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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
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(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 
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Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पत्र िंखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: २०९ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री प्रमखुज्रू्,  

मररण गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
तितधलुी। 

 

ववर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको िंववधानको धारा २४१ बमोन्िम त्र्ि पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण िम्पन्न 
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 प्रिाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको िंववधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका िबै िरकारी 
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 िम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन िारी गनि िक्न ेव्र्वस्था छ । िोही व्र्वस्थाबमोन्िम स्थानीर् िहको 2076।77 
को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन िारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नपेालको िंववधान, लेखापरीक्षण ऐन, िरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ववत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको 
वावर्िक लेखापरीक्षण र्ोिना र तनकार्िँग िम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा िम्पन्न गररएको छ 
। लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा ववत्तीर् वववरणको शदु्धिा, प्रचतलि कानूनको पालना, बिटे िथा र्ोिना ििुिमा एवं कार्िक्रम 
कार्ाितवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, िाविितनक िम्पन्त्तको िंरक्षण र उपर्ोग, न्िम्मेवारी र िवाफदेवहिा एवं िेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको    छ । त्र्िैगरी स्रोि िाधनको प्राति र उपर्ोग िम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ववश्लरे्ण 
गरी ववत्तीर् ब्र्वस्थापनमा िधुारका लातग िझुाव प्रस्ििु गरी िशुािन प्रबद्धिनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण िम्पन्न भएपश्चाि िारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिवक्रर्ाका 
ववर्र्हरु तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा िमावेश गरेर रार् िवहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका 
िझुावहरुको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको िीतमि स्रोि िाधनको उपर्ोग गरी ववकाि तनमािण र िेवा प्रवाहमा तमिव्र्वर्िा, 
दक्षिा र प्रभावकाररिा हातिल गनि िहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ििम्पादनमा िवाफदेवहिा र 
पारदन्शििा प्रबद्धिन हनुे ववश्वाि तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र रािस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का 
ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् िङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ािि आधार बेगर रािस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा अिलुीमा 
प्रभावकाररिा नआएको, बिेट अनशुािन कमिोर रहेको, अबण्डा बिेट राखेको, खचि पश्चाि बिटे िथा कार्िक्रम िंशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वर्ाितिमा बढी खचि गरेको, खररद कानून ववपरीि िोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशाितनक खचि गरेको, 
बचि अनदुान वफिाि नगरेको, वविरणमखुी खचिको बाहलु्र्िा रहेको िस्िा प्रवृन्त्त देन्खएका छन ्। त्र्िैगरी ववकाि तनमािणिफि  
र्ोिना प्राथतमकीकरण नगरेको, िाना िथा टुके्र आर्ोिनाको छनौट गरेको, िवटल प्रकृतिका कार्िहरु िमेि उपभोक्ता ितमतिबाट 
गराएको, िोवकएबमोन्िम िनिहभातगिा निटेुको, ददगो ववकािका लक्ष्र् अनरुुप र्ोिना र कार्िक्रम ििुिमा नगरेको, दीघिकालीन 
ववकािको खाका ििुिमा नभएको िस्िा िमस्र्ा रहेका     छन ्।  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष िनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्नु्क्त िथा 
बढुवामा प्रदेश लोकिेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, िेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि िधुार हनु निकेको, स्रोि, िाधन र िम्पन्त्तको दरुुस्ि 
अतभलेख नरहेको, िञ्चातलि र्ोिना, कार्िक्रम, िेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक वहिाब वववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन 
िथा िमग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनर्तत्रण कमिोर रहेको छ । िाथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको 
पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा ितमतिको गठन, कार्िक्षेत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुिू फर्छ्यौट िम्बतधी 
स्पष्ट कार्िववतध ििुिमा हनु बाँकी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु िधुार गरी गि ववगिका बेरुि ु
उपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको िमेि देन्खएन । 

िमर् र िनशन्क्तको िीतमििाको बाविदु र्थािम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको 
तथर्ो । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु िवहिका पदातधकारीहरुिँग छलफल िमेि गररएको 
तथर्ो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहको ववत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार 
र िेवा प्रवाहमा िधुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा िहर्ोग परु्रर्ािउन ेस्थानीर् िहका िबै पदातधकारी 
िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा िंलग्न र्ि कार्ािलर्का कमिचारीहरु िबैलाइि 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 िंखर्ााः०७८।७९               तमतिाः२०७८।०५।०४ 
च.नं.: २३०  

श्री प्रमूखज्रू्,  

मररण गाउँपातलका 
तितधलुी । 

ववर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

कैवफर्ि िवहिको रार् 

हामीले मररण गाउँपातलका, तितधलुीको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ववत्तीर् वववरण र त्र्ििँग िम्बन्तधि आर् ब्र्र् वववरण िथा लेखा 
वटप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्ि प्रतिवेदनको कैवफर्ि िवहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ववर्र्ले पाने अिर बाहेक, पेश भएको २०७७ 
आर्ाढ ३१ मा िमाि भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ववत्तीर् वववरण र त्र्ििँग िम्बन्तधि आर् ब्र्र् वववरणले स्थानीर् िहिँग 
िम्बन्तधि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोन्िम िारभिू रुपमा िवह िथा र्थाथि अवस्था न्चत्रण गदिछ ।  
कैवफर्ि िवहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल िाबिितनक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूणि प्रर्ोग गरी ववत्तीर् वववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रु.७० लाख ७ हिार बेरुिू देन्खएको छ । िोमध्रे् अिलु गनुिपने रु.३९ लाख ६७ हिार, प्रमाण कागिाि पेश गनुिपने 
रु.२९ लाख १७ हिार र  तनर्तमि गनुिपने रु.१ लाख २३ हिार रहेको छ ।  

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका िम्बतधमा तमति २०७७।११।१८ मा िारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिवक्रर्ा 
िवहिका प्रमाण कागिािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना ३३ र्िैिाथ िंलग्न छ 
। 

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक िम्पन्त्त िथा दावर्त्व र्कीन 

हनु ेकुनै िानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको िंववधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी 
लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्िम गररएको छ । ववत्तीर् वववरण िर्ार गने स्थानीर् 
िहिँग हामी स्वितत्र छौं ।  त्र्िका लातग स्वीकृि आचार िंवहिा अनिुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका 
लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार्व्र्क्त 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 िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ िथा अतर् प्रचतलि काननु बमोन्िम िही 
र र्थाथि हनु ेगरी ववत्तीर् वववरण िर्ार गने िथा िालिािी वा अतर् गन्ल्िका कारण ववत्तीर् वववरण िारभिू रुपमा गलि आकँडा रवहि 
स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तत्रण प्रणाली लाग ुगने न्िम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । पातलकाको कार्िकाररणी,  
पातलका प्रमूख र प्रमखु प्रशािवकर् अतधकृि र्ि पातलकाको ववत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्िम्मेवार रहेका छन ्।   
ववत्तीर् वववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्िम्मेवारी 
ववत्तीर् प्रतिवेदन िमग्रमा िालिािी वा अतर् गन्ल्ि िमेिका कारण िारभिू रुपमा गलि आकँडा रवहि रहेको होि ्भतन उन्चि आश्वस्ििा 
प्राि गरी रार् िवहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले िामातर् स्िरको 
आश्वस्ििािम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी लेखापरीक्षणमान, 

मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्िम गने लेखापरीक्षण िम्पादन भएकै अवस्थामा पतन िबै प्रकारका 
िालिािीितर् वा अतर् गन्ल्ि पत्ता लगाउने िक्ने तनन्श्चििा भने हदैुन । ववत्तीर् वववरणका उपर्ोगकिािले िामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा 
नै फरक पानि िक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा िमग्रिामा हनुे ववशेर् वा िालिािीितर् वा अतर् गन्ल्िलाई िारभिू रुपमा गलि आकँडा 
मातनएको छ ।  
 

(ईतरप्रिाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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मररण गाउँपातलका, तितधलुीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 
आतथिक वर्ि : २०७६/७७ 

 
पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ववकाि गदै स्थानीर् शािन पद्धतिलाई िदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ववधावर्की, कार्िकाररणी, र 
तर्ावर्क अभ्र्ािलाई िस्थागि गनि स्थानीर् िरकारको िञ् चालन गने िमग्र उद्देश्र् हातिल गनि २०७३।१२।०३ मा र्ि 
पातलकाको स्थापना भएको हो ।स्थानीर् िरकारले िञ्चालन गने कार्िमा िहकाररिा, िहअन्स्ित्व र िमतवर्लाई प्रवद्धिन गनुि 
र स्थानीर् िरकारका काममा िनिहभातगिा, उत्तरदावर्त्व र पारदन्शििा ितुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् िेवा प्रदान गनुि 
पातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । तितधलुी न्िल्ला न्स्थि र्ि पातलकाको वडा िंखर्ा ७, गाउँिभा िदस्र् ३७, िनिंखर्ा  
३४७४४ िना  र क्षेत्रफल ३२४।५५  वगि वकलोतमटर रहेकोछ । 

 
क) स्थानीर् िन्चि कोर् अतथिक वर्ि २०७६/०७७ को स्थानीर् िंन्चि कोर् आर् व्र्र् वहिाबको िंन्क्षि अवस्था तनम्न 

बमोन्िम रहेको छ । 

 

वववरण वटप्पणी 
र्ि वर्िको रु. 

बिेट 
आफैले गरेको 
प्रािी/भकु्तानी 

बस्िगुि /िोझै 
भकु्तानी 

िम्मा 

प्रािी (क+ख)   530100765.77 482530000.41 0.00 482530000.41 

क.प्रािी (िंन्चिकोर्मा आम्दानी बातँधन)े   416976265.77 397311707.05 0.00 397311707.05 

1100 कर  11 104530000.00 70480564.00 0.00 70480564.00 

1300 अनदुान   300876000.00 295087995.00 0.00 295087995.00 

िंघीर् िरकार 12 273648000.00 267859995.00 0.00 267859995.00 

प्रदेश िरकार 12 27228000.00 27228000.00 0.00 27228000.00 

१४०० अतर् रािस्व   11570265.77 10190850.50 0.00 10190850.50 

ख. अतर् प्रािी   113124500.00 85218293.36 0.00 85218293.36 

कोर्हरु   21748000.00 11988473.00 0.00 11988473.00 

िंघीर्, प्रदेश िरकारका अतर् कार्िक्रम   91376500.00 73229820.36 0.00 73229820.36 

भकु्तानी (ग+घ)   478854000.00 449267637.91 0.00 449267637.91 

ग. भकु्तानी (िंन्चि कोर्बाट)   457106000.00 369517216.54 0.00 369517216.54 

21000 पाररश्रतमक/िवुवधा 18 100566000.00 95253671.90 0.00 95253671.90 

22000 मालिामान िथा िेवाको उपर्ोग 18 95440785.00 64443353.27 0.00 64443353.27 

25000 िहार्िा 18 58690500.00 50581477.94 0.00 50581477.94 

27000 िामान्िक िरुक्षा 18 7472000.00 6768019.68 0.00 6768019.68 

28000 अतर् खचि 18 3494000.00 3142840.00 0.00 3142840.00 

31000 गैर ववन्त्तर् िम्पिी/पँून्िगि खचि 18 191442715.00 149327853.75 0.00 149327853.75 

घ. अतर् भकु्तानी   21748000.00 79750421.37 0.00 79750421.37 

कोर्हरु   21748000.00 9024090.18 0.00 9024090.18 

िंघीर्, प्रदेश िरकारका अतर् कार्िक्रम   0.00 73229820.36 0.00 73229820.36 

कट्टी रकम भकु्तानी/दान्खला गनि बाँकी   0.00 -2503489.17 0.00 -2503489.17 

ङ. र्ो वर्िको बचि (तर्नु)   51246765.77 33262362.50 0.00 33262362.50 

च. गि वर्िको न्िम्मेवारी रकम (अ.ल्र्ा)   0.00 43329734.23 0.00 43329734.23 

वर्ाितिको बाकी रकम (ङ+च)   51246765.77 76592096.73 0.00 76592096.73 

शे्रस्िा अनिुार बैक िथा नगद बाँकी  24   76592096.73 
0.00 76592096.73 

िशिििफि  कोलेतनका वफिाि गरेको रकम     27114801.02 
0.00 27114801.02 

शे्रस्िा अनिुार खदु बैक िथा नगद बाकँी      49477295.71 
0.00 49477295.71 
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ख) कोर् िथा लेखा तनर्तत्रक कार्ािलर् िथा प्रदेश लेखा ईकाइ कार्ािलर्बाट भकु्तानी आदेश माफि ि िम्बतधीिलाई िोझै 
भकु्तानी भएका कोरोबारहरु 

शीर्िक वावर्िक बिेट तनकािा खचि खचि मध्रे् पेस्की 
प्रदेश पूवािधार ववकाि कार्िक्रम 12378000.00 8900475.56 8900475.56 00.00 

स्थानीर् पूवािधार िाझेदारी कार्िक्रम 10930000.00 10930000.00 10930000.00 00.00 

स्थानीर् िह प्रशािकीर् भवन तनमािण 5000000.00 5000000.00 5000000.00 00.00 

िामान्िक िूरक्षा कार्िक्रम 51562000.00 48701200.00 48701200.00 00.00 

राष्ट्रीर् पररचर्पत्र िथा पन्तिकरण चाल ु 1302000.00 894413.80 894413.80 00.00 

राष्ट्रीर् पररचर्पत्र िथा पन्तिकरण  
पनु्िगि 206000.00 189439.00 189439.00 00.00 

राष्ट्रपति मवहला उत्थान कार्िक्रम 10000.00 00.00 00.00 00.00 

िम्मा रु . 81388000.00 74615528.36 74615528.36 00.00 

 

ग) धरौटी 
 

न्शर्िक गि वर्िको न्िम्मेवारी रु . र्ि वर्िको आम्दानी रु . िम्मा रु . खचि रु . बाँकी रु . 
धरौटी 2373676.00 1495550.00 3869226 1630550.00 2238676.00 

 

घ) रािस्व 
क्र.िं. शीर्िक नं. लगि हिबली िमेि 

रु. 
अिलुी रु. दान्खला रु. बाँकी रु. 

  
1 १५११२ 

2883172.36 2883172.36 2883172.36 ० ० 

2 15111 66260.00 66260.00 66260.00 0 0 
िम्मा रु. 2949432.36 2949432.36 2949432.36   

  

लेखापरीक्षणबाट देन्खएको व्र्होराहरु 
 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

 लेखापरीक्षणको क्रममा रु ७६८९७।३६ अिूल भई िम्बतधीि खािामा दान्खला भएको छ ।  
 प्रतिक्रीर्ाबाट रु ६१५६७९ अिूल भई िम्बतधीि खािामा दान्खला भएको छ ।   
1.  लेखा ढाचँाको प्रर्ोग नभएको – नेपालको िंववधानको धारा २४१ मा नेपालको िरकारी लेखाको लेखापरीक्षण 

महालेखापरीक्षकले गने र र्िरी लेखा परीक्षण गररने लेखा िंघीर् कानून बमोन्िम महालेखापरीक्षकले िोकेको 
ढाँचामा रान्खने व्र्वस्था छ । त्र्िैगरी आतथिक कार्िववतध िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन, २०७६ र अतिर 

िरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) मा िमेि 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तत्रक कार्ािलर्को तिफररिमा महालेखापरीक्षक बाट 
स्वीकृि भएबमोन्िमको ढाँचामा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । िोही अनिुार एकीकृि आतथिक िंकेि िथा वतगिकरण 
२०७४ स्वीकृि भएको, नेपाल िाविितनक क्षेत्र लेखामान (नेपिाि) बमोन्िमका फारामहरु तमति  
२०७५।८।१० मा िंघ िथा प्रदेश र स्थानीर् िह गरी दईु िमूहका फारामहरु आ.व. २०७५।७६ देन्ख 
लागू गने उद्देश्र्ले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको छ । िि अनिुार १४२ 
प्रकारका फाराम ववकाि भएकोमा ७९ नर्ाँ फारामहरु र ६३ पररमान्ििि फाराम ववकाि भएको अवश्था छ 
। उपर्ुिक्त अनिुारको ववत्तीर् प्रतिवेदमा प्रािी भकु्तानी वहिाव, िरकारी आम्दानी र खचि कारोबारको बिेट 
िलुनात्मक प्रतिवेदनलाई पवुष्ट गने गरी ववतभन्न लेखा वटप्पणीहरु िस्िै िंन्ञ्चि कोर्को अवस्था, आतिररक 
रािस्व, िंघीर् िरकार र प्रदेश िरकारबाट प्राि अनदुान, ऋण प्रािी िथा िाँवा व्र्ाि भकु्तानी न्स्थति, वविरण 
गनि बाँकी रािस्वको वववरण, धरौटी िथा कोर्हरु, िंघीर् िरकार प्रदेश िरकार वा िस्थाका कार्िक्रम खचि, 
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दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

िोझै भकु्तानी र वस्िगुि िहार्िा, िन्ञ्चि कोर्बाट भएका खचि भकु्तानी, आर्ोिना र कार्िमा खचि (िशिि 
अनदुान), भकु्तानी ददन बाँकीको वववरण, वफिाि ददन बाँकी अनदुान, वफिाि तलन बाँकी अनदुान, पेश्की बैंक 
िथा नगद बाँकी र अतर् िम्पन्त्तहरु िस्िा लेखा वटप्पणीहरुको व्र्वस्था गरेको छ । र्ो वर्ि र्ि पातलकाले 
उपर्ुिक्त ढाँचा पूणि अनशुरण गरी ववत्तीर् प्रतिवेदन िर्ार गरेको छैन । पातलकाले स्वीकृि ढाँचाको पूणि 
अनशुरण गरी  लेखा वटप्पणीहरु िवहि लेखा राख्न ेर प्रतिवेदन गने व्र्वस्था कार्ाितवर्न गनुि पदिछ । 

 ववत्तीर् वववरण ववश्लरे्ण  
2.  ववत्तीर् वववरण – स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा पातलका िथा पातलकाले प्रत्रे्क 

वर्िको िाउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको अिार मिातििम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म गरी आर् र 
व्र्र्को वहिाव राख्नपुदिछ । िोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् अनिुार पातलका िथा पातलकाले आफ्नो 
आतथिक कार्ि प्रणलीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्ि िम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार् बमोन्िम छन ्

• ितु्रले िर्ार गरेको म.ले.प.फा.२७२ को प्रातििफि  रु.४८९०२३५५०।४१ देन्खएकोमा धरौटीिफि  
र्िवर्िको रकम रु.१४९५५५० िथा िंघीर् िशिि र ववववध कोर् िफि  दोहोरो अम्दानी बाँतधएको िथा 
खचि लेखांकन गररएको रकम रु.४९९८००० िमेि रु.६४९३५५०।०० िमार्ोिन गदाि खदु 
रु.४८२५३००००।४१ हनु आउने देन्खतछ । त्र्िैगरी भकु्तानीिफि  धरौटीिफि  खचि रु.१६३०५५० 
र िंघीर् िशिि र ववववधमा दोहोरो खचि िमावेश भएको रकम रु.४९९८००० िमेि गरी रु.६६२८५५० 
िमार्ोिन गदाि रु.४४९२६७६३७।९१ मात्र हनुआउने देन्खतछ । 

• गिवर्िको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिुार िंन्चिकोर्को मौज्दाि रु.४३३२९७३४।२३ मात्र हनुपुनेमा 
ितु्रमा रु.४३४६४७३४।२३ देन्खएकोले रु.१३५००० िमार्ोिन गररएको छ । (म.ले.प.फा.नं.२७२ 
को अनिूुची नं. १० मा िमेि रु.४३३२९७३४।२३ रहेको ले िमार्ोिन गररएको)  

• म.ले.प.फा.नं.२७२ को अनिूुची २४ मा बैंक बाँकी रकम रु.७७२८०५६६।७३ देखाएकोमा उपरोक्त 
अनिुारका िबै वहिाव िमार्ोिन गदाि रु.७६५९२०९६।७३ मात्र हनु आउने देन्खतछ । ििबाट 
अनिूुन्च २१ बमोन्िमको िशिि िफि को वफिाि गनि बाँकी रकम रु.२७११४८०१।०२ वफिाि गरेकोले 
पातलका आ.व.२०७७।७८ मा खदु रु.49477295.71 अल्र्ा गनुिपने देन्खतछ । 

• स्थानीर् िहले बैंक िमार्ोिन वहिाब खािा राखेको छैन । ििबाट स्थानीर् िहको अिार मिातिको 
बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि रु.२०२४५।६० ले फरक देन्खएको छ । 

• म.ले.प.फा.नं.२७२ अनिुार कट्टी रकम रु.२५०३४८९।१७ दान्खला गनि बाँकी देखीएको छ । उक्त 
रकम र्ोिना िफि को कन्तटतिेतिी कट्टी रकम भएकोले खचि नभएको रकम पनु्िगि खािामा मौज्दाि नै 
रहेको देन्खतछ ।  

• स्थानीर् िहले िंन्चि कोर्मा गि ववगिको बाँकी र्ि वर्ि प्राि रकम र िंन्चि कोर्वाट भएको खचि 
स्पष्ट देन्खने गरी खािा राखेको छैन । 

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल िरकारले तनधािरण गरे बमोन्िमको 
आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचि शीर्िक िम्बतधी व्र्वस्था अवलम्बन गनुिपने िथा तनर्म ७६(२) मा 
महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्िमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्ि पातलकाले 
२०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS based ढाँचाको पणुि प्रर्ोग गरी 
प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेको पाईएन । 

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

 

3.  नगद मौज्दाि – पातलकाले पेश गरेको ववत्तीर् वववरण अनिुार आतथिक वर्िको अतिमा रु.२०२४५।६० 
नगद मौज्दाि देन्खतछ । उक्त रकम पातलका िंन्चिकोर् दन्खला गरेको प्रमाण पेश हनुपुने रु. 

