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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

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

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

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

  

 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, लरु्म्बनी प्रदेश 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. २११ तमतिाः २०७९।३।२४ 
र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

मार्ादेवी गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
कर्पलबस्ि ु। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

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

छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. १७ करोड ९५ लाख ६ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् बेरुजू असलु गनुापने रू.१ करोड ३७ लाख ५५ हजार, 
प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.२ करोड २४ लाख ५ हजार, तनर्तमि गनुापने रू. १ करोड ७४ लाख १० हजार र पेश्की १२ करोड 
५९ लाख ३६ हजार रहेको छ ।पातलकाको गि बषासम्मको बेरुजू बाँकी रु ८ करोड ५३ लाख ९७ हजार रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन 
र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू २६ करोड ४९ लाख ३ हजार रहेको छ 
। मार्ादेवी गाउँपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

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

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

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

                                          

 

         (नारार्ण मरातसनी) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

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

२०७७।७८  
(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

४४ ४६ १७९५०६ ० ० ० ४४ ४६ १७९५०६ १३७५५ १७४१० २२४०५ ० ० ३९८१५ १२५९३६ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

कर्पलबस्ि ु ८५३९७ ० ० ८५३९७ ० १७९५०६ २६४९०३ 
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आर्थिक कारोबारको स्थथति 

आर्थिक बर्ि: २०७७/७८ 

कार्ािलर् र स्थान : मार्ादेवी गाउँपाललका, कपपलवस्तु 
पद नाम कार्िकाल सुरु ममति कार्िकाल समाप्ि ममति 

कार्ािलर् प्रमुख प्रमेश्वर र्ादव  २०७८-१०-२१ हाल सम्म कार्िरत 

कार्ािलर् प्रमुख कृष्ण प्रसाद ततलमल्ससना  २०७७-८-२१ 

 

कार्ािलर् प्रमुख जनकराज पन्थी  २०७७-४-१ 

 

लेखा प्रमुख प्रकाश गौतम  २०७७-१२-८ 

 

लेखा प्रमुख र्गररराज गौतम  २०७७-४-१ 

 

बेरुजु रकम १७९,५०५,८०३ 

स्थानीर् तह :  
 

गत बर्िको ल्जम्मेवारी  २३,५७,८३,०००  

आम्दानी खर्ि 
संघीर् सरकारबाट अनुदान ३८,२३,१०,००० र्ालु खर्ि ४४,०३,०३,०००  

प्रदेश सरकारबाट अनुदान ४,८५,०३,००० प ँजीगत खर्ि २०,२६,६९,०००  

राजश्व बाँडफाँट १०,१२,९८,००० पवत्तीर्/अन्र् व्र्वस्था ९,८७,०१,०००  

आन्तररक आर् १,३४,४६,००० 

  
 

अन्र् आर् ३,०४,४०,००० 

  
 

कुल आर् ५७,५९,९७,००० कुल खर्ि ७४,१६,७३,०००  
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बाँकी मौज्दात ७,०१,०८,०००   

क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

१  

  

पररचर् 

पररचर्–स्थानीर् नेततृ्वको पवकास गदै स्थानीर् शासन पद्धततलाई सुदृढ गरी स्थानीर् तहमा पवधातर्की, कार्िकाररणी र न्र्ातर्क 
अभ्र्ासलाई संस्थागत गनि स्थानीर् सरकारको संर्ालन गने उद्देश्र्ले र्स मार्ादेवी गाउँपाललकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् 
सरकारले संर्ालन गने कार्िमा सहकाररता, सह–अल्स्तत्व र समन्वर्लाई प्रवद्िधन गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभार्गता, 
उत्तरदातर्त्व, पारदलशिता सुतनल्श्र्त गरी नागररकलाई गुणस्तरीर् सेवा प्रदान गनुि मार्ा गाउँपाललकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स 
गाउँपाललका अन्तगित ८ वडा, ४४ सभा सदस्र्, ८८.५३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा ४८२१८ जनसंख्या रहेिो छ । 

 

२  

  

लेखापरीक्षणको उद्देश्र् 

स्थानीर् तहकाेे पवत्तीर् पववरण तथा कारोबारको तनर्लमतता तथा और्र्त्र्को आधारमा परीक्षण गरी पवत्तीर् प्रततवेदन उपर उर्र्त 
आश्वस्तता प्रदान गनुि पवत्तीर् लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । पवत्तीर् लेखापरीक्षणमा पेश भएको शे्रस्ता तथा आर्थिक 
कारोबारहरुको जोखखम पवश्लेर्ण, लेखापरीक्षण नीतत मानदण्ड, व्र्वस्थापन प्रतततनर्धत्वपत्र, लेखापरीक्षण मागिदशिन, व्र्वसातर्क 
लेखापरीक्षणका असल अभ्र्ासको आधारमा तर्ार गररएको स्वीकृत लेखापरीक्षण र्ोजना कार्िक्रम र लेखापरीक्षणको पवर्ध अनुसार 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ ।  

 

३  

  

विविर् व्र्िथथा 

र्स वर्ि पाललकाको सुत्र (SuTRA) को २७२ बाट देखखएको आर् व्र्र् र बाँकीको पववरण र्स प्रकार छ । 
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क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

 
 

स्थानीय संञ्चित िोषः स्थानीय सञ्चित िोष सम्वन्धिा देञ्चिएिा व्यहोरा मनम्नानसुार छन ः 

स्थानीय तहिो एिीिृत कवत्तीय कववरणले सो पामलिाित्र सम्पूणग आय र व्ययिो यथाथग ञ्चित्रण र्ने र्री िोष तथा लेिा मनयन्त्रि िायागलयबाट C-GAS 

िाफग त हनुे मनिासा लर्ायतिा सम्पूणग आय व्यय सिावेश नर्रेिो देहाय अनसुार सतु्र र एिीिृत कववरणिा फरि परेिो छ । 
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क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

(रू.हजारिा) 

कववरण ि.ले.प.फा.नं. २७२ एिीिृत आय व्यय कववरण फरि 

र्त वषगिो अल्या २३६००४ २३५७८३ (२२१) 
यस वषगिो आम्दानी ५७०३६६ ५४५५५७ २४८०९ 

यस वषगिो ििग रिि  ६७९८४२ ७४१६७३ (६१८३१)( 
बााँिी िौज्दात  १२६५२८ ७०१०८ ५६४२० 

लेखा प्रणाली सुत्रबाट सजृना भएको म.ले.प.फा.न.ं २७२ ले पाललकाको र्थाथि आर् व्र्र्को प्रतततनर्धत्व गरेको देखखएन । सब ैआर् 
व्र्र्लाई सुत्रको माध्र्मबाट एकीकृत गनुि पदिछ ।म.ले.प.फा.नं. २७२ अनुसार एकीकृत आर् व्र्र् पववरणमा घटी रहेको रु ५६४२०००० 
को हहसाब लमलान हुनु पदिछ। 

४ 

  

असुल गनुिपने  

१ ददिा खाजााः कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पुल्स्तका २०७७।७८ को क्रक्रर्ाकलाप नं २.७.११.१ मा सामुदातर्क पवद्र्ालर्का तोक्रकएका 
पवद्र्ाथीको लार्ग हदवा खाजा अन्तगित बालबबकास देखख कक्षा ५ सम्मको पवद्र्ाथीलाई प्रतत पवद्र्ाथी प्रतत हदन रु १५ का दरले 
अनुदानको व्र्वस्था गरेको छ ।गाउँपाललकाले भौ नं १०१।०७८।१।२ बाट रु ८५३१८५० हदवा खाजाको लार्ग तनकासा हदएकोमा 
पवद्र्ाथी उपल्स्थतीको आधारमा देहार्का पवद्र्ालर्हरुलाई भरपाई भन्दा बढी तनकासा भएकोले बढी तनकासा रकम ती 
पवद्र्ालर्हरुबाट असुल गरी राजश्व खातामा जम्मा गनुिपने रु ३९१४९८ 

क्र स ं पवद्र्ालर्को नाम तनकासा खर्ि  बढी 
1.  श्री प्रा पव इमललर्ा २१३९०० १५९२१० ५४६९० 

2.  जनता प्रा पव मनखोररर्ा ४३१२५० ३४५३९० ८५८६० 

२,१८६,९९८ 
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क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

3.  मदरसा लमस्वाहुल वलुम प्रा पव मनखोररर्ा ५१७५०० ५१५४९० २०१० 

4.  ररर्ाज उलुम अलसलक्रफर्ा प्रापव बरसौली ३५१९०० ३०४१७५ ४७७२५ 

5.  देवेन्र स्मतृी प्रापव बसन्तपुर १६०४२५ १५६८५० ३५७५ 

6.  सुभर जनता प्रा पव लससहतनर्ा २३६६२५ २२७१८० ९१४५ 

7.  बलुहवा प्रा पव महादेव २४४९५० २३९१८२ ५७६८ 

8.  लसहोरवा प्रा पव लसहोरवा १९३२०० १८५५२० ७६८० 

9.  सरस्वती आ पव कमरहवा १८४५७५ १८३९७५ ६०० 

10.  र्तुिभुजी तन मा पव बनकलसहा ३७९५०० २५२६२५ १२६८७५ 

11.  सरस्वती बुद्धज्र्ोती प्रा पव जमुनी २६२२०० २१४६३० ४७५७० 
 

जम्मा 
  

३९१४९८ 

२ CUG सेिाको लार्ग भुक्िान ाः कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पुल्स्तका २०७७।७८ को क्रक्रर्ाकलाप नं २.७.२५.६२ मा कोलभड १९ का कारण 
उत्पन्न पररल्स्थततमा लसकाई सहल्जकारणका लार्ग लशक्षक तथा पवद्र्ाथीहरुलाई CUG सेवामा आवद्ध गनि स्थातनर् तहका 
सामुदातर्क पवद्र्ालर्मा अध्धर्नरत कक्षा ४ देखख १२ सम्मका पवद्र्ाथीहरुको वास्तपवक संख्र्ा र्क्रकन गरी प्रतत पवद्र्ाथी रु. 
१२५ का दरले ३ महहनाको लार्ग हुन आउने रकम पवद्र्ालर्लाई अनुदान हदने व्र्वस्था छ ।गाउँपाललकाले भौ नं ३१४।२०७८।३।३० 
बाट CUG सेवाको लार्ग रु १७८३५०० तनकासा हदएकोमा शे्रस्ता परीक्षणको क्रममा देहार्का पवद्र्ालर्हरुले CUG लसम खररद नगरी 
तथा उसलेखखत कार्िक्रम नै नगरी अनुदान रकम ललएको पाइर्ो ।अतः सम्बल्न्धत कार्िक्रममा खर्ि नभएको अनुदान देहार्को 
पवद्र्ालर्बाट असुल हुनुपने रु १७८३५०० 
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क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

क्र स ं पवद्र्ालर्को नाम CUG रकम 

1.  छत्रपाली ततथािदेवी मा पव पकडी ४१७७५० 

2.  श्री प्रा पव इमललर्ा १६८७५ 

3.  सरस्वती प्रा पव सेमरौटी १६५०० 

4.  नेपाल राल्ष्िर् तन मा पव भैसकुण्डा ७१६२५ 

5.  जनता प्रा पव मनखोररर्ा ६६३७५ 

6.  मदरसा लमस्वाहुल वलुम प्रा पव मनखोररर्ा ३३३७५ 

7.  मुनेश्वर मा पव बहरवासी १६८७५० 

8.  जनता आ पव फुललका ६०३७५ 

9.  बाल कसर्ाण प्रा पव बरगदवा ८६२५ 

10.  नेपाल राल्ष्िर् प्रा पव बडकी खैराटी १५३७५ 

11.  ररर्ाज उलुम अलसलक्रफर्ा प्रापव बरसौली १४६२५ 

12.  देवेन्र स्मतृी प्रापव बसन्तपुर १३८७५ 

13.  हररवंश प्रा पव र्ाकरर्ौडा १८३७५ 

14.  जनता प्रा पव पपपरा ८२५० 

15.  जनता प्रा पव सानो गौरा १३५०० 

16.  समसुल उलुम मदरसा प्रा पव सानोगौरा २६२५ 

17.  जनता मा पव बलुहवा २६५८७५ 
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क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

18.  सुभर जनता प्रा पव लससहतनर्ा ४२००० 

19.  बलुहवा प्रा पव महादेव ८२५० 

20.  लसहोरवा प्रा पव लसहोरवा ८६२५ 

21.  र्न्र प्रकास लशक्षा मल्न्दर लससहतनर्ा ११६२५ 

22.  नेपाल राल्ष्िर् मा पव मुंगेहरी १२५६२५ 

23.  ज्ञान ज्र्ोती प्रा पव लससवा १४२५० 

24.  गौतमबुद्ध प्रा पव दबुरीपुर १०१२५ 

25.  स्वतन्त्र मा पव रतनपुर १३०५०० 

26.  सरस्वती आ पव कमरहवा ५१३७५ 

27.  र्तुिभुजी तन मा पव बनकलसहा ५०२५० 

28.  राल्ष्िर् प्रा पव हरनामपुर १०१२५ 

29.  मदरसा सराजम मुतनरा प्रा पव बसन्तपुर ९००० 

30.  राल्ष्िर् तन मा पव ल्जल्ननहवा ७७६२५ 

31.  सरस्वती बुद्धज्र्ोती प्रा पव जमुनी २१३७५ 
 

जम्मा १७८३५०० 

३ बढी प्राविर्िक ग्रेड भुक्िान ाः कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पुल्स्तका २०७७।७८ को खण्ड (२) को लशक्षकको तलब भता तथा सेवा सुपवधा 
पववरण अनुसार प्रापवर्धक धारका प्रलशक्षकलाई १० महहनाको प्रतत महहना रु ३००० का दरले प्रलशक्षण भता हदने व्र्वस्था छ 
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क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

।जनता मा पव बलुहवाको प्रापवर्धक धारका प्रलशक्षकद्धर् रमेश लसहं र्ादव र बबफई कोहारलाई १२ महहनाको भता भुक्तानी 
हदएकोले तनजहरुबाट २ महहनाको रु ३००० का दरले बढी भुक्तानी रकम असुल हुनुपने रु १२००० 

५ 

  

िलब  प्रतििेदन पाररि नभएको  

१ िलि  प्रतििेदनाः तनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (ख) को उपदफा (२) अनुसार तलबी प्रततवेदन पाररत नगराई तलब 
खुवाउनु नहुन ेकानुनी व्र्वस्था रहेको छ ।पाललकाले तलबी प्रततवेदन पाररत नगरी लशक्षा तफि  रु ५४५०२६२० र स्वास््र् तफि  रु 
२५०१४७२८ गरी कुल रु ७९५१७३४८ खर्ि लेखेको छ । ऐनमा व्र्वस्थ भए बमोल्जम तलबी प्रततवेदन पाररत गरेर मात्र तलब खर्ि 
लेखु्नपदिछ।  
 

२ विद्र्ालर्को लेखापरीक्षण प्रतििेदनाः कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पुल्स्तका २०७७।७८ को क्रक्रर्ाकलाप नं २.७.१३.१० मा पवद्र्ालर् 
सञ्र्ालन तथा व्र्वस्थापन अनुदान अन्तगित पवद्र्ालर्हरुको आर्थिक लेखापरीक्षण गराउनको लार्ग आधारभुत तह सञ्र्ाललत 
पवद्र्ालर्लाई रु १०००० र माध्र्लमक तह सञ्र्ाललत पवद्र्ालर्हरुलाई रु १५००० अनुदान हदने व्र्वस्था छ ।गाउँरपाललका अन्तगित 
सञ्र्ाललत सामुदातर्क पवद्र्ालर्हरुलाई लेखापरीक्षण बापतको अनुदान रकम भुक्तानी हदए पतन कुनै पतन पवद्र्ालर्ले आन्तररक 
लेखापरीक्षण गराएको पाइएन।पवद्र्ालर्हरुको आर् व्र्र्को आन्तररक लेखापरीक्षण समर्मै गराएर नगरकार्िपाललकाको कार्ािलर्मा 
प्रततवेदन पेश गनुिपदिछ।  

 

६ 

  

बढी तनकासा  

बढी तनकासााः कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पुल्स्तका २०७७।७८ को क्रक्रर्ाकलाप नं २.७.१३.१३ को बुँदा नं ९.१ मा माध्र्लमक पवद्र्ालर्लाई 
पुस्तकालर् स्थापना तथा व्र्वस्थापन पवज्ञान प्रर्ोगशाला र ICT का लार्ग रु ६ लाख ५० हजारका दरले अनुदानको व्र्ावस्था छ 
।पाललकाले भौ नं २६४।२०७८।३।२४ बाट नेपाल राल्ष्िर् मा पव लाई ICT जडानको लार्ग रु ६५०१४९ रकम अनुदान हदएकोमा शे्रस्ता 

४९७,९९९ 



9 
 

क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

परीक्षण गदाि पवद्र्ालर्बाट रु १५२१५० को मात्र सामान खररद बबल पेश भएको छ ।अतः बबल भन्दा बहढ तनकासा हदएकोले बढी 
तनकासा रकम नेपाल राल्ष्िर् मा पव सँग असुल हुनुपने रु ४९७९९९  

७ 

  

प्रमाण पेश गनुिपने  

१ कोमभड १९ थिाथ्र् सुरक्षा व्र्िथथापन अनुदानाः कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पुल्स्तका २०७७।७८ को क्रक्रर्ाकलाप नं २.७.२५.६२ मा 
कोलभड १९ का कारण उत्पन्न पररल्स्थततमा लसकाई सहल्जकारणका लार्ग पाललकामा संर्ाललत सामुदातर्क पवद्र्ालर्हरुलाई 
बालबबकास देखख कक्षा १२ सम्म प्रतत पवद्र्ार्थि रु २०० का दरले स्वास््र् सुरक्षा व्र्वस्थापनसम्बन्धी कार्िमा खर्ि गनि अनुदान 
हदने व्र्वस्था गरेको छ । आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उतरदातर्त्व तनर्मावली 2077 को तनर्म 39 को 5 मा सरकारी रकम खर्ि 
गदि त्र्स्तो खर्ि पुल्ष्ट गनि बबल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलनन हुनुपने व्र्वस्था छ। पाललकाले भौ नं ३१४।२०७८।३।३० बाट 
स्वास््र् सुरक्षा व्र्वस्थापनको लार्ग रु १८९२८०० र इन्टरनेट जडानको लार्ग रु ४०८००० गरी कुला रु २३००८०० अनुदान तनकासा 
हदएकोमा शे्रस्ता परीक्षण गदाि देहार्का पवद्र्ालर्हरुले स्वास््र् सुरक्षा व्र्वस्थापनमा गरेको खर्ि र इन्टरनेट जडानको बबल भरपाई 
पेश नगरेकोले उक्त अनदुानको सम्बल्न्धत लशर्िकमा खर्िको प्रमाण पेश गनुिपने अन्र्था असुल हुनुपने रु २३००८०० 

क्र स ं पवद्र्ालर्को नाम तनकासा 
स्वास््र् सुरक्षा इन्टरनेट कुल 

1.  छत्रपाली ततथािदेवी मा पव पकडी २५८८०० १२००० २७०८०० 

2.  श्री प्रा पव इमललर्ा २८८०० १२००० ४०८०० 

3.  सरस्वती प्रा पव सेमरौटी ३१८०० १२००० ४३८०० 

4.  नेपाल राल्ष्िर् तन मा पव भैसकुण्डा ७०००० १२००० ८२००० 

5.  जनता प्रा पव मनखोररर्ा ७८४०० १२००० ९०४०० 

४,०४४,७७५ 
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क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

6.  मदरसा लमस्वाहुल वलुम प्रा पव मनखोररर्ा ७२२०० १२००० ८४२०० 

7.  मुनेश्वर मा पव बहरवासी १३६६०० १२००० १४८६०० 

8.  जनता आ पव फुललका ६३६०० १२००० ७५६०० 

9.  बाल कसर्ाण प्रा पव बरगदवा २१८०० १२००० ३३८०० 

10.  नेपाल राल्ष्िर् प्रा पव बडकी खैराटी ३७६०० १२००० ४९६०० 

11.  ररर्ाज उलुम अलसलक्रफर्ा प्रापव बरसौली ५०२०० १२००० ६२२०० 

12.  हररर्ाली सामुदातर्क प्रा पव डुमररर्ा १३६०० १२००० २५६०० 

13.  देवेन्र स्मतृी प्रापव बसन्तपुर २७८०० १२००० ३९८०० 

14.  हररवंश प्रा पव र्ाकरर्ौडा ४२८०० १२००० ५४८०० 

15.  जनता प्रा पव पपपरा ३३४०० १२००० ४५४०० 

16.  जनता प्रा पव सानो गौरा ३२६०० १२००० ४४६०० 

17.  समसुल उलुम मदरसा प्रा पव सानोगौरा १५००० १२००० २७००० 

18.  बलसरतुल उलुम मदरसा प्रा पव ठुलोगौरा १५००० १२००० २७००० 

19.  जनता मा पव बलुहवा १७०४०० १२००० १८२४०० 

20.  सुभर जनता प्रा पव लससहतनर्ा ४५४०० १२००० ५७४०० 

21.  बलुहवा प्रा पव महादेव ३२६०० १२००० ४४६०० 

22.  लसहोरवा प्रा पव लसहोरवा ३२८०० १२००० ४४८०० 

23.  र्न्र प्रकास लशक्षा मल्न्दर लससहतनर्ा ३३६०० १२००० ४५६०० 
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क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

