
 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको बार्षिक 
प्रतिवेदन 

2078 

कोटर्हमाई गाउँपातलका, रुपन्देही । 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

काठमाडौ, नेपाल । 



 

 

Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने र्वश्वसनीर् संस्था ह न प्रर्नशीशील 
रहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

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

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

funds are efficiently used) 

 

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

Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

 
ल र्म्बनी,  कर्ािली र स दूरपर्िम प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

 

पर संखर्ााः 2078/79           

च.नं:-30                                                                    तमतिाः 2078/5/4 

 
 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

कोटहीमाई गाउँपातलका  

गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, रुपन्देही। 

 
 

र्वषर्ाः–  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

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

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

 
 

(नारार्र् एम.सी.) 
नार्व महालेखापरीक्षक 

 

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

 
 

Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np                      Website : www.oagnep.gov.np 

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िनमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रम ख 
उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को श र्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िज िमा एवं कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्र्ाङ्कन गन ि रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् 
गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा स धारका लातग स झाव प्रस्ि ि गरी स शासन प्रबर्द्िनमा टेवा प ¥र्ाउन  लेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  
आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु 
तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका स झावहरुको 
कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमािर् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र 
प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग प ग्न ेअपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शििा 
प्रबर्द्िन ह न ेर्वश्वास तलइएको छ ।  
लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाटँको प्रक्षेपर् र्थाथिपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ािप्त आधार बेगर राजस्व छ ट ददएको, बक्र्ौिा अस लीमा प्रभावकारीिा 
नआएको, बजेट अन शासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पिाि बजेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी अन मोदन गने 
गरेको, वषािन्िमा बढी खचि गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अन दान र्फिाि 
नगरेको, र्विरर्मूखी खचिको बाह ल्र्िा रहेको जस्िा प्रवरृ्त्त देर्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमािर्िफि  र्ोजना प्राथतमकीकरर् 
नगरेको, साना िथा ट के्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम 
जनसहभातगिा नज टेको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् अन रुप र्ोजना र कार्िक्रम िज िमा नगरेको, दीििकालीन र्वकासको खाका िज िमा 
नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका     छन ्।  
स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अन भवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर् र्क्त िथा बढ वामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि स धार ह न नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको द रुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र 
प्रतिवेदन प्रर्ाली र आन्िररक तनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको 
छ। स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्िर्वतध 
िज िमा ह न बाकँी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु स धार गरी गि र्वगिका बेरुज  उपर अपेर्क्षिरुपमा 
आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देर्खएन । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावज द र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपर्स्थि भइि लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर् िहका प्रम ख सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा 
प्रवाहमा स धार ह न े अपेक्षा गरेको छ  । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग प र्रर्ािउन े स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा 
कमिचारीहरु र लेखापरीक्षर् िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलाइि धन्र्वाद ज्ञापन गदिछ  ।  
 
 

                (टंकमर्र् शमाि, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

 (ल र्म्बनी, कर्ािली र स दूरपर्िम प्रदेश लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर्) 
 

पर संखर्ााः 2078/79           

च.नं.:30                                                                       
तमतिाः२०७8।5।4 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

कोटहीमाई गाउँपातलका  

गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, रुपन्देही। 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर 
बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ 31 मा समाप्त भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससंग 
सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसंग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा 
र्थाथि अवस्था र्चरर् गदिछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१. लेखापरीक्षर्बाट रु.10 करोड 55 लाख 16 हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् अस ल गन िपने रु.1 करोड 
14 लाख 9 हजार, प्रमार् कागजाि पेश गन िपने रु.3 करोड 6 लाख 43 हजार तनर्तमि गन िपने रु. 6 
करोड 3 लाख 34 हजार र पेश्की बाँकी रु.31 लाख 30 हजार रहेको छ ।   

२. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 2077।10।21 मा जारी गररएको प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदन उपर प्रतिर्क्रर्ा सर्हिको प्रमार् कागजाि पेश ह न नआएकोले बेरुज  फर्छ्यौट नभई कार्म व्र्होराको 
अर्न्िम प्रतिवेदन पाना 43 (तरचातलस) र्सै साथ संलग्न छ । 

3. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक 
सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्की नह ने क नै जानकारी ख लाएको छैन ।   

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

Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np                      Website : www.oagnep.gov.np 

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िनमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 
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हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका 
लातग पर्ािप्त र उपर् क्त छन ्भन्ने क रामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ ।   

र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि 
कान न बमोर्जम सही र र्थाथि ह ने गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्िका कारर् र्वत्तीर् 
र्ववरर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग  गने 
र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्िकाररर्ी, अध्र्क्ष र प्रम ख प्रशासर्कर् अतधकृि गाउँपातलकाको 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अन गमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

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

 

 

 

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

२०७6।७7 

 

स्थापना, उद्दशे्र् र कार्िक्षरे - स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पद्घतिलाई स दृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, 
कार्िकारीर्ी र न्र्ार्ीक अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि र स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले गाउँपातलकाको स्थापना 
भएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने हरेक कार्िमा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रविर्द्न गन ि र स्थानीर् 
सरकारका हरेक काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शििा स तनर्िि गरी नागररकलाई लाभको र्विरर्मा स लभ र 
ग र्स्िररर् सेवा  प्रदान गन ि नै गाउँपातलका स्थापनाको प्रम ख उदेश्र् हो । ल र्म्बनी प्रदेशर्स्थि रुपन्देही र्जल्लामा अवर्स्थि 
र्स गाउँपातलका अन्िगिि ७ वडा,  मनोतनि २ समेि ३९ सभा सदस्र् रहेका छन ्। र्स कार्ािलर्को कार्िक्षेर कोटहीमाई 
गाउँपातलका तभर रहेको छ । 

स्थानीर् संर्चिकोष - आतथिक वषि २०७6।७7 को स्थातनर् संर्चि कोषको संर्क्षप्त अवस्था तनम्न वमोर्जम रहेको छ । 

तस.नं 

आर्िफि  
तस.नं 

व्र्र्िफि  

र्ववरर् रकम रकम र्ववरर् रकम रकम 

१  गि वषिको र्जम्मेवारी   27094454 १ चाल  खचि   290302677 

  क) नगद 245969 
 

२ पूजँीगि खचि   166140489 

  ख) बैँक  26848485 
 

३ र्वर्त्तर् व्र्वस्था भ  क्तानी   
 

२ राजस्व ( आन्िररक आर्) 
 

74396766 ४ लगानी   
 

  क) आन्िररक राजस्व 9494670 
 

५ धरौटी र्फिाि   1583925 

  ख) राजस्व बाँडफाँड 64902096 
 

६ र्वतभन्न कोष खचि   16347813 

३ र्वर्त्तर् हस्िान्िरर् संि 
 

237179000 ७ कोष र्फिाि   

 
  क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अन दान 129400000 

 
८ मौज्दाि   

 

  ख) सशिि अन दान 99779000 
 

  क) बैँक मौज्दाि   
 

  ग) समपूरक अन दान 8000000 
 

  ख) नगद मौज्दाि   5724448 

४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अन दान   36191000 
 

धरौट मौज्दाि   9968596 

  क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अन दान 4571000 
  

कमिचारी कल्र्ार् कोष   701080 

  ख) सशिि अन दान 9000000 
  

ख.र्वपद् व्र्वस्थापन कोष   32535 

  ग) समप रक अन दान 14420000 
    

 

  ि) र्वशेष अन दान 8200000 
     

५ अन्िर सरकारी अर्खिर्ारी   83009634   
  

  क.सामार्जक स रक्षा िथा संरक्षर् 79675000 
 

  
  

  
ख. स्थातनर् प  वािधार िथा साझेदारर 
र्वकास कार्िक्रम 

1996000 
 

  
  

  ग.रार्िर् पररचर्पर िथा पंर्जकरर् 638634 
 

    
 

  ि.गररव संग र्वश्वेश्वर कार्िक्रम 700000 
 

    
 

  ख) सडक बोडि नेपाल 
 

695388       

७ र्वतभन्न कोषिफि को आर्   20682800      

१० धरौटी आर् 
 

11552521   
    

 
  जम्मा  490801563   जम्मा   490801563 
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तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

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

 

1.1.  संर्चि कोष खािामा आम्दानी जनाउँदा प्राप्तीको श्रोि सर्हि आम्दानी जनाउन  पनेमा बैंक स्टेटमेन्टको 
आधारमा आम्दानी जनाउन ेगरेको छ । 

 

1.2.  गिवषिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन अन सार संर्चि कोष खािामा मौज्दाि रु. २,६८,४८,४८५।०६ र नगद 
मौज्दाि रु. २,७०,९४,४५४।०६ रहेकोमा नगद मौज्दाि रकम र्सवषि र्जम्मेवारी नसारेको रु. 

 
 

27094454.06 

1.3.  चाल  िथा पंूजीगि र्शषिक खािाको बैंक नगदी र्किाव अन सार रु. ३९,२५,१८,२९५।१३ खचि भएकोमा 
संर्चि कोष खािावाट रु. १७,७३,५१,८७७।६० मार तनकासा ट्रान्सफर गरेको छ । संर्चि कोष 
खािावाट खचि खािाहरुमा रकम ट्रान्सफर गने िथा खचि खािामा तनकासा आम्दानी जनाएर मार खचि 
गन िपनेमा संर्चि कोषको रकम तसधै चेक काटी खचि लेखेको छ । 

 

1.4.  र्सवषि तमति 2077/3/31 मा रु. १८,०४,८०,२०६।२३, गाउँपातलका पूँजीगि खािामा रु. 
१,०२,५८,४५३।४० र गाउँपातलका चाल  खािामा रु. १,०२,३०,११५।५५ मौज्दाि रहेको र गिवषिको 
बाँकी रु.२,७०,९४,४५४।०६ समेि (गिवषिको मौज्दाि र्जम्मेवारी नसारेको) समेि रु. 
२२,७८,१७,२६०।२४ मौज्दाि रहने देर्खन्छ । संर्चि कोषखािावाट खचि खािामा तनकासा ट्रान्सफर 
नदेखाएकोले संर्चि कोष खािा र अन्र् खचि खािाको र्थाथि मौज्दाि र्र्कन गनि सर्कने अवस्था देर्खएन ।  

 

1.5.  गिवषिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन अन सार रु. २३,८५, ६५६।– रहेकोमा कार्ािलर्ले धरौटीको बैंक नगदी 
र्किाव िर्ार गरेको छैन । धरौटीको कारोवारको भौचरहरु जोडजम्मा गदाि आम्दानी रु. १,६३,०३५।– 
र खचि रु. १५,८३,९२५।– गरेको छ । िर कार्ािलर्ले प्रर्ोग गरेको स र सफ्टवेर्र बाट हेदाि तबतभन्न 
ठेक्काको भ  क्तानीमा कट्टा गरेको धरौटी रु. ४२,३४,६१७।– रहेको देर्खन्छ । अिाः  शे्रस्िा अद्यावतधक 
नराखेको कारर् धरौटी आम्दानी र खचि र्र्कन गनि सर्कएन ।  

 

1.6.  गिबषिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा कमिचारी कल्र्ार् कोष खािामा रु. ७,०१,०८०।– रहेकोमा सो खािा 
बन्द गरी तबतबध खािामा ट्रान्सफर गरेको र उक्त खािामा रु. १२,६१,०५५।– मौज्दाि रहेको छ । 

 

1.7.  संर्चि कोष खािावाट खचि खािामा तनकासा ददएको रकम आतथिक वषिको अन्त्र्मा खचि नभई बाँकी रहेको 
रकम संर्चि कोष र्फिाि गरी खचि खािा श न्र् गन िपनेमा गाउँपातलका चाल  र्शषिकमा रु. 
१,०२,३०,११५।५५ गाउँपातलका पूजँीगिमा रु. १,०२,५८,४५३।४० मौज्दाि रहेको छ ।  

 

1.8.  कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले प्रमार्र्ि गरेको आतथिक र्ववरर् अन सार रु.10,77,79,000।– 
तनकासा आम्दानी भएकोमा रु.9,80,12,091.76 खचि भई रु. 97,66,908.24 मौज्दाि बाँकी 
सर्ञ्चिकोष र्फिाि गन िपनेमा रु. 1,49,06,000 र्फिाि गरेकोले रु. 51,39,091.76 बर्ढ र्फिाि गरेको 
छ । 

 

1.9.  संर्चि कोष बैंक नगदी र्किाव प्रमार्र्ि गने गरेको छैन ।  

1.10.  बैंक र्हसाव तमलान –  कार्ािलर्को 2077 असार ३१ को बैंक स्टेटमेन्ट अन सार कृर्ष र्वकास बैंकको 
तनम्न खािामा रु. ६,६९,६२९५४।२० मौज्दाि रहेको छ । खचि खािा र संर्चिकोष खािाको अर्न्िम 
मौज्दाि रु.22,78,17,260।24 रहेकोमा र्हसाब लेखाङ्कन र्थाथिपरक नरहेकोले बैंक मौज्दाि र खािा 
मौज्दाि तभडान गनि सर्कएन । खािा अद्यावतधक गरी र्हसाब तमलान र्ववरर् पेश ह न  पदिछ । 
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तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

 

खािाको र्ववरर्  बैंक खािा नम्वर   बैंक मौज्दाि रकम 

चाल  खचि खािा 414101151094018 14962070 

गाउँपातलका पूजँीगि 414101151094026 10221341.18 

संर्चि कोष 414101151094042 11978826.45 

आन्िररक अन दान खािा 414101151094166 1538750 

राजश्व बाडँफाँड बाट प्राप्त 414101151094158 12992856.36 

आन्िररक राजश्व 414101151094141 440515 

तबभाज्र् कोष 414101151094077 4296760 

तबतबध कोष खािा 414101151094050 1261055 

धरौटी खािा 414101151094034 8519995.21 

र्वपद व्र्वस्थापन  750785 

  66962954.2  
 उल्लेर्खि व्र्होराको सम्बन्धमा लेखा अतधकृिले २ स्थानीर् िहको लेखा राख्न पने भएकोले कार्ािलर्मा 
तनर्तमि उपर्स्थि भई अद्यावतधक र्हसाब राख्न नसकेको र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होरा प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदनको प्रतिर्क्रर्ा साथ प्रमार् पेश गने कार्ािलर्को भनाइ रहेकोमा अर्न्िम प्रतिवेदन िर्ार गदाि समेि 
प्रतिर्क्रर्ा पेश भएको छैन ।   

 

1.11.  अन्िर सरकारी तबत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ८ मा तबर्त्तर् अन शासन सम्बन्धी व्र्वस्था छ। 
प्रदेश िथा संिीर् सरकारवाट स्थानीर् िहलाई प्राप्त ह ने अन दान रकम मध्रे् सशिि,  र्वशेष र समप रक 
अन दानहरु आतथिक वषिको अन्त्र्मा खचि नभई मौज्दाि रहन गएमा सम्बर्न्धि सरकारको संर्चि कोषमा 
र्फिाि गन िपदिछ । िर सिीर् सरकार हस्िान्िरीि कार्िक्रमको भ  क्तानी खचि लेखदा ममिि सम्भार कोष कट्टी 
गरेको रकम रु. १३९,९७९।– र प्रदेश सरकारवाट प्राप्त सशिि अन दान िफि  रु. १,९६,९२३।– समेि 
रु. ३,३६,९०२।– खचि नगरी स्थानीर् िहकै संर्चिकोष मौज्दाि रहेकोले संिीर् सर्ञ्चि कोष र्फिाि 
ह न  पने रु. 

 
 
 
 
 
 
 

336902/- 

1.12.  भाडा कर –अथि मन्रालर् कार्िसंचालन तनदेर्शका, २०७५ राजश्व बतगिकरर् र व्र्ाखर्ामा उल्लेख भए 
अन सार तबर्त्तर् संकेि नम्वर (१११३१) सम्पर्त्त बहाल िथा पट्टा वापिको आर्मा लाग्ने कर संिीर् 
सरकारको संर्चि कोषमा जम्मा ह न  पदिछ । जस अन सार सवारी साधन बाहल कर संिीर् संर्चि कोषमा 
जम्मा गन िपने देर्खएकोमा कार्ािलर्ले सवारी साधनको भाडा कर बापि असूल गरेको रु.२,५०,०८९।– 
संर्िर् सरकार संर्चि कोषमा दार्खला गन िपनेमा स्थानीर् सर्ञ्चि कोषमा दर्खला गरेको देर्खएकोले संर्िर् 
संर्चि कोषमा जम्मा गन िपने रु.  

 
 
 
 
 
 
 

250089/- 

1.13.  संर्िर् सर्ञ्चि कोषबाट प्राप्त रकम कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले तनकासा ददए बमोर्जम स्थानीर् 
तनकार्ले आफ्नो सर्ञ्चिकोषमा आम्दानी बाँध्न पदिछ । कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले प्रमार्र्ि गरेको 
आतथिक र्ववरर् अन सार सशिि अन दान िफि  रु. ९,९७,७९,०००।- तनकासा तभडान गरेकोमा कार्ािलर्ले 
रु. १०,९७,७९,०००।- सर्ञ्चिकोष आम्दानी बाँधी रु. १ करोड बर्ढ आम्दानी बाँधेकोले सर्ञ्चिकोषको 
आम्दानी खचि र्थाथिपरक देर्खदैन । 

 

1.14.  कार्ािलर्ले एकीकृि आर् –व्र्र् िर्ार गदाि चाल  िथा पूजँीगि खचि उल्लेख गने गरेिापतन सहार्क 
आतथिक र्ववरर्मा चाल  र प र्जगि खचि शीषिक छ र्टने गरी आतथिक र्ववरर् िर्ार गने गरेको छैन ।  

 

1.15.  स र प्रर्ोग सम्बन्धमा – र्वत्तीर् लेखाङ्कनको लातग कार्ािलर्ले स र सफ्टवेर्र प्रर्ोग गरेपतन र्वतनर्ोर्जि 
रकम पोर्ष्टङ गदाि चाल ,  प जँीगि, कार्िक्रम र र्ोजनागि रुपमा पोर्ष्टङ्ग गरी सोही अन रुप खचि लेखाँङ्कन 
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गन िपनेमा सो नगरी बजेट र्शषिक अन सार एकम ष्ट पोर्ष्टङ्ग गने गरेको छ । र्ोजनागि रुपमा बजेट 
र्वतनर्ोजन ह ने र खचि गदाि र्ोजनागि खचिको बजेट तनर्न्रर् ह ने अवस्था छैन । 

1.16.  कार्ािलर्ले स र लेखाप्रर्ालीको प्रर्ोग गरेिापतन लेखा प्रर्ालीका स्वीकृि ढाँचाहरु स्वचातलि रुपमा सजृना 
गने गरेको देर्खएन ।जस्िै गाउँपातलकाको एकीकृि आर् –व्र्र् र्ववरर् स र प्रर्ालीले स्विाः िर्ार गरेको 
देर्खएन।  

उल्लेर्खि क राहरुमा स धार गरी संर्चि कोष खािाको ममि अन सार समर्मै श्रोिगि रुपमा आम्दानी जनाउने 
र तनकासा खचि लेखी संर्चि कोषको र्थाथि र्हसाव देखाउन सम्बर्न्धि तनकार्को ध्र्ान जान  पदिछ । 

 

 तनर्तमििाको लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा  

2.  खचि गने अर्खिर्ारी र कार्िर्वतध - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ वमोर्जम सभावाट 
वजेट स्वीकृि भएको साि ददन तभर प्रम ख वा अध्र्क्षले प्रम ख प्रशासर्कर् अतधकृिलाई वजेट खचि गने 
अर्खिर्ारी प्रदान गने व्र्वस्था छ । र्स गाउँपातलकाको २०७५।३।९ पाँचौ सभामा नीति िथा कार्िक्रम 
प्रस्ि ि गरी  असार १० मा हार्जरी मार गरेको नीति कार्िक्रम छलफल गरेको नदेर्खएको र असार १० मा 
बार्षिक बजेट र नीति िथा कार्िक्रम स्वीकृि गरेको छ । त्र्स्िै स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ 
अन सार बजेट पाररि गरेको ७ ददन तभर कार्ािन्वर्नको लागी अर्खिर्ारी प्रदान गन िपनेमा अर्खिर्ारी प्रदान 
गरेको देर्खएन ।   

 

3.  सभाको बैठक – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १९ मा सभाको वैठक सामान्र्िर्ा बषिमा 
२ पटक बस्ने व्र्वस्था समेि गरेको छ । जस अन सार आषाढको सभाले बार्षिक नीति बजेट िथा 
कार्िक्रम स्वीकृि गने र दोस्रो सभाले नीति कार्िक्रम िथा र्ोजना कार्ािन्वर्नको सतमक्षा गने, ऐनको 
मस्र्ौदा िर्ार गरी छलफल र पाररि गने कानूनको मनसार् र संिीर् सरकारको प्रचलन समेि रहेको छ 
। िर गाउँपातलकाको दोस्रो सभा बसेको छैन । 

 

4.  लक्ष्र् प्रगति –स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन सार गाउँपातलकाले लक्ष्र् प्रगति र्ववरर् िर्ार गन ि 
पने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले सञ्चालन गरेका र्जल्लास्िरीर् िथा केन्द्रस्िरीर् आर्ोजनामध्रे् सबै 
आर्ोजनाको उपर् िक्त ऐन बमोर्जमको ढाँचामा प्रगति र्ववरर् िर्ार गरेको देर्खएन । ऐन बमोर्जमको 
ढाँचामा बार्षिक लक्ष्र् िथा प्रगति र्ववरर् िर्ार गन िपदिछ । 

 

5.  चौमातसक खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(३) अन सार प्रम ख प्रशासकीर् 
अतधकृिले गाउँपातलका कोषबाट खचि भएको रकमको चौमातसक प्रगति त्र्स्िो अवतध समाप्त भएको पन्र 
ददनतभर कार्िपातलकाको बैठकमा पेश गन िपने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले पेश गरेको पूजँीगि शीषिकको 
चौमातसक खचि र्ववरर् र्वश्लषेर् गदाि कूल पूँजीगि खचि रु. १६ करोड ४१ लाख ४४ हजार मध्रे् िेश्रो 
चौमातसकमा रु.12 करोड ५८ लाख ८४ हजार र आषाढ मर्हनामा रु.9 करोड ७६ लाख ८९ हजार 
खचि भएको पाइर्ो । िेस्रो चौमातसकमा कूल खचिको 76.69% र आषाढमा 59.51% खचि भएको 
देर्खर्ो । आतथिक बषिको अन्त्र्मा मार कार्ि ह ने र त्र्सरी काम गदाि अन गमन िथा मूल्र्ाकंन गनि समर् 
कम भै कामको ग र्स्िरमा असर पने अवस्थालाई मध्र्नजर राखेर कार्िर्ोजना अन सार कार्िसम्पादन गररन  
पदिछ । 

 

6.  सेवा प्रवाह – स शासन (व्र्वस्थापन िथा संचालन ) ऐन, २०६४ को दफा २५ मा सविसाधारर्लाई सेवा 
प्रदान गने वा जनसम्पकि  कार्म गने प्रत्रे्क सरकारी तनकार्ले सबैले देख्न ेठाँउमा कार्ािलर्ले ददने सेवा र 
त्र्सको प्रकृति,  सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गनि पूरा गन ि पने कार्िर्वतध,  सेवा प्रदान गने पदातधकारी र तनजको 
कार्िकक्षको र्ववरर्, सेवा प्रदान गनि लाग्न ेसमर्ावतध र सेवा प्राप्त गनि क नै दस्ि र िथा अन्र् रकम लाग्ने 
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भए सो को र्ववरर्,  ख लाई नागररक वडापर राख्न  पने र सो बमोर्जम सेवा प्रदान गरेको अतभलेख राख्न पने 
ब्र्वस्था छ ।कार्ािलर्ले पेश गरेको र्ववरर् अन सार र्स वषि 1051 ब्र्र्क्तगि िटना दिाि जस्िा सेवा 
प्रवाह गरेको छ । स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा उल्लेर्खि स्थानीर् तनकार्को 
काम कििव्र् र अतधकार मध्रे् अतधकांश सेवा प्रवाह गन िपने र्वषर्मा तनकार्को तसतमि जनशर्क्त र 
पूवािधारका कारर् प्रवाह गनि सकेको छैन । जनशर्क्त र पूवािधारको र्वकास गरी तनकार्को सेवा प्रवाह 
प्रभावकारी बनाउन  पदिछ । 

7.  वडा सर्चवको पदपूतिि - पातलका अन्िगििका वडा कार्ािलर्बाट संचातलि सेवा प्रवाहमा महत्वप र्ि भतूमका 
रहेका वडा सर्चवको दरबन्दी र पदपूतििको अवस्था देहार् बमोर्जम छ । ररक्त पदहरुको पदपूतिि गन िपदिछ 
। 

वडा संखर्ा वड सर्चवको दरबन्दी वडा सर्चवको पदपूतिि ररक्त वडा सर्चव 

7 7 1 6  

 

8.  कमिचारी व्र्वस्था – तनजामिी सेवा ऐन,  २०४९ वमोर्जम कमिचारी पदपूतिि र व्र्वस्थापन गन िपने व्र्वस्था 
छ । गाउँपातलकामा रहने कमिचारी दरवन्दी माग भएकोमा र्ववरर् पेश भएन । 

 

9.  तनवेदन फर्छ्यौट – स्थानीर् जनिालाई नर्जकको तनकार्बाट न्र्ार् सम्पादन गने उद्देश्र्ले स्थानीर् 
गाउँपातलकाको न्र्ार्र्क सतमतिबाट तछटो तनवेदन फर्छ्यौट गरी शीघ्र न्र्ार् ददनको लातग परेका तनवेदन िथा 
उज री समर्मै फर्छ्यौट ह न  पदिछ। आतथिक बषि २०७6।७7 सम्म न्र्ार्र्क तनर्िर्को लातग परेका तनवेदन 
माग भएकोमा र्ववरर् पेश भएन। न्र्ार्र्क सतमतिमा परेका तनवेदन शीघ्र फर्छ्यौट गनि सम्बर्द् पक्षको 
ध्र्ान जान पने  देर्खन्छ । 

 

10.  कानून र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अन सार स्थानीर् िहहरुले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका,  कार्िर्वतध र मापदण्ड 
बनाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअन सार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संिीर् मातमला 
िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले 
हालसम्म तनमािर् गरेका ऐन,  तनर्मावली, कार्िर्वतधहरुको र्ववरर् माग भएकोमा र्ववरर् पेश भएन । 
आवश्र्क कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन  पदिछ । 

 

11.  आन्िररक तनर्न्रर् -  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले आफ्नो 
कार्ािलर्वाट सम्पादन गररने कार्ि तमिव्र्र्ी, प्रभावकारी,  तनर्तमििा र दक्षिापूर्ि ढंगवाट सम्पादन गनि र 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् वनाउन िथा प्रचतलि कानून वमोर्जम कार्ि सम्पादन गनि आ–
आफ्नो कामको प्रकृति अन सारको आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन पने व्र्वस्था 
छ । कार्ालर्ले कार्िर्वतध िर्ार नगरेको कारर् आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीको अवस्था कमजोर रहेको 
देर्खन्छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ्; 
क) स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अन सार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभ  ि 
 िथ्र्ाङ्क संकलन, अतभलेखाङ्कन र व्र्वस्थापन गन िपनेमा गरेको पाइएन । 

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

ग) गाउँपातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाइएन । साथै गाउँपातलकाबाट र्स बषि 
 सञ्चातलि कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ािन्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको बार्षिक कार्िक्रम अन सारको 
 प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 
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ि) र्वषर्गि क्षेरमा सञ्चालन ह ने कार्िक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफि  बढी        
 केर्न्द्रि रहेको पाईर्ो । 