 

२०२४५।६ 
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4.  आतिररक तनर्तत्रण प्रणालीाः स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोन्िम आतिररक तनर्तत्रण 
प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्ि िम्वतधमा देन्खएका अतर् व्र्होराहरु िपन्शल 
वमोन्िम रहेका छन ।  

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनिुार आफ्नो क्षेत्रतभत्रको आधारभिु िथर्ांक 
िंकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने िो गरेको पाईएन ।  

• पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनिुचुी २११ वमोन्िम ढाँचामा 
वावर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोन्िम एक आतथिक वर्िमा खचि हनु निकी बाँकी 
रहेको रकम आतथिक वर्िको अतिमा स्थानीर् िहको िंन्चि कोर्मा ट्रतिफर गनुिपनिमा आतथिक वर्ि िमाि 
भए पश्चाि ्पतन चाल ुखचि खिामा रु.१६९३६८०।४२ र पिुीगि खचि खािामा रु.१२८७२६।१५ 
मौज्दाि रहेको पाईर्ो ।  

• पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोिनागि खािा राखेको पाईएन । िाथै पातलकाबाट र्ि वर्ि िंचातलि 
कार्िक्रम िथा र्ोिनाको कार्ाितर्वर्न र िेवा प्रवाह िमेिको वावर्िक कार्िक्रम अनिुारको प्रगति िर्ार 
गरेको पाईएन।  

• रािस्व िंकलन िम्बतधमा िचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी िबै कारोबार बैवकङ्ग प्रणाली माफि ि गने गरेको 
देन्खएन । 

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

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

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

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

• पातलकाले न्ितिी िामानको एकीकृि वववरण िथा िहार्क न्ितिी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा कार्ािलर् 
िथा ववतभन्न िंघ िंस्थालाई वविरण गरेको पाईर्ो । 

• वडा कार्ािलर्मा रहेका न्ितिी िामान िवहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्ितिी खािा 
अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

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

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

• रु. २५ हिार भतदा बढीको रकम चेकमाफि ि भकु्तानी गनुिपनेमा वकिपर् कारोबारहरु कमिचारीले पेश्की 
तलई भरपाई गराउने गरेको पार्ईर्ो ।  

• िाविितनक 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.१४ करोड ९३ लाख २८ हिारको पूँिीगि खचि।खररद कार्ि 
गरेकोमा खररद र्ोिना बनाएको पाईएन ्। 
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• तनमािण कार्िको लातग स्वीकृि म.ले.प.फा.नं.५०३ अनिुारको ढाँचामा नापी वकिाब नराखी कम्प्र्टुरबाट 
िर्ार गरेको लिुिीटमा नापी वववरण उल्लेख गरी खचि लेख्न ेगरेको पाईर्ो । 

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

• स्थानीर् िहले तनमािण व्र्विार्ी िथा उपभोक्ता ितमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािण कार्िमा प्रर्ोग 
हनुे िामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 

• उपभोक्ता ितमतिबाट तनमािण कार्ि भएका केवह र्ोिनामा र्ोिना िम्झौिा तमति भतदा अतध िामान खररद 
गररएको ववलहरु िमेि िमावेश गरेको पाइर्ो । र्ि िम्बतधमा छलफल गदाि बिेट पाररि भए पश्चाि 
पातलका वडाका पदातधकारीहरुको आदेशमा उपभोक्ता िमहुहरुले नगद लागि िहभागीिा िटुाई िामान 
खररद लगार्िका कार्ि गने गरेको पातलकाको भनाई रहेको छ । 

• िाविितनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनिुार र्ि वर्ि कार्ििम्पन्न भएका आर्ोिना िथा 
कार्िक्रमहरु उपभोक्ता ितमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन । 

• िंस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट िंचालन भएका ववतभन्न र्ोिना तनमािण कार्ि गनि िम्झौिा 
गठन गरेका उपभोक्ता ितमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनिुार मातर्िा प्राि हनुे गरी दिाि गरेको पाइएन 
।  

• पातलकाले आर्ोिना।कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता ितमतिको िफि बाट नगद लागि िहभातगिा िटु्ने 
आर्ोिनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा  िो नगरेको र लागि िहभातगिा िवहिका लागि अनमुान िर्ार गरेको 
देन्खएन । 

• िञ्चातलि र्ोिनाको िूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेन्क्षि र वास्िववक लाभका िाथै उपभोक्ताको र्ोगदान 
र कार्ििम्पादन लगार्िका ववर्र्मा स्पष्ट गरी िरोकारवाला िवहिको िाविितनक िनुवुाई र िाविितनक 
परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि गराउन ुपनेमा अतधकांशिाः पालना भएको पाईएन। 

• स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ वमोन्िम अतभलेख िथा श्रोि नक्िांकन वा पातलकाको 
प्रोफाईल िर्ार गरेको पाईएन। 

• वािावरणको िंरक्षणको एवककृि ददघिकालीन र्ोिना िर्ार गरेको पाइएन ।  

• िशुािन व्र्वस्थापन िथा िञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनिुार नागररक वडापत्रमा उल्लेन्खि िेवाहरुको 
कार्ाितवर्न न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन िंर्तत्र िर् गरेको पाईएन । 

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

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

• िंघीर् मातमला िथा िामातर् प्रशािन मतत्रालर्को 2073।12।25 को पररपत्र अनिुार र्ि पातलकामा 
िमावहि भएका िाववकका गाँउ ववकाि ितमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुिकुो लगि िर्ार गरेको 
पाईएन ।  

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनिुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेत्र 
तभत्रका ववर्र्मा ऐन िथा िोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, कार्िववतध र मापदण्ड  बनाउनपुनेमा र्ि 
पातलकाले हालिम्म ११ ऐन, ३ तनर्मावली, २० कार्िववतध २ तनदेन्शका र १ नम्िि िमेि ३७ काननु एवं 
कार्िववतध तनमािण गरी कार्ाितर्नमा ल्र्ाएको छ । 

    ििथि पातलकाले आतिररक तनर्तत्रण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्िम प्रभावकारी र ववश्वशनीर् बनाइ िेवा 
प्रवाह िदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

 बिेट िथा कार्िक्रम   
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5.  चौमातिक पूिँीगि खचि - आतथिक कार्िववतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्िम स्वीकृि भएको 
कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्िम चौमातिक प्रगति वववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातिक कार्िलक्ष्र् िथा 
कर्िक्रम बमोन्िम कार्ििम्पादन िम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध 
गराएको वववरण अनिुार चौमातिक पनु्िगि खचिको न्स्थति देहार् बमोन्िम छ ।  

ति.नं. 
पूिँीगि खचि 

शीर्िक 
कुल खचि 

चौमातिक खचि (रु.हिारमा) आर्ाढ 
मवहनाको 
मात्र खचि 

प्रथम 
चौमातिक 

दोस्रो 
चौमातिक 

िेिोचौमातिक 

१ पातलका पनु्िगि 124664 1154 32802 90708 58311 

२ प्रदेश पनु्िगि 9770 0 0 9770 8182 

३ स्थानीर् पूवािधार 
ववकाि िाझेदारी  

10930 0 0 10930 9310 

४ प्रदेश पूवािधार 
ववकाि 

8900 0 0 8900 8900 

 कूल खचि: 154264 1154 32802 120308 84703 

 खचि प्रतिशि  0.75 21.26 77.99 54.91 

 

 

 उपरोक्त वववरण अनिुार पातलकाले िेस्रो चौमातिकमा कुल बिेट खचिको ७७।९९ प्रतिशि खचि गरेको छ 
। ििमध्रे् अिार मवहनामा मात्र ५४।९१  प्रतिशि खचि गरेको छ । ििथि आतथिक वर्िको अतिमा काम 
गराउँदा कामको गणुस्िरमा अिर पने देन्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आर्ाढमा खचि गने 
पररपाटीमा तनर्तत्रण गनुिपदिछ । 

 

6.  क्षते्रगि बिेट र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, िमानपुातिक र ददगो ववकािका क्षेत्रगि रुपमा िमानपुातिक 
बिेट ववतनर्ोिन गरी खचि गनुिपने हतुछ । र्ि पातलकाको २०७६।७७ को क्षेत्रगि बिेट र खचिको न्स्थति 
देहार्अनिुार रहेको देन्खतछ । 

 

 मखुर् क्षते्र वावर्िक विेट खचि रकम कुल खचि मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथिक ववकाि 41786714 35433123 
9.59 

िामान्िक क्षेत्र  221378159 181421627 
49.10 

पूवािधार ववकाि क्षेत्र 122728427 102475518 
27.73 

िशुािान िथा अतिरिम्बतधीि क्षेत्र 3116000 3132488 
0.85 

कार्ि िञ्चालन िथा प्रशाितनक खचि 68157000 47054459 
12.73 

िम्मा 457166300 369517215 
100.00  

 

7.  खचि ववश्लरे्ण – पातलकाको ववत्तीर् प्रतिवेदन अनिुार र्ि बर्ि आतिररक श्रोिबाट रु.१०१९०८५०।५० 
(मालपोिबाट प्राि रन्िषे्ट्रशन शलु्क र वन रोर्ल्टी िमेि), रािस्व बाँडफाँड रु.७०४८०५६४ र अनदुानबाट 
रु.२९५०८७९९५ िमेि पातलकाको िंन्चिकोर्को आम्दानी रु.३९७३११७०७।०५ भएकोमा पातलका 
चालिुफि  रु.२२०१८९३६२।७९ र पूनँ्िगििफि  रु.१४९३२७८५३।७५ िमेि रु.३६९५१७२१६।५४ 
खचि भएको छ । र्ि िम्बतधी देन्खएका व्र्होराहरु देहार्अनिुार रहेका छन ्– 

• पातलकाको कुल आम्दानीको िलुनामा रािश्व बाँडफाड १७।७४ प्रतिशि, आतिरीक श्रोि २।५५ प्रतिशि 
र अतर् अनदुानको वहस्िा ७९।७१ प्रतिशि रहेको छ ।  
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• पातलकाको र्ि बर्िको कुल बिेट खचिको िलुनामा चालिुफि  ५९।५९ प्रतिशि र पुिँीगििफि  ४०।४१ 
प्रतिशि रहेको छ ।  

• कुल चालखुचिमध्रे् पाररश्रतमक िथा िवुवधामा रु.९५२५३६७१।९० अथािि आतिरीक आर्को िलुनामा 
९३४।७० प्रतिशि रहेको देन्खतछ ।  

• र्िवर्ि पदातधकारी िवुवधािफि  रु.४८०३०००, ममििमा रु.१०८८८५७, भ्रमण, िभा िंचालन, पसु्िक 
िथा िामाग्री खररद िथा ववववधिफि  रु.७०२६९११, ईतधन, मिलतद िथा कार्ािलर् िंचालनिफि  
रु.२४९४१०४, पत्रपत्रीका िथा छपाईिफि  रु.१२६५९६२, िेवा परामशििफि  रु.८८५६२५ िमेि रु. 
१७५६४४५९ िनु आतिरीक आर्को  १७२।३६ प्रतिशि हनु आउछ ।  

 

    र्िबाट पातलकाको आतिरीक आर्को भतदा अतधक रकम प्रशाितनक प्रर्ोिनमा खचि भएको देन्खतछ 
। ििथि पातलकाले आतिरीक आर्को दार्ारा फरकीलो बनाउने िथा प्रशाितनक खचि तनर्तत्रण गनुिपने 
देन्खतछ । त्र्िैगरी िंघ िथा प्रदेश िरकारबाट प्राि अनदुान र रािस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा 
तबकाि तनमािण प्रर्ोिनमा पररचालन गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

8.  तर्ार्ीक ितमति – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ िम्म अतधकार क्षेत्र िथा 
तर्ार् िम्पादन प्रवक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । ितमतिमा परेको उिरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा 
वववाद दिाि भएको ३ मवहनातभत्र टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि वववरण 
अनिुार गिबर्ि फछिर्ौट वा कारबाही वकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी नरहेको  र र्ो बर्ि थप भएको १० 
गरी कुल १० वववाद दिाि भएकोमा ८ वटा मात्र फछिर्ौट भई २ बाँकी देन्खतछ । तर्ार् िम्पादन 
प्रवक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभत्र फछिर्ौट वा कारबाही वकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

 

 िंगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  
9.  कमिचारी करार – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार 

क्षेत्र र कार्िबोझको ववश्लेर्ण गरी िंगठन िथा व्र्वस्थापन िभेक्षणको आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको 
लातग िथा िेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबतदी ििृना गनि निवकने 
व्र्वस्था छ । िर पातलकाले ववतभन्न पदमा ६१ िना कमिचारीहरु करारमा राखी रु.१,५३,८७,८३५/ खचि 
लेखेको छ ।  

    त्र्िैगरी िोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोन्िम पातलकाले नगर प्रहरी, िवारी चालक, िर्श, 

कार्ािलर् िहर्ोगी, पलम्बर, इलेक्टीतिर्न, चौवकदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा मात्र करारवाट िेवा तलन 
िवकने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेन्खि पद वाहेकको ववतभन्न  पदमा ३० िना िेवा 
करारमा तनर्नु्क्त गरी बर्िभरी रु. ७३,८१,०६७ भकु्तानी गरेको भनी लेखापरीक्षणबाट औल्र्ापश्चाि स्थानीर् 
िहकको लातग स्थार्ी पदपिुी नभई िनशन्क्त अभाव रहेको अवस्थामा िेवा प्रवाहलाई गणुस्िरीर् र िलुभ 
बनाउने करारमा कमिचारी रान्खएको भनी तमति २०७८।०३।०८ मा बिेको िभाबाट तनर्तमि भएको प्रमाण 
प्रतिक्रीर्ामा पेश भएको छ ।  

 

10.  पदातधकारी िवुवधा – स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा िदस्र्को िवुवधा िम्वतधी ऐन, २०७५ को दफा ३ 
मा स्थानीर् िहका पदातधकारी िदस्र् र िभाको िदस्र्ले  तनवािन्चि भई अनिूुची–२ बमोन्िम पद िथा 
गोपतनर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको तमति मातिक िवुवधा बापि पाउने 
व्र्वस्था गरेकोमा िम्मानीि िवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ कातििक १ गिे बाट लागू हनुे गरी उक्त 
िवुवधाहरु खारेि गररएको छ । बागमिी प्रदेश िरकारले उक्त ऐनमा िंशोधन गरी २०७७ बैशाख ३ मा 
रािपत्रमा प्रकाशन गरेको उक्त पदातधकारी िवुवधा िम्बतधी ऐनको अनूिून्च १ मा उल्लेख भएको िूववधामात्र 
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ददन तमल्न ेदेन्खतछ । पातलकाले   २०७६ श्रावण देन्ख २०७६अिोििम्म पदातधकारीको मातिक पाररश्रतमक 
र िञ्चार िवुवधामा र्ो वर्ि रु.१०,३६,८०० खचि लेखेको छ भने ििपश्चाि िंशोतधि प्रदेश काननु अनिुार 
मातिक िवुवधा ददएको देन्खतछ । 

11.  खाना िथा ववववध खचि – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्र्र्को बिेट अनमुान आतिररक आर्को 
पररतधतभत्र रही औन्चत्र्िाको आधारमा ववववध खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । र्ि स्थानीर् िहले र्ो वर्ि खाना 
िथा ववववधिफि  मात्र रु.८३७२०४ खचि गरेको छ । र्स्िो खचिमा तमिव्र्वर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

12.  आतथिक िहार्िा – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथिक िहार्िा, 
चतदा, परुस्कार एवं िंस्थागि अनदुान वविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको देन्खंदैन । र्ि स्थानीर् िहले  
आतथिक िहार्िा प्रर्ोिनको लातग र्ो वर्ि २४ व्र्न्क्तलाई रु.१५ हिार देन्ख ५० हिार िम्म रु.४५०००० 
आतथिक िहार्िा वविरण गरेको पाइर्ो । र्स्िो खचिमा तमिव्र्वर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

13.  बढी भकू्तातनाः गो भौ नं. १३८ तमति २०७६/११/५ मा िर्तिी तमश्रलाई माघ र चैत्र २ मवहनाको िलब 
रु १८००० का दरले िम्मा रु ३६००० हनुपुनेमा रु ३६००० का दरले िम्मा रु ७२००० भकू्तातन 
भएको छ ।बढी भएको भकू्तातन अिलु हनुपुने रु....... 