24.  नेपाल राल्ष्िर् मा पव मुंगेहरी १०६४०० १२००० ११८४०० 

25.  ज्ञान ज्र्ोती प्रा पव लससवा ४३६०० १२००० ५५६०० 

26.  गौतमबुद्ध प्रा पव दबुरीपुर ३६२०० १२००० ४८२०० 

27.  स्वतन्त्र मा पव रतनपुर ९४००० १२००० १०६००० 

28.  सरस्वती आ पव कमरहवा ४८८०० १२००० ६०८०० 

29.  र्तुिभुजी तन मा पव बनकलसहा ६६८०० १२००० ७८८०० 

30.  राल्ष्िर् प्रा पव हरनामपुर १९६०० १२००० ३१६०० 

31.  मदरसा सराजम मुतनरा प्रा पव बसन्तपुर २१२०० १२००० ३३२०० 

32.  राल्ष्िर् तन मा पव ल्जल्ननहवा ६३६०० १२००० ७५६०० 

33.  सरस्वती बुद्धज्र्ोती प्रा पव जमुनी ४३४०० १२००० ५५४०० 

34.  शकुन्तला बाल पवकास केन्र ४४०० १२००० १६४०० 
 

जम्मा १८९२८०० ४०८००० २३००८०० 

२ ददिा खाजा बबल भरपाईाः आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उतरदातर्त्व तनर्मावली 2077 को तनर्म 39 को 5 मा सरकारी रकम 
खर्ि गदि त्र्स्तो खर्ि पुल्ष्ट गनि बबल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलनन हुनुपने व्र्वस्था छ। तनम्नललखखत पवद्र्ालर्हरुलाई 
तनकासा भएका हदवा खाजाको रकम खाजा खुवाएको बबल भरपाई पेश नभएकोले पवद्र्ाथी उपल्स्थतीको आधारमा खाजा खुवाएको 
प्रमाण सहहतको बबल भरपाई पेश हुनुपने रु १७४३९७५ 

क्र स ं पवद्र्ालर्को नाम अनुदान 

1.  हररवंश प्रा पव र्ाकरर्ौडा २४१५०० 
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क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

2.  समसुल उलुम मदरसा प्रा पव सानोगौरा ११७३०० 

3.  जनता मा पव बलुहवा ३२९४७५ 

4.  र्न्र प्रकास लशक्षा मल्न्दर लससहतनर्ा २९६७०० 

5.  गौतमबुद्ध प्रा पव दबुरीपुर १३९७२५ 

6.  स्वतन्त्र मा पव रतनपुर २३६३२५ 

7.  राल्ष्िर् तन मा पव ल्जल्ननहवा ३५८८०० 

8.  शकुन्तला बाल पवकास केन्र २४१५० 
 

जम्मा रकम १७४३९७५ 
 

८ 

  

अनुदान प्रास्प्ि िथा आर्संकलन  

कर तथा शुसक असुली - स्थानीर् सरकार संर्ालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृत सम्पपत्त कर र घरजनगा 
कर, घरजनगा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल पवरौटी शुसक उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । ती आर् शीर्िकमा आर् अनुमान र 
असुली ल्स्थतत तनम्नानुसार रहेको देखखन्छ । 
आर् शीर्िक अनुमान असुली असुली प्रततशत 

एकीकृत सम्पपत्त कर र घरजनगा कर २०००००० ६४५१०१० ३२२.५५ 

घरजनगा वहाल कर ३०००००० ६३२१०० २१.०७ 

लसफाररस दस्तुर १०००००० ९७७३२० ९७.७३ 

अन्र् दस्तुर ३०००००० २५०९२०० ८६.३४ 
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अन्र् राजश्व २८००००० १३१७००२ ४७.०४ 

जम्मा ११८००००० ११८८६६३२ १००.७३ 
 

९ 

  

पदार्िकारी िथा सुवििा  
 

९.१ 

  

आर्थिक कार्िपवर्ध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ३९ को उपतनर्म १ मा बजेटको सीमालभत्र रही तनधािररत कार्िमा खर्ि गनुिपन े
व्र्वस्था रहेको र उपतनर्म ५ मा खर्ि गदाि खर्िको पवल भरपाई सहहत लेखा राखु्नपने, पवल भरपाई आउन नसक्ने काममा खर्ि 
भएको फुटकर खर्िको हकमा खर्ि गने कमिर्ारीले प्रमाखणत गरी अर्धकार प्राप्त अर्धकारीद्वारा समथिन गराई लेखा राखु्नपने 
व्र्वस्था छ । सोही उपतनर्म ३ को स्पल्ष्टकरणमा फुटकर खर्ि भन्नाले एक पटकमा १ हजार रुपैंर्ा भन्दा कम रकमको टेक्सी 
ररक्सा भाडा कुसली खर्ि र दक्षक्षणा भन्ने उसलेख छ । लुल्म्बनी प्रदेशको प्रदेश सभाले बनाएको स्थानीर् तहका पदार्धकारी तथा 
सदस्र्को सुपवधा सम्बन्धी ऐन-२०७६ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ सँग सम्बल्न्धत अनुस र्ी अनुसार स्थानीर् तहका 
पदार्धकारीहरूलाई टेललफोन तथा मोवाइल, पुस्तक पत्रपबत्रका तथा इन्टरनेट, जनसम्पकि  तथा पवशेर् कार्िसुपवधा, ममित सुपवधा, 
अततर्थ सत्कार र खानेपानी पवद्र्ुत तथा सरसफाई खर्ि हदने व्र्वस्था गरेको व्र्वस्था अनुसार कार्ािलर्ले स्थानीर् तहका 
पदार्धकारीहरूलाई र्ो वर्ि त रु.६६ लाख ६१ हजार खर्ि भुक्तानी गरेको देखखर्ो । कार्ािलर्ले उल्सलखखत अनुसारको रु.६६ लाख 
६१ हजार भुक्तानी गदाि पवल भरपाई नराखी एकमुष्ठ मालसक रुपमा भुक्तानी हदने गरेकोले उदेश्र् अनुरुप तनधािररत कार्िमा 
उपर्ोग भए नभएको र्क्रकन एवं पवश्वस्त हुने अवस्था रहेन । अत उद्देश्र् अनुरुप खर्ि भएको पवश्वस्त हुन सक्ने खर्िको प्रमाण 
पेश गररनु पदिछ । 

 

 

९.२ 

  

खाना तथा पवपवध खर्ि – स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोल्जम व्र्र्को बजेट अनुमान आन्तररक आर्को 
पररर्धलभत्र रही और्र्त्र्ताको आधारमा पवपवध खर्ि गनुिपने व्र्वस्था छ । तर पाललकाले र्स वर्ि खाना तथा पवपवधतफि  मात्र 
रु.१२००००० खर्ि गरेको छ । 
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९.३ 

  

आर्थिक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् तहको रकमबाट आर्थिक सहार्ता, र्न्दा, पुरस्कार एवं 
संस्थागत अनुदान पवतरण गनि पाउन ेव्र्वस्था रहेको देखखदैंन । तर पाललकाले र्स वर्ि रु.७००००० आर्थिक सहार्ता पवतरण गरेका 
छन ्। आर्थिक सहार्ता खर्ि लेखे्न कार्िमा तनर्न्त्रण गनुिपदिछ । 
महोत्सि िथा अन्र् खचि – स्थानीर् सरकार संर्ालन ऐन, २०७४ ले संस्था, सम ह, पवि, जात्रा, र्ात्रा, पवरामी, संस्कृतत लगार्तमा आर्थिक 
सहार्ता हदन सक्ने कान नी व्र्वस्था गरेको देखखदैन । तर गाउँपाललकाले र्स वर्ि उत्सव महोत्सव, धालमिक, सामाल्जक, साँस्कृततक 
प्रकृततका कार्िमा रु.१५२००० खर्ि गरेको छ । 

 

 

१० 

  

कानुन तनर्म र तनदेमशका  

न्र्ातर्क सलमतत – स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखख ५३ सम्म न्र्ातर्क सलमततको अर्धकार क्षेत्र तथा 
न्र्ार् सम्पादन प्रक्रक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सलमततमा परेको उजुरीमध्रे् मेललमलाप प्रकृततका आधारमा पववाद दताि भएको ३ 
महहनालभत्र टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । तर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त पववरण अनुसार गतबर्ि फर्छिर्ौट वा कारबाही क्रकनारा 
गरी टुङ्गो लगाउन १० बाँकी रहेको र र्ो बर्ि जम्मा १९ वटा गरी जम्मा २९ वटा पववाद दताि भएकोमा र्ो वर्ि १६ वटा मात्र 
फर्छिर्ौट भई १३ वटा बाँकी रहेको पाइर्ो।बाँकी रहेको उजुरीको समर्मै कारबाही क्रकनारा गरी टुङ्गो लगाउनुपछि।  
तनदेमशका िथा मापदण्डाः स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा पाललकाले आफ्नो क्षेत्रार्धकारलभत्रको पवर्र्मा 
ऐन, तनर्म, तनदेलशका, कार्िपवर्ध र मापदण्ड बनाउन सक्ने उसलेख छ । गाउँपाललककाले कमिर्ारी, उपभोक्ता सलमतत तथा अन्र् 
लाभग्राही समुहलाई सरे्तना, क्षमता पवकास, सीप पवकास आहदसँग सम्बल्न्धत ताललम, गोष्ठी अलभमुखीकरण लगार्तको कार्िक्रम 
सञ्र्ालनको लार्ग तनदेलशका तजुिमा गरी लाग  गरेको छैन । र्सले गदाि कार्िक्रम सञ्र्ालनमा ल्जम्मेवारी, जवाफदेही, खर्ि प्रक्रक्रर्ा 
तथा मापदण्डमा समानता आउन सक्ने देखखएन । गाउँपाललकाले कार्िक्रम कार्ािन्वर्न सम्बन्धी तनदेलशका तजुिमा गरी कार्िक्रम 
सञ्र्ालन गनुिपदिछ । गाउँपाललकाले कृपर् औजारलगार्तका सामग्री पवतरण तथा फलफुल पवरुवा, बाख्रा र कुखुरा पवतरण लगार्तका 
कार्िक्रम सञ्र्ालन गदाि सरोकारवालाहरूलाई स र्ना प्रवाह, प्रस्ताव/माग संकलन, लाभग्राही छनोट र पवतरण सम्बन्धी प्रकृर्ा एवं 
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मापदण्ड तजुिमा नगरेकोले आम नागररकको पहँुर् सुतनल्श्र्त र पारदशी भएको पाइएन । र्सले गदाि गाउँपाललकाले पवतरण गरेको 
सामग्री तथा अनुदान न्र्ार्ोर्र्त छ भन्ने आधार देखखएन । र्समा सुधार हुनु पदिछ । 

११ 

  

कोमभडिर्ि   

जोखखम आंकलन र पूिि िर्ारी- कार्ािलर्ले कोलभड महामारी तनर्न्त्रणका लार्ग, आकलन गरी प वि तर्ारी र महामारी पतछ तनर्न्त्रण 
तथा रोकथामका लार्ग कार्िर्ोजना बनाएको हुनपुदिछ । कार्ािलर्ले स्वास््र् शाखा प्रमुखको संर्ोज्वकत्वमा क्वारेन्टीन सरं्ालक 
सलमतत, अध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा गाउँस्तरीर् क्वारेन्टीन सलमतत तथा गाउँस्तरीर् सी सी एम सी सी उसलेख गरेको भएतापतन 
कोलभड महामारीबाट हुने जोखखम आंकलनका लार्ग तथा महामारी पतछ तनर्न्त्रण र रोकथामका लार्ग कार्िर्ोजना बनाएको  
देखखएन । 

 

१२ 

  

ठेक्का व्र्िथथापन  

 

१२.१ 

  

बापर्िक खररद र्ोजना/गुरुर्ोजना : साविजतनक खररद ऐन, २०६३ ले साविजतनक तनकार्ले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमको खररद 
गदाि तोक्रकए बमोल्जमको खररद गुरुर्ोजना र वापर्िक खररद र्ोजना तर्ार गनुिपने ब्र्वस्था छ । र्स्तै साविजतनक खररद तनर्मावली, 
२०६४ को तनर्म ७ ले वापर्िक १० करोडभन्दा बढीको खररद गदाि गुरुर्ोजना तर्ार गनुिपने तनर्म ८ ले बापर्िक १० लाखभन्दा 
बढीको खररद गदाि वापर्िक खाररद र्ोजना बनाउनुपने ब्र्वस्था छ । र्स पाललकाले पवलभन्न शीर्िक अन्तगित वापर्िक रु. २० करोड 
२६ लाख ६९ हजार प ँजीगत खर्ि/खररद तनमािण कार्ि गरेको छ । तर पाललकाले आफ्नो खररद तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा 
उक्त ऐन, तनर्म बमोल्जम बापर्िक खररद र्ोजना र गुरुर्ोजना नबनाई खररद कार्ि गरेको देखखर्ो । अतः पाललकाले उक्त तनर्मावली 
बमोल्जम खररद र्ोजना/गुरुर्ोजना बनाई व्र्वल्स्थत र प्रभावकारी हुने गरी खररद कार्ि गनुिपदिछ । 

 

 

१२.२ 

  

ठेक्का व्र्िथथापनाः आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म १६(७) अनुसार लागत अनुमान तर्ार 
गने, ठेक्का सम्झौता गन ेकार्ि प्रथम तै्रमालसक लभत्र गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्को र्ो वर्ि वोलपत्र तथा लसलवन्दी दरभाउ 
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पत्रको माध्र्मबाट ५ वटा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा दोस्रो तै्रमालसकमा ३ वटा, तेस्रो तै्रमालसकमा १ वटा र र्ौथो तै्रमालसकमा १ वटा 
ठेक्का सम्झौता गरेको छ । तनर्मावलीले गरेको व्र्वस्था वमोल्जम तोक्रकएको समर्ावधी लभत्र ठेक्का वन्दोवस्त नगरी र्ौथो 
तै्रमालसकमा समेत ठेक्का सम्झौता गरी प्रगतत शत प्रततशत देखाउने गरेको छ । स्वीकृत कार्िक्रम अनसुार सम्प णि कार्ि गनुि पनेमा 
सो वमोल्जम गरेको पाइएन । तनर्मको पालना हुनु पदिछ ।  

१३ 

  

साििजतनक परीक्षण  

साविजतनक परीक्षण - स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोल्जम स्थानीर् तहले साविजतनक सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकारी, हदगो र भरपदो वनाउन कार्िक्रमको सामाल्जक परीक्षण अन्तगित साविजतनक परीक्षण र साविजतनक सुनुवाई गनुिपने 
व्र्वस्था बमोल्जमको कार्ि भएको पाइएन । साविजतनक परीक्षणको अभावमा आर्थिक कारोबारमा जवफदेहहता र पारदिलशताको 
प्रबद्र्धन गने कार्िमा बाधा पने देखखन्छ । स्थानीर् तहले साविजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, हदगो र भरपदो वनाउन कार्िक्रमको 
सामाल्जक परीक्षण अन्तगित साविजतनक परीक्षण र साविजतनक सुनुवाई गनुिपने व्र्वस्था बमोल्जमको साविजतनक परीक्षण हुनु   
पदिछ । 

 

१४ 

  

सेिाप्रिाहको स्थथति  

३ सेवाप्रवाहको ल्स्थतत : स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीर् तहले आफ्नो अर्धकारक्षेत्र लभत्रका 
पवर्र्मा ऐन बनाउन तथा सोको अर्धनमा रही आवश्र्कता अनुसार तनर्म, तनदेलशका, कार्िपवर्ध र मापदण्ड बनाई कार्ािन्वर्नमा 
सर्ाउन सक्ने ब्र्वस्था अनुसार ८ वटा ऐन, ८ वटा तनर्मावली ८ वटा कार्िबबर्ध र १ वटा नम्सि गरी जम्मा २५ वाटा स्वीकृत गरी 
कार्ािन्वर्नमा सर्ाएको छ । र्स वर्ि पाललकाबाट घर नक्सा दताि पास भएको छैन । जन्म दताि २८६० वटा, मतृ्र्ु दताि ८६३ वटा, 
बसाइँसराइ ११२ वटा, पववाह दताि १२९ वटा, सम्बन्ध पवच्छेद दताि १३ वटा गरेको पववरण प्राप्त भएको छ । कालो पते्र सडक २५०० 
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लमटर रहेको छ । स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ अनुसार पाललकाबाट प्रदान गररने सेवाप्रवाहमध्रे् पल्ञ्जकरण बाहेकका 
अन्र् सेवा सञ्र्ालनमा सन्तोर् जनक देखखएन । 

१५ 

  

आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली  
 

१५.१ 

  

आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोल्जम आन्तररक तनर्न्त्रण प्रणाली तर्ार गरी 
लागु गनुिपनेमा लागु गरेको पाइएन। र्स सम्बन्धमा देखखएका अन्र् व्र्होराहरू तपलशल वमोल्जम रहेका छन ।  

• स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रलभत्रको आधारभ त त्र्ांक संकलन, अलभलेखांकन र 
व्र्वस्थापन गनुिपनेमा गरेको पाइएन ।  

• पाललकाले एक आर्थिक वर्ि लभत्र भएको आर्थिक कारोवारको अनुस र्ी १४ वमोल्जमको ढाँर्ामा वापर्िक प्रततवेदन तर्ार गरेको 
पाइएन ।  

• पाललकाले कार्िक्रमगत तथा र्ोजनागत खाता राखेको पाइएन । साथै पाललकाबाट र्स वर्ि संर्ाललत कार्िक्रम तथा र्ोजनाको 
कार्ािन्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेतको वापर्िक कार्िक्रम अनुसारको प्रगतत प्रततवेदन तर्ार गरेको पाइएन।  

• कार्ािलर्को शे्रष्ता र बैंकबीर्को हहसाव फरक परे वा नपरेको सम्बन्धमा बैंक हहसाव लमलान पववरण तर्ार नगरेको कारण 
हहसाव लमलान भए नभएको सम्बन्धमा र्कीन गनि सक्रकएन ।  

• अन्तर सरकारी पवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोल्जम मध्र्कालीन खर्ि संरर्ना तर्ार गनुिपनेमा पाललकाले 
सो बमोल्जमको मध्र्कालीन खर्िको संरर्ना तर्ार गरेको पाइएन ।  

• स्थानीर् सरकार संर्ालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशः स्थानीर् राजस्व परामशि सलमतत, स्रोत अनुमान र 
बजेट सीमा तनधािरण सलमतत र बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा सलमतत गठन गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा पाललकाले उक्त 
सलमततहरू गठन गरेको पाइएन ।  
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• पवर्र्गत क्षेत्रमा संर्ालन हुने कार्िक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, ताललम, गोष्ठीतफि  बढी केन्रीत भई पवतरणमुखी रहेको 
पाइर्ो । पाललकाले ल्जन्सी सामानको एकीकृत पववरण तथा सहार्क ल्जन्सी खाता अध्र्ावर्धक नगरी वडा कार्ािलर् तथा 
पवलभन्न संघ संस्थालाई पवतरण गरेको पाइर्ो ।  

• वडा कार्ािलर्मा रहेका ल्जन्सी सामान अलभलेख पाललकाको म ल ल्जन्सी खातामा अध्र्ावर्धक गरेको पाइएन ।  
• साना तथा ठ ला सबै तनमािण कार्िको नापी क्रकताब कम्प्र् टरबाट तर्ार गररएको लुजलशटमा भरी भुक्तानीको लेखासाथ राखे्न 

गरेको छ । कततपर् तनमािण कार्िलाई थप तनरन्तरता हदन वा अन्र् कारणले पतछ पतन पुनरावलोकन गनि पन ेभएकोले 
आवश्र्क परेको समर्मा उपलब्ध हुन सक्ने गरी संस्थागत स्मतृतको लार्ग डडल्जटलाईज गरी वा अन्र् तवरले सुरक्षक्षत 
राख्न आवश्र्क देखखन्छ ।  