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

च) र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अन सार र्वतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम  गन िपनेमा 
 गरेको पाईएन । 

छ) मूल्र् अतभबर्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ अन सार कर भ  क्तानीको इ-र्टतडएस नगरेको, 
ज) क नै रकम भ  क्तानी ददँदा ररि प गे वा नप गेको जाँज गरी रतसद र्वल भपािइहरुमा तसलतसलेवार  

 नम्बर राखी कार्ािलर् प्रम खले िोकेको कमिचारीले भ  क्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई 

 दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गन िपनेमा सो अन सार गरेको पाईएन । 

झ) साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ र ८ अन सार खररद ग रुर्ोजना र बार्षिक 

 खररद र्ोजना िर्ार गन िपनेमा िर्ार गरेको पाईएन । 

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

ट) साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अन सार र्स बषि कार्िसम्पन्न भएका र्वतभन्न 

 आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गन िपनेमा गरेको पाईएन। 

ठ) संस्था दिाि ऐन, २०३४ को दफा ३ अन सार गाउँपातलकाबाट सञ्चालन भएका र्वतभन्न र्ोजना 
 तनमािर् गनि गठन गरेका उपभोक्ता सतमति उक्त ऐनको व्र्वस्था अन सार मान्र्िा प्राप्त ह ने गरी 
 दिाि गरेको पाईएन । 

ड) वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददििकातलन र्ोजना िर्ार गरेको छैन । 
ढ) स शासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनर्मावली, 2065 को तनर्म १४ र १९ अन सार नागररक 
 वडापरमा उल्लेर्खि सेवाहरुको कार्ािन्वर्न र्स्थिी अन गमन गनि अन गमन संर्न्र िज िमा गन िपने र 
 साविजतनक स न वाई गन िपनेमा गरेको छैन । 

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

ि) कार्िर्ववरर् – कार्ि र्ववरर् िर्ार गरी कमिचारीहरुलाई अतधकार र र्जम्मेवारी ददन पनेमा ददएको 
 देर्खएन । 

थ) अतभलेख – कार्ािलर्ले साविजतनक सम्पर्त्तको अतभलेख राखेको देर्खएन । 

द) कतिपर् र्ोजनाहरुमा इर्ष्टमेट िर्ार गरेको, स्वीकृि गरेको, नापी मूल्र्ाकन गरेको, जाँच गरेको, 
 स्वीकृि गरेको, ठेक्का तबल र कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको, स्वीकृि गरेको तमति उल्लेख 
 नभएको । 

ध) तनमािर् कार्िको कार्िसम्पन्न प्रर्वदेन अन सार नापी र्किाव िर्ार गरी उक्त नापी र्किावलाई 
 तनर्मको प्रावधान अन रुप अद्यावतधक गरी राख्न पनेमा र्ोजनाहरुको नापी ल ज पेपरमा भने गरेको 
 पाइर्ो । अिाः र्ोजनागि नापी र्किाव बनाई भएको कार्ि र खचिको र्ववरर् अद्यावतधक गरेको 
 देर्खएन । 
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न) साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ बमोर्जम बार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गरेपतन खररद 
 र्ोजनाको पालना गरी खररद कार्ि गरेको देर्खएन । 

प) राजश्वको शीषिकगि आतथिक र्ववरर् िर्ार गरेको छैन । 

फ) गाउँपातलकाले आन्िररक आर्को छ ट्टा छ टै्ट आतथिक र्ववरर् िर्ार गरेको छैन । 

अि: आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली र कार्िर्वतध िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गन िपदिछ । 
12.  आन्िररक लेखापरीक्षर् – आन्िररक लेखापरीक्षर् (कार्िर्वतध) तनदेर्शका, २०६८ को दफा १(६) को 

उपदफा (ख) मा प्रत्रे्क चौमातसक अवतध व्र्िीि भएको एक मर्हना तभर अतनवार्ि रुपमा आन्िररक 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न गन िपने र सोही दफाको उपदफा (ग) मा आन्िररक लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको १५ 
ददनतभर प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बर्न्धि कार्ािलर्लाई उपलव्ध गराउन पने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले र्स 
आतथिक बषिमा आन्िरीक लेखापरीक्षर् गराएको छैन ।आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गरी कारोवारको 
चौमातसक लेखापरीक्षर् गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान पदिछ । 

 

13.  कर्न्टन्जेन्सी खचि अतभलेख - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १०(७) अन सार लागि 
अन मान िर्ार गदाि लागि अन मानको ४ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कन्टीन्जेन्सी खचि समावेस गनि सर्कन े
व्र्वस्था  गरेको छ । कार्ािलर्वाट र्ोजना कार्ािन्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्िक्रम खचिबाट कर्न्टन्जेन्सी 
रकम कट्टा गने गरेको देर्खएिापतन सोको कार्िक्रमगि कन्टेन्जेन्सी खचिको अतभलेख खडा गरी राख्न पनेमा  
राख्न ेगरेको छैन  । कार्ािलर्वाट सोको र्ववरर् माग भएकोमा र्ववरर् पेश भएन । तनर्मावलीमा ब्र्वस्था 
भए बमोर्जम र्ोजनागि कन्टीन्जेन्सी खचिको अतभलेख राखी कर्न्टन्जेन्सी खचिमा तनर्न्रर् गररन  पदिछ । 

 

14.  क्षरेगि बजेट र खचिको र्स्थतिाः स्थानीर् िहको एकीकृि, समान पातिक र ददगो र्वकासका क्षेरमा क्षेरगि 
रुपमा समान पातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचि गन िपने ह न्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि 
बजेट र खचिको र्स्थति माग भएकोमा र्ववरर् पेश भएन । 

 

15.  खचि तबश्लषेर् - गाउँपातलकाले र्सबषि क ल आन्िररक आर्बाट रु. 94,94,670।-  राजस्व बाँडफाँड र 
अन दानबाट रु. 42,19,77,118।- समेि रु.43,14,71,788 ।- आम्दानी भएकोमा चाल  िफि  रु. 
29,03,02,677।- र पूरँ्जगि िफि  रु. 16,61,40,489।-  समेि रु. 45,64,43,166।- खचि 
भएको छ । खचि मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा 2.08 प्रतिशि रहेको छ । र्सबषि पदातधकारी स तबधामा 
रू.47,41,100।- खचि भएको छ ज न आन्िररक आर्को 49.93 प्रतिशि रहेको छ । गाउँपातलकालाई 
प्राप्त भएको सबै अन दान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट  68.80 प्रतिशि चाल  र 39.37 प्रतिशि मार 
पूरँ्जगि तनमािर्मा खचि भएको देर्खन्छ । र्सबाट गाउँपातलकाले तबकास तनमािर् कार्िक्रम संचालनमा न्र् न 
खचि गरी प्रशासतनक कार्िमा बर्ढ खचि गरेको देर्खन्छ । प्रशासतनक खचि तनर्न्रर् गदै प्राप्त अन दान र 
राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािर्मा पररचालन गररन पदिछ । 

 

16.  स्थानीर् िथ्र्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
बमोर्जम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभ  ि िथ्र्ाङ्क संकलन,  अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन गन िपने 
िथा आफ्नो क्षेरतभरको शैर्क्षक,  भौगोतलक अवस्था,  प्राकृतिक श्रोि अन्िगिि खानी,  जंगल िथा अन्र् 
श्रोि,  पूवािधार अन्िगिि सडक,  प ल,  खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कन सर्हिको 
पातलकाको प्रोफाइल िर्ार गन िपने ब्र्वस्था छ । पातलकाले स्थानीर् िथ्र्ाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र सोको 
मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन गरेको  देर्खएन । स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का 
र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा िथ्र्ाङ्कले महत्वपूर्ि भ  तमका खेल्ने ह ँदा सोको संकलन र अतभलेख राख्न े कार्िमा  
पहल ह न  आवश्र्क छ । िथ्र्ाङ्क वेगर प्राथतमकिामा रार्खएका र्ोजना,  बजेट,  प्रर्क्रर्ा र कार्ािन्वर्नले 
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उर्चि साथिकिा नपाउन ेह ँदा र्स िफि  पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददन पदिछ । 
 र्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा  

17.  तनमािर् कार्िको ग र्स्िर – खररद सम्झौिा अन सार तनमािर् कार्िको ग र्स्िर, तनर्न्रर् र व्र्वस्थापन गन िपने 
व्र्वस्था छ । जसअन सार खररद सम्झौिा गदाि ग र्स्िर परीक्षर्को र्कतसम र त्र्सको पटक र संखर्ा समेि 
उल्लेख भएको ग र्स्िर र्ोजना तनमािर् व्र्वसार्ीले उपलव्ध गराउन  पने र स्वीकृि र्ोजना अन सार परीक्षर् 
गरी ग र्स्िर प्रर्क्रर्ा संचालन गन िपने उल्लेख भएिापतन र्ोवषि गाउँपातलका कोष पूजँीगिवाट 
रु.166140489।-तनमािर् कार्िको लातग खचि गरेकोमा क नैपतन र्ोजनाको ग र्स्िर परीक्षर् गरेको 
पाईएन । तनमािर् कार्िको ग र्स्िर आश्वस्ििा ह न प्रर्ोगशालाबाट ग र्स्िर परीक्षर् गराउन  पदिछ । 

 

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

बैठकको माइन्रू्ट,  बोलपरको मूलप्रति,  पूविर्ोग्र् भएका बोलपरदािाको र्ोग्र्िा,  मूल्र्ांकन प्रतिवेदन, 

सफल वोलपरदािालाई पठाएको स्वीकृतिको प्रारर्म्भक सूचनाको प्रतितलर्प, असफल बोलपरदािाहरुलाई 
पठाएको सूचनाको प्रतितलर्प,  खररद सम्बन्धी प्रकार्शि सूचनाहरु, खररद सम्झौिा,  प्रगति प्रतिवेदन, इन्भ्वाइस 
र तनरीक्षर् प्रतिवेदन, खररद सम्झौिामा संशोधन गररएको भए सो सम्बन्धी कागजाि, मालसामान प्रातप्त, 

तनरीक्षर् र स्वीकृति लगार्िको कागजाि, मूल्र्ांकन प्रतिवेदन र सोसँग सम्बर्न्धि सम्पूर्ि कागजाि 
लगार्िको र्ववरर् क्रमवर्द् रुपमा राख्न पने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले खररदसँग सम्बर्न्धि कागजािहरु 
अलग अलग फाइलमा राख्न ेगरेको,  लेखापरीक्षर्ले माग गरेको खररद सम्बन्धी  सम्पूर्ि र्ववरर्हरु प्राप्त ह न 
नसकेको अवस्था छ । अिाः तनर्मावलीले िोके अन सार सम्पूर्ि कागजािहरु तसलतसलेवार रुपमा एउटै 
फाईलमा राखी पर्िका समेि िर्ार गन िपने देर्खन्छ । 

 

19.  र्वद्य िीकरर् खचि  – सवै नागरीकहरुलाई र्वद्य ि सेवा उपलव्ध गराउन ेदार्र्त्व नेपाल तबद्य ि प्रातधकरर्को 
हो । र्वद्य ि सेवा प्रदान गरे वापि ग्राहकहरुवाट प्रातधकरर्ले सेवा श ल्क तलन ेगदिछ । त्र्स्िै तबद्य ि, 

टेतलफोन िथा केवल सेवा प्रदार्कहरुले तबद्य ि प्रातधकरर्को पोल उपर्ोग गरे वापि सेवा श ल्क तलने समेि 
गदिछ । र्वद्य ि प्रातधकरर्को कार्िक्षेर तभरको र्वद्य िीकरर् कार्ि सम्बर्न्धि तनकार्ले नगरी सो कार्िमा 
कार्ािलर्ले र्वद्य ि पोल, िार खररद िथा िार िान्ने कामको लातग र्सवषि रु. 21,00,000।– खचि गरेको 
छ । र्वद्य ि प्रातधकरर्को कार्िक्षेर तभर कार्ािलर्ले लगानी गरेकोमा नागररकले सेवा प्रर्ोगमा क नै छ ट 
िथा थप स र्वधा प्राप्त गरेको छैन भने कार्ािलर्ले रोर्ल्टी समेि प्राप्त गरेको छैन । अिाः अन्र् तनकार्को 
र्जम्मेवारी रहेको क्षेरमा गाउँपातलकाले बजेट र्वतनर्ोजन गरर कार्ािन्वर्न गन ि अगावै सम्बर्न्धि तनकार्सँग 
समन्वर् गरेर मारै खचि गने िथा प्राप्त ह ने लाभको र्र्कन गरेर मारै खचि गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान  
पदिछ । 

 

20.  र्ोजना छनौट र कार्ािन्वर्न - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् िहले 
र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त ह ने प्रगतिका र्ोजना छनौट गरर 
प्राथातमकीकरर् गन िपने व्र्वस्था छ ।  सभाबाट स्वीकृि बार्षिक गाउँ र्वकास र्ोजना २०७6/७7 को 
अध्र्र्न गदाि पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट भएका र लागि प्रभावी 
ह ने र्कतसमले संचालन गरेको पाइएन । पातलकाले र्स वषि संचालन गरेका र्ोजना देहार् अन सार छन ्।  
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रु १ लाख 
सम्म 

रु १ लाख देर्ख २ 
लाखसम्म 

रु २ लाखदेर्ख ५ 
लाखसम्मका 

रु ५लाख देर्ख १० 
लाखसम्मका 

रु १० लाखभन्दा 
बढीको जम्मा 

84 124 157 26 19 410 

उपरोक्त र्ववरर् अन सार पातलकाले र्स वषि जम्मा 410 वटा र्ोजना संचालन गरेकोमा रु.१ लाख भन्दा 
म तनका मार 84 वटा र्ोजनाहरु रहेका छन ्। साना रकमका धेरै र्ोजनाहरु संचालन गदाि कार्ािलर्को 
जनशर्क्त वषि भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन  पने, संचातलि र्ोजनाबाट चाल  प्रकृर्त्तका कार्िमा बढी खचि 
भई लागि प्रभावी नह ने िथा तनमािर् कार्िको ग र्स्िरमा समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफि  ध्र्ान 
ददन  पदिछ। 

21.  ममिि संभार –  स्थानीर् स्वार्त्त शासन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गन िपने 
व्र्वस्था छ। गाउँसभाले स्वीकृि गरेका र्ोजनाहरु कार्ािन्वर्न गदाि प्रत्रे्क र्ोजनामा ममिि संभार कोष 
कट्टी भनी उपभोक्ता सतमि माफि ि कार्ािन्वर्न ह न ेर्ोजनामा र्वतनर्ोजन भएको रकमको २ प्रतिशिका दरले 
रु. २०,१०,०९०।– कट्टा गरेको छ । र्ोजना िथा कार्िक्रम िर्ार गदाि ममिि संभार कोषमा आवश्र्क 
रकम नछ ट्टर्ाएको र कट्टा गरेको रकम तनमािर् सम्पन्न भएका र्ोजनाहरुमा ममिि स धार नगरी कार्ािलर्ले 
अन्र् प्रर्ोजनमा खचि गने गरेको छ । र्ोजनामा ममिि संभार वापि कट्टा गरेको रकम र्ोजनाको ममिि 
स धार कार्िमा खचि गने िफि  ध्र्ान जान पदिछ ।  

 

22.  र्ोजना पररवििन – स्थानीर् स्वार्त्त शासन ऐन, २०७४ को दफा ७३(७) मा कार्िपातलकाले सभाबाट 
स्वीकृि सीमा र र्शषिक बार्हर गएर खचि गनि नपाउन ेर र्ोजना िज िमा प्रर्क्रर्ा पूरा गरी सभावाट पाररि 
र्ोजना कार्ािन्वर्न गदाि ज न र्ोजनाको लातग बजेट र्वतनर्ोजन भएको हो सोही र्ोजना कार्ािन्वर्न गररन  
पदिछ । नम ना छनौटको आधारमा परीक्षर् गदाि र्सवषि पाँचौ गाउँसभाले स्वीकृि गरेको १० र्ोजना 
कार्िक्रममा र्वतनर्ोर्जि रकम रु. ७२,२३,३४४।– कार्ािन्वर्न नगरी वडाको तसफाररश र कार्िपातलकाको 
तनर्िर् र कतिपर् र्ोजना प्रम ख प्रशासर्कर् अतधकृि र गाउँपातलकाको अध्र्क्षको द वैको तनर्िर् अन सार 
र्ोजना संशोधन गन िपनािको कारर् समेि उल्लेख नगरी र्ोजना पररवििन गरी १७ र्ोजनामा रु. 
८२,५०,३८५।– खचि गरेको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु.     

भौ.नं.  तमति स्वीकृि र्ोजना र्वतनर्ोर्जि 
रकम 

संशोतधि र्ोजना रकम 

 

50-076/9/16 गा.पा तनमािर्तधन र्ोजना  वडा नं. ६ का तबतभन्न स्थानमा सडक 
ममिि 

596717 

87-076/10/20 वोर जडान प्रत्रे्क टोलमा  वडा नं. ६ कार्ािलर् भवन ममिि िथा 
रंगरोगन 

500000 

112-076/11/28 खा.पा.को लातग हेण्ड पम्प र ह्य म पाइप 
खररद 

900000 वडा ७ को वडा कार्ािलर् भवन 900000 

179-077/3/11 खजहनी सडक देर्ख बैद्यनाथको िर 
सम्म सडक र्पतसतस र सडक देर्ख 
पोखरी सम्म चमार टोल ढलान 

450000 पश हरुलाई भ्र्ाक्सीन खोप 450000 

184-077/3/16 वडा नं. ४ मा िारवार 400000 पश हरुलाई भ्र्ाक्सीन खोप 400000 

221-077/3/24 कटर्ा प्रा.र्व.मा माटो पटान र तमश्रा 
टोलमा पोखरी संरक्षर् 

350000 पश हरुलाई भ्र्ाक्सीन खोप 350000 

222-077/3/25 तसंचाईका लातग बोर जडान र हेण्ड पम्प 
जडान 

1495569 पतिजर्ा देर्ख बसन्िप र सडक ग्राभेल 489827 

तसपवा देर्ख बसन्िप र मोड सडक ग्राभेल 489827 

बसन्िप र मोड देर्ख तसपवा सम्म सडक 
ग्राभेल 

489827 

223-077/3/25 िटवन्ध तनमािर् नौउतडहा, वडा ५ मा 
साम दार्र्क भवन तनमािर्, मठ मर्न्दर 

1498816 वेनी नगर स्वास्थ्र् चौकी जाने बाटो 491395 

मचिवार सडक देर्ख स्वास्थ्र् चौकी जाने 490776 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82,50,385/- 
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रंगरोगन, पोल िार हू्यम पाइप खररद 
गने वडा ५ का र्ोजना 

वाटो 
मचिवार सडक मझगाँव एररर्ा ग्राभेल 490557 

232-077/3/26 साम दार्र्क भवन तसपवा पूवि टोल ( 
एउटै र्ोजना ट क्र्र्ाई २ ठाउंवाट बजेट 
र्वतनर्ोजन) 

998374 वडा नं. ५ ग्राभेल कार्ि स्थान समेि 
निोर्क 

491825 

हददि चोकदेर्ख मिचावरी मन्दी सडक 489047 

261-077/3/30 परसप र देर्ख झ लनीप  र जाने वाटो 1130585 वडा नं. ४ मा ग्राभेल कार्ि स्थान निोकी 369577 

वडा नं. ५ मा गा.पा भवन देर्ख नौकट्टी 449922 

,, 

311088 

hDdf 7223344  8250385 

उल्लेर्खि संशोतधि र्ोजनाहरु सम्बन्धमा देर्खएका थप व्र्होराहरु तनम्नान सार छना्ः 
क) साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को १२३(४) मा भ  क्तानी रकमको ५ प्रतिशि धरौटी कट्टा 
 गन िपने व्र्वस्था रहेकोमा उल्लेर्खि र्ोजनाहरु अतधकाँश तनमािर् व्र्वसार्ी माफि ि कोटेशनमा 
 गरेकोमा तनर्मान सार धरौटी कट्टी नगरी भ  क्तानी ददएको छ ।  

ख) बेनीनगर स्वास्थ्र् चौकी जान े बाटो,  मचिवार सडक देर्ख स्वास्थ्र् चौकी जाने बाटो र मचिवार 
 सडक मझगाँव एररर्ा ग्राभेल एउटै सडक भएकोमा लागि अन मान ट क्रर्ाई एउटै तनमािर् 
 व्र्वसार्ीसंग कोटेशनमा कार्ि गराएको छ ।  

ग) सडक र्वभागको नम्सि प्रर्ोग गरी लागि अन मान बनाएकोमा वेतन नगर स्वास्थ्र् चौकी जान ेबाटो, 
 मचिवार सडक देखी स्वास्थ्र् चौकी जाने बाटो र मचिवार सडक मझगाँव एररर्ा ग्राभेल कार्िको दर 
 र्वश्लषेर् अन सार प्रति ि.मी ग्राभेलको दर रु. २९०७।४६ रहेकोमा लागि अन मानमा रु. 
 ३०५४।– राखी ४०४.०७ ि.मी  कार्ि गराई भ  क्तानी ददएकोले रु. ५९,२१२।– बढी भ  क्तानी 
 भएको असूल ह न पदिछ । 

23.  सहकारी संस्था भवन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४(३) मा स्थानीर् िहले र्ोजना 
िज िमा गन िपने आधार िर्ार गरेको छ । ऐनले िोकेको व्र्वस्था र्वपररि पाँचौ गाउँ सभाले नाफाम लक 
सग न बचि िथा ऋर् सहकारी संस्थाको भवन तनमािर् कार्िको लातग र्ोजना छनौट गरी रु. 
५,४२,१८४।९६ को लागि अन मान िर्ार गरी  भवन तनमािर् मर्हला सग न बचि िथा ऋर् सहकारी 
संस्था तल. उपभोक्ता सतमति माफि ि रु. ५,४१,०७५।– को कार्ि गरेको देखाई भौ.नं. ११३–
०७६।११।२८ र १४८–०७७।२।२१ बाट रु. ४,९८,८६९।– लेखेको छ । बचि िथा ऋर् 
पररचालन गने र नाफा आजिन गने संस्थाको भवन तनमािर् गने कार्ि उर्चि नदेर्खएको रु. 
र्जल्ला समन्वर् सतमति माफि ि सो संस्थाको धेरै कार्ि सम्पन्न भएको र बाँकी कार्िको लातग वडा अध्र्क्षको 
तसफाररसमा भ  क्तानी ददएको कार्ािलर्को भनाई रहेको छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

498869/- 

24.  र्ोजना कटौिी गरी कन्टेन्जेन्सी –  गाउँसभावाट पारीि नीति िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न ह न  पदिछ । 
कार्ािलर्ले गाउँसभाबाट स्वीकृि गरेको ७ र्ोजना कार्ािन्वर्न नगरी भौं.नं. १३७–०७७।१।१२ वाट रु. 
१३,५०,०००।–, भौ.नं.१५२–०७७।२।२४ वाट रु. १५,५०,०००।– र भौ.नं. २०३–
०७७।३।२१ बाट रु. ९,००,०००।– समेि रु. ३८,००,०००।– कन्टेन्जेन्सी खािामा रकम 
ट्रान्सफर गरेको छ । र्सरी ट्रान्सफर गरेको रकम मध्रे् कोतभड १९ तनर्न्रर् कार्िको लातग भतन भौ.नं. 
१५३–०७७।२।२४ मा क्वारेन्टाइनको लातग शौचालर् तनमािर् खचि रु.२,९५,५२३।– भौ.नं. १४७–
०७७।२।१९ बाट जेनेरेटर खररद रु.३,७५,०००।– र भौ.नं. १६४–०७७।३।२ बाट र्वना 
प्रतिस्पधाि आइसोलेशनमा पाटेशन कार्ि ददव्र्ा टे्रड एण्ड सप्लार्सिसंग तसधै काम गराई रु.१०,४१,९१६।– 
समेि रु. १७,१२,४३९।– खचि लेखेको छ । र्ोजनाको रकम कटौिी गरी कन्टेन्जेन्सी खािामा लतग 
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र्वना प्रतिस्पधाि तसधै काम गराएको समेि उर्चि नदेर्खएको रु. 1712439/- 

25.  असम्बर्न्धि सेवा प्रदार्क – आतथिक कार्िर्वतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २४(१) मा 
अतधकार प्राप्त अतधकारीले स्वीकृि बजेट, कार्िक्रम  र उपलव्ध स्रोिको उच्चिम प्रतिफल ह न े िथा 
तमिव्र्र्ी िररकाले खररद गन िपने व्र्वस्था गरेको छ । कार्ािलर्ले १.५ टनको एर्र कर्न्डसन खररद 
गनिको लातग ३ वटा कोटेशन तलएको देखाई नेपाल स्टील फतनिचर उद्योगले  सवैभन्दा कम कवोल गरेको 
देखाई तनजमाफि ि खररद गरी भौ.नं. १८२–०७७।३।१६ बाट रु. ४,०४,९९७।– खचि लेखेको छ । 
फतनिचर उद्योग एर्र कन्डीसन उत्पादक िथा तबके्रिा समेि नरहेको अवस्थामा खररद गरेकोमा खररद 
तमिव्र्र्ी नदेर्खन का साथै तनर्म सम्मि नदेर्खएको रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

404997/- 

26.  दार्र्त्व सजृना – कार्ािलर्ले खचिको सीमा तनधािरर् गदाि तसजीि दार्र्त्व िथा जनाएको प्रतिवर्द्िा बमोर्जम 
भ  क्तानी ह न बाँकी रकम समेि समावेश गरी समर्ष्टगि आतथिक दार्र्त्वमा प्रतिकूल असर नपने गरी खचिको 
सीमा तनधािरर् गन िपनेमा कार्ािलर्ले भ  क्तानी ददन बाकँीको र्ववरर् समेि संलग्न नगरी िथा र्सवषि सभाले 
पारीि गरेको ८ र्ोजना कटौिी गरी र्ादव तनमािर् सेवालाई तनजले चेक गिवषि चेक साट्न र्ढलाई भएको 
भनी २०७६।५।६ को तनवेदनको आधारमा भौ.नं. १८–०७६।७।८ बाट रु.१६,००,६७७।– खचि 
लेखेको छ । भ  क्तानी ददन बाँकीको र्ववरर् वेगर स्वीकृि र्ोजना कटौिी गरी भ  क्तानी पाउने व्र्र्क्तको 
तनवेदनको आधारमा खचि लेखेको उर्चि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1600677/- 
27.  आतथिक सहार्िा – आतथिक सहार्िा प्रदान गने सम्बन्धमा कार्ािलर्ले कार्िर्वतध र मापदण्ड िर्ार गरी 

सोही अन रुपम आतथिक सहार्िा प्रदान गन िपदिछ । आतथिक सहार्िा प्रदान गदाि स्वास्थ्र् सम्बन्धमा सहार्िा 
तलने मातनसको तनवेदन, डाक्टर जाँच गरेको कागि लगार्ि प्रमार्र्ि कागजाि पेश भएपतछ मार सहार्िा 
प्रदान गन िपनेमा कार्िपातलकाको तनर्िर् अ नसार रु. २,३९,०००।– आतथिक सहार्िा खचि लखेको छ । 
एकै प्रकृतिको र्वरामीलाई पतन अलग अलग दरले आतथिक सहार्िा र्विरर् गरेको छ । कार्िर्वतध िथा 
मापदण्ड बनाएर र सम्बर्न्धि र्शषिकवाट मार खचि लेख्न का साथै पूजँीगि र्शषिकबाट आतथिक सहार्िा खचि 
लेख्न तमल्ने नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 

239000/- 

28.  कोटेशनबाट कार्ि– साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को  दफा ४० मा र्शलवन्दी दरभाउपरवाट कार्ि 
गराउन सक्ने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै तनर्मावली, २०६४ को १२३(४) मा भ  क्तानी रकमको ५ प्रतिशि 
धरौटी कट्टा गन िपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले तनम्नान सारको कार्ि एउटै फमिसंग पटक पटक कोटेशन 
माफि ि कार्ि गराई भ  क्तानी गरेकोमा धरौटी समेि कट्टा नगरी भ  क्तानी ददएको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु.
   

