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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पत्र संखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: २०९ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री प्रमखुज्रू्,  

भीमफेदी गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
मकवानपरु। 

 

ववर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

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

 

 

 

 
  

 

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संववधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, ववत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, 
महालेखापरीक्षकको वावर्िक लेखापरीक्षण र्ोिना र तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको 
आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा ववत्तीर् वववरणको शदु्धिा, प्रचतलि कानूनको पालना, बिेट 
िथा र्ोिना ििुिमा एवं कार्िक्रम कार्ाितवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविितनक सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्िम्मेवारी र 
िवाफदेवहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र उपर्ोग सम्बतधमा 
प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ववश्लरे्ण गरी ववत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबद्धिनमा 
टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि िारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिवक्रर्ाका 
ववर्र्हरु तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सवहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका 
सझुावहरुको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी ववकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा 
तमिव्र्वर्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पगु्ने अपके्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा 
िवाफदेवहिा र पारदन्शििा प्रबद्धिन हनुे ववश्वास तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र रािस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का 
ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ािि आधार बेगर रािस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बिेट अनशुासन कमिोर रहेको, अबण्डा बिटे राखेको, खचि पश्चाि बिेट िथा कार्िक्रम 
संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वर्ाितिमा बढी खचि गरेको, खररद कानून ववपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक 
खचि गरेको, बचि अनदुान वफिाि नगरेको, वविरणमखुी खचिको बाहलु्र्िा रहेको िस्िा प्रवृन्त्त देन्खएका छन ्। त्र्सैगरी ववकास 
तनमािणिफि  र्ोिना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोिनाको छनौट गरेको, िवटल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता 
सतमतिबाट गराएको, िोवकएबमोन्िम िनसहभातगिा निटेुको, ददगो ववकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोिना र कार्िक्रम ििुिमा नगरेको, 
दीघिकालीन ववकासको खाका ििुिमा नभएको िस्िा समस्र्ा रहेका     छन ्।  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष िनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्नु्क्त िथा 
बढुवामा प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको 
दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोिना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक वहसाब वववरण िर्ार गने नगरेको, 
लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनर्तत्रण कमिोर रहेको छ । साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र 
प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुि ू
फर्छ्यौट सम्बतधी स्पष्ट कार्िववतध ििुिमा हनु बाँकी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि 
ववगिका बेरुि ुउपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन । 

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

 
 

 

                   (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पत्र संखर्ााः०७८।७९               तमतिाः२०७८।०५।०४ 

च.नं.: २३७  

श्री प्रमूखज्रू्,  

भीमफेदी गाउँपातलका 
मकवानपरु। 

ववर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

कैवफर्ि सवहिको रार् 

हामीले भीमफेदी गाउँपातलका, मकवानपरुको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ववत्तीर् वववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर् ब्र्र् वववरण िथा 
लेखा वटप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैवफर्ि सवहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ववर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको 
२०७७ आर्ाढ ३१ मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ववत्तीर् वववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर् ब्र्र् वववरणले स्थानीर् 
िहसँग सम्बन्तधि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोन्िम सारभिू रुपमा सवह िथा र्थाथि अवस्था न्चत्रण गदिछ ।  
कैवफर्ि सवहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साबिितनक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूणि प्रर्ोग गरी ववत्तीर् वववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रु.१ करोड ५ लाख २४ हिार बेरुिू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु.४२ लाख ९१ हिार, प्रमाण 
कागिाि पेश गनुिपने रु.६१ लाख ५३ हिार र  तनर्तमि गनुिपने रु.८० हिार रहेको छ ।  

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका सम्बतधमा तमति २०७८।०१।१६ मा िारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिवक्रर्ा सवहिका प्रमाण 
कागिािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना ३३ र्सैसाथ संलग्न छ । 

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दावर्त्व र्कीन 
हनु ेकुनै िानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संववधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्िम गररएको छ । ववत्तीर् वववरण िर्ार गने 
स्थानीर् िहसँग हामी स्वितत्र छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संवहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा 
प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ािलर् ववश्वस्ि छ ।   
ववत्तीर् वववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको न्िम्मेवारी 
आतथिक कार्िववतध िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अतर् प्रचतलि काननु बमोन्िम सही 
र र्थाथि हनु ेगरी ववत्तीर् वववरण िर्ार गने िथा िालसािी वा अतर् गन्ल्िका कारण ववत्तीर् वववरण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रवहि 
स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तत्रण प्रणाली लाग ुगने न्िम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । पातलकाको कार्िकाररणी,  
पातलका प्रमूख र प्रमखु प्रशासवकर् अतधकृि र्स पातलकाको ववत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्िम्मेवार रहेका छन ्।   
ववत्तीर् वववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्िम्मेवारी 
ववत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा िालसािी वा अतर् गन्ल्ि समेिका कारण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रवहि रहेको होस ्भतन उन्चि आश्वस्ििा 
प्राि गरी रार् सवहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको 
आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्िम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन 
सबै प्रकारका िालसािीितर् वा अतर् गन्ल्ि पत्ता लगाउन ेसक्ने तनन्श्चििा भने हदैुन । ववत्तीर् वववरणका उपर्ोगकिािले सामातर्िर्ा गने 
आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे ववशेर् वा िालसािीितर् वा अतर् गन्ल्िलाई सारभिू 
रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  
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भीमफेदी गाउँपातलका, मकवानपरुको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 
आतथिक वर्ि : २०७६/७७ 

 
पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ववकास गदै स्थानीर् शासन पद्धतिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ववधावर्की, कार्िकाररणी, र 
तर्ावर्क अभ्र्ासलाई सस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको सञ् चालन गने समग्र उद्देश्र् हातसल गनि २०७३।१२।०३ मा र्स 
पातलकाको स्थापना भएको हो ।स्थानीर् सरकारले सञ्चालन गने कार्िमा सहकाररिा, सहअन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवद्धिन गनुि 
र स्थानीर् सरकारका काममा िनसहभातगिा, उत्तरदावर्त्व र पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागरीकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि 
पातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । मकवानपरु न्िल्ला न्स्थि र्स पातलकाको वडा संखर्ा ९, गाउँसभा सदस्र् ४७, िनसंखर्ा 
२४५०० िना र क्षेत्रफल २४५।२१ वगि वकलोतमटर रहेको छ । 

 
क) स्थानीर् संन्चि कोर् अतथिक वर्ि २०७६/०७७ को स्थानीर् संन्चि कोर् आर् व्र्र् वहसाबको संन्क्षि अवस्था तनम्न 

बमोन्िम रहेको छ । 

 

वववरण वटप्पणी 
र्स वर्िको रु. 

बिेट 
आफैले गरेको 
प्रािी/भकु्तानी 

बस्िगुि /सोझै 
भकु्तानी 

िम्मा 

प्रािी (क+ख)   554440960.90 483069307.44 0.00 483069307.44 

क.प्रािी (संन्चिकोर्मा आम्दानी बातँधन)े   474793067.00 404597894.06 0.00 404597894.06 

1100 कर  11 109289000.00 73509013.06 0.00 73509013.06 

1300 अनदुान   305403000.00 294526500.00 0.00 294526500.00 

संघीर् सरकार 
12 273098000.00 271221500.00 0.00 271221500.00 

प्रदेश सरकार 12 32305000.00 23305000.00 0.00 23305000.00 

१४०० अतर् रािस्व 11 60101067.00 36562381.00 0.00 36562381.00 

ख. अतर् प्रािी   79647893.90 78471413.38 0.00 78471413.38 

कोर्हरु   8711393.90 8497885.90 0.00 8497885.90 

धरौटी   0.00 1740022.48 0.00 1740022.48 

संघीर्, प्रदेश सरकार र अतर् कार्िक्रम   70936500.00 68233505.00 0.00 68233505.00 

भकु्तानी (ग+घ)   609440960.95 453563066.49 0.00 453563066.49 

ग. भकु्तानी (संन्चि कोर्बाट)   529793067.05 379250950.24 0.00 379250950.24 

21000 पाररश्रतमक/सवुवधा 18 163205950.00 148449369.80 0.00 148449369.80 

22000 मालसामान िथा सेवाको उपर्ोग 18 115776117.05 57988336.07 0.00 57988336.07 

27000 सामान्िक सरुक्षा 18 4256000.00 4156754.00 0.00 4156754.00 

28000 अतर् खचि 18 1802000.00 979000.00 0.00 979000.00 

31000 गैर ववन्त्तर् सम्पिी/पँून्िगि खचि 18 244753000.00 167677490.37 0.00 167677490.37 

घ. अतर् भकु्तानी   79647893.90 74312116.25 0.00 74312116.25 

कोर्हरु   8711393.90 5942397.00 0.00 5942397.00 

धरौटी   0.00 263280.00 0.00 263280.00 

संघीर्, प्रदेश सरकार र अतर् कार्िक्रम   70936500.00 68233505.00 0.00 68233505.00 

कट्टी रकम दान्खला गनि बाँकी   0.00 -127065.75 0.00 -127065.75 

ङ. र्ो वर्िको बचि (तर्नु)   -55000000.05 29506240.95 0.00 29506240.95 

च. गि वर्िको न्िम्मेवारी रकम (अ.ल्र्ा धरौटी समेि)   0.00 57464095.61 0.00 57464095.61 

वर्ाितिको बाकी रकम (ङ+च)   -55000000.05 86970336.56 0.00 86970336.56 

बैंक िथा नगद बाकँी रकम     90548650.26 0.00 90548650.26 
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ख) कोर् िथा लेखा तनर्तत्रक कार्ािलर् िथा प्रदेश लेखा तनर्तत्रक कार्ािलर्बाट भकु्तानी आदेश माफि ि सम्बतधीिलाई सोझै 
भकु्तानी भएका कोरोबारहरु 

शीर्िक वावर्िक बिेट तनकासा खचि खचि मध्रे् पेस्की 
प्रदेश पूवािधार ववकास कार्िक्रम 6937000.00 5208662.00 5208662.00 00.00 

स्थानीर् पूवािधार साझेदारी कार्िक्रम 8423500.00 7866529.00 7866529.00 00.00 

सामान्िक सूरक्षा कार्िक्रम 53563000.00 53563000.00 53563000.00 00.00 

राष्ट्रीर् पररचर्पत्र िथा पन्तिकरण 
चाल ु 1302000.00 870650.40 870650.40 00.00 

राष्ट्रीर् पररचर्पत्र िथा पन्तिकरण  
पनु्िगि 206000.00 00.00 00.00 00.00 

राष्ट्रपति मवहला उत्थान कार्िक्रम 10000.00 10000.00 10000.00 00.00 

गरीवसँग ववश्वशे्वर कार्िक्रम 495000.00 494600.00 494600.00 00.00 

िम्मा रु . 70936500.00 68013441.40 68013441.40 00.00 

 
 

लेखापरीक्षणबाट देन्खएको व्र्होराहरु 
 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

 
लेखापरीक्षणको क्रममा बढी भकु्तानी भएको भत्ता रकम रु १०४७९८ असलु भई सम्बतधीि खािामा 
दान्खला भएको छ । 

 

 
लेखापरीक्षणको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिक्रीर्ाबाट रु १६६२८५ असूल भई सम्बन्तधि खािामा 
दान्खला भएको छ ।  

 

 ववत्तीर् वववरण ववश्लरे्ण   
1.  ववत्तीर् वववरण – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा पातलका िथा पातलकाले प्रत्रे्क 

वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार मसातिसम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म गरी आर् 
र व्र्र्को वहसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् अनसुार पातलका िथा पातलकाले आफ्नो 
आतथिक कार्ि प्रणालीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार् बमोन्िम छन ्

• पातलकाले न्िल्ला समतवर् सतमतिबाट रु.७० लाख प्राि भएकोमा उक्त रकम ववववध िफि  आम्दानी 
बाँधी वहसाब राख्नपुनेमा संघीर् समपरुक िफि  आम्दानी िनाएकोले सतु्रले िर्ार गरेको म.ले.प.फा.२७२ 
को वटप्पणीिफि को अनसूुन्च १२ र १५ मा रु.७० लाखले वहसाब फरक पनि गएको देन्खएकले सोही 
अनसुार वहसाब समार्ोिन गररएको छ । 

• प्रदेश सरकारबाट कोरोना ररतलफ फण्डका लातग रु.१० लाख प्राि भएको रकम प्रकोप व्र्वस्थापन 
िथा कोतभड कोर्मा आम्दानी िनाउन ु पनेमा पातलकाले उक्त रकम प्रदेश सशिि िफि  आम्दानी 
िनाएको कारण प्रदेश सशििको वहसाब रु.१० लाखले फरक परेको देन्खतछ । 

• सतु्रले िर्ार गरेको म.ले.प.फा.२७२ को वटप्पणीिफि को अनसूुन्च २१ मा समपरुकमा आम्दानी 
बाँतधएको न्िल्ला समतवर् सतमतिबाट प्राि रकम रु.७० लाख  र प्रकोप व्र्वस्थापन िथा कोतभड 
कोर्मा आम्दानी िनाउन ुपनेमा प्रदेश सरकारबाट कोरोना ररतलफ फण्डका लातग रु.१० लाख प्राि 
भएको रकम समेि रु.८० लाख रकम वफिाि गनुि नपने भएकोले उक्त रकम घटाउँदा पातलकाले 
रु.५४८८२२४।९७ मात्र वफिाि पठाउन बाँकी देन्खतछ । पातलकाले उक्त रकम तमति 
२०७७।११।२० र २३ मा वफिाि गरेको छ ।  

• म.ले.प.फा.नं.२७२ अनसुार ववतभन्न भकु्तानीमा कट्टी रकम रु.१२७०६५।७५ दान्खला गनि बाँकी 
रहेकोमा तमति २०७६ श्रवण ४ मा दान्खला भएको छ ।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे बमोन्िमको 
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दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचि शीर्िक सम्बतधी व्र्वस्था अवलम्बन गनुिपने िथा तनर्म ७६(२) 
मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्िमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स 
पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS based ढाँचाको पणुि 
प्रर्ोग गरी प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेको पाईएन । 

    त्र्सैले िोकेबमोन्िमका ववत्तीर् वववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िववक 
न्स्थति देन्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ । 

2.  खचि ववश्लरे्ण – पातलकाको ववत्तीर् प्रतिवेदन अनसुार र्स बर्ि आतिररक श्रोिबाट रु.३६५६२३८१ 
(मालपोिबाट प्राि रन्िषे्ट्रशन शलु्क र वन रोर्ल्टी समेि), रािस्व बाँडफाँड रु.७३५०९०१३।०६ र 
अनदुानबाट रु.२९४५२६५०० समेि पातलकाको संन्चिकोर्को आम्दानी रु.४०४५९७८९४।०६ 
भएकोमा पातलका चालिुफि  रु.२११५७३४६० र पूनँ्िगििफि  रु.१६७६७७४९०।२४ समेि 
रु.३७९२५०९५०।२४ खचि भएको छ । र्स सम्बतधी देन्खएका व्र्होराहरु देहार्अनसुार रहेका छन ्– 

• पातलकाको कुल आम्दानीको िलुनामा रािश्व बाँडफाड १८।१७ प्रतिशि, आतिरीक श्रोि ९।०४ 
प्रतिशि र अतर् अनदुानको वहस्सा ७२।७९ प्रतिशि रहेको छ ।  

• पातलकाको र्स बर्िको कुल बिेट खचिको िलुनामा चालिुफि  ५५।७९ प्रतिशि र पुिँीगििफि  
४४।२१ प्रतिशि रहेको छ ।  

• कुल चालखुचिमध्रे् पाररश्रतमक िथा सवुवधामा रु.१४८४४९३६९।८० अथािि आतिरीक आर्को 
िलुनामा ४०६।०२ प्रतिशि रहेको देन्खतछ ।  

• र्सवर्ि पदातधकारी सवुवधािफि  रु.४२३१८००, अनगुमन, मलु्र्ांकन िथा भ्रमणमा रु.१८२४०५०, 
ववववधमा रु.२५१६६८०, कार्ािलर् सामान रु.१७८६५८७, सेवा परामशििफि  रु.६३१५९३९ समेि 
रु.१६६७५०५६ िनु आतिरीक आर्को ४६ प्रतिशि हनु आउछ ।  

    र्सबाट पातलकाको आतिरीक आर्को भतदा अतधक रकम प्रशासतनक प्रर्ोिनमा खचि भएको देन्खतछ 
। िसथि पातलकाले आतिरीक आर्को दार्ारा फरकीलो बनाउने िथा प्रशासतनक खचि तनर्तत्रण गनुिपने 
देन्खतछ । त्र्सैगरी संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राि अनदुान र रािस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा 
तबकास तनमािण प्रर्ोिनमा पररचालन गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

 बिेट िथा कार्िक्रम  र कानूनको पररपालना  
3.  चौमातसक पूिँीगि खचि - आतथिक कार्िववतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्िम स्वीकृि भएको 

कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्िम चौमातसक प्रगति वववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा 
कार्िक्रम बमोन्िम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कार्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले 
उपलव्ध गराएको वववरण अनसुार चौमातसक पनु्िगि खचिको न्स्थति देहार् बमोन्िम छ ।  

तस.नं. 
पूिँीगि खचि 

शीर्िक 
कुल खचि 

चौमातसक खचि (रु.हिारमा) आर्ाढ 
मवहनाको 
मात्र खचि 

प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेसो चौमातसक 

१ पातलका पनु्िगि 143139 6229 45066 91844 74496 

२ प्रदेश पनु्िगि 9948 0 0 9948 9948 

३ स्थानीर् पूवािधार 
ववकास साझेदारी  

7867 0 0 7867 7867 

४ प्रदेश पूवािधार 
ववकास 

5207 0 0 5207 5207 
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५ संघीर् सशिि 
पनु्िगि 

6549 0 2344 6315 6314 

 कूल खचि: 172710 6229 47410 121181 103832 

 खचि प्रतिशि 100 3.61 27.45 68.93 60.11 
 

 उपरोक्त वववरण अनसुार पातलकाले िेस्रो चौमातसकमा कुल बिेट खचिको ६८।९३ प्रतिशि खचि गरेको छ 
। िसमध्रे् असार मवहनामा मात्र ६०।११  प्रतिशि खचि गरेको छ । िसथि आतथिक वर्िको अतिमा काम 
गराउँदा कामको गणुस्िरमा असर पने देन्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आर्ाढमा खचि गने 
पररपाटीमा तनर्तत्रण गनुिपदिछ । 

 

4.  क्षते्रगि बिेट र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ववकासका क्षेत्रगि रुपमा 
समानपुातिक बिेट ववतनर्ोिन गरी खचि गनुिपने हतुछ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेत्रगि बिेट 
र खचिको न्स्थति देहार्अनसुार रहेको देन्खतछ । 

 

 मखुर् क्षते्र वावर्िक विेट खचि रकम कुल खचि मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथिक ववकास 53763000.00 25461946.00 
7.51 

सामान्िक क्षेत्र  216229000.00 170022095.00 
50.17 

पूवािधार ववकास क्षेत्र 171189000.00 132223681.00 
39.02 

सशुासान िथा अतिरसम्बतधीि क्षेत्र 15956110.00 6669162.00 
1.97 

कार्ि सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचि 72655957.00 4487465.00 
1.32 

िम्मा 529793067.00 338864349.00 
100.00  

 

5.  तर्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेत्र िथा 
तर्ार् सम्पादन प्रवक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उिरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा 
वववाद दिाि भएको ३ मवहनातभत्र टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि वववरण 
अनसुार गिबर्ि फछिर्ौट वा कारबाही वकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी ३ वटा र र्ो बर्ि थप भएको २७ 
गरी कुल ३० वववाद दिाि भएकोमा २६ वटा मात्र फछिर्ौट भई ४ बाँकी देन्खतछ । तर्ार् सम्पादन 
प्रवक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभत्र फछिर्ौट वा कारबाही वकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

 

6.  आतिररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले आतथिक 
कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्वर्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातसक समाि भएको 
एक मवहना तभत्र आतिररक लेखापरीक्षण गराउन ु पने उल्लेख छ । म.ले.फा.नं.२७३ को संन्चिकोर्को 
अतर् प्रातििफि  समावेश संघ, प्रदेश िथा अतर् कार्िक्रकहरु मध्रे् प्रदेश लेखा तनर्तत्रक कार्ािलर्बाट प्रदेश 
पूवािधार ववकास कार्िक्रम र कोर् िथा लेखा तनर्तत्रक कार्ािलर्बाट भकु्तानी आदेश तबतधद्बारा खचि लेन्खने 
स्थानीर् पूवािधार ववकास साझेदारी कार्िक्रम, रावष्ट्रर् पन्तिकरण ववभागबाट प्राि रकम, सामान्िक 
सूरक्षालगार्ि न्शर्िकको खचि रकम रु.६८०१३४४१।४० को मात्र लेखापरीक्षण भएको छ । िर 
पातलकाको संन्चिकोर्मा आम्दानी बाँतधने र खचि लेन्खने कारोबार िथा कोर्हरु आतिररक लेखापरीक्षण 
भएको पाईएन ् । िसथि काननुमा िोवकए बमोन्िम सम्पूणि आतथिक कारोबारको आतिररक लेखापरीक्षण 
गराई आतिररक तनर्तत्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