• कततपर् सडक तथा कुलो÷नहर तनमािण तथा ममितमा सो स्थानको रे्नेज नं.उसलेख गने नगरेबाट एकै कार्िको लार्ग दोहोरो 
भुक्तानी हुन सक्ने र तनमािणस्थलको अनुगमन तनरीक्षणमा द्पवपवधा हुने भएकोले जुनसुकै समर्मा पतन तनमािणस्थलको 
पहहर्ान हुने गरी रे्नेज लगार्तका संकेतहरूलाई अतनवार्ि गनुिपदिछ ।  

• जुनसुकै तनमािणकार्ि, मालसामान, परामशि सेवा वा अन्र् सेवा खररदको लार्ग लागत अनुमान तर्ार गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा 
कार्ािलर्ले तनमािण तथा सेवा सम्बन्धी कार्िको लागत अनुमान तर्ार गरेको भए तापतन लागत अनुमान वेगर फतनिर्र, 

कार्ािलर् सामान, कम्प्र् टर आहद खररद गरेको देखखन्छ ।  
• ल्जन्सी तनरीक्षण प्रततवेदनमा उसलेख भए अनुसार पवलभन्न मालसामान ममित तथा लललाम गनुि पनेमा गरेको पाइएन ।  
• म सर् अलभवदृ्र्ध कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६ (क) अनुसार ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानकारी सम्बल्न्धत 

आन्तररक राजस्व कार्ािलर्लाई नहदई आर्थिक वर्िको अन्तमा मात्र हदइएको तथा इ हटडडएस नगरेको ।  
• कार्ािलर्ले उद्देश्र् प्राल्प्तमा आइपने सम्भापवत जोखखमहरू पहहर्ान गरी तनराकरणको प्रर्ास गरेको अलभलेख नराखेको ।  
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• कुनै रकम भुक्तानी हदँदा ररत पुगे वा नपुगेको जाँर् गरी रलसद बील भपािइहरूमा लसललसलेवार नम्वर राखी कार्ािलर् 
प्रमुखले तोकेको कमिर्ारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाखणत गनुिपनेमा सो अनुसार गरेको 
पाइएन ।  

• साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ र ८ खररद अनुसार गुरुर्ोजना र वापर्िक खररद र्ोजना तर्ार गनुिपनेमा 
तर्ार गरेको पाइएन।  

• स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमोल्जम आर्थिक वर्ि शुरु हुनुभन्दा पन्र हदन अगावै पाललकाले आफ्नो 
क्षेत्रलभत्रको तनमािण सामग्री म सर्, ज्र्ाला, भाडा तथा अन्र् महशुलको स्थानीर् न्र् नतम दररेट तोक्न ुपनेमा तोकेको पाइएन।  

• स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साविजतनक खररद तनर्मावली वनाई लागु गनि सक्ने व्र्वस्था 
भएकोमा वनाएको पाइएन ।  

• साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनुसार र्स वर्ि कार्िसम्पन्न भएका आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरू 
उपभोक्ता सलमततलाई हस्तान्तरण गनुिपनेमा गरेको पाइएन ।  

• संस्था दताि ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पाललकाबाट संर्ालन भएका पवलभन्न र्ोजना तनमािण गनि गठन गरेका उपभोक्ता 
सलमतत उक्त ऐनको व्र्वस्था अनुसार मान्र्ता प्राप्त हुने गरी दताि गरेको पाइएन ।  

• सञ्र्ाललत र्ोजनाको स र्ना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेक्षक्षत र वास्तपवक लाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान र कार्िसम्पादन 
लगार्तका पवर्र्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहहतको साविजतनक सुनुवाई र साविजतनक परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि गराउनु 
पनेमा अर्धकांशतः पालना भएको पाइएन।  

• वातावरण संरक्षणको एकीकृत दीघिकाललन र्ोजना तर्ार नगरेको ।  
• पाललकाको पवकास तनमािण व्र्वस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लार्ग आवश्र्क प्रापवर्धक तथा प्रशासतनक कमिर्ारीको ७९ 

जनाको दरबन्दी रहेकोमा २९ जना ररक्त रहेको पाइर्ो ।  
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• सुशासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्र्ालन) तनर्मावली, २०६५ को तनर्म १४ अनुसार नागररक वडापत्रमा उसलेखखत सेवाहरूको 
कार्ािन्वर्न ल्स्थतत अनुगमन गनि अनुगमन संर्न्त्र तर् गरेको पाइएन ।  

• तनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमोल्जम कार्ि पववरण वनाई लागु गरेको पाइएन ।  
• तनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ वमोल्जम तलवी प्रततवेदन पाररत गराएर मात्र तलव भत्ता भुक्तानी गनुिपनेमा 

कार्ािलर्ले कमर्ािरीहरूको तलवी प्रततवेदन पाररत नगरी रू. ३५४११४८.१० तलब खर्ि लेखेको पाइर्ो । तलबी प्रततवेदन 
पाररत नहँुदा ग्रेडसमेत र्कीन हुन सकेन ।  

• मन्त्रालर्को लमतत २०७३।१२।२५ को आर्थिक कारोबार तथा खाता सञ्र्ालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट पाररएको पररपत्रको दफा 
१७ बमोल्जम र्स पाललका तथा पाललकामा समाहहत भएका सापवकका गाउँ पवकास सलमतत तथा नगरपाललकाको नाममा 
रहेको पेश्की तथा बेरुजु अलभलेख समार्ोजन भएको पाललकामा कार्म गरी तनर्मानुसार पेश्की फर्छ्रिर्ौट तथा बेरुजु 
सम्परीक्षण कार्ि गनुिपनेमा र्स पाललकामा समाहहत भएका साबबकका पवर्र्गत कार्ािलर्को बेरुज  लगत तथा सम्परीक्षणको 
अलभलेख पाललकाले र्कीन गरी अध्र्ावर्धक नगरेकोले पाललकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  

तसथि पाललकाले आन्तररक तनर्न्त्रण प्रणालीलाई तोक्रकए बमोल्जम प्रभावकारी र पवश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तफि  
ध्र्ान हदनुपने देखखन्छ ।  

१५.२ ३५२ २०७८-३-
२० 

 

३५२–२०७८।३।२० सफ्टवेर्र खररद - नेपाल सरकारको स र्ना प्रपवर्ध प्रणाली (व्र्बस्थापन तथा सञ्र्ालन) तनदेलशका, २०७१ को 
बुँदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ि पवद्र्ुतीर् माध्र्मबाट सञ्र्ालन गनिका लार्ग प्रर्ोग गने स र्ना प्रपवर्ध 
प्रणालीको तनमािण गदाि त्र्स्तो प्रणाली सम्बन्धी कागजात तर्ार गरी मानक अनुरुप भए नभएको तनधािरण गनि स र्ना प्रपवर्ध 
पवभागबाट स्वीकृत गराउन पने व्र्बस्था रहेको छ । स्थानीर् तहले राजस्व सफ्टवेर्र खररद गरी रु. ५ लाख खर्ि गरेकोमा खररद 
भएका सफ्टवेर्रको स र्ना तथा प्रपवर्ध पवभागबाट स्वीकृत ललएको देखखएन । र्स्ता सफ्वेर्र स्वीकृतत ललई प्रर्ोग गनुिपदिछ ।  
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१५.३ 

  

सफ्टवेर्र खररद - नेपाल सरकारको स र्ना प्रपवर्ध प्रणाली (व्र्बस्थापन तथा सञ्र्ालन) तनदेलशका, २०७१ को बुँदा नं.४.१ मा कुन ै
सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ि पवद्र्ुतीर् माध्र्मबाट सञ्र्ालन गनिका लार्ग प्रर्ोग गने स र्ना प्रपवर्ध प्रणालीको तनमािण गदाि 
त्र्स्तो प्रणाली सम्बन्धी कागजात तर्ार गरी मानक अनुरुप भए नभएको तनधािरण गनि स र्ना प्रपवर्ध पवभागबाट स्वीकृत गराउन 
पने व्र्बस्था रहेको छ । स्थानीर् तहले सम्बन्धी सफ्टवेर्र खररद गरी देहार्बमोल्जम रु.१००००० खर्ि गरेकोमा खररद भएका 
सफ्टवेर्रको स र्ना तथा प्रपवर्ध पवभागबाट स्वीकृत ललएको देखखएन । र्स्ता सफ्वेर्र स्वीकृतत ललई प्रर्ोग गनुिपदिछ । 

 

 

१५.४ 

  

भ्रमण खचि : लुल्म्बनी प्रदेश अन्तगितका स्थानीर् तहका पदार्धकारी तथा सदस्र्ले पाउने सुपवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा भ्रमण 
खर्ि तनर्मावली, २०६४ बमोल्जम कार्ािलर्को काममा कमिर्ारी तथा पदार्धकारीलाई भ्रमण खर्ि भुक्तानी गदाि देखखएका व्र्होराहरू 
देहार् बमोल्जम छन ्।  

• अर्धकांश भ्रमणको उद्देश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ािलर्कै कामका लार्ग भएको हो भनी सुतनल्श्र्त हुने पवश्वसनीर् आधार 
नदेखखएको । 

• तनर्मानुसार भ्रमण अलभलेख खाता नरहेकाले पदार्धकारी तथा कमिर्ारीको भ्रमण सम्बन्धी एक्रककृत पववरण प्राप्त हुन 
नसकेको । 

• भ्रमण पश्र्ात ्तोक्रकए बमोल्जम भ्रमण प्रततवेदन पेश नगरी अर्धकांश भ्रमणको भ्रमण खर्ि भुक्तानी गने गरेको ।  
• कततपर् भ्रमणहरू पाललका वा कार्ािलर्सँग असम्बल्न्धत नगर/गाँउपाललका गएको जनाई सो वापतको खर्ि भुक्तानी गन े

गरेको ।  
• स्पष्ट प्रर्ोजन बेगर वडा अध्र्क्ष सहहतका पदार्धकारीको ७ हदनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गने गरेको ।  
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अतः स्पष्ट प्रर्ोजन र उद्देश्र् बेगर अर्धकांश ७ हदनको समर्ावधी राखी भ्रमण खर्ि भुक्तानी गरेको अवस्थाबाट भ्रमण खर्ि 
भुक्तानीमा दरुुपर्ोगको सम्भावना देखखर्ो । त्र्सैले तोक्रकएको कानुनी व्र्वस्थाको पालना गदै भ्रमण खर्िमा हुन सक्ने अतनर्लमतता 
र दरुुपर्ोग तनर्न्त्रण गनि भ्रमण आदेश स्वीकृत गने पदार्धकारीले ध्र्ान हदनुपदिछ । 

१५.५ 

  

पवपद् व्र्वस्थापन कोर् – पवपद् जोखखम न्र् नीकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा पवपद् व्र्वस्थापनको लार्ग 
प्रत्रे्क स्थानीर् तहमा पवपद् व्र्वस्थापन कोर् रहने र कोर्मा रहने रकम तथा कोर्को सञ् र्ालन सम्बन्धी व्र्वस्था सम्बल्न्धत 
स्थानीर् तहले बनाएको तनर्ममा तोक्रकएबमोल्जम हुने व्र्वस्था छ । पाललकाले गत वर्िको मौज्दात रु ५४०७३९९ र र्स वर्िको 
आम्दानी रु १२१९४५०० समेत रु १७६०१८९९ भई रु १७४९८८३८ खर्ि भई रु १०३०६१ बाँकी गरेको देखखन्छ। पाललकाले तनर्ममा 
तोके बमोल्जम पवपद कोर्को खर्ि गनुिपदिछ । 

 

 

१६ 

  

बजेट िथा कार्िक्रम  

 

१६.१ 

  

बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा : स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्र्ीर् बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा 
सलमतत गठन गरी आगामी वर्िको नीतत तथा कार्िक्रम, बजेट तथा कार्िक्रम, कार्िक्रमको प्राथलमकीकरण, पवर्र् क्षेत्रगत कार्िक्रम, 

र्ोजना तथा कार्िक्रममा दोहोरोपना हुन नहदई आपसी तादाम्र्ता तथा पररप रकता कार्म गनुिपने ब्र्वस्था अनुसार सलमतत गठन 
गरेको भएता पतन आगामी आर्थिक वर्िको नीतत तथा कार्िक्रम, कार्िक्रमको प्राथलमकीकरण, कार्िक्रमबीर् पररप रकता कार्म गरेको 
समेत नदेखखएकाले बजेट तजुिमा गदाि ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान हदनुपदिछ । 

 

 

१६.२ 

  

बजेट स मा तनिािरण सममति: स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोल्जम पाललकामा प्राप्त हुने आन्तररक 
आर्, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्र् आर्को प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुललत पवतरणको खाका र बजेट 
सीमा तनधािरण गनि ७ सदस्र्ीर् स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा तनधािरण सलमतत गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सलमततले आर्को 
प्रक्षेपण, साधनको सन्तुललत पवतरणको खाका, बजेटको क ल सीमा, बजेटको क्षेत्रगत सीमा तनधािरण, बजेट तथा कार्िक्रमको 
प्राथलमकीकरण, पवर्र्क्षेत्रगत बजेट तजुिमा मागिदशिन तर् गनुिपने जस्ता कार्िहरू फागुन महहनालभत्र सम्पन्न गरी सक्नुपने र बजेट 
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प्रक्षेपण गदाि बजेट वर्िपतछको थप दईु वर्िको समेत प्रक्षेपण तर्ार गनुिका साथै तर्ार भएको आगामी आर्थिक वर्िको बजेट सीमा 
प्रमुख प्रशासकीर् अर्धकृतले रै्त १५ गतेलभत्र पाललकाका पवर्र्गत शाखा तथा वडा सलमततलाई उपलब्ध गराउनुपने कानुनी व्र्वस्था 
रहेको छ । ऐनमा व्र्वस्था भएअनुसार बजेट सीमालगार्त क्षेत्रगत पवर्र् समेटी बजेट प्रक्षेपण सम्बन्धी तनर्म तथा कार्िपवर्ध 
तजुिमा एवं सोको पालनामा सम्बल्न्धत पदार्धकारीको ध्र्ान जानुपदिछ ।  

१६.३ 

  

क्षेत्रगत बजेट र खर्िको ल्स्थततः स्थानीर् तहको एकीकृत, समानुपाततक र हदगो पवकासका क्षेत्रगत रुपमा समानुपाततक बजेट 
पवतनर्ोजन गरी खर्ि गनुिपने हुन्छ । र्स पाललकाको २०७६।७७ को क्षेत्रगत बजेट र खर्िको ल्स्थतत देहार्अनुसार रहेको देखखन्छ । 
क्र.स क्षेत्र बजेट खर्ि खर्ि प्रततशत  

१ आर्थिक पवकास ४८७५२८९० ४१९८२६०२ ६.३६ 

२ प वािधार पवकास १७२६०२००० १४८४२४५५७ २२.४८ 

३ सामाल्जक पवकास २७५५५३००० २३६८२१९५३ ३५.८५ 

४ संस्थागत पवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन  २१८७३५२२ १८८१९७६७ २.८५ 

५ अन्र् कार्ािलर् संर्ालन तथा प्रशासतनक २३७७३७९०९ २१४४२१४३६ ३२.४६ 

जम्मा ७५६५१९३२१ ६६०४७०३१५ १०० 

उपरोक्त पववरण अनुसार सभाले पवतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् सामाल्जक पवकासमा सबैभन्दा बढी ३५.८५ प्रततशत र संस्थागत 
पवकास सेवा प्रवाह र सुशासनमा सबै भन्दा घटी २.८५ प्रततशत रहेको छ ।  

 

 

१६.४ 

  

तै्रमालसक प ँजीगत खर्िः आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म १६(१०) बमोल्जम स्वीकृत भएको 
कार्िक्रममा तनर्म ३५ बमोल्जम तै्रमालसक प्रगतत पववरण वनाई पेश गनुिपने र तै्रमालसक कार्िलक्ष्र् तथा कार्िक्रम बमोल्जम 
कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलब्ध गराएको पववरण अनुसार प ँजीगत 
वापर्िक रु. २० करोड २६ लाख ६८ हजार ६१४ खर्ि भएकोमा प्रथम तै्रमालसकमा खर्ि नभएको अथाित शुन्र् प्रततशत, दोश्रो तै्रमालसकमा 
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रु. ९१ लाख ६१ हजार, अथाित ४.५२ प्रततशत, तशे्रो तै्रमालसकमा रु. ४ करोड २९ लाख ८६ हजार अथाित २1.२१ प्रततशत र र्ौथो 
तै्रमालसकमा रु. १५ करोड ५ लाख २१ हजार अथाित ७४.२७ प्रततशत खर्ि गरेको देखखएको छ । र्सरी नै असार महहनामा मात्र रु. 
११ करोड ४ लाख ४९ हजार अथाित ५४.5० प्रततशत खर्ि देखखनुले असारमा आएर खर्िको र्ाप बढेको देखखएकाले सन्तुललत खर्ि 
ब्र्वस्थापन भएको देखखएन । स्वीकृत कार्िक्रम अनुसार तै्रमालसक रुपमा सन्तुललत खर्ि हुने गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गररन ु
पदिछ । 
क्र.सं. बजेट उपलशर्िक कुल खर्ि तै्रमालसक खर्ि (रु. हजारमा) 

प्रथम तै्रमालसक दोस्रो तै्रमालसक तेश्रो 
तै्रमालसक 

र्ौथौ 
तै्रमालसक 

आर्ाढ 
महहना 

1 प ँल्जगत खर्ितफि  २०२६६९ ० ९१६१ ४२९८६ १५०५२२ ११०४४९ 

प्रततशत ० ४.५२ २१.२१ ७४.२७ ५४.५ 
 

१७ 

  

राजथि र व्र्र्को अनुमान  

स्थानीर् सरकार संर्ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् तहले आगामी आर्थिक वर्िको राजश्व र व्र्र्को अनुमान 
कार्िपाललकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते लभत्र पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तलभत्र सभाबाट 
पाररत गनुिपने र सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ हदनलभत्र स्थानीर् तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीर् 
अर्धकृतलाई बजेट खर्ि गने अल्ख्तर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था बमोल्जम नगरेको छ । र्स स्थानीर् तहमा उपप्रमुख श्री गीता 
ततवारीले लमतत २०७८।३।१० गते रू. ५४ करोड ७१ लाख १३ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७८।३।२९ गते पाररत 
भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् तहका प्रमुखले २०७८।४।६ मा प्रमुख प्रशासकीर् अर्धकृतलाई बजेट खर्ि गने अल्ख्तर्ारी प्रदान गरेको 
देखखन्छ ।  
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१८ 

  

कानून र सञ्चालन स्थथति  

कान न र सञ्र्ालन ल्स्थतत– स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीर् तहहरूले आफ्नो अर्धकारक्षेत्र 
लभत्रका पवर्र्मा ऐन तथा सोको अर्धनमा रही तनर्म तनदेलशका, कार्िपवर्ध र मापदण्ड बनाई कार्ािन्वर्नमा सर्ाउन सक्न ेव्र्वस्था 
छ । जसअनुसार स्थानीर् तह सञ्र्ालनको लार्ग संघीर् मालमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्बाट ३९ नम ना कान नहरू बनाई 
उपलब्ध गराएको छ । कान न तनमािण तथा सञ्र्ालन सम्बन्धमा पाललकाले पववरण उपलब्ध नगराएकोले थप पवश्लेर्ण गनि 
सक्रकएन ।  

 

१९ 

  

कमिचारी व्र्िथथान  

 

१९.१ 

  

प्रशासकीर् संगठन र कमिर्ारी व्र्वस्थापन– स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोल्जम स्थानीर् तहको कार्िबोझ, 

राजस्व क्षमता, खर्िको आकार र स्थानीर् आवश्र्कता समेतलाई ध्र्ानमा राखी कमिर्ारी समार्ोजन भएपतछ मात्र संगठन तथा 
व्र्वस्थापन सवेक्षणका आधारमा स्थानीर् तहमा संगठन संरर्ना कार्म हुने व्र्वस्था छ । पाललकामा प्रमुख प्रशासकीर् अर्धकृत 
सहहत ७९ जना दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा लेखापरीक्षण अवर्धसम्म प्रमुख प्रशाकीर् अर्धकृत सहहत ६० जना पदप तत ि भएको 
देखखन्छ । रीक्त पदहरू प तत ि गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपदिछ । 

 

 

१९.२ 

  