 
 
 

३६००० 

13.1.  गो भौ नं ३३१ तमति २०७७/३/१५ मा पातलकाले नेपाल िरकारबाट तनशलु्क वविरण हनुे और्तध क्र्रेुक्ि 
फमाितिटीकल्ििंग खररद गरेको छ ।और्तध खररद गरेको तबल रकम रु ५०२७००/ रहेकोमा पातलकाले 
रु ५१९२१९ भकू्तातन गरेको छ ।बढी रकम अिलु गनुिपने  रु  

 
 
 

१६५१९ 

14.  िोझै खररद - िाविितनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्िम प्रतिस्पधाि तितमि नहनुे गरी खररद गनुिपने 
व्र्वस्था छ । त्र्स्िै िाविितनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखिम्मको खररद कार्ि िोझै गनि िवकने, रु.५ 
लाखभतदा मातथ रु.२० लाखिम्म तिलबतदी दरभाउपत्रबाट र िोभतदा मातथ बोलपत्रको माध्र्मबाट खररद 
गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै िोझै खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा िीमाभतदा बढीको खररद गनि नहनुे एवं 
एउटा आपूतििकिाििँग एक पटकभतदा बढी िोझै खररद गनि नहनुे उल्लेख छ । पातलकाले र्ि वर्ि मिलतद 
िथा कार्ािलर् िंचालनिफि  तनर्मको पालना नगरी देहार् अनिुार िोझै खररद गरेको िमबतधमा पातलकाकव 
तमति २०७८।०३।०८ मा बिेको िभाले  पातलका भनव तनमािणतधन अस्थामा रहेको, भणडार अभाव िथा 
भण्डारणका  लातग थप घर भाडामा तलन ुपने लगार्िका कारण उल्लेख गरी िझै खररदबाट पातलकालाई 
थप व्र्र्भार नपरेको भनी तनर्तमि गरेको छ । ििथि पातलकाले प्रतिस्प्रधाको मध्र्ामबाट खररद गने िफि  
ध्र्ान ददई िोझै खररदमा तनर्तत्रण गनुिपदिछ ।  

 

 गोभौ र तमति वववरण भकू्तातन  रु. 
९५ /०७६/ ९/१६ कार्ािलर्लाई आबश्र्क रतिद लेटर आदद २२३६३३ 

९७ /०७६/ ९/१६ कार्ािलर्लाई आबश्र्क रतिद लेटर आदद ३५९९८७ 
१०७ /०७६/ ९/१७ कार्ािलर्लाई आबश्र्क रतिद ,लेटर हेड आदद  १४४४७० 
८७ /०७६/ ९ /२ ६ कार्ािलर् िामाग्री १५६३८५ 
१९० /०७ ७/१/८ कार्ािलर् िामाग्री ३१६९३७ 
३७५ /०७ ७/३/२६ कार्ािलर् िामाग्री १५०००० 

३७५ /०७ ७/३/२६ कार्ािलर् िामाग्री १८२२७६ 

३८८ /०७ ७/३/२९ कार्ािलर् िामाग्री ३०९९७७ 
 िम्मा १८४३६६५  
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 कर दस्िरु एवं आतिररक आर्  
15.  रािस्व अनमुान िथा अिलुीाः गाउँपातलकाले र्ो वर्ि आतिररक श्रोिबाट रू. १३००००००।–रािस्व िंकलन 

हनुे अनमुान गरेकोमा रू. ११५१७२४७।– िंकलन गरेकोले रु. १४८२७५३।– (अनमुानको िलुनामा 
११.४१ प्रतिशि) घटी रािस्व िंकलन भएको छ। रािस्व अनमुान िथा अिलुी गदाि रािस्वको शीर्िक 
अनिुार नगरी पातलका कार्ािलर् र वडा कार्ािलर् िफि  एकमषु्ठ अनमुान गरेको छ।शीर्िकगि रुपमा करको 
अनमुान गने, करको दार्रा वढाउने र अिलुी प्रकृर्ा प्रभावकारी वनाई रािस्व िंकलन वढाउन ुपदिछ। 

 

 

 

शीर्िक अनमुान अिलुी प्रतिशि 

पातलका कार्ािलर् िफि  ९५००००० ९१०५११३ ९५.८४ 

वडा कार्ािलर् िफि  ३५००००० २४१३१३४ ६८.९४ 

िम्मा १३०००००० ११५१७२४७ ८८.५९ 

 

16.  नदीितर् पदाथि उत्खनन ् र ववक्रीाः स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) वमोन्िम 
गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्र वािावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाँकन िथा प्रारन्म्भक वािावरणीर् 
पररक्षणबाट िोवकएको पररमाणमा स्लेट, ढँुगा, तगट्टी, बालवुा एबम ्माटोितर् वस्िकुो तबवक्र गनििक्ने व्र्बस्था 
छ ।  

नगरपातलकाले र्ि बमोन्िम आ.व. २०७५।७६ र २०७६।७७ को लातग उत्खनन पूवि प्रारन्म्भक 
वािावरन्णर् मूल्र्ाँकन िथा पररक्षण, IEE गरी प्रतिवेदन तलएका देहार्का नदी िथा खोलाहरुमा वर्िमा ९ 
मवहना (अिार, िाउन र भदौमा उत्खनन नगररने शििमा) ववक्री गनििक्ने पररमाण र्ि प्रकार रहेको देन्खतछाः 

 

 ति.नं. खोला÷नदी उत्खनन गनि िवकने पररमाण 

1.  शखोरी मुङ्ग्र े ५४०३ 

2.  नक्कली ४५५१.७५ 

3.  शहान  १५२६९.१० 

4.  वढी महुान २५१७४.२ 

5.  धतमले १०६८८.४ 

6.  बाह्रवविे ६४१३.०४ 

 िम्मा ६७५०० 

र्ि पातलकाबाट वावर्िक ६७५०० हिार घनमीटर नदीितर् पदाथि उठाउन िवकने भए िापतन पातलकाले 
लमिम अनमुान गरी रु. ५०,००,००० मा पररमाण नखलुाई ठेक्का ददएको छ।िम्भाव्र् विार खोिी गरी 
ववक्री वविरण गनि िकेमा थप रािस्व आििन गनि िवकने भएकोले र्ि िफि  पातलकाले प्रर्ाि गनुि पदिछ। 

 

17.  मलु्र्अतभवृवद्ध कर ऐन, २०५२ को दफा ५(३)मा ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, न्चप्ि आदी उत्खनन,् िंकलन िथा 
ववक्री शलु्क अिलुीमा मलु्र्अतभवृवद्ध कर लाग्ने व्र्वस्था छ। गाउँपातलकाले मररण नदी आिपािको ढुङ्गा, 
तगट्टी, वालवुा, न्चप्ि आदी उत्खनन,् िंकलन िथा ववक्रीको लातग रु. ५०,००,००० लागि अनमुान िर्ार 
गरी प्रकान्शि िचुनाअनिुार दान्खला हनु आएका बोलपत्रमध्रे् िवैभतदा वढी रू. ६७८०००० (म.ुअ.कर 
िमेि) कवोल गने इम्र्ानरु्ल कतिट्रक्शनिँग दईु वकस्िामा रकम वझुाउने र मलु्र्अतभवृवद्ध कर ठेकेदारले 
दान्खला गरी भौचर पेश गने गरी िम्झौिा गरेको छ। लेखापरीक्षणको क्रममा गाउँपातलकालाई वझुाउन ुपने 
रकम वझुाएको देन्खए िापतन मलु्र्अतभबवृद्ध कर रू. ७८००००।– दान्खला गरेको नदेन्खएकोले अिलु गरी 
िम्वन्तधि रािस्व खािामा दान्खला गनुिपने रू........ ७८०००० 

18.  नदीितर् िामग्रीको िडक आर्ोिनामा प्रर्ोग शलु्काः धरान–चिरा– तितधलुी –हेटौडा िडक आर्ोिना (मदन 
भण्डारी लोकमागि) को मररण गाउँपातलका क्षेत्र तभत्र पलु िथा िडक तनमािण गरररहेका देहार्का तनमािण 
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व्र्विार्ीहरुले आर्ोिनामा प्रर्ोग गरेको ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, न्चप्ि, ग्राभेल आदी िंकलन गरेवापि 
देहार्अनिुार रु. १५५०४८६।– प्राि भएको छ । िो िम्वतधमा देन्खएका प्रमखु व्र्होरा तनम्नानिुार छनाः 

 ति.नं. तनमािण व्र्विार्ी दान्खला रकम 

१ कातलका स्वच्छतद रातकेन िे.भी १३४४०९८ 

२ अनक कतिट्रक्शन २०६३८८ 

 िम्मा १५५०४८६  

 

18.1.  मूल्र् अतभववृद्धकराः  मलु्र्अतभवृवद्ध कर ऐन, २०५२ को दफा ५ (३) अनिुनु्च १ नदी ितर् पदाथि तगट्टी, 
तमक्ि ग्राभेल दहत्तर बहत्तर िंकलन िथा ववक्री शलु्क अिलुीमा १३% मलु्र्अतभवृवद्ध कर तलई िंघीर् 
िंन्चिकोर्मा दान्खला गनुिपने व्र्वस्था छ।तनमािण व्र्विार्ी कातलका स्वच्छतद रातकेन िे.भी र अनक 
कतिट्रक्शनले आर्ोिनामा प्रर्ोग हनुे ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, न्चप्ि, ग्राभेल आदी िंकलन गरेवापि क्रमशाः रु. 
१३४४०९८ र रु. २०६३८८ दान्खला गरेकोमा िो वापि लाग्ने मलु्र् अतभबवृद्धकर दान्खला गरेको 
नदेन्खएकोले िम्वन्तधि तनमािण व्र्विार्ीबाट अिलु गरी दान्खला गनुि पने रु....... २०१५६३ 

18.2.  पररमाण र्वकन नगरेकोाः तनमािण व्र्विार्ीहरुले पातलका क्षेत्रको करलाग्ने वस्ि ुउपर्ोग गदाि पातलकािँग 
पररमाण खलुाई िम्झौिा गनुिपनेमा आफुखशुी िंकलन िथा उपर्ोग गरेको पररमाण िमेि नखलुाई रकम 
िम्मा गरेको देन्खर्ो । तनमािण व्र्विार्ीहरु र आर्ोिना कार्ािलर्मा िम्पकि  गरी ववल अफ क्वान्तटटीिको 
आधारमा उक्त क्षेत्रमा प्रर्ोग भएको नदीितर् पदाथिको पररमाण र्वकन गरी गाउँपातलकाले खपि पररमाण 
अनिुारको रकम अिलु गनुि पदिछ। 

 

19.  नगदी आम्दानीाः गाउँपातलकाले र्ो बर्ि नगदी रतिद िथा मालपोि रतिद ठेली बाट िम्पन्त्तकर, तिफाररश 
दस्िरु लगार्ि ववतभन्न न्शर्िकमा आम्दानी गरेको छ । उक्त आम्दानी कारोबार गदाि देहार् अनिुार गरेको 
पाइर्ोाः 

 

19.1.  रतिद ठेलीको प्रर्ोगाः गाउँपातलकाले छपाईबाट प्राि भएको आम्दानी गदाि प्रर्ोग गररने नगदी रतिद ठेली के 
कति वविरण भर्ो र वविरण भएका रतिदबाट प्राि आम्दानी िमर्मै दान्खला गरेको प्रमाणिमेि िम्लग्न गरी 
नगदी रिीद कार्ािलर्ले वफिाि तलन ुपदिछ।पातलकाले र्ो वर्िको कर िंकलन गनि ववगि वर्ि िारी गरेका 
रतिदिमेि प्रर्ोग गरेको देन्खर्ो। रतिद तनर्तत्रण खािामा िर्ार गरेको भएिा पतन व्र्वन्स्थि र अद्यावतधक 
गरेको पाईएन। चाल ुवर्िको लातग  वविरण गरेको रतिद बाहेक अतर् रतिदबाट िमेि आम्दानी गदाि रतिदको 
दरुुपर्ोग हनु िक्ने र िंकतलि आर् िंन्ञ्चि कोर् दान्खला नहनुे िोन्खम रहतछ। ििथि रतिद तनर्तत्रण खािा 
व्र्वन्स्थि गरी चाल ुवर्ि िारी भएका रतिद मात्र प्रर्ोग गने र वर्ाितिमा बाँकी रहेका रतिदहरु वफिाि गरी 
पनु नर्ाँ रतिद िारी गने व्र्वस्था तमलाई िम्पणुि आम्दानी दान्खला भएको ितुनश्चि गने िफि  गाउँपातलकाको 
ध्र्ान िान ुपदिछ । 

 

19.2.  नगदी रतिद प्राि नभएकोाः गाउँपातलकाले वर्ाितिमा िवै रतिद प्राि गरी िम्पूणि आम्दानी दान्खला भएको 
ितुनन्श्चि गनुि पदिछ। र्ो वर्ि नगदी रतिद १४४ ठेली र मालपोि रतिद १०२ ठेली छपाएकोमा  गि वर्िको 
बाँकी र र्ो वर्ि छपाएको मध्र् नगदी रतिद १०९ ठेली र मालपोि रतिद ४७ वविरण भएकोमा वाडि ५ 
बाट ति.नं. ५९५१ देन्ख ६००० िम्मको १ प्र्ाड र वाडि ७ बाट ति.नं. ८५१ देन्ख ९०० िम्मको १ 
प्र्ाड गरी िम्मा २ प्र्ाड रतिद वफिाि भएको देन्खएन। िबै रतिदहरु वफिाि हनु नआएकोले उक्त वडाबाट 
भएको आम्दानी रु. ८१५५५० र्वकन हनु िकेन। गाउँपातलकाबाट उक्त वडाको रतिद र आम्दानी िम्वतधमा 
र्वकन गरर वहिाब पेश हनुपुदिछ ।  

 वाडि नं. वडा िन्चवको नाम िम्मा आम्दानी देखाएको रकम 

५ डम्मर आचार्ि १३६२६२  
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७ डम्मर आचार्ि /ववना पोखरेल ६७९२८८  
20.  हेभी ईक्वीपमेतटको आर् न्स्थतिाः पातलकाले आफ्नो नाममा रहेको मेशीनहरुको उपर्ोग िथा दीगो व्र्वस्थापन 

को लातग कार्िववतध िर्ार गरी व्र्वन्स्थि िररकाले िञ्चालन गनुि पदिछ। पातलकाले खररद गरेको एक व्र्ाकहो 
लोडर िञ् चालनमा रहेको छ।उक्त िाधन नगरपातलकाको कार्िमा र िमर् िमर्मा अतर्त्र भाडामािमेि 
प्रर्ोग हनुे गरेको भए िापतन पातलकाले िञ्चालनिम्वन्तध व्र्वन्स्थि अतभलेख राखी आम्दानी अिलु गरेको 
छैन।लोडरको प्रतिघण्टा िंस्थागि १८०० र व्र्न्क्तगि रु. १९०० भाडा दर तनधािरण गरेको छ।र्ो वर्ि 
लेखापरीक्षणको क्रममा व्र्ाक हो लोडरबाट िम्मा रु.७२८८१७।– आम्दानी गरेको देन्खर्ो। मेन्शन िञ्चालन 
भएको िमर्, ईतधन खचि खुल्ने लगतिट िथा आम्दानीको व्र्वन्स्थि अतभलेख राख्न ेनगरेबाट र्ी िाधनहरुको 
िञ्चालन आर् िथा व्र्र् अवस्था र्वकन गनि िक्ने अवश्था रहेन । व्र्वन्स्थि िररकाले मेन्शन िञ्चालन गरी 
िो बाट प्राि हनुे आर् पातलकाको खािामा िम्मा भएको ितुनन्श्च हनुे प्रणाली ववकाि गनुि पदिछ। 

 

21.  भाडा अिलु नगरेकोाः  पातलकाले लोडरको प्रतिघण्टा िंस्थागि १८०० र व्र्न्क्तगि रु. १९०० भाडा दर 
तनधािरण गरेको छ। लोडर चालकबाट वववरण माग गरी परीक्षण गदाि व्र्न्क्त िथा िस्थालाई लोडर उपलब्ध 
गराएवापि  देहार्अनिुार रु.९,६१,४५० भाडा प्राि हनु ु पनेमा रु.७२८८१७।– मात्र अिलु गरेको 
देन्खएकोले घटी अिलु गरेको देन्खर्ो। घटी अिलु भएको िम्वन्तधिबाट अिलु गनुि पदिछ ........ २३२६३३ 

 प्रर्ोग किाि िमर् घण्टा दर प्राि हनु ुपने भाडा रकम 

िस्थागि ३३७.७० १८०० ६०७८६० 

व्र्न्क्तगि १८६.१० १९०० ३५३५९० 

िम्मा   961450  

 

22.  तबभाज्र्कोर्ाः बागमिी प्रदेशको प्रदेश आतथिक ऐन, २०७६ को दफा ९ मा ढंुगा, तगट्टी, बालवुा, दहत्तर 
बहत्तरको तबक्रीबाट िंकतलि रकमको ४० प्रतिशि प्रदेश िंन्चिकोर् दान्खला गनुिपने उल्लख छ । पातलकाले 
र्ो वर्ि देहार् अनिुार नदी ितर् पदाथि तगट्टी, तमक्ि ग्राभेल दहत्तर बहत्तर िंकलन िथा ववक्री शलु्कवापि 
देहार् अनिुार ववभाज्र् कोर् िफि  िम्मा रु.४५५०४८६ आम्दानी गरेको छ । ववभाज्र् कोर् िम्वतधमा तनम्न 
व्र्होरा दन्खर्ोाः 

 

 िकलन स्रोि िकलन िररका िंकतलि रकम 

कातलका स्वच्छतद रातकेन िे.भी अमानि १३४४०९८ 

अनक कतिट्रक्शन अमानि २०६३८८ 

इम्र्ानरु्ल कतिट्रक्शन ठेक्का ३०००००० 

 िम्मा ४५५०४८६  

 

22.1.  वागमिी प्रदेश िरकारको कर िथा गैर कर रािस्व िम्वन्तध ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढुङ्गा, तगट्टी, 
वालवुा, दहत्तर र वहत्तरको िंकलनबाट उठेको रकममध्रे्बाट ६० प्रतिशि रकम स्थानीर् िन्ञ्चिकोर्मा 
राखी ४० प्रतिशिले हनुे रकम मातिक रुपमा प्रदेश िन्ञ्चिकोर्मा दान्खला गनुिपने व्र्वस्था छ।उन्ल्लन्खि 
आम्दानीमध्रे् धरान–चिरा– तितधलुी –हेटौडा िडक आर्ोिना (मदन भण्डारी लोकमागि) को मररण गाउँपातलका 
क्षेत्र तभत्र पलु िथा िडक तनमािण आर्ोिनामा प्रर्ोग गरेको ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, न्चप्ि, ग्राभेल आदद िंकलन 
गरेवापि कातलका स्वच्छतद रातकेन िे.भी र अनक कतिट्रक्शनले पातलकालाई वझुाएको रु.१५५०४८६ 
ववभाज्र् कोर्मा दान्खला नगरी प्राकृतिक स्रोिको आर्मा दान्खला गरेको र िो बाट प्रदेश िरकारलाई 
पठाउनपुने ४० प्रतिशि ले हनुे रु.६,२०,१९४।४० पठाएको नदेन्खएकोले प्रदेश िन्ञ्चि कोर्मा दान्खला 
गनुिपने रु..... ६२०१९४ 

22.2.  इम्र्ानरु्ल कतिट्रक्शनिंगको आर् ठेक्का िम्झौिाअनिुार प्राि हनु ुपने रु. ६०,००,००० मध्रे् र्ो वर्ि प्राि 
रु.३०,००.००० बाट ४० प्रतिशिले हनुे रु. १२,००,००० प्रदेश िन्ञ्चि कोर् दान्खला गनुि पनेमा प्रदेश 
कोर् िथा लेखा तनर्तत्रक कार्ािलर्को ववतनर्ोिन खािामा वफिाि भएकोले ववतनर्ोिन वफिाि वढी भएको िर १२००००० 
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प्रदेश िन्ञ्चिकोर् दान्खला नभएको अवस्था देन्खर्ो । प्रदेश लेखा तनर्तत्रक कार्ािलर्िँग िमतवर् गरी वहिाव 
तमलान गनुि पने देन्खएको रु. 

