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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
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बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पत्र िंखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: २०९ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री प्रमखुज्रू्,  

हररहरपरुगढी गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
तितधलुी। 

 

ववर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

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

 

 

 

 
  

 

 

(इतर प्रिाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको िंववधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका िबै िरकारी 
कार्ािलर्को लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्वर्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्र्को आधारमा 
महालेखापरीक्षकबाट हनु े व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन िारी गनि िक्न ेव्र्वस्था छ । िोही व्र्वस्थाबमोन्िम स्थानीर् िहको 2076।77 
को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन िारी गररएको छ। 

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

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

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

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

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

 
 

 

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

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पत्र िंखर्ााः २०७८।७९           

च.नं:.२३२          तमतिाः२०७८।०५।०४ 

 

श्री प्रमूखज्रू्,  

हररहरपरुगढी गाउँपातलका 
तितधलुी । 

ववर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

 

कैवफर्ि िवहिको रार् 

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

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

२. लेखापरीक्षणबाट रु.९२ लाख १ हिार बेरुिू देन्खएको छ । िोमध्रे् अिलु गनुिपने रु.४६ लाख ८६ हिार, प्रमाण कागिाि पेश गनुिपने 
रु.२४ लाख ४ हिार, तनर्तमि गनुिपने रु.१२ लाख १० हिार र पशे्की बाकँी रु.९ लाख १ हिार  रहेको छ ।   

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका िम्बतधमा तमति २०७७।११।१८ मा िारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्रतिवक्रर्ा पेश 
नभएकोले लेखापरीक्षणको प्रारम्भीक प्रतिवेदनमा कार्म दफाहरु िथा व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना ३२ र्िैिाथ िंलग्न छ । 

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

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको िंववधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी 
लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्िम गररएको छ । ववत्तीर् वववरण िर्ार गने स्थानीर् 
िहिँग हामी स्वितत्र छौं ।  त्र्िका लातग स्वीकृि आचार िंवहिा अनिुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका 
लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ािलर् ववश्वस्ि छ ।   
 

ववत्तीर् वववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको न्िम्मेवारी 
आतथिक कार्िववतध िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ िथा अतर् प्रचतलि काननु बमोन्िम िही 
र र्थाथि हनुे गरी ववत्तीर् वववरण िर्ार गने िथा िालिािी वा अतर् गन्ल्िका कारण ववत्तीर् वववरण िारभिू रुपमा गलि आकँडा रवहि 
स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तत्रण प्रणाली लाग ुगने न्िम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । पातलकाको कार्िकाररणी,  
पातलका प्रमूख र प्रमखु प्रशािवकर् अतधकृि र्ि पातलकाको ववत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्िम्मेवार रहेका छन ्।   
ववत्तीर् वववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्िम्मेवारी 
ववत्तीर् प्रतिवेदन िमग्रमा िालिािी वा अतर् गन्ल्ि िमेिका कारण िारभिू रुपमा गलि आकँडा रवहि रहेको होि ्भतन उन्चि आश्वस्ििा 
प्राि गरी रार् िवहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले िामातर् स्िरको 
आश्विि्िािम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी 
लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्िम गने लेखापरीक्षण िम्पादन भएकै अवस्थामा पतन 
िबै प्रकारका िालिािीितर् वा अतर् गन्ल्ि पत्ता लगाउने िक्ने तनन्श्चििा भन ेहदैुन । ववत्तीर् वववरणका उपर्ोगकिािले िामातर्िर्ा गने 
आतथिक तनणिर्मा न ैफरक पानि िक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा िमग्रिामा हनु ेववशेर् वा िालिािीितर् वा अतर् गन्ल्िलाई िारभिू रुपमा 
गलि आकँडा मातनएको छ ।  
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हररहरपरुगढी गाउँपातलका, तितधलुीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

२०७६।७७ 

 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ववकाि गदै स्थानीर् शािन पद्धतिलाई िदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ववधावर्की, कार्िकाररणी, र 
तर्ावर्क अभ्र्ािलाई िस्थागि गनि स्थानीर् िरकारको िञ् चालन गने िमग्र उद्देश्र् हातिल गनि २०७३।१२।०३ मा र्ि 
पातलकाको स्थापना भएको हो ।स्थानीर् िरकारले िञ्चालन गने कार्िमा िहकाररिा, िहअन्स्ित्व र िमतवर्लाई प्रवद्धिन गनुि 
र स्थानीर् िरकारका काममा िनिहभातगिा, उत्तरदावर्त्व र पारदन्शििा ितुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् िेवा प्रदान गनुि 
पातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । तितधलुी न्िल्ला न्स्थि र्ि पातलकाको वडा िंखर्ा ८, गाउँिभा िदस्र् ५४, िनिंखर्ा २७७२७ 
िना र क्षेत्रफल   ३४३।९ वगि वकलोतमटर रहेकोछ । 

 
स्थानीर् िन्चि कोर् अतथिक वर्ि २०७६/०७७ को स्थानीर् िंन्चि कोर् आर् व्र्र् वहिाबको िंन्क्षि अवस्था तनम्न बमोन्िम 
रहेको छ । 

 

वववरण वटप्पणी 
र्ि वर्िको रु. 

बिेट 
आफैले गरेको 
प्रािी/भकु्तानी 

बस्िगुि /िोझै 
भकु्तानी 

िम्मा 

प्रािी (क+ख)   457684845.00 416163537.88 0.00 416163537.88 

क.प्रािी (िंन्चिकोर्मा आम्दानी बातँधन)े   400525000.00 358017809.88 0.00 358017809.88 

1100 कर  11 124018000.00 100104271.68 0.00 100104271.68 

1300 अनदुान   275807000.00 257913538.20 0.00 257913538.20 

िंघीर् िरकार 12 242909000.00 235267538.20 0.00 235267538.20 

प्रदेश िरकार 12 32898000.00 22646000.00 0.00 22646000.00 

१४०० अतर् रािस्व   700000.00 0.00 0.00 0.00 

ख. अतर् प्रािी   57159845.00 58145728.00 0.00 58145728.00 

कोर्हरु   9670845.00 11594128.00 0.00 11594128.00 

धरौटी   0.00 0.00 0.00 0.00 

िंघीर्, प्रदेश िरकारका अतर् कार्िक्रम   47489000.00 46551600.00 0.00 46551600.00 

भकु्तानी (ग+घ)   518084845.00 387109346.23 0.00 387109346.23 

ग. भकु्तानी (िंन्चि कोर्बाट)   460925000.00 331407363.73 0.00 331407363.73 

21000 पाररश्रतमक/िवुवधा 18 112548000.00 97409561.73 0.00 97409561.73 

22000 मालिामान िथा िेवाको उपर्ोग 18 66533000.00 41691091.00 0.00 41691091.00 

25000 िहार्िा 18 1000000.00 0.00 0.00 0.00 

26000 अनदुान 18 26552000.00 17042014.00 0.00 17042014.00 

27000 िामान्िक िरुक्षा 18 11696000.00 3597626.00 0.00 3597626.00 

28000 अतर् खचि 18 3600000.00 1731906.00 0.00 1731906.00 

31000 गैर ववन्त्तर् िम्पिी/पँून्िगि खचि 18 238996000.00 169935165.00 0.00 169935165.00 

घ. अतर् भकु्तानी   57159845.00 55701982.50 0.00 55701982.50 

कोर्हरु   9670845.00 9156011.00 0.00 9156011.00 

धरौटी   0.00 0.00 0.00 0.00 

(ईतरप्रिाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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वववरण वटप्पणी 
र्ि वर्िको रु. 

बिेट 
आफैले गरेको 
प्रािी/भकु्तानी 

बस्िगुि /िोझै 
भकु्तानी 

िम्मा 

िंघीर्, प्रदेश िरकारका अतर् कार्िक्रम   47489000.00 46551600.00 0.00 46551600.00 

कट्टी रकम भकु्तानी/दान्खला गनि बाँकी   0.00 -5628.50 0.00 -5628.50 

ङ. र्ो वर्िको बचि (तर्नु)   -60400000.00 29054191.65 0.00 29054191.65 

च. गि वर्िको न्िम्मेवारी रकम (अ.ल्र्ा)   0.00 60401307.01 0.00 60401307.01 

वर्ाितिको बाकी रकम (ङ+च)   -60400000.00 89455498.66 0.00 89455498.66 

तनकािा वफिाि िमेि ितु्रमा खचि निनाईएको 
रकमहरु     25548636.00   25548636.00 

शे्रस्िाअनिुार खदु बैंक बाकँी रकम     63906862.66   63906862.66 

 
ख) कोर् िथा लेखा तनर्तत्रक कार्ािलर् िथा प्रदेश लेखा ईकाइ कार्ािलर्बाट भकु्तानी आदेश माफि ि िम्बतधीिलाई िोझै 
भकु्तानी भएको िर पातलकाको िंन्चिकोर्मा आम्दानी नबातँधएका कोरोबारहरु 

शीर्िक वावर्िक बिेट तनकािा खचि खचि मध्रे् पेस्की 
प्रदेश पूवािधार ववकाि कार्िक्रम 9892000.00 8517111.00 8517111.00 00.00 

स्थानीर् पूवािधार िाझेदारी कार्िक्रम 4500000.00 4500000.00 4500000.00 00.00 

िामान्िक िूरक्षा कार्िक्रम 47489000.00 46563600.00 46563600.00 00.00 

राष्ट्रीर् पररचर्पत्र िथा पन्तिकरण चाल ु 1302000.00 676230.00 676230.00 00.00 

राष्ट्रीर् पररचर्पत्र िथा पन्तिकरण 

पनु्िगि 206000.00 206000.00 206000.00 00.00 

राष्ट्रीर् मवहला उत्थान कार्िक्रम 10000.00 00.00 00.00 00.00 

िम्मा रु. 63399000.00 60462941.00 60462941.00 00.00 

 

ग) धरौटी िथा पातलकामा रहेका अतर् कोर्हरु 

 

न्शर्िक गि वर्िको न्िम्मेवारी रु . र्ि वर्िको आम्दानी रु . िम्मा रु . खचि रु . बाँकी रु . 
धरौटी 74753.50 91787.70 1665465.20 674927.50 990537.50 
कमिचारी कल्र्ाण कोर् 379279.20 338282.20 717561.40 00 717561.40 
स्थानीर् ववभाज्र् कोर् 00.00 1153800.00 1153800.00 1153800.00 00.00 
िम्मा रु. 454032.70 1583869.90 3536826.60 1828727.50 1708098.90 

 

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

रु. 
अिलुी रु. दान्खला रु. बाँकी रु. 