7.  आतिररक तनर्तत्रण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोन्िम आतिररक 
तनर्तत्रण प्रणाली िर्ार गरी लाग ु गनुिपनेमा लाग ु गरेको पाईएन। र्स सम्वतधमा देन्खएका अतर् 
व्र्होराहरु िपन्शल वमोन्िम रहेका छन ।  
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• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेत्रतभत्रको आधारभिु िथर्ांक 
संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन ।  

• पातलकाबाट र्स वर्ि संचातलि कार्िक्रम िथा र्ोिनाको कार्ाितर्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वावर्िक 
कार्िक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन।  

• रािस्व संकलन सम्बतधमा सचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैवकङ्ग प्रणाली माफि ि गने गरेको 
देन्खएन । 

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

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा पातलकाले आफ्नो अतधकार क्षेत्र तभत्रका 
ववर्र्मा स्थानीर्स्िरको ववकासका लातग आवतधक, वावर्िक, रणनीतिगि ववर्र् क्षेत्रगि मध्र्कालीन िथा 
दीघिकालीन ववकास र्ोिना िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

• स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेत्रमा कार्ाितवर्न हनुे आर्ोिनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भाब्र् आर्ोिनाको बैंक 
खडा गरेको देन्खएन । 

• ददगो तबकास र्ोिना (२०१५-३०) लाई कार्ाितवर्न गने सतदभिमा लक्ष्र्लाई आतिररकीकरण गने र 
मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोवक मलु्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको देन्खएन । 

• पातलकाले न्ितसी सामानको एकीकृि वववरण िथा सहार्क न्ितसी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा 
कार्ािलर् िथा ववतभन्न संघ संस्थालाई वविरण गरेको पाईर्ो । 

• वडा कार्ािलर्मा रहेका न्ितसी सामान सवहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्ितसी खािा 
अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

• मलु्र् अतभवृवद्ध कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6 क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको इ 
टीतडएस नगरेको पाइर्ो। 

• ववल भपािइहरुमा तसलतसलेवार नम्वर रान्ख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको 
िनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुिपनेमा आंन्शक मात्र गरेको पाईर्ो ।  

• रु. २५ हिार भतदा बढीको रकम चेकमाफि ि भकु्तानी गनुिपनेमा वकिपर् कारोबारहरु कमिचारीलेलाई 
सोधभनाि गराउने गरेको पाईर्ो ।  

• साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वावर्िक १० करोड भतदा बढीको खररद गदाि 
गरुु र्ोिना िथा  तनर्म ८ ले वावर्िक १० लाख भतदा बढीको खररद गदाि वावर्िक खररद र्ोिना 
बनाउन ुपनेमा र्ो वर्ि पिुीगि न्शर्िकबाट रु.१६ करोड ७६ लाख ७७ हिारको पूँिीगि खचि।खररद 
कार्ि गरेकोमा खररद र्ोिना बनाएको पाईएन ्। 

• साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता सतमतिहरुलाई मेन्शन, औिार 
उपकरणहरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको न्िम्मेवारी ददनपुनेमा आर.तस.सी. फे्रम स्रक्चर 
सवहिका कार्ािलर् िथा अतर् भवन,  ग्रामीण ववद्यिुीकरण लगार्िका िवटल प्राववतधक पक्ष समावेश हनुे 
पूवािधार संरचना तनमािण कार्ि समेि उपभोक्ता सतमतिहरु माफि ि ्गराउने गरेको देन्खर्ो ।  

• तनमािण कार्िको लातग स्वीकृि म.ले.प.फा.नं.५०३ अनसुारको ढाँचामा नापी वकिाब नराखी 
कम्प्र्टुरबाट िर्ार गरेको लिुसीटमा नापी वववरण उल्लेख गरी खचि लेख्न ेगरेको पाईर्ो । 

• ठेक्काहरुको ववस्ििृ वववरण देन्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कन्तटतिेतसी खािा राखेको पाईएन। 

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

• साविितनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वर्ि कार्िसम्पन्न भएका आर्ोिना 
िथा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन । 
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• संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका ववतभन्न र्ोिना तनमािण कार्ि गनि सम्झौिा 
गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मातर्िा प्राि हनुे गरी दिाि गरेको पाइएन 
।  

• पातलकाले आर्ोिना।कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि सहभातगिा िटु्ने 
आर्ोिनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा  सो नगरेको र लागि सहभातगिा सवहिका लागि अनमुान िर्ार 
गरेको देन्खएन । 

• सञ्चातलि र्ोिनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेन्क्षि र वास्िववक लाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान 
र कार्िसम्पादन लगार्िका ववर्र्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सवहिको साविितनक सनुवुाई र साविितनक 
परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि गराउन ुपनेमा कतिपर्मा पालना भएको पाईएन। 

• वािावरणको संरक्षणको एवककृि ददघिकालीन र्ोिना िर्ार गरेको पाइएन ।  

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागरीक वडापत्रमा उल्लेन्खि 
सेवाहरुको कार्ाितवर्न न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्तत्र िर् गरेको पाईएन । 

• तनिामिी सेवा ऐन, 2049 को वमोन्िम कमिचारीहरुको कार्ि वववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

• तनिामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमोन्िम िलवव प्रतिवेदन पाररि गराएर मात्र िलव भत्ता 
भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वर्िभरी खचि लेखेको पाईर्ो । 

• संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतत्रालर्को 2073।12।25 को पररपत्र अनसुार र्स 
पातलकामा समावहि भएका साववकका गाँउ ववकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुिकुो लगि 
िर्ार गरेको पाईएन ।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेत्र 
तभत्रका ववर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, कार्िववतध र मापदण्ड बनाउनपुनेमा र्स 
पातलकाले हालसम्म ८ ऐन,  १४  कार्िववतध र ६ नम्सि समेि २८ काननु एवं कार्िववतध तनमािण गरी 
कार्ाितर्नमा ल्र्ाएको छ । 

    िसथि पातलकाले आतिररक तनर्तत्रण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्िम प्रभावकारी र ववश्वशनीर् बनाइ सेवा 
प्रवाह सदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

8.  न्ितसी व्र्वस्थापनाः आतथिक कार्िववतध िथा ववन्त्तर् उिरदावर्त्व तनर्मावली २०७७ को पररच्छेद ९ मा 
उल्लेख भए बमोन्िम सरकारी सम्पत्तीको न्िम्मा, लगि िथा संरक्षण गनुिपने िथा तनर्म ९९ बमोन्िम 
वर्िमा कम्िीमा एक पटक न्ितसी तनररक्षण गरी प्रतिवेदन िर्ार गने व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले र्स वर्ि 
न्ितसी तनरीक्षण गरेको देन्खएन ् । िसथि पातलकामा तनर्मावलीमा िोकीएको व्र्वस्था अनसुार न्ितसी 
मालसामानको अवस्था देन्खन ेगरी वववरण खलुाई तनरीक्षण गने व्र्वस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्ाितवर्न 
गनुिपदिछ । 

 

 संगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  
9.  गाउँपातलकाले छात्राहरुलाई मवहनावारीको समर्मा ववद्यालर् आउनिान सहि होस भनी स्र्ातनटरी प्र्ाड 

खररद गरी वविरण गरेको छ।पातलकाले १००० वटा प्र्ाड रु. ४९ को दरले खररद गरेकोमा महेतर मा 
वव लाई माग भए अनसुार २३८ र महालक्ष्मी मावव लाई ९८ गरी िम्मा ३३६ वटा वविरण भएको र 
बाकी कार्ािलर् स्टोरमा रहेको कार्ािलर्को भनाई छ । लेखापरीक्षण क्रममा ववद्यालर्मा वविरणका लातग 
पठाएको प्र्ाड वविरण गरेको प्रमाण उपलब्ध नभएकाले प्रमाण उपलब्ध हनुपुने रु.. 

 

 

 

 

 

 

१६४६४ 

10.  गो भौ ४०२ तमति ०७७/३/२२ मा सामान्िक ववकास सतमतिको बैठक बसेको भत्ताको खचि लेखेको छ। 
उक्त सतमतिको बैठकमा देन्खएको व्र्होरा देहार् बमोन्िम रहेको छ। 

 



10 
 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

11.  गो भौ नं ४५२ तमति ०७७/३/२९ मा श्री महालक्ष्मी मा वव का द्वतद वपतडि ववद्याथीलाई सहर्ोग स्वरुप 
रु १७२५० खचि लेखेकोमा ववद्याथीहरुले प्राि गरेको भरपाई प्रमाण प्राि भएन।ववद्याथीहरुले प्राि गरेको 
भरपाई पेश गनुिपने अतर्था असलु हनुपुने रु... 

 

 

 

१७२५० 
12.  तर्ावर्क सतमतिको बैठकमा उपन्स्थि संर्ोिक िथा सदस्र्हरुलाई मात्र बैठकमा उपन्स्थि भई भत्ता ददन 

तमल्ने व्र्वस्था रहेको छ । िर पातलकाले गो भौ नं ४०३ तमति ०७७/३/२३ मा तनम्नानसुारका 
व्र्न्क्तलाई आमतत्रीिमा रान्ख बैठक भत्ता भम्िानी ददएको छ । काननुमा व्र्वस्था भए बमोन्िम 
पदातधकारीलाई बैठक भत्ता ददने गरी सधुार हनुपुदिछ । 

 

 

 

 

 

 

 नाम बैठक संखर्ा िम्मा रकम कर कट्टी बझेुको रकम 
िीवन कँुवर २० २०००० ३००० १७००० 
दगुाि न्घतमरे १४ १४००० २१०० ११९०० 
बरी सापकोटा ३ ३००० ४५० २५५० 
ध्रबु लातमछान े १ १००० १५० ८५० 
िोर्ानाथ तिवारी १ १००० १५० ८५० 
कल्पना दलुाल २० २०००० ३००० १७००० 
िम्मा    ५०१५०  

 

13.  कमिचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकार क्षेत्र र कार्िबोझको ववश्लरे्ण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको 
कामको लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबतदी सृिना 
गनि नसवकन े व्र्वस्था छ । िर पातलकाले स्वीकृि दरबतदी तभत्रको आईटी अवफसर, कृवर् िथा पश ु
िफि को प्राववधक, ओभरतसर्र िथा अतर् प्राववतधक र कार्िलर् सहर्ोगी गरी २८ िना कमिचारीहरु करारमा 
राखी रु. ५३१५९३९/ खचि लेखेको छ ।  

 

14.  करार कमिचारीलाई महंगी भत्ता – पातलकाले आतिररक श्रोिबाट बेहोने गरी कार्िपातलबाट तनणिर् गरी िथा 
करार सम्झौिामा समावेश गरी देहार्का करारिफि का कमिचारीहरुलाई महंगी भत्ता भकु्तनी ददएको छ । 
िर सामातर् प्रशासन मतत्रालर्को च.नं.२१७ तमति २०७४।०१।२५ को पररपत्र अनसुार करार सेवमा 
कार्िरि कमिचारीहरुले महंगी भत्ता ददने व्र्वस्था रहेको देन्खएन ्। िसथि संघीर् मतत्रालर्बाट िारी भएको 
पररपत्र अनसुार मात्र सवुवधा ददने िफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

 तस नं नाम दर मवहना िम्मा रकम 

१ नववन कुमार र्ादव २००० १२ २४००० 

२ ददपेश आलेमगर २००० १२ २४००० 
३ िर्राम चौलागाई २००० १२ २४००० 
४ तनशाति राई २००० १२ २४००० 
५ समधृ्द तसंह मकु्तान २००० १२ २४० ० 
६ सतुनिा पडुासैनी २००० १२ २४००० 
७ सम्झना दलािमी २००० १२ २४००० 
८ मतिमुार्ा तथङ्ग २००० १२ २४००० 
९ तमना दाहाल २००० १२ २४००० 
१० अतनसा शे्रष्ठ २००० १२ २४००० 
११ सचेतर कठार्ि २००० ५ १०००० 
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१२ ववनोद लामा २००० ५ १०००० 
१३ कौशल वस्नेि २००० ५ १०००० 
१४ ववष्णमुार्ा थापा २००० १२ २४००० 
१५  सानकुातछा न्घतसङ्ग २००० १२ २४००० 
१६ नारार्ण प्रसाद शमाि २००० १२ २४००० 
१७ न्िवन लामा २००० ५ १०००० 
 िम्मा   ३५२०००  

15.  ववववध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्र्र्को बिेट अनमुान आतिररक आर्को 
पररतधतभत्र रही औन्चत्र्िाको आधारमा ववववध खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि 
ववववधिफि  मात्र रु.२५१६६८० खचि गरेको छ । र्स्िो खचिमा तमिव्र्वर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

 आतिररक आम्दानीिफि   
16.  रािस्व अनमुान िथा असलुीाः गाउँपातलकाले र्ो वर्ि आतिररक श्रोिबाट रू. १,४७,६५,०००।–रािस्व 

संकलन हनुे अनमुान गरेकोमा रू. ९०,५६,४२२।– संकलन गरेकोले रु. ५७,०८,५७८।– (अनमुानको 
िलुनामा ३३.६६ प्रतिशि) घटी रािस्व संकलन भएको छ। करको दार्रा वढाउने र असलुी प्रकृर्ा 
प्रभावकारी वनाई रािस्व संकलन वढाउन ुपदिछ। 

 

 

 

शीर्िक अनमुान असलुी प्रतिशि 
भतुमकर/मालपोि १५००००० 0 ० 
घरवहाल कर १००००० 0 ० 
साना सवारी साधन कर ५०००० 0 ० 
पवुािधार सेवाको उपर्ोगमा लाग्न ेकर १०००००० 0 ० 
अतर् मनोरञ्जन कर १५००० 0 ० 
व्र्ावसार् रन्िषे्ट्रशन दस्िरु   ० 
अतर् स्रोिबाट प्राि रोर्ल्टी १५००००० ७२५४० ४.८३ 
तसफाररश दस्िरु ६००००० 0 ० 
अतर्के्षत्रको आर् १००००००० ८९८३८८२ ८९.८४ 

िम्मा १४७६५००० ९०५६४२२ ६१.३३ 

 

17.  आर् शीर्िकाः पातलकाले ववतभन्न शीर्िकमा आम्दानी गरेको रािस्व शीर्िक खलुाई आम्दानी बाँधेको 
देन्खएन।एकमषु्ठ आम्दानी िनाएकोले अनमुान गररएको र ववतभन्न शीर्िकमा प्राि भएको रािस्व वीच िलुना 
गरी ववष्लेर्ण गनि सक्ने न्स्थति देन्खएन। शीर्िकगि रुपमा रािस्वको लेखा राख्न ुपदिछ ।   

18.  व्र्वसार् दिाि िथा नववकरणाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा स्थानीर् िहले 
आफ्नो क्षेत्रतभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पुिँीगि लगानी र आतथिक कारोवारको आधारमा कर लगाउने 
व्र्वस्था छ। र्ो वर्ि पातलकाले व्र्वसार्मा कर लगाई असलु गरेको देन्खएन।करको दार्रा वढाई 
रािस्को आधार वतलर्ो वनाउन ुपदिछ।  

19.  समदुावर्क वनबाट प्राि आर् – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६२ ख मा सामदुावर्क 
वन उपभोक्ता सतमतिले वन पैदावर तबवक्र िथा उपर्ोग समबतधी आफ्नो कार्िर्ोिना बनाई पातलकाबाट 
स्वीकृि गराउन ु पने िथा वन पैदावार तबवक्र वापि प्राि हनुे रकमको १० प्रतिशि रकम सम्बन्तधि 
पातलकाको संन्चिकोर् िम्मा गनुिपने उल्लेख छ । पातलकाले र्स वर्ि सामदुावर्क वनबाट प्राि आर् 
खलु्नेगरी आम्दानी बाधेको देन्खएन ्। अि पातलकाले तडतभिन वन िथा सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहसँग 
समतवर् गरी प्राि हनुपुने रकम एकीन गरी असलु गनुिका साथै प्राि रकम स्रोि खुल्न ेगरी आम्दानी बाध्ने  
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व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ । 

20.  मलु्र्अतभवृवद्ध कर ऐन, २०५२ को दफा ५(३) मा ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, न्चप्स आदी उत्खनन,् संकलन 
िथा ववक्री शलु्क असलुीमा मलु्र्अतभवृवद्ध कर लाग्ने व्र्वस्था छ।नदीितर् पदाथिमा असलु गरेको मूल्र् 
अतभवृवद्ध कर सम्वतधमा देन्खएको व्र्होरा तनम्नानसुार छाः  

20.1.  गाउँपातलकाले रािी खोला र वकसेडी खोला आसपासको ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, न्चप्स आदी उत्खनन,् संकलन 
िथा ववक्रीको लातग रु. ९६,३१,१०३।– लागि अनमुान िर्ार गरी प्रकान्शि सचुनाअनसुार दान्खला हनु 
आएको मन्न ववल्डसि तनबवुाटारको रू.९६३५००० (म.ुअ.कर वाहेक) को एकमात्र बोलपत्र स्वीकृि गरी 
िीन वकस्िामा रकम वझुाउने र मलु्र्अतभवृवद्ध कर ठेकेदारले दान्खला गरी भौचर पेश गने गरी 
३०३०६।५ घन तमटरको सम्झौिा गरेको छ।  लेखापरीक्षणको क्रममा गाउँपातलकालाई वझुाउन ु पने 
रकममा कोतभड १९ को कारण ९२२५९।८४ घनतमटर बराबरको पररमाण उत्खनन गनि नसकेको भनी 
स्थानीर् अनगुमन सतमति, रािस्व परामशि सतमति र पातलकाको प्राववतधकको स्थलगि अनगुमन प्रतिवेदनको 
आधारमा कार्ािपातलकाले तसफाररस गरे बमोन्िम सभाबाट रु.२७९९००० छुट ददई बाँकी रु.६८३६००० 
वझुाएको देन्खए िापतन मलु्र्अतभबवृद्ध कर रू.८,८८,६८०।– दान्खला गरेको नदेन्खएकोले असलु गरी 
सम्वन्तधि रािस्व खािामा दान्खला गनुिपने रू 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

८८८६८० 
20.2.  पातलकाले अमानिबाट ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, न्चप्स आदी ववक्री गरी रु.१०८९२८१।१६ मूल्र्अतभवृवद्धकर 

सँकलन गरेकोमा तमति २०७७।११।१६ को भौचरबाट न्शर्िक नं ३३३१४ मा दान्खला गरेको छ । 
िसथि समर्मा कर दान्खला गनेिपि ध्र्ान ददनपुदिछ ।   

21.  नगद आम्दानीाः गाउँपातलकाले र्ो बर्ि नगदी रतसद िथा मालपोि रतसद ठेली बाट सम्पन्त्तकर, तसफाररश 
दस्िरु लगार्ि ववतभन्न न्शर्िकमा आम्दानी गरेको छ । उक्त आम्दानी कारोबार गदाि देहार्अनसुार गरेको 
पाइर्ोाः 

 

21.1.  रतसद ठेलीको प्रर्ोगाः गाउँपातलकाले छपाईबाट प्राि भएको आम्दानी गदाि प्रर्ोग गरीने नगदी रतसद ठेली 
के कति वविरण भर्ो र वविरण भएका रतसदबाट प्राि आम्दानी समर्मै दान्खला गरेको प्रमाणसमेि सम्लग्न 
गरी नगदी रसीद वफिाि तलन ु पदिछ। रतसद तनर्तत्रण खािा िर्ार गरेको भए िापतन अद्यावतधक गरेको 
पाईएन। रतसद तनर्तत्रण खािा अध्र्ावतधक गनुिपदिछ ।  

 

 र्ोिना संचालन िथा पुिँीगि खचि  
22.  र्ोिना छनौट — स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा गाउँपातलकाले आफ्नो अतधकार 

क्षेत्रतभत्रका ववर्र्मा स्थानीर्स्िरको ववकास लातग आवतधक, वावर्िक रणनीतिगि ववर्र् क्षेत्रगि मध्र्कातलन 
िथा दीघिकालीन ववकास र्ोिनाहरुको सूची िर्ार गनुिपने व्र्वस्था गरेको छ । र्ोिना बनाउँदा आतथिक 
ववकास िथा गरीबी तनवारणमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पगु्ने, उत्पादनमूलक िथा तछटो प्रतिफल प्राि गनि सवकने, 
िनिाको िीवनस्िर, आम्दानी र रोिगार बढ्ने, स्थानीर् बातसतदाको सहभातगिा िटुने, स्थानीर् स्रोि साधन र 
सीपको अतधकिम प्रर्ोग हनु,े सबै वगिलाई प्रत्र्क्ष लाभपगु्न,े लैवङ्गक समानिा र सामान्िक समावेशीकरण 
अतभवृवद्ध हनुे ववर्र्लाई प्राथतमकिा ददएको देन्खएन ्। िसथि स्थानीर्स्िरको ववकासका लातग आवतधक, 