 र्ोिना िंचालन िथा पुिँीगि खचि  
23.  र्ोिना छनौट — स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा गाउँपातलकाले आफ्नो अतधकार 

क्षेत्रतभत्रका ववर्र्मा स्थानीर्स्िरको ववकाि लातग आवतधक, वावर्िक रणनीतिगि ववर्र् क्षेत्रगि मध्र्कातलन 
िथा दीघिकालीन ववकाि र्ोिनाहरुको िूची िर्ार गनुिपने व्र्वस्था गरेको छ । र्ोिना बनाउँदा आतथिक 
ववकाि िथा गररबी तनवारणमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पगु्ने, उत्पादनमूलक िथा तछटो प्रतिफल प्राि गनि िवकने, 
िनिाको िीवनस्िर, आम्दानी र रोिगार बढ्ने, स्थानीर् बातितदाको िहभातगिा िटुने, स्थानीर् स्रोि िाधन र 
िीपको अतधकिम प्रर्ोग हनुे, िबै वगिलाई प्रत्र्क्ष लाभपगु्ने, लैवङ्गक िमानिा र िामान्िक िमावेशीकरण 
अतभवृवद्ध हनुे ववर्र्लाई प्राथतमकिा ददएको देन्खएन ्। ििथि स्थानीर्स्िरको ववकािका लातग आवतधक, वावर्िक 
रणनीतिगि ववर्र् क्षेत्रगि मध्र्कातलन िथा दीघिकालीन ववकाि र्ोिनाहरुको िूची िर्ार प्रभावकारी रुपमा 
कार्ाितवर्न गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

 

24.  र्ोिना कार्ाितवर्न िथा िंचालन — स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन २०७४ को दफा २४ वमोन्िम स्थानीर् 
िहले र्ोिना वनाउँदा मध्र्म िथा दीघिकातलन प्रकृतिका आर्ोिनाहरुको िूची िमेि िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा 
ल्र्ाउनपुने व्र्वस्था छ । पातलकाबाट प्राि वववरण अनिुार र्ो वर्ि पातलकाले पुिँीगििफि  रु.५० हिार देन्ख 
रु. ४ करोड ९९ लाख िम्मका १५२ वटा र्ोिनाहरुको कार्ाितवर्न गरी रु.१४ करोड ९३ लाख २८ 
हिार खचि गरेको छ । िनुमध्रे् रु.५ लाख भतदा मतुनका मात्र ११२ वटा र्ोिनाहरु रहेका छन ्भने 
रु.५० लाख भतदा माथीका ६ वटा मात्र र्ोिना रहेका छन ् । र्िरी ि—िाना िथा छररएर रहेका 
र्ोिनाहरुले दीगो िथा वटकाउ ववकािको लक्ष्र् हातिल गनि िमेि िक्ने अवस्था िमेि देन्खदैन ्। िाथै  
िनशन्क्त वर्ै भरर र्ोिना व्र्वस्थापनमा खवटन ुपने, िंचातलि र्ोिनाबाट प्रतिफल भतदा चाल ुप्रकृतिका कार्िमा 
बढी खचि हनुे र तनमािण कार्िको गणुस्िरमा िमेि नकारात्मक अिर पने अवस्था िफि  ध्र्ान ददन ुप्रतिफलमूलक 
नतििा ददन िक्ने प्रकृतिका र्ोिना िथा कार्िक्रम छनौट गरी कार्ाितवर्न गनुिपदिछ । 

 

25.  ज्र्ाला िथा तनमािण िामग्रीको दररेट — िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४८ मा प्रत्रे्क 
न्िल्लामा परैु न्िल्लाभरर वा न्िल्लाको कुनै भागमा छुटै्ट लागू हनुे गरी तनमािण िामग्री र ढुवानीको दररेट, 

मेन्शन िथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्र्ाला तनन्श्चि गनि िोकीएबमोन्िम दररेट तनधािरण गनि िक्न े
व्र्वस्था छ ।  

     पातलकाले तितधलुी न्िल्ला दररेट तनधािरण ितमतिले िर् गरेको दररेट प्रर्ोग नगरी आफ्नो पातलका 
क्षेत्रतभत्र लागू हनुे गरी छुटै्ट दररेट तनधािरण गरेको पाइर्ो । स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
१३ मा गाउँपातलका वा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्रको तनमािण कार्ि िथा अतर् िेवाको प्रर्ोिनका लातग 
तनमािण िामग्री, ज्र्ाला िथा महशूलको स्थानीर् दररेट िोक्न िक्ने व्र्वस्था रहेको भए िापतन अतधकांश 
तनमािण िामग्रीको दररेट न्िल्ला दररेट तनधािरण ितमतिले िर् गरेकोभतदा बढी रहेको पाइर्ो । र्ि पातलकाबाट 
महोिरी लगार्िका न्िल्ला नन्िक रहेको र र्ि पातलकामा िंचालन भएका िबै तनमािण कार्िमा िराईको ईटा 
प्रर्ोग गने गरेकोमा पातलकाले िराईको ईटाको दर पातलका दररेटमा िमावेश गरेको छैन।् त्र्िैगरी न्िल्ला 
दररेट अनिुार ईटाको दर प्रतिगोटा १२।५० रहेकोमा पातलकाले दर प्रतिगोटा रु.२२ तनधािरण गरेको पाईर्ो 
। िनु न्िल्ला दररेट भतदा ७६ प्रतिशि िम्म बवढ रहेको छ। त्र्िैगरी एक्िाभेटरको दर ज्र्ामीको दर 
रु.३१६४ िर् गरेको छ िनु न्िल्ला दररेट भतदा क्रमश रु.६६४ ले बवढ रहेको छ । र्स्िो दररेट तनधािरण 
गदाि बिारमा प्रचतलि दररेट, गि ववगिको दररेट लगार्िका पक्षलाई आधार तलने अिल अभ्र्ाि रहेको 
पाइतछ । कार्िपातलकाले र्स्िो दररेट तनधािरण गदाि र्स्िा पक्षलाई ध्र्ान ददन िकेको पाइएन ।पातलकाको 
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दररेट महंगो हुँदा ववकाि तनमािण कार्ििमेि महंगो भई पातलकालाईनै अत्र्ातधक आतथिक भार पने देन्खतछ। 
अिाः तनमािण िामग्री िथा ज्र्ालाको दररेट तनधािरण गदाि र्ि िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खएको छ । 

26.  ठेक्काबाट बचि रकमको उपभोक्ता ितमतिबाट कार्ि — िाविितनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६ बमोन्िम 
वावर्िक खररद र्ोिना िर्ार गने िथा िोही ऐनको दफा ५ अनिुार लागि अनमुान िर्ार गने िथा लागि 
अनमुानको आधारमा दफा ८ बमोन्िम खररद तबतध छनौट गनुि पदिछ । िर पातलकाले स्वीकृि बावर्िक 
बिेटको आधारमा लागि अनमुान िर्ार गरी ठेक्का व्र्वस्थापन गरेकोमा लागि अनमुानभतदा घटीमा ठेक्का 
व्र्वस्थापन भएका र्ोिनाहरुमा बचि हनुे बिेट बराबरको लागि अनमुान िर्ार गरी उपभोक्ता ितमतिबाट 
गराउने गरेको देन्खतछ । ठेक्का व्र्वस्थापन भएको र्ोिनामा तनमािण व्र्विार्ीले ४५ प्रतिशििम्म घटीमा 
कार्ि गरेको छ भने उपभोक्ता ितमतिबाट लागि अनमुानकै दरमा कर्ि भएको छ । ििबाट तनमािण 
व्र्ाविावर्माफि ि िोही परीमाणमा कार्ि गरउदाँ कार्ािलर्लाई ४० देन्ख ५० प्रतिशििम्म बिेट बचि भएको 
देन्खतछ । र्िका उदाहरणहरु 

• नर्ाँ वस्िी वडा नं.१ मधवुन घ्र्ाङ्लेख कातलखोला िोडने िडक अतिरगि चेनेि ० देन्ख ४+५२३ 
कवटङ्ग िथा थप १२२५ तमटर लम्बाई तभत्रका ववतभन्न चेनिेमा स्टक्चर िफि को कार्ि गनिका लातग 
रु.४८००००० को लागि अनमुान िर्ार गरेकोमा श्री ररलार्ति ववल्डिि एण्ड िप्लार्ििले 
रु.२७८६२५५ मा कबोल गरी र्ि वर्ि एक्िाभेिन िफि  ५७४८ तमटरको कार्ि वापि रु.१५३५७८८ 
िमेि रु.२१०३४४७ भकु्तातन तलएको देन्खतछ। त्र्िैगरी ठेक्काबाट बचि रकमबाट बेहोने गरी 
िोहीिडक खण्डको थप ५४०० तमटर लम्बाईमा िडक चौडा मात्र गने कार्िका लातग 
रु.२३७७४४०।१४ को लागि अनमुान िर्ार गरी पातलकाले रु.२०१३७४४ र उपभोक्ता ितमतिले 
रु.३६३६९५।३६ बेहोने गरी िम्झौिा गरेकोमा उपभोक्ता ितमतिले र्ि वर्ि रु.२२०४३३८ को कार्ि 
िम्पन्न् गरर रु.१८६७१२३ भकु्तानी तलएको देन्खतछ । ििबाट उपभोक्ता ितमतिले ५४०० तमटर 
िडक तनमािण कार्ि गदाि तलएको भकु्तानी भतदा तनमािण व्र्विावर्ले ५७४८ तमटर िोही प्रकृिीको कार्ि 
गदाि करीब ४ लाख कम भकु्तानी तलएको देन्खतछ ।  

       ििथि उपभोक्ता ितमतििँग हेभी मेतिन उपकरण िमेि नहनुे िथा उपभोक्ता ितमतिमाफि ि गने 
गरी लागि अनमुान िर्ार भएका कार्िहरु उपभोक्ता ितमतिले तनमािण व्र्विावर्कै मेतिन उपकरणहरु 
प्रर्ोग गरी गने गरेको िमेि देन्खतछ । ििबाट िनु कार्ि तनमािण व्र्विावर्बाट प्रति घ.तम. और्िमा 
रु.४० मा भएकोमा उपभोक्ता ितमतिबाट गदाि प्रति घ.तम. और्ि रु.७५ रहेको देन्खतछ । िाथै 
पातलकाले ठेक्का व्र्वस्थापन माफि ि कार्ि गराउँदा तनमािण कार्ि तमिव्र्र्ी भएको देन्खतछ । ििथि 
र्ििफि  पातलकाले र्स्िा कार्िहरु ठेक्का व्र्वस्थापन माफि ि गने गराउनेिफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

 

27.  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म उपतनर्म (९) 
मा उपभोक्ता ितमति वा लाभग्राही िमदुार्बाट िञ्चातलि हनुे तनमािण कार्िमा डोिर, एक्िाभेटर, लोडर िस्िा 
हेभी मेन्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्ने व्र्वस्था छ । पातलका अतिगिि िञ्चातलि अतधकांश िडक तनमािण िथा 
स्िरोन्नतििँग िम्बन्तधि र्ोिनाका उपभोक्ता ितमतिहरुले डोिर, एक्िाभेटर लगार्िका हेभी मेन्शन प्रर्ोग गने 
गरेको पाइएको छ । र्िका केही उदाहरणहरु र्िप्रकार रहेका छन : 

गो भौ उपभोक्ता ितमतिको नाम 
लागि 
अनमुान 

पातलकाबाट 
भकु्तानी रकम 

प्रर्ोग गरेको 
हेभी उपकरण 

हेभी 
उपकरणमा 
भएको खचि 

१४३ खाि दमार िफै हदैु िमारी ९०३७६४ ६००००० एक्िाभेटर ७५६९८७ 

११५ मरुवा देन्ख भालूमारा िम्म 
िोडने िडक 

२१४७०१६ १९००००० एक्िाभेटर २१४७०५१ 
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229 महेश्वरा मररण िडक १३६५९७७ १२००००० एक्िाभेटर १३६६३३९ 
तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 

28.  िवटलिंरचना तनमािण – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनिुार उपभोक्ता ितमतिहरुलाई 
मेन्शन, औिार उपकरणहरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको न्िम्मेवारी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । 
पातलकाले आर.ति.िी. फे्रम स्ट्रक्चर िवहिका कार्ािलर् िथा अतर् भवन, पलु, कल्भटि,  डीप बोररङ्ग तनमािण, 

ग्रामीण ववद्यिुीकरण लगार्िका िवटल प्राववतधक पक्ष िमावेश हनुे पूवािधार िंरचना तनमािण कार्ि िमेि 
उपभोक्ता ितमतिहरु माफि ि ्गराउने गरेको देन्खर्ो । र्स्िा कार्ि व्र्ाविावर्क र अनभुवी तनमािण व्र्विार्ी 
फमिबाट बोलपत्र प्रतिस्पधाि माफि ि गराउन उपर्कु्त हनुे देन्खतछ । र्िका केही उदाहरणहरु र्िप्रकार रहेका 
छन ्: 

गो भौ 
उपभोक्ता ितमतिको 

नाम 
कामको वववरण 

लागि अनमुान 
रकम 

भकु्तानी 
रकम 

२७१ कवपलकोट मा.वव. भवन 
तनमािण उ.ि. 

आर.िी.िी. स्टक्चर िवहिको 
भवन 

२८२४२११ २५००००० 

४१ िखैरी डीप बोररङ्ग उ.ि.  १०० मी. ड्रीतलङ्ग गने १३५६३२७ 1200000 
१५९ अठूवा डीप बोररङ्ग उ.ि. ४२ मी. ड्रीतलङ्ग गने ६६६९२६ 550000 

१९१ 
नक्कली डाँडा खानेपानी 
उ.ि.  

१०८ मी. ड्रीतलङ्ग गने ५८७६०० 500000 

२१० 
बाह्रतबिे तिचाई डीप 
बोररङ्ग उ.ि.  

९६ मी. ड्रीतलङ्ग गने ७९९५८८ 700000 

२२१ 
चनौटे भ्र्टुावर तनमािण 
उ.ि. 

भ्र्टुावर तनमािण ११३१५३० 1131530 

५ वेिेनी खानेपानी र्ोिना 
आरभीटी ट्याङ्क िथा 
पाईपलाईन वफवटङ्ग  

१३८६१०७ 1178033 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 

 

29.  िनश्रमदान – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता ितमति वा लाभग्राही 
िमदुार्लाई तनमािण कार्िको तबल भकु्तानी ददँदा लागि अनमुानमा रहेको मलु्र् अतभबवृद्ध कर, ओभरहेड 
कन्तटतिेतिी रकम र िनिहभागीिाको अंश कट्टा गरेर मात्र भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ । िि अनिुार 
तनम्न तनमािण कार्ि गदाि उपभोक्ता ितमति माफि ि गराउँदा उपभोक्ता ितमति र पातलकाले बेहोने अंश उल्लेख 
गरी िम्झौिा भएको देन्खतछ । िर तनमािण कार्ि िम्पन्न गदाि घटी मूल्र्ांकन भएको अवस्थामा अनपुातिक 
कट्टी गरी भकु्तानी ददनपुनेमा िो गरेको नदेन्खएको देहार्अनिुारको रकम अिूल हनुपुने रु. 
गो.भौ. उपभोक्ता ितमति र काम िम्झौिा 

रकम 

कार्ि िम्पन्न 
रकम 

उपभोक्ताले 
व्र्होने % 

घटी अनपुातिक 
कट्टी रकम 

१३२ घारीखेल तिचाई ईनार 
उ.ि. 227016 220509 15.2 5503 

१७२ बरुण भलार्ो थापा टोल 
िडक 

112883 95234 14.96 4000 

११ गठी दमार देउिोर 
ढालडाँडा िडक 3388380 3321786 15 30000 
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िम्मा    39503  
30.  ढंुगाको पररमाण नघटाएको - गो.भौ.२० तमति २०७६।०९।१५, कातििके मा.वव. वफल्ड मैदान व्र्वस्थापन 

कार्िका लातग ७५।८५ घ.तम. स्टोन म्र्ािनरीको तडस्मेटतलङ्ग गने कार्िलाई प्रति घ.तम.रु.१६०० का दरले 
मलु्र्ांकन गरी भकु्तानी भएको छ । िर िोही स्थानमा ३२ घ.तम.ग्र्ाववर्न लगाउने कार्ि गने भनी स्टोन 
वफतलङ्ग गदाि आवश्र्क ढंगा खररद िथा ढुवानी गने िवहि प्रति घ.तम.रु.७७४४ हनुे गरी लागि अनमुान 
िर्ार गरी िोही दरमा नै भकु्तानी ददएको छ । उही स्थानमा ढंुगाको गाह्रो भत्काउँदा तनस्कने ढंुगाहरु प्रर्ोग 
गरर ग्र्ाववन भनि िवकनेमा अतिबाट खररद गरी उक्त कार्ि गरेको हो भनी भन्न िवकने अवस्था देन्खएन । 
ििथि उक्त स्थानमा भएको ग्र्ाववन वकि को लातग आवश्र्क पने ढंुगा ३५।२० घ.तम. को प्रति घ.तम. 
रु.८४० का दरले रु.२९५६८ बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । ििथि र्ि िम्बतधमा स्पष्ट हनुपुने िथा बढी 
भकु्तानी भएको रकम अिूल हनुपुने देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२९५६८ 
31.  खन्न ेभतदा बढी पनेु काम – गो.भौ.३१ तमति २०७६।०९।२४ बाट श्री धतमले खानेपानी पाईप खररद िथा 

िडान उपभोक्ता ितमतिलाई रु.९०००० भकु्तानी गदाि उपभोक्ता ितमतिले ३२ एम.एम.को ६०० तम. र २५ 
एम.एम.को ६०० तमटर गरी १२०० तम. पाईप खन्ने पनेु कार्ि गरेको देन्खतछ । िर उक्त १२०० तमटर 
पाईपको लागी उपभोक्ता ितमतिबाट ७५ घ.तम. मात्र खन्ने कार्ि भएको १०८ घ.तम.पनेु कार्ि भएको भनी 
प्रति घ.तम.रु.२०० का दरले भिुानी भएको छ । ििअनिुार खन्ने भतदा ३३ घ.तम. बढी पनेु कार्ि भएको 
देन्खतछ । ििथि खन्ने भतदा पनेु कार्ि ३३ घ.तम बढी  कार्ि गरेको देखाई प्रति घ.तम. रु.२०० का दरले 
बढी भकु्तानी भएको रकम अिूल हनुपुने देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

६६०० 

32.  उपभोक्ता ितमतिलाई मू. अ. कर –  मूल्र् अतभवृवद्ध कर ऐन, २०५२ को दफा १४ अनिुार मू.अ.कर तबिक 
िारी भएको अवस्थामा मात्र मू.अ.कर भकु्तानी ददन तमल्ने िथा िोही ऐनको दफा १५ मा दिाि नभएको 
व्र्न्क्त वा फमिले मू.अ.कर उठाउन वा अिूल गनि नतमल्ने व्र्वस्था छ । उपभोक्ता िंस्थाहरु गैर नाफामूलक 
िंस्था भएका र मू.अ.करमा दिाि पतन नहनु ेिथा मूल्र् अतभवृवद्ध करमा दिाि भएका फमििँग कारोबार भएको 
तबिक बेगर काननुिाः त्र्स्िा िंस्थालाई मू.अ.कर भकु्तानी ददन तमल्ने देन्खंदैन । पातलकाले तनम्नतलन्खि 
र्ोिनाको लागि अनमुान िर्ार गदाि ढंुगा, तगट्टी, वालवुा लगार्िका तनमािण िामग्रीिमेिमा मूल्र् अतभवृवद्ध 
कर थप गरी दर ववष्लेर्ण गररएको र िोही दरमा िम्झौिा गरी उपभोक्ता ितमतिलाई भकु्तानी भएको छ । 
लेखापरीक्षणका लातग छनौट गररएको देहार्अनिुारका र्ोिनामा उपभोक्ता ितमतिले मू.अ.कर दिािवाला फमििँग 
खररद गरेको वविक वेगर भकु्तानी भएको मू.अ.कर अिूल गरी िंन्चिकोर् दान्खला हनुपुने देन्खएको रु. 

गो.भौ. 
उपभोक्ता ितमति/ 
र्ोिनाको नाम 

कार्ि कार्ि परीमाण 
प्रतिएकाई 
बढी दर 

बढी भकु्तानी भएको 
म.ुअ.कर रु. 

२६ घलानटार िान ेबाटोमा 
िंरक्षण 

स्टोन म्र्ािनरी  43.5 223 9701 

५५ िलंगा पोखरी अधरुो 
व्र्वस्थापन उ ि 

स्टोन म्र्ािनरी  84.36 223 18813 

६४ दादी मोटर बाटो तनमािण 
स्टोन म्र्ािनरी  11.47 223 2558 

वपतिति १:२:४ 14.60 287 4219 

७२ िेस्रो टोल आहाले धलान 
चौर िडक   

स्टोन िोतलङ्ग 13.20 120 1584 

वपतिति १:२:४ 12.10 287 3473 

स्टोन म्र्ािनरी  22.47 223 5011 

११४ तिमलटार खानेपानी ट्याङ्की 
महुान िंरक्षण 

स्टोन म्र्ािनरी  23.06 223 5143 

स्टोन िोतलङ्ग 10.56 120 1268 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

४८१४६५ 
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१३३ देउिोर झोप ुदेन्ख 
बतडमहुान स्वास्थर् चौकी 

स्टोन म्र्ािनरी  30.56 223 6815 

१८३ खर्रिाल कुडुले अमले 
भञ्ज्र्ाङ्ग िडक 

स्टोन म्र्ािनरी  22.19 223 4949 

२४४ अन्िङ्गर स्कुल टोल स्टोन िोतलङ्ग 80.98 120 9718 

२५९ कुडूले मौरीदमार कम्पाउण्ड 
वाल 

स्टोन म्र्ािनरी  60.48 223 1388 

स्टोन िोतलङ्ग 10.25 120 1230 

२७१ कवपलाको मावव भवन 
तनमािण  

वपतिति १:१.५:३ 69.95 253 17697 

२७९ भतमले कल्भटि देन्ख उत्तर 
िाने बाटो 

स्टोन म्र्ािनरी  72 223 16056 

स्टोन िोतलङ्ग 40.50 120 4860 

२१६ भिूमारा पक्की िडक 
स्टोन म्र्ािनरी  170.8 223 38088 

स्टोन िोतलङ्ग 54.90 120 6588 

वपतिति १:२:४ 36.60 287 10504 

२४७ खर्रिाल देन्ख  मरुवा 
िडक 

स्टोन म्र्ािनरी  214.75 223 47890 

स्टोन िोतलङ्ग 50.81 120 6098 

११ गठी दमार देउिोर 
ढालडाँडा िडक 

वपतिति १:२:४ 32.53 287 9336 

स्टोन म्र्ािनरी  171.16 223 38169 

स्टोन िोतलङ्ग 44.90 120 5388 

१० तितदरेु दोभान रािामाटा 
िडक  

स्टोन म्र्ािनरी  78.47 223 17498 

१७ क्र्ाम्पि चोक देन्ख कृवर् 
क्र्ाम्पि िाने िडक 

वपतिति १:२:४ 30.92 287 8875 

स्टोन म्र्ािनरी  359.31 223 80126 

स्टोन िोतलङ्ग 52.26 120 6272 

१ िहान बिार िडक ग्राभेल वपतिति १:२:४ 34.72 287 9965 

स्टोन म्र्ािनरी  63.04 223 14058 

स्टोन िोतलङ्ग 35.46 120 4256 

९ ववशाल कुमार स्मिृी 
स्थलको िग्गा घेरावार 

वपतिति १:२:४ 12.98 287 3726 
स्टोन म्र्ािनरी  76.75 223 17116 

स्टोन िोतलङ्ग 12.98 120 1558 

३ न्चहाने फूलवारी भालवुारी 
िडक 

वपतिति १:२:४ 16.98 287 4874 

स्टोन म्र्ािनरी  45.28 223 10098 

स्टोन िोतलङ्ग 25.47 120 3056 

९ तिथौली भदौरे िडक वपतिति १:२:४ 22.08 287 6337 

स्टोन म्र्ािनरी  58.88 223 13131 

स्टोन िोतलङ्ग 33.12 120 3975 

िम्मा   481465  
33.  ग्र्ाववनको कार्ािमा बढी भकु्तानी – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा स्वीकृि नम्िि 

अनिुार लागि अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले िर्ार गरेको दरववश्लेर्ण अनिुार मेतिन मेड 
ग्र्ाववन वकि  ववथ स्टोन वफतलङ्ग िमेिको ३*१*१ को दर रु.१०५१६, २*१*१ को दर रु.७१४६ र 
१.५*१*१ को दर रु.५६५७ रहेको छ ।  िर पातलकाले देहार्का र्ोिनामा फरक दरको प्रर्ोग गरर 

 
 
 
 
 
 
 

१५८३८० 
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उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरी िोही दरमा नै भकु्तानी गरेको छ । ििकारण देहार्अनिुार रकम बढी 
भकु्तानी हनु गएको देन्खतछ । ििथि उक्त रकम अिूल गरर िंन्चि कोर् दान्खला हनुपुने देन्खएको रु. 