स्थानीर् सरकार संर्ालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोल्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संर्ालन, व्र्वस्थापन, सेवाका शति तथा 
सुपवधा सम्बल्न्ध आधारभ त लसद्धान्त र मापदण्ड संघीर् कानुन बमोल्जम हुने, दफा ८६ (२) बमोल्जम अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् 
तहले बनाएको कानुन बमोल्जम हुने व्र्वस्था छ । त्र्स्तै अथि मन्त्रालर्को कार्ि संर्ालन तनदेलशकाको पररच्छेद ७ को ७.४.१ 
बमोल्जम अततररक्त समर् र बबदाको हदन काम गदाि अथि मन्त्रालर्बाट नमसि स्वीकृत गराई खाजा र खाना भुक्तानी हदनुपने र 
७.४.१ को (५) बमोल्जम प्रोत्साहन भत्ता खुवाउन समेत अथि मन्त्रालर्बाट स्वीकृतत ललनुपने व्र्वस्था छ । पाललकाले कान न नबनाई 
प्रोत्साहन भत्ता खर्ि गनुि तनर्मसंगत नदेखखएको रु  

२,७१५,००० 
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२० 

  

सिारीसािन खररद  

सवारीसाधन खररद– अथि मन्त्रालर्को स्थानीर् तहमा बजेट तजुिमा कार्ािन्वर्न आर्थिक व्र्वस्थापन तथा सम्पपत्त हस्तान्तरण 
सम्बन्धी तनदेलशका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट 
कार्ािलर्को तनर्लमत प्रर्ोजनको लार्ग सवारी साधन खररद गनि नपाईने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त पववरण 
अनुसार पाललकाले गाडी १ थान रू. ५३८००००।÷, टेक्टर िली रू. १५०००००।– र मोटरसाइकल १ थान रू. २६८७००।– समेत रू. 
७०६८७००।– खर्ि गरेको छ । सवारी साधन तथा भारी उपकरण सञ्र्ालन सम्बन्धी दीघिकालीन नीतत तजुिमा गरी सवारी साधन 
उपर्ोग गनुि पदिछ । 

 

२१ 

  

गुणथिर परीक्षण  

गुणस्तर परीक्षण - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनुसार साविजतनक तनकार्ले आप तत ि गरेका मालसामान 
सम्झौतामा उसलेखखत प्रापवर्धक स्पेलशक्रफकेसन र गुणस्तर वमोल्जम भए नभएको तनरीक्षण वा परीक्षण गनुि गराउन ुपने व्र्वस्था 
छ । ती व्र्वस्था अनुसार तनमािण कार्िमा प्रर्ोग भएका लसमेन्ट र्गट्टी, ढंुगा, डण्डी र बालुवाको परीक्षण गराउनु पनेमा गराएको 
छैन । र्सले गुणस्तर परीक्षणलाई कार्ािलर्ले प्राथलमकतामा नराखेको स्पष्ट हुन्छ । गुणस्तर परीक्षण वेगर गरेको काम हदगोपना 
र पवश्वसनीर् नहुने भएकोले र्समा सुधार हुनु पदिछ । केही उदाहरण देहार् बमोल्जम छन ्। 
भौ.नं. लमतत उपभोक्ता सलमतत कामको प्रकृतत खुद भुक्तानी 
४६२–२०७८।३।२४ स्वतन्त्र मा.पव. रतनपुर पीसीसी, आरसीसी ४३५८५७ 

४३७–२०७८।३।२४ नाली तनमािण उपभोक्ता सलमतत पीसीसी ११६०२८७ 

४४०–२०७८।३।२४ सडक र कुलो ममित उ.स पीसीसी, आरसीसी ९५७२४४ 

४३२–२०७७।३।२४ बहुली गाउँ लभत्र सडक  पीसीसी १७२७४६ 

८८२,८५४.३८ 
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४०७–२०७८।३।२३ राधेश्र्ाम र्ादवको घरदेखख सडक पीसीसी ५६४५८४ 

३७०–२०७८।३।२२ सेमरौटी सडक ढलान पीसीसी ५८१८१८ 

३४२–२०७८।३।२० र्ाकर र्ौडा गाउँ लभत्र सडक पीसीसी ६६५२०९ 

१५२–२०७८।१।६ कालीस्थानदेखख सडक पीसीसी ४८५००० 

मालसामानको गुणस्तर परीक्षणः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५ मा साविजतनक तनकार्ले आप तत ि गररएका 
मालसामान सम्झौतामा उल्सलखखत प्रापवर्धक स्पेलसक्रफकेशन र गुणस्तर बमोल्जमका भए नभएको तनरीक्षण वा परीक्षण गनुि गराउनु 
पने, तनरीक्षण वा परीक्षण गने तनकार्, अर्धकारी वा सलमततले तनरीक्षण वा परीक्षण गरी सकेपतछ स्वीकृत र अस्वीकृत मालसामानको 
पववरण उसलेख गरी तनरीक्षण प्रततवेदन तर्ार गनुिपने, त्र्स्तो प्रततवेदनमा जाँर् भएको मालसामानको नाम, प्रततशत, स्पेलसक्रफकेशन, 

तनरीक्षण वा परीक्षणको पररणाम उसलेख गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स सम्वन्धमा देखखएका उसलेखनीर् व्र्होरा तनम्नानुसार छनः् - 
कार्ािलर्मा मालसामान प्राप्त भएपतछ खररद सम्झौतामा उसलेख भए अनुसार स्पेलसक्रफकेशन तथा गुणस्तर सम्वन्धी मापदण्ड 
पुरा गरे नगरेको खुसने गरी परीक्षण स र्ी सहहत तनर्मको व्र्वस्था बमोल्जम प्रापवर्धक स्पेलशक्रफकेशन तथा गुणस्तर सम्वन्धी 
सति पुरा गरे नगरेको प्रततवेदन पेश गने गरको पाइएन । तसथि मालसामानको प्रकृततअनुसार तुलनात्मक ताललका वा परीक्षण स र्ी 
(check list) सहहतको प्रततवेदन प्राप्त गरी मालसामान दाखखला तथा भुक्तानी गने व्र्वस्था लमलाउनु पने देखखन्छ । - देहार्का 
मालसामान खररद गरी सम्वल्न्धत आप तत िकतािलाई भुक्तानी गरेकोमा तनरीक्षण÷परीक्षण गनि गठन गररएको बोडिले तर्ार गनेगरेको 
खोलुवा फाराम समेत नललई भुक्तानी गरेको उदाहरण देहार् अनुसार रहेको छः 
गो.भौ. र लमतत मालसामानको नाम बबके्रता भुक्तानी रकम 

४५९–२०७८।३।२४ जेनेरेटर टेक्नो एस प्रा.लल. ६८९८६५ 

३५५–२०७८।३।२० सेन्सर लाइट पपउस सप्लार्सि ४९९१७७ 

३३२–२०७८।३।१८ जस्ता पाता लशवम ्कन्िक्सन ४००००० 
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२०५–२०७८।२।१० पप्रन्टर र्ौधरी कम्प्र्ुटर ममित केन्र ३९८७०० 

गुणस्तर परीक्षण नगरी भुक्तानीः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५ मा साविजतनक तनकार्ले आप तत ि गररएका 
मालसामान सम्झौतामा उल्सलखखत प्रापवर्धक स्पेलसक्रफकेशन र गुणस्तर बमोल्जमका भए नभएको तनरीक्षण वा परीक्षण गनुि गराउनु 
पने व्र्वस्था छ । देहार् अनुसारका र्ोजनाको काममा PCC 1:1.5:3 for RCC कार्ि गने गरी लागत अनुमान तर्ार गरी उपभोक्ता 
सलमततबाट काम गराएकोमा सो कामको सर्ाव टेष्ट ररपोटि पेश नभएकोले कामको गुणस्तर सम्बन्धमा एकीन गनि नसक्रकएको रू. 
भौ.नं. लमतत र्ोजनाको नाम गापाबाट भुक्तानी पररमाण दर खर्ि रकम 

५२५–२०७८।३।२९ करमहवा समर्माइ स्थानमा प्रततक्षालर् १९४००० ४.७५९ १२५९९.०९ ५९९५९.०७ 

३०३–२०७८।३।२४ दगुाि मल्न्दर र्ोजना  ४८३४५४ १३.५१ १३९५३.२५ १८८५०८.४२ 

१८२–२०७८।१।१९ अमहवामा समुदातर्क भवन ४८१००० ९.४६ १३०४९.२२ १२३४४५.६५ 

१४९–२०७८।१।३ लशव मल्न्दर, भरवललर्ा ६७९००० १४.४६ १२६३३.७९ १८२६८४.५४ 

१४३–२०७७।१२।३१ दगुाि मल्न्दर र धमिशाला 679000 26.054 12599.09 328256.7 

जम्मा 
    

882854.38 
 

२२ 

  

पेश्की बााँकी  

आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ४७ (१) अनुसार पेश्की फर्छ्रिर्ौट हुनुपदिछ। आर्थिक वर्िको 
अन्र् सम्म पतन कमिर्ारी पेश्की रू. १९६००००, संस्थागत पेश्की १४६८४००, व्र्ल्क्तगत पेश्की रु२८७४००० र तनमािण व्र्वसार्ीलाइ 
भुक्तानी भएको मोपवलाईजेशन पेश्की रू ८५८०००० समेत जम्मा रु१४८८२४००।०० पेश्की वाँकी रहेको छ । कमिर्ारी पेश्की 
रू.१९६००००।०० संस्थागत पेश्की १४६८४०० र व्र्ल्क्तगत पेश्की रु २८७४००० जम्मा रू. ६३०२४०० तनर्मानुसार फर्छ्रिर्ौट हुनु पन े
रू. 

६,३०२,४०० 
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लस.नं. पेश्की ललएको 
लमतत 

गो. भौ. न. पेश्की ललने ब्र्क्ती फमि 
वा कम्पनीको नाम 

कमिर्ारीको पद जम्मा 

1 २०७७/१२/२३ २८२ भीमनाथ शमाि 
 

१३०००० 

2 २०७७/१२/२९ ९३ महेन्र प्रसाद र्ादव 

 

२०००००  

3 २०७८/०१/१५ ३६९ महेन्र प्रसाद र्ादव 

 

८०००००  

4 २०७८/०१/२२ ४१० श्र्ाम कुमार कामत खररदार १०००००  

5 २०७८/०३/०३ २६९ श्र्ाम कुमार कामत खररदार १०००००  

6 २०७८/०३/१७ ३१७ श्र्ाम कुमार कामत खररदार १०००००  

7 २०७८/०३/१७ ६३७ श्र्ाम कुमार कामत खररदार १०००००  

8 २०७८/०३/३० ३१८ पवश्वनाथ ठाकुर हेसथ अलसस्टेन्ट ३००००  

9 २०७८/०३/३० ३१८ पवश्वनाथ ठाकुर हेसथ अलसस्टेन्ट ५००००  

10 २०७८/०३/३० ८५९ अतनल कुमार र्ौधरी सहार्क पाँर्ौ ३०००००  

11 २०७८/०३/३० ८५९ अतनल कुमार र्ौधरी सहार्क पाँर्ौ ५००००  

जम्मा १९६००००  

1 संस्थागत  

2 २०७७/१२/०९ ७ पप.एस.रोर्ल जे.भी. 
 

४६८००००  

3 २०७८/०१/१२ ११ पप.एस.रोर्ल जे.भी. 
 

१९०००००  

4 २०७८/०१/१३ ३ सालझण्डी तनमािण सेवा 
 

२००००००  
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5 २०७८/०२/०२ ११८ पकडी स्वास््र् र्ौकी 
 

१४६८४००  

जम्मा १००४८४००  

४ व्र्ल्क्तगत  

३ २०७७/१०/०४ १३६ श्र्ाम कुमार पवश्वकमाि 
 

४०००००  

४ २०७७/१०/०४ १३६ श्र्ाम कुमार पवश्वकमाि 
 

१५००००  

५ २०७७/१२/३१ २९६ श्र्ाम कुमार पवश्वकमाि 
 

३०००००  

६ २०७८/०१/०२ ३१४ संजर् ततवारी 
 

२२५०००  

७ २०७८/०१/२१ ३९३ रामर्न्र कुमी र्ौधरी 
 

३४९०००  

८ २०७८/०१/२१ ३९३ रामर्न्र कुमी र्ौधरी 
 

३०००००  

९ २०७८/०२/२७ ५०७ श्र्ाम कुमार पवश्वकमाि 
 

२५००००  

१० २०७८/०३/३० ३१९ गम्मर लसह पहराइ 

 

१०००००  

११ २०७८/०३/३० ८५९ मनोज कुमार र्ौधरी 
 

५०००००  

१२ २०७८/०३/३० ८६० देवेन्र कुमार र्ौधरी 
 

३०००००  

जम्मा २८७४०००  
 

२३ 

  

प्रशासकीर् भिन तनमािण  

प्रशासकीर् भवन तनमािण र्स मार्ादेवी गाउँपाललका प्रशासकीर् भवन तनमािण गनि तनम्न लागत अनुमान स्वीकृत गरी तनम्न 
तनमािण व्र्ावासर्ीबाट ३ वटा ल्स्कममा पवभाजन गरी कार्ि गराएकोमा देखखएका व्र्होरा देहार् बमोल्जम छन ् 

१३,००० 
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लस नं  काम ल इ रकम सम्झौता रकम तनमािण व्र्ावसार्ी  
१ भवनको structure तनमािण १६४८८२९० ११४४३१०१।४० जलजला कन्स्िक्सन 

२ प्लाष्टर इलेल्क्िक्रफकेशन झ्र्ाल तनमािण 

 

७५३००३३।१८ असद तनमािण सेवा 
३ इटाको गाह्रो लगाउने काम  

 

३२४५७९८।४४ 

 

र्सरी प्रशासकीर् भवन तनमािण गने कामलाइ ३ वटा प्र्ाकेजमा टुक्राइ रु २२२१८९३३।०९ मा छुट्टा छुट्टै तनमािण व्र्ावसार्ीसँग 
बोलपत्रको प्रक्रक्रर्ाबाट सम्झौता गरी कार्ि गराएकोमा देहार् अनुसार रहेको पाइर्ो  
१. असद तनमािण सेवाले प्लास्टर, ईलेल्क्क्फकेशन र झ्र्ाल ढोका बनाउने काम २०७८।०३।२४ मा रु ७५,३०,०३३।१८ को कार्ि सम्पन्न 

भएको लभनर्ता पतन अल्न्तम पवल भुक्तानी गदाि कार्ि सम्पन्न भतनएको ईलेल्क्टक्रफकेशनको काम अपुरो रहेको तथा झ्र्ाल 
ढोकाको लशसा र्र्त्रमा देखाईजस्तै टुटफुट अवस्थामा रहेकोले सम्प णि कार्ि सम्पन्न गरी कार्ि सम्पन्न गरी कार्ि सम्पन्न 
प्रततवेदन तर्ार गनुि पदिछ । 

२.  इटाको गारो लगाउने काम अनजनेर् कन्िकसनबाट रु ३२,४५,७९८।४४ को काम २०७८।०३।३० लभत्र सम्पन्न गनुिपनेमा दोश्रो 
रतनङ्ग पवल सम्म रु २१,३८,८१५।-भुक्तानी भएको छ । तनमाणि व्र्ावसार्ीले तोक्रकएको कार्ि सम्पन्न नभएको अवस्थामा 
म्र्ाद थपको लार्ग तनवेदन समेत हदएको छैन । अल्न्तम पवल भुक्तानी गदाि तनर्मानुसार हजिना अस ल गनुि पदिछ । 

३.  २०७६।११।१९ को सम्झौता अनुसार structure तनमािणको काम रु १,१४,४३,१०१।४७ मा २०७७ फागुन ५ सम्ममा सम्पन्न 
गनिपनेमा २०७८ रै्त्र मसान्त सम्म म्र्ाद थप भएको भएतापतन तेश्रो रतनङ्ग पवल सम्म रु ७०,८८,३५६।- भुक्तानी भएको तर 
कार्ि सम्पन्न भएको छैन । तनज तनमािण व्र्वसार्ीलाई अल्न्तम पवल पेश गदाि सम्झौताको ५५.१ अनुसार दैतनक ०.०५ 
प्रततशत हजिना अस ल गनुि पदिछ । तनज तनमािण व्र्वसार्ीले p5 itemen insurence रु १,००,०००।- मा पुन: म सर् अलभवदृ्हदकर 
थप लागेकोले तनजबाट अस ल गनुिपने रु  
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४.  उपरोक्त ३ वटै कामको कार्ि सम्पन्न भएपतछ साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२५ अनुसारको प्रक्रक्रर्ा प रा 
गरी कार्ि सम्पन्न प्रततवेदन तर्ार गनुि पदिछ । 

 

२४ 

  

कोटेशनबाट खररद कार्ि :  

साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ ( १ ख ) साविजतनक तनकार्ले एक आर्थिक वर्िमा एकै पटक वा पटक-पटक 
गरी पाँर् लाख रुपैर्ाँ भन्दा बढी रकमको एउटै व्र्ल्क्त, फमि, कम्पनी वा संस्थाबाट सोझै खररद गनि नसक्रकने व्र्वस्था छ । 
नगरपाललकाले प्रततस्पधािलाई सीलमत गने उद्देश्र्ले र्स वर्ि देहार्का पवलभन्न सप्लार्सि, संस्था वा तनमािण व्र्वसार्ीबाट सोझै 
वस्तु तथा सेवा खररद गरेको छ । र्सले गदाि खररद कार्ि प्रततस्पधाित्मक नभई सीलमत सप्लार्सिले उपलब्ध गराउने न्र् न 
गुणस्तरीर् वस्तु था सेवा खररद हुने सम्भवना भएकोले नगरपाललकाले वस्तु तथा सेवा खररद कार्ि गदाि प णि प्रततस्पधाित्मक रुपले 
खररद कार्िलाई अगाडड बढानुपछि ।  

३,५९३,३०६ 
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भौ.नं./लमतत उपभोक्ता सलमततको नाम कामको पववरण भुक्तानी रकम 

७९-२०७७/१२/४ गौरी कन्स्िक्सन एण्ड गौरी हाडिवेर्र सप्लार्सि सडक कालोपते्र  १३५६०८३ 

७८-२०७७/१२/४ गौरी कन्स्िक्सन एण्ड गौरी हाडिवेर्र सप्लार्सि सडक कालोपते्र  ६२७१७६ 

७७-२०७७/१२/६ गौरी कन्स्िक्सन एण्ड गौरी हाडिवेर्र सप्लार्सि सडक कालोपते्र  ८२१४६७ 

८३-२०७७/१२/७ स्नेहा अडिर एण्ड जनरल स्टोसि सर्ापटप खररद ३९९५६८ 

२७८-२०७८/३/८ नर्गना तनमािण सेवा  सडक पप.लस.लस.  ३८९०१२ 

जम्मा रकम ३५९३३०६ 
 

२५ 

  

कार्िसम्पादन जमानि :  

साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११० ( ४ ) मा खररद सम्झौतामा अन्र्था व्र्वस्था भएकोमा बाहेक कार्िसम्पादन 
जमानतको मान्र् अवर्ध त्र्स्तो सम्झौतामा उसलेखखत मालसमान आप तत ि वा हस्तान्तरण गनुि पने अल्न्तम अवर्ध वा प्रत्र्ाभ तत 
( वारेन्टी ) को अवर्ध वा तनमािण कार्िको तु्रटी सच्र्ाउने दातर्त्व ( Defect liability ) को अवर्ध भन्दा कम्तीमा एक महहना बढी 
अवर्धको हुनुपने व्र्वस्था छ । नगरपाललकाले देहार्का तनमािण कार्िको तु्रटी सच्र्ाउने दातर्त्व ( Defect liability ) को अवर्ध 

तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था भन्दा घटी अवर्धको कार्िसम्पादन जमानत पेश भएकोले कार्ि सम्पादन जमानतको अवर्ध थपको 
प्रमाण पेश गनुि पने रु  

ठेक्का नं. तनमािण व्र्वसार्ीको नाम तनमािण कार्ि कार्ि सम्पन्न 
गनुिपने/भएको लमतत 

कार्िसम्पादन 
जमानतको म्र्ाद 

हुनुपने म्र्ाद कार्िसम्पादन 
जमानत रकम 

०९-२०७६/७७ आन्जनेर् कन्स्िक्सन सभाहल तनमािण २०७८/३/३१ २०७९/३/१६ २०७९/४/३१ ४७०५०० 

०५-२०७७/७८ सालझण्डी तनमािण सेवा ECD भवन तनमािण २०७८/३/३० २०७९/२/४ २०७९/४/३० १८४०००० 

जम्मा रकम २३१०५०० 
 

२,३१०,५०० 
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२६ 

  

दररेट र्रक :  

साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (११) मा उपभोक्ता सलमतत वा लाभग्राही समुदार्ले तनमािण कार्ि सम्मन्न 
गररसकेपतछ सम्बल्न्धत साविजतनक तनकार्ले खटाएको प्रापवर्धक कमिर्ारीबाट त्र्स्तो कामको जार्पास गराई भुक्तानी हदनुपने 
व्र्वस्था छ । नगरपाललकाले देहार्का उपभोक्ता सलमततहरुबाट कार्ि गराएकोमा तनम्नानुसारका कार्िको स्वीकृत ल्जसला दर रेट 
तथा नम्सिबाट कार्म भएको दर रेट भन्दा बढी भुक्तानी गरेको असुल गनुिपने रु  

भौ.न.ं / लमतत उपभोक्ता सलमततको नाम कामको पववरण एकाई पररमाण भुक्तानी 
हुनुपने दर 

भुक्तानी 
भएको दर 

बढी भुक्तानी 
दर 

बढी भुक्तानी  

३९३-२०७८/३/२३ डीप तथा स्र्ालो वोररङ्ग जडान उ.स. १-८ Drilling of pilot hole मी. १२५ ३२०८ ३६५८ ४५० ५०६२५ 

४६५-२०७८/३/२५ मार्ादेवी गा.पा. लभत्र डीप वोररङ्ग जडान उ.स. पकडी Drilling of pilot hole मी. १७० ३२०८ ४८९५ १६८७ २५८१११ 

Low ring of pipe 

assembly 
मी. १७० २३८ २८४ ४६ ७०३८ 

१२-२०७८/३/२६ सडक आर.लस.लस.उ.स. ५ M 15 घ.मी. ३७.९८ ९६९६ ११००४ १३०७ ४४६७६ 

६९-२०७७/११/१७ उत्तर मुंगेरी गाँउमा पप.लस.लस. ढलान M 15 घ.मी. २४.१८ ९६९६ ११२५७ १५६१ ३३९७० 

७६-२०७७/१२/३ उत्तर मुंगेरी गाँउमा पप.लस.लस. ढलान M 15 घ.मी. ४१.३७ ९६९६ ११२५७ १५६१ ५८१२१ 

२७४-२०७७/३/७ भेलाइ र्मारको घर देखख दक्षक्षण इस्लामको घरसम्म 
पप.लस.लस. ३ 

M 15 घ.मी. १६.५५ ९६९६ ११११७ १४२१ २१२५६ 

जम्मा रकम ४७३७९७ 
 

४७३,७९७ 

२७ 

  

जदटल संरचनाको तनमािण :  
साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (९) मा उपभोक्ता सलमतत वा लाभग्राही समुदार्बाट संर्ाललत हुने तनमािण 
कार्िमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, पवटुलमन डडल्स्िव्र्ुटर, पवटुलमन ब्वाईलर जस्ता हेभी मेसीनहरु प्रर्ोग गनि नसक्रकने 
व्र्वस्था छ । स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन अनुसार गररबी तनवारणामा प्रत्र्क्ष र्ोगदान नपुर्ािउने खालका र्ोजना छनौट गरेको 
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तथा साविजतनक खररद तनर्मावलीले ललएको ममि/आपेक्षा पवपररत नगरपाललकाले आर.लस.सी., फे्रम स्िक्र्र सहहतका भवन, पुल, 

कसभटि, ओभरहेड टंकी तनमािण, ग्रामीण पवद्र्ुतीकरण लगार्तका जहटल प्रापवर्धक पक्ष समावेश हुने प वािधार संरर्ना तनमािण कार्ि 
समेत उपभोक्ता सलमततहरु माफि त ्गराउने गरेको देखखर्ो । र्स्ता कार्ि व्र्ावसातर्क र अनुभवी तनमािण व्र्वसार्ी फमिबाट बोलपत्र 
प्रततस्पधाि माफि त गराउन उपर्ुक्त हुने देखखन्छ । र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन ्:- 
भौ.नं. / लमतत उपभोक्ता सलमततको नाम तनमािण कार्ि भुक्तानी रकम 

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कार्िक्रम 

 

१८-२०७८/३/१४ पपरु्खी बाल पवकास उ.स. १ अधुरो भवन बाउण्रीवाल  ९६८९४० 

१६-२०७८/२/२० र्न्रप्रकास स्मतृत साविजतनक शैक्षक्षक गुठी ५ भवन तनमािण ४६८७९६ 

३४-२०७८/३/२९ जमुनी सामुदातर्क स्वासस््र् इकाई उ.स. ५ भवन तनमािण ३१५२५०० 

संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्िक्रम 

 

१३-२०७८/३/२४ श्री राल्ष्िर् मा.बब. ल्जर्ग्रहवा भवन तनमािण ३६००००० 

१०-२०७८/३/२४ श्री मुनेश्वर मा.बब.  भवन तनमािण १८००००० 

४-२०७८/२/२० डीप टरु्वल जडान उ.स. डीप टरु्वल  ११०८८०० 

१७-२०७८/३/२६ डीप टरु्वल जडान उ.स. डीप टरु्वल  २२६४२०४ 

गाँउपाललका प ँजीगत  

  

३९३-२०७८/३/२३ डीप तथा स्र्ालो बोररङ्ग जडान उ.स. डीप टरु्वल  ८८०३९२ 

४३१-२०७८/३/२४ आठ वटै वडाहरुमा बोररङ्ग जडान डीप टरु्वल  २३९९३२० 

४३०-२०७८/३/२४ बरहीमा वोररङ्ग जडान उ.स.  डीप टरु्वल  १९४००० 

४७०-२०७८/३/२५ श्री समर्माइ डीप टर् वेल जल उ.स. डीप टरु्वल  ६९८७६७ 

जम्मा रकम १७५३५७१९ 
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२८ 

  

प्राविर्िक मूलर्ांकन र कार्िसम्पन्न :  

साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद सम्झौता अनुसार साविजतनक तनकार्ले रतनङ बील वा अन्र् कुन ै
बील बीजकको भुक्तानी गदाि प्रापवर्धक नापजाँर् गरी नापी क्रकताबमा उसलेख भएको वास्तपवक कार्िसम्पादनको आधारमा भुक्तानी 
गनुिपने ब्र्वस्था रहेको छ । उपभोक्ता सलमततहरूबाट सञ्र्ाललत र्ोजनाको ठेक्का बीलहरूमा लागत अनुमान र वास्तपवक कामको 
म सर्ाङ्कनमा बरावर पररमाण र रकम उसलेख भएको देखखन्छ । लागत अनुमान बरावर नै म सर्ाङ्कन भएको देखखएकाले वास्तपवक 
काम कतत भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखखएन । प्रापवर्धकले पेश गने कार्ि सम्पन्न प्रततवेदनमा 
कार्ि सम्पन्न गनुिपन ेलमतत र कार्ि सम्पन्न भएको लमतत लगार्तका इल्न्जतनर्ररङ नम्सि अनुसार बीलमा खुलाउनुपने त्र्ाङ्क 
उसलेख गरेको पाइएन । र्सले गदाि कुन काम कहहले सम्पन्न गनुिपने र तोक्रकएको अवर्धमा सम्पन्न भए/नभएको पवर्र्मा एक्रकन 
हुन नसक्रकएको हँुदा प्रापवर्धकले इल्न्जतनर्ररङ नम्सि अनुसारको उपभोक्ता सलमततको बील बनाउँदा नापजाँर्लाई वास्तपवक 
कार्िसम्पादनमा आधाररत बनाउनुपदिछ । 

 

२९ 

  

संघ र् शसििको रकम फर्िाि नगरेको :  

आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवपत्तर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३०( ७ ) मा प्रदेश तथा स्थानीर् तहको पवतनर्ोजन ऐनले 
क्रफ्रज नहुने भनी तोकेको खर्ि लशर्िकको हकमा बाहेक अन्र् बजेट लशर्िक अन्तगित पने भकु्तानी हदनु पने रकम आर्थिक बर्ि 
समाप्त हुनुभन्दा सात हदन अगाडड भुक्तानी हदई लेखा अद्र्ावर्धक गरी भुक्तानी तनकासा बन्द गनुिपने व्र्वस्था छ । नगरपाललकाले 
संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्िक्रम अन्तगित ठेक्का नं. ५-२०७७/७८ को छत्रपाली ततथि देवी मा.बब. , पकडीको ECD भवन 
तनमािण गनि तनमािण व्र्वसार्ी सालझण्डी तनमािण सेवासँग लमतत २०७८/१/१२ मा रु १००८७२४५ मा लमतत २०७८/३/३० लभत्र सम्पन्न 
गने गरी सम्झौता गरेको छ । नगरपाललकाले तनमािण व्र्वसार्ीलाई तनमािण कार्ि सम्पन्न गनि २० लाख पेल्श्क भुक्तानी गरेको 
छ । गाँउपाललकाले तनमािण व्र्वसार्ीलाई नापी क्रकताबका आधारमा दोस्रो रतनङ्ग सम्म रु ५०६००९८ भुक्तानी हदएको छ । अत: 

६,९५३,१३९ 
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खर्ि हुन बाकी रकम क्रफ्रज गनुिपनेमा बजेट क्रफ्रज नहुने उद्देश्र्ले छत्रपाली ततथि देवी मा.बब. , पकडीको खाता रोक्का (कार्िसम्पन्न 
पतछ खाता फुकुवा गने गरी) राखख रु ६९५३१३९ तनकासा हदएको छ । नगरपाललकाले तनर्मावलीको तनर्म ३० (७) मा भएको 
व्र्वस्था प्रततकुल हुने गरी पवद्र्ालर्लाई नापी क्रकताब, ठेक्का बबल, कार्िसम्पन्न प्रततवेदन तथा अल्न्तम लेखापरीक्षण प्रततवेदन 
बेगर भुक्तानी हदएको तनर्लमत मान्न नसक्रकएको रु  

३० 

  

पूाँज गि बजेटबाट चालु प्रकृतिको खचि :  

स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ (१) मा नगरपाललकाले र्ोजना बनाउदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीतत, 

लक्ष्र्, उद्देश्र्, समर्सीमा र प्रक्रक्रर्ासँग अनुक ल हुने खालको र्ोजना तजुिमा गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्तै, ऐनको दफा ३ (१) मा 
आर्थिक पवकास तथा गररबी तनवारणमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पुनने खालको तछटो प्रततफल प्राप्त गनि सक्रकने तथा जनताको जीवनस्तर, 

आम्दानी र रोजगारी श्रजृना गने खालका र्ोजनाहरु तजुिमा गरी र्ोजनाहरु कार्ािन्वर्न गनुिपन े व्र्वस्था छ । नगरपाललकाले 
देहार्का पवतरणमुाखख कार्िक्रममा प ँल्जगत बजेट खर्ि लशर्िकबाट प्रततफल प्राप्त गनि नसक्रकने खालका पवतरणमुखख कार्िक्रममा 
प ल्जगत बजेट खर्ि गरेको छ । केही उदाहरणहरु र्सप्रकारका छन ्। 
भौ.नं / लमतत उपभोक्ता सलमततको नाम रकम 

८१-२०७७/१२/४ र्ौधरी कम्प्र् टर ममित केन्र ४९९१६ 

८०-२०७७/१२/४ न्र्  मेर्ी महाकाली एडभरटाईल्जङ्ग सेवा ३००० 

२७९-२०७८/३/८ मेर्ी काली सन्देस प्रकाशन प्रा.ली. ४४००० 

२०३-२०७७/३/८ आर्धखोला रेष्टुरेन्ट एण्ड लज ९५०५० 

जम्मा रकम १९१९६६ 
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३१ 

  

टुक्रा खररद  

साविजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ८(२ख) मा साविजतनक तनकार्ले खररद पवर्ध अवलम्वन गदाि प्रततस्पधाि लसलमत हुनेगरी टुक्रा 
टुक्रा पारी खररद गनुि हुदैन भन्ने व्र्वस्था छ । पाललकाले पवलभन्न सडक तनमािण, खेलकुद मैदान, खानीपानी तनमािण लगार्तको 
कार्िको इल्ष्टमेट एकै पटक तर्ार नगरी टुक्रा टुक्रामा वनाई सोही वमोल्जम तनम्नानुसार फमिवाट सोझै कार्ि गराई रु. ९८९९३३६.०० 
भुक्तानी गरेको पाइर्ो । पाललकाको वापर्िक कार्िक्रम लभत्र समावेश भएको र्स्तो कार्ि गराउदा वापर्िक खररद र्ोजना स्वीकृत गरी 
प्रततस्पधाित्मक रुपमा लमतव्र्र्ी ढंगवाट गराउनु पदिछ । 
गो.भौ.नं. लमतत फमिको नाम काम भएको स्थान भुक्तानी रकम 

४९७–२०७८।३।२६ रोर्ल कन्ष्िक्सन स्वा.र्ौ.देखख कृष्ण कुमारको घरसम्म माटो ग्राभेल ४८३९९२ 

५०१–२०७८।३।२६ रूर तनमािण सेवा संस्थागत पवद्र्ालर्हरूमा डस्टपवन तथा खानेपानी ४८३८७५ 

५०२–२०७८।३।२६ कृतत कन्ष्िक्सन संस्थागत पवद्र्ालर्हरूमा हेण्डपाइप जडान ४८१८१४ 

४९५–२०७८।३।२६ सप्तऋपर् तनमािण सेवा वडकी खैराटीक राजमन कोहारको घरदेखख सडक ४८१४०८ 

४९३–२०७८।३।२६ एस.के. तनमािण सेवा सानो गैराको पुरानो .. भन्सारदेखख सडक ४२३२५४ 

४९२–२०७८।३।२६ शंवश तनमािण सेवा भंगेहररको लससही नदीको दबुै तफि  बाटो २९३५५८ 

४९१–२०७८।३।२६ सम्पन्न तनमािण सेवा वसन्तपुर उत्तर कृपर् सडक ४७२५५८ 

४९०–२०७८।३।२६ रोसेज तनमािण सेवा माखललर्ाम धमिशालादेखख उत्तर जाने सडक २६३७०४ 

४८८–२०७८।३।२६ रोशनी तनमािण सेवा कुडादान व्र्वस्थापन ४६२३८० 

४७१–२०७८।३।२५ एस.के. तनमािण सेवा स्वतन्त्र मा.पव.को पोखरीमा माटो पटान ४७४५५५ 
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४७२–२०७८।३।२५ आकृतत तनमािण सेवा भुवनेश्वर मा.पव. देखख सडक ४८४२८९ 

४७८–२०७८।३।२५ पप्रर्ा तनमािण सेवा मार्ादेवी २ मुख्र् सडकको पल्श्र्म सडक ४७२४२६ 

४६६–२०७८।३।२५ सल्जत तनमािण सेवा वाडि नं. २ मा सडक र अधुरो पप.लस.लस. ३८३४९० 

४११–२०७८।३।२३ पवनेद तनमािण सेवा वरसोली गाउँको उत्तर जाने सडक ३६२४६९ 

३४५–२०७८।३।२० 

 

बरोहहर्ा प वि डडहमा सडक २४२२१७ 

३१३–२०७८।३।१७ इस्लाम तनमािण सेवा पप.लस.लस. ढलान र्ोजना  ४६०६६० 

२९४–२०७८।३।१० दर्ाल तनमािण सेवा खेल मैदान तनमािण ४७८३०४ 

२५४–२०७८।२।२६ सैनी तनमािण सेवा मनपोखररर्ा गाउँको सडक वाडि नं. २ १९०९९० 

१३९–२०७७।१२।२९ ररन्कु कन्ष्िक्सन दवुरीपुरदेखख वङ्सुडवा सम्म कालोपते्र ४८०४५७ 

१२९–२०७७।१२।२४ न्र्  र्ौधरी कन्ष्िक्सन पवजुवामा रहेको अधुरो सामुदातर्क भवन ४८०२८० 

१३८–२०७७।१२।२९ अग्रहरी एण्ड ब्रदशि 
तनमािण सेवा 

अलभराव र्ौकदेखख मनखोररर्ा सम्म सडक ४७८८८६ 

११८–२०७७।१२।२३ न्र्  अजर् तनमािण सेवा मनपोखररर्ा सडक पप.लस.लस. ४३५१७१ 

११९–२०७७।१२।२३ अजर् तनमािण सेवा उत्तर मनखोररर्ा सडक १४२५१५ 

१२०–२०७७।१२।२३ लशवाङ्गी तनमािण सेवा बलुहवा गाउँ लभत्र पप.लस.लस ४८६०८४ 

जम्मा 
  

९८९९३३६ 
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३२ 

  

खररद व्र्िथथापन  

 

३२.१ 367 २०७८-३-
३१ 

गुणस्तर परीक्षणः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५ मा साविजतनक तनकार्ले आप तत ि गररएका मालसामान 
सम्झौतामा उल्सलखखत प्रापवर्धक स्पेलसक्रफकेशन र गुणस्तर बमोल्जमका भए नभएको तनरीक्षण वा परीक्षण गनुि गराउन ुपने, 
तनरीक्षण वा परीक्षण गन ेतनकार्, अर्धकारी वा सलमततले तनरीक्षण वा परीक्षण गरी सकेपतछ स्वीकृत र अस्वीकृत मालसामानको 
पववरण उसलेख गरी तनरीक्षण प्रततवेदन तर्ार गनुिपने, त्र्स्तो प्रततवेदनमा जाँर् भएको मालसामानको नाम, प्रततशत, स्पेलसक्रफकेशन, 

तनरीक्षण वा परीक्षणको पररणाम उसलेख गनुिपने व्र्वस्था छ । लसर्ाइकाेे लागी पवद्र्ुत िान्स्फरमिर खररद तथा जडान र्ोजनाको 
लार्ग १ थान िान्सफमिर ररन्कु कन्ष्िक्सनबाट खररद गरेको वीलको तथा म सर्ांकनको आधारमा उपभोक्ता सलमततलाइ रु. २९७१९० 
रकम भुक्तानी गरेको पाइर्ो । उक्त िान्सफमिरको गुणस्तर परीक्षणको प्रमाण तथा वारेन्टी पत्र लेखापरीक्षणमा पेश भएन । 
वारेन्टी तथा गुणस्तर परीक्षण वेगर खररद गरेको िान्सफमिरको आर्ु तथा क्षमतामा हदगोपना रपवश्वसनीर् हुदैन । साथै उक्त 
िास्फरमर जडान गरी म सर्ांकन गरेको प्रमाण लेखापरीक्षणमा पेश भएन । गुणस्तर परीक्षण तथा जडान भएको प्रमाण पेश हुन ु
पने रू. 

२९७,१९० 

 

३२.२ 

  

नाफामुलक संस्थालाई भुक्तानी– स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोल्जम स्थानीर् तहले र्ोजना बनाउँदा 
सहभार्गतम लक, उत्पादनम लक र प्रततफल प्राप्त हुने प्रकृततका र्ोजना छनौट गरर प्राथालमकीकरण गनुिपने व्र्वस्था छ ।साथै 
पवतरणमुखी खर्िलाई तनर्न्त्रण गदै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीर् प वािधार पवकास तथा दीघिकालीन पुजी 
तनमािण हुने कार्िमा खर्ि गनुिपदिछ । जसबाट नाफा कमाउने उद्देश्र्ले स्थापपत संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन लमसदैन । 
र्स स्थानीर् तहले र्ो वर्ि बजेटमा समावेश गरी साझा न्र् जको भवन व्र्वस्थापनको लार्ग रू. ९७०००।– अनुदान हदएको छ । 
र्सवाट पवकास तनमािणमा खर्ि हुने बजेट नाफा म लक संस्थाको हहतको लार्ग खर्ि गरेको देखखएकोले र्स्तो खर्िमा तनर्न्त्रण गनुि 
पने देखखएको रू.  