भौ.नं. तमति कामको र्ववरर् तनमािर् व्र्वसार्ीको नाम मू.अ.कर 
समेि भ  क्तानी 

कट्टा नगरेको 
धरौटी  

 

8-076/6/12 सडक ममिि कृष्र् र्वल्डसि 1088368 48158 

12-076/6/6 ,, ,, 395704 17509 

21-076/7/14 ,, ,, 591745 26183 

   2075817 91850  

 
 
 
 

2075817/- 

29.  कार्ािलर्को प्रशासर्कर् भवन – सम्झौिा रकम रु. ४,०३,७०,२९२।– रहेको कार्ािलर्को प्रशासर्कर् 
भवन दर्ा तनमािर् सेवासँग २०७६।९।१४ मा सम्पन्न गने गरी तमति २०७५।३।२५ मा सम्झौिा 
भएको तथर्ो ।तनमािर् व्र्वसार्ीले सम्झौिा अवतध तभर कार्ि सम्पन्न नगरी २०७७।३।३१ सम्म म्र्ाद 
थप भएको र २०७७।३।२१ मा कार्ि सम्पन्न गरर अर्न्िम र्वलको भौ.नं. २०६–०७७।३।२१ बाट 
भेरीएसन रकम रु. २४,५८,८३६।७२ समेि रु. १,१९,६९,३०१।– िथा भवन तनमािर् कार्िको कूल 

 



  

12 

 

तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

रु. ४,३२,२१,७२९।– भ  क्तानी भएको सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरु तनम्नान सार छना्ः  
29.1.  भेररएसन – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११८ मा खररद सम्झौिा गदािका वखि 

पूवािन  मान गनि नसर्कएको पररर्स्थति सो सम्झौिा कार्ािन्वर्नको क्रममा तसजिना भएमा तनर्मावलीको प्रर्क्रर्ा 
प र्र र्ाई भेरीएसन आदेश जारी गनि सक्न ेव्र्वस्था छ । भेरीएसन आदेश जारी गदाि कार्ािलर्ले पूवािन  मान 
गनि सक्न ेभवन तनमािर् कार्िको र्थाथि लागि अन मान िर्ार नगरी काम गराएको, साविजतनक खररद ऐन र 
तनर्मावलीमा भएको प्रर्क्रर्ा प रा नगरी र अर्न्िम र्वल भ  क्तानीको लातग प्रार्वतधकले नापजाँच गदाि बढेको 
पररमार्कोको आधारमा ६.०९ प्रतिशि भेरीएसन रकम भ  क्तानी ददएको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2458836।72 

29.2.  कार्ि स्वीकार प्रतिवेदन – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११७(१) मा साविजतनक 
तनकार्ले सम्पन्न भएको तनमािर् कार्ि आपूतिि गररएको मालसामान वा प्रदान गररएको सेवा स्वीकादाि सोको 
प्रतिवेदन िर्ार गन िपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले प्रशासर्कर् भवनको अर्न्िम र्वल भ  क्तानी गदाि गरेको 
कामको प्रार्वतधक मूल्र्ांकन गरी कार्ि स्वीकार प्रतिवेदन तलन पनेमा कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरी अर्न्िम 
र्वलको भ  क्तानी ददएको छ । 

 

29.3.  कार्ािलर्ले खचिको भ  क्तानी लेखदा दोहोरो नह ने गरी भ  क्तानी ददन पदिछ । उक्त भवन तनमािर् कार्िको लागि 
अन मान िर्ार गदाि प्रोतभजनल सम अन्िगिि र्वमा आईटम राखेकोमा र्वमामा पर्हलेनै मू.अ.कर राखी लागि 
अन मान िर्ार ह नेमा रु. ३,७५,०००।– र्वमा रकमको भ  क्तानीमा प न रु. ४८,७५०।– मू.अ.कर 
भ  क्तानी ददएकोले बढी भ  क्तानी ददएको असूल ह न पने रु. 

 
 

48750/- 

29.4.  तनमार्ि व्र्वसार्ी कोष – तनमािर् व्र्वसार्ी तनर्मावली, २०५६ को तनर्म १४ मा तनमािर् व्र्वसार्ीको 
वीलबाट ०.१० प्रतिशिले ह ने रकम कट्टा गरी तनमािर् व्र्वसार् कोषमा दार्खला गन िपने व्र्वस्था छ । 
तनमािर् व्र्वसार्ी दर्ा तनमािर् सेवालाई अर्न्िम र्वलसम्म मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर बाहेक रु. 
३,८२,४९,३१८।– भ  क्तानी भएको छ । सो भ  क्तानीमा ०.१० प्रतिशिले ह न े रु.३८,२४९।– कट्टा 
गरी तनमािर् व्र्वसार् कोषमा दार्खला भएको नदेर्खएकोले सो रकम दार्खला गन िपने रु.  

 
 
 
 
 
 

38249/- 

30.  बह उद्दशे्र् सभाहल – लागि अन मान रु. ३,१९,२७,६७४।०४ (कर बाहेक) रहेको बह उद्देश्र् सभाहल 
भवन तनमािर्को लातग राजन तनमािर् सेवाले कवोल गरेको रु. २,९१,३३,७९९।११ ( मू.अ.कर समेि)  
२०७७।६।१० मा सम्पन्न गन िपने गरी तमति २०७६ असार ११ मा सम्झौिा भएको तथर्ो ।  गिवषि 
पर्हलो रतनङ र्वलवाट रु. ५८,९२,२९९।५२ र र्स वषि २ रतनङ र्वलवाट रु. १,४८,३१,९२५।– 
समेि हालसम्म रु. २,०७,२४,२२४।५० भ  क्तानी भएको छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरु 
तनम्नान सार छना्ः  

 

30.1.  उक्त भवनको ड्रइङ तडजाइन र लागि अन मान बारवरा इर्न्जतनर्ररङ कन्सल्टेन्सीले िर्ार गरेको र 
परामशिदािाले ५ प्रतिशि कन्टेन्जेन्सी र मू.अ.कर सर्हि रु. ३,७५७३,५२१।– िर्ार गरेको र्वमा िथा 
प्रर्ोगशाला परीक्षर्को लातग आवश्र्क रकम लागि अन मानमा समावेश गरेको छैन । लागि अन मान 
िर्ार गदाि परीमार् तनधािरर् गनि सर्कने स्र्ानेटरी वसि र वार्रीङ कार्िको लातग  तसतभल कार्ि गदाि लाग्ने 
रकमको ६, ६ प्रतिशिका दरले क्रमशाः १६,९६,४७४।७१ र १६,९६,४७४।७१ राखेको छ । पररमार् 
र रकम र्र्कन गनि सर्कने कर्िमा पररमार् वाईज लागि नतनकाली तसतभल कार्िको लागिको आधारमा 
लागि अन मान िर्ार गरी कार्ि गराएको उर्चि देर्खएन ।  

 

30.2.  तनमार्ि व्र्वसार्ी कोष – तनमािर् व्र्वसार्ी तनर्मावली, २०५६ को तनर्म १४ मा तनमािर् व्र्वसार्ीको 
वीलबाट ०.१० प्रतिशिले ह ने रकम कट्टा गरी तनमािर् व्र्वसार् कोषमा दार्खला गन िपने व्र्वस्था छ । 

 
 
 



  

13 

 

तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

तनमािर् व्र्वसार्ी राजन तनमािर् सेवालाई अर्न्िम र्वलसम्म मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर बाहेक रु. 
१,८३,४०,०२१।–।– भ  क्तानी भएको छ । सो भ  क्तानीमा ०.१० प्रतिशिले ह न ेरु.१८,३४०।– कट्टा 
गरी तनमािर् व्र्वसार् कोषमा दार्खला भएको नदेर्खएकोले सो रकम दार्खला गन िपने रु.  

 
 

18340/- 

30.3.  सौर्िवर्त्त – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा र्स ऐन अन्िगिि बनेको तनर्म बमोर्जम 
खररद गदाि प्रतिस्पधाि तसतमि ह ने गरी ट क्रा ट क्रा पारी खररद नह ने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले गाउँपातलका 
पूवािधार िफि  सौर्ि बर्त्त जडानको रु. २० लाख,  सशिि अन दान िफि  १२ लाख ६५ हजार र वडा नं. ६ 
का सवै टोलको लातग रु. ३ लाख गरी रु.४५ लाख ६५ हजार र्वतनर्ोजन गरेकोमा लागि अन मान िर्ार 
गदाि १६ वर्त्तको लातग रु. १९,३२,४००।– र १३ वटाको रु. १५,७०,०७५।– लागि अन मान िर्ार 
गरी तमति २०७६।७।२२ मा ठेक्का सूचना प्रकाशि गदाि ठे नं.१ र ठे.नं.२ भनी सूचना प्रकाशन गरेको छ 
। उक्त २ ठेक्कामा ५ वोलपरदािाले वोलपर पेश गरेकोमा २ वटा अर्ोग्र् भनी ३ ले पेश गरेको 
दरभाउपर मूल्र्ांकन गदाि द वैमा सम्बरृ्द् नेपाल इनजी प्रा.तल.ले कवोल गरेको अंक क्रमशाः 
१९,२२,२७२।– र १५,६१,८४७।– मा सम्झौिा गरी भौ.नं. १११–०७६।११।२३ वाट रु. 
१९,२२,२४०।– र भौ.नं. ३–०७६।१२।३ मा १२,६५,०००।– (सशिि र्शषिकवाट) भौ.नं. १२१–
०७६।१२।३ बाट २,६८,६८८ समेि कूल रु. ३४,५५,९२८।– खचि लेखेको छ । लागि अन मान 
ट क्रा गरी िथा बैकर्ल्पक उजाि प्रवर्द्िन केन्द्रवाट तनमािर्मा प्रर्ोग भएका सामग्रीको अद्यावतधक ग र्स्िर 
प्रमार् वेगर भ  क्तानी ददएको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3455928/- 

30.4.  कम र्वतनर्ोजन – बजेट िर्ार गदाि खररदको र्ववरर्, पररमार् र क्षेर र्र्कन गरेर मार बजेट र्वतनर्ोजन 
गररन  पदिछ । नम ना छनौटको आधारमा परीक्षर् गदाि तनम्नान सारका र्ोजनाहरु अध रो रहने गरी बजेट 
र्वतनर्ोजन गरेकोले काम प रा भएको छैन । प्रार्वतधकले लागि अन मान िर्ार गदाि र्वतनर्ोजन बजेटको 
आधारमा लागि अन मान िर्ार गने िथा मूल्र्ांकन गदाि भए गरेको कामको नापजाँच गरी सोही अन सारको 
कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गने गरेको देर्खर्ो । सभाले बजेट र्वतनर्ोजन गदाि कामको प्रकृतिलाई 
मध्र्नजर गरी र्ोजना सम्पन्न ह ने गरेर मार बजेट र्वतनर्ोजन गन िपदिछ । 

र्ोजनाको नाम बजेट 
र्वतनर्ोजन 

लागि अन मान कार्िसम्पन्न  भएको काम  खचि र्शषिक 

अध रो धमिशाला तनमािर् 500000 539714 541709 प्लेन्थ लेभलको काम गा.पा. पूजँीगि 

मदरसा फतिमाि   जोहरा गल्र्स कलेज 
भवन तनमािर् 

500000 549290/86 549290 वाल र ढलानको कार्ि ,, 

 

 

31.  सभे िथा तड.र्प.आर – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ मा २० लाख सम्म लागि अन मान भएको 
परामशि कार्ि मौज दा सूचीवाट ३ देर्ख ६ परामशिदािा कम्पनीको प्रस्िाव तलई कार्ि गराउन पने व्र्वस्था छ 
। साथै तनर्मावलीको तनर्म १२ अन सार परामशि सेवाको लागि अन मान िर्ार गराउन पने व्र्वस्था छ । 
कार्ािलर्ले तनम्नान सारको कामको लातग प्रस्िावदािासँग परर्द्ारा प्रस्िाव माग गरी परामशि सेवा तलएकोमा 
कार्िलर्कै जनशर्क्तले गनि सक्ने काम परामशिदािावाट गराएको, सम्झौिा गन िपूवि लागि अन मान िर्ार 
नगरेको, प्रस्िावदािाले पेश गरेको दरमै खररद गरेको, प्राप्त भएको ररपोटि र्जन्सी दार्खला नगरेको िथा मौज दा 
सूचीमा दिाि नभएका समेिबाट प्रस्िाव तलई कार्ि गराई रु. १4,8९,300।– भ  क्तानी ददएको तनर्मसम्मि 
नदेर्खएको रु.  

भौ.नं. तमति कामको र्ववरर् परामशि दािा  खचि रकम 
48-076/9/16 वडा ३ कार्ािलर्को भवनको तडजाइन र 

लागि अन मान 
ग्लोवल इर्न्जतनर्ररङ 

497200 

209-077/3/23 वडा नं. २ मा हेल्थपोष्ट कार्ािलर् भवन को 
तडजाइन र लागि अन मान 

आरम्भ इन्रास्ट्रक्चर 
497200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1489300/- 
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219-077/3/24 

238-077-3/26 

साम दार्र्क भवन वडा नं. ६ कार्ािलर्को 
तडजाइन र लागि अन मान 

आरम्भ इन्रास्ट्रक्चर 
494900 

जम्मा 1489300  
32.  अतग्रम कर - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) अन सार वातसन्दा ब्र्र्क्तले नेपालमा श्रोि भएको 

ब्र्ाज प्राकृतिक स्रोि भाडा रोर्ल्टी सेवा श ल्क जस्िा भ  क्तानीमा क ल भ  क्तानी रकमको १५ प्रतिशिका 
दरले करकट्टा गन िपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा गै.स.सं.वाट 
काम गराउँदा तछटो, छररिो, प्रभावकारी िथा तमिव्र्र्ी ह ने भएमा मार साविजतनक तनकार्ले गैह्र सरकारी 
संस्था माफि ि काम गराउन सक्ने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्को आफ्नो र्वषर्गि शाखा र उपलव्ध 
जनशर्क्तले सम्पन्न गनि सक्ने काम गैह्र सरकारी संस्थाबाट गराउन नह नेमा पंूजीगि र्शषिकवाट चाल  
प्रकृतिका कार्ि गै.स.सं. माफि ि गराएको छ। गै.स.सं.ले गरेको तनम्नान सारको काममा तमिव्र्र्ीिा 
नदेर्खन का साथै, ऐन अन सार १५ प्रतिशि कर कट्टा गन िपनेमा १.५ प्रतिशिले मार कट्टा गरेकोले नप ग कर 
रु.6,33,123।– असूल गन िपदिछ । र्सरी ऐन िथा तनर्मावली र्वपररि कार्ि गराई भ  क्तानी ददएको 
तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु. 
भौं.नं. तमति कामको र्ववरर् गैससको नाम  भ  क्तानी रकम नप ग कर 

165-077/3/2 वालमैरी पूवािधार िथा वालमैरी पूवािधार 
कार्िक्रमवाट िातलम संचालन 

ल म्वीनी दपिर् 480000 64800 

165-077/3/2 बालर्ववाह र्वरुर्द् िथा नेितृ्व र्वकास 
सम्बन्धी जनचेिनामूलक िातलम 

दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र 450000 60750 

245-077/3/28 तबद्यालर्हरुमा तसलर्ङ पंखा र्विरर् ल र्म्वनी दपिर् 200000 27000 

202-2076/8/12 भोजप री भाषामा जनचेिना अतडर्ो उत्पादन  भाइबे्रन तमतडर्ा प्रा तल 245000 33075 

244-2076/9/12 दतलि मर्हलाईहरुलाई तसलाई कटाई िातलम  दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र 157000 21195 

656-2077/3/31 बालबातलकालाई नेितृ्व र्वकास दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र 69392 9368 

755-2077/3/31 गा.पा स्िररर् कृर्ष िातलम पर्हलो ख ड्कीलो 100000 13500 

६५७।२०७७-३-२१ 
मोषमी िथा वेमौषमी िरकारी खेिी िथा र्वउ 
र्वजन र्विरर् सम्वन्धी कृर्ष िातलम 

दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र ४४५३७१ ६०१२५ 

६५९।२०७७-३-२१ र् वालाई खेलक द सामाग्री र्विरर् दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र ९८६४३ १३३१७ 

६९१।२०७७-३-२१ व्र्वसार्र्क िरकारी खेिी सम्वन्धी कार्िक्रम पर्हलो ख र्ड्कलो २५०००० ३३७५० 

७१३।२०७७-३-२८ अपाङ्गहरुलाई उधमर्शल िातलम ल र्म्बनी दपिर् ५०००० ६७५० 

७१६।२०७७-३-२१ ट नािमेन्ट मचिवार एर्ककृि र्वकास संस्था १००००० १३५०० 

७२५।२०७७-३-२९ सहकारी संस्थालाई िातलम दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र १००००० १३५०० 

५४३।२०७७-२-१९ 
आध तनक कृर्ष खेिीपािी िथा र्वजन र्विरर् 
सम्वन्धी कृर्ष िातलम 

दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र ४९०००० ६६१५० 

६५९।२०७७-३-२१ र् वालाई खेलक द सामाग्री र्विरर् ल र्म्बनी दपिर् १९७०९८ २६६०८ 

६५९।२०७७-३-२१ झ ल र्विरर् कार्िक्रम दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र ९८६४३ १३३१७ 

६७९।२०७७-३-२३ १००० ददने पोषर् कार्िक्रम पर्हलो ख र्ड्कलो १००००० १३५०० 

६८०।२०७७-३-२३ नेितृ्व र्वकास कार्िक्रम स्माईल फाउण्डेशन नेपाल ७०००० ९४५० 

६६०।२०७७-३-२१ र् वालाई खेलक द सामाग्री र्विरर् दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र ९८६५० १३३१८ 

६६०।२०७७-३-२१ अपाङ्गहरुलाई सामाग्री र्विरर् ल र्म्बनी दपिर् १००००० १३५०० 

६६१।२०७७-३-२१ 
टोल क्लब िथा र्वधालर्लाई खेलक द 
सामाग्री र्विरर् 

ल र्म्बनी दपिर् २००००० २७००० 

६६२।२०७७-३-२१ 
बालवातलकाहरुका लातग र्शक्षामा पह ँच 
िातलम 

ल र्म्बनी दपिर् ४९०००० ६६१५० 

५६७।२०७७-२-२३ वैदेर्शक रोजगार िातलम दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र ५०००० ६७५० 

५६८।२०७७-२-३२ नेितृ्व र्वकास िातलम दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र ५०००० ६७५० 

 जम्मा  4689797 633,123 

उल्लेर्खि कारोवारको सम्बन्धमा देर्खएका थप व्र्होराहरु तनम्नान सार छना्ः 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4689797/- 
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क) तबद्यालर्हरुमा तसतलङ पङखा र्विरर् कार्िक्रमको लातग भ  क्तानी भएको रकमको र्वश्लषेर् गदाि रु. 
 १,८०,०००।– को ५० वटा पंखा खररद िथा र्विरर् गरेको देखाएकोमा प्रति पंखा रु. 
 ३६००।– परेको छ भने कार्ािलर्ले तसधै खररद गरेका तसतलङ पङखा प्रतिथान रु.२७००।– 
 मार परेको देर्खंदा प्रति पंखा रु. ८००।–बढी परेको छ ।  

ख) श्रीराम मार्वलाई २० वटा पंखा ददएको सम्बन्धमा तबद्यालर्का प्र.अ. श्री कृष्र् प्रसाद पन्थलाई 
 ९८४७१२५६९८ मा फोन माफि ि सोध्दा ल र्म्वनी दपिर्ले पंखा नददएको बरु वडा कार्ािलर्वाट 
 ५ वटा प्राप्त भएको जवाफ प्राप्त भएको । 

ग) पकडी आधारभिू तबद्यालर्मा १३ वटा पंखा ददएको भरपाई बनाएको सम्बन्धमा र्शक्षा 
 संर्ोजकसंग सोधनी गदाि तबद्यालर्मा तबज लीनै नभएको जवाफ प्राप्त भर्ो । 

ि) र्शवशर्क्त मा.र्व.लाई १२ वटा पंखा ददएको सम्बन्धमा प्र.अ. द गाि प्रसाद र्ादवसंग तनजको 
 मोवाइल नं. ९८४७०३३२३६ मा  सोधनी गदाि वडा कार्ािलर्वाट ३ वटा प्राप्त भएको िर 
 ल र्म्वनी दपिर्ले एउटा पतन नददएको जवाफ प्राप्त भएको छ । 

33.  बढी भ  क्तानी – आतथिक कार्िर्वतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 2076 को दफा २४ बमोर्जम खचि 
भ  क्तानी लेख्न पदिछ । कार्ािलर्ले मेर्शनरी औजार बजेट र्शषिकवाट ल र्म्वनी आई.र्ट टे्रडवाट रु. 
४,६३,२९०।–र साझा टे्रतडङ हाउसवाट रु.८८,१४०।– बरावरको व्र्ार्ट्र, र् र्पएस, ल्र्ापटप लगार्िका 
रु.५,५१,४३०।–बरावरको सामान खररद गरी भौ.नं. १५८–२०७७।२।३० बाट रु.५,५१,४३२।– 
भ  क्तानी गररसकेको अवस्थामा भौ.नं. १७०–२०७७।३।९ बाट छ ट भ  क्तानी भनी ल र्म्वनी आइ.र्ट 
टे्रडलाई रु. ६१,४४८।– भ  क्तानी ददएकोमा पर्हले प रै भ  क्तानी भएको रकम छ ट भनी लेखेको असूल 
ह न पने रु. 

 
 
 
 
 
 
 

61448/- 

34.  फ सको छाना र्वस्थापन – प्रदेश सरकारवाट र्वतनर्ोर्जि रु. ३० लाख र गाउँपातलका पूँजीगिवाट रु.५० 
लाख समेि ८० लाख र्वतनर्ोर्जि रकमवाट १६ वटा िर बनाउन रु. ८०,००,१९०।– लागि अन मान 
िर्ार गरी ठेक्का व्र्वस्थापन गदाि सवै भन्दा िटी अंकमा कवोल गने र्ादव तनमािर् सेवाले रु. 
५१,४६,०९६।०५ (कन्टेन्जेन्सी र मू.अ.कर बाहेक) मा तमति २०७७।२।१५ मा सम्पन्न गने गरी 
२०७६।१२।२ मा सम्झौिा भएको तथर्ो । तनमािर् व्र्वसार्ीले समर्मा तनमािर् सम्पन्न नगरेको कारर् 
प्रम ख प्रशासर्कर् अतधकृि र गाउँपातलकाको अध्र्क्षको संर् क्त तनर्िर्वाट तमति २०७७।५।३० सम्म 
म्र्ाद थप गरेको छ । तनमािर् व्र्वसार्ीले हालसम्म रु. २८,५८,२६३।–(मूअ.कर बाहेक) को कार्ि 
गरेको प्रार्वतधक मूल्र्ांकनको आधारमा भौ.नं. २४९–०७७।३।२८ वाट रु. ३२,२९,८३७।– बजेट 
खचि लेखेको छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका थप व्र्होराहरु तनम्नान सार छना्ः  

क) र्वपन्न वगिको लातग फ सको छाना र्वस्थापन गने कार्िक्रमको उद्देश्र् अन रुप क-कसको लातग िर 
 बनाउन,े  लाभग्राही को-को ह न,  र्वपन्न पररवार छनौटको आधार के ह न ेभन्न ेतनधािरर् नगरी कार्ि 
 गराएको उर्चि देर्खएन ।  

ख) साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को १२३(४) मा भ  क्तानी रकमको ५ प्रतिशि धरौटी कट्टा 
 गन िपने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ािलर्ले तनमािर् व्र्वसार्ीलाई रु.२५,५८,२६३।– भ  क्तानी गरेकोमा 
 ५ प्रतिशिले ह ने धरौटी रु. १,२७,९१३।– कट्टा गरी धरौटी खािामा आम्दानी नराखेको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127913/- 

35.  अमानि कार्ि– साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४५ मा सामान्र् प्रकृतिको ममिि सम्भार, सानातिना 
तनर्तमि कार्ि वा सरसफाईजस्िा कार्ि अमानिवाट गराउन वा उपभोक्ता सतमतिवाट काम गराउन सर्कने र 
र्सरी कार्ि गदाि वा गराउंदा कार्िर्वतधले िोके बमोर्जम गन िपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले र्सवषि 
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तनम्नान सारको ममिि कार्ि अमानिवाट गराएकोमा तनर्म िथा कार्िर्वतधको पालना नगरी कमिचारीहरु माफि ि 
गराई भ  क्तानी ददएको छ । कार्ािलर्मा कमिचारीहरुको अभाव भएको िथा कार्ािलर् बार्हरको तनमािर् िथा 
ममिि कार्ि भएको अवस्थामा उपभोक्ता सतमतिलाई अमानिमा कार्ि नगराई कमिचारी माफि ि गराएको 
तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु.  

भौ.नं. तमति कामको र्ववरर् कमिचारीको नाम लागि 
अन मान 

कार्िसम्पन्न भ  क्तानी 
रकम 

खचि र्शषिक 

19-076/7/14 वडा ६ कार्ािलर् भवन ममिि व.स. रामनाथ र्ादव 127207 127207 127207 गा.पा. पूजँीगि 

153-077/2/24 वोगडी मा.र्व. लगार्ि ३ स्थानको 
क्वारेन्टाइनमा सौचालर् िथा पखािल 

ई. मोहम्मद न रुल 
ह सेन खाँ 

297165 295463 295463 ,, 

177-077/3/11 आदशि उ.मा.र्वमा आइसोलेशन पखािल का.स. धनश्र्ाम 207276 207276 205807 ,, 

180-077/3/11 गाउँपातलकामा आइसोलेशन तनमािर् सूचना अतधकृि राजन 
चौरातसर्ा 

550736 550736 550736 ,, 

  1179213   

 
 
 
 

1179213/- 

36.  ह्याण्ड पम्प िथा स्र्ालो ट्य ववेल – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा र्ोजना 
िज िमाको आधार िर् गरेको छ । कार्ािलर्ले कार्िक्रम िज िमा गदाि सोही आधारलाई मध्र्नजर गरी 
कार्िक्रम िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गन िपदिछ । कार्ािलर्ले बजेट िथा कार्िक्रम गराउँदा ह्याण्ड पम्प र 
तसंचाईको लातग गाउँपातलका िथा वडाहरुको लातग र्ोजना प र्स्िकाको 9 ठाउँमा राखी रु. 
१,31,75,०००।– बजेट र्वतनर्ोजन गरेकोमा तनम्नान सार भौचरवाट रु. १,15,०6,605।– खचि 
लेखेको छ । 

भौ.नं. तमति र्ोजनाको नाम उपभोक्ता सतमतिको नाम भ  क्तानी रकम ल.ई 
अन सार 
जडान ह ने 
संखर्ा 

नापी र्किाव 
अन सार 

जडान भएको 
संखर्ा 

भरपाई 
अन सार 

र्विररि संखर्ा 

107-076/11/20 वडा नं. ६ मा हेण्ड पम्प  नर्वन तनमािर् सेवा 491402 12 12 भरपाइ पेश 
नभएको 

139-077/1/13 वडा ५ प्रत्रे्क टोलमा हेण्ड 
पम्प  

हेण्ड पम्प जडान उ.स. 1199254 30 30  

161-077/2/32 वडा ६ प्रत्रे्क टोलमा हेण्ड 
पम्प  

हेण्ड पम्प जडान उ.स. 997900 151 151  

194-077/3/18 वडा ५ प्रत्रे्क टोलमा हेण्ड 
पम्प  

प्रत्रे्क टोलामा हेण्ड 
पम्प जडान उ.स. 