  
१ १५१११ 33461.00 33461.00 33461.00 ० ० 
२ १५११२ 2891620.00 2891620.00 2891620.00 ० ० 

िम्मा 2925081.00 2925081.00 2925081.00 0 ० 
 

लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्र्होराहरु 
 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

 लेखापरीक्षण क्रममा अिलुी – ववतभन्न करकट्टी रकम रु.७०९७ र िामान्िक िरुक्षामा दोहोरो वविररि रकम 
रु.८८००० िमेि रु.९५०९७ बेरुि ुखािामा दान्खला भएको छ भने आतिररक आर्िफि  अिलुी भतदा घटी 
दान्खला भएको रु.१९३२ पातलका िंन्चिकोर् दान्खला भएको छ। 
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दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

1.  लेखा ढाचँाको प्रर्ोग – नेपालको िंववधानको धारा २४१ मा नेपालको िरकारी लेखाको लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकले गने र र्िरी लेखा परीक्षण गररने लेखा िंघीर् कानून बमोन्िम महालेखापरीक्षकले िोकेको 
ढाँचामा रान्खने व्र्वस्था छ । त्र्िैगरी आतथिक कार्िववतध िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन, २०७६, अतिर 
िरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) मा िमेि 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तत्रक कार्ािलर्को तिफररिमा महालेखापरीक्षक बाट 
स्वीकृि भएबमोन्िमको ढाँचामा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । िोही अनिुार एकीकृि आतथिक िंकेि िथा वतगिकरण 
२०७४ स्वीकृि भएको, नेपाल िाविितनक क्षेत्र लेखामान (नेपिाि) बमोन्िमका फारामहरु तमति  
२०७५।८।१० मा िंघ िथा प्रदेश र स्थानीर् िह गरी दईु िमूहका फारामहरु आ.व. २०७५।७६ देन्ख 
लागू गने उद्देश्र्ले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको छ । िि अनिुार १४२ 
प्रकारका फाराम ववकाि भएकोमा ७९ नर्ाँ फारामहरु र ६३ पररमान्ििि फाराम ववकाि भएको अवश्था छ 
। उपर्ुिक्त अनिुारको ववत्तीर् प्रतिवेदनमा प्रािी भकु्तानी वहिाव, िरकारी आम्दानी र खचि कारोबारको बिेट 
िलुनात्मक प्रतिवेदनलाई पवुष्ट गने गरी ववतभन्न लेखा वटप्पणीहरु िस्िै िंन्ञ्चि कोर्को अवस्था, आतिररक 
रािस्व, िंघीर् िरकार र प्रदेश िरकारबाट प्राि अनदुान, ऋण प्रािी िथा िाँवा व्र्ाि भकु्तानी न्स्थति, वविरण 
गनि बाँकी रािस्वको वववरण, धरौटी िथा कोर्हरु, िंघीर् िरकार प्रदेश िरकार वा िस्थाका कार्िक्रम खचि, 
िोझै भकु्तानी र वस्िगुि िहार्िा, िन्ञ्चि कोर्बाट भएका खचि भकु्तानी, आर्ोिना र कार्िमा खचि (िशिि 
अनदुान), भकु्तानी ददन बाँकीको वववरण, वफिाि ददन बाँकी अनदुान, वफिाि तलन बाँकी अनदुान, पेश्की बैंक 
िथा नगद बाँकी र अतर् िम्पन्त्तहरु िस्िा लेखा वटप्पणीहरुको व्र्वस्था गरेको छ । र्ो वर्ि र्ि पातलकाले 
उपर्ुिक्त ढाँचा पूणि अनशुरण गरी ववत्तीर् प्रतिवेदन िर्ार गरेको छैन । पातलकाले स्वीकृि ढाँचाको पूणि 
अनशुरण गरी  लेखा वटप्पणीहरु िवहि लेखा राख्न ेर प्रतिवेदन गने व्र्वस्था कार्ाितवर्न गनुि पदिछ । 

 

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

वर्िको िाउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको अिार मिातििम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म गरी आर् र 
व्र्र्को वहिाव राख्नपुदिछ । िोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् अनिुार पातलका िथा पातलकाले आफ्नो 
आतथिक कार्ि प्रणलीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्ि िम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार् बमोन्िम छन ्
• स्थानीर् िहले िंन्चि कोर्मा गि ववगिको बाँकी र्ि वर्ि प्राि रकम र िंन्चि कोर्वाट भएको खचि 

स्पष्ट देन्खने गरी खािा राखेको छैन । 
• कोर् िथा लेखा तनर्तत्रण कार्ािलर् तितधलुीबाट प्रमान्णि तनकािा अनिुार िंघ िरकारबाट िमानीकरण 

िथा िििि िफि  कुल रु.२३५२६७५३८।२० मात्र देखाएकोमा म.ले.प.फा.नं.२७२ मा 
रु.२४९०२९००० देखाएको छ । पातलकाले २०७७ आर्ाढ मिाति तभत्र वफिाि गरेको रकम रु. 
१३७६१४६१।८० को.ले.तन.का.को तनकािा प्रमान्णिमा घटेको िर ितु्रबाट नघटाईएको देन्खतछ ।  

• पातलकाले २०७७।४।२२ मा िंघीर् िंन्चिकोमा रु.१६२१७५८४ र प्रदेश िंन्चि कोर्मा 
रु.६३१०५२ गरी रु.१६८४८६३६ तनकािा वफिाि गरेको रकम िो रकम िंन्चिकोर्को बैंक मौज्दािमा 
िमार्ोिन गरेको देन्खएन । त्र्िैगरी पातलकाले कोरोनाकोर्मा ट्रातिफर गरेको रु.५७००००० र 
पनु्िगि खािामा ट्रातिफर गरेको रकम रु.३०००००० िंन्चिकोर्को बैंक िमार्ोिन गरेको देन्खएन । 

• पातलकाको ितु्रमा देखाईएको म.ले.प.२७२ मा बैंक मौज्दाि रु.१०३२१६९६०।४६ देखाएकोमा  
तनकािा वफिाि भएको रु. ३०६१००९७।८० र ट्रातफर गरीएको रकम रु.८७००००० िमेि 
रु.३९३१००९७।८० घटाउदाँ खदु बाँकी रु.६३९०६८६२।६६ हनुे देन्खतछ । िोही बमोन्िमको 
ववत्तीर् वववरणका आधारमा लेखापरीक्षण िम्पन्न गरीएको छ ।  

• कार्ािलर्को शे्रष्िा र वैक ववचको वहिाव फरक परे वा नपरेको िम्वतधमा वैक वहिाव तमलान वववरण 
िर्ार नगरेको कारण वहिाव तमलान भए नभएको िम्वतधमा र्वकन गनि िवकएन । पातलकाले पेश गरेको 
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ववन्त्तर् वववरण अनिुार अिार मिातिको बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि रु.५३५९६।८७ ले फरक 
देन्खएको छ । िर पातलकाले आ.व.२०७७।७८ मा बैंक बवढ देन्खएको रकम आम्दानी बाँतध वहिाब 
तमलान गरेको छ । 

• लेखापरीक्षणका क्रममा बैंक नगदी वकिाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारण स्थानीर् िहले 
पेश गरेको आर्–व्र्र् वववरण र्थाथि मान्न िक्ने अवस्था छैन । 

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

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

3.  आतिररक तनर्तत्रण प्रणालीाः स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोन्िम आतिररक तनर्तत्रण 
प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्ि िम्वतधमा देन्खएका अतर् व्र्होराहरु िपन्शल 
वमोन्िम रहेका छन ।  
• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनिुार आफ्नो क्षेत्रतभत्रको आधारभिु िथर्ांक 

िंकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने िो गरेको पाईएन ।  
• पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनिुचुी २११ वमोन्िम ढाँचामा 

वावर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 
• पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोिनागि खािा राखेको पाईएन । िाथै पातलकाबाट र्ि वर्ि िंचातलि 

कार्िक्रम िथा र्ोिनाको कार्ाितर्वर्न र िेवा प्रवाह िमेिको वावर्िक कार्िक्रम अनिुारको प्रगति िर्ार 
गरेको पाईएन।  