वावर्िक रणनीतिगि ववर्र् क्षेत्रगि मध्र्कातलन िथा दीघिकालीन ववकास र्ोिनाहरुको सूची िर्ार प्रभावकारी 
रुपमा कार्ाितवर्न गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

 

23.  र्ोिना कार्ाितवर्न िथा संचालन — स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २४ वमोन्िम 
स्थानीर् िहले र्ोिना वनाउँदा मध्र्म िथा दीघिकातलन प्रकृतिका आर्ोिनाहरुको सूची समेि िर्ार गरी 
कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउनपुने व्र्वस्था छ । पातलकाबाट प्राि वववरण अनसुार र्ो वर्ि पातलकाले पुिँीगििफि  
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रु.७० हिार देन्ख रु. ४ करोड १२ लाख सम्मका २०९ वटा र्ोिनाहरुको कार्ाितवर्न गरी रु. १६ 
करोड ७६ लाख ७७ हिार खचि गरेको छ । िनुमध्रे् रु.५ लाख भतदा मतुनका मात्र १३८ वटा 
र्ोिनाहरु रहेका छन ्भने रु.५० लाख भतदा माथीका ३ वटा मात्र र्ोिना रहेका छन ्। र्सरी स—साना 
िथा छररएर रहेका र्ोिनाहरुले दीगो िथा वटकाउ ववकासको लक्ष्र् हातसल गनि समेि सक्ने अवस्था समेि 
देन्खदैन ्। साथै  िनशन्क्त वर्ै भरर र्ोिना व्र्वस्थापनमा खवटन ुपने, संचातलि र्ोिनाबाट प्रतिफल भतदा 
चाल ुप्रकृतिका कार्िमा बढी खचि हनुे र तनमािण कार्िको गणुस्िरमा समेि नकारात्मक असर पने अवस्था 
िफि  ध्र्ान ददन ुप्रतिफलमूलक नतििा ददन सक्ने प्रकृतिका र्ोिना िथा कार्िक्रम छनौट गरी कार्ाितवर्न 
गनुिपदिछ । 

24.  ज्र्ाला िथा तनमािण सामग्रीको दररेट — स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा 
गाउँपातलका वा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्रको तनमािण कार्ि िथा अतर् सेवाको प्रर्ोिनका लातग तनमािण 
सामग्री, ज्र्ाला िथा महशूलको स्थानीर् दररेट िोक्न सक्न े व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले मकवानपरु 
न्िल्ला दररेट सतमतिले तनधािरण गरेको दररेटलाई नै प्रर्ोग गरेको छ । न्िल्ला दररेट तनधािरण सतमतिले 
न्िल्ला तभत्रका सबै स्थानमा उपलब्ध हनुे अवस्थालई मध्र्निर गरी दररेट तनधािरण गने हनुाले पातलकाले 
आफ्नो क्षेत्र तभत्र उपलब्ध हनुे तनमािण सामाग्रीको दर न्िल्ला दररेट भतदा केही घटी हनुे देन्खतछ । िर 
पातलकाले दररेट तनधािरण नगरी न्िल्ला दररेटलाई प्रर्ोग गदाि ववकास तनमािण कार्िसमेि महंगो भई 
पातलकालाई नै थप आतथिक भार पने देन्खतछ। अिाः पातलकाले न्िल्ला दररेट सतमतिले तनधािरण गरेको 
दररेट भतदा बढी नहनुे गरी पातलकाको दररेट तनधािरण गरी कार्ि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खएको छ । 

 

25.  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म उपतनर्म 
(९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनुे तनमािण कार्िमा डोिर, एक्साभेटर, लोडर 
िस्िा हेभी मेन्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्ने व्र्वस्था छ । पातलका अतिगिि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमािण 
िथा स्िरोन्नतिसँग सम्बन्तधि र्ोिनाका उपभोक्ता सतमतिहरुले डोिर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेन्शन 
प्रर्ोग गने गरेको पाइएको छ । र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन : 

तस नं उपभोक्ता सतमतिको नाम 
लागि 
अनमुान 

पातलकाबाट 
भकु्तानी रकम 

प्रर्ोग गरेको 
हेभी उपकरण 

हेभी 
उपकरणमा 
भएको खचि 

१ देउराली खाडी खकि  हदैु 
खाडीधारा सडक 

१८०३६७४ १४८६५०० 
एक्साभेटर र 

बे्रकर 
१४४३६३० 

२ गमु्वा पोखरी कृवर् सडक 
४४५४३२३ ४०००००० 

एक्साभेटर र 
बे्रकर 

३४५२२३० 

३ आम्लीङ्ग बसतिी बाह्रतबसे 
सडक 

३६४५५६५ २९११३८२ 
एक्साभेटर र 

बे्रकर 
२८३४५७० 

४ रानीपोखरी बदौ तसतकी 
खाडल बाघमारा सडक 

४९०७२३८ ३९५८७४९ 
एक्साभेटर र 

बे्रकर 
३६०१४३० 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 

 

26.  िनश्रमदान – साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समदुार्लाई तनमािण कार्िको तबल भकु्तानी ददँदा लागि अनमुानमा रहेको मलु्र् अतभबवृद्ध कर, ओभरहेड 
कन्तटतिेतसी रकम र िनसहभागीिाको अंश कट्टा गरेर मात्र भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ । िस अनसुार 
तनम्न तनमािण कार्ि गदाि उपभोक्ता सतमति माफि ि गराउँदा उपभोक्ता सतमति र पातलकाले बेहोने अंश उल्लेख 
गरी सम्झौिा भएको देन्खतछ । िर तनमािण कार्ि सम्पन्न गदाि घटी मूल्र्ांकन भएको अवस्थामा अनपुातिक 

 

 

 

 

 

 

१२१०० 
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कट्टी गरी भकु्तानी ददनपुनेमा सो गरेको नदेन्खएको देहार्अनसुारको रकम असलु हनुपुने रु. 
गो.भौ. उपभोक्ता सतमति र काम सम्झौिा 

रकम 

कार्ि सम्पन्न 
रकम 

पातलकाले 
व्र्होने % 

घटी अनपुातिक 
कट्टी रकम 

२ संघ खोपकेतर भवन तनमािण 383741 339500 ८५ 12100  
27.  वालमा बढी पररमाण – पातलकाले उपभोक्ता सतमतिमाफि ि संचालन गरेका देहार्का र्ोिनाहरुमा स्टोन 

िथा  तब्रक म्र्ासनरीमा लेन्तटल ब्र्ातड िथा ह्यमुपाईपका ओपतनङ्गहरु पररमाण नघटाई वालको पररमाण 
गणना गरेको पाईर्ो। िसका कारण देहार्का कार्िमा तनम्नानसुार घटान ु पने पररमाण नघटेकाले बढी 
भकु्तानी भएको देन्खतछ । िसथि र्सरी बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गरीी संन्चि कोर् दान्खला हनुपुने 
रु 
गो भौ उपभोक्ता सतमति कार्ि ह्यमुपाईप दर रु. बवढ भकु्तानी 

दर रु. साईि 

एमएम 
ओगटेेको 

वालको पररमाण  

४ 
दम्की घसुीनी अछौडा 
सडक वडा नं ५ 

स्टोन वाल ७०० ०।७६ ६९८७ 5311 

६५ 
घोसीङ्ग स्वरा चापाघारी 
सडक 

स्टोन वाल ९०० ०।५७ ६९८७ 3983 

िम्मा    9294  

 

 

 

 

९२९४ 

28.  ढंुगाको पररमाण नघटाएको -  उही स्थानमा सडक तनमािण गने क्रममा एक्साभेटको प्रर्ोग गरी हाडि रक 
खन्ने कार्ि भएको अस्थामा तनस्कने ढंुगाहरु प्रर्ोग गरी ड्राई म्र्ासनरी वाल, ररटेतनङ्ग वाल िथा ग्र्ाववन भने 
कार्िमा उक्त ढंुगाहरु प्रर्ोग गनि सवकनेमा िी कार्िको लातग अतिबाट खररद गरी उक्त कार्ि गरेको हो 
भनी भन्न सवकने अवस्था देन्खएन । िसथि उक्त स्थानमा भएको ड्राई म्र्ासनरी वाल, ररटेतनङ्ग वाल िथा 
ग्र्ाववन वकि को लातग आवश्र्क पने ढंुगामा प्रति घ.तम. रु.१२६५ का दरले भकु्तानी भएकोले पातलकालाई 
देहार् अनसुारको रकम थप व्र्र्भार परेको  देन्खतछ । र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होराहरु तनम्नानसुार 
रहेका छन ्।  

 

28.1.  प्रदेश सशिि गो.भौ.३ बाट २८५० तमटर लम्बाई भएको रानीपोखरी बदौ तसतकी खाडल बाघमारा सडक 
तनमािण कार्िमा ४९७१।३१ घ.तम. हाडि रक कवटङ्गको कार्ि भएको भनी प्रति घ.तम.रु.३६८।२० का 
दरले मलु्र्ांकन गरी उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी ददएकोमा उक्त स्थानमा ग्र्ाववन िथा ड्राई स्टोन वाल 
तनमािणका लातग आवश्र्क पने २३५।६८ घ.तम. ढंुगा अतिबाट खररद गने गरी  ढंुगाको प्रति 
घ.तम.१२६५ का दरले लागि अनमुान िर्ार भएकोमा सोही दरमा भकु्तानी भएको छ । सोही स्थानमा 
सडक तनमािण गदाि प्राि ढंुगाको प्रर्ोग गदाि ढुवानी िथा लोड अनलोड समेि प्रति घ.तम.रु.४७०।३८ का 
दरले लागि घटने देन्खतछ । िसथि सोही स्थानको ढंुगा प्रर्ोग भएको अवस्थामा अतिबाट खररद गनुिको 
प्राववधक पषु्टाई पेश हनुपुने अतर्था पातलकाबाट भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुने देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

२२१२५७ 

28.2.  प्रदेश सशिि गो.भौ.४ बाट दम्की घतुसनी अछौडा सडक पातलका वडा नं ५ तनमािण कार्ि गदाि २२८६।६८ 
घ.तम. हाडि रक कवटङ्गको कार्ि भएको भनी प्रति घ.तम.रु.३६८।२० का दरले मलु्र्ांकन गरी उपभोक्ता 
सतमतिलाई भकु्तानी ददएकोमा उक्त स्थानमा ग्र्ाववन िथा ड्राई स्टोन वाल तनमािणका लातग आवश्र्क पने 
२६६ घ.तम. ढंुगा अतिबाट खररद गने गरी  ढंुगाको प्रति घ.तम.१२६५ का दरले लागि अनमुान िर्ार 
भएकोमा सोही दरमा भकु्तानी भएको छ । सोही स्थानमा सडक तनमािण गदाि प्राि ढंुगाको प्रर्ोग गदाि 
ढुवानी िथा लोड अनलोड समिे प्रति घ.तम.रु.५८६।२५ का दरले लागि घटने देन्खतछ । िसथि सोही 
स्थानको ढंुगा प्रर्ोग भएको अवस्थामा अतिबाट खररद गनुिको प्राववधक पषु्टाई पेश हनुपुने अतर्था 
पातलकाबाट भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुने देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 

१५५९४३ 
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28.3.  गो.भौ.१५ बाट कोगटे धाके महातभर सडक तनमािण कार्ि गदाि ७१०२।८३ घ.तम. हाडि रक कवटङ्गको 
कार्ि भएको भनी प्रति घ.तम.रु.३६८।२० का दरले मलु्र्ांकन गरी उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी ददएकोमा 
उक्त स्थानमा ग्र्ाववन िथा ड्राई स्टोन वाल तनमािणका लातग आवश्र्क पने  १४६।८१ घ.तम. ढंुगा 
अतिबाट खररद गने गरी  ढंुगाको प्रति घ.तम.१२६५ का दरले लागि अनमुान िर्ार भएकोमा सोही दरमा 
भकु्तानी भएको छ । सोही स्थानमा सडक तनमािण गदाि प्राि ढंुगाको (शे्रस्िामा संलग्न फोटामा समेि हाडि 
रक एक्साभेसन भएकै स्थानमा वाल लगाईएको देन्खएको) प्रर्ोग गदाि ढुवानी िथा लोड अनलोड समेि प्रति 
घ.तम.रु.१०५१ का दरले लागि घटने देन्खतछ । िसथि सोही स्थानको ढंुगा प्रर्ोग भएको अवस्थामा 
अतिबाट खररद गनुिको प्राववधक पषु्टाई पेश हनुपुने अतर्था पातलकाबाट भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुने 
देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१५४२९८ 

28.4.  गो.भौ.६५ तमति २०७६।११।०८ बाट घोतसङ्ग स्वारा चापाघारी सडक तनमािण कार्ि गदाि १०४१।०६ 
घ.तम. हाडि रक कवटङ्गको कार्ि भएको भनी प्रति घ.तम.रु.३६८।२० का दरले मलु्र्ांकन गरी उपभोक्ता 
सतमतिलाई भकु्तानी ददएकोमा उक्त स्थानमा स्टोन वाल तनमािणका लातग आवश्र्क पने ६४।४७ घ.तम. 
ढंुगा अतिबाट खररद गने गरी  ढंुगाको प्रति घ.तम.१२६५ का दरले लागि अनमुान िर्ार भएकोमा सोही 
दरमा भकु्तानी भएको छ । सोही स्थानमा सडक तनमािण गदाि प्राि ढंुगाको प्रर्ोग गदाि ढुवानी िथा लोड 
अनलोड समेि प्रति घ.तम.रु.५९७ का दरले लागि घटने देन्खतछ । िसथि सोही स्थानको ढंुगा प्रर्ोग 
भएको अवस्थामा अतिबाट खररद गनुिको प्राववधक पषु्टाई पेश हनुपुने अतर्था पातलकाबाट भकु्तानी भएको 
रकम असलु हनुपुने देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

३८४८९ 

28.5.  गो.भौ.१०४ तमति २०७७।०१।०९ बाट तनगाले सडक स्िरउन्निी कार्ि गदाि १५४३।५८ घ.तम. हाडि 
रक कवटङ्गको कार्ि भएको भनी प्रति घ.तम.रु.३६८।२० का दरले मलु्र्ांकन गरी उपभोक्ता सतमतिलाई 
भकु्तानी ददएकोमा उक्त स्थानमा स्टोन वाल तनमािणका लातग आवश्र्क पने ९१।०८ घ.तम. ढंुगा अतिबाट 
खररद गने गरी  ढंुगाको प्रति घ.तम.१२६५ का दरले लागि अनमुान िर्ार भएकोमा सोही दरमा भकु्तानी 
भएको छ । सोही स्थानमा सडक तनमािण गदाि प्राि ढंुगाको प्रर्ोग गदाि ढुवानी िथा लोड अनलोड समेि 
प्रति घ.तम.रु.६६८ का दरले लागि घटने देन्खतछ । िसथि सोही स्थानको ढंुगा प्रर्ोग भएको अवस्थामा 
अतिबाट खररद गनुिको प्राववधक पषु्टाई पेश हनुपुने अतर्था पातलकाबाट भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुने 
देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

६१३२२ 

28.6.  गो.भौ.१७६ तमति २०७७।०३।२१ बाट कातिी लोकपथ मालगाँउ स्वारा सडक तनमािण कार्ि गदाि 
६३।८८ घ.तम. हाडि रक कवटङ्गको कार्ि भएको भनी प्रति घ.तम.रु.३६८।२० का दरले मलु्र्ांकन गरी 
उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी ददएकोमा उक्त स्थानमा स्टोन वाल तनमािणका लातग आवश्र्क पने २६।३ 
घ.तम. ढंुगा अतिबाट खररद गने गरी  ढंुगाको प्रति घ.तम.१२६५ का दरले लागि अनमुान िर्ार भएकोमा 
सोही दरमा भकु्तानी भएको छ । सोही स्थानमा सडक तनमािण गदाि प्राि ढंुगाको प्रर्ोग गदाि ढुवानी िथा 
लोड अनलोड समेि प्रति घ.तम.रु.५९७ का दरले लागि घटने देन्खतछ । िसथि सोही स्थानको ढंुगा प्रर्ोग 
भएको अवस्थामा अतिबाट खररद गनुिको प्राववधक पषु्टाई पेश हनुपुने अतर्था पातलकाबाट भकु्तानी भएको 
रकम असलु हनुपुने देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

१५७०२ 

28.7.  गो.भौ.१९९ तमति २०७७।०३।२९ बाट र्ाङ्गराङ्ग ग्रातमण कृवर् सडक तनमािण कार्ि गदाि १५२०।५३ 
घ.तम. हाडि रक कवटङ्गको कार्ि भएको भनी प्रति घ.तम.रु.३६८।२० का दरले मलु्र्ांकन गरी उपभोक्ता 
सतमतिलाई भकु्तानी ददएकोमा उक्त स्थानमा ग्र्ाववन िथा स्टोन वाल तनमािणका लातग आवश्र्क पने 
१६६।६८ घ.तम. ढंुगा अतिबाट खररद गने गरी  ढंुगाको प्रति घ.तम.१२६५ का दरले लागि अनमुान 
िर्ार भएकोमा सोही दरमा भकु्तानी भएको छ । सोही स्थानमा सडक तनमािण गदाि प्राि ढंुगाको प्रर्ोग गदाि 
ढुवानी िथा लोड अनलोड समेि प्रति घ.तम.रु.६९८ का दरले लागि घटने देन्खतछ । िसथि सोही 
स्थानको ढंुगा प्रर्ोग भएको अवस्थामा अतिबाट खररद गनुिको प्राववधक पषु्टाई पेश हनुपुने अतर्था 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

११६३४४ 
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पातलकाबाट भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुने देन्खएको रु. 
28.8.  गो.भौ.२२६ तमति २०७७।०३।३१ बाट घोरतसङ्ग ढडाघारी अघोर सडक तनमािण कार्ि गदाि १९३०।८५ 

घ.तम. हाडि रक कवटङ्गको कार्ि भएको भनी प्रति घ.तम.रु.३६८।२० का दरले मलु्र्ांकन गरी उपभोक्ता 
सतमतिलाई भकु्तानी ददएकोमा उक्त स्थानमा ग्र्ाववन िथा स्टोन वाल तनमािणका लातग आवश्र्क पने 
२१०।७४ घ.तम. ढंुगा अतिबाट खररद गने गरी  ढंुगाको प्रति घ.तम.१२६५ का दरले लागि अनमुान 
िर्ार भएकोमा सोही दरमा भकु्तानी भएको छ । सोही स्थानमा सडक तनमािण गदाि प्राि ढंुगाको प्रर्ोग गदाि 
ढुवानी िथा लोड अनलोड समेि प्रति घ.तम.रु.५९७ का दरले लागि घटने देन्खतछ । िसथि सोही 
स्थानको ढंुगा प्रर्ोग भएको अवस्थामा अतिबाट खररद गनुिको प्राववधक पषु्टाई पेश हनुपुने अतर्था 
पातलकाबाट भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुने देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१२०४३९ 

28.9.  गो.भौ.२०२ तमति २०७७।०३।२९ बाट खोल्मडुाडा बाह्रतबसे सडक तनमािण कार्ि गदाि ५८७।५७ 
घ.तम. हाडि रक कवटङ्गको कार्ि भएको भनी प्रति घ.तम.रु.३६८।२० का दरले मलु्र्ांकन गरी उपभोक्ता 
सतमतिलाई भकु्तानी ददएकोमा उक्त स्थानमा ग्र्ाववनको कार्िका लातग आवश्र्क पने ६६ घ.तम. ढंुगा 
अतिबाट खररद गने गरी  ढंुगाको प्रति घ.तम.१२६५ का दरले लागि अनमुान िर्ार भएकोमा सोही दरमा 
भकु्तानी भएको छ । सोही स्थानमा सडक तनमािण गदाि प्राि ढंुगाको प्रर्ोग गदाि ढुवानी िथा लोड अनलोड 
समेि प्रति घ.तम.रु.५९७ का दरले लागि घटने देन्खतछ । िसथि सोही स्थानको ढंुगा प्रर्ोग भएको 
अवस्थामा अतिबाट खररद गनुिको प्राववधक पषु्टाई पेश हनुपुने अतर्था पातलकाबाट भकु्तानी भएको रकम 
असलु हनुपुने देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

३९४०२ 

28.10.  गो.भौ.१८७ तमति २०७७।०३।२१, दमार बस्िी िटबतध उपभोक्ता सतमतिलाई ६९ घ.तम.िाली भने 
कार्िको लातग आवश्र्क ढंुगा अनिुबाट खररद गरी भने कार्िको लातग प्रति घ.तम.२१४९ का दरले  लागि 
अनमुान िर्ार गरी सोही दरमा उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी ददएको छ । िर शे्रस्िामा संलग्न रहेको 
फोटो िथा लेखापरीक्षणमा प्राि वानकारी अनसुाद उपभोक्ता सतमतिले सोही स्थानमा रहेको नदीको गोलो 
ढंुगाको प्रर्ोग गरेको देन्खतछ । िसबाट उक्त स्थानमा उपलब्ध हनुे ढंुगाहरु कलेक्सन गरी िाली भने 
स्थानसम्म म्र्ानअुल ढुवानी समावेश गदाि प्रति घ.तम.रु.१५७५ मात्र लाग्ने देन्खतछ । िसबाट उक्त 
कार्िमा प्रति घ.तम.रु.६०४ का दरले ६९ घ.तम.मा रु.४१६७६ बढी भकु्तानी ददएको रकम असलु हनुपुने 
देन्खएको रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

४१६७६ 

29.  ग्र्ाववनमा बढी दर – पातलकाले सानटुार तसचाई ममििका लातग ग्र्ाववन िातल भने कार्िको लातग खानीको 
ढंुगा प्रर्ोग गने गरी प्रति घ.तम.रु.२१४९ का दरले हनुे दरतबश्लरे्ण सवहि उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा 
गरेको छ । िर उपभोक्ता सतमतिले उक्त ग्र्ाववन भनि नदीको ढंुगा प्रर्ोग गरेको देन्खतछ । नदीको ढंुगा 
प्रर्ोग गदाि प्रति घ.तम.रु.१८०० का दरले भकु्तानी हनुपुने देन्खतछ । िर उपभोक्ता सतमतिले िोकीर् 
गणुस्िमा कार्ि नगरेको अवस्थामा दररेट संशोधन गरी भकु्तानी ददनपुनेमा लागि अनमुानकै दरमा भकु्तानी 
ददएकोले उक्त ग्र्ाववन भने कार्िमा प्रति घ.तम.रु.३४९ का दरले १४६ घ.तम.मा रु.५०९५४ बढी भकु्तानी 
भएको देन्खतछ । िसथि बढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुने देन्खएको रु. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

५०९५४ 

30.  गो.भौ.१५ तमति २०७६।०९।२३ बाट कोगटे धाके महातभर सडक तनमािण कार्ि सडकको केही स्थानमा 
ग्र्ाववन िथा ड्राई स्टोन वाल तनमािणका लातग आवश्र्क पने  १४६।८१ घ.तम. ढंुगा अतिबाट खररद गरी 
ढुवानी गनि लमसममा रु.२५००० उल्लेख भएको छ । िर शे्रस्िामा संलग्न फोटामा समेि हाडि रक 
एक्साभेसन भएकै स्थानमा वाल लगाईएको देन्खतछ । िसथि सोही स्थानको ढंुगा प्रर्ोग भएको अवस्थामा 
समेि पातलकाबाट तनमािण सामाग्री अतिबाट खररद गरी ढुवानी गरेको देखाई रु.२५००० ढुवानी वापिको 
उल्लेख गरी भकु्तानी ददएको रकम असलु हनुपुने देन्खएको रु.  