1000000 15 15 ४१० र्फट 
सम्म गाडेको 
 

196-077/3/19 बोगडी पूल देर्ख रंगी 
बतनर्ाको िरसम्म ग्राभेल 
कार्िक्रम परीवििन गरी 
हेण्ड पम्प वडा ६  

नर्वन तनमािर् सेवा 500000 13 13  

220-077/3/24 वडा ४ मा हेण्ड पम्प 
जडान  

हेण्ड पम्प जडान उ.स. 955300 26 31 ३३ र्विरर् 

236-077/3/26 बोररङ जडान वडा नं. ४  बोररङ जडान उ.स. 1000000 5 5 भरपाई पेश 
नभएको 
 

246-077/3/28 ि तनहवा तनमार्व लगार्िका 
स्थानमा हेण्ड पम्प  

हेण्ड पम्प जडान उ.स. 418400 21 21 भरपाई पेश 
नभएको 
 

7-077/3/28 गाउँपातलका भरी हेण्ड पम्प 
जडान प्रदेश सशिि 
अन दानवाट 

खा.पा. आर्ोजना उ.स. 4944349 125 148  

   11506605 

398 426  
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उल्लेर्खि र्ोजना र खचि सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरु तनम्नान सार छना्ः 
क) सभाले र्ोजना िज िमा गदाि ह्याण्ड पम्प र तसंचाईको लातग स्र्ालो ट्य ववेलको कार्िक्रमगि एकम ष्ट 
 रकम र्वतनर्ोजन नगरी अलग अलग र्ोजनाको रुपमा बजेट र्वतनर्ोजन गरेको ।  

ख) र्ोजना प र्स्िकामा ह्याण्डपम्प िथा बोररङ जडानको लातग १४ र्ोजनाको रुपमा रु. १ करोड ३७ 
 लाख बजेट र्वतनर्ोजन गरेको मध्रे् ९ र्ोजना बाट ७ उपभोक्ता सतमति र २ तनमािर् व्र्वसार्ीवाट 
 कार्ि गराएको छ । प्रार्वतधक, जर्टल र खररद कार्ि बढी भएको र्ोजना उपभोक्ता सतमति माफि ि 
 गदाि खररद तमिव्र्र्ी नह न  का साथै र्ोजना ददगो र सफल ह न नसक्ने अवस्था छ ।  

ग) गाउँपातलका तभर खानेपानीको लातग हेण्ड पम्प जडान भनी कार्ािलर्ले बजेट र्वतनर्ोजन गरेकोमा 
 प नाः वडाहरुमा छ ट्टाछटै्ट बजेट र्वतनर्ोजन गरेको उर्चि नदेर्खएको ।  

ि)  लागि अन मान िर्ार गदाि वास्िर्वक आधार नतलएको, अन मानको आधारमा लागि िर्ार गरेको र 
 जडान गरेको आधारमा कार्िसम्पन्न िर्ार गरेको जस्िै लागि अन मानमा ३९८ जडान गने रहेकोमा 
 नापी िथा कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनमा ४२६ वटा बनाएको देर्खएको ।  

ङ) जडान भएका ह्याण्ड पम्पबाट तनस्केको पानी र्पउनको लातग उपर् क्त रहे नरहेको ग र्स्िर परीक्षर् 
 नगराएको िथा तसंचाईको लातग जतडि स्र्ालो ट्य ववेलवाट कति पानी तडस्चाजि ह न े र कति 
 तडस्चाजि भर्ो सो को मूल्र्ांकन नगरेको ।   

च) संि िथा प्रदेश सरकारका तनकार्हरुवाट समेि र्स्िै कार्िक्रम गने ह ँदा अन्िर तनकार् र्वच 
 समन्वर् भएको नदेर्खएको । 

छ) कतिपर्मा र्विरर् भरपाई नभएको, कतिपर्मा वडाध्र्क्ष माफि ि ब र्झतलएको एकम ष्ट भरपाई 
 बनाएको, र्विरर्को कार्िर्वतध नवनाएको, र्वगिमा सामग्री ब झे नब झेको र्र्कन नगरेको, सामान 
 लैजान ेव्र्र्क्तको लगि अद्यावतधक गरी प नाः सामग्री लान नपाउने व्र्वस्था समेि नतमलाएको ।   

अिाः र्विरर्को कार्िर्वतध समेि िर्ार नगरी गाउँपातलकाको अध्र्क्षको िोक आदेश िथा  वडाध्र्क्षको 
तसफाररशवाट र्विरर् गरेको छ  । र्विरर्को कार्िर्वतध नवनाएको, र्वगिमा सामग्री ब झे नब झेको  र्र्कन 
नगरेको, सामान लैजान ेव्र्र्क्तको लगि अद्यावतधक गरी प नाः सामग्री लान नपाउन े व्र्वस्था  समेि नतमलाई 
खचि लेखेको तनर्म सम्मि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11506605/- 

37.  सम्झौिा र्वपररि भ  क्तानी – गाउँपातलका कार्ािलर् भवन प्रर्ोजनको लातग ह नमान र्ादव (वडाध्र्क्ष वडा नं. 
५) संग २०७४।६।८ मा प्रकार्शि सूचना र २०७४ मंसीर ६ मा कार्ािलर् र्वच भएको सम्झौिामा 
कार्ािलर्ले िर छोड्दा ममिि िथा रंगरोगन गरी छोड्न  पने सम्झौिा भएको छैन । सम्झौिाको ब ंदा ७ मा 
िर भत्केमा वा ट टफ ट भएमा िरधनी स्वरं्ले ि  रुन्िै ममिि संभार गरी बस्न र्ोग्र् ि ल्र्ाउन  पने गरी 
सम्झौिा भएको र हाल कार्ािलर्को आफ्नै भवन तनमािर् भई सम्झौिामा उल्लेख भएको िर छोडेको छ । 
िर िरधनीले २०७६।३।२८ मा रकम तनकासा पाउँ भनी ममिि र रंगरोगन कार्िको रु. 
२,२०,०००।– माग गरेको र प्रम ख प्रशासर्कर् अतधकृिले िर भाडामा तलंदा र छोड्दा रंगरोगन र ममिि 
गरी ददने शिि बमोर्जम भन्ने िोक आदेश अन सार रु. २,२४,२००।– भ  क्तानी ददन े भनी वडा नं. ५ 
अन्िगििको बजेट र्शषिकवाट भौ.नं. २६४–०७७।३।३१ बाट रु. २,२०,०००।– भ  क्तानी ददएको छ। 
सम्झौिा र्वपररि र प्रम ख प्रशासर्कर् अतधकृिको आदेशवाट भ  क्तानी ददएको रकम र्जम्मेवार व्र्र्क्तवाट 
असूल ह न पने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220000/- 

38.  उपभोक्ता सतमतिको कार्ि –  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (1) अन सार १ करोड 
रुपैर्ा सम्म लागि अन मान भएको तनमािर् कार्ि मार उपभोक्ता सतमिबाट गराउन सक्ने र लागि 
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अन मानमा मूल्र् अतभवर्र्द् कर, ओभरहेड कर्न्टजेन्सी रकम र जनसहभातगिाको अंश समेि समावेश ह ने 
उल्लेख छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरु तनम्नान सार छना्ः 

38.1.  नमिसभन्दा कम प्रर्ोग – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा र्वल र्वजक भ  क्तानी 
ददने सम्बन्धी व्र्वस्था छ । त्र्स्िै कार्ािलर्ले नमिसको प्रर्ोग गरी तनमािर् गने कामको पररमार् र 
लागिको अन मान गने र सोही नम्सि अन सार सामग्रीको समेि प्रर्ोग गरी ग र्स्िरीर् काम ह न  पदिछ ।  
सडक कालोपरे गदाि र्वट तमनको प्रर्ोग प्राइमकोट प्रर्ोग गदाि प्रति वगितमटर ०.९७ के.जी/तलटर, ट्याक्ट 
कोट प्रति वगितमटर १.२२ के.जी/तलटर र र्प्रमेक्स कापेट प्रति िनमीटर ७७ के.जी/तलटर र स्र्ाण्ड र्शल 
६.८ के.जी/तलटर नमिस बमोर्जम लाग्न े देर्खन्छ । नम ना छनौटको आधारमा कार्ािलर्ले गाउँपातलका 
कोष पूजँीगि िफि  र्सवषि उपभोक्ता माफि ि कालोपरे गरेको सडकमा पेश भएको र्वल भरपाई िथा 
प्रार्वतधक मूल्र्ांकनको र्वश्लषेर् गदाि र्वट तमन नमिस भन्दा कम खररद गरी प्रर्ोग गरेको  छ । त्र्स्िै २० 
लाख भन्दा बढी लागि अन मान भएका कार्िको र्वमा नगराएको, कालोपरे जस्िो जर्टल प्रकृतिको काम 
उ.स बाट गराएको, प्रर्ोग भएका सामग्रीहरुको प्रर्ोगशाला परीक्षर् नगरी उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि 
गराएको छ । अिाः तनमािर् सम्पन्न भएको मचिवार मेनरोड देर्ख तमश्र टोल ह ँदै क र्टर्ा सडक कालोपरे  
सडकहरु ग र्स्िरीर् छ भनी आश्वस्ि ह न नसर्कएको रु. 
भौ.नं. तमति
  

 

र्ोजना नाम  लागि अन मान अन सार भएको 
कामको परीमार् 

नमिस अन सार 
ह ने ३ वटै 
कार्िको र्वट तमन 
पररमार् तलटर 
केजी 

खररद र्वल 
अन सारको 
पररमार् 

तलटर केजी 

िटी 
परीमार् 
तलटर 
केजी 

भ  क्तानी 
रकम 

 प्राइम 
कोट  

ब.मी. 

ट्याक्ट 
कोट 

ब.मी. 

र्प्रमेक्स 
कापेटि.मी 

स्र्ाण्ड 
तसल 
ब.मी 

248-077/3/28 मचिवार मेनरोड 
देर्ख तमश्र टोल ह ँदै 
क र्टर्ा सडक 
कालोपरे 

1113 993.75 19.88 993.75 10580 2496 8084 1482442 

 जम्मा       
 

1482442 

उल्लेर्खि सडकको Providing laying spreading watering and compation of natural sand 

mix gravel को सडक तबभागको नमिस अन सार २५६१.८६ ह नेमा रु. २८३०।८६ राखी बढी दर 
२५९.१६ ले १७१.७४ ि.मी.को रु. ४४,५०८।– बढी भ  क्तानी भएको रकम समेि असूल ह न पदिछ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1482442/- 

 
 
 
 
 

38.2.  दर रेट – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा तनमािर् कार्िको लागि अन मान िर्ार 
गन िपने सम्बन्धी व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपभोक्ता सतमति माफि ि गने कार्िको लातग डोतलडार िथा 
सडक तबभाग द वैले िर्ार गरेको नम्सिको प्रर्ोग गने गरेको छ । कार्ािलर्ले लागि अन मान  िर्ार पादाि 
सडकको नम्सि प्रर्ोग गरी दर तनधािरर् गदाि उपभोक्ता सतमतिले गने सडक तनमािर्मा ग्राभेल कार्िको रु. 
१८४३।८३ प्रर्ोग गन िपनेमा रु. २२४९।– प्रर्ोग गरेकोले प्रति ि.मी. रु. ४०५।१७ बढी लागि 
परेको छ। नम ना छनौटका आधारमा परीक्षर् गदाि बढी दर राखी भ  क्तानी भएको रकम असूल ह न पने रु. 
भौ.नं. तमति  र्ोजनाको नाम  बढी दर कामको 

परीमार्  
बढी भ  क्तानी 

201-077/3/21 सडक र्पतसतस ढलान रामगाउँ 405.17 9.52 
3857 

207-077/3/22 र्पतसतस ढलान िेतलर्ागढ 405.17 14.82 
6004 

208-077/3/23 मदनप र चोकदेखी तरलोकप र सडक ग्राभेल 405.17 171.79 
69604 

216-077/3/23 बसन्िप रको र्वषर्ीको िरदेर्ख झ लनको िर जाने सडक ग्राभेल 405.17 38.09 
15432 

233-077/3/26 धमिशाला तनमािर् र्ोजना परीवििन गरी क र्टर्ाजाने बाटोमा ग्राभेल 405.17 142.87 
57886 

235-077/3/26 लालमन ग प्ताको िरदेर्ख दरवारीको बगैंचा सम्म ग्राभेल 405.17 70.24 
28459 

237-077/3/26 र्पतसतस ढलान सानो मझगाँवा 405.17 21.64 
8767 

239-077/3/27 नकर्हर्ा गाउँतभर र्पतसतस ढलान 405.17 9.46 
3832 

 
 
 
 
 
 
 

222389/- 
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240-077/3/27 र्पतसतस ढलान देवनवक्साप  रमा 405.17 5.42 
2196 

242-077/3/27 वडा नं. ४ मा र्पतसतस ढलान (ठाउं समेि निोकी) 405.17 65.04 
26352 

जम्मा 222389  
38.3.  प्रशासतनक खचि – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ तनर्म ९७(१क)मा उपभोक्ता सतमति माफि ि गररने 

कामको लागि अन मानमा मू.अ.कर, ओभरहेड, कन्टेन्जेन्सी रकम र जनसहभातगिाको रकम मार समावेश 
ह ने व्र्वस्था छ । तनर्म अन सार तनमािर् कार्िको लागि अन मान िर्ार गदाि प्रशासतनक खचि समावेश गनि 
नपाउनेमा नम ना छनौटको आधारमा परीक्षर् गदाि  तनम्न र्ोजनाको लागि अन मानमा प्रशासतनक खचि 
समावेश गरी उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराई भ  क्तानी लेखेको छ । र्स प्रकारको कार्िमा तनर्न्रर् 
ह न पदिछ । 

गौ.भौ । तमति उपभोक्ता सतमतिको कार्ि र्ववरर् लागि अन मान भौचर खचि प्रशासतनक 
खचि 

59-076/9/21 टेर्ल्डहवाँ मेन सडक देर्ख कैलासको िर सम्म र्पतसतस 221848 222481 2000 

91-076/9/22 मर्ािदाप  र ि  तनहवा तनमार्व देर्ख र्वरेन्द्र जर्सवालको िर सम्म र्पतसतस 328808 300000 2000 

63-076/9/21 मर्ािदाप  र कर्पलदेवको िरदेर्ख तसिाराम िरसम्म र्पतसतस 220498 200000 2000 

65-076/9/24 मर्ािदाप  र कालीमाई स्थान देर्ख मर्ािदाप  र मा.र्व.र्पतसतस 220727 199945 2000 

69-076/9/25 बरहदवा उत्तर टोल प्रकाश र्ादवको िरदेर्ख र्पतसतस 435544 400000 2000 

75-076/9/29 मचिवारी माई मर्न्दरमा फल्स ढलान िथा खापा ट्याँकी 217891 200000 2000 

79-076/10/19 कैलासको िरदेर्ख ववनको िर ईंटा सोतलङ 217903 198632 2000 

83-076/10/20 वैरिाट चन्दराम क मीको िरदेर्ख दर्क्षर् नाली तनमािर् 548764 500000 2000 

85-076/10/20 मर्ािदाप  र ि  तनहवाँ तनमार्व देर्ख क डरसम्म ग्राभेल 546755 499019 2000 

89-076/10/20 र्जतगनवा शंकर क मीको िर नर्जक अध रो पक्की नाली 544989 500000 2000 

94-076/10/20 बडका ि  तनहवाँ बेचन धोवीको िरसम्म र्पतसतस 327909 300000 2000 

96-077/10/20 बडका ि  तनहवाँ अशोक तिवारीको िरदेर्ख र्पतसतस 328906 300000 2000 

98-076/10/20 चौकी टोल कदमहवा र कोहार टोल र्पतसतस 767208 700000 2000 

100-077/11/6 तरलोकप र तसतसतस 1098487 1000000 2000 

    28000  

 

38.4.  भवन तनमािर् – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा जर्टल प्रकृतिका कार्िहरु 
उपभोक्ता सतमति माफि ि गनि नह न,े उपभोक्ता सतमति माफि ि ह ने तनमािर् कार्िमा जनसहभातगिाको अंश 
रहन पने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले तनम्नान सारका भवन तनमािर् कार्ि उपभोक्ता सतमति माफि ि गराउंदा 
सम्झौिामा उपभोक्ता सतमतिको लागि सहभातगिा रहने गरी तनमािर् कार्िको सम्झौिा गरेपतन उपभोक्ता 
सतमतिवाट जनसहभातगिाको अंश प्रर्ोग ह ने अवस्था देर्खंदैन । त्र्स्िै भवन तनमािर् पिाि गन िपने ममिि 
स धार कार्ि कसले गने सोको स्पष्ट व्र्वस्था गरेको देर्खंदैन । त्र्स्िै सम्झौिा बमोर्जम कार्िसम्पन्न नगने र 

कार्िसम्पन्न नभएकोमा उपभोक्ता सतमतिलाई र्जम्मेवार बनाई कारवाही नह न े अवस्था देर्खन्छ । अिाः 
साविजतनक भवन उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािर् गरेको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु. 
भौ.नं. तमति र्ोजनाको नाम लागि 

अन मान 
र्वतनर्ोजन सम्पन्न काम भ  क्तानी 

39-076/8/11 वडा ७ को अध रो वडा कार्ािलर् भवन  2333869 2150000 1175968 1154468 

67-076/9/25 आर् वेद औषधालर्को अध रो भवन 272852 250000 272991 250000 

114-076/11/28 समर्माई प्रा.र्व.भवन 328252 300000 327659 280000 

जम्मााः    1684468  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1684468/- 
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 पदातधकारी स र्वधा  

38.5.  स्थानीर् िहका पदातधकारी स र्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा नगरसभाका 
सदस्र्ले पाउने स र्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम ह ने ब्र्वस्था अन सार ल र्म्बनी प्रदेश संसदले 
स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको स र्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा 
भएको ब्र्वस्था अन सार पातलकाबाट देहार् बमोर्जम रु.4741100।- स र्वधा वापि भ  क्तानी भएको छ । 

तस.नं र्ववरर् प्रम ख/ 

अध्र्क्ष 

उपप्रम ख/ 

उपाध्र्क्ष 

वडाअध्र्क्ष 
7 जना 

कार्िपातलका 
सदस्र् 5 
जना 

सभाका सदस्र् 
24 

जना 

जम्मा 

१ बैठक भत्ता 25200 25200 176400 126000 604800 957600 

२ र्ािार्ाि खचि 0 0 0 210000 504000 714000 

३ टेतलफोन,मोबाइल 24500 21000 147000 105000 420000 717500 

४ प स्िक,परीका, ईन्टरनेट 28000 28000 147000 105000 336000 644000 

५ समन्वर् िथा सहजीकरर् 70000 56000 294000 175000 504000 1099000 

६ अतितथ सत्कार 42000 35000 196000 0 0 273000 

७ खानेपानी िथा सरसफाई 35000 35000 98000 0 0 168000 

9 ममिि सम्भार र्वद्य ि उजाि खचि 35000 35000 98000 0 0 168000 
 जम्मा      4741100  

 

 अन दान र्विरर् र उपर्ोग  

39.  कर दार्खला – आतथिक कार्िर्वतध िथा तबत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २७ अन सार नेपाल 
सरकारलाई प्राप्त ह ने राजश्व िथा सरकारी रकम कार्ािलर्मा प्राप्त भएपतछ सोर्ह ददन र सोही ददन सम्भव 
नभए सोको भोतलपल्ट र्जम्मेवार व्र्र्क्तले िोर्कए बमोर्जमको ढाँचामा राजश्वको लेखा रार्ख बैंक दार्खला 
गन िपने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले बार्षिक रुपमा सामार्जक स रक्षा कर, पाररश्रतमक कर, अतग्रम आर्कर 
लगार्िको करकर्ट्ट बापि रु. 5,67,756।31 दार्खला गरेको छ । गाँउपातलकाले कर राजश्व 
तनर्मान सार समर्मा बैंक दार्खला गने िफि  ध्र्ान ददन पदिछ । 

 

40.  कार्ािलर्ले कमिचारी सञ्चर्कोष, सावतधक जीवन र्वमा िथा नागररक लगानी कोष बापिको कर्ट्ट रकम 
समर्मा नै बैङ्क दार्खला गन ि पदिछ ।नम ना छनौटको आधारमा परीक्षर् गदाि स्वास्थ्र् िफि का कमिचारीहरुको 
फाल्ग न देर्ख जेष्ठ सम्मको कट्टी रकम गो.भौ.नं १२७-२०७७।३।१ बाट रु.15,40,684।97 दार्खला 
गरेको छ ।कर्ट्ट रकम समर्मा नै दार्खला गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान  पदिछ । 

 

 चाल  खचि िफि    

41.  बैठक भत्ता -  ल र्म्बनी प्रदेश साविजतनक खचिको मापदण्ड कार्िर्वतध र तमिव्र्र्र्िा सम्बन्धी तनदेर्शका, 
२०७५ को पररच्छेद 2 ब दा नं १(क) अन सार स्पष्ट र्वषर्बस्ि  र कार्िर्ोजना बेगर कार्ािलर् समर्मा एकै 
तनकार्का कमिचारी िथा पदातधकारी मार बस्ने बैठकमा बैठक भत्ता उपलव्ध गराउन नतमल्ने उल्लेख छ। 
कार्ािलर्ले तनम्न गौ.भौ.नं.बाट कार्ािलर्का कमिचारी िथा पदातधकारी मार रहने गरी बैठक भत्ता खचि 
लेखेको छ ।मापदण्ड र्वपररि कमिचारी िथा पदातधकारी कार्ािलर्मा रही तनर्तमि गन िपने कार्िको लातग 
समेि बैठक भत्ता खचि लेखेकोले अस ल गन िपने रु 

गौ भौ न ं नाम पद  वठैक 
संख्या 

दर भुक्तानी रकम (कर १५% 
वाहेक) 

1२९।२०७६।७।१४ 

फरफारक सतमति 

नेर प्रसाद र्ितमरे  प्र .प्र.अ  ४१ ५०० १७४२५ 
मो न रुल ह सेन खा ँईर्न्जतनर्र  ४१ ५०० १७४२५ 

अर्वनाश अग्रहरी लेखापाल  ४१ ५०० १७४२५ 

उमाशंकर र्ादव ना .स   ४१ ५०० १७४२५ 

जगददश प्रसाद बमाि ना .स  ४१ ५०० १७४२५ 

 
 
 
 
 
 
 

3,14,075।- 
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२६६।२०७६९।२७ 

वोलपर म ल्र्ाङ्कन सतमति 

नेर प्रसाद र्ितमरे  प्र .प्र.अ  १८ १५०० २२९५० 
मो न रुल ह सेन खा ँईर्न्जतनर्र  १८ १५०० २२९५० 
अर्वनाश अग्रहरी लेखापाल १८ १५०० २२९५० 

३९७।२०७६११।२० 

वोलपर म ल्र्ाङ्कन सतमति 

नेर प्रसाद र्ितमरे  प्र .प्र.अ  ६ १५०० ७६५० 
मो न रुल ह सेन खा ँईर्न्जतनर्र ६ १५०० ७६५० 
 ओमेश गैरे  लेखा अतधकि  ५ १५०० ६३७५ 
अर्वनाश अग्रहरी लेखापाल १ १५०० १२७५ 
देवने्द् प्र उपाध्र्ार् ६ १५०० ७६५० 

३९७।२०७६११।२० 

वोलपर म ल्र्ाङ्कन सतमति 

नेर प्रसाद र्ितमरे  प्र .प्र.अ  २७ १५०० ३४४२५ 
मो न रुल ह सेन खा ँईर्न्जतनर्र २९ १५०० ३६९७५ 
अर्वनाश अग्रहरी लेखापाल १२ १५०० १५३०० 

४२८।२०७७।१२।३ 

वोलपर म ल्र्ाङ्कन सतमति 

नेर प्रसाद र्ितमरे  प्र .प्र.अ  ८ १५००। १०२०० 
मो न रुल ह सेन खा ँईर्न्जतनर्र ८ १५००। १०२०० 
 ओमेश गैरे  लेखा अतधकि  ८ १५००। १०२०० 
देवने्द्र प्र उपाध्र्ार् ८ १५००। १०२०० 

 जम्मा   314075 
 

42.  न्र्ार्र्क सतमति बैठक भक्ता - नेपालको संर्वधानको धारा २१७ मा आफ्नो अतधकार क्षेर तभरका र्ववाद 
तनरुपर् गनि स्थानीर् िहमा उपाध्र्क्ष वा उपप्रम खको संर्जकत्वमा तिन सदस्र्ीर् न्र्ार्र्क सतमति रहन े
प्रावधान छ ।कार्ािलर्ले िोर्कएका तिन सदस्र् बाहेक अन्र् पदातधकारी िथा कमिचारीलाई समेि बैठकमा 
सहभातग गराई भत्ता भ  क्तानी गरेकोले कान न अन सार नपाउने भत्ता सम्बर्न्धिबाट अस ल गन िपने रु . 

गौ.भो.नं.।तमति कमिचारीको नाम र पद  बैठक संखर्ा ब झेको रकम 
 

305।२०७६।९।२६ 
चन्द्रभ  षर् र्ादव  १५ ६३७५ 
नेर प्रसाद र्ितमरे  प्र .प्र.अ  १५ ६३७५ 
जगददश प्र वमाि  १५ ६३७५ 
अर्वनास अग्रहरी  १५ ६३७५ 
सनोज क मार चौधरी  १५ ६३७५ 

जम्मा   31875.0 
 

 

 

 

 

 

३१८७५।- 
 

43.  मौज दा सूची िर्ार - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६क बमोर्जम प्रत्रे्क साविजतनक तनकार्ले 
दफा ३० को उपदफा (६), दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र दफा ४६ बमोर्जम गररने 
खररदको लातग खररदको प्रकृति अन सार आपूतििकिाि, तनमािर् व्र्वसार्ी, परामशिदािा, गैर सरकारी संस्था वा 
सेवा प्रदार्कको दफा १०(२) बमोर्जमको र्ोग्र्िाको आधारमा छ टृाछ टै सूची िर्ार गन ि पने व्र्वस्था 
रहेको छ । गाउँपातलकाले त्र्सरी मौज दा सूची िर्ार गरेको छैन । र्सले गदाि कार्ि र्वर्शष्टीकरर्को 
आधारमा खररद प्रर्क्रर्ा नह ने िथा उपर् क्त र्ोग्र्िा र क्षमिा नभएकाबाट समेि सेवा प्राप्त गदाि ग र्स्िरीर् 
सेवा प्रवाह नह ने देर्खन्छ । िसथि कानूनको पालना ह न  पदिछ । 

 

44.  कार्ािलर्ले तमिव्र्र्ी र प्रभावकारी रुपमा कार्िक्रम सञ्चालन गरी भ  क्तानी गन िपदिछ । नम ना छनौटका 
अधारमा परीक्षर् गदाि कार्िक्रममा र्वतनर्ोजन भएको रकमबाट र्वतभन्न व्र्र्क्त िथा संस्थालाई र्वतभन्न सामग्री 
खररद गरी भ  क्तानी गरेको छ । कार्िक्रमले तनधािरर् गरेका लक्ष्र् र प्रगति स तनर्िि ह ने  ,र्वपन्न िथा 
लर्क्षि बगिलाई फाईदा प ग्ने, समूहमा आधाररि कार्िक्रम िथा न्रू्न आर् वगिका लातग ददगो रोजगारी तसजिना 
गनि सक्ने कार्िक्रममा अन दान प्रदान नगरी र्वना आधार र समूहको तसफारीस वेगर दामासाही र्विरर् 
गरेको, र्विरर् गदाि व्र्र्क्तको खररद गनि सक्न ेक्षमिालाई समेि मध्रे्नजर नराखेको, र्विररि सामानको ददगो 
उपर्ोगको व्र्वस्था नतमलाई व्र्र्क्त िथा संस्थालाई बस्ि गि अन दान र्विरर् गने कार्ि उर्चि देर्खदैन । 

 



  

22 

 

तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

45.  डार्री खररद - कार्ािलर्ले तमिव्र्र्ी र प्रभावकारी रुपमा कार्िक्रम सञ्चालन गरी भ  क्तानी गन िपदिछ । 
डार्री खररद बापि गो.भौ.नं. 387-2076।11।8 बाट 1030 थान रु.150 का दरले 
रु.154500। खचि लेखेको छ । खररद भएका डार्री सम्बन्धमा र्जन्सी खािा परीक्षर् गदाि कार्ािलर् 
प्रम खबाट एकम ष्ट माग फाराम भरी खचि जनाएको छ भने डार्री र्विरर्को भरपाई शे्रस्िा साथ संलग्न छैन 
। आवश्र्किा तनधािरर् नगरी डार्री छपाइ गरी एकम ष्ठ खचि जनाएको खचि तमिव्र्र्ी नदेर्खएको रु.   