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

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

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

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

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

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

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

• न्ितिी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनिुार ववतभन्न मालिामान ममिि िथा तललाम र तमतहा गनुि 
पनेमा गरेको पाईएन ।  
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• मलु्र् अतभवृवद्ध कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का िम्झौिा र कर भकु्तानीको िानाकारी 
िम्वन्तधि आतिररक रािस्व कार्ािलर्लाई नददई आतथिक वर्िको अतिमा मात्र ददएको िथा इ टीतडएि 
नगरेको पाइर्ो। 

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

• िाविितनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोिना र वावर्िक खररद र्ोिना 
िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको ववस्ििृ वववरण देन्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कन्तटतिेतिी खािा राखेको पाईएन। 
• स्थानीर् िहले तनमािण व्र्विार्ी िथा उपभोक्ता ितमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािण कार्िमा प्रर्ोग 

हनुे िामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनिुार िाविितनक खररद तनर्मावली वनाई 
लाग ुगनि िक्ने व्र्वस्था भएकोमा िाविितनक खररद तनर्मावली वनाएको पाईएन ।  

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

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

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

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

• िाविितनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको िही िदपुर्ोग भए नभएको एकीन गनि अनदुान 
उपलब्ध गराउन ेतनकार्ले िमर् िमर्मा अनगुमन गनुिपदिछ । िर पातलकाले स्वास्थर् कृवर्, पश,ु शैन्क्षक 
िेवा, िामान खररदमा अनदुान उपलब्ध गराएकोमा उक्त अनदुानको िवह िदपुर्ोग भए नभएको िम्बतधमा 
अनगुमन िथा िोबाट प्राि उपलव्धी मापन गरेको छैन । िाथै अनदुान िम्बतधमा स्थानीर् अनदुान नीति 
िर् गरेको छैन ।  

• वािावरण िंरक्षणको एकीकृि दीघिकालीन र्ोिना िर्ार गरेको पाइएन ।  
• िशुािन व्र्वस्थापन िथा िञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनिुार नागररक वडापत्रमा उल्लेन्खि िेवाहरुको 

कार्ाितवर्न न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन िंर्तत्र िर् गरेको पाईएन । 
• तनिामिी िेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमोन्िम िलवव प्रतिवेदन पाररि गराएर मात्र िलव भत्ता 

भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी िलब भत्ता खचि लेखेको पाईर्ो । 
• िंघीर् मातमला िथा िामातर् प्रशािन मतत्रालर्को 2073।12।25 को पररपत्र अनिुार र्ि पातलकामा 

िमावहि भएका िाववकका गाँउ ववकाि ितमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुिकुो लगि िर्ार गरेको 
पाईएन ।  

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनिुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेत्र 
तभत्रका ववर्र्मा ऐन िथा िोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, कार्िववतध र मापदण्ड  बनाउनपुनेमा र्ि 
पातलकाले हालिम्म १० ऐन, ४ तनर्मावली, २५ कार्िववतध ३ तनदेन्शका र २ नम्िि िमेि ४४ काननु 
एवं कार्िववतध तनमािण गरी कार्ाितर्नमा ल्र्ाएको छ । 
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    ििथि पातलकाले आतिररक तनर्तत्रण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्िम प्रभावकारी र ववश्वशनीर् बनाइ िेवा 
प्रवाह िदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

 बिेट िथा कार्िक्रम   
4.  चौमातिक पूिँीगि खचि - आतथिक कार्िववतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्िम स्वीकृि भएको 

कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्िम चौमातिक प्रगति वववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातिक कार्िलक्ष्र् िथा 
कर्िक्रम बमोन्िम कार्ििम्पादन िम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध 
गराएको वववरण अनिुार चौमातिक पनु्िगि खचिको न्स्थति देहार् बमोन्िम छ ।  

 

 
ति.नं. 

पूिँीगि खचि 
शीर्िक 

कुल खचि 
चौमातिक खचि (रु.हिारमा) आर्ाढ 

मवहनाको 
मात्र खचि 

प्रथम 
चौमातिक 

दोस्रो 
चौमातिक 

िेिोचौमातिक 

१ 
स्थानीर् पूवािधार 
िाझेदारी ववकाि 

4500 0 0 4500 4500 

2 
प्रदेश पूवािधार 
ववकाि 

8517 0 0 8517 8517 

3 प्रदेश िशिि 9966 0 4000 5966 2979 
४ गा.पा. पूँिीगि 182291 0 47340 134951 98343 

 कूल खचि: 205274 0 51340 153934 114339 

 खचि प्रतिशि 100 0 25.01 74.99 55.70 
उपरोक्त वववरण अनिुार पातलकाले िेस्रो चौमातिकमा कुल बिेट खचिको ७४।९९ प्रतिशि खचि गरेको छ 
। ििमध्रे् अिार मवहनामा मात्र ५५।७० प्रतिशि खचि गरेको छ । ििथि आतथिक वर्िको अतिमा काम 
गराउँदा कामको गणुस्िरमा अिर पने देन्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आर्ाढमा खचि गने 
पररपाटीमा तनर्तत्रण गनुिपदिछ । 

 

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

 

 मखुर् क्षते्र वावर्िक विेट खचि रकम कुल खचि मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथिक ववकाि 47611000 20878888 6.30 
िामान्िक क्षेत्र  183188000 141580760 42.74 
पूवािधार ववकाि क्षेत्र 135819000 111411694 33.64 
ववत्तीर् व्र्वस्थापन र िशुािन 14328000 4536120 1.37 
कार्ि िञ्चालन िथा प्रशाितनक खचि 89979000 52826901 15.95 

िम्मा 470925000 331234363 100.00  

 

6.  खचि ववश्लरे्ण – पातलकाको ववत्तीर् प्रतिवेदन अनिुार र्िबर्ि आतिररक श्रोिबाट रु.१४५१०४९६।८९ 

(मालपोिबाट प्राि रन्िषे्ट्रशन शलु्क र वन रोर्ल्टी िमेि), रािस्व बाँडफाँड रु.८५५९३७७४।७९ र 
अनदुानबाट रु.२५७९१३५३८।२० िमेि पातलकाको िंन्चिकोर्को आम्दानी रु.३५८०१७८०९।८८ 
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भएकोमा पातलका चालिुफि  रु.१६१४७२१९८।७३ र पूनँ्िगििफि  रु. १६९९३५१६५ िमेि 
रु.३३१४०७३६३।२३ खचि भएको छ । र्ि िम्बतधी देन्खएका व्र्होराहरु देहार्अनिुार रहेका छन ्– 

• पातलकाको कुल आम्दानीको िलुनामा रािश्व बाँडफाड २३।९० प्रतिशि, आतिरीक श्रोि ४।०५ प्रतिशि 
र अतर् अनदुानको वहस्िा ७२।०५ प्रतिशि रहेको छ ।  

• पातलकाको र्ि बर्िको कुल बिेट खचिको िलुनामा चालिुफि  ४८।७२ प्रतिशि र पुँिीगििफि  ५१।२८ 
प्रतिशि रहेको छ ।  

• कुल चालखुचिमध्रे् पाररश्रतमक िथा िवुवधामा रु.९७४०९५६१।७३ अथािि आतिरीक आर्को िलुनामा 
६७१।३० प्रतिशि रहेको देन्खतछ ।  

• र्िवर्ि पदातधकारी िवुवधािफि  रु.६२३४५००, िवारी िाधन ममििमा रु.१८१८१२०, करार िेवा 
शलु्किफि  रु.८४९५४०२, भ्रमण, िभा िंचालन, पसु्िक िथा िामाग्री खररद िथा ववववधिफि  
रु.४४१२७००, ईतधन, मिलतद िथा कार्ािलर् िंचालनिफि  रु.३२३१७६९, पत्रपत्रीका िथा छपाईिफि  
रु.१०४२५७९, िेवा परामशििफि  रु.१०५५९८२ िमेि रु.२६२९१०५२ िनु आतिरीक आर्को  
१८१।१९ प्रतिशि हनु आउछ ।  

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

7.  तर्ार्ीक ितमति – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ िम्म अतधकार क्षेत्र िथा 
तर्ार् िम्पादन प्रवक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । ितमतिमा परेको उिरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा 
वववाद दिाि भएको ३ मवहनातभत्र टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि वववरण अनिुार 
गिबर्ि फर्छ्यौट वा कारबाही वकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी वववाद नरहेकोमा र र्ो बर्ि १३  वववाद दिाि 
भएकोमा १२ वटा मात्र फर्छ्यौट भई १ बाँकी देन्खतछ । तर्ार् िम्पादन प्रवक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभत्र 
फर्छ्यौट वा कारबाही वकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

 

 िंगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  
8.  कल्र्ाण कोर् – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोन्िम स्थानीर् िहले स्थानीर् 

िेवाका आफ्नो दरबतदीमा कार्िरि प्रत्रे्क कमिचारीले खाईपाई आएको मातिक िलबबाट १० प्रतिशि रकम 
कट्टा गरी िो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी िम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ । गिवर्िको बाँकी 
रु.३७९२७९।२० र र्ि वर्ि पातलका चालबुाट कमिचारी कल्र्ाण कोर्मा रु.३३८२८२।२०  ट्रातिफर 
िमेि रु.७१७५६१।४० मौज्दाि रहेको देन्खतछ । िर उक्त कोर्को िंचालन िम्बतधी पातलकाबाट कुनै 
ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको देन्खएन । कानूनको व्र्वस्था गरी कमिचारी कल्र्ाण कोर्लाई व्र्वन्स्थि 
गररनपुदिछ । 