गो.भौ र्ोिनाको नाम  ग्र्ाववन कार्ि 
कार्ि भएको 
पररमाण 

प्रर्ोग 
गरेको दर 

बढी दर 
बढी भकु्तानी 

१८७ 
वपउरी न्शर भालझुोर देन्ख 
अम्वाि ज्र्ातमरे िम्म कृवर् ि 

३*१*१ 2 10844 328 656 

२*१*१ 71 7365 219 15549 

१०९ 
िटुपानी वागतिंहटार खेि 
िंरक्षण 

३*१*१ 93 10844 328 30504 

२*१*१ 124 7365 219 27156 

१.५*१*१ 52 5821 164 8528 

१८३ 
खर्रिाल कुडुले अमले 
भञ्ज्र्ाङ्ग िडक २*१*१ 5 8719 1573 7866 

२०६ 
बराल गरु्िम ग्र्ाववन िातल 
तनमािण उ ि २*१*१ 30 7365 219 6570 

२२४ 
मरुवा पाचरङ्गे िमनुी वस्िी 
िथा कौगरे बाटो ममिि 

२*१*१ 11 7365 219 2409 

३*१*१ 55 10844 328 18040 

२४७ 
खर्रिाल देन्ख  मरुवा 
िडक 

३*१*१ 3 10844 328 984 

२*१*१ 26 7365 219 5694 

१.५*१*१ 23 5821 164 3772 

११ गठी दमार देउिोर 
ढालडाँडा िडक 

३*१*१ 10 10844 328 3280 

२*१*१ 70 7365 219 15330 

१० तितदरेु दोभान रािामाटा 
िडक  

३*१*१ 12 10844 328 2844 

२*१*१ 42 7365 219 9198 

िम्मा    158380  
34.  गो.भौ.२२१ तमति २०७७।०३।२४ मा चनौटे भ्रू्टावर तनमािण कार्िको िग खन्ने कार्ि मातछेबाट हनु ेगरी 

प्रति घ.तम.रु.४१२ का दरले लागि अनमुान िर्ार गरेकोमा उपभोक्ता ितमतिले प्रखर्ाि कतट्रक्िनको 
एक्िाभेटर प्रर्ोग गरेको तबल िथा िोही व्र्होरा भेला माईनटुमा िमेि िमावेश गरेका छन ्। िर कार्ािलर्बाट 
भएको प्राववतधक  मलु्र्ाँकनमा मातछेले न ैखनेको भनी मलु्र्ांकन गरी िोही दरमा न ैभकु्तानी भएको छ । 
ििअनिुार मेतिन लगाई खन्ने कार्ि भएकोमा प्रति घ.तम.रु.६१।७६ का दरले भकु्तानी हनुपुने देन्खतछ । 
ििथि मेतिन लागई खन्ने कार्ि भएकोले प्रति घ.तम.रु.३५०।२४ का दरले ४९।६८ घ.तम.मा बढी भकु्तानी 
भएको रकम अिूल हनुपुने देन्खएको रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 

१७४०० 

35.  वालमा बढी पररमाण – पातलकाले उपभोक्ता ितमतिमाफि ि िंचालन गरेका देहार्का र्ोिनाहरुमा स्टोन 
म्र्ािनरीमा ह्यमुपाईप िथा अतर् ओपतनङ्गहरुको परीमाण नघटाई वालको पररमाण गणना गरेको पाईर्ो । 
ििका कारण देहार्का कार्िमा तनम्नानिुार ओपतनङ्ग िफि  घटाउन ुपने पररमाण नघटेकाले बढी भकु्तानी भएको 
देन्खतछ । ििथि र्िरी बढी भकु्तानी भएको रकम अिूल गरर िंन्चि कोर् दान्खला हनुपुने रु 

गो .भौ उपभोक्ता ितमति कार्ि 
ह्यमुपाईप 

दर रु. 
बवढ भकु्तानी 

रु. िाईि 

एमएम 
ओगटेेको वालको 

परीमाण  

२२४ 
मरुवा पचरङ्गे िमतुन वस्िी 
िंरक्षण 

स्टोन १:४ ४५० 
1.59 7719 12274 

स्टोन १:४ ७५० 
१० तितदरेु दोभान रािामाटा िडक स्टोन १:४ 60० 1.37 7719 10575 

 
 
 
 

२२८४९ 
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िम्मा  
 22849  

36.  खररद भतदा बढी ग्र्ाववर्न िातलको प्रर्ोग – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म (१०) मा 
उपभोक्ता ितमतिले हरेक वकस्िाको रकम कामको प्राववतधक मलु्र्ांकन, खचिका ववल भरपाई, िथा खचि 
प्रमाणीि गने अतर् कागिािहरु त्र्स्िो ितमतिको बैठकबाट अनमुोदन गराई िम्बतधीि िाविितनक तनकार्मा 
पेश गनुिपनि व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले प्राववतधकको ववल िथा उपभोक्ता ितमतिले पेश गरेको ववलभरपाईका 
आधारमा उपभोक्ता ितमतिलाई ग्र्ाववर्न िालीमा भने कार्ििमेि गराई भकु्तानी ददएको देहार्का कार्िमा 
तनम्नानिुारका व्र्होराहरु देन्खर्ो– 

 

36.1.  गो.भौ.११७ तमति २०७७।०२।२१, चौकी डाँडा गोठखोला खर्रिाल मोटरबाटो तनमािण कार्िमा १५ थान 
२*१*१ को ग्र्ाववन िातलको कार्ि गने गरर लागि अनमुान िर्ार छ । िाथै उपभोक्ता ितमतिले िगदम्बा 
डीपो एण्ड िेल्ि प्रा.तल.बाट ४२० के.न्ि.अथािि २*१*१ को १५ थान िाली खररद गरेको देन्खतछ। िर 
पातलका प्राववतधकले िर्ार गरेको नावप वकिाव िथा मलु्र्ांकनमा िोही िाईिको २१ थान िातल प्रर्ोग भएको 
देखाईएको छ । उपभोक्ता ितमतिले खररद गरेको भतदा बढी परीमाण िातल लगाउन निक्ने अवस्थामा 
नापीमा बढी गणना गररएको ६ थान िातलको दर रु.७३६५ का दरले (िातल भने कार्ि िमिे) बढी भकु्तानी 
भएको अिलु हनुपुने देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

४४१९० 

36.2.  गो.भौ.६ र ११ तमति २०७७।३।१७, गठी दमार देउिोर ढालडाँड िडक तनमािण कार्िमा उपभोक्ता 
ितमतिले िगदम्बा डीपो एण्ड िेल्ि प्रा.तल.बाट २१८५ के.न्ि.अथािि २*१*१ को ८२ थान िाली खररद 
गरेको देन्खतछ। िर पातलका प्राववतधकले िर्ार गरेको नावप वकिाव िथा मलु्र्ांकनमा िोही िाईिको १७० 
घ.तम.अथािि ८५ थान िातल प्रर्ोग भएको देखाईएको छ । उपभोक्ता ितमतिले खररद गरेको भतदा बढी 
परीमाण िातल लागाउन निक्न ेअवस्थामा नापीमा बढी गणना गररएको ३ थान िातलको दर रु.७३६५ का 
दरले (िातल भने कार्ि िमेि) बढी भकु्तानी भएको अिूल हनुपुने देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 

२२०९५ 

36.3.  गो.भौ.२२४ तमति २०७७।०३।२५, मरुवा पाचारङ्गे िमतुन वस्िी िंरक्षण िथा कौगरे बाटो ममिि नावप 
वकिाव अनिुार १८७ घ.तम. कार्ि भएको देखाईएकोमा उपभोक्ता ितमतिले िगदम्बा डीपो एण्ड िेल्ि 
प्रा.तल.बाट १८२ घ.तम. मात्र ग्र्ाववन िातल खररद गरेको देन्खतछ । उपभोक्ता ितमतिले खररद गरेकव भतदा 
बढी परीमाण िातल प्रर्ोग हनु निकने अवस्थामा नापीमा बढी गणना गररएको ५ घ.तम. िातलको प्रति 
घ.तम.३६८३ का दरले १८४१५ बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । ििथि उक्त रकम अिूल गरर िंन्चि कोर् 
दान्खला हनुपुने देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 

१८४१५ 

37.  मेतिनले खनेकोमा म्र्ानअुल दरमा भकु्तानी – गो.भौ.१४९ िेस्रोटोल ईनार तनमािण उपभोक्ता ितमतिले ईनार 
तनमािणका लातग प्लेटफमि तनमािण लगार्िको खन्ने कार्िमा मेतिनको प्रर्ोग भएको ववर्र् उपभोक्ता ितमतिको 
माईनटु उल्लेख िथा भकु्तानीको लातग िेिीबी को तबल पेश गरेको छ । िर पातलका प्राववतधकले िर्ार 
गरेको नापी िथा मलुरं्कनमा उक्त कार्ि मातछेबाट भएको भनी प्रति घ.तम.४१२ र २८९२।२४ का दरले 
भकु्तानी भएको छ । उपभोक्ता ितमतिले मेतिन लगाई कार्ि गरेको अवस्थामा िमेि म्र्ानअुल दरमा भकु्तानी 
गदाि रु.६२५८ बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । ििथि बढी भकु्तानी भएको रकम अिूल गरी िंन्चिकोर् 
दान्खला हनुपुने रकम रु.    

 
 
 
 
 
 
 
 

६२५८ 

38.  वप.वप.ति. तिमेतटको प्रर्ोग – गो.भौ.७२ तमति २०७७।०१।२२, िेस्रखोला अहाले घलान चौर कृवर् िडक 
तनमािण कार्िका लातग पातलका र उपभोक्ता ितमति बीच भएको िम्झौिामा िमेि पातलकाबाट िोके भतदा 
फरक गणुस्िरमा कार्ि उपभोक्ता ितमतिबाट भएमा कार्ािलर्बाट भकु्तानी नहनुे उल्लेख छ । उक्त िडक 
तनमािण कार्िका लातग ओ.वप.ति.तिमेतटको प्रर्ोग गने उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा भएकोमा उपभोक्ता ितमतिले 
वप.वप.ति. तिमेतट खररद गरी प्रर्ोग गरेको रािेश हाडि वेर्रको मू..अ.कर तबिक िमावेश गरेको छ । 
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पातलका दररेट अनिुार ओ.वप.ति. तिमेतटको दर प्रति बोरा रु.९५०  र वप.वप.ति. तिमेतटको दर प्रति बोरा 
रु.८५० रहेको छ । ििबाट एकािफि  िोकीएको गणुस्िर बमोन्िमको कार्ि भएको छैन भने अकोिफि  प्रति 
बोरा रु.१००।०० (मू.अ.कर िमेि) का दरले बढी भकु्तानी भएको छ । त्र्िरी िोकीएको गणुस्िरमा 
कार्ि नभएको अवस्थामा र्िले तनमािण कार्िको ददगोपनामा अिर गने देन्खतछ । ििथि िोकीए भतदा फरक 
गणुस्िरको तनमािण िामाग्रीको प्रर्ोग भएको अवस्थामा िमेि लागि अनमुान कै दरमा भकु्तानी भएकोले बढी 
भकु्तानी भएको रकम अिूल हनुपुने देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 

९९०० 

39.  ईटाको गणुस्िर – गो.भौ.१६५ तमति २०७७।०३।१६, लन्क्षि िामदुावर्क भवन तनमािण कार्िका लातग 
पातलका र उपभोक्ता ितमति बीच भएको िम्झौिामा िमेि पातलकाबाट िोके भतदा फरक गणुस्िरमा कार्ि 
उपभोक्ता ितमतिबाट भएमा कार्ािलर्बाट भकु्तानी नहनुे उल्लेख छ । िाथै पातलकाले िर्ार गरेको लागि 
अनमुानमा मेतिनमेड ईटा प्रर्ोग गने भनी प्रति गोटा रु.२२ का दरले लागि अनमुान िर्ार गरी उपभोक्ता 
ितमतििँग िम्झौिा गरेको छ । िर उक्त भवन तनमािण उ.ि.ले भकु्तानीका लातग पेश गरेको तर्िुारा  ईटा 
उद्योग, िलािहीको तबल अनिुार प्रति गोटा रु.५।३१ का दरले १०००० गोटा तमठा पाक ईटा खररद गरेको 
देन्खतछ । र्ि िम्बतधमा छलफल गदाि उपभोक्ता ितमतिले १ नं. ईटाको प्रर्ोग गरी बाल तनमािण कार्ि 
गरेको प्राववतधक िथा पातलकाको भनाई रहेको छ । िोकीएको तनमािण िामाग्रीको प्रर्ोग नगरेको उपभोक्ता 
ितमतिलाई प्रतिगोटा ईटामा रु.१।९२ का दरले मलु्र् अतभवद्धकर रकम बवढ भकु्तानी भएको छ । ििथि 
िोकीएकै गणुस्िरका िामाग्री प्रर्ोग गनेिफि  ध्र्ान ददई १०००० ईटामा बढी भकु्तानी भएको रु.१९२०० 
अिूल हनुपुने देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१९२०० 

40.  तबल नपगुेको  – गो.भौ.२ र ११ तमति २०७७।०२।१८, पातलकाले मररण क्र्ाम्पि छात्रावािको अधरुो 
भवन तनमािण कार्िको प्रतिगोटा रु.२२का दरले मेतिन मेड ईटाको प्रर्ोग गने गरी लागि अनमुान िर्ारगरी 
उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरेको छ । िर उपभोक्ता ितमतिले पाण्डव वफक्ि ईटा उद्योग महोत्तरीबाट 
प्रतिगोटा रु.८ का दरले ५००० गोटा र िेिाल िप्लार्िि धनरु्ा (फोटोकपी तबल)बाट प्रतिगोटा रु.१० का 
दरले ५००० गोटा गरी १०००० गोटा मात्र न्चम्नी मेड ईटा खररद गरेको देन्खतछ । उक्त अधरुो भवन 
तनमािणका लातग २३।६५ घ.तम. कार्िका लातग १७५०० ईटा आवश्र्क पनेमा उपभोक्ता ितमतिबाट ७५०० 
गोटा घटी ईटा खररद गररएको देन्खतछ । ििथि वाल तनमािणका लातग आवश्र्क पने भतदा ७५०० ईटा 
घटी खररद गरेको देन्खएकोले ईटा खररद गरेको ववल पेश हनुपुने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

१६५००० 

41.  त्रटुीपूणि नापी – गो.भौ.१६५ तमति २०७७।०३।१६, लन्क्षि िामदुावर्क भवन तनमािण कार्िका लातग 
िालको काठको चौकि िथा झ्र्ाल का लातग २२।६९ घन वफट मात्र कार्ि गने गरी िम्झौिा भएको छ 
। िर पातलका प्राववतधकले गरेको मलु्र्ांकन िथा नावप अनिुार उक्त कार्िलाई घनतमटरमा गणना गदाि 
०।६४१ हनुपुनेमा २।११ गणना गरी प्रति घ.तम.रु.१४६६८०।८० का दरले भकु्तानी गरेको छ । 
ििअनिुार उक्त कार्िमा १।४६९ घ.तम.बढी कार्ि भएको भनी गणना गरी प्रति घ.तम.रु. १४६६८०।८० 
का दरले रु.२१५४७४ बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । उक्त रकम अिूल गरर िंन्चि कोर् दान्खला हनुपुने 
रुकम रु. 

 
 
 
 
 
 
 

२१५४७४ 

42.  ग्र्ाववर्नको तबल पेश नभएको — िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म (१०) मा उपभोक्ता 
ितमतिले हरेक वकस्िाको रकम कामको प्राववतधक मलु्र्ांकन, खचिका ववल भरपाई, िथा खचि प्रमाणीि गने 
अतर् कागिािहरु त्र्स्िो ितमतिको बैठकबाट अनमुोदन गराई िम्बतधीि िाविितनक तनकार्मा पेश गनुिपनि 
व्र्वस्था छ । गो.भौ.१०७ तमति २०७७।०२।२० आपचौर मा.वव. खेल मैदान व्र्वस्थापन उपभोक्ता 
ितमतिले ३*१*१ िाईिका प्रति ग्र्ाववर्न िातल रु.५३५५ को दरले २१ थान र २*१*१ िाईिाका प्रति 
ग्र्ाववन िातल रु.३५७० का दरले ४९ थान गरी रु.२८७३८५ को िातल प्रर्ोग भएको भनी प्राववतधक 
मलु्र्ाकन गरीएकोमा िातल खररद गरेको ववल से्रस्िामा िंलग्न रहेको देन्खएन । ििथि उपभोक्ता ितमतिले 
िातल खररद गरेको ववल पेश गनुिपने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२८७३८५ 
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43.  पाइप खररदको तबल पेश नभएको - िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म (१०) मा उपभोक्ता 
ितमतिले हरेक वकस्िाको रकम कामको प्राववतधक मलु्र्ांकन, खचिका ववल भरपाई, िथा खचि प्रमाणीि गने 
अतर् कागिािहरु त्र्स्िो ितमतिको बैठकबाट अनमुोदन गराई िम्बतधीि िाविितनक तनकार्मा पेश गनुिपनि 
व्र्वस्था छ । गो.भौ.२२७ तमति २०७७।०३।२५ वाङ्गेभेल गैरी िङुगूरे तिचाई कार्िमा रु.७९०।८१ 
का दरले ११० एमएमको ६ के.न्ि. प्रिरको २६१ तमटर एचडीपीड पाईप प्रर्ोग भएको भनी प्राववतधक 
मलु्र्ाकन गरीएकोमा उपभोक्ता ितमतिले खररद गरेको ववल से्रस्िामा िंलग्न रहेको देन्खएन । ििथि उपभोक्ता 
ितमतिले पाईप खररद गरेको ववल पेश गनुिपने अतर्था अिूल हनुपुने रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

२०६४०१ 

44.  लागि अनमुान भतदा फरक कार्ि – गो.भौ.२६४ तमति २०७७।०३।१९ बाट कातििके मा.वव. खेलमैदान 
व्र्वस्थापन कार्ािका लातग कार्ािलर् र उपभोक्ता ितमति बीच भएको िम्झौिा िथा लागि अनमुान अनिुार 
२३ थान ग्र्ाववन लागाउने िवहि वफल्ड िम्र्ाउने कार्ि उल्लेख छ । िर उपभोक्ता ितमतिले स्टक्चर 
िफि को कार्ि नगरर लागि अनमुानमा उल्लेख भएको भतदा बढी गवहराईमा खनेको देन्खतछ । लागि अनमुान 
अनिुार रु.१९२४५३ ले हनुे ३०५२ घ.तम. मात्र खन्ने कार्ि उल्लेख भएकोमा उपभेक्ता ितमतिले लागि 
अनमुानमा उल्लेख भएको भतदा ८ तमटर िम्म गवहरो खतन रु.३७७६७९ बराबरको ५२०५ घ.तम. खन्ने 
कार्ि मात्र गरेको पाईर्ो । ििथि लागि अनमुानमा उल्लेख भएको भतदा बढी गवहरो खनी स्टक्चर िफि को 
कार्ि नगराउदाँ तनमािण कार्ि ददगोिमेि नहनुे भएकोले स्टक्चर िफि को कार्ि नभएको अवस्थामा उक्त रकम 
भकु्तानी ददन तमल्ने देन्खदैन। ििथि स्ट्रक्चर िफि को कार्ि नगरर भकु्तानी ददएको रु.१६९३८७ अिूल हनुपुने 
रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१६९३८७ 