 
 
 
 
 
 
 

१५४५००/- 

46.  गाडीभाडा - कार्ािलर्ले कार्ािलर् प्रर्ोजनको लागी देहार् वमोर्जमको व्र्क्तीहरुसगँ गाडी भाडा 
सम्झौिा गरी भ  क्तानी गरेकोमा नम ना छनौट गरी परीक्षर् गदाि सम्झौिा भन्दा वर्ढ भ  क्तानी 
ददएको  रकम सम्वर्न्धिबाट अस ल गन िपने रु  

गौ भौ नं सम्झौिा रकम  कर 
कर्ट्ट  सर्हि  

िरधनीको नाम  भ  क्तानी रकम कर कट्टी 
सर्हि  

बढी भ  क्तानी रकम 
र्वर्वध समेि 

३८३-२०७६।११।०८ ५६७०० गोपाल तिवारी  १००६७०।४ ४३९७० 

४२२-२०७६।११।३० ५६७००  गोपाल तिवारी  ८२९९९ २५५९९ 

४५४-२०७७।१।१ ७०००० हरर प्रसाद थारु ९५११७ २५१७७ 

जम्मा ९४७४६  

 
 
 
 

९४७४६/- 

47.   शोधभनाि - कार्ािलर्को तमति २०७६।११।११को तनर्िर्अन सार शशिि बजेटबाट िलब भत्ता प्राप्त गने 
तनम्न कमिचारीहलाई चाल  र्शषिकबाट भ  क्तानी गरेकोमा शशिि बजेट तनकासा भएपतछ शोधभनाि गने गरी 
भ  क्तानी भएकोमा शोधभनाि नभएकोले कार्ािलर्ले र्स्िा खचिहरुको र्ववरर् अद्यावतधक गरी शोधभनाि गन िपने 
रु. 
गौ भौ नं  नाम पद  िलब स्केल  मर्हना जम्मा भ  क्तानी  

४३६ महेन्द्र गौिम ना प्र स २६६१०  ५ दशै सर्हि १३१७२० 

 र्पिाम्वर आचार्ि ना प्र स २६६१० ५ दशै सर्हि १३१७२० 

 द गाि प्रसाद चाई ना प्र स २६६१० ५ दशै सर्हि १३१७२० 

    ३९५१६०  

 
 
 
 

३९५१६०।- 
 

48.  खाजा िथा इन्धन खचि - प्रदेश साविजतनक खचिको मापदण्ड, कार्िर्वतध र तमिव्र्र्र्िा सम्बन्धी तनदेर्शका, 
२०७५ को पररच्छेद २ ब ँदा नं.२(क) अन सार कार्ािलर् समर् अर्िपतछ अतिररक्त समर् काम गन िपने 
भएमा आधार र कारर् ख लाई लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिबाट स्वीकृि  गराएर साविजतनक र्वदाको ददनमा 
खाजा/खाना खचि रु.500। र र्ािार्ाि खचि बापि रु.100। िथा कार्ािलर् ख ल्ने ददन भए खाजा खाना 
खचि रु.२५०। मार खचि पाउने व्र्वस्था छ। नम ना छनौटको आधारमा परीक्षर् गदाि कार्ािलर्ले  तनम्न 
कमिचारीहरुलाई खाजा िथा ईन्धन स र्वधा बापि रु. 41825। भ  क्तानी गरेकोमा तनदेर्शकाले िोर्कएको 
मापदण्ड प रा गरेको देर्खएको रु. 
गौ भौ नं नाम पद  ईन्धन स र्वधा  खाजा खचि  अवतध जम्मा भ  क्तानी 

कर कट्टी गरी 
५२।२०७६।६।१३  अर्वनास अग्रहरी लेखापाल २१५४ १५००० २ मर्हना  ३३७९३। 

 देवने्द्र प्रसाद उपाध्र्ार् १०७७ ३००० २ मर्हना  ८०३2। 

 जम्मा                                                                         ४१८२५।  

 
 
 
 
 
 
 
 

41825/- 
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49.  भ  क्तानीमा कर – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भ  क्तानीमा अतग्रम कर कट्टा गन िपने व्र्वस्था 
छ ।कार्ािलर्ले देहार्का भ  क्तानीमा तनर्मान सार लाग्ने रु. ११२४१।- अतग्रम कर कट्टी नगरेकोले अस ल 
ह न  पने रु. 
 

गोभौनं./तमति र्ववरर् भ क्तानी रकम ह न पने कर कट्टी भएको कर कट्टी फरक 
७१०।२०७७-०३-२५ काज तनवािहा भक्ता प्रेम क मार श क्ला     २४५०० ३६७५ २४५ ३४३० 

७१६।२०७७-०३-२८ मचिवारी संस्था पे.फ.     ६३०२२ २२२१ ०।०० २२२१ 

७०३।२०७७-०३-२५ तमस्कट ढ वानी     ५६००० ५६०० ८४० ४७६० 

७०२।२०७७-३-२५ श्र्ाम तमष्ठान हल भाडा     ८००० ८०० ०।०० ८०० 

 जम्मा    ११,२४१  

 
 
 

11241/- 

 

50.  बैठक भत्ता भ  क्तानी - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०7६ को दफा नं. ५१ अन सार 
र्जम्मेवार व्र्र्क्तले ऐन बमोर्जमको ररि प र्र र्ाई लेखा अद्यावतधक रुपमा राख्न पने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले 
र्वतभन्न तमतिको वैठक भत्ता  भ  क्तानी गदाि बैठकमा उपर्स्थति नभएका, बैठक भत्ता  नब झेका र दोहोरो भत्ता 
ब झेको समेि रु. ३१२००।- बर्ढ खचि लेखेकोले बर्ढ भ  क्तानी अस ल गन िपने रु. 
गो .भो.नं.।तमति       नाम पद अन पर्स्थि तमति बढी भ  क्तानी 
 

 

 

७२४।२०७७-३-२९ 

नेर प्रसाद र्ितमरे प्र.प्र.अ. नब झेको ६७५० 
तबनोद र्ादव वडाध्र्क्ष २०७७-३-२२,२३,२५,२६,२८ ४२५० 
अमराविी हररजन वडा सदस्र् २०७७-३-२६ ७५० 
उमाशंकर र्ादव  ना.स . २०७७-३-२६ मा दोहोरो भक्ता ब झेको ७५० 

६९२।२०७७-३-२४ जगददश प्र वमाि ना.स . नब झेको २५५० 
 उमाशंकर वमाि ना.स . नब झेको ४२५० 
 स भ नारार्र् र्ादव स.अ. नब झेको २५५० 
 राजन चौरातसर्ा स .अ. नब झेको ४२५० 
 मोहम्मद न रुल खाँ ईर्न्जतनर्र नब झेको ४२५० 
 समोज क मार चौधरी का.अ. नब झेको ८५० 
                     जम्मा ३१२००  

 
 
 
 
 

३१२००।- 

51.  कान नी सल्लाहकार – ल र्म्बनी प्रदेश, स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को स र्वधा सम्वन्धी ऐन, 

२०७६ मा र्स प्रदेशमा स्थानीर् िहका प्रम ख िथा उप प्रम खले स्वकीर् सर्चव/सल्लाहकार राख्न पाउने 
व्र्वस्था छैन। गा.पा. अध्र्क्षको कान नी सल्लाहकारका रुपमा अतधवक्ता र्शब प्रसाद गौँडेललाई तनर् क्त 
गरी वार्षिक रु.१००००० मा  कर कट्टी गरी रु.99000।- भ  क्तानी भएको रकम तनर्मसम्मि 
नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 

99,000/- 

52.  परकार प्रोत्साहन भक्ता - कार्ािलर्ले आफ्नो कार्ि क्षेरभन्दा बार्हरको व्र्र्क्तलाई भत्ता भ  क्तानी ददन 
तमल्दैन। गो.भो.नं. ६६५, तमति २०६६-३-२१ बाट लकडाउन अवतधमा गाउँपातलकाको स चना संकलन 
िथा गाउँपातलकाको कार्िमा सहर्ोग प र्र र्ाएको भनी तनम्न ४ जना परकारलाई ददनको रु.५००।– को 
दरले ९० ददनको रु.१,८०,००० परकार प्रोत्साहन भक्ता भ  क्तानी गरेको छ। र्स प्रकारको खचि 
सम्बर्न्धिबाट अस ल ह न  पने रु. 

परकारको नाम ब झेको रकम 

हृदर्राम ग प्ता 45000 

अतनल क मार तिवारी 45000 

राम र्वकास चौधरी 45000 
तसिाराम चौधरी 45000 
जम्मा 180000  

 
 
 
 
 
 
 

180000/- 

53.  र्जन्सी मालसामानको दार्खला - प्रदेश आतथिक कार्ािर्वधी तनर्मावली २०7४, को तनर्म ४8 मा 
कार्ािलर्मा रहेको र खररद गरी वा नगरी वा क नै प्रकारले हस्िान्िरर् भई वा वस्ि गि सहार्िा वा अन्र् 
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क नै प्रकारबाट प्राप्त ह न आएको र्जन्सी मालसामानको र्ववरर् र म ल्र् समेि ख लाई र्जन्सी र्किाबमा साि 
ददनतभर आम्दानी बाँतध से्रस्िा खडा गरी अधावतधक गरी राख्न  पने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले देहार्को 
र्जन्सी खररद गरी कमिचारीलाई ददएको िर दार्खला गरेको छैन । र्जन्सी मालसामान तनर्मान सार दार्खला 
गन िपने रु. 
गो.भो.नं.।तमति   कमिचारीको नाम पद र्ववरर् रकम 

 

 

७००।२०७७-३-२५ 

 

अजर् तसहं के्षरी 
 

वास संर्ोजक 
स्र्ामस ङ्ग मोबाईल २३००८ 

हाडि तडस्क १४१५९ 
पेन डाईभ ८८४ 

राजन चौरातसर्ा आईटी अर्फसर स्र्ामस ङ्ग मोबाईल २३००८ 
५१९।२०७७-२-३   जेनेरेटर ७५ के.भी. १२२००० 
   जम्मा  १,८३,०५९  

 
 
 

1,83,059।- 

54.  नन्फाइलर - मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भ  क्तानीमा प्राप्त मूल्र् अतभवरृ्र्द् करको 
र्ववरर् भ  क्तानी पाएको अको मर्हनाको २५ गिेतभर सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ािलर्मा कर र्ववरर् 
सर्हि दार्खला गन िपने व्र्वस्था छ ।गो.भौ.नं. 48-2077।2।12 कार्ािलर्बाट रेर्वका फामेसी पान नं.  
609443561 लाई मू.अ.कर रु.११,४७२। समेि रु.९९,७२२। भ  क्तानी ददएकोमा लेखापरीक्षर् 
अवतधसम्म उक्त फमिले कर र्ववरर् नब झाई नन्फाईलर रहेको पाइर्ो। कानूनी व्र्वस्था अन सार र्ववरर् 
नब झाएकोले कर समार्ोजन भएको प्रमार् पेश ह न  पने रु. 

 
 
 
 
 
 
 

११४७०।- 

55.  कर दार्खला -  आतथिक कार्िर्वतध िथा तबत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २७ अन सार नेपाल 
सरकारलाई प्राप्त ह ने राजश्व िथा सरकारी रकम कार्ािलर्मा प्राप्त भएपतछ सोर्ह ददन र सोही ददन सम्भव 
नभए सोको भोतलपल्ट र्जम्मेवार व्र्र्क्तले िोर्कए बमोर्जमको ढाँचामा लेखा रार्ख बैंक दार्खला गन िपने 
व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले देहार्को भ  क्तानीमा कर कट्टी गरी दार्खला  भएको बैंक भौचर पेश नगरेकाले 
कर दार्खलाको प्रमार् पेश गन िपने रु.   
गौ.भो.नं.।तमति करको र्ववरर्   रकम 

 
 

        र्वतभन्न 

अग्रीम आर् कर १६७६६९ 
अन्र् वहाल कर ३७८९६ 
पाररश्रतमक कर कट्टी २१६१३ 
सामार्जक स रक्षा १०००१ 

 जम्मा 237179  

 
 
 
 
 

2,37,179।- 

56.  कमिचारी प्रोत्साहन र जोर्खम भत्ता  - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम 
स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन, व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा स र्वधा सम्बर्न्ध आधारभिू तसर्द्ान्ि र 
मापदण्ड संिीर् कान न बमोर्जम ह ने,  दफा ८६ (२) बमोर्जम अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको 
कान न बमोर्जम ह ने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै अथि मन्रालर्को कार्ि संचालन तनदेर्शकाको पररच्छेद- ७ को 
७.४.१ बमोर्जम अतिररक्त समर् र तबदाको ददन काम गदाि अथि मन्रालर्बाट नम्सि स्वीकृि गराई खाजा र 
खाना भ  क्तानी ददन पने र ७.४.१ को (५) बमोर्जम प्रोत्साहन भत्ता ख वाउन समेि अथि मन्रालर्बाट 
स्वीकृति तलन पने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले कानून नबनाई र्ो बषि रु.8469373। प्रोत्साहन र 
जोर्खम भत्ता खचि गरेकोले आतथिक व्र्र्भार बढ्न गएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8469373।- 

57.  सफ्टवेर्र खररद, तनमािर् िथा प्रमार्र्करर् - नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रर्ाली (ब्र्वस्थापन िथा 
संञ्चालन) तनदेर्शका २०७१ को ब दँा नं.४ मा क नै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ि र्वद्य िीर् माध्र्मबाट 
संञ्चालन गनिको लातग प्रर्ोग गने सूचना प्रर्वतध प्रर्ाली तनमािर् गदाि त्र्स्िो प्रर्ाली सम्बन्धी कागजाि िर्ार 
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गरी मानक अन रुप भए नभएको तनधािरर् गनि केन्द्रीर् तनकार् माफि ि स चना प्रर्वतध र्वभागमा पठाउन पने, 

प्राप्त भएको कागजका आधारमा प्रार्वतधक सतमतिबाट जाँचब झ गराई मानक बमोर्जम पाइएमा र्वभागले िीस 
ददनतभर प्रमार्ीकरर् गने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले र्स बषि साङ्गतग्रला इन्फरमेशन प्रा.तलबाट र्ोजना 
िर्ारी प्रर्ोजनाथि रु.4,01,050।– र तसल्क रोड ईन्भेष्टमेन्ट प्रा .तल. बाट र्जन्सी व्र्वस्थापन  ,दिाि ,चलानी  
प्रर्ोजनाथि रु.4,97,200।– समेि रु. 8,98,250।- को सफ्टवेर्र खररद गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाएकोमा 
स चना प्रर्वतध र्वभागबाट  प्रमार्ीकरर् गरेको छैन। प्रमार्ीकरर् बेगरको सफ्टवर्र  प्रर्ोगमा ल्र्ाउदा 
र् जरलगको व्र्वस्था र तडर्जटल हस्िाक्षर मैतर  सूर्वधा नह ने ह दाँ र्वभागबाट स्वीकृि मापदण्ड अन सारको 
सफ्टवर्र प्रर्ोग भएको छ भनी आश्वस्ि ह न सर्कएन। मापदण्ड वेगरका र्स्िा सफ्टवेर्रहरु प्रर्ोग गदाि 
िथ्र्ाङ्कको गोपतनर्िा र कार्ि ग र्स्िरमा असर गनि सक्न े ह ँदा कानून अन सार प्रमार्ीकरर् िथा स्वीकृि 
गराएको सफ्टवेर्र प्रर्ोग गरीन पदिछ । 

58.  अन त्पादक खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले आफ्नो 
कार्ािलर्वाट सम्पादन गररने कार्ि तमिव्र्र्ी, प्रभावकारी, तनर्तमििा र दक्षिापूर्ि ढंगवाट सम्पादन गन िपने 
व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले तनम्न कार्िक्रमको लातग रु. 3,50,000।खचि गरेको छ । र्वकास 
कार्िक्रमको लातग प्राप्त रकम अन त्पादक क्षेरमा खचि गरेको उर्चि नदेर्खएको रु. 

तस.नं. कार्ि र्ववरर् रकम 

1 द गाि प  जा 100000 

2 दशै तिहार छठ पवि इद 50000 

3 दशै तिहार छठ पवि इद 50000 

4 दशै तिहार छठ पवि इद 50000 

5 दशै तिहार छठ पवि इद 50000 
6 दशै तिहार छठ पवि इद 50000 
 जम्मा 350000  

 
 
 
 
 

3,50,000/- 

59.  गैरसरकारी संस्था माफि ि कार्ि - कार्ािलर्को कार्िक्षेर र जनशर्क्तले प गेसम्मको कार्िमा कार्ािलर् आफै 
सहभागी भई सेवा प्रवाह गन िपदिछ । कार्ािलर्ले र्वतभन्न कार्िक्रमको लातग गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौिा 
गरी उपलब्ध जनशर्क्तले गनिसक्ने कार्िमा पतन गैरसरकारी संस्थालाई संलग्न गराई भ  क्तानी गरेको छ । 
गैरसरकारी संस्थाहरु र्वषर्गि कार्िसंग सम्बर्न्धि ह न वा हैनन ् तबश्लषेर् गरेको छैन ् । गैरसरकारी 
संस्थाहरुले कार्िक्रम संचालन गदाि लाभग्राहीहरुको छनोटको आधार एवम ्मापदण्ड नबनाई दोहोरो ह नेगरी 
कार्िक्रम संचालन गरेको छ ।र्सरी कार्िलर्को जनशर्क्तले गनिसक्ने कार्िमा पतन स्पष्ट आधार एवम ्
मापदण्ड वेगर गैरसरकारी संस्थालाई संलग्न गराई भ  क्तानी गरेको कार्ि तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु. 
भौ नं  .तमति  गैरसरकारी संस्थाको नाम                प्रर्ोजन रकम 

६५७।२०७७-३-२१ दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र मोषमी िथा वेमौषमी िरकारी खेिी िथा र्वउ र्वजन 
र्विरर् सम्वन्धी कृर्ष िातलम 

४४५३७१ 

६५९।२०७७-३-२१ दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र र् वालाई खेलक द सामाग्री र्विरर् ९८६४३ 
६९१।२०७७-३-२१ पर्हलो ख र्ड्कलो व्र्वसार्र्क िरकारी खेिी सम्वन्धी कार्िक्रम २५०००० 
७१३।२०७७-३-२८ ल र्म्बनी दपिर् अपाङ्गहरुलाई उधमर्शल िातलम ५०००० 
७१६।२०७७-३-२१ मचिवार एर्ककृि र्वकास संस्था ट नािमेन्ट १००००० 
७२५।२०७७-३-२९ दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र सहकारी संस्थालाई िातलम १००००० 
५४३।२०७७-२-१९ दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र आध तनक कृर्ष खेिीपािी िथा र्वजन र्विरर् सम्वन्धी 

कृर्ष िातलम 
४९०००० 

६५९।२०७७-३-२१ ल र्म्बनी दपिर् र् वालाई खेलक द सामाग्री र्विरर् १९७०९८ 
६५९।२०७७-३-२१ दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र झ ल र्विरर् कार्िक्रम ९८६४३ 
६७९।२०७७-३-२३ पर्हलो ख र्ड्कलो १००० ददने पोषर् कार्िक्रम १००००० 

 
 
 
 
 
 
 
 

2988405/- 
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६८०।२०७७-३-२३ स्माईल फाउण्डेशन नेपाल नेितृ्व र्वकास कार्िक्रम ७०००० 
६६०।२०७७-३-२१ दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र र् वालाई खेलक द सामाग्री र्विरर् ९८६५० 
६६०।२०७७-३-२१ ल र्म्बनी दपिर् अपाङ्गहरुलाई सामाग्री र्विरर् १००००० 
६६१।२०७७-३-२१ ल र्म्बनी दपिर् टोल क्लब िथा र्वधालर्लाई खेलक द सामाग्री र्विरर् २००००० 
६६२।२०७७-३-२१ ल र्म्बनी दपिर् बालवातलकाहरुका लातग र्शक्षामा पह ँच िातलम ४९०००० 
५६७।२०७७-२-२३ दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र वैदेर्शक रोजगार िातलम ५०००० 
५६८।२०७७-२-३२ दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र नेितृ्व र्वकास िातलम ५०००० 
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 सामार्जक स रक्षा िफि   

60.  िथ्र्ाकं अध्र्ावतधक - सामार्जक स रक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को ब दां १९ अन सार 
र्वभागले स्थानीर् िहमा सामार्जक स रक्षा सम्बन्धी सूचनालाई व्र्वर्स्थि गनि स्थानीर् िह, र्वभाग र बैङ्क र 
र्वत्तीर् संस्था र्वच प्रर्ालीगि सम्बन्ध स्थापना गरी सामार्जक स रक्षा भत्ता र्विरर्लाईि प्रभावकारी र पारदशी 
बनाउन केन्द्रीकृि व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउने र उक्त प्रर्ालीमा लाभग्राहीको र्ववरर् 
प्रर्वर्ष्ट गरी अद्यावतधक गने र्जम्मेवारी सम्बन्धीि स्थानीर् िहको ह ने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले प्रत्रे्क बषि 
सामार्जक स रक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको िथ्र्ाङ्क, कार्िर्वतध बमोर्जम अद्यावतधक गरी सामार्जक स रक्षा भत्ता 
र्विरर् गन िपनेमा प्रथम चौमातसको एम.आई.एस. अध्र्ावतधक िथ्र्ाङ्क लेखापरीक्षर्को क्रममा पेश गरेको 
छैन ।कार्िर्वतध बमोर्जम कार्ािलर्ले केन्द्रीकृि व्र्वस्थापन प्रर्ालीमा स चना अद्यावतधक गन िपदिछ । 

 

61.  साविजतनक स न वाई - गाउँपातलकाको वडा सतमतिले प्रत्रे्क चौमातसकमा कर्म्िमा एकपटक सामार्जक स रक्षा 
कार्िक्रम सम्बन्धमा साविजतनक स न वाई गन िपने र साविजतनक स न वाईबाट प्राप्त ग नासा िथा स झावहरु मध्रे् 
आफ ले सम्बोधन गनि नसर्कने खालका स झाव िथा ग नासाहरु सम्बोधनका लातग स्थानीर् िह कार्ािलर्मा 
पठाउन पने व्र्वस्था छ । गाउपातलकाको क नै पतन वडा सतमतिले र्स सम्बन्धमा नागररक स न वाईको 
कार्िक्रम सञ्चालन गरेको पाइएन । गाँउपातलकाले र्स िफि  ध्र्ान ददई वास्िर्वक लाभग्राहीको अतभलेख 
अध्र्ावतधक गन िपदिछ । 

 

62.  सामार्जक स रक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध २०७५ को पररच्छेद ३ को ब ँदा १० मा स्थानीर् िहले 
भत्ता पाउने लाभाग्राहीको फोटो सर्हिको अन स ची -५ वमोर्जम म ल अतभलेख अध्र्ावतधक गरी वडा अन सार 
प्रत्रे्क वडा कार्ािलर्मा राख्न पने व्र्वस्था छ। वडा अन सारको अध्र्ावतधक र्ववरर् गाउँपातलकाले 
कार्िर्वतधको तनर्म १६(क) वमोर्जम पेश्कीको रुपमा प्रथम चौमातसकको रकम असोज १ गिेवाट दोस्रो 
हप्ता सम्म, दोस्रो चौमातसकको रकम मािको १ गिेवाट दोस्रो हप्ता सम्म र िेस्रो चौमातसकको रकम जेठको 
१ गिेवाट दोस्रो हप्ता सम्म तनकासा ददन पने व्र्वस्था छ । र्ो वषि सामार्जक स रक्षा वापि गाउँपातलकाले 
रु. ७,५२,३१,६००।- खचि गरेको छ । कार्ािलर्ले सामार्जक स रक्षा भत्तालाई पेश्की जनाई प्रथम 
र्कस्िाको पेश्की फर्छ्यौट भएपिाि दोश्रो र दोश्रो र्कस्िा फर्छ्यौट गरी िेश्रो र्कस्िा तनकासा ददई फर्छ्यौट 
गन िपनेमा बैङ्कलाई तनकासा ददएको रकम सोझै खचि जनाएको छ ।सोझै खचि जनाई सामार्जक स रक्षा 
र्विरर् गदाि र्विरर् नभई बाँकी रहेको रकम बैङ्कमा एक आतथिक बषि सम्म नै रहन सक्ने ह दाँ पेश्की 
जनाई सोको फर्छ्यौट गरी थप तनकासा गने िफि  कार्ािलर्ले ध्र्ान ददन पदिछ । 

  

63.  लगि कट्टा - सामार्जक स रक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वधी, २०७५ को पररच्छेद ३ दफा १२ मा 
लाभग्राहीको मतृ्र्  भएमा लगि कट्टा गन िपने व्र्वस्था छ । मतृ्र्  भई लगि कट्टा भएका लाभग्राहीलाई 
लगि कट्टा पतछको अवतधको रकम तनकाशा ददन तमल्दैन । नम ना छनोटको आधारमा लगि कट्टा र 
तनकाशाको र्ववरर् तभडान गदाि देहार्का लाभग्राहीलाई लगि कट्टा पतछको अवतधमा समेि बैंक माफि ि 
तनकाशा गएको ह दाँ थप छानर्वन गरी अस ल गन िपने रु . 