 

9.  पाररवारीक दैतनक भत्ता िथा भ्रमण खचिाः भ्रमण खचि तनर्मावली¸ २०६४ मा िरुवा भई िाने कमिचारीलाई 
र पररवारलाई िमेि भ्रमण खचि ददने व्र्वस्था छ।िोही तनर्मावलीको तनर्म ४ मा कमिचारीले िम्भव भए 
िम्म वकफर्िी र कम खन्चिलो बाटो प्रर्ोग गरी भ्रमण गनुिपने कुरा उल्लेख छ। देहार् बमोन्िमका 
कमिचारीलाई िरुवा भई िादा र आउदा तनम्नानिुार भकु्तानी ददन ुपनेमा एउटै िाधनबाट पतुगने आवस्थामापतन 
वीच वीचमा बाि विेको िमर् उल्लेख गरी बढी ददनको रकम भकू्तानी माग गरेकोमा  िोही अनिुार भकु्तानी 
ददएकोले पाउनपुने भतदा वढी रकम भकु्तानी ददएको देन्खर्ो। वढी भकु्तानी ददएको रकम िम्बन्तधिबाट 
अिलु हनु ुपने रु...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

२४६०० 
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 नाम िरुवा स्थान लाग्न े
अवतध 

भकु्तानी 
ददएको 
अवतध 

पाएको पाउनपुने बढी भकू्तातन 

ददब्र् प्रकाश झा हररहरपरुगढी देन्ख रौिहट   १२२०० ८६०० ३६०० 
श्र्ाम ववनोद 
कुशवाह 

हररहरपरुगढी देन्ख िलािही २ ३ २४४०० १४००० १०४०० 

खेमराि खनाल हररहरपरुगढी देन्ख ४ ५ ३६३०० ३१५०० ४८०० 
खमराि वव क हररहरपरुगढी देन्ख लतलिपरु २ ३ १६८०० ११००० ५८०० 

िम्मा      २४६००  

 

10.  कमिचारी करार – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार 
क्षेत्र र कार्िबोझको ववश्लेर्ण गरी िंगठन िथा व्र्वस्थापन िभेक्षणको आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको 
लातग िथा िेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबतदी ििृना गनि निवकने 
व्र्वस्था छ । िर पातलकाले ववतभन्न पदमा ३४ िना कमिचारीहरु करारमा राखी रु ६६९१८२० खचि 
लेखेको छ । 

 

11.  मचुलु्का उठाए वापिको बैठक भत्तााः अथि मतत्रालर्बाट प्रकान्शि कार्ििंचलान तनदेन्शक २०७५ को पररचछेद 
७ मा नेपाल िरकार िथा िोकीएका तनकार्हरुमा खचि गदाि अपनाउन ु पने ववतध उल्लेख छ । ििमा 
कार्ािलर्िमर्मा हनुे तनर्तमि कार्िहरुको बैठक भत्ता तलन तमल्ने देन्खदैन । िर कार्ािलर् िमर्मा कमिचारीले 
बैठक भत्ता पाउने ब्र्बस्था नरहेकाले देहार् बमोन्िमको बैठकमा भकू्तातन भएको रकम िम्बन्तधिबाट अिलु 
हनुपुने रु....   

 
 
 
 
१८८२५ 

 नाम मचुलु्का िंखर्ा दर  िम्मा रु. कर कट्टी भकू्तातन रकम 

देबेतर िापकोटा ३ १५०० ४५०० ६७५ ३८२५ 

तभष्मददप िनुवुार  ३ १५०० ४५०० ६७५ ३८२५ 

र्ादब आचार्ि ३ १५०० ४५०० ६७५ ३८२५ 

न्शवराि रेग्मी ३ १५०० ४५०० ६७५ ३८२५ 

िदुदप लातमछान े २ १५०० ३००० ४५० २२५० 

रािेश्वर शाह १ १५०० १५०० २२५ १२७५ 

िम्मा     18825  

 

12.  िोझै खररदाः िाविितनक खररद तनर्मावतल,२०६४ को तनर्म ८४ मा िाविितनक तनकार्ले स्वीकृि कार्िक्रम 
र खररद र्ोिना अनिुार बीि लाखिम्म लागि अनमुान भएको मालिामान, तनमािण कार्ि वा िनुिकैु िेवा 
तिलवतदी दरभाउपत्र आव्हान गरर प्रतिस्पधािको माध्र्मबाट खररद गनुिपने ब्र्बस्था छ ।त्र्स्िै गरी तनर्म 
८५ )१ख (मा एक आतथिक बर्िमा एकै पटक वा पटक पटक गरी रु.५ लाख भतदा बवढको तनमािण कार्ि 
वा मालिामान एउटै ब्र्न्क्त  , फमि, कम्पनी वा िंस्थाबाट िोझै खररद गनि नहनुे ब्र्बस्था छ। पतलकाले र्ि 
वर्ि फतनिचर िथा वफक्चििमा रु.२४८८३५२ र मिलतद िथा कार्ािलर् िामाग्रीमा रु.१६३१७६९ िमेि 
रु.४१२०१२१ ववतभन्न कार्ािलर् िामान िथा छपाईका िामान पटक पटक िोझै खररद गरेको पाइर्ो । 
अि बर्ि भरी आवश्र्क पने र्स्िा िामानको खररद प्र्ाकेि बनाई आवश्र्क परेको बखि आपतुिि गने गरर 
प्रतिस्पधािको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ ।  

 

 पदातधकारी िवुवधा  
13.  पदातधकारी िवुवधा – स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा िदस्र्को िवुवधा िम्वतधी ऐन, २०७५ को दफा ३ 

मा स्थानीर् िहका पदातधकारी िदस्र् र िभाको िदस्र्ले आफू तनवािन्चि भई अनिूुची–२ बमोन्िम पद िथा 
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गोपनीर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको तमतिबाट मातिक िवुवधा बापि पाउने 
व्र्वस्था गरेकोमा िम्मानीि िवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ कातििक १ गिे बाट लागू हनुे गरी उक्त 
िवुवधाहरु खारेि गरेको छ । ििअनिुार बागमिी प्रदेश िरकारले प्रथम िंशोधन गरी २०७७ बैशाख ३ 
मा रािपत्रमा प्रकाशन गरेको उक्त पदातधकारी िवुवधा िम्बतधी ऐनको अनूिून्च १ मा उल्लेख भएको 
िूववधामात्र ददन तमल्ने देन्खतछ । पातलकाले ४४ िना पदातधकारीको िाउन देन्ख अिोििम्म ३ मवहनाको 
मातिक पाररश्रतमक िवुवधामा  रु.११,७३,०००/ खचि लेखेको देन्खतछ । २०७६ कातििक पतछको हकमा 
िंशोतधि प्रदेश काननुअनिुार मातिक िवुवधा रकम भकु्तानी भएको छ।  

14.  पदाधकारीलाई पोशाक खचि – बागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा िदस्र्ले पाउने 
िवुवधाका िम्वतधमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, २०७५  ) पवहलो िंशोधन िमेि(को  दफा ३  ) क) (१ (मा 
स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले अनूिूची १ मा उल्लेख भएका िूववधा मात्र पाउने उल्लेख छ । िाथै िोही 
ऐनको दफा १२ ले पदातधकारी, िदस्र् िथा िभाका िदस्र्को लातग कुनै िवुवधा तनधािरण गनुिपदाि र्ि 
ऐनमा िोकीएको िवुवधालाई अतधकिम ्मानेर आफ्नो अतधकार क्षेत्र तभत्र रहेर आतथिक स्रोि िथा क्षमिाका 
आधारमा तनधािरण गनि िक्ने व्र्वस्था गरेको छ ।पातलकाले र्ो वर्ि ४० पदातधकारीलाई रु. १०,००० को 
दरले पोशाक खचिवापि रु. ४०००००/ खचि लेखेको  छ। कानून ववपररि लेखेको खचि िम्वन्तधिबाट 
अिलु गरी दान्खला गनुिपने रु.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,00,000 
15.  स्वकीर् िन्चव  – बागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा िदस्र्हरुको िवुवधा िम्बतधी 

ऐन, २०७५(पवहलो िंशोधन िमेि) मा र्ि प्रदेशमा स्थानीर् िहका प्रमखु िथा उप प्रमखुले स्वकीर् िन्चव 
राख्न पाउने व्र्वस्था गरेको छैन ्। त्र्िैगरी स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा 
िोकीएको भतदा फरक पदमा कमिचारी पदपूिी गनि नहनुे उल्लेख छ । िर गाउँ प्रमखुको स्वकीर् िन्चवका 
रुपमा नेपाल िरकारको िहार्क स्िर पाचौ िहको िलब भत्ता भकु्तानी हनु ेगरी श्री भवुन राईलाई तनर्कु्त 
गरी मातिक रु. २८२०० का दरले माघ देन्ख अिार िम्मको भकु्तानी गरेको तनर्म िम्मि नदेन्खएको रु. 