९७,००० 
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३२.३ 

  

खर्ि शीर्िकः आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९(१) कार्ािलर् प्रमुखले सरकारी रकम खर्ि 
गदाि बजेट तथा कार्िक्रमको सीमालभत्र रही खर्ि गनुि पदिछ भन्ने उसलेख छ ।पाललकाले देहार् अनुसारको खर्ि गदाि स्वीकृत कार्िक्रम 
भन्दा फरक शीर्िकमा खर्ि गरेको पाइर्ो । स्वीकृत बजेट तथा कार्िक्रम भन्दा फरक प्रर्ोजनमा रू. ८८७४४९ खर्ि गरेको अतनर्लमत 
देखखएको रू. 
भौ.नं. र लमतत तोक्रकएको शीर्िक  खर्ि भएको के्षत्र  रकम 

५१७–२०७८।३।२९ माछाको भुरा पवतरणमा ५० प्रततशत 
अनुदान 

माछा पकेट कार्ितक्रम सञ्र्ालनको लार्ग 
गाडी भाडा 

६०००० 

५२०–२०७८।३।२९ गापा लभत्रका पोखरीहरूको सौन्दर्ीकरण पवज्ञापन प्रकासन १५००० 

५२१–२०७८।३।२९ ८ नं. वडामा हेण्डपम्प पवतरण स र्ना प्रकासन १०००० 

५२३–२०७८।३।२९ ,, लशक्षक हटकाराम पौडेललाई भुक्तानी १५००० 

५२६–२०७८।३।२९ ,, स र्ना प्रकासन २३१५४ 

५३४–२०७८।३।३० १ नं. वडामा हेण्डपम्प पवतरण स र्ना प्रकासन १५००० 

५३१–२०७८।३।३० हेण्डपम्म (कल्न्टन्जेन्सी) स्वस््र् शाखामा खाजा, इन्धन, मोटरसाइकल 
ममित, सञ्र्ार खर्ि वापत शाखा प्रमुख महेश 
तघलमरेलाई भुक्तानी 

११५००० 

५३९–२०७८।३।३० ,, ,, २३५०० 

५०३–२०७८।३।२६ मानपुर दगुाि मल्न्दरमा मुतत ि व्र्वस्थापन पुजा सामग्री खररद ५०००० 

८८७,४४९ 
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४७३–२०७८।३।२५ ८ नं. वडामा हेण्डपम्प पवतरण समाल्जक पवकास अर्धकृतलाई इन्धन, ममित 
खर्ि 

३०००० 

४७५–२०७८।३।२५ ,, महेन्र प्रसाद र्ावला इन्धन, ममित खर्ि ५०५०० 

४८४–२०७८।३।२६ पकडी खानेपानी सञ्र्ालन तथा 
व्र्वस्थापन 

सलमततको नाममा फतनिर्र खररद  ४८०२९५ 

जम्मा 
  

८८७४४९ 
 

३३ 

  

नन्र्ाइलर  

४९६–२०७८।३।२६ नन्फाइलर– म सर् अलभवदृ्र्ध कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भुक्तानीमा प्राप्त म सर् अलभवदृ्र्ध करको पववरण 
भुक्तानी पाएको अको महहनाको २५ गतेलभत्र सम्बल्न्धत आन्तररक राजस्व कार्ािलर्मा कर पववरण सहहत दाखखला गनुिपने व्र्वस्था 
छ । तर पाललकाबाट ररतेश तनमािण सेवा (३००११८८९०) लाई म .अ.कर रू. ५९१०४ समेत रू. ४६१६०० भुक्तानी हदएकोमा २०७७ 
फागुन महहनासम्म कर पववरण नबुझाई नन्फाईलर रहेको पाइर्ो । कान नी व्र्वस्थाअनुसार पववरण नबुझाएकोले कर समार्ोजन 
भएको प्रमाण पेश हुनुपने रू.  

५९,१०४ 

३४ 

  

ि ल भुक्िान   

प्रापवर्धक बील र कार्ि सम्पन्नः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद सम्झौता अनुसार साविजतनक 
तनकार्ले रतनङ बील वा अन्र् कुनै बील बीजकको भुक्तानी गदाि प्रापवर्धक नापजाँर् गरी नापी क्रकताबमा उसलेख भएको वास्तपवक 
कार्िसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गनुिपने ब्र्वस्था रहेको छ । उपभोक्ता सलमततहरूबाट सञ्र्ाललत र्ोजनाको ठेक्का बीलहरूमा 
लागत अनुमान र वास्तपवक कामको म सर्ाङ्कनमा बरावर पररमाण र रकम उसलेख भएको देखखन्छ । लागत अनुमान बरावर न ै
म सर्ाङ्कन भएको देखखएकाले वास्तपवक काम कतत भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सक्न ेअवस्था देखखएन । प्रापवर्धकले 
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पेश गने कार्ि सम्पन्न प्रततवेदनमा कार्ि सम्पन्न गनुिपने लमतत र कार्ि सम्पन्न भएको लमतत लगार्तका इल्न्जतनर्ररङ नम्सि 
अनुसार बीलमा खुलाउनुपने त्र्ाङ्क उसलेख गरेको पाइएन । र्सले गदाि कुन काम कहहले सम्पन्न गनुिपने र तोक्रकएको अवर्धमा 
सम्पन्न भए/नभएको पवर्र्मा एक्रकन हुन नसक्रकएको हँुदा प्रापवर्धकले इल्न्जतनर्ररङ नम्सि अनुसारको उपभोक्ता सलमततको बील 
बनाउँदा नापजाँर्लाई वास्तपवक कार्िसम्पादनमा आधाररत बनाउनुपदिछ । 

३५ 

  

लागि अनुमान  

३५५–२०७८।३।२० लागत अनुमानः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११ अनुसार साविजतनक तनकार्ले मालसामानको 
लागत अनुमान तर्ार गदाि तनर्म ९ र सम्बल्न्धत मालसामानको स्पेलशक्रफकेशनको अधीनमा रही तर्ार गनुि पदिछ । पाललकाले 
सडक वपत्तको लार्ग खररद गरेका सेन्सर लाइट १५ थानको जडान समेत रू. ४९९१७७.५० पपर्ुस सप्लार्सिलाई भुक्तानी हदएको छ 
। सेन्सर लाइट प्रतत थान म .अ.कर समेत रू. २७६८५ र जडान खर्ि रू. ४५७६.५ मा खररद गरेकोमा रू. ४९९१७७.५० को लागत 
अनुमानको अधार पेश भएन । तनर्मानुसार लागत अनुमान तर्ार गरी खररद कार्िलाई लमतव्र्र्ी बनाउनु पदिछ । 

 

३६ 

  

नम्सि भन्दा बढी भुक्िान   
 

३६.१ ६ २०७७-६-
२३ 

आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९(५) बमोल्जम सरकारी रकम खर्ि गदाि खर्ि पुल्ष्ट 
गने बील, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलनन गनुि पने व्र्वस्था छ । पाललकाले देहार् अनुसार रू. ११५५६८९ भुक्तानी हदएकोमा 
सो रकमको वील भपािइ पेश नभएको रू.  
भौ.नं. र लमतत भुक्तानी पाउनेको नाम वापत रकम कैक्रफर्त 

५३४–२०७८।३।३० कपपलवस्तु लमडडर्ा प्रा.लल. स र्ना प्रकाशन १५००० वील नभएको 

५०४–२०७८।३।२७ अनुराग क्रफसररज एण्ड ह्र्ार्री 
फमि 

माछाका भुरा पवतरण १७५००० कृर्क छनोट र भपािइ नभएको 

१,१५५,६८९ 
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५०१–२०७८।३।२६ रुर तनमािण सेवा  संस्थागत पवरर्ालहरूमा डस्टपवन तथा 
खानेपानी 

४८३८७५ पवरर्ालर् नखुसने, अनुगमन 
नभएको 

५०२–२०७८।३।२६ कृतत कन्ष्िक्सन संस्थागत पवरर्ालहरूमा हेण्डपम्प ४८१८१४ पवरर्ालर् नखुसने, अनुगमन 
नभएको 

जम्मा 
  

1155689 
 

 

३६.२ 

  

जहटलसंरर्ना तनमािण – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनुसार उपभोक्ता सलमततहरुलाई मेलशन, औजार 
उपकरणहरुको आवश्र्क नपने, श्रमम लक कार्िको ल्जम्मेवारी हदनुपने व्र्वस्था रहेको छ । पाललकाले भवन, डडपवोररङ लगार्तका 
जहटल प्रापवर्धक पक्ष समावेश हुने प वािधार संरर्ना तनमािण कार्ि समेत उपभोक्ता सलमततहरु माफि त ्गराउने गरेको देखखर्ो । र्स्ता 
कार्ि व्र्ावसातर्क र अनुभवी तनमािण व्र्वसार्ी फमिबाट बोलपत्र प्रततस्पधाि माफि त गराउन उपर्ुक्त हुने देखखन्छ । र्सका केही 
उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन ्: 
गो.भौ.नं./लमतत उपभोक्ता सलमततको नाम कामको पववरण लागत अनुमान 

४६५–२०७८।३।२५ मार्ादेवी गापा लभत्र डडपवोररङ जडान उ.स. डडपवोररङ ४८९१५६४.४२ 

४३१–२०७८।३।२४ ८ वटै वडामा डडपवोररङ जडान उ.स. डडपवोररङ २७६९४६३.५ 

३९२–२०७८।३।२३ अपाङ्ग भवन भवन ५५४७१२.३९ 

१८२–२०७८।१।१९ अमहवामा समुदातर्क भवन भवन ५३९६६९.५ 
 

 

 

३६.३ 

  

बढी दरमा भुक्तानी:- साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 10 अनुसार तनमािण कार्िको लागत अनुमान तर्ार गरी 
उपभोक्ता सलमतत माफि त काम गराउँदा स्वीकृत नम्सि र ल्जसला दररेट अनुसार हुने रकममा मुसर् अलभवदृ्र्ध कर लानने सामानको 
मुसर् अलभवदृ्र्ध कर समेत हुने दरमा सम्झौता गरी भुक्तानी गनुिपनेमा पाललकाले देहार् अनुसारका भौर्रबाट उपभोक्ता सलमततलाई 
सडक तनमािण तफि  पीसीसी १:२:४ को कामको लार्ग प्रतत घनलमटर तपलशल अनुसारको दरमा भुक्तानी गरेकोमा सडक पवभागको 

१,२४०,६६२.१६ 
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स्वीकृत नम्सि अनुसार उक्त दर प्रतत घन लमटर रू. ९६९६ मात्र हुने हँुदा बढी भएको देहार् अनुसार रू. १२४०६६२.१६ असुल गनुि 
पने रू.  
भौ.नं. लमतत  उपभोक्ता सलमतत कामको पररमाण दर फरक दर बढी हुने रू. 
४८६–२०७८।३।२६ र्ौदहवा पीसीसी ढलान  12.12 11117.23 1421.23 17225.31 

४०९–२०७८।३।२३ ल्जते ववराईको घरसम्म पीसीसी 12.34 11117.23 1421.23 17537.98 

४११–२०७८।३।२३ बरसोली गाउँको उत्तरदेखख उत्तर तफि  जाने सडक 21.67 11400.00 1704.00 36925.68 

४०७–२०७८।३।२३ सेमराेैटीकाेे मेन रोड पप.सी.सी.ढलान 44.75 11491.53 1795.53 80349.97 

४०८–२०७८।३।२३ पी.सी.सी.ढलान उपभोक्ता सलमतत मार्ादेवी ७ 20.48 11491.53 1795.53 36772.45 

३२४–२०७८।३।१८ बेर्नको घरदेखख काढे बढइको घरसम्म पी.सी.सी. 37.68 11438.83 1742.83 65669.83 

२८३–२०७८।३।८ महादेव गाउँलभत्र सडक पीसीसी 24.12 11282.37 1586.37 38263.24 

२८१–२०७८।३।८ लालपुर पीसीसी ढलानदेखख गाउँ वाहहरसम्म सडक 41.14 11185.09 1489.09 61261.16 

२६२–२०७८।३।१ पकडीको २ स्थानमा सडक पी.सी. सी. ढलान 32.55 10638.72 942.72 30685.54 

२५०–२०७८।२।२४ ठ लो अलभरावमा ससलन कोहारको घर देखख प वि सडक 49.52 10551.00 855.00 42339.60 

२४०–२०७८।२।२३ सानो अलभरावमा कँुवा देखख उत्तर सडक 25.89 10551.00 855.00 22135.95 

२३४–२०७८।२।२३ बुलाडडहवा गाउँलभत्र पी.सी.सी. गने 53.05 11461.81 1765.81 93676.22 

२११–२०७८।२।१६ डडहवा खैराटीको परसुरामको घर देखख दक्षक्षण जाने सडक 20.63 11117.23 1421.23 29319.97 

१८४–२०७८।१।१९ भरवललर्ा गाउँको मुख्र् सडकको उत्तर तफि  गसली 23.67 10551.00 855.00 20237.85 

१८१–२०७८।१।१७ भगवानपुर गाउँमा पीसीसी ढलान 15.11 11257.17 1561.17 23589.28 

१८०–२०७८।१।१७ गुरुप्रसादको घरदेखी राम अवतारको घरसम्म पी.सी.सी. 18.00 10655.49 959.49 17270.82 

१७२–२०७८।१।१४ जीत बहादरुको घर तफि  पीसीसी ढलान 39.39 11185.18 1489.18 58658.80 
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१७०–२०७८।१।१४ बरही मसल्जद देखख पल्श्र्म जाने मुल बाटो पीसीसी 33.23 10638.72 942.72 31326.59 

१६६–२०७८।१।१३ उत्तर भैसकुन्डामा करु्मको घरको बाटोमा पी.सी.सी. 13.49 10551.00 855.00 11533.95 

१५२–२०७८।१।६ काली स्ठान देखी रामधनी कोहारको घरसम्म  44.01 10486.50 790.50 34789.91 

१४२–२०७७।१२।३१ बलुहवा गाउँलभत्र सडक 49.62 11282.37 1586.37 78715.68 

१३७–२०७७।१२।२९ ठ लो लसहोरवा गाउँमा पीसीसी 34.95 11282.37 1586.37 55443.63 

१२३–२०७७।१२।२४ अटकोतनर्ा गाउँलभत्र पीलससी 44.87 11491.53 1795.53 80565.43 

११७–२०७७।१२.२३ सानो गौरा गाउन ्लभत्र पीसीसी 52.47 11491.53 1795.53 94211.46 

११४–२०७७।१२।२३ कोरीको घरसम्म पीसीसी 63.16 11491.53 1795.53 113405.67 

९७–२०७७।१२।९ रामउग्र तेलीको घरदेखख पीसीसी 32.74 11185.01 1489.01 48750.19 

जम्मा 
    

1240662.16 
 

३७ ४५१ २०७८-३-
२४ 

उपभोक्िा सममति मार्ि ि खररद  

साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (१) अनुसार एक करोड रुपैर्ाँसम्म लागत अनुमान भएको तनमािण कार्ि वा सो 
सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा वसोवास गने वालसन्दा र त्र्स्तो सेवा उपभोग गने समुदार् मात्र रहेको उपभोक्ता सलमतत वा 
लाभग्राही समुदार्बाट गराउन सक्ने व्र्वस्था छ । मार्ादेवी गा.पा. कार्ािलर् व्र्वस्थापन उपभोक्ता सलमतत माफि त कार्ािलर्को 
लार्ग फतनिर्र तथा अन्र् सामग्री खररद वापत उपभोक्ता सलमततलाई रू.  
१६२१८७७.२६ भुक्तानी गरेको छ । र्सरी खररद भएका फतनिर्र तथा अन्र् सामग्रीहरू कार्ािलर्मा दाखखला समेत गरेको पाइएन 
। तनर्म पवपररत उपभोक्ता सलमतत माफि त खररद गरी दाखखला समेत नगने पहदधकारीलाई ल्जम्मेवार बनाउनु पने देखखएको रू. 

१,६२१,८७७.२६ 

३८ 

  

खररद व्र्िथथापन  
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३८.१ 

  

सोझै खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोल्जम प्रततस्पधाि लसलमत नहुने गरी खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्तै 
साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोझै गनि सक्रकने, रु.५ लाखभन्दा मार्थ रु.२० लाखसम्म लसलबन्दी 
दरभाउपत्रबाट र सोभन्दा मार्थ बोलपत्रको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्तै सोझै खररद कार्ि गदाि एक आर्थिक वर्िमा 
सीमाभन्दा बढीको खररद गनि नहुन ेएवं एउटा आप तत िकतािसंग एक पटकभन्दा बढी सोझै खररद गनि नहुने उसलेख छ । पाललकाहरुले 
र्ो वर्ि प ँजीगत तथा र्ालु क्रकलसमका वस्तु वा सेवा खररद गदाि प्रततस्पधाित्मक पवर्ध नपनाइको तनम्नानुसार रु. ७७४७९४ को सोझै 
खररद गरेको अतनर्लमत देखखएको रू. 
भो.नं. लमतत  शीर्िक  भुक्त्तानी पाउने  रकम  

३९ २०७८।३।२८ मसलन्द तथा कार्ािलर् सामग्री  स्नेह अडिस एण्ड जनरल सप्लार्सि  ३०७०२० 

४१ २०७८।३।२८  मसलन्द तथा कार्ािलर् सामग्री  संजर् टेड कन्सनि  ३५८५४९ 

४३ २०७८।३।२८ मसलन्द तथा कार्ािलर् सामग्री  स्नेह अडिस एण्ड जनरल सप्लार्सि १०९२२५ 

जम्मा 
  

७७४७९४ 
 

७७४,७९४ 

 

३८.२ ४६ 

 

आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९ को उपतनर्म १० मा सरकारी रकम खर्ि गदाि 
ल्जम्मेवार व्र्ल्क्तले सरकारी रकमको खर्ि लेखु्न अतघ त्र्स्तो रकम खर्ि गनि वा भुक्तानी हदन आवश्र्क वील, भपािई र कागजात 
संलनन भए वा नभएको तथा सम्लनन कागजात अनुसार भुक्तानी हदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँर् गनुि पदिछ । भुक्त्तानीको लार्ग 
२०७८।३।१९ तनवेदन हदइएको सामान खररदको वील २०७८।३।२२ को रू. ९३९०३ को वील समावेश गरी भुक्तानी भएको पाइर्ो । 
र्स्तो खर्िमा तनर्न्त्रण गनुि पदिछ । 
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३९ 

  

सामास्जक सुरक्षा कार्िक्रम  

 

३९.१ 

  

प्रततवेदनः सामाल्जक सुरक्षा सुरक्षा कार्िपवर्ध २०७५ को दफा ३० मा स्थानीर् तहले पवतरण गरेको भत्ताको र्ौमालसकबापर्िक पववरण 
अद्र्ावर्धक गरी एमआइएसमा प्रपवष्टी गनुिपने भुक्तानी गरेको रकम र बुझ्नेहरूको नामावली स्थानीर् तहका कार्ािलर्का साथै 
स्थानीर् तहका वडा कार्ािलर्मा समेत साविजतनक गनुिपने र पहहलो र्ौमालसक प्रगतत पववरण मागि ७ गतेलभत्र दोस्रो र्ौमालसकको 
प्रगतत पववरण रै्त्र ७ गतेलभत्र र तेस्रो तथा बापर्िक प्रगतत पववरण श्रावण ७ गतेलभत्र प्रपवष्टी गररसक्नुपने उसलेख छ । कार्ािलर्ले 
सबै पववरण एमआइएसमा प्रपवष्ट गरेको जनाएको भए तापतन प्रगतत पववरण पेश गरेको प्रमाण सुरक्षक्षत नराखेकोले परीक्षण गनि 
सक्रकएन । 

 

 

३९.२ 

  

पारदलशिताः कार्िपवर्धको दफा ३३ मा आगामी आर्थिक वर्िमा भत्ता प्राप्त गनेहरू सम्वन्धी पववरण वडा सलमततको लसफाररशका 
आधारमा स्थानीर् सभामा पेश गनुिपनेर्ौमालसक वा वापर्िक रुपमा सामाल्जक सुरक्षा कार्िक्रममा भएको तनकासा तथा खर्िको पतन 
समीक्षा गनुिपने सामाल्जक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीको नामनामेसी स्थानीर् तहको वेभसाइटमा राखु्नपने व्र्वस्था छ । 
गाँउपाललकाको तनणिर् पुल्स्तका तथा वेवसाइट अवलोकन गदाि उल्सलखखत कार्िहरू भएको पाइएन । कार्िपवर्ध बमोल्जम सामाल्जक 
सुरक्षा सम्वन्धी खर्िलाई पारदशी बनउन आवश्र्क छ । 

 

 

३९.३ 

 

२०७८-
१२-२० 

भत्ता पववरणको अनुगमनः कार्िपवर्धको दफा २८ मा स्थानीर् स्तरको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण सलमततले र्ौलमलसक रुपमा बैठक 
बस्ने तथा अनुगमन प्रततवेदन प्रमुख वा अध्र्क्ष समक्ष पेश गनुिपने व्र्वस्था छ । तर त्र्स अनुसार अनुगमन गने बठैक बस्न े
तथा प्रततवेदन प्रस्तुत गने गरेको देखखएन । अतः कार्िपवर्ध अनुसारको कार्िहरु कार्ािन्वर्न गररनु पने देखखन्छ । 

 

 

३९.४ 

  

साविजतनक सुनुवाइः वडा सलमततले प्रत्रे्क र्ौमालसकमा कम्तीमा एकपटक सामाल्जक सुरक्षा कार्िक्रम सम्वन्धमा साविजतनक 
सुनुवाइ गनुिपने साविजतनक सुनुवाइमा प्राप्त गुनासा तथा सुझावमध्र् आफ ले सक्ने कुरा सम्बोधन गरी नसक्ने खालका सुझाव 
तथा गुनासाहरू सम्बोधनको लार्ग स्थानीर् तहको कार्ािलर्मा पठाउनुपने उसलेख छ । वडा कार्ािलर्हरूमा साविजतनक सुनुवाइ 
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भएको र गुनासा सम्बोधनको लार्ग स्थानीर् तहको कार्ािलर्मा प्राप्त भएको प्रमाण पेश हुन आएन । कार्िपवर्धको पालना गनुि 
पदिछ । 