 
 
 
 
 
 
 

२५००० 

31.  वपसीसीमा बढी दर - साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा साविितनक तनर्कार्ले  
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स्वीकृि नम्सिको आधारमा तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले स्वीकृि 
गरेको स्थानीर् दररेटमा मेतसन उपकरण लगाई कार्ि गनेको हकमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृि दर िथा 
नम्सिको प्रर्ोग गने उल्लेख गरेको छ । िर पातलकाले सडक िफि को संरचना तनमािण गदाि नेपाल 
सरकारबाट २०७५।०४।२५ मा स्वीकृि दर ववश्लरे्ण नम्सि प्रर्ोग नगरी फरक नम्सिको प्रर्ोग गरेको छ 
। पातलकाले सडकिफि को वपसीसी िथा आरसीसी अथािि ढलान सडक तनमािण गने कार्िको म्र्ानअुल हनुे 
भनी दर ववश्लरे्ण गरेकोमा शे्रस्िामा संलग्न फोटोलगार्िका कागिाि अनसुार उपभोक्ता सतमतिले उक्त 
कार्ि मेतसनको प्रर्ोग गरी गरेको देन्खतछ । सडक िथा तब्रिको लातग स्वीकृि नम्सि २०७५ को २०।२ 
ए अनसुार दरववश्लके्षण गदाि १:२:४ िफि  प्रति घ.तम.रु.९७३६।३० हनुे देन्खतछ । िर पातलकाले िर्ार 
गरेको दर ववश्लरे्णमा उक्त कार्िको दर प्रति घ.तम.रु.१०६९८।८० कार्म गरी लागि अनमुान िर्ार गरी 
उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गरी सोही दरमा भकु्तानी ददएको छ । िसअनसुार प्रति घ.तम.मा ९६२।५ 
का दरले लागि अनमुान बढन गई दाहार् अनसुारको रकम बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । िसथि स्वीकृि 
नम्सि भतदा बढी दरमा भकु्तानी भएको असलु हनुपुने देन्खएको रकम रु. 
गो.भौ. उपभोक्ता सतमति पीसीसी पररमाण 

घ.तम.मा 
बढी दर रु. बढी भकु्तानी 

रु 

४५ छवेली तभतत्र सडक तनमािण १:२:४ 55.23 962.50 53159 

६७ तसमलबोट हदैु गणु्डङ्ग तनडरे चलेुसीडाँडँ 
िोडने सडक १:२:४ 45.23 962.50 43534 

८३ चोकबिार छवेली सडक स्िरीकरण १:२:४ 34.47 962.50 33178 

८६ चचिटोल स्ल्र्ाब ढलान १:२:४ 27.07 962.50 26055 
१८८ दम्की सवुपङ्ग सडक स्िरउन्निी १:२:४ 103.67 962.50 99783 

िम्मा   255709  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२५५७०९ 

32.  गो.भौ.२२ तमति २०७६।०९।२३ बाट झल्कने खानेपानी टैकी तनमािण कार्िको लातग आवश्र्क वपतसतस 
१:२:४ को दर प्रति घ.तम.१३०२५ कार्म गरेको छ । िर पालकाले उक्त दर ववश्लरे्ण गदाि १:२:४ को 
लातग स्वीकृि नम्सि अनसुार दक्ष िनन्शक्त १ र अदक्ष िनशक्त ४ प्रर्ोग गनुिपनेमा दक्ष्र् िनशन्क्त ०।७ 
र अदक्ष िनशक्ती ७ प्रर्ोग गरी प्रति घ.तम.मा रु.१७७० ले बढी हनुे गरी लागि अनमुान िर्ार गरी 
उपभोक्ता सतमतिलाई  सोही दरमा भकु्तानी ददएको छ । िसबाट उक्त तनमािण कार्िमा १०।५८ घ.तम. 
प्रति घ.तम.रु.१७७० का दरले रु.१८७२६।६० बढी भकु्तानी भएको छ । िसथि बढी भकु्तानी भएको 
रकम असलु हनुपुने देन्खएको रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

१८७२७ 

33.  सहि कार्िको परीक्षण बढाएको — पातलकाले उपभोक्ता सतमतिबाट संचालन गरेको देहार्को र्ोिनामा 
उपभोक्ता सतमतिले लागि अनमुानमा उल्लेख भए अनसुारको कार्ि नगरी सहिै रुपमा गनि सवकने स्टोन 
मस्र्ासनरी लगार्िका कार्िको परीक्षण बढी हनु ेगरी सम्पन्न गरी भकु्तानी तलएको देन्खतछ । पातलकाले 
उपभोक्ता सतमतिबाट कार्ि गराउदा पररमाण फरक हनुे गरी कार्ि भएको अवस्थामा समेि कुने प्राववधक 
पषु्टाई संलग्न गरेको पाईएन ्। िसबाट उपभोक्ता सतमतिले सहिै हनुे कार्िको पररमाण बढी गने प्रवृिीले 
उक्त र्ोिना संचालनको औन्चत्र् पषु्टी नहनुे देन्खतछ । िसथि उपभोक्ता लागि अनमुान भतदा फरक कार्ि 
गदाि पातलकाको स्वीकृि नतलएको अवस्थामा लागि अनमुानमा िोकीए भतदा बढी पररमाण कार्ि भएको 
रकम भकु्तानी ददन तमल्ने देन्खदैन । िसथि देहाअनसुार लागि अनमुानमा उल्लेख भए भतदा बढी कार्ि 
भएको प्राववतधक पषु्टाई पेश हनुपुने अतथर्ा बढी पररमाण बराबरको रकम असलु हनुपुने देन्खएको रु 
गो.भौ र्ोिनाको नाम  वववरण रकम  

३९ 

गोन्ल्पङ्ग बेसी 
आपचौर बेसारधारी 

४९२० मटर लम्बाई भएको सडक तनमािण गनुिपनेमा ३९५० 
तमटरको मात्र सडक तनमािण गरी स्टोन म्र्ानरीिफि  सम्झौिा 

145138 

 
 
 

१४५१३८ 
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ग्रा कृवर् सडक उल्लेख भए भतदा बढी लम्बाई, चौडाई िथा उचाईमा कार्ि गरी 
रु.१४५१३७।८३ भकु्तानी तलएकोले सूरु स्वीकृि लागि 
पररमाण भतदा वढी भकु्तानी भएको रु.   

34.  गो.भौ.१२१ तमति २०७७।०२।२५, बस्िी बचाउ ४ नं वडा भवन देन्ख फुटबल चौर सम्म भकू्षर् 
तनर्तत्रण गने कार्िको लातग २६ थान ग्र्ाववन िातलहरुको ढुवानीको लातग लमबसमा रु.३५००० रकम 
लाग्ने गरी लागि अमान िर्ार गरेको छ । उक्त २६ थान िाली ढुवानी गने अतधकिम रु.१०००० मात्र 
लाग्ने (अतर् र्ोिनामा ४१ थान िाली ढुवानी गदाि बढीमा रु.१०००० ददएको) देन्खतछ । िसकारण 
उक्त र्ोिनामा ग्र्ाववन ढुवानीको लातग रु.२०००० बढी समावेश गरी भकु्तानी ददएको रकम असलु हनुपुने 
देन्खएको रु.  

 
 
 
 
 
 
 

२०००० 

35.  र्ोिना संशोधन — पातलकाले स्वीीकृि बावर्िक र्ोिना िथा कार्िक्रम अनसुार न्शर्िक फरक नपने गरी खचि 
गनुिपदिछ । िर पातलकाको सभाले देहार् अनसुारको र्ोिनामा खचि गने गरी बिेट स्वीकृि गरेकोमा 
र्ोिना २०७७।०३।१० को सभाबाट सभाबाट सोको खचि िथा र्ोिना संशोधन समथिन गरेको देन्खतछ 
।   

भौ .नं . बिेटमा भएको र्ोिना  खचि गररएको र्ोिना खचि रकम 

१९७ र्ाङराङ वकसेडी मच्छेबास सडक 
आपँखोल्सी कप्सेरी सल्लाघारी सडक 
स्िरीकरण 2000000 

१९९ िेरेथमु पर्िटकीर् स्थल तनमािण र्ाङ्गराङ ग्रातमण कृवर् सडक 1733783 

िम्मा 3733783  

 

36.  मेतसन लागएकोमा म्र्ानअुल दर — स्वीकृि सडक िथा भवन नम्सि अनसुार सडक सफाई गने कार्ि 
मातछेबाट हनुे गरी प्रति व.तम.रु.२५ र मेतसन लगीाई कार्ि गदाि प्रति व.तम.रु.७।५ कार्म गरेको छ । 
पातलकाबाट म्र्ानअुल हनुे गरी लागि अनमुान िर्ार भएकोमा देहार्का र्ोिनामा मेन्शन लगाई कार्ि 
गरेकोमा समेि लागि अनमुानकै दरमा भकु्तानी भएको छ । िसबाट देहार् अनसुारकीो रकम बढी 
भकु्तानी हनु गएको असलु हनुपुने देन्खएको रु. 

भौ .नं . व्र्होरा रकम 

५५ न्चउरी बगैचा काली मतदीर देन्ख खत्री डाँडा सडक ममिि कार्िको लातग सफेस डे्रतसङ्गको 
कार्ि मातछेबाट गने भनी प्रति व.तम.रु.२६ को दरमा लागि अनमुान िर्ार भएकोमा 
उपभोक्ता सतमतिले मेतसन लगाई कार्ि गरेकोले मतछेकै दरमा उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी 
भएको छ । मेतसन लगाई कार्ि गराउदा (उ.स.ले के ए कतस्रक्सनको एकस्साभेटर प्रर्ोग 
गरेको मू अ कर तबिक समावेश भएको) प्रति व.तम.रु.७।५ का दरले मात्र भकु्तानी 
हनुपुनेमा प्रति व.तम.रु.१८।५० का दरले ३२९० व.तम.मा रु.६०८६५ बढी भकु्तानी 
भएको रकम रु. 60865 

६३ गोन्ल्मङ्ग बेशी देवी ववद्यालर् मोटर बाटो ममिि कार्िको लातग सफेस डे्रतसङ्गको कार्ि 
मातछेबाट गने भनी प्रति व.तम.रु.२६ को दरमा लागि अनमुान िर्ार भएकोमा उपभोक्ता 
सतमतिले मेतसन लगाई कार्ि गरेकोले मतछेकै दरमा उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी भएको छ 
। मेतसन लगाई कार्ि गराउदा (उ.स.ले प्रतमर्र कतस्रक्सनको एकस्साभेटर प्रर्ोग गरेको 
मू अ कर तबिक समावेश भएको) प्रति व.तम.रु.७।५ का दरले मात्र भकु्तानी हनुपुनेमा 
प्रति व.तम.रु.१८।५० का दरले १६८० व.तम.मा रु. ३१०८० बढी भकु्तानी भएको रकम 
रु. 31080 

६६ रानीखोला डुम्रीटार मोटर बाटो ममिि कार्िको लातग सफेस डे्रतसङ्गको कार्ि मातछेबाट गने 
भनी प्रति व.तम.रु.२६ को दरमा लागि अनमुान िर्ार भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले मेतसन 
लगाई कार्ि गरेकोले मतछेकै दरमा उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी भएको छ । मेतसन 26752 

 
 
 
 

 
 
 

२४४४९७ 
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लगाई कार्ि गराउदा (उ.स.ले प्रतमर्र कतस्रक्सनको एकस्साभेटर प्रर्ोग गरेको मू अ कर 
तबिक समावेश भएको) प्रति व.तम.रु.७।५ का दरले मात्र भकु्तानी हनुपुनेमा प्रति 
व.तम.रु.१८।५० का दरले १३९२ व.तम.मा रु.२५७५२ बढी भकु्तानी भएको रकम रु. 

१०८ ढंुङग्र्ान भदौरे गमु्दम मोटर बाटो ममिि कार्िको लातग सफेस डे्रतसङ्गको कार्ि मातछेबाट 
गने भनी प्रति व.तम.रु.२६ को दरमा लागि अनमुान िर्ार भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले 
मेतसन लगाई कार्ि गरेकोले मतछेकै दरमा उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी भएको छ । 
मेतसन लगाई कार्ि गराउदा (उ.स.ले वहमगंगा ईन्तितनगरीङ्ग एण्ड कतस्रक्सनको 
एकस्साभेटर प्रर्ोग गरेको मू अ कर तबिक समावेश भएको) प्रति व.तम.रु.७।५ का दरले 
मात्र भकु्तानी हनुपुनेमा प्रति व.तम.रु.१८।५० का दरले ६८०० व.तम.मा रु.१२५८०० 
बढी भकु्तानी भएको रकम रु. 125800 

िम्मा 244497  
37.  घटी लम्बाईमा कार्ि गरेको – गौ भौ ५० बाट २०१० तमटर लम्बाई िथा ५ तमटर चौडाई भएको 

बाह्रघरे न्चप्लेतन मेल्टार सडक तनमािण गने गरी पातलकाले रु.९००००० बेहोने गरी रु.१०९४२८४ को 
कार्ि गने गरी  उपभोक्ता सतमतिसँगसम्झौिा भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले ११७० तमटर मात्र सडक तनमािण 
गरेकोमा समेि सम्झौिा अनसुारको रु.९००००० नै भकु्तानी तलएको छ । ८४० तमटर घटी लम्बाई 
भएको सडक तनमािण गदाि समेि उपभोक्ता सतमतिले सडकको चोडाई िथा रर्ाक पररवििन गरी 
रु.१०९४३४१ को कार्ि भएको देन्खतछ ।सूरु सम्झौिा अनसुारको कार्ि उपभोक्ता सतमतिबाट सम्पादन 
भएको अवस्थामा रु.६३६९७१ को मात्र कार्ि सम्पादन हनु गई पातलकाले रु.५४१४२५ मात्र भकु्तानी 
ददन तमल्ने देन्खतछ। िसबाट पातलकालई रु.३५८५७४ थप व्र्भार परेको समेि देन्खतछ । िसबाट 
र्ोिनाहरु संचलानको उद्देश्र् अनसुार नै संचालन भएको भन्न सवकने अवस्था रहेन । साथै र्सरी उपभोक्ता 
सतमतिले फरक कार्ि गदाि पातलकाबाट अनमुिी तलएको समेि देन्खएन ्। साथै पातलकाले सूरु सम्झौिा 
अनसुार कार्ि नगरी फरक कार्ि गनिपरेको अवस्थामा प्राववतधक पषु्टाई समेि लागि अनमुान ररभाईि 
गनुिपनेमा सो समेि गरेको देन्खएन।् िसथि पातलकाले र्ोिना उद्देश्र् अनरुुप संचालन हनुे गरी कार्ाितवर्न 
गने कार्िमा सधुार गनुिपदिछ । 

 

38.  पररमाण गणना - गो.भौ.२२२ तमति २०७७।०३।३०, सवुपङ्ग भस्मे अन्म्लङ्ग पातराङ्ग सडक तनमािण 
कार्िको लातग पातलकाले रु.६०६८११५।४५ मध्रे्  रु.४८५०००० पातलकाले बेहोने िथा 
रु.१२१८११५।४५ उपभोक्ता सतमतिले बेहोने गरी लागि अनमुान िर्ार गरी सम्झौिा गरेको छ । 
लागि अनमुान िर्ार गदािको नापी अनसुार उक्त सडकको चेनेि नं ५७१० ददख ६०१० सम्म सडक 
१।५ मटर चौडा गने िथा ििपश्चाि ७१०० तमटर नर्ाँ सडक नमािण गने गरी सम्झौिा भएको छ । 
उपभोक्ता सतमतिबाट कार्ि सम्पन्न भई भकु्तानीका लातग माग भएकोमा पातलकाको प्राववतधकले सडक चौडाई 
भएको चेनेि ५७१० देन्ख ६०१० सम्म समेि ५ मटर चौडाई नर्ाँ सडक खन्ने कार्ि भएको भनी 
मलु्र्ांकन गरी भकु्तानी ददएको छ । लागि अनमुान िर्ार गदाि समावेश भएका प्रमाण कागिािका 
आधारमा पवहले नै तनमािण भई सकेको सडक पनु स्िरउन्निी िथा चौडा मात्र गरेको नापी गनुिपनेमा नर्ा ँ
सडक तनमािण भएको मूल्र्ांकन गरी २३७४।५६ घ.तम. बढी पररमाण कार्ि भए देखाएको छ । 
िसअनसुार हाडि सोईल िफि  १८९९।६५ घ.तम.कोप्रति घ.तम.रु.५५।२३ का दरले रु.१०४९१७।७२ 
र सफ्ट रकिफि  ४७४।९१ घ.तम.मा प्रति घ.तम.रु.१८४।१० का दरले रु.८७४३१।४४ गरी कुल 
रु.१९२३४९।१६ बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । िसथि बढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुने रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१९२३५० 

39.  बढी भकु्तानी - गो.भौ.२२० तमति २०७७।०३।३० बाट गोरखनाथ मतदीर संरक्षण िथा ममिि संभारका 
लातग आवश्र्क वपतसतस १:२:४ को दर प्रति घ.तम.१३०२५ कार्म गरेको छ । िर पालकाले उक्त दर 
ववश्लरे्ण गदाि १:२:४ को लातग स्वीकृि नम्सि अनसुार दक्ष िनन्शक्त १ र अदक्ष िनशक्त ४ प्रर्ोग 
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गनुिपनेमा दक्ष्र् िनशन्क्त ०।७ र अदक्ष िनशक्ती ७ प्रर्ोग गरी प्रति घ.तम.मा रु.१७७० ले बढी हनुे 
गरी लागि अनमुान िर्ार गरी उपभोक्ता सतमतिलाई  सोही दरमा भकु्तानी ददएको छ । िसबाट उक्त 
तनमािण कार्िमा ११।६५ घ.तम. प्रति घ.तम.रु.१७७० का दरले रु.२०६२०।५० बढी भकु्तानी भएको छ 
। िसथि बढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुने देन्खएको रु.  