 
 

 

 

 

 

 

 

१,६९,२०० 

16.  ववववध खचि – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ बमोन्िम व्र्र्को बिेट अनमुान आतिररक आर्को 
पररतधतभत्र रही औन्चत्र्िाको आधारमा ववववध खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । र्ि स्थानीर् िहले र्ो वर्ि  
ववववधिफि  मात्र रु.१४९३१८७ र िभा िंचालनिफि  रु.३५०५०० खचि गरेको छ ।र्स्िो खचिमा तमिव्र्वर्िा 
कार्म गनुि पदिछ । 

 

 कर दस्िरु एवं आतिररक आर्  
17.  स्थानीर् िथर्ांक, अतभलेख िथा स्रोि नक्िाकंनाः स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ वमोन्िम 

स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेत्र तभत्रको आधारभिु िथर्ांक िंकलन, अतभलेख र िोको व्र्वस्थापन गनुिपने िथा 
आफ्नो क्षेत्रतभत्रको शैन्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अतिरगि खानी, िंगल िथा अतर् श्रोि, पूवािधार 
अन्र्िगि िडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्िांकन वा पातलकाको प्रोफाईल िर्ार गनुिपने 
व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले स्थानीर् िथर्ांक िम्वतधी नीति, कानून र िोको मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि 
नक्िाङ्कन वा प्रोफाइल िर्ार नगरेको  ववर्र् गि वर्िको प्रतिवेदनमा औलं्र्ाएकोमा िधुार भएको 
पाईएन।स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरणका वक्रर्ाकलाप िंचालनमा िथर्ांकले महत्वपणुि भतुमका खेल्ने 
हुँदा िोको िंकलन र अतभलेख राख्न ेकार्िलाई महत्वकािाथ अगातड बढाउन आवश्र्क छ । िथर्ांक बेगर 
प्राथतमकिामा रान्खएका र्ोिना, बिेट, प्रवक्रर्ा र कार्ािवतर्नले उन्चि िाथिकिा नपाउने हुँदा र्ििफि  ध्र्ान 
िान िरुरी छ। 

 

18.  िमदुावर्क वनबाट प्राि आर् – स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन २०७४ को दफा ६२ ख मा िामदुावर्क वन 
उपभोक्ता ितमतिले वन पैदावर तबवक्र िथा उपर्ोग िमबतधी आफ्नो कार्िर्ोिना बनाई पातलकाबाट स्वीकृि 
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गराउन ु पने िथा वन पैदावर तबवक्र वापि प्राि हनुे रकमको १० प्रतिशि रकम िम्बतधीि पातलकाको 
िंन्चिकोर् िम्मा गनुिपने उल्लेख छ । पातलकाले र्ि वर्ि िामदुावर्क वनबाट प्राि आर् भनी रु.६९६११० 
मात्र आम्दानी बाधेकोमा तडभीिन वन कार्ािलर् मररणबाट प्राि वववरण अनिुार पातलकालाई १६ िामदुावर्क 
वन उपभोक्ता ितमति मध्रे्बाट रु.२०५७१८९।८९ प्राि हनुपुने देन्खतछ । ििथि तडतभिन वनबाट प्राि 
वववरण र पातलकाले पेश गरेको आम्दानी वववरणमा रु.१३६१०७९।८९  फरक परेको देन्खतछ ।  अि 
पातलकाले तडतभिन वनिँग िमतवर् गरी प्राि भएको िथा हनुपुने आम्दानी एकीन गरी फरक परेको रकम 
आम्दानी बाँध्न्नुपने देन्खतछ । 

र्ि िम्बतध छलफल गदाि पातलकामा वन उपभोक्ता ितमतिले चेक िथा नगद बझुाएको रकममात्र पातलकाले 
स्रोि एकीन गरी आम्दानी बाँधेको िथा वन उपभोक्ता ितमतिले पातलकामा उपन्स्थि नभई िोझै बैंक दान्खला 
गरेको रकम अतर् आम्दानी भनी एकमषु्ठ आम्दानी बाँधेको पातलकाको भनाई रहेको छ । पातलकाले डीतभिन 
वनिँग िमतवर् गरी प्राि भएको रकम स्रोि खुल्ने गरी आम्दानी बाध्ने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  रािस्व अनमुान िथा अिलुी - गाउँपातलकाले र्ो वर्ि आतिररक श्रोिबाट रू. ४८,५०,०००।–रािस्व 
िंकलन हनुे अनमुान गरेकोमा रू. २०१३८१९।– िंकलन गरेकोले रु. २८३६१८१।– (अनमुानको 
िलुनामा ५८.४७ प्रतिशि) घटी रािस्व िंकलन भएको छ। करको दार्रा वढाउने र अिलुी प्रकृर्ा 
प्रभावकारी वनाई रािस्व िंकलन वढाउन ुपदिछ। 

 

 
 

शीर्िक अनमुान अिलुी प्रतिशि 
िम्पिी कर २,००,००० ० ० 
भतुमकर/मालपोि ८,००,००० ६२९६६ ७.८७ 
घरवहाल कर १,००,००० ४१४८४ ४१.४ 
वहाल ववटौरी कर ५०००० १२०११५ २४० 
प्राकृतिक एवं खातनितर् वस्िकुो ववक्री ३०,००,००० १७८९२५४ ५९.९६ 
र्ािार्ाि के्षत्रको आम्दानी १,००,००० ० ० 
व्र्ाविार् रन्िषे्ट्रशन दस्िरु १,००,००० ० ० 
तर्ावर्क दण्ड, िररवाना र िफि ५,००,००० ० ० 
 ४८५०००० २०१३८१९  

 

20.  नदीितर् पदाथि उत्खनन ् र ववक्रीाः स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) वमोन्िम 
गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्र वािावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाँकन िथा प्रारन्म्भक वािावरणीर् 
पररक्षणबाट िोवकएको पररमाणमा स्लेट, ढँुगा, तगट्टी, बालवुा एबम ्माटोितर् वस्िकुो तबवक्र गनििक्ने व्र्बस्था 
छ ।  
पातलकाले र्ि बमोन्िम आ.व. २०७५।७६ र २०७६।७७ को लातग उत्खनन पूवि प्रारन्म्भक वािावरन्णर् 
मूल्र्ाँकन िथा पररक्षण, IEE गरी प्रतिवेदन तलएका देहार्का नदी िथा खोलाहरुमा वर्िमा ९ मवहना (अिार, 
िाउन र भदौमा उत्खनन नगररने शििमा) ववक्री गनििक्ने पररमाण र्ि प्रकार रहेको देन्खतछाः 

 

 ति.नं. खोला÷नदी प्रतिददन उत्खनन गनि िवकन ेपररमाण 
1.  वागमिी नदी २३३०६५.८० 
2.  िोकन खोला ११३००१.६० 
3.  धनमाना खोला १२७१२६.८० 
4.  मररण खोला ८१५७३०.३० 
5.  क्र्ान खोला ३२२०५४.५६ 
6.  कौवा खोला ३१७८१.७० 
7.  पथ्राही खोला २८२५०४.०० 
8.  कोखािोर खोला ४२३३६०.०० 
 िम्मा २३४८६२४.७६ 
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र्ि पातलकाबाट वावर्िक २३ लाख ४९ हिार घनवफट नदीितर् पदाथि उठाउन िवकने भए िापतन पातलकाले 
११६५३२.९० घनवफट मात्र ववक्री गरेको छ।िम्भाव्र् विार खोिी गरी ववक्री वविरण गनि िकेमा थप 
रािस्व आििन गनि िवकने भएकोले र्ि िफि  पातलकाले प्रर्ाि गनुि पदिछ। 

21.  मलु्र्अतभवृवद्ध कर ऐन, २०५२ को दफा ५(३)मा ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, न्चप्ि आदी उत्खनन,् िंकलन िथा 
ववक्री शलु्क अिलुीमा मलु्र्अतभवृवद्ध कर लाग्ने व्र्वस्था छ। गाउँपातलकाले वागमिी नदी आिपािको 
११६५३२.९० क्र्.ु फीट ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, न्चप्ि आदी उत्खनन,् िंकलन िथा ववक्रीको लातग प्रकान्शि 
िचुना अनिुार दान्खला हनु आएका बोलपत्रमध्रे् िवैभतदा वढी रू. ११,५३,८०० (म.ुअ.कर बाहेक) कवोल 
गने एच. एम. एि कतिट्रक्शन एण्ड िप्लार्िि प्रा. तल. हररहरपरुगढीिँग दईु वकस्िामा रकम वझुाउने र 
मलु्र्अतभवृवद्ध कर ठेकेदारले दान्खला गरी भौचर पेश गने गरी िम्झौिा गरेको छ। लेखापरीक्षणको क्रममा 
गाउँपातलकालाई वझुाउन ुपने रकम वझुाएको देन्खएिापतन मलु्र्अतभबवृद्ध कर रू. १,४९,९९४।– दान्खला 
गरेको नदेन्खएकोले अिलु गरी िम्वन्तधि रािस्व खािामा दान्खला गनुिपने रू........ १,४९,९९४ 