 
 
 
 

६८०००।- 
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सम ह लाभग्राहीको नाम वडा नं. लगि कट्टा तमति भ क्तानी रकम।र्कस्िा भ क्तानी ह न पने बढी 
जेष्ठ नागररक रमै अर्हर ३ २०७६ -०४-२०  ३४०००।प्र .दो.िे.  २००० ३२००० 
जेष्ठ 

नागररक 
औिारी चमाईन ३ २०७६ -०४-०१  ३६०००।प्र .दो.िे.  ०।०० ३६००० 
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 सशिि कार्िक्रमिफि   

 स्वास्थ्र्  

64.  तनजामिी सेवा ऐन, 2049 अन सार कार्ािलर्ले कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट िलबी प्रतिवेदन 
पारीि गरी कमिचारीहरुको िलब खचि लेख्न पनेमा िलतब प्रतिवेदन पाररि नगरी स्वास्थ्र् र आर् वेद िफि का 
कमिचारीहरुको र्स बषि रु.17,71,40,869।- िलब खचि लेखेको छ । िलतब प्रतिवेदन पाररि गरी 
िलब खचि लेख्न ेिफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान पदिछ । 

 

65.  कार्ािलर्बाट सञ्चातलि र्वतभन्न िातलम कार्िक्रमहरुको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरी लक्ष्र् अन सारको प्रगति 
हातसल गन ि पदिछ । कार्ािलर्ले नेपाल सरकार सशिि कार्िक्रम स्वास्थ्र् िफि  सञ्चातलि अतधकांश िातलम 
कार्िक्रमको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको छैन ।जसबाट भएको खचि र कार्िक्रम र्वच िादात्म्र्िा भएको छ 
भनी आश्वस्ि ह न सर्कएन । 

 

66.  औषधी खररद – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस लाख 
रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर्स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको 
तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सर्कने व्र्वस्था भए छ । िर स्थानीर् िहहरुले उक्त प्रर्क्रर्ा वेगर 
रु.18,15,422।- का औषतध सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बन्धी देर्खएको व्र्होराहरु र्न्नान सार छनाः 

 

66.1.  खररद गरेका उक्त औषतध क न औषतध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् रार्िर् परपतरकामा 
प्रकाशन समेि भएको नदेर्खएको, 

 

66.2.  आपूतिि ह ने औषतध डव्ल .एच.ओ. सर्टफाइड ह न  पने, औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाप्त तमति 
उल्लेख गरी सम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट म च  ल्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त औषतध तबक्रीको लातग होइन 
ख लाएको प्रमार् समावेश नभएको, 

 

66.3.  आपूतिि भएका औषधी एंवम सर्जिकल समान स्टोर दार्खला ह न  अर्ि स्पेशीर्फकेशन अन सार भए/नभएको 
नख लाएको कारर् औषतधको ग र्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गनि सर्कएन । 

 

66.4.  औषतधको र्जन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र र्जल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको ख ल्ने गरी 
व्र्वर्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

66.5.  औषतधको खचि िटाउदा माग फारामको आधारमा िटाउन  पनेमा एकम ष्ट िटाउने गरेको छ। औषतधको 
खररद, आपूिी, दार्खला िथा खचिको र्ववरर् अद्यावतधक ह न ेगरी अतभलेख राख्न,े िोकीएको ग र्स्िर अन सारकै 
औषतध प्राप्त भएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद गररएको औषतधको र्ववरर् ख ल्न ेगरी अतभलेख राख्न े
िथा आतथिक वषिको अन्त्र्मा बाँकी रहेको औषतधहरुको र्जन्सी अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफि  ध्र्ान ददन पदिछ 
। 

 

67.  औषतध परीक्षर् - प्राथतमक स्वास्थ्र् सेवा प निजागरर् महाशाखाको कार्िक्रम तनदेर्शका बमोर्जम कार्ािलर्ले 
खररद गरेका औषतध िथा सर्जिकल सामानहरुमा नेपाल सरकारको तनाःश ल्क स्वास्थ्र् कार्िक्रमका लातग  भन्ने 
लोगो लगाउन पने व्र्वस्था छ ।र्सरी खररद गरेका र हस्िान्िरर् भई आएका तनाःश ल्क र्विरर् गने औषधी 
िथा सर्जिकल सामानहरु परीक्षर् गदाि िोर्कए अन सारको लोगो नलगाएको र  औषतधमा मूल्र् समेि अंर्कि 
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भएको पाइर्ो। ज न स्वीकृि लोगो भन्दा फरक रहेको देर्खन्छ ।र्सबाट तनदेर्शकाले तनददिष्ट गरेको 
र्वषर्लाइ पालना  गरेको पाइएन ।र्स िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान जरुरी छ ।  
क्र.स औषतधको नाम म्र्ाद समाप्त ह न ेतमिी कैर्फर्ि 

1.  parasetamol Tab 2022 August Rs 10/10 tabs 

2.   Gb Lotion 2022 May IS only 

3.  Arcetrin 2021 August INS supply  

4.  Endpain gel 2021 Feb Rs 125 

5.  Saliderm Ointment  2022 Feb Supply for MOHP 

6.  AZithromycin Tab 2022 Oct Rs 150/5 tabs 

7.  Metronidazole tab IP 2022 Jan Ins Supply 

8.  Phenocet 2022 Feb Supply only 

9.  Salmol-4 2022 may Rs 20/10 tabs 

10.  Prednisolone tabs Bp5mg 2021 August Rs20/10 tabs  
68.  कार्ािलर्मा खररद भई मौज्दाि रहेको सामाग्री उपर्ोग भईसकेपतछ मार थप खररद गन ि पदिछ ।पररवार 

र्ोजना प्रजनन स्वास्थ्र् कार्िक्रम अन्िगिि र्वद्यालर्का छारछारहरुको लातग स्र्ानेटरी प्र्ाड र्विरर् 
कार्िक्रमको लातग कार्ािलर्ले र्स बषि रु.45।2 मूल्र्का ८८४ वटा सेतनटरी प्र्ाड रु. 39956/- मा 
खररद गरेकोमा र्विरर् नभई मौज्दाि रहेको देर्खर्ो । मौज्दािमा रहेका उक्त सेतनटरी प्र्ाडहरु र्विरर् 
पिाि मार खररद गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान पदिछ । 

 

69.  जनस्वास्थ्र् र्शर्वर - गाउँपातलकाले Obstetric Fistula, Cervical Cancer and breast Cancer Screening र 
क ष्ठरोग पत्ता लगाउने चमि रोग र्शर्वर सञ्चालन गनि गो.भौ.नं. 82 र ८६ बाट रु.२,५५,०००।– मूल्र् 
बराबरका औषतधहरु खररद गरेकोमा र्शर्वर समाप्त भए पिाि बाँकी रहेका औषतधहरुलाई प न आम्दानी 
बाँध्न पनेमा सो आम्दानी बाँधेको देर्खएन । बाँकी पररमार् एर्कन गरी प  न आम्दानी बाँध्न पने िफि  कार्ािलर्को 
ध्र्ान जान पदिछ । 

 

70.  र्ािार्ाि खचि - सरकारी सवारी साधन प्रर्ोग गने पदातधकारीहरुले र्ािार्ाि खचि वापि रकम तलन तमल्ने 
देर्खदैन । कार्ािलर्बाट सञ्चालन भएका अतधकांश िातलम गोष्टी लगार्ि जस्िा कार्िक्रममा अन गमन गरेको 
भनी तनम्नान सारका पदातधकारीले र्ािार्ाि खचि तलने गरेको पाईर्ो । नम ना छनौटको आधारमा परीक्षर् 
गदाि तनम्न कार्िक्रममा र्ािार्ाि खचि तलएको देर्खएको रकम असूल ह न पने रु. 
गो.भौ.नं. तमति पदातधकारीको नाम कार्िक्रमको नाम ददन कर कटाई र्ािार्ाि रकम 

98-
2077/1/1 

अध्र्क्ष चन्द्रभ  षर् र्ादव कोरोना भाइरस कोतभड-19 को 
महामारी प्रकोपको लक्षर्हरु 
सने प्रर्क्रर्ा र रोकथाम 
र्वतधबारे सचेिना कार्िक्रमको 
अन गमन  

4 2380 

उपाध्र्क्ष भानमति वतनर्ा 4 2380 
प्र.प्र.अ नरे प्र र्ितमरे 4 2380 
ले.अ ओमेश ग्ररेै 4 2380 
स.प्र.तन अतनल क . थापा 4 2380 
प्र.तन. चन्द्र ब. के.तस 4 2380 
स्वा. संर्ोजक मन ब. क ँ बर 4 2380 

    16660/-  

 
 
 
 

16,660/- 

71.  भ  क्तानीमा करकर्ट्ट – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८५ अन सार भ  क्तानीमा करकर्ट्ट गन िपने व्र्वस्था छ 
। कार्ािलर्ले कोतभड १९ रोकथाम कार्िको लातग आवश्र्क सामातग्र खररद भनी गो.भौ.नं.119-
2077/2/12 क्रू् इन्टरनेशनलबाट रु. ४,९९,५३६। मूल्र् बराबरको खररद गदाि अतग्रम आर्कर 
बापि रु.7,089/- कर्ट्ट गन िपनेमा रु. 3,108/- मार कर्ट्ट गरेकोले नप ग कर रु.3,981/- अस ल 
गन िपने रु.  

 
 
 
 

3981/- 
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72.  दोहोरो भत्ता भ  क्तानी – कार्ािलर्बाट सञ्चातलि र्वतभन्न कार्िक्रमको अन गमन गरेबापि खचि भ  क्तानी गदाि 
दोहोरो नपने गरी खचि लेख्न  पदिछ ।गाउँपातलकाको स्वास्थ्र् शाखाले सञ्चालन गरेको क्षर्रोग पत्ता लगाउन े
माइक्रोस्कोर्पक र्शर्वर कार्िक्रम र तभटातमन ए कार्िक्रम िथा साथी सम ह र्शक्षा कार्िक्रमको अन गमन 
गरेको भनी तनम्न व्र्र्क्तहरुले एक ददनमा दोहोरो भत्ता भ  क्तानी तलएको पाइएकोले दोहोरो भ  क्तानी खचि 
रकम रु.10,500।- मध्रे् भ  क्तानीमा करकर्ट्ट बाहेक रु.8,925।- सम्बर्न्धिबाट अस ल ह न  पने रु. 
गो.भौ.नं. तमति पदातधकारीको नाम बर्ढ भ  क्तानी रकम कर बाहेक 

131,144-2077/3/15,24 अध्र्क्ष चन्द्रभ  षर् र्ादव 1785 
उपाध्र्क्ष भानमति बातनर्ा 1785 
प्र.प्र.अ नेर प्र. र्ितमरे 1785 
ले.अ ओमेश ग्ररेै 1785 
स्वा.शा. प्रम ख मन बहाद र क ँ बर 1785 

  8925  

 
 
 
 
 
 

8925/- 

73.  कार्िक्रमसँग असम्बर्न्धि खचि - कार्ािलर्ले खचि लेखदा स्वीकृि कार्िक्रमको ममि अन रुप खचि लेख्न पदिछ । 
स्वास्थ्र् संस्था प्रम ख िथा स्वास्थ्र्कमीहरुलाइ एक ददने औषतधको सम र्चि प्रर्ोग प्रबधिनको लातग साथी 
सम ह र्शक्षा कार्िक्रम र आधारभ  ि स्वास्थ्र् सेवा सम्बन्धी स्िररर् उपचार पद्दिी अतभम र्खकरर् कार्िक्रम 
अन्िगिि गो.भौ.नं.146-2077।3।24 मा अर्जज र्प्रन्टङ प्रसेबाट २५ थान रेनकोट खररद गरी 
रु.20,0००।- खचि लेखेको छ ।कार्िक्रमसँग असम्बर्न्धि र्स प्रकारको खचिमा तनर्न्रर् गरी 
सम्बर्न्धिबाट अस ल ह न  पने रु. 

 
 
 
 
 
 

20,000।- 

74.  आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन,2076 को दफा ५१ अन सार र्जम्मेवार व्र्र्क्तले ऐन 
बमोर्जमको ररि प र्र र्ाई लेखा अद्यावतधक गन िपने उल्लेख छ । गो.भौ.नं.157-2077।3।25 कार्ािलर्ले 
स्वास्थ्र् िफि का अवकाश प्राप्त कमिचारीहरुलाइ प्रार्वतधक ग्रडे भ  क्तानी बापि रु.110623 खचि लेखेकोमा 
सो सँग सम्बर्न्धि िलर्व भरपाई शे्रस्िा साथ संलग्न गरी राखेको छैन । सो सम्बन्धमा िलतब भरपाई र 
अवकाश भएको तमति ख ल्ने प्रमार् कागजाि पेश ह न  पने रु. 

 
 
 
 
 

1,10,623।- 

75.  मौज्जाि रकम - संर्िर् हस्िान्िरीि कार्िक्रम अन्िगिि खचि नभई बाँकी रहेको रकम संर्िर् सर्ञ्चिकोषमा 
र्फिाि पठाउन पदिछ । गो.भौ.नं.156-2077।3।25 कार्ािलर्ले राम नरेश म राठको जेष्ठ र असार 
मर्हनाको िलब भ  क्तानी बापि रु.56400 खचि लेखेकोमा सोको चेक रद्द गरेको छ भने रद्द भएको चेक 
रकमको र्हसाब तमलान गरी बैङ्कमा आम्दानी जनाएको छैन ।अि: संर्िर् हस्िान्िरीि कार्िक्रम अन्िगिि 
खचि नभई बाँकी रहेको रकम र्फिाि गन िपने रु.  

 
 
 
 
 

56,400।- 

76.  कार्ािलर्ले सरुवा भई आएका कमिचारीहरुले पाउने भत्ता एर्कन गरी मार भ  क्तानी गन िपदिछ । 
गो.भौ.नं.168-2077।3।26 कार्ािलर्ले राम नरेश म राबको छ ट र्फल्ड भत्ता भनी रु.6000। खचि 
लेखेकोमा तनजको तमति २०७६।७।२४ को रमाना पर परीक्षर् गदाि रमाना परमा र्फल्ड भत्ता भ  क्तानी 
ददन बाँकी भन्ने ख लेको छैन । अि: भ  क्तानी ददने आधार र्वना खचि लेखेको अस ल ह न  पने रु. 

 
 
 
 

6,000।- 

77.  पाररश्रतमक कर - आर्कर ऐन ,२०५८ को दफा ८७ (1)अन सार आर्मा लाग्ने पाररश्रतमक करको गर्ना 
गदाि करर्ोग्र् आर्को पर्हलो एकलाखमा 10 प्रतिशि,  दोश्रो २ लाखमा २० प्रतिशि, पाररश्रतमक करकट्टा 
गन िपने व्र्वस्था छ । स्वास्थ्र् संस्थामा कार्िरि तनम्न कमिचारीहरुको पाररश्रतमक कर गर्ना गदाि ऐन 
बमोर्जम रु.96,484।- करकर्ट्ट गन िपनेमा रु. 31,500।- मार पाररश्रतमक कर कट्टा गरेकोले नप ग 
पाररश्रतमक कर रु.64,984।– अस ल गन िपने रु.  

 
 

64984।- 
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क्र.स कमिचारीको नाम 

बार्षिक 
आर् 

आर्करमा 
छ ट रकम 

करर्ोग्र् 
आर् 

करकर्ट्ट 
गन िपने 

गरेको 
कर्ट्ट 

नप ग कर 

1 कर्वराज छैठो रर्वन्द्र प्रसाद तमश्र 706098 597656 108442 16188 4500 11688 

2 तस.अ.हे.व छैठौ मन बहाद र क ँ वर 706098 643896 108442 9932 4500 5432 

3 तस.अ.हे.व िनलाल अर्ािल 703218 631896 71322 11632 4500 7132 

4 तस.अ.हे.ब छैठौ माकि ण्डेश्वर मर्ी तरपाठी 703218 571896 131322 20764 4500 16264 

5 जनस्वास्थ्र् तनरीक्षक सोम बहाद र स नार 686178 605016 81162 12616 4500 8116 

6 तस.अ.हे.ब छैठौ तलला र्ितमरे 635058 560376 74682 11968 4500 7468 

7 तस.अ.हे.ब छैठौ मौलेश्वर प्रसाद तरपाठी 652098 563256 88842 13384 4500 8884 

  hDdf       96484  31500  64984  
 र्शक्षा िफि   

78.  र्शक्षक दरवन्दी  – गाउँपातलकाले र्शक्षा तनर्मावली अन सार र्शक्षक दरवन्दी तमलान गन िपदिछ । 
कार्ािलर्ले र्जल्ला र्शक्षा िथा समन्वर् इकाइले उपलब्ध गराएको र्ववरर् अन सार प्रा.र्व.,  तन.मा.र्व., र 
मा.तब. का स्थार्ी, अस्थार्ी र राहाि  दरवन्दी र्शक्षक,  र्वद्याथी संखर्ा र भौतिक पूवािधारलाई र्र्कन गरी 
दरवन्दी तमलान गरेको देर्खएन । अिाः र्सरी दरवन्दी तमलान वेगर गाउँपातलकाले गरेको  र्शक्षक िलब  
तनकासा  वास्िर्वक छ भनी आश्वस्ि ह न सर्कएन। 

 

79.  साम दार्ीक र्वद्यालर्को ग र्स्िर - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,2074 को दफा ११ (ज) अन सार 
सम्बर्न्धि स्थानीर् तनकार्ले साम दार्ीक र्वद्यालर्हरुको शैर्क्षक ग र्स्िर र्स्थिीको तनर्तमि अन गमन गरी 
एक प्रति प्रतिबेदन र्शक्षा िथा मानवस्रोि केन्द्रमा पठाउने र सोको कार्ािन्र्न गरी र्वद्यालर्मा शैर्क्षक 
ग र्स्िर स धार गने ब्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले आ. व. २०७६ मा र्वद्यालर्हरुको शैर्क्षक ग र्स्िरको 
अन गमन गरेको प्रतिबेदन कार्ािलर्संग देर्खएन । गाउँपातलकाले आफ्नो अन्िरगिका र्वद्यालर्हरुको 
शैर्क्षक ग र्स्िर स धारिफि  ध्र्ान ददन  पने देर्खन्छ । 

 

80.  र्वद्यालर् कार्िक्रम कार्ािन्वर्न प र्स्िका २०७६।77  को खण्ड १, कार्िक्रम कार्ािन्वर्न सम्बन्धी 
मागिदशिन (ब दा नं. १८ ठ) अन सार स्थानीर् िहले र्वद्यालर्हरुमा जाने सबै प्रकारका अन दानहरुलाई 
व्र्वर्स्थि गनि र र्शक्षामा ह ने लगानी प्रभावकारी बनाउन आफ्नो िहको संर्न्रमा अन दान व्र्वस्थापन 
र् तनट तनमािर् गरी अन दानको  तनकासा गने व्र्वस्था गरेकोमा सो अन सार कार्ि गरेको पाइएन । 

 

81.  र्शक्षा िथा मानव श्रोि र्वकास केन्द्र, सानोदठमी भक्तप रबाट प्रकार्शि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न प र्स्िका 
२०७६/77  को र्क्रर्ाकलाप नं.1.1.3.4 को ब दाँ नं. ४ अन सार स्थानीर् िहले र्वद्यालर् र्शक्षक र 
कमिचारीको िलब भत्ता बैँङ्क माफि ि भ  क्तानी ह ने व्र्वस्था तमलाउन पने उल्लेख भएकोमा सो गरेको पाइएन।  

 

82.  तनकासा माग फाराम - र्शक्षकको िलब तनकासा ददँदा माग फारामको  आधारमा चेक जाँच गरी दरबन्दी 
अन सारको िलब भत्ता भ  क्तानी गन िपदिछ । गो.भौ.नं.15-2076।6।16 बाट पकडी आ.तब लाई प्रथम 
चौमातसक तनकासा बापि रु.750367।20 भ  क्तानी गरेकोमा सोसँग सम्बर्न्धि तनकासा माग फाराम 
लेखापरीक्षर् समक्ष पेश नभएकोले सो को संलग्न कागजाि पेश ह न  पने रु. 

 
 
 
 

750367।2 

83.  र्वद्यालर्ले छारवरृ्त्त वापिको रकम र्विरर् गरी बाँकी रहेको रकम गाउँपातलका माफि ि संर्िर् सर्ञ्चिकोष 
र्फिाि गन िपदिछ ।गो.भौ.नं.११०-2077।1।30 बाट कार्ािलर्ले गाउँपातलका अन्िगििका र्वद्यालर्हरुलाई 
छारवरृ्त्त बापिको रकम तनकासा ददएकोमा पकतड मा.र्वले छारवरृ्त्त बापिको रकम रु.15,200। र्विरर् 
नगरी र्वद्यालर् खािामा राखेको पाइर्ो । र्विरर् नभएको उक्त रकम सम्बर्न्धिबाट अस ल गरी संर्िर् 
सर्ञ्चिकोष दार्खला गन िपने रु. 

 
 
 
 
 

15200।- 

84.  र्शक्षर् तसकाई अन दान - र्शक्षा िथा मानव श्रोि र्वकास केन्द्र, सानोदठमी भक्तप रबाट प्रकार्शि कार्िक्रम  
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कार्ािन्वर्न प र्स्िका (आ.व २0७६।७७) को र्क्रर्ाकलाप नं.२.7.13.8 को ब दाँ नं 2.1 अन सार 
र्शक्षर् तसकाई सामग्री व्र्वस्थापन अन्िगिि प वि प्राथतमक कक्षाका लातग प्रति र्वद्याथी रु.500,कक्षा 6-8 
र कक्षा 9-10 लाई प्रति र्वद्याथी 200 िथा कक्षा ११-१२ लाई प्रति र्वद्याथी रु.250 का दरले अन दान 
उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको र्वद्यालर्गि र्वद्याथी र्ववरर् (फ्ल्र्ास ररपोटि) 
अन सार तनम्न र्वद्यालर्मा र्वद्याथी संखर्ा भन्दा बर्ढलाई तनकासा ददएकोले बर्ढ तनकासा अस ल ह न  पने रु. 
क्र.
स 

र्वद्यालर्को नाम फ्र्ास ररपोट अन सार र्वद्याथी 
संखर्ा 

शे्रस्िा अन सार 
र्वद्याथी संखर्ा 

बर्ढ संखर्ा बर्ढ भ  क्तानी 
रु. 

1.  मचिवार आ.मा.तब कक्षा ६-8 305 324 19 3800 

2.  मचिवार आ.मा.र्व कक्षा 9-10 310 313 3 600 
3.  मचिवार आ.मा.र्व कक्षा ११-12 95 135 40 10000 
4.  मर्ािदप र मा.र्व 0 57 57 14250 
5.  गरे्श साम दार्र्क प्रा.र्व 23 28 5 2500 
6.  समर्माई प्रा.र्व 29 39 10 5000 

 जम्मा    36150/-  

 
 
 
 
 

36150।- 

85.  छारवरृ्त्त - र्शक्षा िथा मानव श्रोि र्वकास केन्द्र, सानोदठमी भक्तप रबाट प्रकार्शि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
प र्स्िका (आ.व २0७६/७७) को र्क्रर्ाकलाप नं.7.2.1.1 को ब दा नं. 4.1.5 मा दतलि छारवरृ्त्त 
बापि प्रति र्वद्याथी रु.400।- छारवरृ्त्त उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको 
र्वद्यालर्गि र्वद्याथी र्ववरर् (फ्ल्र्ास ररपोटि) अन सार तनम्न र्वद्यालर्मा र्वद्याथी संखर्ा भन्दा बर्ढलाई 
तनकासा ददएकोले बर्ढ तनकासा अस ल ह न  पने रु. 
क्र.
स 

र्वद्यालर्को नाम फ्र्ास ररपोट अन सार र्वद्याथी 
संखर्ा 

शे्रस्िा अन सार 
र्वद्याथी संखर्ा 

बर्ढ 
संखर्ा 

बर्ढ भ  क्तानी 
रु. 

1.  गरे्श साम दार्र्क प्रा.र्व 20 26 6 2400 

2.  लाल र्वहारी मा.र्व 44 66 22 17600 
3.  लाल र्वहारी मा.र्व 6-8 14 36 22 17600 

 जम्मा    37600  

 
 
 
 
 

37600।- 

86.  र्शक्षक अन दान –र्शक्षा र्वभागबाट प्रकार्शि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न प र्स्िका २०७6/७7 को र्क्रर्ाकलाप 
नं 1.1.3.4 मा स्थानीर् िहले कार्िरि र्शक्षकको िलब भत्ता सम्बन्धी  र्ववरर् एर्कन गरी  र्शक्षा 
र्वकास िथा समन्वर् इकाइ माफि ि वा अद्यावतधक र्ववरर् अन सार दरबन्दी, राहि र प्रार्वतधक धार िफि का 
अन दानमा कार्िरि र्शक्षक िथा प्रर्शक्षकहरुलाइ र्वद्यालर्बाट प्राप्त माग फाराम रुज  गरी अन दान उपलव्ध 
गराउने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले तनजी र्शक्षक तनर् र्क्त गरी गाउँपातलका िफि बाट रु.59,70,000।- 
भ  क्तानी गरेको छ भने गाउँपातलका अन्िगिि रहेका र्वद्यालर्हरुमा साःशिि िफि बाट र्शक्षक िलब भिामा रु. 
4,14,32,103।- तनकासा भएको छ । र्वद्यालर् र्शक्षक दरबन्दी तमलान नगरी दरवन्दी नै कार्म 
नभएका र्वद्यालर् र्शक्षकलाई िलब भत्ता तनकासा ददएको िथा कूल र्शक्षक दरबन्दी र र्वद्याथी संखर्ाको 
आधारमा आवश्र्क पने भए मार प्रतिस्पधाित्मक िवरले छनौट गरर शैर्क्षक ग र्स्िर अतभबरृ्र्द् ह ने 
आश्वस्ििा गरेर मार र्शक्षक तनर् र्क्त गन िपने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5970000।- 

87.  र्शक्षा र्वभागबाट प्रकार्शि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न प र्स्िका २०७6।७7 अन सार वालकोटाका र्शक्षकहरुको 
पाररश्रतमक रु.6000। ह ने उल्लेख छ । गाउँपातलकाको तमति 2076।9।15 को तनर्िर् नं.6 बाट 
बालकोटाका र्शक्षकहरुको िलबमा रु.2000।- को दरले वरृ्र्द् गने तनर्िर् गरी ३० वटा वालर्वकास 
केन्द्रलाई १२ मर्हनाको रु.720000।– भ  क्तानी गरेको छ । स:शििबाट िलब अन दान तनकासा 
भएकोमा  प न गा.पाको तनर्िर्बाट थप तनकासा ददएको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 

720000।- 
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88.  बर्ढ तनकासा - र्शक्षा िथा मानव श्रोि र्वकास केन्द्र, सानोदठमी भक्तप रबाट प्रकार्शि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
प र्स्िका २०७६/77 को र्क्रर्ाकलाप नं.1.1.3.4 अन सार स्थानीर् तनकार्ले कार्िरि र्शक्षकको िलब 
भत्ता एर्कन गरी सोही अन सार र्वद्यालर्बाट प्राप्त मागफारामको रुज  गरी रकम तनकासा गन िपने उल्लेख छ 
। नम ना छनौट गरी परीक्षर् गदाि गो.भौ.नं. 116-2077।2।8 बाट तनम्न र्वद्यालर्हरुमा तनम्न 
चौमातसकमा माग फारम भन्दा बढी तनकासा भएको पाइर्ो ।कार्ािलर्ले बर्ढ तनकासा रकम सम्बन्धीि 
र्वद्यालर्बाट अस ल गन िपने रु. 
र्वद्यालर्को नाम चौमातसक र्ववरर् तनकासा रकम रु. माग रकम रु. बर्ढ तनकासा रु. 
पकतड तन.मा.र्व दोश्रो 654388 650166 4222 

मचिवार आ.र्व दोश्रो 1747889 1727209 20680 

मचिवार आ.र्व िेश्रो  4752669 4495760 256909 

जम्मा    281811  

 
 
 
 
 
 
 

2,81,811/- 

89.  ग्रडे भ  त्तानी – कार्ािलर्ले र्वद्यालर् र्शक्षक र्किावखानाले पाररि गरेको िलबी प्रतिवेदन अन सार 
र्शक्षकहरुको िलबभत्ता भ  क्तानी गन िपदिछ । र्शक्षक र्किाबखानाको पाररि िलर्व प्रतिवेदन अन सार श्रीराम 
माध्र्ातमक र्वद्यालर्का र्शक्षक श्री कृष्र् प्रसाद पन्थलाई रु.4700। उपलव्ध गराउन पनेमा रु.5640। 
उपलव्ध गराएकोले पाररि गरेको ग्रडे भन्दा रु.940।- बर्ढ भ  क्तानी भएकोले कमिचारी सञ्चर्कोष थप र 
चाडवाड खचि समेि रु.13348।- बर्ढ भ  क्तानी भएको अस ल ह न  पने रु. 