 
 
 

२०६२१ 

40.  बढी दर - गो.भौ.२२८ तमति २०७७।०३।३१ बाट साङ्ग छोईतलङ्ग गमु्बा तनमािणका लातग आवश्र्क 
वपतसतस १:२:४ को दर प्रति घ.तम.१३०२५ कार्म गरेको छ । िर पालकाले उक्त दर ववश्लरे्ण गदाि 
१:२:४ को लातग स्वीकृि नम्सि अनसुार दक्ष िनन्शक्त १ र अदक्ष िनशक्त ४ प्रर्ोग गनुिपनेमा दक्ष्र् 
िनशन्क्त ०।७ र अदक्ष िनशक्ती ७ प्रर्ोग गरी प्रति घ.तम.मा रु.१७७० ले बढी हनुे गरी लागि 
अनमुान िर्ार गरी उपभोक्ता सतमतिलाई सोही दरमा भकु्तानी ददएको छ । िसबाट उक्त तनमािण कार्िमा 
२८।७४ घ.तम. प्रति घ.तम.रु.१७७० का दरले रु.५०८६९।८० बढी भकु्तानी भएको छ । िसथि बढी 
भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुने देन्खएको रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

५०८७० 

41.  न्ितसी आम्दानी – आतथिक कार्िववतध िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व तनर्मावली 2077 को तनर्म 95.1 
अनसुार साविितनक तनकार्ले खररद भएको मालसामानको वववरण िथा मूल्र् खलुाई साि ददन तभत्र न्ितसी 
दान्खला गरी आम्दानी िनाउनपुने व्र्वस्था गरेको छ । पातलकाले तनम्नानसुारको सामानको खररद गरी 
ववद्यालर्लाई हस्िातिरण गरेकोमा ववद्यालर्ले िी सामान न्ितसी खािामा दान्खला गरेको  प्रमाण पेश भएको 
नदेन्खएको रु. 

गो.भौ. कार्ि र वववरण रकम रु 

२१२ महेतर मावव प्राववतधक न्शक्षालर्लाई ६ थान डेस्कटप  498000.00 

२१५ महेतर मावव प्राववतधक न्शक्षालर् ल्र्ापटप िथा वप्रतटर लगार्ि ६ थान 499003.00 

  997003.00  

 

९९७००३ 

42.  पातलकाले र्स वर्ि ववतभन्न तनमािण िथा ममिि कार्ि गदाि उक्त स्थानमा भएका परुाना भवन भत्काउदा 
सालको काठ लगार्ि देहार् अनसुारका तनमािण सामाग्रीहरु प्राि भएकोमा उक्त सामानहरु पातलकाको 
न्ितसी आम्दानीमा िनाउई सोको संरक्षण गने िथा तललाम गने कार्ि गरेको देन्खएन ्। देहार्अनसुारको 
भवन संरचना भत्काउदा देहार् अनसुार तललाम िथा तबक्री गनि मल्ने काठ िथा अतर् सामानहरु के कति 
पररमाणमा रहेको छन सोको अतभलेख िर्ार गरी उक्त सामानहरुको संरक्षण गने िथा र्थान्शघ्र तललाम 
तबक्री गरी प्राि हनुे रकम रािस्व दान्खला हनुपुदिछ । 

गो.भौ. वववरण 

६ 
पातलकाको वडा नं ६ न्स्थि भवन भत्काउँदा सालको काठ २२।५ क्र् ु वफट, स्थातनर् काठ 
६२।७७ क्र् ु वफट, ३८ एमएम सालको काठको ढोका ६२।७७ स्वाक्र्ार वफट, सीन्िआई सीथ 
२१० स्क्र्ार वफट र आईरन गेट एक 

१०९ 
पातलकाको वडा नं ६ न्स्थि भवन भत्काउँदा सालको काठ ७।१८ क्र् ु वफट, स्थातनर् काठ 
२५।९१ क्र् ु वफट, ३८ एमएम सालको काठको ढोका ८९।२५ स्वाक्र्ार वफट, सीन्िआई सीथ 
८०९ स्क्र्ार वफट  

२३६ 
पातलकाको वडा नं ६ न्स्थि भवन भत्काउँदा सालको काठ ९।०९ क्र् ु वफट, स्थातनर् काठ 
१६।७१ क्र् ुवफट, सालको काठको ढोका ९९ स्वाक्र्ार वफट, सीन्िआई सीथ ४२० स्क्र्ार वफट   

 

43.  पाईप खररद िथा वविरण –  साविितनक खररद तनर्मावलीको को तनर्म १० अनसुार तनमािण सामाग्रीको 
लागि अनमुान िर्ार गरी प्रतिस्प्रधाको माध्र्मबाट खररद कारबाही गनुिपने उल्लेख छ । गो.भौ.१९३ बाट 
२० एमएमको ७०६० तमटर र २५ एम एमको ४०५० तमटर खानेपानी पाईप आर िे ईलेक्रोतनक्सबाट 
सोझै खररद गरी रु.६७४३६८ भकु्तानी ददएको छ । उक्त पाईपहरु वडा नं ७ का वडा अध्र्क्ष श्री बदु्धी 
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बहादरु तसिातलले  सप्लार्सिबाट बझुी तलई वविरण गरेकोमा के कस्िो लाभग्राहीलाई के कति पररमाणमा 
पाईप ददईएको हो सोको कुनै सचुक समेि समावेश गरेको िथा वविररि पाई िाडान भए नभएको सो समेि 
खलु्ने प्राववतधक मलु्र्ांकनसमेि समावेश गरेको पाईएन । उक्त पाईपहरु वविरण गने र वविरण गररएको 
पाईपहरुको िडान भएनभएको अनगुमन गरी प्राववतधक मलु्र्ांन गने कार्ि गरेको समेि देन्खएन । अि 
र्समा सधुार गरी प्रतिस्प्रधाका माध्र्मबाट खररद गरेको नदेन्खएकोले उक्त पाईप खररद कार्ि तनर्मसंम्मि 
नदेन्खएको िथा पाईपहरु िाडन भएको प्राववतधक ववल पेश हनुपुने रु. 

 
 
 
 
 
 

६७४३६८ 

44.  पाईपलाईन नपरेुको — गो.भौ.९ तमति २०७७।०३।१६ बाट अरेलीघारी तसचाई उपभोक्ता सतमतिलाई 
११० एमएमको ९० र ९० एमएमको ६७ तमटर गरी १५७ तमटर पाईपलाईन खन्ने िथा पनेु कार्ि 
भएको भनी ४७।५८ घ.तम.मा प्रति घ.तम.र.३२५ का दरले भकु्तानी भएकोमा शे्रस्िामा संलग्न फोटो िथा 
लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि िानकारीका अनसुार उक्त पाईपलाईन खन्ने पनेु कार्ि भएको देन्खएन ्। िसथि 
कार्ि नभएको पररमाण गणना गरी बढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुने देन्खएको रु.  

 
 
 
 
 
 

५१०२५ 

45.  मू.अ.कर समार्ोिन — मूल्र् अतभवृवद्ध कर तनर्मावली, २०५३ (एकाइसौ संशोधन) को तनर्म ६(ग) मा 
सरकारी तनकार् वा नेपाल सरकारको स्वातमत्व भएको संघसस्थाले ठेक्का वा करार सम्झौिा अतिगिि वस्ि ु
िथा सेवाको आपूिी गदाि सम्बन्तधि ठेकदार वा आपूतििकिािलाई भकु्तानी गने मूल्र् अतभवृवद्ध कर रकमको 
५० प्रतिशिले हनु आउने रकम कट्टा गरी तनिको नामबाट सम्बन्तधि रािस्व न्शर्िकमा िम्मा गरी बाँकी 
५० प्रतिशि मात्र भकू्तानी ददने उल्लेख छ । िर पातलकाले िपतसलबमोन्िमका कार्िमा तनर्मानसुार ५० 
प्रतिशि मू.अ.कर रकम कट्टी गरेको पाईएन । त्र्सैले सम्बन्तधि तनमािण व्र्वसावर् वा आपतुििकिािलाई 
पातलकाबाट भकू्तानी भएको म.ुअ. कर रकम समार्ोिन गरेको प्रमाण पेश हनुपुने रु. 

गो.भौ.  र्ोिना/ कार्िक्रमको नाम  तनमािण व्र्वसावर्/सप्लार्सि भकु्तानी म.ुअ.कर  ५०% म.ुअ.कर  

१९३ 
वडा गि साना पूवािधार र्ोिना 
खानेपानी पाईप खररद 

आर िे ईलेक्रोतनक्स 77582 38791 

२१२ 
महेतर मावव प्राववतधक न्शक्षालर् 
डेस्कटप खररद 

एएनएस टेक्नोलोिी प्रातल 57292 28646 

२१३ मेतसनरी औिार खररद टेकेलाईट ग्रपु रेड कतसनि 48426 24213 

२१४ आईटी प्रोग्राम सर्िशन्क्त ईतटर प्राईिेि 29228 14614 

२१५ 
महेतर मावव प्राववतधक न्शक्षालर् 
वप्रतटर खररद 

ए टु िेड सप्लार्सि 57408 28704 

२४७ मेतसन औिार िेतनसा कम्र्टुर ईतफोतसस 35000 17500 

२५६ मेतसन औिार फ्रण्ड एण्ड कम्पनी प्रातल 34514 17257 

१७ कृवर् औिार अनदुान कार्िक्रम 
मकवानपरु कृवर् प्रववतध 
सप्लार्सि 92150 46075 

१९ ह्याचरर मेन्शन वविरण 
हेटौडा तसडस एण्ड एग्रो 
ईतटरप्राईिेि 51770 25885 

िम्मा 483370 241685 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

२४१६८५ 

46.  पूवितनधािररि क्षतिपिुी – पातलका र तनमािण व्र्वासावर् बीच तमति २०७६।०५।०९ मा भएको सम्झौिाको 
िीसीसी ५५।१० मा तनमािण व्र्वसावर् समर्मा कार्ि नगरेमा अतधकिम सम्झौिा रकमको १० प्रतिशि 
हनुे गरी प्रति ददन सम्झौिा ०।०५ प्रतिशिले हनुे रकम पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि लाग्ने उल्लेख छ । 
पातलकाले व्र्सावर्क सटर तनमािण कार्िको लातग रु.३५००००० को लागि अनमुान िर्ार गरी ठेक्का 
व्र्वस्थापन गरेकोमा तनमािण व्र्वसावर् श्री तमत्र तनमािण सेवाले तमति २०७६।११।०८ तभत्र तनमािण 
सम्पन्न गने गरी रु.३३८६१८४।८८ मा सम्झौिा गरेको छ । तनमािण व्र्वासावर्ले तमति 
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२०७६।१०।०५ मा म्र्ाद थपको तनवेदन ददएकोमा पातलकाको तमति २०७६।११।०७ मा सूरु 
सम्झौिाको १५ प्रतिशि अथािि २७ ददन म्र्ाद थप गने तनणिर् गरेको छ ।  िसअनसुार तनमािण 
व्र्सावर्ले उक्त कार्ि सम्पन्न गने म्र्ाद २०७७।१२।०७ तभत्र सम्पन्न गनुिपने देन्खतछ । कार्ािलर्बाट 
पेश भएको शे्रस्िा लागर्िका कागिािका आधारमा   तनमािण व्र्वसावर्ले उक्त कार्ि तमति 
२०७७।०३।२६ मा मात्र सम्पन्न भएको देन्खतछ । उक्त सम्झौिा अनसुार तनमािण व्र्सावर्ले तमति 
२०७६।१२।०७ देन्ख २०७७।०३।२६ सम्म ९६ ददनको प्रति ददन ०।०५ प्रतिशिका दरले 
रु.१६२५३६।८७ तनधािररि क्षतिपूतिि रकम असलु हनुपुने देन्खतछ । िसथि तनमािण व्र्वसावर्बाट असलु  
हनुपुने देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

१६२५३७ 

47.  कार्िसम्पादन िमानिको म्र्ाद – पातलकाले व्र्सावर्क सटर तनमािण कार्िको लातग रु.३५००००० को 
लागि अनमुान िर्ार गरी ठेक्का व्र्वस्थापन गरेकोमा तनमािण व्र्वसावर् श्री तमत्र तनमािण सेवाले तमति 
२०७६।११।०८ तभत्र तनमािण सम्पन्न गने गरी रु.३३८६१८४।८८ मा सम्झौिा गदाि तमति 
२०७७।११।०९ सम्म म्र्ाद भएको रु.१६९३०९।२४ को बैंक िमानि पेश गरेकोमा सूरु सम्झौिाको 
१५ प्रतिशि अथािि २७ ददन म्र्ाद थप गदाि िमानिको म्र्ाद थप समेि मागेको पाईएन । साथै तनमािण 
व्र्वसावर्ले २०७७।३।२६ तनमािण कार्ि सम्पन्न गरी भकु्तानी तलएकोमा उक्त िमानिको म्र्ाद 
२०७८।०४।२६ सम्म कार्म भएको हनपुनेमा सो समेि भएको पाईएन ् । िसथि कार्ि सम्पादन 
िमानिको म्र्ाद थप गरेको प्रमाण पेश हनुपुने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१६९३०९ 

48.  पूवितनधािररि क्षतिपिुी – पातलकाले व्र्सावर्क सटर तनमािण कार्िको लातग रु.३५००००० को लागि 
अनमुान िर्ार गरी ठेक्का व्र्वस्थापन गरेकोमा तनमािण व्र्वसावर् श्री तमत्र तनमािण सेवाले तमति 
२०७६।११।०८ तभत्र तनमािण सम्पन्न गने गरी कबोल दरमा १।५ प्रतिशिका दरले छुट समावेश गरी 
रु.३३८६१८४।८८ मा सम्झौिा गरेको छ ।  पातलकाले गो.भौ. ४७ तमिति २०७६।१०।०६ बाट 
रु.१४१६९६४ को प्रथम रतनङ्ग तबल भकु्तानी दददाँ तनमािण व्र्वसावर्ले कबोल गरेको छुट तलएको देन्खएन ्
। िसथि तनिले तबओक्रू्मा कबोल गरेको १।५ प्रतिशिले प्रथम तबलको हनुे छुट रकम 
रु.२१२५४।३२ असलु हनुपुने देन्खतछ । िसथि उक्त रकम तनमािण व्र्वसावर्बाट असलु  हनुपुने 
देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

२१२५५ 

49.  नाफामूलक संस्थालाई अनदुान – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ वविरणमखुी खचिलाई 
तनर्तत्रण गदै संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राि रकमलाई स्थानीर् पूवािधार ववकास िथा दीघिकालीन पिुी 
तनमािण हनु ेकार्िमा खचि गनुिपदिछ । िसबाट नाफा कमाउने उद्देश्र्ले स्थावपि संस्थालाई अनदुान उपलब्ध 
गराउन तमल्दैन । पातलकाले वडा कार्ािलर्को दैनीक कार्ि संचालन गनि भवन नभएको अवस्थामा भवन 
भाडामा तलई खचि लेखेको अवस्थामा समेि पातलकाले देहार् अनसुारका बचि िथा ऋण सहकारी संस्थालाई 
भवन तनमािण, मेतसनरी औिार िथा उपकरण खररद लगार्िका कार्िमा अनदुान ददएको छ । िसबाट 
पातलकाको सेवा प्रवाहलाई सहि िथा सलुभ बनाउने कार्ि भतदा नाफामूलक संस्था भवन तनमािण िथा 
कार्ािलर् व्र्वस्थापन खचिमा लातग रु.१९२९२०० गरेको देन्खतछ । साथै अनदुान तलएका नाफामलुक 
संस्थाले स्थातनर् िनिालाई ददएको सहतुलर्ि िथा सवुवधाको सम्बतधमा समेि पातलकाबाट अनगुमन भएको 
पाईएन ् । िसथि र्सप्रकारको अनदुान उपलब्ध गराउने कार्िमा तनर्तत्रण गरी नाफामलुक संस्थालाई 
अनदुान उपलब्ध गराउने तमल्ने नदेन्खएको भनी लेखापरीक्षणबाट औल्र्ापश्चाि तमति २०७८।०३।०८ मा 
बसेको गाउँसभाबाट तनर्तमि भएको प्रमाण पेश गरेको छ । िसथि पातलकाले नाफामलुक संस्थालाई 
अनदुान ददने कार्िमा तनर्तत्रण गनुिपदिछ ।  

भौ.नं. अनदुान पाउन ेसंस्थाको नाम प्रर्ोिन अनदुान रकम 

२०६ मवहला उत्थान बचि िथा ऋण शौचालर् तनमािण 300000 
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सहकारी संस्था 
२१७ मवहला अतभर्ान बचि िथा ऋण 

सहकारी संस्था 
ल्र्ावटप लगार्िका सामान खररद 

300000 

३५ हाम्रो वकसान बचि िथा ऋण 
सहकारी संस्था 

टेबल कुसी लगार्ि ८ प्रकारका 
सामान 

150000 

१०६ सिृनन्शल बचि िथा ऋण 
सहकारी संस्था 

भवन तनमािण 

500000 

१८२ लातलगरुास साना वकसान बचि 
िथा ऋण सहकारी संस्था 

टेबल कुसी लगार्िका सामान 

150000 

१८३ महांकाल बहउुद्देन्शर् सेवा सतमति भवन तनमािण 300000 

३८४ तभमसेन साना वकसान सहकारी 
संस्था 

फतनिचर व्र्वस्थापन २२९२०० 

 िम्मा  १९२९२00  
50.  पातलकाले गो भौ १७४ तमति २०७७।०३।२१ बाट बाराही माववको अवफस व्र्वस्थापनका  लातग 

रु.९९४९९ का सोफा सेट, टेवल कुसी लगािका सामान खररद गरेकोमा लेखापरीक्षण अववतध सम्म उक्त 
सामान ववद्यालर्लाई हस्िातिरण गरेको देन्खएन ्।  र्सरी आतथिक बर्िको अतिमा मौज्दाि रहने गरी खररद 
गने कार्िमा तनर्तत्रण गनुिपदिछ ।  

 

51.  वन कार्ािलर्सँगको समतवर् – सामदुावर्क वन उपभोक्ता सतमति वनको संरक्षण गनिको लातग तडतभिन वन 
कार्ािलर्बाट गठीि सतमतिमात्र भएको र सो वन तभत्र ववकास तनमािणको कार्ि गदाि सो गने नगने 
सम्बतधमा पातलकालाई अनमुति ददने वा नददने भन्ने समबतधमा तनणिर् गने आतधकारीक तनकार् होईन । 
पातलकाले स्वीकृि वावर्िक बिेट िथा कार्िक्रम अनसुारका र्ोिनाहरुको लगि िर्ार गरी वन क्षेत्रमा सडक 
लगार्ि ववकास तनमािणका कार्ि गदाि तडतभिन वन कार्ािलर्सँग समतवर् गनुिपनेमा सो नगरी सामदुावर्क 
वन उपभोक्ता सतमतिबाट सहमिी तलएको देन्खतछ ।साथै उक्त तनमािणले वािावरणमा पाने प्रभावका 
सम्वतधमा वािावरन्णर् प्रभाव मलु्र्ांकन समेि भएको देन्खएन ्। िसथि पातलका वन क्षेतत्रतभत्र कार्ि गनुिपूवि 
तडतभिन वन कार्ािलर्सँग आवश्र्क समनवर् गरी सहमति तलनपुने देन्खतछ । र्सका केही उदाहरणहरु 

गो.भौ.  र्ोिनाको नाम  लागि अनमुान कार्ािलर्बाट भकु्तानी 
भएको रकम  

वन क्षते्र न्चभ कार्ि गने अनमुिी 
ददने वन उ स  

४ 
दम्की घसुीनी अछौडा 
सडक वडा नं ५ ३६७९००७ ३००००० 

िनकल्र्ाण सा व उ स र 
कालीदेवव सा व उ स    

52.  अतर् तनकार्सँगको समतवर् – पातलकाले स्वीकृि वावर्िक बिेट िथा कार्िक्रम अनसुारका र्ोिनाहरुको 
कार्ाितवर्न गदाि सोही प्रकृतिका कार्ि गने संघीर् िथा प्रदेशका तनकार्हरुसँग समतवर् गरी गदाि उक्त 
र्ोिना दोहोरो परे नपरेको एकीन गरी र्ोिना संचालन िथा कार्ाितवर्न गनुिपदिछ । िर पातलकाले 
देहार्का र्ोिनाहरुसंचालन गदाि देहार्अनसुार तनकार्हरुसँग समतवर् गरेको देन्खएन ्। िसकाबाट सोही 
प्रकृतिको कार्ि सोही स्थानमा अतर् तनकार्बाट कार्ि भएको र पातलकाबाट कार्ि भएको फरक फरक भए 
नभएको सम्बतधमा एकीन गनि सवकएन ्। िसथि पातलका अतर् तनकार्बाट सोही प्रकृिीको र्ोिन संचालन 
गरे नगरेको र्वकन गरी दोहोरो नहनुे गरी र्ोिना संचालन गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

गो.भौ.  र्ोिनाको नाम  लागि अनमुान कार्ािलर्बाट भकु्तानी 
भएको रकम  

समतवर् गनुिपने कार्ािलर् 

११ 
सानटुार तसचाई ममिि 
र्ोिना ६०८९९५ ५००००० 

िलस्रोि िथा तसचाई ववकास 
तडतभिन 
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३ 
उपल्लो सवुपङ्ग वृहि 
खानेपानी र्ोिना ४४६४४१८ ३९८७६०९ खानेपानी िथा सरसफाई 