22.  नदीितर् िामग्रीको िडक आर्ोिनामा प्रर्ोग शलु्काः धरान–चिरा– तितधलुी –हेटौडा िडक आर्ोिना 
(मदन भण्डारी लोकमागि) को हररहरपरुगढी गाउँपातलका क्षेत्र तभत्र पलु तनमािण गरररहेका तनमािण व्र्विार्ी 
अनक कतिट्रक्शनले आर्ोिनामा प्रर्ोग हनुे ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, न्चप्ि, ग्राभेल आदी िंकलन गरेवापि अनक 
कतिट्रक्शनले कुनै शलु्क नवझुाएको व्र्होरा गि वर्िको प्रतिवेदनमा औलं्र्ाईएकोमा र्ो वर्िपतन कुनै आर् 
प्राि गरेको छैन।तनमािण व्र्विार्ी अनक कतिट्रक्शन र आर्ोिना कार्ािलर्मा िम्पकि  गरी उक्त क्षेत्रमा 
प्रर्ोग भएको नदीितर् पदाथिको पररमाण र्वकन गरी गाउँपातलकाले लाग्ने रकम अिलु गनुि पदिछ। 

 

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

 

23.1.  रतिद ठेलीको प्रर्ोगाः गाउँपातलकाले छपाईबाट प्राि भएको आम्दानी गदाि प्रर्ोग गररने नगदी रतिद ठेली के 
कति वविरण भर्ो र वविरण भएका रतिदबाट प्राि आम्दानी िमर्मै दान्खला गरेको प्रमाणिमेि िम्लग्न गरी 
नगदी रिीद कार्ािलर् वफिाि तलन ुपदिछ। वर्ाितिमा िवै रतिद प्राि गरी िम्पूणि आम्दानी दान्खला भएको 
ितुनन्श्चि गनुि पनेमा गरेको देन्खएन । नगदी रतिद ठेली आम्दानी खचि र बाँवक स्पष्ट देन्खने गरी अतभलेख 
राख्न र प्रर्ोग भएका रतिदको आम्दानीिमेिको व्र्वन्स्थि वहिाव राखी िम्पणुि आम्दानी दान्खला भएको 
ितुनश्चि गने िफि  गाउँपातलकाको ध्र्ान िान ुपदिछ । 

 

23.2.  नगदी रतिद प्राि नभएकोाः गाउँपातलकाले वर्ाितिमा िवै रतिद प्राि गरी िम्पूणि आम्दानी दान्खला भएको 
ितुनन्श्चि गनुि पदिछ। गाउँपातलकाको वाडि ५ मा र्ो वर्ि वविरण गरेका ६ प्र्ाड रतिदमध्रे् गणेश कुमार 
राईले बनु्झलगेका ति.नं. २१०१ देन्ख २१५० िम्मको १ प्र्ाड र ति.नं. १४५१देन्ख १५०० िम्मको 
१प्र्ाड गरी िम्मा २ प्र्ाड रतिद वफिाि भएको देन्खएन। लेखापरीक्षणको क्रममा िो वडाबाट वफिाि भएका 
४ प्र्ाड रतिदबाट रू. ८८८२६।५० नगद िंकलन भएको र उक्त वडाबाट ववतभन्न तमतिमा रू. 
१४६७४३।– दान्खला गरेको देन्खतछ ।प्राि प्र्ाडहरुबाट िंकलन भएको रकम भतदा बैक दान्खला वढी 
देन्खएको र िबै रतिदहरु वफिाि हनु नआएकोले उक्त वडाबाट भएको आम्दानी र्वकन हनु 
िकेन।गाउँपातलकाले उक्त वडाको रतिद र आम्दानी िम्वतधमा छानववन गरी टुङ्गो लगाउन ुपदिछ रू........  १,४६,७४३ 

24.  हेभी ईक्वीपमेतटको आर् न्स्थतिाः पातलकाले आफ्नो नाममा रहेको मेशीनहरुको उपर्ोग िथा दीगो व्र्वस्थापन 
को लातग कार्िववतध िर्ार गरी व्र्वन्स्थि िररकाले िञ्चालन गनुि पदिछ। पातलकाले खररद गरेको एक व्र्ाक 
हो लोडर र एक वट्रपर िञ् चालनमा रहेको छ । िी िाधनहर पातलकाको कार्िमा र िमर् िमर्मा अतर्त्र 
भाडामािमेि प्ररु्ोग हनुे गरेको भए िापतन पातलकाले िञ्चालन िम्वन्तध व्र्वन्स्थि अतभलेख राखी आम्दानी 
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अिलु गरेको छैन।पातलकले ट्रीपरको लातग दैतनक रु ५००० र लोडरको प्रतिघण्टा ९०० भाडा दर तनधािरण 
गरेको छ।र्ो वर्ि लेखापरीक्षणको क्रममा व्र्ाक हो िथा वट्रपर उल्लेख गरी िम्मा रु.१०३५००।– 
आम्दानी गरेको देन्खर्ो। मेन्शन िञ्चालन भएको िमर्, ईतधन खचि खलु्ने लगतिट िथा आम्दानीको व्र्वन्स्थि 
अतभलेख राख्न ेनगरेबाट र्ी िाधनहरुको िञ्चालन आर् िथा व्र्र् अवस्था र्वकन गनि िक्ने अवश्था रहेन । 
व्र्वन्स्थि िररकाले मेन्शन िञ्चालन गरी िो बाट प्राि हनुे आर् पातलकाको खािामा िम्मा भएको ितुनन्श्चि 
हनुे प्रणाली ववकाि गनुि पदिछ। 

24.1.  भाडा अिलु नगरेकोाः  लोडर िथा वट्रपरको चालकबाट वववरण माग गरी परीक्षण गदाि देहार् अनिुार व्र्न्क्त 
िथा व्र्विार्ीहरुलाई लोडर िथा वट्रपर उपलब्ध गराएकोमा भाडा अिलु गरेको नदेन्खएकोले अिलु गनुिपने 
रू.......... 

११,२५,१०० 

 तमति प्रर्ोग किाि िमर्  प्राि हनु ुपने भाडा 
रकम 

२०७६।७।२१देन्ख १०।१ िी ए ववल्डिि,(महेतरझ्र्ाडी स्वास्थर् चौकी 
तनमािण ) 

२२५ २०२५०० 

२०७६।१०।४देन्ख  िी ए ववल्डिि  २५ २२५०० 
२०७६।१०।२३ – १२।१० िी ए ववल्डिि  ४१ ३६९०० 
२०७७।१।१० – २।१९ िी ए ववल्डिि १०० ९०००० 
२०७७।२।२० – २।२३ क्र्ानलेख टोलमा काठ तनकाल्न बाटो 

बनाएको 
३४ ३०६०० 

२०७७।३।२ ितिली राइको खेि तमलाएको ८ ७२०० 
२०७७।३।१० पेमा दोिे स्र्ाङिान १७ १५३०० 
 िम्मा ४५० ४०५१०० 
ट्रीपर िफि     
२०७६।४।४ गिुी ग्रावेल बोक्न १ ५००० 
२०७६।५।१८,१९ र ६।४ हाक्पारा स्कुलको काममा ३ १५००० 
२०७६।७।२१ –१२।९ िी ए ववल्डिि १३९ ६९५००० 
२०७७।२।१८ ग्रावेल बोकेको १ ५००० 
 िम्मा १४४ ७,२०,००० 
 कुल िम्मा रू.  ११,२५,१००।–  

 

25.  बैक िम्मा नगरेकोाः िामदुावर्क बन क्षेत्रको काठ ववक्रीवापि एक िामदुावर्क वनले गाउँपातलकालाई रावष्ट्रर् 
वान्णज्र् बैक कवपलाकोट शाखाको चेक नम्वर ००३७५५७३३५ माफि ि रू. ६९,४५०।– पठाएकोमा 
गाउँपातलकाले नगदी रिीद काटी आम्दानी िनाएको देन्खर्ो । िो चेक बैकमा दान्खला नगरी भौचरिाथै 
राखेको देन्खएकोले उक्त चेकवापिको रकम दान्खला भएको देन्खएन।िम्वन्तधि उपभोक्ता ितमतििँग िमतवर् 
गरी उक्त रकम अिलु गनुि पदिछ रू........ 

 

 

 

 

 

 

 

६९,४५० 
 र्ोिना िंचालन िथा पुिँीगि खचि  
26.  र्ोिना छनौट — स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा गाउँपातलकाले आफ्नो अतधकार 

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

 



16 
 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

वावर्िक रणनीतिगि ववर्र् क्षेत्रगि मध्र्कातलन िथा दीघिकालीन ववकाि र्ोिनाहरुको िूची िर्ार प्रभावकारर 
रुपमा कार्ाितवर्न गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

27.  र्ोिना कार्ाितवर्न िथा िंचालन — स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन २०७४ को दफा २४ वमोन्िम स्थानीर् 
िहले र्ोिना वनाउँदा मध्र्म िथा दीघिकातलन प्रकृतिका आर्ोिनाहरुको िूची िमेि िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा 
ल्र्ाउनपुने व्र्वस्था छ । पातलकाबाट प्राि वववरण अनिुार र्ो वर्ि पातलकाले पुिँीगििफि  रु.३० हिार देन्ख 
रु. ८५ लाख िम्मका २६० वटा र्ोिनाहरुको कार्ाितवर्न गरी रु.१६ करोड ९९ लाख ३५ हिार खचि 
गरेको छ । ििमध्रे् रु.५ लाख भतदा मतुनका मात्र १५४ वटा र्ोिनाहरु रहेका छन ्भने रु.५० लाख 
भतदा माथीका ४ वटा मात्र र्ोिना रहेका छन ्। र्िरी ि—िाना िथा छररएर रहेका र्ोिनाहरुले दीगो िथा 
वटकाउ ववकािको लक्ष्र् हातिल गनि िक्ने अवस्थािमेि देन्खदैन। िाथै  िनशन्क्त वर्ै भरर र्ोिना 
व्र्वस्थापनमा खवटन ुपने, िंचातलि र्ोिनाबाट प्रतिफल भतदा चाल ुप्रकृतिका कार्िमा बढी खचि हनुे र तनमािण 
कार्िको गणुस्िरमा िमेि नकारात्मक अिर पने अवस्था िफि  ध्र्ान ददई प्रतिफलमूलक नतििा ददन िक्ने 
प्रकृतिका र्ोिना िथा कार्िक्रम छनौट गरी कार्ाितवर्न गनुिपदिछ । 