४० 

  

सेिा प्रिाह  

 

४०.१ 

  

कल्न्टन्जेन्सी खर्िको अलभलेख : साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनुसार लागत अनुमान तर्ार गदाि लागत 
अनुमानको ५ प्रततशतमा नबढ्ने गरी कल्न्टन्जेन्सी खर्ि समावेस गनि सक्रकने र नेपाल सरकार अथि मन्त्रालर्को लमतत २०७०।१।१५ 
को तनणिर्अनुसार खर्ि गदाि प ँजीगत प्रकृततको २ प्रततशत र अन्र् सानाततना खर्ि ३ प्रततशतभन्दा नबढ्ने गरी खर्ि गनि सक्रकने 
ब्र्वस्था गरेको छ । कार्ािलर्बाट र्ोजना कार्ािन्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्िक्रम खर्िबाट ३ प्रततशत का दरले बबलबाट र्स्तो 
रकम कट्टी गने गरेको छ । कार्ािलर्ले आ.व २०७७/७८ मा कन्टीन्जेन्सी बापत रु १३९३००१ कट्टी गरेमा रु ४८४०७९ खर्ि गरेको 
छ । र्सरी कट्टी गरेको रकमको कार्िक्रमगत कल्न्टन्जेन्सी खर्िको अलभलेख खडा गरी राखु्न पनेमा राखे्न गरेको छैन । 

 

 

४०.२ 

  

वडा सर्र्वको पदप तत ि : पाललका अन्तगितका वडा कार्ािलर्बाट संर्ाललत सेवा प्रवाहमा महत्वपुणि भ लमका रहेका वडा सर्र्वको 
दरबन्दी र पदप तत िको अवस्था देहार् बमोल्जम छ । ररक्त पदहरुको पदप तत ि गनुिपदिछ । 
वडा संख्र्ा वड सर्र्वको दरबन्दी वडा सर्र्वको पदप तत ि ररक्त वडा सर्र्व 

८ ८ ७ १ 
 

 

 

४०.३ 

  

प्रधानमन्त्री रोजगारीर कार्िक्रम : कार्िक्रम अन्तगित कामका लार्ग पाररश्रलमकमा आधाररत सामुदातर्क आर्ोजना सञ्र्ालन गनि 
कुल तनकासा प्राप्त रु.९८३१२८७/-मध्रे्बाट बाटो कुलो तनमािण र लसरं्ाई –११, सडक तनमािण १६ लशक्षा ४ वटा पर्िटन १ वटा स्वास््र् 
१ वटा र सामुदातर्क प वािधार १ वटा गरी जम्मा ३४ वटा र्ोजनाको काममा सामग्री खररद तथा ढुवानी र कल्ण्टन्जेन्सी खर्ि बाहेक 
श्रलमक ज्र्ालामा मात्र रु.८८४४९३४/-खर्ि भएको देखखन्छ । रोजगार कार्िक्रममा आवद्ध हुनको लार्ग ९१९ जनाले तनवेदन हदएकामा 
जम्मा २६४ जना छनोट भएकोमा २३५ जनालाई रोजगार उपलब्ध गराएको प्रततवेदन गाउँपाललकाले तर्ार गरेको छ । पाललकाका 
८ वटा वडा मध्रे् ६ वटा वडामा र्ो कार्िक्रम संर्ालन भएको जानकारी गाउँपाललकाले हदएको छ ।पाललकाको सबै वडामा सञ्र्ाललत 
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कार्िक्रममा २३५ जनालाई दैतनक ५१७ को दरले न्र्ुनतम २६ हदन र अर्धकतम १०० हदनको रोजगारी हदएको पाइर्ो ।र्सरी 
सञ्र्ाललत कार्िक्रमको नापी तथा म सर्ांकन तर्ार गरे पतन कार्ि हदन र क ल कार्ि बीर् तुलना गनि सक्ने अवस्था छैन । 

४०.४ 

  

आर्को अनुमानः स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोल्जम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा तनधािरण सलमततले 
पाललकामा प्राप्त हुने आन्तररक आर्समेतको ब्र्वस्थापन गनि सक्ने ब्र्वस्था छ । पाललकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनुमानमा 
आन्तररक आर्तफि  मालपोत, कर, सेवा शुसक, दस्तुर वापत अनुमातनत रु.११८००००० प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्ि 
२०७७।७८ मा रु.११८८६६३२ अथाित अनुमान भन्दा ०.७३ प्रततशत बढी आर् प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अन्र् स्रोतको पहहर्ान 
गरी आर्को अनुमान र्थािथपरक बनाई आर् आजिन बदृ्र्ध गनेतफि  पवशेर् ध्र्ान हदन आवश्र्क देखखएको छ । २३ आन्तररक 
आर्ः स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोल्जम स्रोत अनुमान तथा वजेट सीमा तनधािरण सलमततले पाललकामा 
प्राप्त हुने आन्तररक आर् समेतको व्र्वस्थापन गनि सक्ने व्र्वस्था छ । पाललकाले आर्थिक वर्ि २०७६।७७ मा केन्रीर् अनुदानबाट 
गरेको खर्िका तुलनामा आन्तररक आर्को ल्स्थतत देहार् बमोल्जम छ । 
केल्न्रर् अनुदानबाट खर्ि आन्तररक आर् आन्तररक आर् प्रततशत 

१४०५००००० ११८८६६३२ ८.४६ 

उपरोक्त पववरण अनुसार स्थानीर् तहमा प्राप्त केन्रीर् अनुदानबाट भएको खर्िको तुलनामा आन्तररक आर्को हहस्सा ८.४६ 
प्रततशत मात्र रहेको छ । त्र्सैले पाललकाको आन्तररक आर् संकलनको दार्रालाई फराक्रकलो पादै आन्तररक आर् बदृ्र्ध गनेतफि  
ध्र्ान हदनुपने देखखन्छ ।  

 

 

४०.५ 

  

साविजतनक परीक्षण - स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोल्जम स्थानीर् तहले साविजतनक सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकारी, हदगो र भरपदो वनाउन कार्िक्रमको सामाल्जक परीक्षण अन्तगित साविजतनक परीक्षण र साविजतनक सुनुवाई गनुिपने 
व्र्वस्था बमोल्जमको कार्ि भएको पाइएन । पाललकाले कतत पटक सामाल्जक परीक्षण गराएको सो खुलेको छैन तर र्समा रु 
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१००००० खर्ि लेखेको छ । साविजतनक परीक्षणको अभावमा आर्थिक कारोबारमा जवफदेहहता र पारदिलशताको प्रबद्र्धन गने कार्िमा 
बाधा पने देखखन्छ ।पाललकाले सामाल्जक परीक्षण गराएको भए कतत पटक गराएको उसलेख हुनुपदिछ । 

४१ 

  

नमूना कानुनको िर्ारी  

साविजतनक तनकार्को संर्न्त्रबाट सम्पादन हुन सक्ने एन तनर्म कार्िपवर्ध तनदेलशका रणनीततक र्ोजना मापदण्ड मागिदशिन तजुिमा 
वा संभाव्र्ता अध्र्र्न जस्ता कार्ि गदाि परामशिदाताबाट गराउन नपाइने उसलेख छ । संघीर् मालमला तथा सामान्र् प्रशासन 
मन्त्रालर्ले नम ना कानुन तर्ार गरी वेभसाइटमा प्रकाशन गरेको र सोही बमोल्जम नम ना कानुन तर्ार गनि सक्नेमा देहार्का 
कानुन उसलेखखत मन्त्रालर्को नम ना कानुन अनुसार नै परामशिदाताबाट कार्ि गराइ थप व्र्र्भार पारेको 
भौ नं  परामशिदाताको नाम तर्रा पारीएको कानुन रकम 

७७३ ०३।२४ लसनमा सलभिसेज प्रा 
ली 

पवपद जोखखम न्र् नीकरण तथा व्र्वस्थापन एन ४९७२०० 

संघ संस्था दताि तथा नवीकरण तनदेलशका  
पवपद व्र्वस्थापन कोर् संर्ालन तनदेलशका  
राहत तथा आर्थिक सहार्ता पवतरण सम्बन्धी कार्िपवर्ध 

न्र्ार् सम्पादन कार्िपवर्ध 

नगर प्रहरी संर्ालन तथा व्र्वस्थापन कार्िपवर्ध 

स्थानीर् वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत व्र्वस्थापन 
कार्िपवर्ध 

स्थार्ी राजपत्रको नम ना 
 

४९७,२०० 
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४२ 

  

बजेट िथा खचि प्रणाली  
 

४२.१ 

  

आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ९५(१) बमोल्जम कार्ािलर् प्रमुखले आफ्नो कार्ािलर्मा 
रहेको र खररद गरेको ल्जन्सी मालसामानको पववरण र म सर् समेत खुलाई सम्पपत्त तथा ल्जन्सी क्रकतावमा आम्दानी बाँधी लगत 
अध्र्ावर्धक गनुि गराउनु पदिछ ।देहार् अनुसार खररद भएका रू. ७५६९८६५ को ल्जन्सी समानहरू कार्ािलर्मा दाखखला गरेको पाइएन 
। ल्जन्सी दाखखलाको प्रमाण पेश गनुि पने रू. 
भौ.नं. लमतत सामानको नाम  सप्लार्सि भुक्तानी रकम 

५४९–२०७८।३।२४ जेनेरेटर ३० केलभए  टेक्नो एस प्रा.लल. ६८९८६५ 

४२५–२०७८।३।२४ टेक्टर िली खररद पव.एण्ड एम िेडसि १५००००० 

४२४–२०७८।३।२४ सवारी साधन खररद अननी इन्कपोरेट ५३८०००० 

जम्मा 
  

७५६९८६५ 
 

७,५६९,८६५ 

 

४२.२ 

  

स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ अनुसार कार्िपाललले स्वीकृत वापर्िक बजेटको अधीनमा रही कुनै शीर्िकबाट 
प ँजीगत शीर्िकमा पच्र्ीस प्रततशत नबढाई खर्ि गनि सक्ने व्र्वस्था छ । पाललकाले प ँजीगत शीर्िकबाट आसार २९ गते स्थानीर् 
तह प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्मा रू. १५ लाख ५० हजार र असार २९ गते रू. ७० लाख पवपद्व्र्वस्थापन कोर्मा रकमान्तर गरेको 
पाइर्ो । संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कान न एवं कार्िपवर्ध बमोल्जम ती तनकार्बाट स्थानीर् तहमा प्राप्त हुने समपुरक वाहेकका 
अनुदान खर्ि नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बल्न्धत तनकार्मा क्रफताि गनुिपने पनेमा प ँजीगत शीर्िकमा बर्त भएको रकम 
रकमान्तर गरी स्थानीर् तहको कोर्हरूमा जम्मा गरी राखेको पाइर्ो । स्थानीर् तहलाई प्राप्त समपुरक वाहेकका अनुदान रकम 
खर्ि नभई रंू ८५ लाख ५० हजार बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बल्न्धत तनकार्मा क्रफताि गनुि पने रू. 

८,५५०,००० 
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४२.३ 

  

हेण्डपम्प पवतरणः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म (१२) अनुसार तनमािण कार्ि सम्पन्न भएपतछ 
साविजतनक तनकार्ले सोको रेखदेख, ममित सम्भार गने ल्जम्मेवारी समेत तोकी आर्ोजनाको स्वालमत्व उपभोक्ता सलमतत वा 
लाभग्राही समुदार्लाई नै हस्तान्तरण गनुि व्र्वस्था छ । र्स पाललकाको पवलभन्न वडामा गाउँपाललका प ँजीगत शीर्िकबाट ४३० वटा 
हेण्ड पाइप पवतरणमा रु. १ करोड ४३ लाख ९९ हजार बजेट खर्ि गरेकोमा १५ वटा उपभोक्ता सलमतत माफि त कार्ि गराई रकम 
भुक्तानी गरेको र ६२ लाख ५० हजारको पम्प सेट खररद गरी जडान गरेको छ । र्सरी जडान भएका हेण्ड पाइप र पम्पसेट 
लाभग्राही समुदार्लाई हस्तान्तरण गरेको देखखएन । तनर्मानुसार उपभोक्ता सलमततलाई रेखदेख, ममित सम्भार गने ल्जम्मेवारी 
समेत तोकी लाभग्राही समुदार्लाई स्वालमत्व हस्तान्तरण गनुि पदिछ । साथै घर पररवारको छनोटको आधार, गत पवगत वर्िमा उक्त 
सुपवधा उपभोग गरे नगरेको अवस्था, ह्र्ाण्ड पाइपको आवश्र्कता, प्रतत एकाई लागत समेत नखुलाई लेखेको खर्िको सम्बन्धमा 
एकीन गनि सक्ने अवस्था छैन । र्स्तो खर्िमा तनर्न्त्रण गनुि पदिछ । 

 

 

४२.४ 

  

पवतरणमुखी कार्िक्रम – स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ पवतरणमुखी खर्िलाई तनर्न्त्रण गदै संघ तथा प्रदेश 
सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीर् प वािधार पवकास तथा दीघिकालीन पुँजी तनमािण हुने कार्िमा खर्ि गनुिपदिछ । र्स नगरपाललकाको 
आ व २०७७।७८ को पुँजीगत बजेट शीर्िकबाट वीउ पवजन पवतरण, साइकल, हेण्डपाइप, कृपर् औजार पवतरण जस्ता कार्िक्रममा खर्ि 
गरको पाइर्ो ।र्स्ता प्रकारका पवतरणमुखी कार्िक्रमबाट उत्पादकत्व वदृ्र्ध नहुने, पवतरण भएका सामग्रीको सदपुर्ोग नहुने हँुदा 
राज्र्को लसलमत स्रोत साधनबाट सविसाधारण जनताले लाभ ललन नसक्ने हँुदा सस्तो खर्ि तनर्न्त्रण गनुि पदिछ । र्सका केही 
उदाहरण देहार् अनुसार छन ्

भौ.नं. र लमतत कार्िक्रम  रकम 

५१६–२०७८।३।२८ ९५ जनालाई स्प्रे टंकी पवतरण ३००००० 

४१०–२०७८।३।२३ कोलभड व्र्वस्थापन खर्ि ९०००० 

३९४–२०७८।३।२३ सडक पीसीसी ढलानबाट समार्ार प्रकासन १५००० 
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३३२–२०७८।३।१८ ककि टपाता १३ जनालाई १४ पीसको दरले ४००००० 

५०४–२०७८।३।२७ १ लाख माछाका भुरा पवतरण १७५००० 

५०५–२०७८।३।२७ बरोहहर्ा मल्स्जद व्र्वस्थापन अनुदान ५०००० 

३३२–२०७८।३।१८ जस्तापाता पवतरण (१३ जना) ४००००० 

२६१–२०७८।२।२८ लशव मल्न्दर ममित अनुदान २५००० 

४३८–२०७८।३।२४ आलशर् एकीकृत कृपर् फमि (डडप बोररङ) ९१७३० 

४३७–२०७८।३।२४ गौतम बुद्ध लससहतनर्ा कोट कृर्क सम ह (डडप बोररङ) ९०७१६ 
 

४३ 

  

आन्िररक लेखापरीक्षण बेरूजू  

 

४३.१ १०४ २०७७-९-
२९ 

मार्ादेवी गाउँ पाललकाले बनाएको नम्सि अनुसार अनुगमन भत्ताको दर रु १००० रहेकोमा र्ुवाहरुको नेततृ्व तथा क्षमता पवकास 
ताललमाको अनुगमनमा तनम्न पधार्धकारी तथा कमिर्ारीहरुले १५०० का दरले भुक्तानी बुझेकोले ५०० का दरले कर कट्टी गरी 
वाँकी रहेको रू. २१७५ असुल गनुिपने १. फते्तह मो मुसलबान भत्ता रू. ४२५ २. श्र्ाम कुमार कामत भत्ता रू. ४२५ ३. बैतुसला धुतनर्ा 
रू १२७५ (र्ातार्ातमा रू. ५०० भपािइ नभएको तर खर्ि लेखेको)  
 

२,१२५ 

 

४३.२ २१८ २०७७-
११-१८ 

आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९ को उपतनर्म ११ मा सरकारी रकम खर्ि गदाि वा कुनै 
आर्थिक करोवार गदाि कार्ािलर् प्रमुखले सरकारी रकमको हहनालमना, हानी नोक्सानी वा लापरवाही हुन नपाउने गरी सरकारी सम्पपत्त, 

नगद, ल्जन्सी सुरक्षक्षत राख्न प्रवन्ध लमनाउनु पदिछ । पाललकले गाउँसभाका पधार्धकारीहरूको लार्ग रू. ४६४१००।– को मोवाइल खररद 
गरेको छ । व्र्ल्क्तगत प्रर्ोगमा आउने उक्त मोवाइलहरू सम्बल्न्धत पदार्धकारीहरूलाई बुझाएको भरपाइ समेत राखेको छैन । 
पाललकाले खररद गरेको मोवाइलको हहनालमना, हानी नोक्सानी वा लापरवाही हुन नपाउने व्र्वस्था गरेको नपाइएको रू. 

४६४,१०० 

 



55 
 

क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

४३.३ १३२ २०७७-९-
२९ 

मार्ादेवी गाउँ पाललकाले बनाएको पललकाले बनाएको नम्सि अनुसार अनुगमन भत्ताको दर रु. १००० रहेकोमा बालपववाह दाइजो 
प्रथा न्र् नीकरण सरे्तना कार्िक्रमको अनुगमनमा तनम्न पधार्धकारी तथा कमिर्ारीहरुले रू. १५०० का दरले भुक्तानी गरेकोले ५०० 
का दरले कर कट्टी गरी वाँकी रहेको रू. १२७५ असुल गनुिपने रू. १. बजरंगाी प्रसाद कुमी भत्ता ४२५ २. गीता ततवारी भत्ता ४२५ 
३. बैतुसलाह धुतनर्ा भत्ता ४२५ 

१,२७५ 

 

४३.४ 129 २०७७-९-
२८ 

मार्ादेवी गाउँ पाललकाले बनाएको नम्सि अनुसार अनुगमन भत्ताको दर रु १००० रहेकोमामे मेललमलाप तथा कानुनी प्रकृर्ा सम्बन्धी 
४८ घन्टे ताललमको अनुगमनमा तनम्न पधार्धकारी तथा कमिर्ारीहरुले रू. १५०० का दरले भत्ता भुत्तानी बुझेकोले ५०० का दरले कर 
कट्टी गरी वाँकी रहेको रू. १७०० असुल गनुिपन ेरू. १. बजरंगाी प्रसाद कुमी भत्ता रू. ४२५ २. गीता ततवारी भत्ता रू. ४२५ ३. 
बैतुसलाह धुतनर्ा भत्ता रू. ४२५ ४. राम कृष्ण तेली भत्ता रू. ४२५ 

१,७०० 

 

४३.५ १६३ २०७७-
१०-१२ 

साविजतनक खर्िको मापदण्ड, कार्िपवर्ध र लमतव्र्तर्ता सम्बन्धी तनदेलशका, २०७५ को दफा नं. ४ अनुसार ताललम कार्िक्रममा 
सहभागी र प्रलशक्षक वापत एउटै व्र्ल्क्तले भत्ता नपाउने व्र्वस्था छ । गाउँपाललका अध्र्क्ष स्तरीर् कृपर् कार्िक्रममा राम पवलास 
मुराउले सहभागी र प्रलशक्षक दोहोरो भत्ता ललएको रू. १००० असुल गनुि पने रू. 

१,००० 

 

४४ 

  

विजक भन्दा बढी भुक्िान   

आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९ को उपतनर्म १० मा सरकारी रकम खर्ि गदाि 
ल्जम्मेवार व्र्ल्क्तले सरकारी रकमको खर्ि लेखु्न अतघ त्र्स्तो रकम खर्ि गनि वा भुक्तानी हदन आवश्र्क वील, भपािई र कागजात 
संलनन भए वा नभएको तथा सम्लनन कागजात अनुसार भुक्तानी हदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँर् गनुि पदिछ । मर्िवार सन्देशको 
रू. १० हजारको पवल पेश गरेकोमा रू. २८ हजार भुक्तानी गरेको छ आन्तररक लेखापरीक्षण प्रततवेदनमा समेत उसलेख छ तर 
पाललकाले सो बेरूज  असुल फछिर्ाेैट गरेको पाइएन । सम्लनन वील भपािइ भन्दा रू. १८ हजार बढी भुक्तानी गरेको असुल गनुि 
पने रू. 