तडतभिन 

४ 
चनुीर्ा वृहि खानेपानी 
र्ोिना २१४४३९९ १९३७४२० खानेपानी िथा सरसफाई 

तडतभिन  
53.  सोझै खररद - साविितनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा र्ो ऐन र र्स ऐन अतिगिि बनेको तनर्म 

बमोन्िम खररद गदाि प्रतिस्पधाि सीतमति हनुे गरी टुक्रा पारी सोझै खररद गनि नहनु े व्र्वस्था छ । साथै 
साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४(१) मा रु. ५ लाखदेन्ख २० लाखसम्म लागि 
अनमुान भएको तनमािण कार्ि, मालसामान वा िनुसकैु सेवा तसलबतदी दरभाउपत्रको माध्र्मद्वारा खररद गनुिपने 
र सोही तनर्मावलीको तनर्म ३१(१) मा रु. २० लाखभतदा बढी लागि अनमुान भएको तनमािण कार्ि, 
मालसामान वा िनुसकैु सेवा खररद गनुिपदाि खलुा बोलपत्रको माध्र्मद्वारा खररद गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ 
। बर्ि भरी आवश्र्क पने र्स्िा सामानको खररद प्र्ाकेि बनाई आवश्र्क परेको बखि आपिुी गनेगरी 
प्रतिस्पधािको माध्र्मबाट खररद गनुि पनेमा भनी लेखापरीक्षणबाट औल्र्ापश्चाि पातलकाको तमति 
२०७८।०३।०८ मा बसेको गाउँसभाबाट पातलका भवन तनमािणतधन िथा स्टोर अभाव भनी तनर्तमि 
गरेको प्रमाण पेश गरेको छ । िसथि पातलकाले प्रतिस्प्रधाको माध्र्मबाट खररद गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

गो.भौ. सामान/कार्ि व्र्वसावर्/सप्लार्सि तबिक तमति रकम रु 

234-2077/03/31 सामदुावर्क भवन तनमािण तमत्र तनमािण सेवा 2077/03/30 491285 

233-2077/03/31 

सामदुावर्क भवन तनमािण, 
झ्र्ालढोका तनमािण 

तथङ्ग कतरक्सन प्रातल 2077/03/30 248413 

235-2077/03/31 ग्रातमण ववद्यतुिकरण र्थार्ि तनमािण सेवा 2077/03/25 478800 

244-

2077/03/31 

ग्रातमण ववद्यतुिकरण एच के एम कतरक्सन 2077/03/22 441484 

230-2077/03/31 

वडा नं १ शौचालर् 
तनमािण 

पववत्र तनमािण सेवा 2077/03/30 496783 

232-2077/03/31 वडा नं ७ भवन ममिि के तब कतरक्सन 2077/03/30 495880 

237-2077/03/31 

तभमफेदी बिार 
व्र्वसावर्क सडकर र 
ईतटेक 

बर्नु्श्र तबल्डसि एण्ड 
सप्लार्सि 2077/03/30 499793 

245-2077/03/31 वडा नं २ भवन ममिि राना कतरक्सन 2077/03/28 499528 
१२२-

०७६ /९ /२९ 

छपाई सामाग्री गौरीशंकर छापाखाना - 

122266 

१२२-

०७६ /९ /२९ 

छपाई सामाग्री तर् ुप्रर्ास छापाखाना - 

297528 

१६३-

०७६ /११/१२ 

कार्ािलर् सामाग्री समधृ्दी सप्लार्सि - 

273652 

३०६-

०७७ /२ /२२ 

छपाई सामाग्री गौरीशंकर छापाखाना  - 

65483 

३२८-

०७७ /३ /१ 

छपाई सामाग्री तर् ुप्रर्ास छापाखाना - 

121418 

३३८-

०७७ /३ /२ 

छपाई सामाग्री गौरीशंकर छापाखाना - 

93225 

४६५-

०७७ /३ /३० 

कार्ािलर् सामाग्री सागर स्टेशनरी  - 

245382 

िम्मा 4870920  

 

 सघं सशिि  
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54.  गो.भौ. ६ तमति २०७७।०३।२१ बाट सहकारी तसचाई िथा साना तसचाई कार्िक्रम अतिरग पातराङ्ग 
तसचाई तनमािण उ.स.ले ४०० तमटर पाईप खररद गरेकोमा पातलका प्राववतधकले िार्र गरेको नापी वकिाबमा 
उपभोक्ता सतमतिले ६०० तमटर पाईप लेईङ्ग िथा पाईपलाई खन्ने पनेु कार्ि गरेको भनी प्रति घ.तम.रु.३२५ 
का दरले भकु्तानी ददएको छ । ४०० तमटर पाईप खररद गररएकोमा ६०० तमटर पाईप लाईन खन्ने पनेु 
कार्ि आवश्र्क पने नदेन्खएकोले २०० मटर बढी खनेको देखाई ४५।६ घ.तम.मा प्रति घ.तम.र.३२५ का 
दरले रु.७४१० बढी भकु्तानी भएकोले उक्त रकम असलु हनुपुने देन्खएको रकम रु.  

 
 
 
 
 
 
 

७४१० 

 स्थानीर् पूवािधार ववकास साझेदारी कार्िक्रम  

55.  प्रगति वववरण- स्थानीर् पूवािधार ववकास साझेदारी कार्िक्रम (संचालन कार्िववतध) तनर्मावली २०७६ 
बमोन्िम कार्ाितवर्न हनुे  स्थानीर् पूवािधार ववकास साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई ४ 
पररर्ोिना संचालन गनि रु.८४२३५०० बिेट प्राि भएकोमा तिन वटा र्ोिना कार्ाितर्वन गरी 
रु.७८६६५२९ खचि भई ९३।३९ प्रतिशि खचि प्रगति भएको छ । उक्त खचि रकम मध्रे् कार्िववतध 
अनसुार र्ोिना संचालन नभई बाँकी रहेको रकम मध्रे् रु.४५५००० न्िससको तनणिर् अनसुार कोतभड 
कोर्मा रातसफर गरी खचि प्रगति देखाएको छ ।  

 

56.  ग्र्ाववनमा बढी भकु्तानी – पातलकाले देउराली खाडीखकि  हदैु खाडीधारा सडक तनमािणका लातग ग्र्ाववन 
िातल भने कार्िको लातग खानीको ढंुगा प्रर्ोग गने गरी प्रति घ.तम.रु.२१४९ का दरले हनुे दरतबश्लरे्ण 
सवहि उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गरेको छ । िर उपभोक्ता सतमतिले उक्त ग्र्ाववन भनि नदीको ढंुगा 
प्रर्ोग गरेको देन्खतछ । नदीको ढंुगा प्रर्ोग गदाि प्रति घ.तम.रु.१८०० का दरले भकु्तानी हनुपुने देन्खतछ 
। िर उपभोक्ता सतमतिले िोकीर् गणुस्िमा कार्ि नगरेको अवस्थामा दररेट संशोधन गरी भकु्तानी ददनपुनेमा 
लागि अनमुानकै दरमा भकु्तानी ददएकोले उक्त ग्र्ाववन भने कार्िमा प्रति घ.तम.रु.३४९ का दरले ६० 
घ.तम.मा रु.२०९४० बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । िसथि बढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुने 
देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

२०९४० 

57.  उपभोक्ता सतमिबाट खररद – साविितनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार स्थानीर् सीप 
िथा ज्ञानको प्रर्ोग गरी गने सवकने तनमािण कार्िहरुमा मात्र उपभोक्ता सतमतिबाट गराउने तमल्ने ददतछ भने 
उपभोक्ता सतमतिबाट खररद कार्ि गनि तमल्ने व्र्वस्था गरेको देन्खदैन ् । र्स सम्बतधमा देन्खएको 
व्र्होराहरु तनम्नानसुार रहेको छन । 

 

57.1.  पातलकाले उपल्लो सवुपङ्ग वृहि खानेपानी र्ोिनाका लातग रु.३३६६३१४ को पाईप िथा वफवटङ्ग र 
समन्शिवल पम्प सवहिका सामान खररद गने समेि रु.४४६४४१८।५० को लागि अनमुान िर्ार गरी 
उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गरेको छ । उपभोक्ता सतमतिले सम्झौिा अनसुारका पाईप िथा वफवटङ्ग 
सामानहरु खररदका लातग ३ वटा सप्लार्सिबाट कोटेशन माग गेकोमा श्री आर के ईलेक्रोतनक्सबाट ववतभन्न 
६ प्रकारका रु.२७५०९५२।६८ को ६२२० तमटर पाईप िथा रु.२६६८६१।९३ को वफवटङ्ग र 
रु.३४८५०० को एक थान समशिवर्ल पम्प खररद गरेको ववल पेश गरेको छ । साविितनक खररद 
तनर्मावलीमा उपभोक्ता सतमतिबाट मालसान खररद गनि तमल्ने व्र्वस्था रहेको नदेन्खदाँ पातलकाले 
तनर्मानसुार खररद गरी उपभोक्ता सतमिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा उपभोक्ता सतमतिमाफि ि नै खररद हनुे गरी 
सम्झौिा गरेको छ । िसअनसुार उपभोक्ता सतमतिले सोझै खररद गरेको देन्खएकोले साविितनक खररद ऐन 
िथा तनर्मावली अनसुार प्रतिप्रधा सतमति हनुे गरी खररद नभएको भन्न सवकने अवस्था रहेने । िसअनसुार 
पातलकाले साविितनक खररद तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुारका कार्िमात्र उपभोक्ता सतमतिबाट गराउने गरी 
सम्झौिा गने िथा र्सप्रकारका कार्ि उपभोक्ता सतमतिमाफि ि संचलन गदाि खानेपानी िथा सरसफाई 
तडतभिनसँग सहकार्ि गरी तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनसुार र्ोिना कार्ािनवर्न गनुिपने देन्खतछ । िसथि 
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साविितनक खररद तनर्मावलीमा उपभोक्ता सतमतिबाट खररद गनि नतमल्ने भनी लेखापरीक्षणबाट औल्र्पश्चाि 
पातलकाको तमति २०७८।०३।१० गिे बसेको गाउँसभाबाट तनर्तमि भएको प्रमाण पेश गरेको छ । 
िसथि पातलकाले उपभोक्ता सतमतिबाट खररद गने कार्िमा तनर्तत्रण गनुिपदिछ । 

57.2.  पातलकाले चतुनर्ा वृहि खानेपानी र्ोिनाका लातग रु.१८०४१२९ को पाईप िथा वफवटङ्ग खररद गने सवहि 
रु.२१४४३९९ को लागि अनमुान िर्ार गरी उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गरेको छ । उपभोक्ता 
सतमतिले सम्झौिा अनसुारका पाईप िथा वफवटङ्ग सामानहरु खररदका लातग ३ वटा सप्लार्सिबाट कोटेशन 
माग गरेकोमा श्री गौरी हाडिवरे्रबाट ववतभन्न ५ प्रकारका रु.१६२०९८७।८३ को १८५५० तमटर पाईप 
िथा रु.१८३१४०।८० को वफवटङ्ग खररद गरेको ववल पेश गरेकोमा उक्त पाईपहरु िडान भएको समेि 
देन्खएन।् साविितनक खररद तनर्मावलीमा उपभोक्ता सतमतिबाट मालसान खररद गनि तमल्ने व्र्वस्था रहेको 
नदेन्खदाँ पातलकाले तनर्मानसुार खररद गरी उपभोक्ता सतमिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा उपभोक्ता 
सतमतिमाफि ि नै खररद हनुे गरी सम्झौिा गरेको छ । िसअनसुार उपभोक्ता सतमतिले सोझै खररद गरेको 
देन्खएकोले साविितनक खररद ऐन िथा तनर्मावली अनसुार प्रतिप्रधा सतमति हनुे गरी खररद नभएको भन्न 
सवकने अवस्था रहेने । साथै आतथिक वर्िको अतिमा मौज्दाि रहेने गरी पाईपहरु खररद गने कार्िमा 
तनर्तत्रण गरी उक्त खररद भएको पाईपहरु िडान भएको देन्खने नापी वकिाब िथा कार्ि सम्पन्न पेश हनुपुने 
देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१८०४१२९ 

58.  स्थालगि तनरीक्षण – उपल्लो सवुपङ्ग वृहि खानेपानी र्ोिनाका लातग रु.३३६६३१४ को पाईप िथा 
वफवटङ्ग र समन्शिबल पम्प सवहिका सामान खररद गने समेि रु.४४६४४१८।५० को लागि अनमुान 
िर्ार गरेकोमा उपभोक्ताले र्स वर्ि रु.४४५२०२७।७० को कार्ि सम्पन्न गरी पातलकाबाट 
रु.३८६७६०९ भकु्तानी तलएको छ । उक्त र्ोिनाको स्थलगि तनरीक्षण गररएकोमा ६२२० तमटर मध्रे् 
६००० मटर मात्र पाई पनेु कार्ि भएको भनी २०७७ आर्ाढमा नापी िथा मूल्र्ांकन गररएकोमा 
लेखापरीक्षण अवधी २०७७ चैत्र २१ मा सोही र्ोिनाको ३ स्थानमा गररएको स्थलगि तनरीक्षणमा नापी 
वकिाबमा पाईपलाईन खन्ने पनेु कार्ि भएको भनी देखाएकोमा १५० तमटरमा उक्त कार्ि भएको पाईएन ्
।िसबाट उक्त कार्ि नभएको अवस्थामा भएको भनी नापी गरी ४५।७५ घ.तम.मा. प्रति 
घ.तम.रु.१९४।४६ का दरले रु.८८९७ बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । साथै उपभोक्ता सतमतिले 
रु.३४८५०० मा खररद गरेको समन्शिबल पम्म लेखापरीक्षण अववतध सम्म िाडान समेि गरेको समेि 
देन्खएन ् । िसबाट उक्त पम्मको वारेतटी वपररर्ड िान नगरेकै अवस्थामा समाि हनुे सक्ने समेि 
देन्खएकोले उपभोक्ता सतमतिले बिेट खचि गने उद्देश्ल ेमात्र खररद गरेको देन्खतछ । पातलकाले र्सप्रकारका 
कार्िमा तनर्तत्रण गरी बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गने िथा उक्त सामान िडान गरेको प्रमाण पेश 
हनुपुने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

३५७५९७ 

 प्रदेश पूवािधार ववकास कार्िक्रम  

59.  प्रगिी वववरण - प्रदेश पूवािधार ववकास कार्िक्रम (संचालन कार्िववतध) तनर्मावली २०७६ बमोन्िम 
कार्ाितवर्न हनुे  स्थानीर् पूवािधार ववकास साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई ३ पररर्ोिना 
संचालन गनि रु.६९३७००० बिेट प्राि भएकोमा २ वटा र्ोिना कार्ाितर्वन गरी रु.५२०८६२२ खचि 
भई ७५।०८ प्रतिशि खचि प्रगति भएको छ । साथै एक र्ोिना संचानल भएको देन्खएन।   

60.  घटी लम्बाईमा कार्ि गरेको – कुन ै पतन तनमािण कार्िको नापी वकिाब िर्ार गदाि र्ोिना सम्झौिा गदाि 
िर्ार गररएको लागि अनमुानसँग िलुना गरी लागि अनमुान भतदा फरक कार्ि भएन नभएको एवकन गने 
िथा फरक कार्ि भएको अवस्थामा प्राववधक पषु्याई समाबेश गरी सम्झौिा रकममा नबढने गरी कार्ि 
भएको पररमाणको भकु्तानी ददनपुदिछ । पातलकाले ६०२० तमटर लाम्बाई िथा ५।५ तमटर चौडाई भएको  
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गमु्बा पोखरर कृवर् सडक तनमािण कार्िको लातग रु.४४५४३२३।९८ को लागि अनमुान िर्ार गरी 
पातलकाले रु.३८८०००० र उपभोक्ता सतमतिले रु.५७४३२३।९८ भकु्तानी गने गरी सम्झौिा गरेको छ 
। उपभोक्ता सतमतिले पातलकासँग भएको सम्झौिा अनसुार ६०२० तमटर सडक तनमािण गनुिपनेमा िम्मा 
४२३० तमटर मात्र सडक तनमािण गरी रु.३८८०००० भकु्तानी तलएको छ । उपभोक्ता सतमतिले १८०० 
तमटर घटी लम्बाईमा कार्ि गरेको अवस्थामा समेि सम्झौिा अनसुारको रकम भकु्तानी गदाि नापी वकिाब 
िथा प्राववतधक मलु्र्ांकन गदाि सोको प्राववतधक पषु्याई उल्लेख गरेको पाईएन । िसथि पातलकाले घटी 
लम्बाईमा कार्ि भएको अवस्थामा प्राववतधक पषु्याई समावेश गरी घटी लम्बाईमा कार्ि हनुकुो कारण 
समावेश गरी सोही अनसुार र्ोिना संशोधन गनुिपने भएमा सो समेि गरी भकु्तानी ददने िथा कार्ि गने 
गराउनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

61.  पररमाण गणनामा त्रटुी – पातलकाले ६०२० तमटर लाम्बाई िथा ५।५ तमटर चौडाई भएको गमु्बा पोखरर 
कृवर् सडक तनमािण कार्िको गदाि चेनेि नं ३६६० देन्ख ३९०० सम्म और्िमा ४० प्रतिशि हाडि रक 
कवटङ्गको कार्ि हनु े गरी लागि अनमुान िर्ार गरी उपभोक्ता तमतिसँग सम्झौिा गरेको छ । पातलका 
प्राववधकले उपभोक्ता सतमतिकलाई भकु्तानी हनुे तबल िथा नापी वकिाब िर्ार गदाि सोही चेनेि (३६६० 
देन्ख ३९००) मा लागि अनमुान अनसुार ४० प्रतिशि नै हाडि रक कवटँङ्ग कार्ि भएको भनी उल्लेख 
गरेको छ । िर हाडि रकको पररमाण गणना गदाि ३३९० देन्ख ३६३० सम्म को पररमाणलाई तलई कुल 
खन्ने कार्िको ८० प्रतिशि हाडि सोईल, २० प्रतिशि सफ्ट रकम र ४० प्रतिशि हाडि रक खन्ने कार्ि 
भएको देखाई त्रटुीपणुि नापी िर्ार गरी उपभोक्ता सतमतिलाई १८०० तमटर घटी सडक तनमािण कार्ि गरेको 
अवस्थामा समेि सम्झौिा अनसुारकी रकम रु.३८८०००० भकु्तानी ददएको देन्खतछ । िसथि र्सरी 
त्रटुीपणुि नापी िर्ार गरी मलु्रै्कन गदाि हाडि रक िफि  ४९०।६२ घ.तम. मात्र पररमाण समावेश हनुपुनेमा 
१९०२।२७ घ.तम.पररमाण समावेश हनुे गई ११४१।६५ घ.तम.मा प्रति घ.तम.रु.३६८।२० का दरले 
५१९७६९।५३ बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । िसथि उक्त बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गरी प्रदेश 
संन्चिकोर् दान्खला हनुपुने देन्खएको रु. ५१९७७० 

62.  ढंुगाको पररमाण नघटाएको – गो.भौ.१ तमति २०७७।०३।२६, सडक िथा अतर् तनमािण कार्ि गदाि 
साईटमा उपलब्ध हनुे िथा तनमािण गदाि प्राि हनुे तनमािण सामाग्री प्रर्ोग गरी तनमािण गनेगरी लागि अनमुान 
िर्ार गनुिपदिछ । पातलका प्राववतधकले गमु्बा पोखरर कृवर् सडक तनमािण उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानीको 
लातग िर्ार गररएको नापी वकिाब िथा उपभोक्ता ववलको आइटम नं. २ सी मा बेर्कर लगाई प्रति घ.तम. 
रु.३६८।२० का दरले १९०२।२७ घ.तम. कडा चट्टान फुटाउने कार्ि भएको भनी रु.७००४१५।८१  
भकु्तानी भएको छ । िर आईटम नं.९ मा २८२ घ.तम. ग्र्ाववन वकि को लातग आश्र्क पने ३१० घ.तम. 
ढंुगा प्रति घ.तम रु.१२३० का दरले रु.३८१५४६ मा खररद गरी प्रर्ोग गरेको देखाईएको छ । चेनेि नं 
३६६० मा हाडि रक कवटङ्गको कार्ि भएकोमा उक्त स्थानबाट उक्त सडक खण्डको सबैभतदा टाढा सम्म 
उक्त ढुगांहरु ढुवानी गरी प्रर्ोग गने गरी दर ववश्लरे्ण गदाि समेि ढंुगाको दर प्रति घ.तम.रु.६९८ मात्र हनु 
आउने देन्खतछ । उक्त र्ोिनामा संचालन गदाि तनस्केको ढंुगा प्रर्ोग नभई फाल्नेकार्ि भएको िथा र सोही 
स्थानका लातग आवश्र्क ढंुगा अतिबाट खररद गरी प्रर्ोग भएको भन्न सवकने अवस्था देन्खएन ् । 
िसबाटपातलकालाई ग्र्ाववनका लातग आवश्र्क ढंुगामा प्रति घ.तम.रु.५३२ का दरले ३१० घ.तम.मा 
रु.१६४९२० बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । िसथि पातलकाले उक्त स्थानमा प्राि ढंुगाको प्रर्ोग नगरी 
अतिबाट खररद गनुिको प्राववधक पषु्टाई पेश हनुपुने अतर्था बढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुने 
देन्खएको रु. १६४९२० 