45.  उपभोक्ता ितमतिबाट डीपबोरीङ्ग तनमािण – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनिुार 
उपभोक्ता ितमतिहरुलाई मेन्शन, औिार उपकरणहरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको न्िम्मेवारी ददनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । िोही तनर्मावलीको तनर्म ९७(१०) मा उपभोक्ता ितमतिले पाएको काम आफैले 
िम्पन्न गनुिपने िथा िब-कतट्राक्टर माफि ि गनि नपाईने व्र्वस्था गरेको छ । पातलकाले देहाएअनिुार खानेपानी 
िथा तिचाईको लातग डीपबोररङ्ग गने कार्ि उपभोक्ता ितमतिबाट गरेको देन्खर्ो । िर उपभोक्ता ितमतिले ३ 
वटा कोटेिन माग गरी पेश हनु आएको कोटेिनमध्रे् िबैभतदा तरू्निम ् दर पेश गने देहार्को तनमािण 
व्र्विावर् िथा िप्लार्िििँग िम्झौिा गरी उक्त कार्ि गराएको देन्खतछ । र्िरी िाविितनक खररद 
तनर्मावलीको व्र्वस्था ववपररिको उपभोक्ता ितमतिमाफि ि कार्ि गराउदा प्रतिस्पधाि तितमि हनुे िथा तनमािण 
कार्ि तमिव्र्वर् िमेि हनुे अवस्था देन्खएन । र्स्िा कार्ि व्र्ाविावर्क र अनभुवी तनमािण व्र्विार्ी फमिबाट 
बोलपत्र प्रतिस्पधाि माफि ि गराउन उपर्कु्त हनुे देन्खतछ । र्िका केही उदाहरणहरु र्िप्रकार रहेका छन ्: 

गो.भौ. उपभोक्ता ितमतिको नाम 

कार्ािलर्बाट 
उ.ि.लाई 

भिुानी भएको 
रकम 

तनमािण व्र्वतिर्को नाम 

उ.ि.बाट तनमािण 
व्र्वतिर्लाई 
भएको भकु्तानी 

रकम 

४१ 
िखैरी डीप बोररङ्ग उ.ि. 
(१०० मी. ड्रीतलङ्ग गने) 

1200000 

पल्िि ड्रीतलङ्ग एण्ड कतट्रक्िन 
प्रा.तल. 1197800 

१५९ 
अठूवा डीप बोररङ्ग उ.ि. 
(४२ मी. ड्रीतलङ्ग गने) 550000 पल्िि ड्रीतलङ्ग एण्ड कतट्रक्िन 

प्रा.तल. 590200 

१९१ 
नक्कली डाँडा खानेपानी उ.ि. 
( १०८ मी. ड्रीतलङ्ग गने) 500000 पल्िि ड्रीतलङ्ग एण्ड कतट्रक्िन 

प्रा.तल. 492000 

२१० 
बाह्रतबिे तिचाई डीप बोररङ्ग 
उ.ि. (९६ मी. ड्रीतलङ्ग गने) 700000 

पल्िि ड्रीतलङ्ग एण्ड कतट्रक्िन 
प्रा.तल. 712300 
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46.  िम्झौिा अनिुार कार्ि नभएको - उपभोक्ता ितमतििाग तनमािण कार्िको िम्झोिा गदाि एक आतथिक वर्ि तभत्र 
िम्पन्न हनुे गरी गनुिपदिछ । िर पातलका र उपभोक्ता ितमतिबीच देहार्अनिुार कार्ि गने गरी िम्झौिा 
भएकोमा र्ि उक्त कार्ि अधरुो रहेको पाईर्ो । िालबिातल रुपमा बिेट ववतनर्ोिन हनुे र्स्िा र्ोिनाहरुको 
कार्ि िमर्मा िम्पन्न नहदुाँ पातलकाको ववकाि तनमािणको कार्ि प्रभाववि भएको हनुकुा िाथै आ.व.२०७७।७८ 
मा िमेि उक्त र्ोिनामा बिेट ववतनर्ोिन भएको पाईएन । ििथि िमर्मै कार्ि िम्पन्न हनुे गरी उपभोक्ता 
ितमतििँग िम्झौिा गनुिपने देन्खतछ । 

गो.भौ. र्ोिना िम्झौिा तमति लाग अनमुान 
कार्ि िम्पनन 

रकम 

प्रतिशि 

११७ चौकीडाडा गोठखोला खर्रिाल 
उ.ि. 

२०७६।८।५ ३९९३३२ २५९०५१ ६४।८७ 
 

 

47.  नावप िथा कार्ि िम्पन्न पेश नभएको – गो.भौ. १२३ तमति २०७७।०२।२८ बाट नेपाल ववद्यिु प्रातधकरणलाई 
भिूाहा नर्ाँवस्िी तिफेि लाईन ववस्िारका लातग रु.२९९०३९ उपलब्ध गराएको लेखापरीक्षण अववध िम्म 
वपन उक्त कार्ि भएको देन्खने नापी वकिाब िथा कार्ि िम्पन्न पातलकामा पेश भएको देन्खएन ्। ििथि उक्त 
रकमको नावप िथा कार्ि िम्पन्न पेश हनुपुने रु.   

 
 
 
 

२९९०३९ 

48.  गो.भौ.३ तमति २०७७।०३।२१(प्रदेश पूवािधार ववकाििफि ) न्चहाने फुलवारी भालूमारा िडक तनमािणका 
खन्ने कार्िमा प्रखर्ाि कतट्रक्िन प्रा.तल.को एक्िाभेटर प्रर्ोग गरेको तबल(३४ नं तबल) िथा िो ववर्र् उपभोक्ता 
ितमतिको माईनटुमा िमेि उल्लेख छ । िर पातलका प्राववतधकले िर्ार गरेको नापी िथा मलुरं्कनमा उक्त 
कार्ि मातछेबाट भएको भनी प्रति घ.तम.रु.४१२ दरले भकु्तानी भएको छ । मेतिन लगाई कार्ि गरेको 
अवस्थामा प्रति घ.तम.रु.६१।७६ का दरले भकु्तानी हनुपुनेमा म्र्ानअुल दरमै भकु्तानी भएकोले प्रति घ.तम. 
रु.३५०।२४ का दरले ११०।३७ घ.तम.मा रु.३८६५६ बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । ििथि बढी 
भकु्तानी भएको रकम अिूल गरी िंन्चिकोर् दान्खला हनुपुने रकम रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 

३८५६५ 

49.  एि तबल्ट ड्रइङ्ग - गो.भौ.१७३ र १७७, पातलका र तनमािण व्र्विावर् बीच भएको िम्झौिाको स्पेशल कन्तडिन 
अफ कतट्रर्कको िी.िी.िी.५६.१ मा कार्ििम्पन्न तनमािण व्र्विार्ीले कार्ि िम्पतन्न गरी अनिीम भकु्तानी 
तलने अवस्थामा एि तबल्ट ड्रइङ्गपेश गनुि पने र िो डकमेण्ट पेश नगरेमा रु.५००० लाख रकम रोक्का (ववद 
हेल्र्ड) गरीने उल्लेख रहेको छ । िर िगिमैर्ा कतट्रक्िनले र्ि वर्ि तनमािण िम्पन्न गरेको िाव्थर् भवनको 
अतिी ववाः भकु्तानी तलदाँ िम्झौिामा उल्लेख भएअनिुार लेखापरीक्षण अवतध २०७७।१०।१० िम्म पतन 
एि ववल्ट ड्रइङ पेश भएको पाइएन। ििथि एि तबल्ट ड्रईङ्ग पेश नभएकोले अिूल हनुपुने देन्खएको रकम 
रु. 

 
 
 
 
 
 
 

५००० 

50.  मू.अ.कर िमार्ोिन — मूल्र् अतभवृवद्ध कर तनर्मावली, २०५३ (एकाइिौ िंशोधन) को तनर्म ६(ग) मा 
िरकारी तनकार् वा नेपाल िरकारको स्वातमत्व भएको िंघिस्थाले ठेक्का वा करार िम्झौिा अतिगिि वस्ि ु
िथा िेवाको आपूिी गदाि िम्बन्तधि ठेकदार वा आपूतििकिािलाई भकु्तानी गने मूल्र् अतभवृवद्ध कर रकमको 
५० प्रतिशिले हनु आउने रकम कट्टा गरी तनिको नामबाट िम्बन्तधि रािस्व न्शर्िकमा िम्मा गरी बाँकी 
५० प्रतिशि मात्र भकू्तानी ददने उल्लेख छ । िर पातलकाले िपतिलबमोन्िमका कार्िमा तनर्मानिुार ५० 
प्रतिशि मू.अ.कर रकम कट्टी गरेको पाईएन । त्र्िैले िम्बन्तधि तनमािण व्र्विावर् वा आपतुििकिािलाई 
पातलकाबाट भकू्तानी भएको म.ुअ. कर रकम िमार्ोिन गरेको प्रमाण पेश हनुपुने रु. 

गो.भौ.  र्ोिनाको नाम  तनमािण व्र्विावर्/िप्लार्िि भकु्तानी म.ुअ.कर  ५०% म.ुअ.कर  

१७७ 
महेश्वरा हरीहरपरु गढी 
िडक डी.पी .आर . 

आर.एि.एि. ईन्तितनररङ्ग 
कतिल्टेतिी 198900 ९९४५० 
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51.  भकु्तानीमा कर – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टा गनुिपने व्र्वस्था 
छ । पातलकाले प्रदेश िििि िफि  गो.भौ.१२ बाट ९ प्राववतधक कमिचारीहरुलाई ववतभन्न भत्ता रु.२१४११४ 
भकु्तानी गरेकोमा तनर्मानिुारले हनुे १५ प्रतिशि कर कट्टी गनुिपनेमा १ प्रतिशि मात्र कर कट्टी गरेको भनी 
लेखापरीक्षणबाट औल्र्ाए पश्चाि पातलकाले रु २४९३० अिूल गरर दान्खला गरेको छ । ििथि बाँकरु 
रहेको घटी कट्टी रकम रु ५०४६ अिलु हनुपुने देन्खएको रु. 

 

 

५०४६ 

52.  उपभोक्ता ितमतिबाट िामान खररदाः िाविितनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता 
ितमतिबाट िामान खररद गनि िक्ने व्र्वस्था रहेको देन्खदैन ्। िर पातलकाले अपांगिा भएका ब्र्न्क्तलाई 
िामान वविरण गनिको लातग उपभोक्ता ितमतिलाई गो भौ नं १४२ तमति २०७६/११/६ मा रु. १२२७९० 
भकू्तातन गरेकोछ । ििथि उपभोक्ता  ितमतिबाट िामान खररद गनि तमल्ने नदेन्खएको रु 

 
 
 
 

१२२७९० 

53.  बोका िथा बाख्रा खररद - गो.भौ ७४ तमति २०७७।०१।२६ बाट पातलकाले मनकामना कृवर् िथा पशपुतछी 
बाख्रा पालन फमिलाई ५० प्रतिशि अनदुान कार्िक्रम अतिरगि रु.३००००० अनदुान उपलब्ध गराएकोमा 
देन्खएका व्र्होराहरु तनम्नानिुार रहेका छन ्: 

१. कृर्कले पेश गरेको तबल भरपाई रु.५७१३३० को तबल भरपाई पेश गरेकोमा उक्त रकमको ५० 
प्रतिशिले हनुे रकम रु.२८५६६५ मात्र भकु्तानी ददन तमल्ने देन्खतछ । ििथि कार्िक्रममा िोकीए भतदा 
बढी अनदुान ददएको रकम अिूल हनुपुने देन्खएको रु.   

२. कृर्कले रु.२८०००० का २८ वटा बाख्रा िथा २० हिारको एक बर्र बोका खररद गरेकोमा उक्त 
चौपार्हरुको तबमा िथा स्वास्थ परीक्षण गरेका कागिािहरु लेखापरीक्षणको क्रममा पेश हनु िकेन । 
ििका कारण खररद गररएका बाख्रा िथा बोकाहरु स्वस्थ रहे नरहेको र्वकन गनि िवकएन ।  

 
 

१४३३५ 

54.  एकै िमहुलाई पटक पटक अनदुान – गिववगि वर्िहरुमा कार्ािलर्ले िंचालन गरेका कार्िक्रम,  कृर्ाकलापहरु 
अतिगिि कुन कुन वर्िमा कुन कुन कृर्कलाई परैु वा आंन्शक शििि तनशिि वस्िगुि,  नगद अनदुान िथा 
प्रातबतधक िेवा परामशि तिपववकाि िातलम ददइएको तथर्ो िो को व्र्बन्स्थि अतभलेख रान्ख उवह व्र्न्क्त, िंस्था 
िथा िमदुार् दोहोररन िक्ने र अनदुान प्रदान गनुि पने कृर्किम्म उक्त कार्िक्रमको पहुंचको अविरबाट 
बन्ञ्चि हनुपुने अवस्थालाई तनर्तत्रण गने कृर्कहरुको अतभलेख लगि अतभलेख िर्ार गरी राख्न ुपदिछ । िर 
पातलकाले गो.भौ. २७४ बाट डेरी िथा न्चस्र्ान केतर स्थापना कार्िक्रमबाट रु.९ लाख अनदुान रकम 
कवपलाकोट िाना वकिान िहकारी िंस्थालाई उपलब्ध गराएको पनु उही िंस्थालाई गो.भौ.२८६ बाट ववपन्न 
िथा बेरोिगार र्वुा लन्क्षि ििी गाई पालन िथा दधु उत्पादन कार्िक्रमबाट रु.३० लाख अनदुान ददएको 
छ । र्ििम्बतधमा देन्खएका अतर् व्र्होराहरु तनम्नानिुार रहेका छन । 

१. ववपन्न िथा बेरोिगार र्वुा लन्क्षि ििी गाई पालन िथा दधु उत्पादन कार्िक्रमबाट ववपन्न कृर्क िथा 
िमदुार्को पवहचान गरर अनदुान उपलब्ध गराउन ुपनेमा र्िै वर्ि अनदुान उपलब्ध गराएको िंस्थालाई 
पनु अनदुान ददएको तनर्म िम्मि देन्खएन ्।  

२. नेपाल िरकारले िर्ार गरेको अनदुान वविरण तनदेन्शकामा २०७६ मा पशपुतछी खररमा अतधकिम ८० 
प्रतिशि िथा अतर् प्रशािनीक कार्िमा बवढमा १० प्रतिशि िम्म अनदुान ददन िक्न ेउल्लेख छ । िर 
िहकारी िंस्थाले गाईको लातग पराल, दान, चोकर लगार्िका रु.१०८८३७५ िामान खररद गरेको ववल 
पेश गरेको छ । तनदेन्शका अनिुार त्र्स्िा खचिमा पातलकाले अतधकिम १० प्रतिशिका दरले 
रु.१०८८३७ मात्र ददन िक्ने देन्खतछ । ििथि तनदेन्शकामा उल्लेख भएभतदा बढी हनुे गरी अनदुान 
ददएको रकम अिूल हनुपुने रु. 

३. िंस्थालाई गाई खररद गनि अनदुान दएको रकम मध्रे् िहकरीले रु.१८१०००० का १४ वटा गाई 
दहाल गाई फमि गठाटारबाट खररद गरेको देन्खतछ । उक्त गाईहरु खररद गरेपश्चाि िोको ववमा गरेको 
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िथा स्वास्थ परीक्षण गरेको कागिाि लेखापरीक्षणको क्रममा पेश हनु ुिकेन । िाथै एक वटा गाई 
खररद गरेको एक मवहना पश्चाि मरेको िानकारी लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि भएको छ । ििथि खररद 
गररएका अतर् गाईहरुिमेि स्वस्थ रहे नरहेको एवकन गनि िवकने अवस्था रहेन ।  

४. पटक पटक एकै िंस्थालाई अनदुान ददंदा अनदुानमा िबै नागररक िथा लन्क्षि िमहुलाई िमान अविर 
नहनु ेअवस्थालाई पातलकाले ध्र्ान ददएको देन्खएन ।  

      ििथि पातलकाले अनदुान वविरण िम्बतधी कार्िववतध िथा तनदेन्शका बनाई निकेको अवस्थामा 
नेपाल िरकार िथा िालकु तनकार्ले िोकेको कार्िववतध अपनाई कार्िक्रम िंचालन गने िथा अनदुान 
वविरण गने िफि  ध्र्ान ददन ुपदिछ । िाथै अनदुान वविरणमा िबै कृर्कको िरल पहुँच िथा उपलब्धिा 
बढाउने कम्िीमा ३ वर्ि तभत्रिम्म नदोहोररने गरर अनदुान वविरण गनुिपदिछ ।   

55.  अतर् तनकार्को खचि - गो.भौ.८३ तमति २०७७।०२।०८, िशस्त्र प्रहरी बल तितधलुीले ईि ितमल िथा 
फतनिचर उद्योगबाट रु.१९८०८९ का फतनिचर खररद गरेकोमा उक्त रकम पातलकाले फतनिचर उद्योगलाई 
भकु्तानी ददएको देन्खतछ । र्िरी पातलकाले अतर् तनकार्का  लातग फतनिचर िथा अतर् िामाग्री खररद गरी 
ददने कार्िमा तनर्तत्रण गनुि पदिछ । 

 

56.  पूिँीगि बिेटबाट महोत्िव िंचालन अनदुान – पूिँी ििृना नहनुे खालका वविरणमूखी िथा उपर्ोतगिा नददने 
खचिलाई तनरुत्िावहि गदै स्थानीर् िहले अतधकिम प्रतिफल ददने र पूिँीको तनमािण हनुे कार्िक्रम छनौट गरी 
पूिँीगि शीर्िकमा िमावेश गरी तितमि स्रोिको उच्चिम प्रर्ोग गनुिपदिछ। गो.भौ.५२ तमति २०७६।३।१६ 
बाट कार्ि पातलको २०७६।११।१४ को तनणिर् अनिुाद पातलकाले तितधलुी उद्योग वान्णज्र् िंघलाई मरीण 
महोत्िव िंचालका लातग रु.१००००० लाख अनदुान उपलब्ध गराएको छ  । र्िरर पूिँी तनमािणमा िहर्ोग 
नरहन,े उत्पादनमा वृवद्ध नगने वकतिमका खचिलाई पूँिीगि शीर्िकमा िमावेश गरर भकु्तानी ददने कुरामा ध्र्ान 
ददनपुदिछ ।  

 

 िघीर् िरकारबाट हस्िातिररि कार्िक्रम (न्शक्षा िफि )  

57.  न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिि - स्थानीर् िह अतिगिि रहेका िामदुावर्क ववद्यालर्हरुमा दरबतदी अनिुार 
न्शक्षकको पदपूतिि भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदिछ । र्ि स्थानीर् िह अतिगिि ववतभन्न िहका 
५१ िामदुावर्क ववद्यालर्हरुको न्शक्षक दरवतदी र पदपूतििको अवस्था एवं ववद्याथीको िंखर्ा तनम्नानिुार रहेको 
देन्खतछ । 

 

 

 

र्ि िम्बतधमा तनम्नानिुार देन्खएको छ । 

• दरवतदी नभएका ववद्यालर्हरुमा राहि दरवतदी िथा पातलकाले दरबतदी स्वीकृि गरी आतिररक श्रोिबाट 
िलवभत्ता खवुाउने गरर पदपतुिि गरी पठन पाठनको व्र्वस्था तमलाएको  छ । 

• ४८ ववद्यालर्मा १७७ न्शक्षक दरबतदी रहेकोमा १५७ पदमा स्थार्ी पदपिुी भएको १२० करारमा 
रहेको र बाँकी पदमा अस्थार्ी िथा राहि न्शक्षक रहेको देन्खतछ । दरबतदी अनिुारको न्शक्षक पदपिुी 
हनुपुदिछ । 

