044 20513 

 

अनसुचुी २ 

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

क्र 

.स 

र्जल्ला स्थानीर्  
िहको  
नाम 

प्रारर्म्भक बरेुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट 

फर्छ्यौट 

बाँकी बरेुज ु बाँकी बरेुज ु

दफा  
संखर्ा 

रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम अशलु  
गनुापने 

तनर्तमति गनुापने पेश्की 

सैं
र्द्ा
र्न्ि
क 

लग
िी 

 

सैर्द्ा
र्न्िक 

लगिी 
 

सैर्द्ार्न्ि
क 

लगिी 
  

अतनर्तमि 

 भएको 
प्रमार् 

कागजि  
पेश 

नभएको 

राजस्व 

लगि  
र्जम्मेवा

री 
नसारेको 

सोधभ
नाा  

नतलए
को 

जम्मा    
कमाचारी 

अन्र् जम्मा 

1 

गलु्मी 
धकुोट 
गाउँपातलका 83 22 12539 0 ५ 165 83 1७ 12274 1686 0 10588 0 0 10588 0 0 0 

 

 

अनसुचुी-3    
अद्याबतधक बेरुज ुर्स्थति                                       (रु. हजारमा)      

क्र.स स्थानीर् िहको नाम र्जल्ला गि बषा  
सम्मको बाँकी 

र्ो बषाको  
फर्छ्यौट 

बाँकी र्ो बषा सं.प.बाट  
कार्म भएको बेरुज ु

र्ो बषाको बेरुज ु कुल बाकँी  
बेरुज ु

1 धकुोट गाउँपातलका गलु्मी 26770 0 26770 0 12274 39044 

 

       