63.  पेश्की बाकँी – आतथिक कार्िववतध िथा ववत्तीर् उिरदावर्त्व तनर्मावली २०७७ को तनर्म ५२  को  
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उपतनर्म ३ मा कार्ािलर्ले प्रचतलि कानून बमोन्िम ददएको पेश्की म्र्ाद नाघेको र म्र्ाद ननाघेको 
छुट्टाछुटै्ट अतभलेख राख्न े िथा उपतनर्म ४ मा लेखापरीक्षण गने तनकार्ले फछिर्ौट हनु बाँकी पेश्की 
रकमलाई अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश गदाि तनर्मानसुार म्र्ाद ननाघेको पेश्कीलाई बेरुिू 
नमातनने उल्लेख छ । कार्ािलर्बाट प्राि वववरण अनसुार देहार् अनसुार पेश्की रकम आतथिक वर्िको 
अतिसम्म पतन फछिर्ौट नभई बाँकी रहेको देन्खतछ । उक्त पेश्की रकम िोकीर् बमोन्िम फछिर्ौट 
हनुपुदिछ ।  

 भौ नं पेश्की तलनेको नाम वापि म्र्ाद नाघेको रकम 
म्र्ाद नाधेको 
पेश्की 

२ आर एण्ड सी नेचरुल िेभी पातलका भवन तनमािण १२०५४७८ 
- 

१४ आर एण्ड सी नेचरुल िेभी पातलका भवन तनमािण ३६२७००० 
- 

िम्मा  ४८३२४७८ - 
 

 

 सघीर् सरकारबाट हस्िातिररि कार्िक्रम   

 न्शक्षा  

64.  न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिि - स्थानीर् िह अतिगिि रहेका सामदुावर्क ववद्यालर्हरुमा दरबतदी अनसुार 
न्शक्षकको पदपूतिि भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदिछ । र्स स्थानीर् िह अतिगिि ववतभन्न िहका 
४९ सामदुावर्क ववद्यालर्हरुको न्शक्षक दरवतदी र पदपूतििको अवस्था एवं ववद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार 
रहेको देन्खतछ । 

 

 तस.नं ववद्यालर्को संखर्ा न्शक्षक दरवतदी पदपूतिि पदपूतिि मध्रे् करार ववद्याथी संखर्ा 
१ ४९ २१७ २०६ ८४ ४०४६  

 

 पातलकाबाट प्राि वववरण अनसुार पातलकाको क्षेत्रमा ८ ववद्यालर्मा १० भतदा कम सँखर्ामा ववद्याथी रहेको 
देन्खतछ। िसमध्रे् २ ववद्यालर्मा ववद्याथी संखर्ा शतुर् रहेको छ। ववद्यालर्लाई ववद्याथी संखर्ाको आधारमा 
दरवतदीको व्र्वस्था तमलाउने र लगािार शतुर् वा अति तर्नु ववद्याथी हनु े ववद्यालर्लाई पार्क परेको 
स्थानमा मिि गरी ववद्यालर्को उपर्कु्त व्र्वस्थापन गनुि पदिछ।  

 

65.  अनदुानको अनगुमनाः न्शक्षा िथा मानव श्रोि ववकास केतरबाट िर्ार पाररएको कार्िक्रम कार्ाितवर्न 
पनु्स्िका २०७६।७७ मा माध्र्तमक ववद्यालर्हरुमा पसु्िकालर् स्थापना िथा व्र्वस्थापन, न्शक्षण 
तसकाइमा आ.इ.तस.टी प्रर्ोग र ववज्ञान प्रर्ोगशाला स्थापनाका लातग प्रति ववद्यालर् रु.६५००००/- र 
ववज्ञान, गन्णि र अंग्रिेी सामग्री (KITS)  अनदुान रू. 50000का दरले एकमषु्ट अनदुान रकम उपलब्ध 
गराउने र सो रकमबाट िोवकएको स्पेन्शवफकेशन अनसुारका वकिाव िथा ल्र्ाव सामग्री र ववज्ञान सामग्री 
कार्िववतध अनसुार खररद गरे नगरेको अनगुमन गनुिपने व्र्वस्था छ। पातलकाले देहार्का ववद्यालर्हरुलाइि 
सामग्री खररद गरेको तबल २०७७ असारसम्म पेश गनेगरी देहार्का ३ तबद्यालर्लाई  रु. १,५०,०००/- 
अनदुान उपलब्ध गराएकोमा िोवकएबमोन्िमको काम सम्पन्न गरी ववल भरपाई पेश गरेको देन्खएन। 
पातलकाले शिि अनसुार कार्ि भए नभएको सम्वतधमा अनगुमन गरेको पतन पाइएन। तनकासा रकम 
िोवकएको प्रर्ोिनमा खचि भएको सतुनन्श्चि गनि ववद्यालर् अनगुमन गरी प्रतिवेदन पेश गनुि पदिछ रु....... १५०००० 

 भोचर नं. ववद्यालर्को नाम कार्िक्रमको नाम रकम 
109/2077/3/22 िनिा आधारभिु ववद्यालर् KITS अनदुान ५०००० 
 महेतर मा. वव. KITS अनदुान ५०००० 
 महाकाली आधारभिु ववद्यालर् KITS अनदुान ५०००० 
 िम्मा  150000  

 

66.  छात्रवनृ्त्त वविरणाः पातलकाले छात्रवृन्त्त तनकासा ददएको रकम ववद्यालर्ले सोही सीमा र प्रर्ोिनमा खचि  
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गरेको अनगुमन गरी र्वकन गनुि पदिछ । छात्रवृन्त्त सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्–  

66.1.  पातलकाले ववद्यालर्लाई तनकासा ददएको छात्रवृन्त्त रकम वविरण गरे नगरेको सम्वतधमा अनगुमन गरेको 
प्रतिवेदन पेश गरेको छैन।  

66.2.  पातलकाले तनकासा ददएको रकम ववद्यालर्ले सोही प्रर्ोिनमा खचि गरेको र्वकन गनुि पदिछ।र्ो वर्ि देहार्का 
ववद्यालर्लाई ददएको छात्रवृन्त्त रकम ववद्यालर्ले िोवकएको दर भतदा वढी दरमा ववद्यातथिलाई वविरण गरेको 
भरपाई पेश गरी वचि रकम खचि गरेको देन्खर्ो। िोवकएको दर भतदा वढी दरले वविरण गरेको देखाई 
खचि लेखेको रकम असलु गनुि पदिछ रु. ८८२३ 

 ववद्यालर्को नाम वविरण सँखर्ा  खचि लेख्नपुने रकम खचि लेखेको रकम वढी खचि 
महालक्ष्मी मा. वव., सवुपङ ६५ २६००० ३३२२२ ७२२२ 
मा. वव., कोगटे ६७ २६८०० २८४०१ १६०१ 
 १३२ ५२८०० ६१६२३ ८८२३   

67.  पाठ्यपसु्िक अनदुानाः न्शक्षा ववज्ञान िथा प्रववतध ववकास मतत्रालर्वाट तमति २०७६।४।२७ मा स्वीकृि 
भएको कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िकाको मागिदशिनको वक्रर्ाकलाप नं. ३.१ मा IEMIS मा प्रववष्ट 
िथर्ाङ्कलाई सम्वन्तधि ववद्यालर्बाट कक्षागि ववद्याथीको र्थाथि िथर्ाङ्कसँग  सत्र्ापन गराई आवश्र्क 
कक्षागि र ववर्र्गि पाठ्यपसु्िकको सँखर्ा र्कीन गरी पवहलो पटक ववद्याथी संखर्ाको ७५ प्रतिशिलाई 
अनदुान ददने, २०७७ वैशाखमा शरुुहनुे शैन्क्षक शत्रको ववद्याथी भनािको वववरण, पाठ्यपसु्िक खररद र 
वविरण गरेको वववरणका आधारमा र्वकन हनुे रकममात्र थप अनदुान ददन ेउल्लेख छ।र्ो वर्ि पातलकाले 
४७ ववद्यालर्लाई ७५ प्रतिशि अनदुान रु.१६७२८८१ र थप २५ प्रतिशि रकम १५ ववद्यालर्लाई रु. 
३८७१०३ समेि िम्मा रु.२०,५९,९८४।– पाठ्यपसु्िक अनदुान उपलव्ध गराएको छ। पातलकाले 
शैन्क्षक शत्रको सरुुवािमै परुा सेटमा पसु्िक उपलब्ध भए नभएको अनगुमन गरी उपलब्धिाको सतुनन्श्चि 
गरेको देन्खएन। ववद्यालर्लाई ददएको अनदुानबाट पाठ्यपसु्िक वकनेको ववल िथा वविरण गरेको भरपाई 
पेश भएपतछ सत्र्ापन िथर्ाँकसँग तभडान गरी बचि रहेको रकम वफिाि गराएको समेि देन्खएन।अिाः 
ववद्यालर्ले तनकासा ददएको रकम सोही प्रर्ोिनमा खचि भएको सतुनन्श्चि हनुे गरी ववद्याथी संखर्ा र 
पाठ्यपसु्िक खररद ववल तभडान गरी अनदुान दरुुपर्ोग नभएको सतुनन्श्चि गनुि पदिछ।  

68.  वढी तनकासााः पातलकाले पाठ्यपसु्िकको रकम तनकासा दददा सत्र्ापन गरेको िथर्ाँकसँग तभडान गरी ददन ु
पदिछ। अनदुान तनकासा ददएपतछ ववद्यालर्सँग वविरणको अतभलेख माग गरी वचि भएको रकम वफिाि 
गराउन ु पदिछ।महेतर मा. वव. भीमफेँ दीलाई गो.भौ.नं. ८४।२०७७।२।१४ बाट कक्षा १० सम्मको 
पाठ्यपसु्िक अनदुान रू. १,८७,७०० र गो.भौ.नं. १३८।२०७७।३।३१ बाट थप रु.७५,०६७ समेि 
रू.२,६२,७६७।– तनकासा ददएकोमा ववद्यालर्ले पेश गरेको पसु्िक खररदको ववल अनसुार रू. 
२,२४,५४३ को पसु्िक खररद गरी ३५९ ववद्याथीलाई वविरण गरेको देन्खतछ।अिाः पसु्िक खररदमा 
भएको खचि तनकासा ददएको रकम भतदा कम भएकोले वचि भएको रु.  ३८२२४ 

69.  लेखा परीक्षण िथा सामान्िक परीक्षणाः ववद्यालर् सञ् चालन िथा व्र्वस्थापन अनदुानबाट आधारभिु िहका 
३९ ववद्यालर्लाई १०००० को दरले रु. ३,९०,००० र माध्र्तमक िहका ८ ववद्यालर्लाई १५००० को 
दरले रु.१२०००० गरी समान्िक परीक्षण िथा लेखापरीक्षण अनदुान रु.५१०००० ववतभन्न ४७ 
ववद्यालर्लाई तनकासा ददएकोमा ववद्यालर्को लेखापरीक्षण िथा सामान्िक परीक्षण भएको प्रतिवेदन पेश 
भएन। समान्िक परीक्षण िथा लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदन पेश हनु ुपने रु. ८५००० 

 तस.नं. ववद्यालर्को नाम वविरण सँखर्ा खचि लेखेको रकम 
1.  वाघभैरव प्रा.वव. लेखापरीक्षण िथा सामान्िक परीक्षण नभएको १०००० 
2.  िलेश्वर प्रा. वव लेखापरीक्षण नभएको १००००  
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3.  सरस्विी प्रा.वव. सामान्िक परीक्षण नभएको १०००० 
4.  पोखरी प्रा. वव सामान्िक परीक्षण नभएको १०००० 
5.  रावष्ट्रर् मा.वव सामान्िक परीक्षण नभएको १५००० 
6.  दीपक प्रा.वव सामान्िक परीक्षण नभएको १०००० 
7.  नमनुा प्रा.वव. सामान्िक परीक्षण नभएको १०००० 
8.  िलेश्वर प्रा.वव सामान्िक परीक्षण नभएको 10000 

  िम्मा 85000  
70.  तसकाई सदुृढीकरण अनदुानाः न्शक्षा ववज्ञान िथा प्रववतध ववकास मतत्रालर्वाट तमति २०७६।४।२७ मा 

स्वीकृि भएको कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िकाको मागिदशिनको वक्रर्ाकलाप नं. २.७.१३.१३ मा उत्कृष्ठ 
तसकाई उपलन्व्ध भएका ववद्यालर्लाई तसकाई सदुृढीकरणका लातग रु. २००००० अनदुान उपलव्ध 
गराउन सवकने र अनदुान प्राि ववद्यालर्ले स्वीकृि प्रस्िाव अनसुारका वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गरी सोको 
आवतधक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीर् िह र न्शक्षा िथा मानव स्रोि ववकास केतरमा तनर्तमि रुपमा पठाउन ु
पने र स्थानीर् िहले प्रस्िाव अनसुार अनदुान रकमको उपर्ोगको अवश्था बारे तनर्तमि अनगुमन गने 
उल्लेख छ।र्ो वर्ि पातलकाले महालक्ष्मी मा.वव. सवुपङ र श्रीकृष्ण मा.वव. भैसे लाई रु. २००००० को 
दरले िम्मा रु. ४००००० तसकाई सदुृढीकरणका लातग प्रोत्साहन अनदुान उपलव्ध गराएकोमा कार्िक्रम 
कार्ाितवर्न पनु्स्िकाले व्र्वस्था गरे अनरुुप ववद्यालर्ले आवतधक प्रतिवेदन गरेको िथा स्थानीर् िहले सोको 
अनगुमन गरी प्रतिवेदन गरेको देन्खएन।तनदेन्शकाले गरेको व्र्वस्था पालना गनुि पदिछ।   

71.  सेतनटरी प्र्ाड खररदाः सामदुावर्क ववद्यालर्का छात्राहरुलाइि तनशलु्क स्र्ातनटरी प्र्ाड वविरण गनि पातलकाले 
१५६०० प्र्ाकेट सेतनटरी प्र्ाड खररद गरी ववतभन्न भौचरबाट बाट रु.१०३५२३८।२० भकु्तानी  गरेको 
छ । प्र्ाड खररद िथा वविरण सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा तनम्नअनसुार छाः  

 गो.भौ.नं. आपूतिि किाि खररद ववतध खररद पररमाण 
(प्र्ाकेट) 

खररद दर भकु्तानी रकम 
(म.ुअ.कर.समेि) 

११६।०७७।३।२७ सविवप्रर् ईतटरप्राईिेि सोझै खररद ७७०० ६४.४१ ४९५९५७.०० 
१२८।०७७।३।३० सविवप्रर् ईतटरप्राईिेि सोझै खररद २८० १४२.३८ ३९८६६.४० 
१३२।०७७।३।३० झरना ईतटरप्राईिेि प्रतिस्पधाि ७६२० ६५.५४ ४९९४१४.८० 
 िम्मा  १५६००  १०३५२३८.२०   

72.  पातलकाले सेतनटरी प्र्ाड प्रतिस्पधाि नगराई फरक फरक मलु्र्मा सोझै खरीद गरी १०३५२३८ (म.ुअ.कर 
वाहेक) भकु्तानी ददएको छ।एकै प्रर्ोिनकोलातग एकै आपूतििकिािबाट खररद गदाि १२१ प्रतिशिसम्म वढी 
मलु्र्मा खरीद गरेको देन्खएकोले पातलकाले खरीद गरेको मध्रे्को तर्नु मलु्र्लाई आधार तलँदा पातलकालाई 
रु. ३०४४२ थप व्र्र्भार परेको देन्खर्ो । पातलकालाई विेट ववतनर्ोिन भए पश्चाि समर्मै खररद 
प्रवक्रर्ा शरुु गरी प्रतिस्पधाि गराई खररद गनुि पनेमा नगरी एउटै खररद टुक्र्र्ाई सोझै खररद गरेको तनर्तमि 
देन्खएन साथै मौज्दाि रहेको अल्र्ा गरी वविरणको भरपाई पेश गनुिपने देन्खएको रु.... १०३५२३८ 

73.  आपूतििको समर्मा पातलकाले मालसामानको तनरीक्षण नगरेकोले कार्िववतधमा िोवकए बमोन्िमको म्र्ाद िथा 
गणुस्िर भए नभएको खुल्न आएन।खररद तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था अनसुार आपूतिि भएका सामानको 
भण्डार दान्खला गनुि अगावै तनरीक्षण गरी प्राि सामान िोवकएको गणुस्िर, पररमाण र अवतध बमोन्िम भएको 
सतुनन्श्चि गनुि पदिछ।  

74.  पातलकाले सेतनटरी प्र्ाडको सरुन्क्षि भण्डारण गरी ववद्यालर्को माग अनसुार तनकासा ददने, िोवकएअनसुार 
वविरण भए नभएको र वविरणको अतभलेख व्र्वन्स्थि राखेनराखेको अनगुमन गने र वर्ाितिमा रहेको 
मौज्दाि र्वकन गरी आगामी वर्िकोलातग आवश्र्क खुद पररमाण र्वकन गरी आवश्र्क पररमाणमामात्र 
खररद गने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ।  
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 स्वास्थर्  
75.  िलबी प्रतिवेदनाः तनिामिी  सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख(२) मा मतत्रालर्, सन्चवालर्, आर्ोग र 

ववभाग िथा उपत्र्कातभत्र रहेका कार्ािलर्मा कार्िरि तनिामिी कमिचारीको हकमा तनिामिी वकिाबखाना र 
न्िल्लान्स्थि कार्ािलर्का तनिामिी कमिचारीको हकमा सम्बन्तधि कोर् िथा लेखा तनर्तत्रक कार्ािलर्बाट 
िलबी प्रतिवेदन पाररि गराई िलब खचि लेख्न ुपने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले अतिगिि कार्िरि स्वास्थर् 
िफि का कमिचारीहरुको िलवी प्रतिवेदन पास नगरी िलव खचि लेखेको छ । िवली प्रतिवेदन पाररि गरेर 
मात्र िलब भकु्तानी गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान िान ुपदिछ ।  

76.  कट्टा रकम दान्खला नगरेकोाः गो.भौ.नं. ९।०७६।६।१३ क्षर्रोग उपचारको कोहटि ववष्लेर्ण गोष्ठीको 
ववतभन्न रकम भकु्तानी ददएको ववल भरपाईबाट ध्रवु लातमछानलेे अग्रीम कर रु.१३१२ कट्टी गरी भकु्तानी 
ददएको देन्खतछ।उक्त कर रकम सम्वन्तधि रािस्व खािामा दान्खला गरेको नदेन्खएकोले तनिबाट असलु 
गरी दान्खला गनुि पदिछ रु... १३१२ 

77.  और्धी खररद – साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १)क (मा तबस लाख 
रुपैर्ाँसम्मको और्तधितर् मालसामान उत्पादकले रावष्ट्रर् स्िरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सवकने व्र्वस्था छ । िर स्थानीर् िहहरुले उक्त प्रवक्रर्ावेगर रु 
८४६६७८ को  और्तध सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बतधी देन्खएको व्र्होराहरु न्न्नानसुार छनाः 
गो. भौ.न. तमति आपतुिि किाि रकम 
४४।०७६।११।२२ तर्टुन मेतडको फमाि ४९८१५० 
११७।०७७।३।२१ र्तुनक फमाि ३४८५२८ 
 िम्मा 846678   

77.1.  और्धी एंवम सन्ििकल समान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ आपूतिि भएका और्तधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र 
म्र्ाद समाि हनुे तमति उल्लेख गरी सम्बन्तधि ववर्र् ववज्ञबाट तनरीक्षण गराई स्पेशीवफकेशन अनसुार भए 
नभएको नखुलाएको र ववके्रिाले और्तधको िी.एम.पी. सवटिवफकेट पेश नगरेको कारण और्तधको गणुस्िर र 
म्र्ाद सम्बतधमा र्वकन गनि सवकएन ।  

 

77.2.  और्तधको न्ितसी वकिावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र न्िल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको और्तधको 
वववरण खुल्ने गरी आम्दानी बाँध्ने गरेको देन्खएन । त्र्स्िै खररद गररएका कतिपर् और्तधहरु न्ितसी 
खािामा दान्खला नभएको, माग फारामका खचि घटाउन ु पनेमा एकमषु्ट खचि घटाएको  र बाँकी रहेको 
मौज्दाि आगामी वर्िलाई न्िम्मेवारी सारी खािा अध्र्ाववधक गरेको देन्खएन । और्तधहरु माग अनसुार 
हस्िातिरण गरेको िर िानकारीको अभावले न्ितसीमा खचि निनाएको भण्डार प्रमखुको भनाई रहेको छ । 
प्रमाणका आधारमा न्ितसीखािामा मौज्दाि अद्यावतधक गनुिपने देन्खएको रु...... ८४६६७८ 