१८,००० 
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४५ 

  

ि ल भपािइ नभएको िथा बढी भुक्िान   
 

४५.१ 
  

आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९ को उपतनर्म ५ मा सरकारी रकम खर्ि गदाि त्र्स्ता 
रकम पुष्टी गने पवल भरपाई कागजात र प्रमाण संलनन गनुिपने व्र्वस्था छ । देहार् अनुसार अनुसार भुक्तानी गदाि पवल भपािइ 
बेगर खर्ि गरेको पाइर्ो । खर्ि लेख्दा तनर्मानुसार पवल भपािइ पेश नभएको भनी पाललकाको आन्तररक लेखापरीक्षणबाट समेत 

औसर्ाइएको रू. 
भौ.नं. र लमतत वापत रकम 

५२६–२०७८।३।३ स्वास्थर् कमीहरुको लार्ग झोला पवतरण १३९००० 

७२५–२०७८।३।२२  ११९ वटा स्प्रे टंकी पवतरण २४२४०३ 

७२६–२७८।३।२२ मौर्ाि लसड स्टोरबाट पवर्ादी खररद ४९९९५० 

८३८–२०७८।३।२९ ५२ वटा छाता ५० रेनकोट खररद ३०८३११ 

८४७–२०७८।३।१० अनुगमन प्रततबेदन बबना अनुगमन भत्ता भुक्त्तनी ५४५००० 

२०२–२०७८।३।१८ आर्ुवेदि शाखाको और्र्ध खररद ९९९४० 

२६१–२०७८।३।२३ वोर्र बाख्रा खररद गरी बबतरण भपािइ १४००००० 

२९–२०७८।३।२२ दललत पवपन्न तथा गररव वगिहरुको लार्ग कम्बल खररद ४९८८९९ 

प्रकोप व्र्वस्थापन 

प्रदेश र्ाल  तफि  
  

५–२०७८।२।२८ स्प्र टंकी खररदको पवतरण भपािइ नभएको ३९४८०० 

१०–२०७८।३।१२ पम्पसेट ५० अनुदानको भपािइ पेश नभएको ५००००० 

५,६२१,०१५ 
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१६–२०७८।३।२१  व्र्ाग खररद गरी पवतरणको भपािइ  ४९९९१२ 

१९–२०७८।३।२३  वंगुर खररद गरी पवतरणको भपािइ ९६००० 

२०–२०७८।३।२३  उन्नत जातको बाख्रा गरी पवतरणको भपािइ ३९६८०० 

जम्मा 
 

5621015 
 

४५.२ 
  

आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९ को उपतनर्म १० मा सरकारी रकम खर्ि गदाि 
ल्जम्मेवार व्र्ल्क्तले सरकारी रकमको खर्ि लेखु्न अतघ त्र्स्तो रकम खर्ि गनि वा भुक्तानी हदन आवश्र्क वील, भपािई र कागजात 
संलनन भए वा नभएको तथा सम्लनन कागजात अनुसार भुक्तानी हदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँर् गनुि पदिछ । देहार् अनुसारका 
भाेै.नं. र लमततबाट अनगुमन भत्ता भकु्तानी गदाि एकै लमततमा दैतनक रू. १००० को दरले एक भन्दा बढी पटक अनुगमन गरेको 
भनी रकम भुक्तानी गरेको छ । दैतनक रू. १००० भन्दा बढी हुने रकम सम्बल्न्धतबाट असुल गनुि पने रू 

(क) भाेै.नं. ६७१ लमतत २०७८।३।२० बाट भएको भुक्तानी  
नाम  लमतत  अनुगमन संख्र्ा भुक्तानी रु  बढी भुक्तानी 
सुकदेव ततवारी  २०७८।३।१६ ६ ६००० ५००० 
 

२०७८।३।१२ २ २००० १००० 
 

२०७८।३।५ २ २००० १००० 
 

२०७८।३।२२ ३ ३००० २००० 

अललहुसेन लमर्ा  २०७८।३।१६ ६ ६००० ५००० 
 

२०७८।३।१२ २ २००० १००० 
 

२०७८।३।५ २ २००० १००० 

१९३,००० 
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२०७८।३।२२ ३ ३००० २००० 

नवल क्रकशोर पाण्डे  २०७८।३।१६ ६ ६००० ५००० 
 

२०७८।३।१२ २ २००० १००० 
 

२०७८।३।५ २ २००० १००० 
 

२०७८।३।२२ ३ ३००० २००० 

वशंराजी पासी  २०७८।३।१६ ६ ६००० ५००० 
 

२०७८।३।१२ २ २००० १००० 
 

२०७८।३।५ २ २००० १००० 
 

२०७८।३।२२ ३ ३००० २००० 

प्रलमला वतनर्ा  २०७८।३।१६ ६ ६००० ५००० 
 

२०७८।३।१२ २ २००० १००० 
 

२०७८।३।५ २ २००० १००० 
 

२०७८।३।२२ ३ ३००० २००० 

नन्दलाल कोहार  २०७८।३।१६ ६ ६००० ५००० 
 

२०७८।३।१२ २ २००० १००० 
 

२०७८।३।५ २ २००० १००० 
 

२०७८।३।२२ ३ ३००० २००० 

मनोज कुमार वरइ  २०७८।३।१६ ६ ६००० ५००० 
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२०७८।३।१२ २ २००० १००० 
 

२०७८।३।५ २ २००० १००० 
 

२०७८।३।२२ ३ ३००० २००० 

जम्मा 
  

९१००० ६३००० 

(ख) भौ.नं. ७०६ लमतत २०७८।३।३१ बाट भएको भुक्तानी  
नाम  लमतत  आुगमन संख्र्ा भुक्तानी रकम  असुल रकम  

राजेन्र प्रसाद  २०७८।३।१७ ४ ४००० ७००० 

२०७८।३।१० ३ ३००० 

२०७८।१२।११ ३ ३००० 

मोहम्मद सई  २०७८।३।१७ ४ ४००० ७००० 

२०७८।३।१० ३ ३००० 

२०७८।१२।११ ३ ३००० 

अजर् कुमार ततवारी  २०७८।३।१७ ४ ४००० ७००० 

२०७८।३।१० ३ ३००० 

२०७८।१२।११ ३ ३००० 

रामरती अहहरीन  २०७८।३।१७ ४ ४००० ७००० 

२०७८।३।१० ३ ३००० 

२०७८।१२।११ ३ ३००० 

र्न्रवती पासी  २०७८।३।१७ ४ ४००० ७००० 
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२०७८।३।१० ३ ३००० 

२०७८।१२।११ ३ ३००० 

रमेश गुप्ता तेली  २०७८।३।१७ 

 

४००० ७००० 

२०७८।३।१० 

 

३००० 

२०७८।१२।११ 

 

३००० 

जम्मा 
   

४२००० 

(ग)् भौ.नं. ६९६ लमतत २०७८।३।२९ बाट भएको भुक्तानी  
नाम  लमलम  आुगमन संख्र्ा भुक्तानी रकम  असुल  

कृष्ण नारार्ण ततवारी  २०७८।३।२० २ २००० १००० 

२००७८।३।१९ २ २००० १००० 

२००७८।३।१५ ६ ६००० ५००० 

२०७८।२।२० ४ ४००० ३००० 

२७८।२।२५ २ २००० १००० 

राम शंकर लोध  २०७८।३।२० २ २००० १००० 

२००७८।३।१९ २ २००० १००० 

२००७८।३।१५ ६ ६००० ५००० 

२०७८।२।२० ४ ४००० ३००० 

२७८।२।२५ २ २००० १००० 

वेलतनर्ध शुक्ल  २०७८।३।२० २ २००० १००० 
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२००७८।३।१९ २ २००० १००० 

२००७८।३।१५ ६ ६००० ५००० 

२०७८।२।२० ४ ४००० ३००० 

२७८।२।२५ २ २००० १००० 

सलमत्रा र्ादव  २०७८।३।२० २ २००० १००० 

२००७८।३।१९ २ २००० १००० 

२००७८।३।१५ ६ ६००० ५००० 

२०७८।२।२० ४ ४००० ३००० 

२७८।२।२५ २ २००० १००० 

तारा देवी र्मार  २०७८।३।२० २ २००० १००० 

२००७८।३।१९ २ २००० १००० 

२००७८।३।१५ ६ ६००० ५००० 

२०७८।२।२० ४ ४००० ३००० 

२७८।२।२५ २ २००० १००० 

राम ततरथ कहार  २०७८।३।२० २ २००० १००० 

२००७८।३।१९ २ २००० १००० 

२००७८।३।१५ ६ ६००० ५००० 

२०७८।२।२० ४ ४००० ३००० 

२७८।२।२५ २ २००० १००० 
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सुतनल कुमार उपाध्र्  २०७८।३।२० २ २००० १००० 

२००७८।३।१९ २ २००० १००० 

२००७८।३।१५ ६ ६००० ५००० 

२०७८।२।२० ४ ४००० ३००० 

२७८।२।२५ २ २००० १००० 

राम प्र र्ादव  २०७८।३।२० २ २००० १००० 

२००७८।३।१९ २ २००० १००० 

२००७८।३।१५ ६ ६००० ५००० 

२०७८।२।२० ४ ४००० ३००० 

२७८।२।२५ २ २००० १००० 

जम्मा 
   

८८००० 
 

४६ 

  

ड प आर खचि  
डीपीआर खर्ि –बजेट व्र्वस्था भई कार्ािन्वर्न हुन ेआर्ोजनाको मात्र गुरुर्ोजना डीपीआर लगार्तको अध्र्र्न गरी प्रततवेदन तर्ार 
गनुि पदिछ । र्स स्थानीर् तहले र्ो वर्ि स्वीकृत वापर्िक कार्िक्रम अनुसार देहार्बमोल्जमको कार्ि परामशिदाताबाट गराई प्रततवेदन 
प्राप्त गरको छ । (रु.हजारमा) 
क्र स ं कार्िक्रमको नाम परामशिदाता स्वीकृत बजेट खर्ि रकम आर्ोजनाको लागत 

१ हरनामपुर अस्पताल १५ शैर्ा 
तनमािणको लार्ग डड पप आर 

श्री ई सी सी आर १५२५ १४९७ २१०००० 
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४७ 

  

बढी दरमा भुक्िान   
 

४७.१ ७८ २०७८-३-
२५ 

आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९ को उपतनर्म १० मा सरकारी रकम खर्ि गदाि 
ल्जम्मेवार व्र्ल्क्तले सरकारी रकमको खर्ि लेखु्न अतघ त्र्स्तो रकम खर्ि गनि वा भुक्तानी हदन आवश्र्क वील, भपािई र कागजात 
संलनन भए वा नभएको तथा सम्लनन कागजात अनुसार भुक्तानी हदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँर् गनुि पदिछ । वालपवकास 
सहजकताि तथा स्वर्सेवक लशक्षकसंग अन्तक्रक्रर्ा कार्िक्रममा रू. ६४००० को बबल भरपाइ पेश भएकोमा रू. १००००० भुक्त्तानी 
गरेको पाइर्ो । वील भपािइ भन्दा बढी भुक्तानी भएको असुल गनुि पने रू.  

३६,००० 

 

४७.२ ८४१ २०७८-३-
१९ 

आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९९१० कार्ािलर् प्रमुखले सरकारी रकम खर्ि गदाि बजेट 
तथा कार्िक्रमको सीमालभत्र रही खर्ि गनुि पदिछ भन्ने उसलेख छ । मेललमलाप केन्रको मेललमलापकतािको तलव भत्ता शीर्िकबाट 
अनुर्ा आर्ुवे मेडडकल हल वील अनुसार रु. २ लाख ७० हजारको आर्ुवेद और्र्ध खररद गरेको छ । स्वीकृत बजेट तथा कार्िक्रम 
भन्दा फरक प्रर्ोजनमा रू. २७०००० खर्ि गरेको अतनर्लमत देखखएको रू. 

२७०,००० 

 

४७.३ 
  

सामास्जक सुरक्षा पेश्कीाः आर्थिक कार्िपवर्ध तथ पवपत्तर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ४७ अनुसार पेश्की फछौट हुनुपदिछ 
। पाललकाले सामाल्जक सुरक्षा भता पवत्तरणको लार्ग पाललकाको ५ वटा बैङ्कमा खाता रहेकोमा कुनै पतन बैङ्कले तेश्रो र्ौमालसक 
सम्मको पेश्की लेखापरीक्षणको लमतत २०७८।१२।२० सम्म पतन फछिर्ौट गरेको पाइएन । तसथि देहार्का बैङ्कहरुको नाममा रहेको 
सामाल्जक सुरक्षा पेश्की तनर्मानुसार फछिर्ौट हुनु पदिछ रु.  

क्र स ं बैङ्कको नाम प्रथम र्ौमालसक दोश्रो र्ौमालसक तेश्रो 
र्ौमालसक 

जम्मा पेश्की 

१ लक्ष्मी बैङ्क ४७९०५६३ ५०५९२७६ ६२२२१२९ १६०७१९६८ 

२ एनएमबी बैङ्क १२५०८०१७ १३०८२४९९ १६१९२७४२ ४१७८३२५८ 

३ महालक्ष्मी पवकास बैङ्क ५३६५५७० ५५१६४०० ६२६४२८६ १७१४६२५६ 

११९,६३३,९०३ 

 



64 
 

क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

४ कृर्ी पवकास बैङ्क ८२१६१९० ८४७९७७९ १०६५७००८ २७३५२९७७ 

५ एनआईसी बैङ्क ५३८८९७५ ५५००८०० ६३८९६६९ १७२७९४४४ 
 

जम्मा  ३६२६९३१५ ३७६३८७५४ ४५७२५८३४ ११९६३३९०३ 
 

४७.४ ३२४ २०७८-१-
६ 

भ्रमण खर्ि तनर्मावली, ६०६४ अनुस र्र् २ मा र्ौथो तहको कमिर्ारीको दैतनक भ्रमण खर्ि रू.१००० रहेको छ र र्स पाललकाको 
सवारी र्ालक रपव कुमार र्ौधरीलाई २०७७।१२।२ देखी २०७७।१२।८ सम्म १२०० को दरले भ्रमण भत्ता भुक्तानी भएकोले तनर्म 
भन्दा बढी भुक्तानी भएको रू. १२५० असुल गनुि पने रू. 

१,२५० 

 

४७.५ ७७१ २०७८-३-
२४ 

आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९९५० बमोल्जम सरकारी रकम खर्ि गदाि खर्ि पुल्ष्ट गने 
बील, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलनन गनुि पने व्र्वस्था छ । आधारभुत तह परीक्षा संर्ालन तथा ब्र्वस्थापन भत्ता अलमन प्र 
कुमीको नाममा रु. २०३००।– भुक्तानी हदएकोमा उक्त रकम भुक्तानी नगरी आफैसंग राखेकोले सो रकम असुल गरी राजस्व 
खातामा दाखखला गनुि पने रु 

२०,३०० 

 

४८ 

  

पाररश्रममक कर  

पाररश्रममक कर:- आर्कर ऐन २०५८ को दफा ८७ बमोल्जम रोजगारदाताले कुनै कमिर्ारी वा कामदारले प्राप्त गरेको आर् गणना 
गरी अनुसुर्ी-१ बमोल्जमका दरले हुने कर कट्टी गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ािलर्ले देहार्का तलब भत्ताको रकम भुक्तानी 
गदाि देहार् अनुसार घटी कर कट्टी गरेको देखखर्ो। घटी भएको कर रकम सम्बल्न्धत कमिर्ारीबाट असुल उपर गनुिपने रु.८२५३७ 

क्र.सं. कमिर्ारीको नाम पद जम्मा आर् छुट रकम कर र्ोनर् रकम 10 प्रततशत कर 

1.  महेन्र प्रसाद र्ादव अर्धकृत छैठौ ५५२६७८ ४५०००० १०२६७८ १०२६७.८ 

2.  रेखा शुक्ला अर्धकृत छैठौ ४७९८१८ ४५०००० २९८१८ २९८१.८ 

3.  जोगेन्र गुप्ता अर्धकृत छैठौ ५२६३९८ ४५०००० ७६३९८ ७६३९.८ 

८२,५३७ 
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4.  महेश कुमार पाण्डेर् अर्धकृत छैठौ ५१६६६६ ४५०००० ६६६६६ ६६६६.६ 

5.  गम्मार लसहं पहराई अर्धकृत छैठौ ५७६०६६ ४५०००० १२६०६६ १२६०६.६ 

6.  देवराज भट्टराई अर्धकृत छैठौ ५३३९८२ ४५०००० ८३९८२ ८३९८.२ 

7.  पवश्वनाथ ठाकुर अर्धकृत छैठौ ४८२८९८ ४५०००० ३२८९८ ३२८९.८ 

8.  शंकर बैठा अर्धकृत छैठौ ५६२०३८ ४५०००० ११२०३८ ११२०३.८ 

9.  रन कुमार शे्रष्ठ अर्धकृत छैठौ ५४८०१८ ४५०००० ९८०१८ ९८०१.८ 

10.  बडेलाल कोहार अर्धकृत छैठौ ५४१६९२ ४५०००० ९१६९२ ९१६९.२ 

11.  माला कुमारी झा अर्धकृत छैठौ ४५५११८ ४५०००० ५११८ ५११.८ 
 

जम्मा कर 

   

८२५३७२ ८२५३७.२ 
 

४९ 

  

मापदण्ड भन्दा बढी भुक्िान   
 

४९.१ ८३० २०७८-३-
२९ 

आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९ को उपतनर्म १० मा सरकारी रकम खर्ि गदाि 
ल्जम्मेवार व्र्ल्क्तले सरकारी रकमको खर्ि लेखु्न अतघ त्र्स्तो रकम खर्ि गनि वा भुक्तानी हदन आवश्र्क वील, भपािई र कागजात 
संलनन भए वा नभएको तथा सम्लनन कागजात अनुसार भुक्तानी हदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँर् गनुि पदिछ । देहार् अनुसाका 
पदार्धकारीहरू गाउँ सभाको बैठकमा उपल्स्थतत बबना भत्ता बुझको पाएकोले असुल गनुि पने रू. 
लस.नं. नाम  बेठक सं. असुल गनुि पने रू.  
१ फते्त मो मुसलवान  ९ ९००० 

२ हरर गोबबन्द र्ौधरी  १ १००० 

३ सरफुदन मुसलवान  २ २००० 

२२,००० 
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क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

४ जनािदन प्र र्ौधरी  १ १००० 

५ कृष्ण नारार्ण ततवारी  ३ ३००० 

६ महेन्र धोबी  १ १००० 

७ अतनता र्ौधरी  २ २००० 

८ लसजिना पवमल हररजन  १ १००० 

९ कैलासी हररजन  २ २००० 
 

जम्मा 
 

२२००० 
 

४९.२ ४० २०७७-
१०-४ 

आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९ को उपतनर्म १० मा सरकारी रकम खर्ि गदाि 
ल्जम्मेवार व्र्ल्क्तले सरकारी रकमको खर्ि लेखु्न अतघ त्र्स्तो रकम खर्ि गनि वा भुक्तानी हदन आवश्र्क वील, भपािई र कागजात 
संलनन भए वा नभएको तथा सम्लनन कागजात अनुसार भुक्तानी हदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँर् गनुि पदिछ । पाललकास्तरमा 
खोप र सरसफाई प्रवध्दिन कार्िक्रमको समीक्षा, सुक्ष्मर्ोजना अध्र्ावर्धक र पाललका खोप समन्वर् सलमततको अलभमुखीकरण 
कार्िक्रममा रु ९६००० खर्ि भएको वील भपािइ पेश भएको र र्तत नै रकम भुक्तानी गनि हटप्पणी आदेश भएकोमा महेन्द् प्र 
र्ादवको नाममा रू. २०५००० भुक्तानी भएको छ । वील भपािइ र आदेश भन्दा बढी भुक्तानी भएको रू. १०९००० असुल गनुि पन े
रू. 

१०९,००० 

 

४९.३ ३११ २०७८-३-
२९ 

आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवपत्तर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९ को उपतनर्म ५ मा सरकारी रकम खर्ि गदाि त्र्स्ता 
रकम पुष्टी गने पवल भरपाई कागजात र प्रमाण संलनन गनुिपने व्र्वस्था छ । पाललकाको स्वास््र् र्ौकीको न्र् नतम सेवा मापदण्ड 
कार्िनार्न कार्िक्रममा १६००० को बबल भरपाई पेश गरी ३२०००० भुक्त्तानी गरेको पाइएकोले बढी भुक्तानी भएको आन्तररक 
लेखापरीक्षणबाट समेत रू. ३०४००० असुल गपिनु ने भनी औसर्ाएको रु 

३०४,००० 

 

 