 

28.  वावर्िक खररद र्ोिना।गरुुर्ोिना — िाविितनक खररद ऐन, २०६३ ले िाविितनक तनकार्ले िोकेको िीमा 
भतदा बढी रकमको खररद गदाि िोवकए बमोन्िमको खररद गरुुर्ोिना र वावर्िक खररद र्ोिना िर्ार गनुिपने 
व्र्वस्था छ । र्स्िै िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वावर्िक १० करोड भतदा बढीको 
खररद गदाि गरुु र्ोिना िर्ार गनुिपने, तनर्म ८ ले वावर्िक १० लाख भतदा बढीको खररद गदाि वावर्िक खररद 
र्ोिना बनाउन ुपने व्र्वस्था छ । पातलकाले र्ो वर्ि पिुीगि न्शर्िकबाट रु. १६ करोड ९९ लाख ३५ 
हिारको पूँिीगि खचि।खररद कार्ि गरेको छ । पातलकाले आफ्नो खररद तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा 
उक्त ऐन, तनर्म बमोन्िम वावर्िक खररद र्ोिना र गरुुर्ोिना बनाई खररद कार्ि गनुिपनेमा िो गरेको देन्खएन। 
अिाः र्ि पातलकाले तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोन्िम खररद र्ोिना।गरुुर्ोिना बनाई व्र्वन्स्थि र प्रभावकारी 
हनुे गरी खररद कार्ि गनुिपदिछ । 

 

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

मेन्शन िथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्र्ाला तनन्श्चि गनि िोवकए बमोन्िम दररेट तनधािरण गने िक्ने 
व्र्वस्था छ ।  
     स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा गाउँपातलका वा नगरपातलकाले आफ्नो 
क्षेत्रतभत्रको तनमािण कार्ि िथा अतर् िेवाको प्रर्ोिनका लातग तनमािण िामग्री, ज्र्ाला िथा महशूलको स्थानीर् 
दररेट िोक्न िक्ने व्र्वस्था गरेको छ।िोही आधारमा पातलकाले तितधलुी न्िल्ला दररेट तनधािरण ितमतिले 
िर् गरेको दररेट प्रर्ोग नगरी आफ्नो पातलका क्षेत्रतभत्र लागू हनुे गरी छुटै्ट दररेट तनधािरण गरेको पाइर्ो । 
पातलकाले तनधािरण गरेको अतधकांश तनमािण िामग्रीको दररेट न्िल्ला दररेट तनधािरण ितमतिले िर् गरेकोभतदा 
बढी रहेको पाइर्ो ।र्ि पातलका महोत्तरी लगार्िका िराईका न्िल्लािँग नन्िक रहेको र पातलकामा िंचालन 
भएका िबै तनमािण कार्िमा िराईको ईटा प्रर्ोग गने गरेकोमा पातलकाले िराईको ईटाको दर स्थानीर् दरमा 
िमावेश गरेको छैन ्। त्र्िैगरी न्िल्ला दररेट अनिुार ईटाको दर प्रतिगोटा १२।५० रहेकोमा पातलकाले 
प्रतिगोटा रु.१५ तनधािरण गरेको पाईर्ो । िनु न्िल्ला दररेट भतदा २० प्रतिशििम्म बवढ रहेको छ। 
त्र्िैगरी एक्िाभेटरको दर रु.३१५०, दक्ष ज्र्ामीको दर रु.११०० र अदक्ष ज्र्ामीको दर रु.८०० िर् 
गरेको छ िनु न्िल्ला दररेट भतदा क्रमश  रु.६५०, ११० र ८५ ले बवढ रहेको छ । र्स्िो दररेट 
तनधािरण गदाि बिारमा प्रचतलि दररेट, गि ववगिको दररेट लगार्िका पक्षलाई आधार तलने अिल अभ्र्ाि 
रहेको पाइतछ । कार्िपातलकाले र्स्िो दररेट तनधािरण गदाि र्स्िा पक्षलाई ध्र्ान ददन िकेको पाइएन 
।पातलकाको दररेट महंगो हुँदा ववकाि तनमािण कार्ििमेि महंगो भई पातलकालाईनै अत्र्ातधक आतथिक भार 
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पने देन्खतछ। अिाः तनमािण िामग्री िथा ज्र्ालाको दररेट तनधािरण गदाि र्ि िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खएको छ 
। 

30.  नापी वकिाब — िाविितनक तनकार्ले तनमािण कार्िको नापी वकिाब महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले िोकेको 
ढाँचामा िर्ार गरी २० वर्ििम्म िरुन्क्षि राख्नपुने कानूनी व्र्वस्था रहेको छ । कार्ािलर्ले िबैििो तनमािण 
कार्िको लातग स्वीकृि म.ले.प.फा.नं.१७१ अनिुारको ढाँचामा नापी वकिाब नराखी कम्प्र्टुरबाट िर्ार गरेको 
लिुिीटमा नापी वववरण उल्लेख गरी खचि लेख्न ेगरेको देन्खर्ो । ििबाट एक भतदा बढी रतनङ्ग तबल भकु्तानी 
िथा बहबुवर्िर् र्ोिनाको भकु्तानी गदाि गि ववगिको नापीमा उल्लेख भएको परीमाणको कार्ि दोहोरो परे 
नपरेको र्वकन गनििमेि िवकने अवस्था छैन। ििथि नापी वकिाब हाडि कपीमा न ैिर्ार वा कम्प्र्टुरबाट 
वप्रतट गरी बाईतडीङ गरी िरुन्क्षि राख्न ेव्र्वस्थाको कार्ाितवर्न हनुपुदिछ । 

 

31.  चेनेि नखलुाएको — िडक तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गदाि, ववलको भकु्तानी गदाि, नापी वकिाब 
िर्ार गदाि र कार्ििम्पन्न प्रतिवेदन िमेिमा स्पष्टिँग चेनेि खलुाउन ुपदिछ । िर पातलकाले ४० तमटर देन्ख 
७ वक.तम. िम्मका िडक िथा बाटो तनमािण, ग्राभेल, बल्क तबछाउने िथा स्िरउन्निी गने, ढल तनमािण, िरिफाई 
िथा ममिि लगार्िका कार्िमा प्राववतधकले लागि अनमुान िर्ार गरी रतनङ तबल भक्तानी गदाि िथा कार्ििम्पन्न 
प्रतिवेदन िर्ार गदाि िमेि िडकको चेनेि खलुाएको पाईएन । ििबाट उक्त तनमािण भएको िडकको 
बास्िववक लम्बाई, उपभोक्ता ितमतिबाट भएको कार्ि, एकै स्थानमा दोहोरो पने गरी कार्ि भए नभएको 
िम्बतधमा एकीन गनि िवकएन । ििथि पातलकाबाट तनमािण हनुे िडक िथा ढल र्ोिनाको लागि अनमुान 
िर्ार गदाि, कार्ििम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गदाि िोको प्राववतधक नाप िाँच िवहिको चेनेि खलुाई तनमािण कार्ि 
गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । र्िका केही उदाहरणहरु 

गो.भौ.। तमति  र्ोिनाको नाम  
र्ोिनाको 

लागि अनमुान  
कार्ििम्पन्न 

पातलकाबाट 
भकु्तानी 

1-2077/3/1 गनु्ििबाट हररहरपरुगढी न्ििपरु िडक  1066939 1047491 983432 

12-2076/8/18 

गापाका तभत्री बाटो हरु ममिि (६०० तमटर 
देन्ख १०९६० तमटर िम्मका १७ बाटोहरु) 1280010 1143765 1070564 

 

 

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

गो.भौ.। तमति  र्ोिनाको नाम  तनमािण व्र्विावर्/िप्लार्िि 
भकु्तानी म.ुअ.कर 

रकम  
५० % 

म.ुअ.कर रु 

4-2077/3/24 

चाईचटेु्ट बफर िडक 
स्िरउन्निी 

क्षेकु डोल्मा कतस्ट्रक्िन 
255356 127678 

28-

2077/3/30 

डुनीकाडा चाडाउ झो प ु एि के ईन्तितनररङ्ग ईतडस्ट्री 
220887 110444 

27-2077/3/30 

नवीकरणीर् उिािका लातग 
रकेट चलुो खररद 

नेपाल उिाि ववकाि कम्पनी 
प्रा तल  133884 66942 

59-

076/10/29 

िवारी िाधन खररद अग्नी ईतकपोरेट प्रा तल 608584 304292 

216-2077/3/9 गापा पररिर माटिर प्लान अरोमा टेक्नोलोिीि प्रा तल 57070 28535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६,६५,२९१ 
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86-