78.  तर्ानो झोला खररदाः पररवार स्वास्थर् महाशाखा वावर्िक कार्िक्रम सञ्चालन तनदेन्शका २०७४।७५ मा आमा 
सरुक्षा कार्िक्रम अतिगिि स्वास्थर् संस्थामा प्रसतुि गने मवहलालाई एउटा तर्ानो झोला प्रदान गने व्र्वस्था 
छ । ववगि वर्िमा स्वास्थर् चौकीहरुमा उपलव्ध गराएको तर्ानोझोलामध्रे् खचि नभई बाँकी रहेका पररमाण 
र्वकन नगरी र्ो वर्ि पनु ५५० वटा तर्ानो झोला खररद िथा स्वाश्थर् चौकीमा वविरण गरी गरी भौ नं  
१३१।०७७।३।३० वाट रु.४९४७१७।– खचि लेखेको छ । पातलका अतिगििका स्वास्थर् 
संस्थाहरुबाट र्ािार्ाि खचि वविरण भएको वववरण अनसुार िम्मा ११७ िना मवहलाहरुले प्रसतुि सेवा प्राि 
गरेको देन्खर्ो । प्रसतुि संखर्ाको आधारमा ४३३ थान तर्ानो झोलाहरु मौज्दािमै बाकी रहने देन्खएकोले 
आवश्र्किा भतदा धेरै बढी हनुे गरी खररद गने कार्ि तनर्मसम्मि देन्खएन । त्र्सैले आवस्र्किा भतदा 
वढी खररद गने कार्िमा तनर्तत्रण हनु ुपदिछ ।  
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79.  माि ृ िथा नवन्शश ु स्वाश्थर् कार्िक्रमाः माि ृ िथा नवन्शश ु स्वाश्थर् कार्िक्रमबाट देहार्का भौचरहरुबाट 
देहार्अनसुार प्रसिुी र्ािार्ाि, प्रोत्साहन िथा संस्थागि रुपमा भकु्तानी हनुे रकमसमेि देहार्अनसुार रू. 
४३८४००।– खचि लेखेकोमा तनम्न व्र्होरा देन्खर्ोाः  

 गो.भौ.नं .स्वा.केतर खचि लेखेको 
संखर्ा 

एएनसी काडि 
भएको संखर्ा 

स्वाश्थर् सस्थालाई 
ददएको रकम 

प्रोत्साहन खचि र्ािार्ाि खचि िम्मा 

३३।०७६।१०।१५ भैसे ३२ ३१ ३४००० २४८०० ६४००० १२२८०० 
 तनववुाटार ६ ५ ६००० ४००० १२००० २२००० 
 भीमफेदी १९ १7 १९००० 13600 ३८००० ७०६०० 
१११।०७७।३।२५ भैसे ३२ २८ ३६००० २२४०० ६४००० १२२४०० 
 तनववुाटार ७ ६ ७००० ४८०० १४००० २५८०० 
 भीमफेदी १८ १५ २०००० १२००० ३६००० ६८००० 
 ईपा २ १ २००० ८०० ४००० ६८०० 
 िम्मा ११६ १०३ १२४००० ८२४०० २३२००० ४३८४००   

80.  खचि लेखेको ववल भरपाईसाथ सम्लग्न कागिाि परीक्षण गदाि ११६ मध्रे् १०३ सतु्केरीको मात्र प्रोटोकल 
अनसुारको समर् पगेुको िनाई एएनसी काडि समावेश गरी खचि लेखेको देन्खर्ो । बाँकी १३ िना 
सतु्केरीको एएनसी काडि वेगर प्रसतुि र्ािार्ाि खचि र संस्थागि अनदुानसमेि रू.३९००० भकु्तानी ददएको 
देन्खएकोले सो सम्वतधमा पातलकाले छानववन गरी िी संस्थामा सतु्केरी भएका वास्िववक लाभग्राहीलाई 
भकु्तानी भएको हो होईन र्वकन गनुि पदिछ रू...... ३९००० 

81.  प्रमाण वेगर भकु्तानीाः स्वास्थर् िथा िनसँखर्ा मतत्रालर्बाट िारी स्थानीर् िहबाट सञ्चालन गरीने 
कार्िक्रमहरुको सञ्चालन मागिदशिन २०७५।७६ मा स्थानीर् वथीङ सेतटरमा कार्िरि नतसिङ स्टाफले 
संस्थागि सतु्केरी भएको २४ घण्टामा आफ्नै संस्थामा र ३ र ७ ददनमा घरभेटमा गई आमा िथा नवन्शश ु
िांच गनुि पने, र्सरी घरभेटमा िाँदा दरुी अनसुार रु. २०० देन्ख ५०० सम्म र्ािार्ाि खचि ददने र प्रत्रे्क 
पटकको घरभेटमा आमा िथा नविाि न्शशकुो िाँच गरी प्रसिुी सेवा रन्िष्टरमा चढाउन ु पने उल्लेख 
छ।पातलकाले नतसिङ स्टाफ घरभेटमा गएको पषु्टी हनुे गरी सम्वन्तधि सतु्केरी िथा आफतिबाट तभन्िट 
भएको प्रमान्णि गरेको अतभलेख वेगर वथीङ सेतटरबाट माग गरेको आधारमा प्रत्रे्क तभन्िटको रु. ४०० 
को दरले ६६ सतु्केरी २ पटक तभन्िट गरेको उल्लेख गरी ४ स्वाश्थर् संस्थालाई रु. ५२,८०० भकु्तानी 
ददएको तनर्तमि देन्खएन रु.....  ५२८०० 

82.  पातलकाले ववतभन्न वकतसमका स्वास्थर् सम्वन्तध सन्ििकल्स सामाग्री ववतभन्न समर्मा सोझै खररद गरेको 
छ।छनौट गरी परीक्षण गदाि एउटै सामान २ वटा फमिबाट खररद गदाि फरक दरमा खररद गरेको 
पाइर्ो।उदाहरणका लातग भौ नं २८, ३३ र ३४ का ४ वटा सामानको मात्र  िलुना गदाि साठ्ठी बारीलाई 
रु ३८७०० बढी भकू्तानी भएको रकम रु 

 

 

 

 

 

३८७०० 

 सामानको नाम अति ु
सन्ििकल्सको 
दर 

सावठ्ठबारी 
ईतटरनेशनलको 
दर 

िम्मा 
सामान 

फरक दर बढी 
रकम 

तब वप सेट २५०० ४५०० ४ २००० ८००० 

स्थेथेस्कोप ५०० १४०० ८ ९०० ७२०० 

तडन्िटल वेट मेन्शन ३००० ४५०० ४ १५०० ६००० 

ई एन टी सेट ४००० ७५०० ५ ३५०० १७५०० 

िम्मा     ३८७००  

 

 कृवर् सशिि  
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83.  भ्र्ान्क्सन खचिाः पातलकाले र्ो वर्ि १६०९९ बाख्रालाई भ्र्ान्क्सन लगाएको उल्लेख गरी प्रति बाख्रा रु.५ 
को दरले रु. ८०४९५ खचि लेखेको देन्खर्ो। पातलकाले पशहुरुको संखर्ा खुल्ने गरी प्रोफाईल िर्ार 
नगरेको र भ्र्ान्क्सन लगाएको पशधुनीबाट भ्र्ान्क्सन लगाएको व्र्होरा प्रमान्णि समेि नगराएकोले खोप 
खचि तनर्तमि नदेन्खएको रु... 

 
 

८०४९५ 
84.  प्रधानमतत्री रोिगार कार्िक्रम – स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोिगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोिगारी प्रत्र्ाभूि 

गराउन एवम ्सामूदावर्क पूवािधारहरुको ववकास माफि ि नागरीकको िीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िहतभत्र प्रधानमतत्री रोिगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । पातलकाले र्स वर्ि कार्िक्रम संचालन 
भएको पाईएन ् । र्स वर्ि कार्िलर्मा रोिगार संर्ोिको िलब भत्ता िथा अतर् प्रशासनीक खचिमा रु 
५२७६८० खचि गरेको छ । कार्िक्रमको लातग रु ३७५०००० बिेट प्राि भएकोमा कार्िक्रम भएको 
संचालान भएको पाईएन ्। िसथि िोकीर् बमोन्िम कार्िक्रम संचालन गनुिपने देन्खतछ ।  

 

 सामान्िक सरुक्षािफि   
84.1.  र्स गाउँपातलकाले र्ो वर्ि सामान्िक सरुक्षा वापि रु ५०३६५२००/ खचि गरेकोमा दन्खएका व्र्होरा 

देहार्बमोन्िम छन ्– 
 

84.2.  सामान्िक सरुक्षा तनर्मावली, २०७६ ले लाभग्राहीको नाम दिाि र नवीकरण, लगि कट्टा िोवकएको तमति 
तभतै्र पररचर्पत्र अतनवार्ि रुपमा नवीकरण गरी सामान्िक सरुक्षा भत्ता वविरण गनुिपने, प्रत्रे्क बर्ि लगि 
अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संखर्ा र्वकन गनुिपने, भत्ता वविरण गदाि बैंक माफि ि भत्ता वविरण गनुिपने, 
सामान्िक सरुक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुिपने, केन्तरकृि 
सूचना प्रणालीमा प्रववष्टी गरी अद्यावतधक गने न्िम्मेवारी सामान्िक सरुक्षाको अन्खिर्ारी पाउने सम्वन्तधि 
स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ । पातलकामा सामान्िक सरुक्षा भत्ता वविरण व्र्वन्स्थि बनाउन 
घटना दिाि िथा सामान्िक सरुक्षा भत्ता व्र्वस्थापन प्रणाली MIS System लाग ुगररएको छ। िर प्रणालीमा 
वविरणहरु शदु्ध र पणुि रुपमा प्रवववष्ट नगरेको कारणले प्रणालीको माध्र्मबाट तनकातलएको भरपाईको 
वविरणमा पतन शदु्धिा पाइएन । िसले गदाि भत्ता वविरणमा दोहोरो, मतृ्र् ुभएका व्र्न्क्तको पतन भरपाईमा 
नाम नहटाएको िस्िो समस्र्ा देन्खएको हुँदा अद्यावतधक वववरणको ववश्वसतनर्िा र लाभग्राहीको वास्िववकिा 
प्रति आस्वस्ि हनु सवकएन । 

 

84.3.  नमनुा छनौटको आधारमा वडा नं १ को लगि कट्टाको मूल अतभलेख परीक्षण गदाि ठूलीमार्ा गोलेको मतृ्र् ु
२०७६/३/५ मा भएको देन्खतछ।िर वडाबाट आ ब २०७६/०७७ को प्रथम चौमातसक र दोस्रो 
चौमातसक भत्ता भरपाई गरी प्रदान गरेको छ।र्सरी मतृ्र् ुभईसकेको व्र्न्क्तलाई भत्ता वविरण गनि नतमल्न े
हनुाले असलु हनुपुने रु... 

 

 

 

 

 

२४००० 

84.4.  प्रतिवेदन पेश गनुिपनेाः सामान्िक सरुक्षा तनर्मावली २०७६ को तनर्म २३ को उपतनर्म १ मा स्थातनर् 
िहले आफ्नो क्षेत्रतभत्र वविरण गररएको सामान्िक सरुक्षा भत्ताको चौमातसक िथा बावर्िक प्रतिवेदन अनसूुची 
-६ बमोन्िमको ढाँचामा िर्ार गरी ववभाग िथा प्रदेशको सामान्िक सरुक्षा सम्बतधी ववर्र् हेने तनकार्मा 
पठाउन ुपने उल्लेख छ ।उपतनर्म १ बमोन्िम चौमातसक प्रतिवेदन पठाउंदा पवहलो चौमातसक प्रतिवेदन 
मंतसर ७ गिे तभत्र दोस्रो चौमातसक प्रतिवेदन चैि ७ गिेतभत्र र िेस्रो चौमातसक प्रतिवेदन िथा वावर्िक 
प्रतिवेदन अको आतथिक बर्िको साउन १५ गिेतभत्र ववभागले िोकेबमोन्िम पठाउन ु पनेछ भन्ने व्र्वस्था 
भएकोमा सो तनर्मको पालना भएको पाइएन । तनर्मले गरेको व्र्वस्था पालनामा ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ 
।  

85.  कोतभड–१९ िफि ाः आ.व २०७६।७७ को आर्ाढ मसातिसम्म कोतभड–१९ रोकथाम िथा तनर्तत्रणको  
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लातग भएको आम्दानी िथा खचिको वववरण तनम्नानसुार रहेको छ। 
आम्दानी स्रोि रकम रु खचि न्शर्िक  रकम रु 
सांसद ववकास कोर् िथा सहकारीबाट ५२३०१२ राहि वविरण २००४५०५ 
चाल ुखािाबाट रातसफर ४९००००० क्वारेतटाइन होन्ल्डङ सेतटर तनमािण 

व्र्वस्थापन  
४१६७४५ 

प्रदेश संन्चि कोर्बाट  १०००००० िनशन्क्त पररचालन १७९०४३२ 
पदातधकारी बाट र्ोगदान १६८५०० और्धी िथा स्वास्थर् सामाग्री खररद ११८५७९५ 
 न्िल्ला बचि िथा ऋण सहकारीबाट ३६५०० अतर् शीर्िकमा खचि ४२४०४६ 
कमिचारी िलबवाट र्ोगदान रकम २५९९०३।९० मौज्दाि बाकँी २४२१७७०.९० 
पदातधकीका बाट र्ोगदान १६८५००   
न्शक्षकहररुबाट र्ोगदान ३५५३७८   
िम्मा  ८२४३२९३।९० िम्मा ८२४३२९३।९० 

कोतभड–१९ मा गाउँपातलकाबाट भएको खचिको शे्रस्िा परीक्षणबाट तनम्न व्र्होरा देन्खएकाछन।् 
85.1.  पातलकाले एकल, अपाङ्ग र अति असक्त व्र्न्क्तहरु छनौट गरी पवहलोमा २१०  र दोस्रो चरणमा ९६६ 

गरी िम्मा ११७६ घर पररवारलाई चामल, दाल, खानेिेल, ननु र सावनु ववतभन्न सप्लार्सिबाट खरीद सोझै 
खररद गरी रु.२००४५०५ खचि गरेको छ। 

 

85.2.  पातलकाले कोतभड– १९ तनर्तत्रणको लातग ९ सदस्र्ीर् सतमति गठन गरी ववतभन्न बैठकबाट तनणिर् गरी 
आधारभिू राहि सामग्री वविरणको लातग मापदण्ड िर्ार गरेको, हेटौडामा रहेको आइसोलेसन बाडिलाई 
सहर्ोग, क्वारेतटीन व्र्वस्थापनको सामग्री खरीद, ११७६ पररवारलाई राहि सामग्री वविरण, संक्रतमिको 
खोिी िथा िनचेिाना सम्वतधी कार्ि, और्तध उपकरण खररद गरेको छ ।  

 

85.3.  संकटको समर्मा राहिको लातग खाद्य सामग्री उपलव्ध गराउन चाहन े दािाबाट सँकलन भएको चामल      
१७९४०  के.िी. स्वीकार गरी वविरणको व्र्वस्था तमलाएको देन्खर्ो । 

 

 ववपद् व्र्वस्थापन  
86.  सतमति गठन- ववपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्रे्क 

स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ िना सदस्र् रहेको स्थानीर् ववपद् 
व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुिपने व्र्वस्था छ। पातलकाले ऐनमा िोवकएबमोन्िम ४ सदस्र्ीर् सतमति सतमति 
गठन गरी ४ वटा बैठक बसेको छ । बैठकको तनणिर्बाट कोतभड महामारी तनर्तत्रण िथा रोकथामको 
लातग राहि सामाग्री खरीद िथा वविरण, क्वारेतटाइन तनमािण िथा व्र्वस्थापन सम्बन्तध काम गरेको 
छ।ऐनमा िोवकएबमोन्िम सतमति गठन गरी िोवकएको काम, कििव्र् र अतधकारमा सक्रीर् बनाउनपुदिछ । 

 

87.  कार्ि र्ोिना - ववपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा ववपद् 
िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन 
सतमतिको काम, कििव्र् र अतधकारमा पररर्द्/कार्िकारी/प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमतिबाट 
स्वीकृि एकीकृि क्षेत्रगि नीति िथा कार्िक्रम अनरुुप हनु ेगरी स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन र्ोिना ििुिमा 
गरी कार्ाितवर्न गने, बिेट ववतनर्ोिन गनि लगाउने, सबै पक्षको समतवर् र संलग्न गराउने, ववपद् पूवि 
िर्ारी िथा प्रतिकार्ि सतमति गठन गने, प्रभाववि क्षेत्रमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोन्िम कार्ि 
गरे/नगरेको अनगुमन गने, ववपद् सूचना प्रणाली ववकास र सञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, ववपद् 
घरपररवारको पवहचान गने, कमिचारी क्षमिा अतभवृवद्धको व्र्वस्था र कार्िक्रम सवहिको कार्िर्ोिना िर्ारी 
गरी लागू गने/गराउन सम्बतधी व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोवकएका कार्िहरू गरेको 
छैन। ऐन िथा तनर्मावलीको पालना गनुि/गराउन ुपदिछ ।  

 

88.  ववपद् व्र्वस्थापन कोर् – ववपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा 
ववपद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा ववपद् व्र्वस्थापन कोर् रहने र कोर्मा रहने रकम िथा 
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कोर्को सञ् चालन सम्बतधी व्र्वस्था सम्बन्तधि स्थानीर् िहले बनाएको तनर्ममा िोवकएबमोन्िम हनुे 
व्र्वस्था छ। पातलकाले ववपद व्र्वस्थापन कोर्मा रु.२३४०५० बिेट ववतनर्ोिन गरी ववपदमा परेका 
व्र्न्क्तहरुलाई सहर्ोगमा रु. १२०८७४ खचि गरेको छ । 

89.  अनगुमन िथा सम्परीक्षण – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुिू फर्छ्यौट गने 
व्र्वस्था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुिू फर्छ्यौट गने गराउने काम कििव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । र्ो वर्िको लेखापरीक्षणको क्रममा भई सम्परीक्षण भई गि 
बर्िसम्मको बाँकी बेरुि ुतनम्नानसुार रहेको छ ।                               

गि वर्िसम्मको बाँकी बेरुिू (A) र्ो वर्ि संपरीक्षण गररएको बेरुिू (B) गि बर्िसम्मको बाकँी बेरुिू   
 (C=A-B) 

२७७०० ० २७७००  
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भीमफेदी गाउँपातलकाको संन्चि कोर्को वववरण                                             अनसूुची-१ 

आतथिक वर्ि २०७६।७७ 

(रु.हिारमा) 

स्थानीर् िह न्िल्ला 
गि वर्िको 
न्िम्मेवारी 

cg'bfg 

रािस्व 
बाडबाडँ 

आतिररक 
आर् 

cGo cfo िम्मा rfn' vr{ k"FhLut vr{ cGo vr{ hDdf vr{ मौज्दाि 

१ २ ३ ४ ५ ६(२+३+४+५) ७ ८ ९ १० (७+८+९) ११ (१+६-१०) 

भीमफेदी 
गाउँपातलका 

मकवानपरु 57464 294527 73509 36562 78471 483069 211573 167677 74313 453563 86970 

 

बेरुिू वतगिकरण (ववतनर्ोिन,रािस्व, धरौटी र अतर् करोबार)                                          अनसूुची-२ 
आतथिक वर्ि २०७६।७७ 

(रु.हिारमा) 

स्थानीर् िह 
 

न्िल्ला 
 

प्रारम्भीक वेरुिू प्रतिक्रीर्ाबाट फछिर्ौट बाकँी बरेुिू बेरुिूको बतगिकरण 

दफा 

रकम 
दफा 

रकम 
दफा 

रकम असूल 
गनुिपने 

अतनर्र्तमि पेश्की 

सैदान्तिक लगिी सैदान्तिक लगिी सैदान्तिक लगति अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
पेश 

नभएको 

रािस्वको 
न्िम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको िम्मा कमि

चारर अतर् िम्मा 

भीमफेदी 
गाउँपातलका 

मकवान
परु 

60 65 21424 0 14 10900 60 51 10524 4291 80 6153 0 0 6233 0 0 0 

 
 

अद्यवतधक बेरुिू को न्स्थति                                                      अनसूुची-३ 
(रु.हिारमा) 

स्थानीर् िहको नाम न्िल्ला गि बर्ि सम्मको 
वाँकी  

समार्ोिन 
सं प को लातग 

अनरुोध भएको 
संपरीक्षण 

भएको रकम 
गि वर्िसम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वर्िको थप 
रकम 

५८ औ ँप्रतिवेदन 

सम्मको वाँकी वेरुि ु

५८ औ ँप्रतिवेदन 

सम्मको वाँकी मध्रे् 
पेश्की 

भीमफेदी गाउँपातलका मकवानपरु २७७०० 0 0 0 27700 10524 38224 6000 
 
 