 
 
 
 
 

13348।- 

90.  अन दानको अन गमन - कार्ािलर् आफूले ददएको अन दानको उपर्ोगको स तनर्िििाको लातग अन गमनको 
व्र्वस्था गन िपदिछ । कार्ािलर्ले ७ मदरसाहरुलाई परम्परागि र्वद्यालर् अन दान अन्िगिि रु. २ लाख ४१ 
हजारको दरले रु.16 लाख ८७ हजार अन दान तनकासा ददएकोमा र्वद्यालर्हरुले प्राप्त गरेको अन दान 
रकमको कार्ि प्रगति र्ववरर् िथा लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन पेश गरेको देर्खएन । अन दानको अन गमन र 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन संलग्न नह ँदा िोर्कएको शीषिकमा खचि भर्ो भएन र्र्कन गनि सर्कएन । िसथि 
अन गमन प्रतिवेदन िथा लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन पेश ह न  पने देर्खएको छ । 

 

91.  कार्ािलर्ले माग र आवश्र्किाको तनधािरर् गरी खररद गन िपदिछ ।र्वद्यालर्का छाराहरुलाई सेतनटरी प्र्ाड 
र्विरर् कार्िक्रम अन्िगिि कार्ािलर्ले तमति 2077।3।22 मा रेर्वका फामेसीसँग सम्झौिा भई प्रति 
इकाइ रु61।585 को दरले 21944 थान जम्मा रु.13,51,421।- मा सोझै खररद गरेको छ । सो 
सम्बन्धमा कार्ािलर्सँग छलफल गदाि कोतभड १९ को कारर् असोज मर्हनामा र्वद्यालर् ख ले पिाि 
अतधकांश र्वद्यालर्हरुमा र्विरर् भै सकेको भनाइ रहेको छ । कार्ािलर्ले र्वद्यालर्हरुमा र्कशोर उमेर 
सम हका छारा कति छन ्भन्ने िथ्र्ाङ्क समेि संकलन गरेको छैन भने क न क न र्वद्यालर्लाई कति र्विरर् 
गररर्ो भन्ने र्ववरर् समेि अद्यावतधक गरेको छैन ।कार्ािलर्को स्वास्थ्र् शाखाले समेि र्वद्यालर् 
छाराहरुको लातग सेतनटरी प्र्ाड र्विरर् कार्िक्रम सञ्चालन गरेको ह दाँ माग र आवश्र्किाको पर्हचान नै 
नगरी कार्िक्रममा समेि दोहोरोपना ह नेगरी सोझै खररद गरेको उर्चि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1351421।- 
92.  अन पातिक कट्टी – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सतमति वा 

लाभग्राही सम दार्लाई तनमािर् कार्ि वा सेवाको काम ददंदा उपतनर्म (३) को खण्ड (ख) बमोर्जम लागि 
अन मानमा रहेको मूल्र् अतभबरृ्र्द् कर, ओभरहेड, कर्न्टन्जेन्सी रकम र जनसहभातगिाको अंश कट्टा गरेर 
भ  क्तानी ददन पने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले मर्ािदप र माद्यातमक र्वद्यालर्को भवन तनमािर् गनि 
रु.17,73,797।- को लागि अन मान िर्ार गरी सोही बमोर्जम कार्िसम्पन्न भएमा गाउँपातलकाबाट 
रु.16 लाख अन दान उपलव्ध गराउने  गरी सम्झौिा भएकोमा तनमािर् सम्पन्न रु.15,60,62४।- मा 
भएको छ । लागि अन मान र सम्झौिा भन्दा िटी काम भएकोमा सम्पन्न कामको सम्झौिा अन सारको 
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अन पािमा कार्ािलर्ले भ  क्तानी गन िपने अंश कट्टा गरी उपभोक्ता सतमतिलाई भ  क्तानी ददन पनेमा कार्ािलर्ले 
रु.१६,००,०००।- भ  क्तानी ददएकोले बर्ढ भ  क्तानी रु.1,60,317।- असूल ह न पने रु. 

1,60,317।- 

 म खर्मन्री ग्रातमर् र्वकास कार्िक्रम  

93.  बैठक भत्ता - कार्ािलर्का कमिचारी र पदातधकारीहरु र्वच पररचर्ात्मक बैठक भनी कार्ािलर्ले बजेट खचि 
गन िह दैन । म खर्मन्री ग्रातमर् र्वकास कार्िक्रम अन्िगिि मूखर्मन्री ग्रातमर् र्वकास कार्िक्रम कार्िर्वधी 
िर्ार र गाउँपातलकामा पररचर्ात्मक बैठक भनी तनम्न पदातधकारीहरुले र्वतभन्न तमिीमा भत्ता ब झेकोले र्सरी 
ब झेको भत्ता अस ल ह न  पने रु. 
कमिचारीको नाम ददन भ  क्तानी रकम कर बाहेक 

अध्र्क्ष चन्द्र भ  षर् र्ादव 4 3400 
उपाध्र्क्ष भानमिी बतनर्ा 4 3400 
२ नं. वडाध्र्क्ष ककबलमन ग प्ता 4 3400 
4 नं. वडाध्र्क्ष क महरा लोध 4 3400 
प्र.प्र.अ नरे प्रसाद र्ितमरे 4 3400 
कार्िक्रम सहजकिाि र्पं्रकला चौधरी 4 3400 
ना.स  जगददश प्रसाद वमाि 4 2550 
ले.पा अर्वनास अग्रहरी 3 2550 
जम्मा  25500  

 
 
 
 

25500/- 

94.  पेश्की बाकँी  -  कार्ािलर्ले माग र आवश्र्किाको पर्हचान गरी कार्िक्रमहरु छनौट गन िपदिछ । वस्ि तनष्ट 
र्ोजना िथा कार्िक्रम छनौट भए पिाि मार कार्ािलर्ले सोको कार्ािन्वर्न गनि तनर्िि मापदण्ड िर्ार गरी 
पेश्की खचि लेख्न पदिछ। कार्ािलर्ले आवश्र्किाको पर्हचान, लाभग्राही सम हको छनौट, कृषकको 
ब्र्वसार्र्क क्षमिा पर्हचान जस्िा आधारभ  ि र्वषर्हरुको समेि मूल्र्ाङ्कन नगरी तनम्न कार्िक्रमका लातग 
तनम्न कमिचारीहरुलाई पेश्की ददएकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म फर्छ्यौट नभएको रु. 
गो.भौ.नं. तमति पेश्की तलनकेो नाम कार्िकमको नाम पेश्की रकम 

4-2077/3/16 सहजकिाि र्पर्न्कला चौधरी अति र्वपन्न िरपररवारलाई तसलाई मेतसन र्विरर् 800000 
5-2077/3/16 पश  शाखा प्रम ख सनोज 

क मार चौधरी 
अति र्वपन्न िरपररवारलाई बाख्रा र्विरर् 1000000 
व्र्वसार्र्क कृषकलाई स्पे टंकी र्विरर् 500000 
अपाङ्गहरुको लातग दिल र्चर्र र्विरर् 280000 

 देबेन्द्र प्रसाद उपाध्र्ार् सभा सञ्चालन खचि 250000 
 ओम प्रसाद पाण्डे करबलहा गाउँमा बोररङ जडान 300000 
जम्मा   3130000/- 

 

 
 
 
 
 
 
 

31,30,000।- 

95.  फूसको छाना र्वस्थापन कार्िक्रम - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 5 र खररद तनर्मावली, 
२०६4 को तनर्म १० अन सार साविजतनक तनकार्ले तनर्म ९ को अतधनमा रर्ह लागि अन मान िर्ार 
गन िपने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले म खर्मन्री ग्रातमर् र्वकास कार्िक्रम अन्िगिि फूसको छाना र्वस्थापन 
कार्िक्रममा गो.भौ.नं.7-2077।3।28 बाट रु.23,82,761।- खचि गरेकोमा सोको लागि अन मान 
िर्ार नगरी ट क्रा ट क्रा गरी चण्डी तनमािर् सेवाबाट ६ वटा ट्रस भवन तनमािर् गराएको छ । उक्त 
कार्िक्रममा तनमािर् व्र्वसार्ीको ७ वटा र्वल बमोर्जम रु.23,40,630।35 भ  क्तानी ह न  पनेमा 
रु.23,82,761।- भ  क्तानी भएकोले बर्ढ भ  क्तानी रु.42,131।- अस ल  गन िका साथै ऐन िथा 
तनर्मावली र्वपररि लागि अन मान िर्ार नै नगरी ट क्रा गरी तनमािर् कार्िको सोझै खररद गरेको तनर्म 
सम्मि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2382761।- 
95.1.  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर - आन्िररक राजस्व र्वभागको २०७६।२।२७ र महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को  
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२०७६।३।१० को परान सार ठेक्का माफि ि तनमािर् व्र्वसार्ीसंग कार्ि गराएकोमा र्वजक रकमको  मूल्र् 
अतभवरृ्र्द् कर रकमको ५० प्रतिशिले ह ने रकम कट्टा गरी कार्ािलर्ले राजस्व खािामा दार्खला गन िपने 
व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले तनम्नान सारका कार्ि तनमािर् व्र्वसार्ीसंग ठेक्का माफि ि गराएकोमा भ  क्तानी भएको 
मूल्र् अतभबरृ्र्द् करको ५० प्रतिशिले ह ने रकम कट्टा गरी राजश्व दार्खला गरेको नदेर्खएकोले राजश्व 
दार्खला गरेको वा मू.अ.कर समार्ोजन गरेको प्रमार् पेश ह न  पने रु. 
गौ.भौ.नं. तमति फमिको नाम र्वल रकम  6.5% मू.अ.कर 

11-2077/3/26 स.पू ट्रस्टी तनमािर् सेवा 340026 22102 
171-2077/3/28 ए आर के तनमािर् सेवा 489504 31818 

7-2077/3/18 
म खर्मन्री ग्रातमर् र्वकास 

चण्डी तनमािर् सेवा 295921 19235 

चण्डी तनमािर् सेवा 295787 19226 

चण्डी तनमािर् सेवा 295787 19226 

चण्डी तनमािर् सेवा 295787 19226 

चण्डी तनमािर् सेवा 296500 19273 

चण्डी तनमािर् सेवा 295787 19226 

चण्डी तनमािर् सेवा 295786 19226 

  जम्मा 
 

188558  

 
 
 
 
 
 

188558।- 

 कृर्ष  

96.  लाभग्राही छनौट - गाउँपातलकाले मापदण्ड िथा कार्िर्वतध िर्ार गरी अन दान पाउने कृषकको छनौट 
गन िपदिछ।कृषकको व्र्वसार्र्क क्षमिा, जनशर्क्त, सम दार्मा प र्र र्ाउन सक्ने र्ोगदान, गि र्वगिमा 
गाउँपातलका र अन्र् तनकार्हरुबाट क नै र्कतसमको वस्ि गि िथा नगद अन दान प्राप्त गरेको भए सो 
समेिलाई आधार तलई वस्ि तनष्ट आधार िर्ार गरी प्रस्िावकहरु मध्रे्बाट उत्कृष्ट ठातनएको लाभग्राहीलाई 
छनौट गन िपदिछ । कार्ािलर्ले भकारो स धार कार्िक्रम अन्िगिि वडा कार्ािलर्हरुमा स चना टाँस गरी परेका 
३० तनवेदनबाट लाभग्राही छनौट गदाि छनौटको आधार ख लाएको छैन भने तनवेदक भन्दा बर्ढ संखर्ा १ 
समेि जम्मा ३१ जना कृषकहरुलाई ५० प्रतिशि अन दान स्वरुप प्रति कृषक रु.10,000।- का दरले 
रु.3,10,000।- र पम्प सेट र्विरर् गनि १६ कृषक सम ह छनौट गरी रु.432000।- अन दान 
उपलव्ध गराएको छ ।गाउँपातलकाको अन दान कार्िर्वतध अन सार कृर्ष शाखाबाट सो कार्िक्रमको तनर्तमि 
अन गमन गने उल्लेख भएिापतन सोको अन गमन समेि भएको छैन ।अन दानको उर्चि उपर्ोगबाट प्राप्त 
उपलर्व्धको प्रभावकारी अन गमन गरी सोको अतभलेख व्र्वर्स्थि गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान पदिछ । 

 

97.  प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम –  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू 
गराउन एवम ्सामूदार्र्क पूवािधारहरुको र्वकास माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा स धार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िह तभर प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम 
संचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम गाउँपातलकाले बेरोजगारको िथ्र्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, 
स चीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अन सार, कामका लातग रोजगार 
कार्िक्रममा संलग्न गराई रोजगारी ददन पने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ािलर्बाट बेरोजगारको अद्यावतधक िथ्र्ाङ्क 
लेखापरीक्षर् समक्ष पेश भएन । कामका लागी रोजगार कार्िक्रम कार्ािन्वर्नका लातग तनदेर्शका अन रुप 
उत्पादनम लक कार्िमा र्ोजना छनौट गरी कार्ि गन िपनेमा कार्ािलर्ले र्ोजनाको छनौट पतन गरेको पाइएन। 
गाउँपातलकाले र्स कार्िक्रम अन्िगिि र्ो बषि गो.भौ.नं.176-2077/3/30 बाट रु.2270000।–खचि 
गरेकोमा तनम्नान सार भएको पाइर्ो । 

क) कार्ािलर्ले असारको अर्न्िममा पातलका तभरका र्वतभन्न र्वद्यालर्हरुको लातग रंगरोगन कार्ि भनी  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

35 

 

तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

रु.5,54,030।- को रंगरोगन सामाग्री र ज्र्ाला बापि 154 जना कामदारको 8 ददनको 
रु.500।- का दरले रु. 6,16,000।- र 116 जना कामदारको 10 ददनको रु.500।- का 
दरले रु. 5,80,000।- गरी जम्मा रु. 17,50,030।– खचि गरेको छ । कार्ािलर्ले 
र्वद्यालर् रंगरोगनमा खचि गन ि प  वि रंगरोगन आवश्र्क भएका र्वद्यालर्हरुको िथ्र्ाङ्क तलई सो 
कार्िको लातग आवश्र्क पने जनशर्क्त र लागिको अन मान िर्ार गरी कार्ि गन िपनेमा सो नगरी 
१३ र्वद्यालर्का प्रतितनधीहरु सर्हि तमति २०७७ असार २० मा माइन्र् ट गरी बजेट र्रज नगने 
उद्देश्र्ले असारको अर्न्िममा मार कार्ि गरेको छ ।  

ख) वडा नं. १ रामनगर गाउँमा क लो तनमािर् कार्िमा रु. 1,51,194।- को मालसामान खररद र २२ 
जना कामदार २० ददनको रु.500।- का दरले रु.2,20,000।- गरी जम्मा रू. 
३,८५,९७०।- खचि भएकोमा खररद भएका सामानहरु र्जन्सी दार्खला भएको पाइएन । 
प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम अन्िरगि प्रत्रे्क बषि लेवरको लातग आवश्र्क क टो, कदालो, बेल्चा 
जस्िा सामान खररद गने र र्जन्सी अतभलेख व्र्वर्स्थि नगने कार्िले आतथिक अन शासन कार्म नह न े
िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान पदिछ । 

अि: आतथिक बषिको अर्न्िममा कामदार र खचिको लागि अन मान समेि िर्ार नगरी माइन्र् टको आधारमा 
भएको र्स प्रकारको खचि रु.21,21,224।- तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2121224/- 

 र्वपद् व्र्वस्थापन कोष  

98.  आम्दानीको स्रोि र खचि - कोतभड १९ रोकथाम तनर्न्रर् र व्र्वस्थापनमा कार्ािलर्ले पेश गरेको र्ववरर् 
अन सार आतथिक वषिको मसान्ि सम्म आम्दानी रु. १,३४,०२,८४८।- प्राप्त गरी रु. १,१६,९१,६४०।- 
खचि गरेको छ ।जसको र्ववरर् देहार्अन सार रहेको छ : 

आम्दानीको स्रोि प्राप्त रकम खचि र्शषिक रकम 

स्थानीर् िहको आफ्नै बजेटबाट र्वतनर्ोजन भएको १३२७५००० राहि र्विरर् १५००००० 
संर्िर् कोतभड कोषबाट  आईशोलेसन केन्द्र तनमािर् व्र्वस्थापन २०१८१८ 
कमिचारी िलब ६१८४८ खाधन्न ४६५०१९६ 
अन्र् स्रोिबाट प्राप्त आर् ६६००० औषतध एवं स्वास्थ्र् उपकरर् िथा सामाग्री खररद ३५२०७५६ 
  अन्र् खचि १८१८८७० 
जम्मा १३४०२८४८         जम्मा ११६९१६४०  

 

99.  वार्षिक प्रतिवेदन - र्वपद जोर्खम न्र् तनकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् र्वपद् 
व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथिक वषिमा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी 
र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमति समक्ष पेश गन िपने व्र्वस्था 
छ।कार्ािलर्ले सोको प्रतिवेदन िर्ारी सम्बर्न्धि समक्ष पेश गरेको पाइएन। ऐनमा भएको प्रावधानको 
पालना गन िपदिछ । 

 

100.  जोर्खम भत्ता - नेपाल सरकारद्वारा जारी भएको कोरोना भाइरस (कोतभड १९) को संक्रमर्को उपचारमा 
संलग्न जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश,२०७७ को ब ंदा ७(ङ)मा, अन गमन म ल्र्ाङ्कन िथा 
व्र्वस्थापनमा संलग्न प्रशासतनक जनशर्क्तलाई नेपाल सरकारले िोकेको श रु िलब स्केलको ५० प्रतिशि र 
कन्ट्रर्ाक टे्रतसङ्गमा खर्टएका स्वास्थ्र्कमी, क्वारेनर्टनमा खर्टएका जनशर्क्तलाई ७५ प्रतिशि जोर्खम भत्ता 
प्रदान गनि सक्न ेव्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले अग्रपंतिमा खटेका स्वास्थ्र्कमी, स रक्षाकमी,राजनैतिक पदातधकारी 
र  प्रशासतनक कमिचारीलाई जोर्खम भत्ता वापि रु.४१,९१,७८५।- खचि लेखेको छ । 

 

101.  खररद व्र्वस्थापन -  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४५(१)मा र्वशेष पररर्स्थतिमा 
खररद गने सम्बन्धी व्र्वस्था अन सार ऐनको दफा ६६ वमोर्जम खररद गदाि साविजतनक तनकार्ले खररदको 
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आवश्किाको तलर्खि र्ववरर्, ग र्स्िर, पररमार् शिि र कार्ि सम्पन्न गने अवतध जस्िा र्ववरर् िर्ार गरी 
आकर्स्मक पररर्स्थतिको सामना गनि आवश्र्क,पररमार् र समार्वतधका लातग मार र्थासम्भव प्रतिस्पधाि 
गराई वा एउटा मार तनमािर् व्र्वसार्ी, आप िीकिाि, परामशिदािा वा सेवा प्रदार्कसँग तलर्खि दरभाउ वा 
प्रस्िाव तलई स्वच्छ र उर्चि म ल्र्को लातग वािाि गरी खररद गन ि पने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले पेश 
गरेको र्ववरर् अन सार कोतभड -१९ को प्रकोप रोकथाम र न्र् तनकरर्का लातग देहार् अन सारका म खर् 
स्वास्थ्र् सामाग्रीको खररद गरेको छ । खररद दर लट अन सार फरक रहेको छ । सम्प र्ि सामाग्रीको म ल्र् 
ख ल्न ेगरी खररदको र्ववरर् पेश गरेको छैन ।कार्ािलर्ले खररद तनर्मावली वमोर्जम र्वशेष पररर्स्थतिमा 
खररद गने प्रावधानको पालना गरेको छैन ।र्सको उदाहरर् देहार् अन सार रहेको छ: 

सामानको नाम स्पेर्शर्फकेशन  खररद सम्झौिा 
तमति 

सामान प्राप्त तमति इकाई पररमार् दर क ल रकम 

र्पपीई  ०७६ -१२-२८  ०७६ -१२-२८     ६७८०० 
र्पपीई  ०७६ -१२-३०  ०७६ -१२-३०     ४८००० 
र्पपीई  ०७७ -२-१०  ०७७ -२-१०     ६३९६९ 
माक्स  ०७६ -१२-१२  ०७६ -१२-१२     ६९३०० 
माक्स  ०७६ -१२-१२  ०७६ -१२-१२     २२५००० 
माक्स  ०७६ -१२-३०  ०७६ -१२-३०     ७६२५० 
N-95 Mask  ०७६ -१२-१८  ०७६ -१२-१८     २५४२५ 
N-95 Mask  ०७७ -१२-३०  ०७७ -१२-३०     ६९६००  

102.  परीक्षर् - कार्ािलर्ले संक्रमर् अवतधभर प्राथतमर्ककरर् गरी सबै क्षेरमा गरेको परीक्षर् संखर्ा १६० मध्रे् 
२६ संक्रतमि फेला परेको देर्खन्छ ।परीक्षर् र सो को दर देहार् अन सार रहेको देर्खन्छ : 

मर्हना सबै क्षरेमा गरेको क ल पररक्षर् 
संखर्ा 

Priprity 1 क्षरेमा गरेको परीक्षर् 
संखर्ा 

Priprity2क्षरेमा गरेको परीक्षर् 
संखर्ा 

 परीक्षर् संखर्ा संक्रतमि संखर्ा परीक्षर् संखर्ा संक्रतमि संखर्ा परीक्षर् संखर्ा संक्रतमि संखर्ा 
२०७७ बैशाख 
देर्ख असार सम्म 

१६० २६ १६० २६ ० ० 

 

 

103.  राहि सामग्रीको खररद र र्विरर् - लकडाउनको अवतधमा कार्ािलर्ले देहार्का राहि सामाग्री 
रु.1473935।- मा खररद गरी र्विरर् गरेको र्ववरर् पेश गरेको छ । सबै सामाग्रीको म ल्र् ख ल्न ेगरी 
र्ववरर् पेश नभएकाले म ल्र् र पररमार् र्वच ि लना गनि सर्कएन ्।खररद र र्विरर् गरेको पररमार् समान 
भएिा पतन र्विरर्को अवस्था ख ल्ने गरी तबल भरपाई पेश नगरेकाले र्स सम्बन्धमा र्र्कन ह न सर्कएन ।  

राहि सामाग्री  ईकाइ खररद पररमार् जम्मा र्विरर् पररमार् बाकँी पररमार् 

चामल के .र्ज.  १४५५६ ७२७८०० १४५५६ - 
मटर दाल के .र्ज.  ३१७८ २२२४६० ३१७८ - 
न न के .र्ज.  २२७४ ५६८५० २२७४ - 

िेल पेटी १०३७ १५६५८७ १०३७ - 

आल   के .र्ज.  ७५० २२५०० ७५० - 

प्र्ाज  के .र्ज.  ५०० २०००० ५०० - 

हररर्ो माक्स थान ७८०० १९५००० ७८०० - 

साब न पेटी /वटा २६९४ ७२७३८ २६९४ - 

पातलकाले ७ वटा वडाको ५७८५ िरध रीका १७६८६ जनसंखर्ालाई चामल, दाल, न न, िेल र साब न 
र्विरर् गरेको छ ।राहि सामाग्री खररद गदाि र्वतभन्न वडाहरुले फरक फरक दरमा खररद गरर र्विरर् 
गरेकाले खररदमा एकरुपिा देर्खएन ।        
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104.  गाउँपातलकाले कोतभड-१९ को कारर् क्वारेन्टाइनमा रहेका व्र्र्क्तको लातग खाद्यान्न आप तिि गदाि 
क्वारेन्टाइनमा रहेका व्र्र्क्तहरुको संखर्ा र दैतनक रुपमा आवश्र्क पने पौर्ष्टक आहारको र्वच सन्ि लन 
तमलाएर खाद्यान्न आप तिि गन िपदिछ । कार्ािलर्ले क्वारेन्टाइनमा आप तिि गरेको खाद्यान्न पररमार् ख लाई 
शे्रस्िा अद्यावतधक गन िपनेमा सो समेि नख लाई कतिपर् सामानको पररमार् नख लाइ बोराको र्हसाबमा खचि 
जनाएको छ ।(जस्िो मोटर सेिो २ बोरा,रहर दाल २ बोरा,मटर दाल ३ बोरा, सोर्र्वन १ बोरा, आदद) 
र्सबाट क्वारेन्टाइनमा रहेका व्र्र्क्तहरुको लातग आवश्र्क पररमार्मा मार खाद्यान्न खररद भएको छ भनी 
आश्वश्ि ह न सर्कएन । 

 

105.  कार्ािलर्ले कोतभड १९ को कारर् क्वारेन्टाइनमा रहेका व्र्र्क्तहरुको अवतध ख ल्ने गरी िथ्र्ाङ्क अद्यावतधक 
गरी राखेको छैन । र्सबाट क न स्थानमा रहेको क्वारेन्टाइनमा एक व्र्र्क्त कति समर् रहर्ो र उसको 
लातग गाउँपातलकाले वास्िर्वक रुपमा कति खचि गर्र र्ो भनी एर्कन ह न सर्कएन । 

 

106.  भ  क्तानीमा करकर्ट्ट – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८५ अन सार भ  क्तानीमा करकर्ट्ट गन िपने व्र्वस्था छ 
। कार्ािलर्ले कोतभड १९ को कारर् क्वारेन्टाइन सञ्चालन गनि तनम्न फमिबाट खाद्यान्न खररद गरेकोमा 
र्वजक मूल्र्मा लाग्ने अतग्रम आर्कर कट्टा गरेको छैन ।अतग्रम कर बापिको रकम अस ल ह न  पने रु. 
गो.भौ.नं. तमति फमिको नाम र्वजक रकम १.5% अतग्रम कर कैर्फर्ि 

87-20773/18 पाल जनरल स्टोर 207210 3108 सनोज क मार चौधरीको पे.फ 

93-20773/27 

  
  
  

पाल जनरल स्टोर 481053 7216 सनोज क मार चौधरीलाई 
सोधभनाि 
  
       
  
  

आददत्र् ग्र्ास सप्लार्सि 76225 1143 

स तनल क मार र ट सप्लार्सि 84316 1265 

जनादिन ब क्स एण्ड जनरल स्टोसि 50755 761 

73-2077/3/5 पाल जनरल स्टोर 121075 1816 

  जम्मा   15310    

 
 
 

15,310/- 

107.  कार्ािलर्ले राहि र्विरर् गदाि वास्िर्वक र्पतडिले पाउने गरी आतधकारीक िथ्र्ाङ्कको आधारमा र्विरर् 
गन िपदिछ । गो.भौ.नं. ८८-2077।3।21 कार्ािलर्ले कोतभड १९ को प्रथम संक्रमर् पिाि र्जल्ला 
प्रशासनको आदेशमा गाउँपातलका तसल भएको भनी राहि र्विरर् गनि ज्र्ोिी गल्ला भण्डारबाट चामल, दाल 
र िेल खररद िथा तबिरर्मा रु.1,00,000।- खचि लेखेको छ । कार्ािलर्ले गाउँपातलका तभरका 
वास्िर्वक र्पतडिले कति पररमार्मा क न क न बस्ि  प्राप्त गरे भनी देर्खने गरी शे्रस्िा अद्यावतधक गरेको 
छैन। र्सबाट वास्िर्वक र्पतडिले प्राप्त गरेका छन ्भनी आश्वस्ि ह न नसर्कएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 

100000।- 

108.  89-2077।3।21 कोतभड-१९ को अवस्थामा सहर्ोग गरेको भनी कार्ािलर्ले प्रम ख प्रशासर्कर् 
अतधकृिको िोक आदेशमा इ.प्र.का. मझगाँवालाई इन्धन खचि बापि रु.2,00,000।- खचि लेखेको छ । 
छ टै्ट अर्खिर्ारी प्राप्त गने कार्ािलर्को लातग खचि भ  क्तानी गने कार्ि तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु. 