ववद्याथी िंखर्ाको िलुनामा न्शक्षक बढी भएकोबाट कम भएको ववद्यालर्मा न्शक्षकको दरबतदी तमलान एंव 
तर्नु ववद्याथी भएका ववद्यालर्हरु िम्भाव्र्िाका आधारमा मिि गनुिपदिछ । 

ववद्यालर् न्शक्षक दरवतदी 
स्थार्ी 
पदपिुी 

पदपिुी मध्रे् 
करार 

ववद्याथी िंखर्ा 

४८ वटाको िम्मा १७७ १५७ १२० ७६९७ 
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58.  छात्रवनृ्त्त वविरणाः पातलकाले छात्रवृन्त्त तनकािा ददएको रकम ववद्यालर्ले िोही प्रर्ोिनमा खचि गरेको अनगुमन 
गरी र्वकन गनुि पदिछ।र्ो वर्ि पातलकाले गोश्वारा भौचर नं. १६।२०७६।८।२५ बाट ४८ ववद्यालर्लाई 
देहार् अनिुार दतलि, तिमातिकृि र छात्रा छात्रवृन्त्त रू. १५,३०,६००।– तनकािा ददएको छ। छात्रवृन्त्त 
िम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा तनम्नानिुार छन ्–  

 

 छात्रवृन्त्तको प्रकार ववद्यालर् िंखर्ा ववद्याथी िंखर्ा छात्रवृन्त्त दर िम्मा रकम 

छात्रा ४७ २६२१ ४०० १०४८४०० 
दतलि २७ १९३ ४०० ७७२०० 
तिमातिकृि २२ ८१० ५०० ४०५००० 
िम्मा ४८ ३६२४  १५३०६००  

 

58.1.  गाउँपातलकाले ववद्यालर्लाई तनकािा ददएको छात्रवृन्त्त रकम वविरण गरे नगरेको िम्वतधमा अनगुमन गरेको 
प्रतिवेदन पेश गरेको छैन।  

58.2.  पातलकाले छात्रवृन्त्त तनकािा ददएको रकम ववद्यालर्ले िोही प्रर्ोिनमा खचि गरेको र्वकन गनुि पदिछ।र्ो वर्ि 
छात्रवृन्त्त तनकािा ददएको रकम ववद्यालर्ले ववद्यातथिलाई वविरण गरेको भरपाई पेश गरेका छैनन ्। ििथि 
उक्त तनकािा भएको रकम वविरण गरे नगरेको िम्बतधमा पातलकाबाट अनगुमन िमेि भएको पाईएन । 
ििथि पातलकाबाट अनगुमन हनुपुदिछ ।   

59.  पाठ्यपसु्िक अनदुानाः न्शक्षा ववज्ञान िथा प्रववतध ववकाि मतत्रालर्वाट तमति २०७६।४।२७ मा स्वीकृि 
भएको कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िकाको मागिदशिनको वक्रर्ाकलाप नं. ३.१ मा IEMIS मा प्रववष्ट िथर्ाङ्कलाई 
िम्वन्तधि ववद्यालर्बाट कक्षागि ववद्यातथिको र्थाथि िथर्ाङ्किँग  ित्र्ापन गराई आवस्र्क कक्षागि र ववर्र्गि 
पाठ्यपसु्िकको िंखर्ा र्वकन गरी पवहलो पटक ववद्याथी िंखर्ाको ७५ प्रतिशिलाई अनदुान ददने, २०७७ 
वैशाखमा शरुुहनुे शैन्क्षक शत्रको ववद्याथी भनािको वववरण, पाठ्यपसु्िक खररद र वविरण गरेको वववरणका 
आधारमा र्वकन हनुे रकममात्र थप अनदुान ददने उल्लेख छ।र्ो वर्ि पातलकाले ४८ ववद्यालर्लाई ७५ 
प्रतिशि अनदुान रु.२५२६४५५ र नपगु रकम ३३ ववद्यालर्लाई रु.९२६५१४ िमेि िम्मा 
रु.३४५२९६९।– पाठ्यपसु्िक अनदुान उपलव्ध गराएकोमा शैन्क्षक शत्रको िरुुवािमै परुा िेटमा पसु्िक 
उपलब्ध भए नभएको अनगुमन गरी उपलब्धिाको ितुनन्श्चि गरेको देन्खएन। िाथै देहार्का ववद्यालर्लाई 
ददएको अनदुानबाट पाठ्यपसु्िक वकनेको ववल िथा वविरण गरेको भरपाई पेश भएको नभएकव भनी 
लेखापरीक्षणबाट औल्र्ाए पश्चाि पातलकाका न्शक्षा प्रमखुबाट ववद्यालर्मा अनगुमन गरी रकम तनकािा भए 
अनिुारका पसु्िक वविरण भएको प्रतिवेदन पेश भएको छ । ििथि पाठ्यपसु्िक वापि थप रकम तनकािा 
दददा कार्िक्रम कार्ाितवर् पनु्स्िकामा उलेल्ख भएक अनरुपको प्रकृर्ा अपनाई ददने िफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

 ति.नं. ववद्यालर्को नाम िम्मा रकम 

1.  िकेुश्वर तन.मा.वव., चनौटे ६५८९० 

2.  भमेुश्वरी तन.मा.वव.,  ६४३६८ 

3.  प्रा.वव. लहरे माईस्थान ७२९८ 

4.  कातलदेवी प्रा.वव दतधदमार २४०१९ 

5.  प्रा.वव. भोगटेनी ६३१४ 

6.  प्रा.वव. कुडुले माहरुीदमार २९०६६ 

7.  प्रा.वव. ठुलीनटेो न्शरटोल ८५१५ 

8.  प्रा.वव. भिुाहा ४५७० 

9.  िनकल्र्ाण प्रा.वव. ठुलो गदुिवा १७६७ 

10.  प्रा.वव. पाङ्ग्रखेोला १९६६८  
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11.  िनिाक्षर प्रा.वव.िालभुञ्ज्र्ाङ ६२३० 

12.  िनिािी प्रा.वव. वेिेनी ५२३९ 

 िम्मा २४२९४४  
60.  िेतनटरी प्र्ाड खररदाः िामदुावर्क ववद्यालर्का छात्राहरुलाइि तनशलु्क स्र्ातनटरी प्र्ाड वविरण गनि पातलकाले 

२५३९६ प्र्ाकेट िेतनटरीप्र्ाड खररद गरी गो.भौ.नं. १२८।०७७।३।३० बाट रु. १५४९६६३।– 
भकु्तानी  गरेको छ । छात्राहरुको स्वास्थर् िथा िरिफाईिँग िोतडएको र्स्िो खरीद कार्ि आतथिक वर्िको 
िरुुमा गरी िमर्मै वविरणको व्र्वस्था तमलाउनपुनेमा आतथिक वर्िको अतत्र्मा खरीद गरी ववद्यालर्लाई 
वविरण गरेको छ।प्र्ाड खररद िथा वविरण िम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा तनम्नअनिुार छाः 

 

60.1.  प्र्ाड खररदको लातग आपूतििकिाििँग भएको िम्झौिामा आपूतिि हनुे स्र्ानीटरी प्र्ाडको म्र्ाद िमाि हनुे अवतध 
स्टोर दान्खला हनुे िमर्मा १८ मवहना बाँकी रहेको हनु ुपने, उत्पादनको म्र्ाद िोभतदा कम हनुे भएमा ७५ 
प्रतिशि म्र्ाद बाँकी हनु ुपने उल्लेख भए िापतन िामान आपूतििको िमर्मा पातलकाले मालिामानको तनरीक्षणको 
नगरेकोले िो बमोन्िमको म्र्ाद िथा तनधािररि गणुस्िरको भए नभएको खुल्न आएन।खररद तनर्मावलीमा 
भएको व्र्वस्था अनिुार आपूतिि भएका िामानको भण्डार दान्खला गनुि अगावै तनरीक्षण गरी िोवकएको गणुस्िर 
पररमाण र अवतध बमोन्िम भएको ितुनन्श्चि गनुि पदिछ। 

 

60.2.  पातलकाले िेतनटरी प्र्ाडको िरुन्क्षि भण्डारण गरी ववद्यालर्को माग अनिुार तनकािा ददने, िोवकएअनिुार 
वविरण भए नभएको र वविरणको अतभलेख व्र्वन्स्थि राखेनराखेको अनगुमन गने र वर्ाितिमा रहेको मौज्दाि 
र्वकन गरी आगामी वर्िकोलातग आवश्र्क खदु पररमाण र्वकन गरी आवश्र्क पररमाणमामात्र खररद गने 
व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ। 

 

61.  िमानीकरण अनदुानबाट न्शक्षकको िलब भत्ता – अतिर िरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ 
ले स्थानीर् िहलाई स्वीकृि दरबतदी तभत्रका न्शक्षकको िलब भत्ता बापि िशिि अनदुान उपलब्ध गराउने 
व्र्वस्था छ पातलकाले स्वीकृि दरबतदीतभत्र नपरेका न्शक्षकलाई ववत्तीर् िमानीकरण अनदुानबाट रु. 
४९२६०००/ िलब भत्ता भकु्तानी गरेको भनी लेखापरीक्षणबाट औल्र्ापश्चाि पातलकाले ववद्यातथिक िंखर्ा 
बढी भएका ववद्यालर्मा पातलकाको नीतिअनिुार न्शक्षक रान्ख िलब भत्ता भकु्तानी गरेको भनी तमति 
२०७८।०३।०८ मा बिेको गाउँ िभाबाट तनर्तमि गरेको छ । ििथि न्शक्षक दरबतदी तमलान गरी र्ि 
प्रकारक खचािमा तनर्तत्रण गनुिपदिछ । 

 

62.  पातलकाले अनाथ िथा द्वतद वपतडि पररवारका बालबातलकाको अध्र्र्नमा तनरतिरिाको लातग आ व ०७६/७७ 
गो भौ नं २५८ बाट छात्रवृन्त्त प्रदान गरेको छ। पातलकाले छात्रवृन्त्त प्रदान गदाि िरकारी ववद्यालर्मा 
अध्र्ार्नरि ववद्याथीलाई भतदा बढी प्राथतमकिा बोतडिङ्गमा अध्र्ार्नरि ववद्याथीलाई ददएको पाईर्ो ।त्र्ििै 
१३ िना मध्रे् एउटै ववद्यालर्का ७ िना ववद्याथीलाई प्रदान गनुिले तनष्पक्ष रुपमा वविरण भएको भनी िहिै 
र्वकन हनुे अवस्था रहेन।  

 

 ति नं ववद्याथीको नाम अध्र्ार्नरि ववद्यालर् कक्षा बझुेको रकम 

१ अतमर थापा न्शतधलुी बहमुखुी क्र्ाम्पि न्शतधलुीमाडी ११ १५००० 
२ ििुन ङ्यािरु भगविी आवातिर् मा वव २ ५०००० 
३  रोन्स्मिा कालिान भगविी आवािीर् मा वव एल के िी ५०००० 
४ तनतमिा कुवर तिध्दस्थली बोतडिङ्ग स्कुल एल के िी ७००० 
५ तनिा कुवर तिध्दस्थली बोतडिङ्ग स्कुल एल के िी ७००० 
६ उस्मा कुवर तिध्दस्थली बोतडिङ्ग स्कुल १० १३००० 
७ उन्स्मिा कुवर तिध्दस्थली बोतडिङ्ग स्कुल १० १३००० 
८ स्मतृि कुवर तिध्दस्थली बोतडिङ्ग स्कुल ७ १०००० 
९ तनवक कुवर तिध्दस्थली बोतडिङ्ग स्कुल ७ १०००० 
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१० तनवकिा कुवर तिध्दस्थली बोतडिङ्ग स्कुल २ ७००० 
११ वहमाल माझी न्शतधलुी बहमुखुी क्र्ाम्पि न्शतधलुीमाडी ११ १५००० 
१२ तनमाििा माझी िनज्र्ोिी मा वी ९ १३००० 
१३ ितिर् माझी कमला एकेडेमी तितधलुीमाडी ९ ७००० 
िम्मा    २१७०००  

 स्वास्थर्िफि   
63.  िलबी प्रतिवेदनाः तनिामिी  िेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख(२) मा मतत्रालर्, िन्चवालर्, आर्ोग र ववभाग 

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

64.  पविखचि वढी भकु्तानीाः आतथिक कार्िववतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ (८) अनिुार कुनै रकमको 
भकु्तातन ददँदा रीि पगेु वा नपगेुको िाँच गनुि पने व्र्वस्था छ ।भकु्तातन गनुि पने रकम एवकन नगरी भकु्तातन 
गनुि हुँदैन।पातलकाले गोश्वारा भौचर नं. ४।०७६।७।२९ बाट कमिचारीहरुलाई चाडपवि खचि भकु्तानी ददँदा 
दईु मेतडकल अतधकृिको भत्ता रकमिमेि िोडी पविखचि भकु्तानी ददएको देन्खएकोले तनम्नानिुार हनु ेरू. 
१०७५०।– अिलु गनुिपने देन्खर्ो रू....... १०७५० 

 कमिचारीको नाम िलव स्केल भकु्तानी ददनपुने चाडपवि खचि भकु्तानी रकम वढी भकु्तानी 

वविर् दवुाल ४०३८० ४०३८० ४५७५५ ५३७५ 

वविर्राि भट्ट ४०३८० ४०३८० ४५७५५ ५३७५ 

िम्मा ८०७६० ८०७६० ९१५१० १०७५०   
65.  और्तध खररदाः नगर पातलकाले र्ो वर्ि रु ४२२१५९३/ को और्तध खरीद गरेको छ । पातलकाले वफफा 

मेतडतिन िप्लार्ििबाट शीलवतदी दरभाउपत्रमा िारभिु रुपमा प्रभावकारी ठहर गरी रु.१८२१५७१ का 
और्तध खररद गरेको छ। बाकी रु२४०००२२/ को और्तध ववतभन्न तमतिमा ववतभन्न िप्लार्ििबाट खररद 
गरेको छ।और्तध खररदमा देन्खएको ब्र्होरा देहार्बमोन्िम रहेको छ। 

 

65.1.  आपूतिि हनुे और्तध डव्ल.ुएच.ओ. िवटफाइड हनुपुने और्तधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद िमाि तमति 
उल्लेख गरी िम्बन्तधि ववर्र् ववज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त और्तध तबक्रीको लातग होइन 
खलुाएको प्रमाण िमावेश नभएको, 

 

65.2.  आपूतिि भएका और्धी एंवम िन्ििकल िमान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेशीवफकेशन अनिुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारण और्तधको गणुस्िर र म्र्ाद िम्बतधमा र्वकन गनि िवकएन ।  

65.3.  और्तधको न्ितिी वकिावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र न्िल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको खुल्ने गरी 
व्र्वन्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको,  

65.4.  और्तधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपनेमा एकमषु्ट घटाउने गरेको देन्खर्ो।  
 ििथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको वववरण अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े िोकीएको 

गणुस्िर अनिुारकै और्तध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद गररएको और्तधको वववरण 
खलु्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथिक वर्िको अतत्र्मा बांकी रहेको और्तधहरु न्िम्मेवारी िारी न्ितिी 
अतभलेख व्र्वन्स्थि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 
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66.  प्रमाण वेगर भकु्तानीाः आतथिक कार्िववतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ (८) अनिुार कुनै रकमको 
भकु्तातन ददँदा रीि पगेु वा नपगेुको िाँच गनुि पने व्र्वस्था छ । स्वाश्थर् िफि का १६ कमिचारीलाई िामान्िक 
िरुक्षा वापिको रकम वाहेक िम्मा रु. १३०९५६।९५  अतिररक्त िमर् काम गरेको भत्ता रकम भकु्तानी 
ददएकोमा अतिररक्त िमर् काम गरेको प्रमाण िवहिको कागिाि पेश नभएको भनी आतिररक 
लेखापरीक्षणबाटिमेि  औल्र्ाएकोमा अन्तिम लेखापरीक्षको लातग िमेि पेश हनु नआएको रु.       १३०९५७ 

67.  माि ृिथा नवन्शश ुस्वाश्थर् कार्िक्रमाः माि ृिथा नवन्शश ुस्वास्थर् कार्िक्रमबाट र्ो वर्ि प्रििुी र्ािार्ाि, 
प्रोत्िाहन िथा िंस्थागि रुपमा भकु्तानी हनुे रकमिमेि देहार्अनिुार रू. १०३८०००।– खचि लेखेकोमा 
तनम्न व्र्होरा देन्खर्ोाः  

 गो.भौ.नं प्रा.स्वा.केतर खचि लेखेको 
िंखर्ा 

४ पटक िवुवधा 
तलने िंखर्ा 

स्वाश्थर् िस्थाले 
पाउने रकम 

पातलकाबाट 
खचिलेख्न ुपने 

रकम 

िशििबाट 
लेखेको खचि 

१०९।०७७।३।२४ कवपलाकोट ७६ ५३ ७६००० ० २७०४०० 

३७२।०७७।३।२५ कल्पवृक्ष ९३ ५८ ९३००० ३५३८०० ० 
१७३।२०७६।१२।४ महादेव स्थान १३३ ९१ १३३००० ५०५४०० ० 
िम्मा  ३०२ २०२ २०२००० ७६७६०० २७०४००   

67.1.  खचि लेखेको ववल भरपाईिाथ िम्लग्न कागिाि परीक्षण गदाि २०२ ितु्केरीको मात्र प्रोटोकल अनिुारको 
िमर् पगेुको िनाई एएनिी काडि िमावेश गरी खचि लेखेको देन्खर्ो । बाँकी १०० िना ितु्केरीको एएनिी 
काडि िथा तनिहरुको पररचर् खलु्ने कागिािवेगर प्रितुि र्ािार्ाि खचि र िंस्थागि अनदुानिमेि रू. 
२००००० भकु्तानी ददएको देन्खएकोले िो िम्वतधमा पातलकाले छानववन गरी िी िस्थामा ितु्केरी भएका 
वास्िववक लाभग्राहीलाई भकु्तानी भएको हो होईन र्वकन गनुि पदिछ रू...... 

 
 
 
 
 

२००००० 

68.  पाररश्रतमक कराः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८७ मा रोिगारबाट प्राि आर् गणाना गदाि िमावेश गररने 
रकम भकु्तानी दददा अनिूुची १ बमोन्िम कर कट्टा गनुिपने उल्लेख छ।पातलकाले स्वाश्थर् र्ो वर्ि िमार्ोिन 
ग्रडे िथा छुट प्राववतधक ग्रडे िथा अतिररक्त िमर् भत्तािमेि भकु्तानी ददएकोमा पाररश्रतमक कर कट्टा गरेको 
नदेन्खएकोले देहार्अनिुार हनुे रू.१६७९३१ कर अिलु गरी दान्खला गनुिपने देन्खर्ो रू...... १२८०३४ 

 नाम थर वावर्िक िलव 
भत्ता क.िं. 
थपिमेि 

छुट ग्रडे 
रकम 

अतिररक्त भत्ता िम्मा आर् छुट हनु े
रकमहरु 

कर कट्टा रकम 
वाहेक) 

मे.ि.ुवविर् दवुाल ६२३४४० ० २८०११५ ९०३५५५ ५३४००० ६६३३१ 

मे.ि.ुवविर्राि भट्ट ६२३४४० ० २५२२३६ ८७५६७६ 570000 61703 

िम्मा      १२८०३४   
 कृवर् िशिि  

69.  प्रधानमतत्री रोिगार कार्िक्रम – स्थानीर् िहमा िूचीकृि बेरोिगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोिगारी प्रत्र्ाभूि 
गराउन एवम ्िामूदावर्क पूवािधारहरुको ववकाि माफि ि नागररकको िीवनर्ापनमा िधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िहतभत्र प्रधानमतत्री रोिगार कार्िक्रम िञ्चालनमा रहेको छ । र्ि कार्िक्रम अतिगिि पातलकाले 
आफ्नो क्षेत्र तभत्र रहेका बेरोिगारहरुको िथर्ाकं अद्यावतधक गरी उपलब्ध स्रोि िाधन िथा बिेटको अतधकिम 
िदपुर्ोग हनुेगरी स्थानीर् िहतभत्रका वडाहरुमा िडक तनमािण िथा ममिि, तिचाई कुलो तनमािण र ममिि, 
िटवतध तनमािण लगार्िका कार्ि गरी र्ि वर्ि ८०० िनालाई रोिगारी उपलव्ध गराई रु.१६३९००० रकम 
ज्र्ालामा खचि गरेको छ । लन्क्षि वगिलाई ४ ददनदेन्ख २१ ददनिम्म रोिगारी उपलब्ध गराई श्रतमक 
ज्र्ाला, प्रशाितनक र कार्िक्रम खचि लेखेका छन ्। उक्त खचिवाट लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोिगारी ििृना 
भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोिगारी ििृिना भएको देन्खंदैन ।  
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70.  िवारीिाधन खररद – अथि मतत्रालर्को स्थानीर् िहमा बिेट ििुिमा कार्ाितवर्न आतथिक व्र्वस्थापन िथा 
िम्पिी हस्िातिरण िम्बतधी तनदेन्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनिुार नेपाल िरकारबाट उपलब्ध 
गराइएको बिेट िथा स्रोि िाधनबाट कार्ािलर्को तनर्तमि प्रर्ोिनको लातग िवारी िाधन खररद गनि नपाईने 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि वववरण अनिुार पातलकाले १ थान चार पांग्रे िवारी िाधन 
खररदमा रु.२७४९००० खचि गरेको छ । 

 

 िामान्िक िरुक्षािफि   
71.  र्ि गाउँपातलकाले र्ो वर्ि िामान्िक िरुक्षा वापि रु ४,८७,०१,२००/ खचि गरेकोमा देन्खएका व्र्होरा 

देहार्बमोन्िम छन ्। 
 

71.1.  लगि व्र्वस्थापनाः िामान्िक िरुक्षा कार्िक्रम िञ्चालन कार्िववतध, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दिाि र 
नवीकरण, लगि कट्टा िोवकएको तमति तभतै्र पररचर्पत्र अतनवार्ि रुपमा नवीकरण गरी िामान्िक िरुक्षा भत्ता 
वविरण गनुिपने, प्रत्रे्क बर्ि लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको िंखर्ा र्वकन गनुिपने, भत्ता वविरण गदाि बैंक 
माफि ि भत्ता वविरण गनुिपने, िामान्िक िरुक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा िञ्चालन गनि तनर्तमि रुपमा 
अनगुमन गनुिपने, केन्तरकृि िूचना प्रणालीमा प्रववष्टी गरर अद्यावतधक गने न्िम्मेवारी िामान्िक िरुक्षाको 
अन्खिर्ारी पाउने िम्वन्तधि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ । पातलकामा िामान्िक िरुक्षा भत्ता 
वविरण व्र्वन्स्थि बनाउन घटना दिाि िथा िामान्िक िरुक्षा भत्ता व्र्वस्थापन प्रणाली MIS System लाग ु
गरीएको छ। िर प्रणालीमा वविरणहरु शदु्ध र पणुि रुपमा प्रवववष्ट नगरेको कारणले प्रणालीको माध्र्मबाट 
तनकातलएको भरपाईको वविरणमा पतन शदु्धिा पाइएन । ििले गदाि भत्ता वविरणमा दोहोरो, मतृ्र् ुभएका 
व्र्न्क्तको पतन भरपाईमा नाम नहटाएको िस्िो िमस्र्ा देन्खएको हुँदा अद्यावतधक वववरण ववश्वितनर् भए 
नभएको र गलि लाभग्राही भए नभएको कुरा एवकन हनु िवकएन । 

 

71.2.  नगद वविरणाः िामान्िक िरुक्षा कार्िक्रम िञ्चालन कार्िववतध, २०७५ को दफा २२ मा अतर्त्र िनुिकैु कुरा 
लेन्खएको भए िापतन मतत्रालर्को स्वीकृति ववना हािहािै नगद वविरण गनि पाइनेछैन भन्ने व्र्वस्था गरेको छ 
। कार्ािलर्ले िामान्िक िरुक्षा भत्ताको रकम वडा िन्चवहरुलाई पेश्की ददई िन्चवहरुले हािहािै 
लाभग्राहीहरुलाई वविरण गरेको देन्खतछ । हािहािै नगद वविरण गरी औठाछाप लगाएको भरपाईको आधारमा 
पेश्की फर्छ्यौट गने गरेको छ । नगद वविरण गनि नपाइने व्र्वस्था गदाि गदै पतन कार्ािलर्ले हािहािै नगद 
वविरण गरेबाट कार्िववतधको पालना नभएको देन्खएकोले र्थान्शघ्र र्स्िा कार्ि बतद गरी लाभग्राहीको बैक 
खािामाफि ि मात्र रकम वविरण गने व्र्वस्था गनुिपदिछ । 

 

71.3.  िामान्िक िरुक्षा भत्ता तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ६ िामान्िक िरुक्षाको अतभलेख राखी भत्ता वविरण 
गररने उल्लेख छ।अतभलेखमा छुट भएमा अतभलेख अद्यावतधक गरी अको मवहनाबाट िामान्िक िरुक्षा प्रदान 
गरीने उल्लेख भएकोमा वविरण भएको िामान्िक िरुक्षा भत्ता भरपाई परीक्षण गदाि प्रणालीमा नाम िमावेश 
नभएका देहार्का व्र्न्क्तहरुको नाम हािले थप गरी भत्ता वविरण गरेको देन्खर्ो।तनर्ममा भएको व्र्वस्था 
ववपरीि िामान्िक िरुक्षा भत्ता वविरण गने कार्ि ित्काल बतद गनुि पदिछ।िाथै लगिमा नभएका व्र्न्क्तहरु 
बास्िववक लाभग्राही भए नभएको िम्वतधमा पालवककाले छानववनिमेि गनुि पदिछ। 

 

 वडा नं िम्मा लाभग्राही नागररकिा नं उल्लेख नभएको 

वडा नं २   

ज्रे्ष्ठ नागररक अतर् १९० ९० 
ज्रे्ष्ठ दतलि ९ ५ 
ववधवा १२४ ७८ 
वडा नं ६   
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ज्रे्ष्ठ नागररक अतर् १४० ५९ 
ज्रे्ष्ठ दतलि ३१ १३ 
ववधवा १११ ५४  

71.4.  प्रतिवेदन पेश गनुिपनेाः िामान्िक िरुक्षा तनर्मावली २०७६ को तनर्म २३ को उपतनर्म १ मा स्थानीर् 
िहले आफ्नो क्षेत्रतधत्र वविरण गररएको िामान्िक िूरक्षा भत्ताको चौमातिक िथा वावर्िक प्रतिवेदन अनिूुची 
६ बमोन्िमको ढाँचामा िर्ार गरी ववभाग िथा प्रदेशको िामान्िक िरुक्षा िम्बतधी ववर्र् हेने तनकार्मा 
पठाउन ुपनेछ ।उपतनर्म १ बमोन्िम चौमातिक प्रतिवेदन पठाउंदा पवहलो चौमातिक प्रतिवेदन मंतिर ७ गिे 
तभत्र दोस्रो चौमातिक प्रतिवेदन चैि ७ गिेतभत्र र िेस्रो चौमातिक प्रतिवेदन िथा वावर्िक प्रतिवेदन अको 
आतथिक बर्िको िाउन १५ गिेतभत्र ववभागले िोकेबमोन्िम पठाउन ुपनेछ भन्ने व्र्वस्था भएकोमा गाउँपातलकामा 
िो तनर्मको पालना भएको पाइएन । पातलकाले तनर्मको पालना गने ववर्र्मा ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ । 

 

 िामान्िक िरुक्षा भत्ता वविरण िम्वतधमा नमनुा छनौट गरी लेखापरीक्षण गदाि मतृ्र् ुभएकालाई भत्ता 
वविरण गरेको, लगिमा नाम नभएकालाई हािले नाम थप गरी भत्ता ददएको, भरपाई भतदा घटी रकम वफिाि 
गरेकोमा िोडिम्मािमेि परीक्षण नगरी पेश्की फर्छ्यौट गरेको अवस्था रहेकोले पातलका पदातधकारी िथा 
व्र्वस्थापनले र्िमा िधुार गनुि पदिछ।  

 

72.  कोतभड–१९ िफि ाः आ व २०७६।७७ को आर्ाढ मिातििम्म कोतभड–१९ रोकथाम िथा तनर्तत्रणको लातग 
भएको आम्दानी िथा खचिको वववरण तनम्नानिुार रहेको छ। 

आम्दानी स्रोि रकम रु खचि न्शर्िक  रकम रु 

प्रदेश कोतभडकोर् बाट १०००००० राहि वविरण ५०६००८७ 
पातलकाको आफ्न ैस्रोिबाट ८५३५३७४ क्वारेतटाइन होन्ल्डङ िेतटर तनमािण 

व्र्वस्थापन  
४५४१३१ 

िंघीर् कोतभड कोर्बाट  १५३००१२ िनशन्क्त पररचालन २२९४३९० 
अतर् स्रोिबाट १०४६९०२ और्धी िथा स्वास्थर् िामाग्री खररद १६८२२५८ 
 िाझेदारी कार्िक्रमबाट  अतर् शीर्िकमा खचि १६०००० 
  मौज्दाि २७६१४५५ 
िम्मा  १२११२२८८ िम्मा १२११२२८८ 

कोतभड–१९ मा गाउँपातलकाबाट भएको खचिको शे्रस्िा परीक्षणबाट तनम्न व्र्होरा देन्खएकाछन।् 
 

पातलकाले प्रतिपररवार ५ वटाका दरले िावनु ३२५०० गोटा खररद गरी वविरण गरेको छ । िाथै राहि 
वविरण िफि  तमति २०७६।१२।२४ मा कार्ािलर्पातलकाबाट तनणिर् राहिको ववकल्प रोिगारी कार्िक्रम 
माफि ि दैतनक ज्र्ातमको रु. ८०० र तमस्त्रीको रु.१००० का दरले हनुे गरी पातलकाका बाट स्वीकृि 
र्ोिनाहरुमा काममा लगाई रु.३५६७६००० खचि लेखेको छ ।  

 

 ववपद् व्र्वस्थापन  
73.  ितमति गठन- ववपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्रे्क स्थानीर् 

िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा ०० िना िदस्र् रहेको स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन ितमति 
गठन गनुिपने व्र्वस्था छ। पातलकाले ऐनमा िोवकएबमोन्िमको ितमति गठन गरी ६ वटा बैठक बिेको छ 
। बैठकको तनणिर्बाट कोतभड महामारी तनर्तत्रण िथा रोकथामको लातग राहि िामाग्री खरीद िथा वविरण, 
क्वारेतटाइन तनमािण िथा व्र्वस्थापन िम्बन्तध काम गरेको छ।ऐनमा िोवकएबमोन्िम ितमति गठन गरी 
िोवकएको काम, कििव्र् र अतधकारमा िक्रीर् बनाउनपुदिछ । 

 

74.  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 ितमतिको 
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काम, कििव्र् र अतधकारमा पररर्द्/कार्िकारी/प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन कार्िकारी ितमतिबाट स्वीकृि एकीकृि 
क्षेत्रगि नीति िथा कार्िक्रम अनरुुप हनुे गरी स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन र्ोिना ििुिमा गरी कार्ाितवर्न गने, 
बिेट ववतनर्ोिन गनि लगाउने, िबै पक्षको िमतवर् र िंलग्न गराउने, ववपद् पूवि िर्ारी िथा प्रतिकार्ि ितमति 
गठन गने, प्रभाववि क्षेत्रमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोन्िम कार्ि गरे/नगरेको अनगुमन गने, ववपद् 
िूचना प्रणाली ववकाि र िञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, ववपद् घरपररवारको पवहचान गने, कमिचारी क्षमिा 
अतभवृवद्धको व्र्वस्था र कार्िक्रम िवहिको कार्िर्ोिना िर्ारी गरी लागू गने/गराउन िम्बतधी व्र्वस्था छ 
। पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोवकएका कार्िहरू गरेको छैन। ऐन िथा तनर्मावलीको पालना 
गनुि/गराउन ुपदिछ ।  

75.  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 
कोर्को िञ् चालन िम्बतधी व्र्वस्था िम्बन्तधि स्थानीर् िहले बनाएको तनर्ममा िोवकएबमोन्िम हनुे व्र्वस्था 
छ। पातलकाले ववपि व्र्वस्थापन कोर्मा रु.२५००००० बिेट ववतनर्ोिन खचि गरेको छ । 

 

76.  वावर्िक प्रतिवेदन – ववपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् ववपद् 
व्र्वस्थापन ितमतिले प्रत्रे्क आतथिक वर्िमा गरेको कामको वववरण िवहिको वावर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरी 
न्िल्ला ववपद् व्र्वस्थापन ितमति िथा प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन कार्िकारी ितमति िमक्ष पेि गनुिपने व्र्वस्था 
छ । पातलकाले कामको वववरण िवहिको वावर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरी िम्बन्तधि ितमतिमा पेि गरेको पाइएन 
। ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदिछ । 

 

77.  आतिररक लेखापरीक्षण – स्थानीर् िह िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले आतथिक 
कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्वर्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातिक िमाि भएको 
एक मवहना तभत्र आतिररक लेखापरीक्षण गराई आतिरीक लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्र्होराहरु अन्तिम 
लेखापरीक्षण हनुअुगवै फर्छ्यौट गनुिपने व्र्वस्था उल्लेख छ । िर पातलकाले आतिररक लेखापरीक्षकले 
औल्र्ाएका देहार्का व्र्होराहरु लेखापरीक्षण अववधिम्म पतन फर्छ्यौट गरेको पाईएन । उक्त बेरुिूहरु 
िोकीए बमोन्िम फर्छ्यौट गनुिपने देन्खएको रु. 

 
गो भौ नं तमति ब्र्होरा रकम 

 गाउँपातलका पून्िगि  
३२/०७६/९/२६ उज्र्ालो नेपाललाई बढी भकू्तातन ७९९ 
१४४/०७७/३/८ तिमलथली उन्नि बाख्रा उत्पादन फमिलाई बढी भकू्तातन ४१०० 

३२/०७६/९/२६ 
ववद्यालर्ले कम्प्र्टुर र फतनिचर खररद गदाि बैठक बिेको तमति 
भतदा अन्घको तमतिमा कोटेशन प्राि 

१५९४९९ 

२२१/०७७/३/२४ 
उपभोक्ता ितमतिलाई स्थानीर् दररेट भतदा बढी दरमा ि ेिी वी 
भाडा भकू्तातन 

८७६४ 

२२९/०७७/३/२४ 
उपभोक्ता ितमतिलाई स्थानीर् दररेट भतदा बढी दरमा स्काभेटर 
भाडा भकू्तातन 

७००७७ 

२७२/०७७/३/३० नतफाइलरबाट कृवर् िामाग्री खररद ५७५११ 
२७९/०७७/३/३० तबल टुक्रा पारी खररद १२९६७ 
२८३/०७७/३/३० ररि ब लाखेलाई बढी भकू्तातन १२२९ 
२८४/०७७/३/३० कन्तटतिेतिी कम कट्टी ५४९४ 
२९०/०७७/३/३० पाइप खररदमा शे्रष्ठ मेतिनरीलाई िक्कल तबल नरहेको ५६२५ 

 
 
 
 
 
 
 

८०१७५ 
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२९०/०७७/३/३० पाइप खररदमा म ुअ कर कट्टा नगरेको ५८५० 
 गा पा चाल ु  

११२/०७६/९/१७ 
क्वातलिफ्टको एकै ददन २ वटा  तबल काटेको कर छल्न गरेकोले 
१३ प्रतििि भ्र्ाट कटाउनपुने 

४२०५ 

१२८/०७६/९/२७ रोहीि कोल्ड स्टोरले भ्र्ाट तबल प्रर्ोग नगरेकोले कटाउनपुने  २७५३ 
१४३/०७६/११/६ चचि भवन मगु्रदेोभानलाई बढी भकू्तातन ११२० 
२०३/०७७/१/२२ आमन्तत्रि िदस्र् बढी राखी बैठक भत्ता भकू्तातन २िना बढी २५५० 
२७७/०७७/३/९ आमन्तत्रि िदस्र् बढी राखी बैठक भत्ता भकू्तातन २ िना बढी २५५० 
३१४/०७७/३/१६ लगबकुमा प्रर्ोग भए भतदा बढी पटे्रोल भकू्तातन २०००० 
३१५/०७७/३/१६ लोकिेवा प्रशीक्षण कार्िक्रममा बढी भकू्तातन ७००० 
३५८/०७७/३/२३ ७ िना बढी आमन्तत्रि िदस्र्लाई बैठक भत्ता भकू्तातन ५१०० 
३७९/०७७/३/२६ ितमतिमा हनुपुने भतदा बढी ब्र्न्क्त बैठक बिी भत्ता  ११४७५ 
३८१/०७७/३/२८ टावर हेराललुाई बढी भकू्तातन २८७४ 
४०५/०७७/३/३० िदुदप के िी लाई बढी दैतनक भ्रमण भत्ता भकू्तातन २३५० 

िम्मा ८०१७५  
78.  अनगुमन िथा िम्परीक्षण – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुिू फर्छ्यौट गने 

व्र्वस्था रहेको छ ।िोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुिू फर्छ्यौट गने गराउने काम कििव्र् प्रमखु 
प्रशािकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । र्ो वर्िको लेखापरीक्षणको क्रममा कार्ािलर्बाट फछिर्ौट भई 
िम्परीक्षणका लातग अनरुोध भएको तनम्नानिुारको बेरुि ुफछिर्ौट गररएको छ ।  

 

 आ.व. वेरुि ु
दफा नं. 

फर्छ्यौटको िंन्क्षि व्र्होरा फर्छ्यौटको आधार िम्परीक्षण 

अिलुी प्रमाण तनर्तमि पेश्की  

075.76 59 बढी िलब रकम अिूल भई बेरुझ ु
दान्खला भएको 38038 0 0 0 38038 

075.76 50 बढी अनदुान तनकािा भएको रकम 
अिूल भएको 25000 0 0 0 25000 

075.76 57 अनक कम्ट्रक्िनको भवन तनमािण 
फर्छ्यौट भएको 0 0 0 5374106 5374106 

075.76 57 नमोबदु्ध तनमािण िेवाको पेश्की रकम 
वफिाि गरी पातलपकाले फर्छ्यौट 
गरेको  

0 0 0 668000 668000 

075.76 48 ववद्यालर्लाई बढी तनकािा भएको 
रकम बेरुि ूदान्खला 

290118 0 0 0 290118 

074.75 24 रु ४०६४३३९।०७ रकम वफिाि 
िवहि नेपाल ववद्यिु प्रातधकरण लाई 
ववद्यिु ववस्िार पे फर्छ्यौट 

0 0 0 18238837 18238837 

िम्मा 353156 0 0 24280943 24634099 

२०७५।७६ को दफा नं ६५ पातलकाका िनप्रतितनतध र कमिचारी पवुी नेपाल घमु्न िाँदाको दान्िितलङ्ग िम्म 
िाँदाको थप र्ािार्ाि खचि रु३८६०० पातलकाबाट तनर्तमि भई प्रतिक्रीर्ाका िाथ पेश भएको फछिर्ौट 
गररएको । 

 



0 
 

मररण गाउँपातलकाको िंन्चि कोर्को वववरण                                             अनिूुची-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) 

मररण गाउँपातलका तितधलुी 43330 295088 70481 10191 85218 460978 220189 149328 85314 454831 49477 
 

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

(रु.हिारमा) 

स्थानीर् िह 
 

न्िल्ला 
 

प्रारम्भीक वेरुिू प्रतिक्रीर्ाबाट फछिर्ौट बाकँी बरेुिू बेरुिूको बतगिकरण 

दफा 
रकम 

दफा 
रकम 

दफा 
रकम अिूल 

गनुिपने 

अतनर्र्तमि पेश्की 

िैदान्तिक लगिी िैदान्तिक लगिी िैदान्तिक लगति अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
पेश 

नभएको 

रािस्वको 
न्िम्मेवारी 
निारेको 

िोधभनाि 
नतलएको िम्मा कमि

चारर अतर् िम्मा 

मररण 
गाउँपातलका तितधलुी 43 68 30915 0 14 23908 43 54 7007 3967 123 2917 0 0 3040 0 0 0 

 
 

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

स्थानीर् िहको नाम न्िल्ला गि बर्ि िम्मको 
वाँकी  

िमार्ोिन 
िं प को लातग 

अनरुोध भएको 
िंपरीक्षण 

भएको रकम 
गि वर्ििम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वर्िको थप 
रकम 

५८ औ ँप्रतिवेदन 

िम्मको वाँकी वेरुि ु

५८ औ ँप्रतिवेदन 

िम्मको वाँकी मध्रे् 
पेश्की 

मररण गाउँपातलका तितधलुी 58233 0 24673 24673 33560 7007 40567 4092 
 