 
 

200000।- 

109.  ९२-2077।3।20 कार्ािलर्ले होराइन मेतडसन सप्लार्सिबाट  रु.4,99,999।- को औषतध खररद 
गरेकोमा सोको र्जन्सी दार्खला परीक्षर् गदाि खररद भएका औषतध सोही ददन आम्दानी जनाई खचि जनाएको 
छ । र्सबाट कार्ािलर्मा खररद भएका औषतधहरुको सर्ह सद पर्ोग भएको छ भनी आश्वस्ि ह न सर्कएन। 

 

110.  कार्ािलर्ले क्वारेन्टाइन सञ्चालन गनि सनोज क मार चौधरीलाई पेश्की ददई आवश्र्क खाद्यान्न खररद गरेको 
छ । र्सरी खचि गदाि क्वारेन्टाइन सञ्चालन अवतधको मार खचि लेख्न पदिछ । नम ना परीक्षर् गदाि 
कार्ािलर्ले कारोवार तमति र के्रिाको नाम उल्लेख नभएको र क्वारेन्टाइन सञ्चालन अवतध भन्दा अगातडको 
अवतधको समेि र्वल भ  क्तानी गरेको पाइएकोले कारोवार तमति र के्रिाको नाम उल्लेख नभएका र 
क्वारेन्टाइन सञ्चालन भन्दा अगातडको अवतधको भ  क्तानी रकम सम्बर्न्धिबाट अस ल ह न  पने रु. 

 
 
 
 
 

2,17,361।- 
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गो.भौ.नं. तमति क्वारेन्टाइन 
सञ्चालन अवतध 

फमिको नाम र्वल नम्बर र तमति र्वल रकम 

93-2077/3/27 2077/2/27-
3/31 

जनादिन ब क्स एण्ड जनरल स्टोसि 163-2077/2/18 10195 

164-2077/2/20 8680 

165-2077/2/25 6850 
आर.के र ट सेन्टर 12-तमति नभएको 16400 

11-तमति नभएको 20541 
10-तमति नभएको 20620 
9-तमति नभएको 13000 

73-2077/3/5 2077/2/17-
2077/2/28 

पाल जनरल स्टोसि 239-2077/2/15 37090 
14-2077/2/15 8400 
19-2077/2/15 7975 
20-2077/2/16 17240 
21-2077/2/16 33240 
22-2077/2/16 17130 

जम्मा    217361  

 
 
 

111.  कार्ािलर्मा साविजतनक सवारी साधन भएको अवस्थामा कार्ािलर्ले सवारी साधन भाडामा तलन तमल्दैन । 
कार्ािलर्ले तमति 2077।2।3 देर्ख कोटर्हमाई गाउँपातलका मझगवा क्वारेन्टाइनको लातग भनी गाडी नं. 
ल २च ४१८९ लाई प्रति ददन रु.1000।- को दरले भ  क्तानी ददने गरी ५३ ददन भाडामा तलई 
रु.53,000।- खचि लेखेको छ । कार्ािलर्मा सवारी साधन भएको अवस्थामा एक वटा क्वारेन्टाइनको 
लातग मार भनी खचि लेखेको उक्त रकम रु.47,700।- सम्बर्न्धिबाट अस ल ह न  पने रु.  

 
 
 
 
 

47,700।- 

111.1.  गातड भाडा बापिको भाडाकर कार्ािलर्ले स्थानीर् सर्ञ्चिकोषमा दार्खला गरेकोले उक्त रकम संर्िर् 
सर्ञ्चिकोष दार्खला ह न  पने रु. 

 

5300।- 

112.  कार्ािलर्ले क्वारेन्टाइन व्र्वस्थापन वापिको खचि भ  क्तानी गदाि दोहोरो नपने गरी खचि लेख्न पदिछ । 
कार्ािलर्ले तमिी 2077।2।27-2077।3।20 सम्मको क्वारेन्टाइन व्र्वस्थापन बापि गो.भौ.नं.93-
2077।3।27 बाट सनोज क मार चौधरीलाई रु.7,93,853।- भ  क्तानी गरेको छ । त्र्स्िै गो.भौ.नं. 
94-2077।3।28 बाट मर्ािदप र मा.र्व क्वारेन्टाइन व्र्वस्थापन भनी प्रददप क मार कहारलाई तमिी 
2077।3।1-2077।3।9 सम्मको रु.1,16,765/- भ  क्तानी गरेको छ । कार्ािलर्ले सनोज क मार 
चौधरीको खचि भ  क्तानी गदाि कार्िक्षेर नख लाई भ  क्तानी गरेको छ । र्सरी खचि भ  क्तानी गदाि खचि दोहोरो 
परेको छैन भनी आश्वस्ि ह न सर्कएन । 

 

113.  गो.भौ.नं.61-2077।2।24 कार्ािलर्ले क्वारेन्टाइनमा आवश्र्क सर्न कक्ष तनमािर्का लातग र्वतभन्न 
फमिहरुबाट रु. 1,28,063।- म ल्र् बराबरका तसरक, डसना र िन्ना खररद गरेकोमा सोको र्जन्सी दार्खला 
परीक्षर् गदाि र्जन्सी खािा र र्जन्सी दार्खला प्रतिवेदनमा र्जन्सी दार्खला नम्बर उल्लेख भएको छैन । 
र्सबाट खररद भएको परीमार्मा नै र्जन्सी दार्खला भएको छ भनी आश्वस्ि ह न सर्कएन । 

 

114.  गो.भौ.नं.71-2077।2।32 कार्ािलर्ले मर्ािदप र मा.र्व क्वारेन्टाइनको खाद्यान्न सामाग्री खचि बापि प्रददप 
क मार कहाँरलाई रु4,00,650।- भ  क्तानी गरेकोमा क्वारेन्टाइन अवतध ख लेको छैन ।र्सबाट वास्िर्वक 
क्वारेन्टाइन अवतधको मार खचि भ  क्तानी भएको छ भनी आश्वस्ि ह न सर्कएन । 

 

115.  कार्ािलर्ले सर्ञ्चिकोषमा व्र्र्भार पने गरी अन त्पादक खचि लेख्न  ह दैन । गो.भौ.नं. ६२-2077।2।24 
गाउँपातलकाका र्वतभन्न स्थानमा कोतभड तनर्न्रर्को लातग सेतनटाइजेशन गने कार्िको अन गमन भनी तनम्न 
पदातधकारीहरुलाई रु.25,585।- भ  क्तानी गरेकोले सो रकम अस ल ह न  पने रु. 
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पदातधकारीको नाम ददन दर  कर बाहेकको भ  क्तानी रकम रु. 
अध्र्क्ष चन्द्रभ  षर् र्ादव 7 700 4165 
प्र.प्र.अ नरे प्रसाद र्ितमरे 6 700 3570 
ले.अ. ओमेश ग्ररेै 6 700 3570 
स्वा.संर्ोजक मन बहाद र क ँ वर 6 700 3570 
आर् वेद संर्ोजक रर्वन्द्र प्रसाद तमश्र 6 700 3570 
इर्न्जतनर्र मो.न रुल ह सेन खा ँ 6 700 3570 
स.प्र.तन अतनल थापा 6 700 3570 
जम्मा   25585  

25,585।- 

116.  मोबाईल खररद - कार्ािलर्ले जारी गरेको र्वपद् व्र्वस्थापन कोष (संचालन कार्ािर्वतध)२०७६ को पररच्छेद 
२ खण्ड ९ मा तनर्तमि प्रशासतनक कार्िका लातग कोष रकम खचि गनि नपाईने व्र्वस्था गरेको छ । 
कार्ािर्वतधको ममि र्वपररि गो.भौ.नं. ३ तमति २०७६-८-१९ मा र्वपि व्र्बस्थापनका सर्चव जगददश वमाि 
लाई मोबाईल खररद गरी रु.25,000।-खचि लेखेको रकम तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु.  

 
 
 
 

25000।- 

117.  र्वल भरपाई बेगर खचि - आतथिक कार्ािर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 2076 को दफा ५१ अन सार 
र्जम्मेवार व्र्र्क्तले ऐन बमोर्जम ररि प र्र र्ाइ लेखा अद्यावतधक गन िपने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले गो.भो.नं.३९ 
तमति २०७७।२।३ मा क्वारेन्टाइन ब्र्वस्थापनका लातग प्रददप कोहारलाई र्वल भरपाई वेगर 
रु.१,३५,४१३।- भ  क्तानी ददएको छ । खचि तबल भरपाई बेगर भ  क्तानी ददएको रकम अस ल गन िपने रु.  

 
 
 
 

135413।- 

118.  कोतभड राहि र्विरर् - कोतभड राहि र्विरर्का लातग कार्ािलर्ले वडा अध्र्क्ष माफि ि राहि र्विरर् गरेको 
छ । आवश्किाको अन मान समेि नगरी खररद गरेको राहाि सामाग्री खररदमा एउटै पसलबाट ट के्र तबल 
र्वजकको प्रर्ोग भएको छ। नम ना छनोटको आधारमा परीक्षर् गदाि खररद भएका तनन्न सामाग्रीको मौज्दाि 
रहेको देर्खन्छ ।  
 

गो.भौ.नं.।तमति र्जम्मेवार व्र्क्ती खररद सामाग्री खररद पररमार्  र्ववरर् पररमार् मौज्दाि 

 

 

१०।२०७६-१२-३० 

 

 

तमथलेश क मार तमश्रा 
वडा अध्र्क्ष 

िेल १०३७ तल. १०२२ तल. १५तल. 
साब न २०७४ थान २०४४ थान ३० थान 
न न २०७४ के.र्ज. २०४४ के.र्ज. ३० के.र्ज. 
दाल १०३७ के.र्ज. १०२२ के.र्ज. १५ के.र्ज. 

 

१५।२०७७-१-४ 
 

चन्द्रभान अर्हर 
वडा अध्र्क्ष 

चामल ४५२० के.र्ज. ४५०० के.र्ज. २० के.र्ज. 
साब न ९००० वटा ४५० वटा ८५५० वटा 
मटर दाल ७५० के.र्ज. ४५० के.र्ज. ३०० के.र्ज. 

१६।२०७७-१-४ हन मान र्ादव चामल ५००० के.र्ज.  

६२२ जनालाई र्विरर् 
गरेको  भरपाईमा १ 
पेकेट उल्लेख गरेकाले 
पररमार्मा र्र्कन नभएको 

 

 

 

र्र्कन नभएको  
  दाल ६२ के.र्ज. 
    

  

 

119.  आन्िररक आर् – कार्ािलर्ले र्ो वषि रु.१ करोड ५० लाख आन्िररक आर् प्राप्त गरेकोमा कार्ािलर् 
अन्िगििका ७ वटा वडाको आम्दानी समेि एकम ष्ट गाउँपातलकाले दार्खला गने गरेको देर्खर्ो । वडा 
कार्ािलर्हरुमा आर्को दैतनक प्राप्ती खािा, आर्को मातसक र्ववरर् समेि वनाउने गरेको देर्खएन । जसबाट 
वडा कार्ािलर्ले गाँउपातलकाको आर्मा गरेको र्ोगदान िथा अस ली राजश्व दार्खला एर्कन ह न सकेन । 
अिाः कार्ािलर्ले प्रत्रे्क वडाको आन्िररक आर्को दैतनक प्राप्ती खािामा अतभलेख रार्ख सोर्ह अन सार 
दार्खला गने व्र्वस्था तमलाउन पने र प्रत्रे्क वडाले मातसक आर् र्ववरर् िर्ार गरर कार्ािलर्मा पठाउने र 
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कार्ािलर्ले वडागि र्ववरर् समेि देर्खने गरी मातसक र वार्षिक आर् र्ववरर् िर्ार गन िपने देर्खन्छ । 
120.  राजश्व अतभलेख – कार्ािलर्ले राजस्व आम्दानीको तनर्िर् देर्ख अस ली िथा दार्खला सम्मका अतभलेख 

व्र्वर्स्थि गरी शे्रस्िा नराखेकोले स्थानीर् िहको वास्िर्वक राजस्व अस ली र दार्खला एर्कन ह न सकेन । 
गाउँपातलकाले र्स सम्बन्धमा तबशेष ध्र्ान ददई आन्िररक आर्को उर्चि अतभलेखाङ्कन िथा पररचालन 
गन िपदिछ । 

 

121.  व्र्वसार् कर – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा गाउँपातलकाले आफ्नो कार्िक्षेर 
तभर रहेका र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्र्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ ।  
गाउँपातलकाको कार्ािलर्ले व्र्वसार्ीहरुको लगि राखी राजस्व अस ल गन िपनेमा लगि अद्यावतधक गरेको 
पाईएन। गाउँपातलकाले आफ्नो क्षेर तभरका व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन  
पदिछ । 

 

122.  सवारी कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेर तभरका 
सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी दिाि िथा वार्षिक सवारी कर र आफ्नो क्षेरमा आउने सबै प्रकारको 
सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी कर उठाउन ेउल्लेख छ । र्स वषि कार्ािलर्ले सवारी दिाि लगि िर्ार 
नगरेकोले सवारी दिाि संखर्ा िथा राजश्व अस लीको अवस्था र्र्कन गनि सर्कएन । अिाः सम्वर्न्धि 
तनकार्सँगको समन्वर्मा सवारी साधनको अतभलेख रार्ख कर असूलीलाई प्रभाबकारी बनाउन ध्र्ान ददन  
जरुरी छ । 

 

123.  मनोरिन कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोर्जम तसनेमा, तभतडर्ो हल, 

सांस्कृतिक प्रदशिन हल, संगीि, तथर्टर मनोरिन प्रदशिन स्थल, ऐतिहातसक स्थलको प्रवेश शूल्कमा कर 
तलनूपने व्र्वस्था छ । िर कार्ािलर्ले क्षेरतभरवाट उठ्न  पने मनोरिन करको अतभलेख िर्ार गरेको 
देर्खएन । अि मनोसन्जन करको लगि िर्ार गरी मनोरन्जन कर अस ल गन िपदिछ  

 

124.  भमूीकर (मालपोि) - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५६ मा गाँउ÷गाउपातलकाले आफ्नो 
कार्िक्षेर तभरको जग्गामा त्र्स्िो जग्गा उपर्ोगका आधारमा भमूीकर (मालपोि) लगाउन सक्ने उल्लेख छ 
। कार्ािलर्ले र्ो वषि वडा कार्ािलर्हरु माफि ि भमूीकर (मालपोि) रु.१० लाख अन मान भएकोमा र्थाथि 
आर् रु. ५ लाख ३८ हजार संकलन गरेको र्ववरर् पेश गरेको छ । उक्त आर्को वडागि अतभलेख 
राखेको देर्खएन । अिाः अतभलेख व्र्वर्स्थि बनाई भमूीकर (मालपोि) असूलीमा वरृ्र्द् ल्र्ाउन पदिछ  

 

125.  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा गाँउपातलकाले आफ्नो कार्िक्षेर 
तभर रहेका र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्र्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ । र्सवषि 
कार्ािलर्ले व्र्वसार् दिाि िथा नवीकरर् श ल्क रु.१ लाख ७५ हजार अस ल गरेको भएिा पतन व्र्वसार् 
कर संकलन गरेको नदेर्खएको िथा संकलनको अतभलेख राखेको देर्खएन । कार्ािलर् र वडा कार्ािलर्वाट 
व्र्वसार् दिाि ह ने गरेकोमा सोको र्ववरर् प्राप्त नभएबाट कार्ािलर्मा दिाि भएका व्र्वसार्को संखर्ा र्र्कन 
गनि सर्कएन । कार्ािलर्ले व्र्र्क्तगि स्विोषर्ाका आधारमामार व्र्वसार् दिाि र नर्वकरर् गने गरेको 
िथा व्र्वसार् दिाि नभएका व्र्वसार्ीहरुको अन गमन गने गरेको छैन । आपm्नो क्षेरतभर सञ्चालनमा रहेका 
सम्पूर्ि व्र्वसार्ीको अतभलेख रार्ख करको दार्रातभर ल्र्ाउन  पदिछ। 

 

126.  वडा कार्ािलर्हरुको राजश्व दार्खला – प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा २४ (१) मा  
र्जम्मेवार व्र्र्क्तले आफ्नो  र्जम्मामा आएको सरकारी नगरको हकमा सोही ददन वा त्र्सको भोतलपल्ट 
दार्खला गरी शे्रस्िा खडा गन ि पने उल्लेख गरेको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा राजस्व र्ढला 
दार्खला गरेमा १० ददनसम्म १० प्रतिशि र १० ददन भन्दा र्ढला गरेमा १० प्रतिशि र र्वभातगर् कारवाही 
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गने व्र्वस्था रहेको छ ।कार्ािलर्ले मािहिका वडाहरुवाट देहार् अन सार र्ढला गरर मालपोि  तसफाररस 
दस्ि र, दण्ड जररवाना, जन्मदिाि, म त्र् दिाि लगार्िको श ल्क अस ल गरेकोमा ऐनमा िोर्कए भन्दा र्ढला गरी 
दार्खला गरेकोमा जररवाना अस ल गरेको देर्खएन । अिाः उल्लेर्खि ऐनको व्र्वस्था अन सार अस ल गन पने 
देर्खएको रु. 
वडा सर्चवको 
नाम 

राजस्व अस ली 
मर्हना 

अस ली रकम र्ढला दार्खला रु. बैंक दार्खला 
तमति 

र्ढला ददन जररवाना रु 
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माि १९८५२  २०७६ -११-०१  १ १९८५ 

फाल्ग र् १४६६८  २०७६ -११-३०  ० ० 

     जम्मा १०४८५ 

रामशब्द र्ादव 

वडा नं ४ 
श्रावर्  ,भाद्र  ३४२७६  २०७६ -०६-१२  १२ ३४२८ 

कातििक १५१६७  २०७६ -०८-११  ११ १५१७ 

     जम्मा ४९४४ 

 
 
 

अवधेश प्र  .र्ादव  

हंसराज चौधरी ५ 

श्रावर् ,भाद्र  ३४०६५  २०७६ -०६-१२  ७२ ३४०७ 

असोज २२१०५  २०७६ -०७-१८  १८ २२११ 

कातििक १५३५४  २०७६ -०८-०८  ८ १५३५ 

मंतसर १६२०७  २०७६ -०९-०२  २ १६२० 

पौष ११३४२  २०७६ -१०-०८  ८ ११३४ 

माि १३८४०  २०७६ -१२-०५  ३५ १३८४ 

 फाल्ग र् ११११५  २०७६ -१२-०५  ५ ११११ 

     जम्मा            १२४०२ 

 श्रावर् ,भाद्र  ५४०००  २०७६ -०६-१०  ७० ५४०० 

 
 
 

1,51,716/- 
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रामनाथ र्ादव 

वडा नं ६ 

असोज १३६३९  २०७६ -०७-१९  १९ १३६४ 

कातििक २५५६१  २०७६ -०८-११  ११ २५५६ 

मंतसर २०२०७  २०७६ -०९-१३  १३ २०२१ 

पौष २९४५५  २०७६ -१०-०६  ६ २९४५ 

माि २८२१९  २०७६ -११-०७  ७ २८२१ 

फाल्ग र् २२१२१  २०७६ -१२-०२  २ २२१२ 

     जम्मा १९३१९ 

 
 
 

रामनाथ र्ादव 

वडा नं ७ 

श्रावर् ,भाद्र  ५८५४८  २०७६ -०६-०६  ६६ ५८५५ 

असोज ०  ०  ० 

कातििक २४९५५  २०७६ -०८-०२  २ २४९५ 

मंतसर २४९५९  २०७६ -०९-०२  २ २४९५ 

फाल्ग र् १८४४७  २०७६ -१२-०३  ३ १८४४ 

    जम्मा १२६८९ 

    क ल जम्मा          १५१७१६  
127.  आर् ठेक्का – तसप वा िाट, वाल वा उत्खनन संकलन िथा तबर्क्र कार्िको लातग कार्ािलर्ले ९३२०९६.६० िन 

फूट उत्खनन िथा तबर्क्रको लातग न्रू्निम रु. ५५,९२,५७९।– राखी तमति २०७६।१०।२३ मा ठेक्का 
व्र्वस्थापन गनि सूचना प्रकाशन गरेकोमा ४ वोलपरदािाले वोलपर पेश गरेका तथए । र्सरी वोलपर पेश गने 
४ वोलपर दािामध्रे् सवैभन्दा बढी कवोल गने अर्ािल तनमािर् सेवाले रु.१ करोड कवोल गरेकोमा अंकमा 
केरमेट गरेको िथा अक्षरमा नलेखेको, दोस्रो कम कवोल गने नर्वन तनमािर् सेवा रु.५६ लाख र िेस्रो कम 
कवोल गने द वेजी तनमािर् सेवा रु.५६ लाख १० हजार कवोल गरेकोमा र्वडवण्डमा ठेक्का नं. गलि उल्लेख 
गरेको भनी चौथो कम कवोल गने ए.आर.के तनमािर् सेवाले कवोल गरेको अंक रु.५६ लाख ३० हजारमा तमति 
२०७६ चैर २ मा सम्झौिा गरेको छ । पर्हलो बढी कवोल गने अर्ािल तनमािर् सेवाले वाल वा उत्खनन,् 

िाटगद्दी र तबर्क्र र्विरर् गने मनसार् राखी रु.१ करोड कवोल गरी कृर्ष र्वकास बैंकको नं. 
०१५४।०५५५।५४९० को रु.५ लाखको तमति २०७६।११।८ देर्ख २०७७।४।७ सम्मको अवतधको 
बैक जमानि राखेको अवस्थामा तनजले कवोल गरेको अंकमा ठेक्का सम्झौिा गने नगने र कवोल अंक स्पष्ट पानि 
पराचार समेि गरेको देर्खएन । त्र्स्िै दोस्रो र िेस्रोले ठेक्का नं. गलि राखी वोलपर पेश गरेको देर्खंदा 
तमलेमिोको आशंका रहेको अवस्थामा चौथोसंग सम्झौिा गरी कार्ि गराएको उर्चि देर्खएन।  

 

128.  कार्ािलर्ले तमति २०७६ चैर २ गिे ए.आर.के तनमािर्संग गरेको कव तलर्ि अन सार ठेक्का सम्झौिा गदाि ५० 
प्रतिशिले ह ने रु. २८,१५,०००।– र ठेक्का रकमको मू.अ.कर रु. ७,३१,९००।– र अतग्रम कर रु. 
८४४५०।– ब झाएको र बांकी ५० प्रतिशि २०७७ जेठ १५ तभर ब झाउने गरी कव तलर्ि गरेकोमा सम्झौिा 
बमोर्जम रकम नब झाई २०७७।३।३० मा रु. २८,१५,०००।– दार्खला गरेको छ । कव तलर्ि अन सार 
िोर्कएको समर् तभर कवोल रकम नब झाएमा बार्षिक १० प्रतिशिले ह ने हजिना ब झाउने शिि अन सार ४५ 
ददनको रु. ३४,७०५।– असूल ह न पने रु. 

 
 
 
 
 
 
 

34705/- 

 धरौटी िफि   

129.  धरौटी  र्जम्मेवारी – गि बषिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन अन सार धरौटी खािामा रु.2385656।97 मौज्दाि 
रहेकोमा कार्ािलर्ले रु.1139733।19 मार र्जम्मेवारी सारेको छ । कार्ािलर्ले रु.1245923।78 िर्ट 
र्जम्मेवारी र्जम्मेवारी सारेको सम्बन्धमा र्हसाब तमलान र्ववरर् पेश ह न पने रु. 

 
 
 

१२४५९२३।७८ 
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130.  धरौटी र्फिाि – कार्ािलर्ले तनमािर् व्र्वसार्ी िथा फमिहरुको धरौटी र्फिाि गदाि आन्िरीक राजश्व र्वभागमा कर 
समार्ोजन गरेको प्रमार्को आधारमा र्फिाि गन िपदिछ । कार्ािलर्ले तनम्न व्र्वसार्ीहरुको धरौटी र्फिाि गदाि कर 
समार्ोजनको पर र्वना रु. १,३३,५०३।- र्फिाि गरेको छ । र्सरी र्फिाि गरेकोमा कर समार्ोजनको प्रमार् 
पेश ह न पने रु.  

गो भौ नं. फमिको नाम भ  क्तानी रकम 

१।२०७६-८-१२ सपना स न्दरी कन्स्ट्रसन १६११५८।- 
४।२०७६-१२-०६ ए के कन्स्ट्रसन  ३८३६२७।- 
११।२०७७-३-१३ न्र्  अम्बे तनमािर् सेवा   ४९६१०५।- 
१२।२०७७-३-३१ को इनजी प्रा तल १३००००।- 

जम्मा  ११७०८९०।- 

 

 

 

 

११७०८९०। 

131.  अन गमन िथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने व्र्वस्था 
रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(ि) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम कििव्र् प्रम ख प्रशासकीर् 
अतधकृिको ह ने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरर् अन सार आतथिक बषि २०७५/७६ सम्म  रु. 
10,08,78,710।82 बेरुज  बाँकी रहेकोमा कार्ािलर्ले बेरुज  फर्छ्यौटको लातग अन रोध गरेको छैन ।  र्स 
बषि रु. 10,55,15,938।76 बेरुज  थप भई रु.20,63,94,649।58 प गेको छ । बाँकी बेरुज  समर्मै 
फर्छ्यौट गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान पदिछ । 

गि बषिसम्मको फर्छ्यौट 
गनि बाँकी रु. 

र्स बषि 
फर्छ्यौट रु. 

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

र्ो बषिको कार्म 
बेरुज  रु. 

बाँकी 

10,08,78,710.82 0 10,08,78,710.82  10,55,15,938.76 206,394,649.58  

 



 

 1 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

कोटर्हमाई गाउँपातलका  

सर्ञ्चि कोष र्ववरर् आतथिक वषि 2076/77 

अन स ची-1 

(रु. हजारमा)  
क्र .स.  स्थातनर् 

िह 

र्जल्ला आर्  जम्मा 
आर् 

व्र्र् 
 

गि वषिको 
 र्जम्मेवारी 

संि िथा प्रदेश 
अन दान 

राजश्व  
बाँडफाड  
रकम 

आन्िररक 

आर् 

अन्र् 

आर् 

चाल  खचि पूरँ्जगि 

खचि 
अन्र् खचि जम्मा 

खचि 
मौज्दाि 

1 2 3 4 5 6 

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

(7+8+9) 
11 

(1+6-10) 
1 कोटर्हमाई गाउँपातलका रुपन्देही 27094 273370 64902 9494 115941 463707 290303 166140 17932 474375 16426 

 
 
 

बेरुज  बगीकरर् (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोवार) 
अन स ची-2  

 (रु. हजारमा)  

क्र.
स 

र्जल्ला स्थानीर् िहको 
नाम 

प्रारर्म्भक बेरुज  प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज  बाँकी बेरुज  
दफा संखर्ा रकम 

bkmf ;+Vof रकम दफा संखर्ा रकम अश ल 
गन िपने 

lgoldt ug'{kg]+ k]ZsL 

सैंर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् कागजाि 
पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको 

जम्मा कमिचारी अन्र् जम्मा 

1 रुपन्देही  कोटर्हमाई गाउँपातलका 
 

87 76 105516 0 0 0 87 76 105516 11409 60334 30643 0 0 90977 3130 0 3130 

 

 

 

अद्यावतधक बेरुज  र्स्थिी  

 अन स ची-3  

 (रु. हजारमा)  

     

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

र्ो बषिको बेरुज  क ल बाकँी बेरुज  

1 कोटर्हमाई गाउँपातलका रुपन्देही 100880 0 100880 0 105516 206396 

 

 