2076/11/21 

आवाि गहृ वडा कार्ािलर् 
फतनिचर 

ववरगंि न्स्टल फतनिचर 
उद्योग  54800 27400 

िम्मा 1330581 665291  
33.  ररटेतिन मनी कट्टी नगरेको - िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म१२३(४) मा कुनै पनी तनमािण 

कार्िको रतनङ तबल भकु्तानी दददाँ तबलमा उल्लेन्खि रकमको ५ प्रतिशि रकम कट्टी गरी बाँकी रकम भकु्तानी 
गनुिपने व्र्वस्था छ । िाथै कार्ािलर् र तनमािण व्र्विावर् बीच भएको िम्झौिाको न्ििीिी ५४।१ मा िमेि 
िो व्र्होरा उल्लेख छ । कार्ािलर्ले िपतिल बमोन्िम तनमािण कार्ि/मालिामान आपिुीको ठेक्कापट्टा गरेकोमा 
ररटेतिन मनी बापिको ५ प्रतिशि रकम कट्टी नगरी भकु्तानी गरेको पाईर्ो ।उक्त कार्िको डीएलपी वपरेड 
िवकए पश्चाि तनमािण व्र्विावर्/आपिुिकले कार्ािलर्बाट भकु्तानी तलएको मू.अ.कर िम्बन्तधि आतिररक 
रािस्व कार्ािलर्मा िमार्ोिन गरेको प्रमाण पेश गरे पश्चाि मात्र वफिाि गने गरी अिूल गरी धरौटीमा िम्मा 
हनुपुने देन्खएको रु 

गो.भौ.। तमति  र्ोिनाको नाम  तनमािण व्र्विावर् 
भकु्तानी रकम 
म.ुअ.कर बाहेक 

ररटेतशन मनी रु 

4-2077/3/24 

चाईचटेु्ट बफर िडक 
स्िरउन्निी 

क्षेकु डोल्मा कतस्ट्रक्िन 
3928555 196428 

28-

2077/3/30 

डुनीकाडा चाडाउ झो प ु एि के ईन्तितनररङ्ग ईतडस्ट्री 
1623358 84957 

27-2077/3/30 

नवीकरणीर् उिािका लातग 
रकेट चलुो खररद 

नेपाल उिाि ववकाि कम्पनी 
प्रा तल  1029368 51494 

59-

076/10/29 

िवारी िाधन खररद अग्नी ईतकपोरेट प्रा तल 4681416 234071 

िम्मा 11262697 566950  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५,६६,९५० 

34.  बीमाको व्र्वस्था नगरेको - िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२(१) मा दश लाख 
रुपैर्ाँभतदा बढी मूल्र्को तनमािण कार्ि गने तनमािण व्र्विार्ीले तनमािण िामग्री, प्रर्ोग गररने मेन्शन औिार वा 
प्लाण्ट लगार्ि तनमािण कार्िको त्रवुट िच्र्ाउने अवतध िमेि कभर हनुे गरी बीमा गराउनपुने व्र्वस्था छ । 
कार्ािलर् अतिगिि िञ्चातलि तनम्न ठेक्कामा तबमाको प्रोतभिन राखेको पाईएन । अिाः तनर्मावलीमा िोकीए 
बमोन्िम तनमािण कार्िको बीमा वापिको रकम िमावेश गरी लागि अनमुान िर्ार िथा ठेक्का व्र्वस्थापन 
गनपुने देन्खतछ । 

गो.भौ.। तमति  र्ोिनाको नाम  तनमािण व्र्विावर् 
लागि अनमुान 

रकम  
िम्झौिा रकम  

4-2077/3/24 

चाईचटेु्ट बफर िडक 
स्िरउन्निी 

क्षेकु डोल्मा कतस्ट्रक्िन 
4799957 4455540 

 

 

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

गोभौ नं./तमति उपभोक्ता ितमतिको नाम 

कार्ििम्पन्न 
रकम 

कार्ािलर्बाट 
भकु्तानी रकम 

प्रर्ोग गरेको 
हेभी उपकरण 

हेभी उपकरणमा 
भएको खचि 

1-2077/3/01 झवुाडी बतचरे िडक 
1930217 1815035 एक्िाभेटर 2151942 
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3-2077/3/24 

न्ििपरु नर्ाँगाउँ कोकटी  
िडक 

१८६८१६० १४४३४२३ 

एक्िाभेटर र 
बे्रकर १८३७३६६ 

1-2077/03/1 

गनु्ििबाट हररहरपरुगढी 
न्ििपरु िडक 

१०४७४९१ ९८३४३२ एक्िाभेटर र 
बे्रकर ११०१०७५ 

3-2077/03/24 

न्ििपरु नर्ाँगाउँ कोकटी 
िडक 

२०७५८१० १४४३४२३ एक्िाभेटर र 
बे्रकर १८३७३६६ 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 

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

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

गो.भौ. उपभोक्ता ितमतिको नाम कामको वववरण लागि अनमुान 
पातलकाले खचि 
लेखेको रकम  

१३० वडा नं ८ कार्ािलर् भवन तनमािण  आर.ति.िी. ढलान २१४०८२६ २०००००० 

१२७ गापा अधरुो भवन तनमािण आर.ति.िी. ढलान २६७०८१७ २४९८८८८ 

६९ स्वस्थर् ईकाई अधरुो भवन तनमािण आर.ति.िी. ढलान ५३३६२६ ४८४०६३ 

२०० वडा नं ४ कार्ािलर् भवन तनमािण  आर.ति.िी. ढलान ३१९७००० २९९०३३१ 
२९२ अधरुो काराकाठ ओभरहेड टैङ्की तनमािण ओभरहेड टैङ्की ४२५०८३० ३३९७८०९ 
२४४ बोटगाउँ देन्ख चैनपरु ववद्यिु ववस्िार ववद्यिु ववस्िार ८९८४२० ८८०८०४ 
२८४ वडा नं २ कार्ािलर् भवन तनमािण  आर.ति.िी. ढलान २१२९०६४ १८६१०७५ 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 

 

 

36.1.  त्र्िैगरी िाविितनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता ितमति िथा लाभग्राही िमदुार्लाई 
हस्िातिरण नहनुे र्ोिनाहरु उपभोक्ता ितमतिबाट गराउन तमल्ने व्र्वस्था गरेको देन्खदैन । मातथ उल्लेख 
भए अनिुार कार्ािलर् भवन िथा िरकारी िंरचना उपभोक्ता ितमतिबाट गराउन तमल्ने देन्खदैन । ििथि 
कार्ािलर् प्रर्ोिनका लातग आवश्र्क तनमािण कार्ि िथा उपभोक्ता ितमतिलाई हस्िातिरण नहनुे र्ोिनाहरु 
उपभोक्ता ितमतिबाट गने गराउने कार्िमा तनर्तत्रण हनुपुदिछ । 

 

37.  माटो र चट्टान काट्ने कार्िको अनपुाि – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा स्वीकृि 
नम्ि अनिुार लागि अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । िाथै माटो र चट्टान काट्ने कार्िको अनपुाि (Soil 

& Rock cutting Ratio) तनधािरण गदाि ववस्ििृ िभे, तडिाइन ररपोटि (DPR) वा स्वाइल टेष्टको आधार 
तलएर गनुिपदिछ । कार्ािलर्ले उक्त आधारहरु बेगरै क्रि िेक्शन ड्रइङ्ग िमेि नराखी स्वाइल र रक कवटङ्गको 
अनपुाि तनधािरण गने गरेको पाइर्ो । कार्ािलर्बाट िञ्चातलि मोटरबाटो र्ोिनाहरुको भकु्तानीको से्रस्िा 
परीक्षण गदाि नरम िथा कडा चट्टान २० देन्ख ६० प्रतिशििम्म राखेको पाइर्ो । प्राववतधक पषु्याइँ िथा 
आधार र क्रि िेक्शन ड्रइङ्ग बगेर लागि बढी पने आईटममा बढी अनपुाि राखी भकु्तानी गदाि लागि वृवद्ध 
हनुे अवस्था देन्खएको छ । र्ि वकतिमको प्रवृन्त्तमा िधुार हनुपुदिछ । र्िका केही उदाहरण देहार् अनिुार 
छन।् 

र्ोिना नाम कुल 
एक्िाभेिन 
पररमाण 

खाने्न कार्िको अनपुाि प्रतिशिमा िथा दर प्रति घ.तम. 
नरम माटो कडा माटो मध्र्म चट्टान कडा चट्टान 

प्रतिशि दर प्रतिशि  दर प्रतिशि  दर प्रतिशि  दर 
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झवुाडी बतचरे िडक  २१६१९ ४० ६२।३७ ३० ७५।९३ ० ० ३० १३८।२९ 

न्ििपरु नर्ाँगाउँ कोकटी 
िडक १६७८१ ३० ६२।३७ ३० ७५।९३ ० ० ४० १३८।२९ 

विेरी आहालडाडा बेलुंगे 
िेपाहा िडक ५४२०० ३० ६२।३७ ३० ७५।९३ ० ० ४० १३८।२९ 

भिुाहा घ्र्ाङ्छर्ाङ्ग 
केमनचतुल धमु्न ेपथराही ५४०७ ४० ६२।३७ ४० ७५।९३ ० ० २० १३८।२९ 

 
38.  उपभोक्ता ितमतिलाई तिमाभतदा बढीको कार्ि – िावंितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१) मा 

रु.१ करोडिम्म लागि अनमुान भएको िोही आतथिक वर्ि तभत्र िम्पन्न गनि िवकने तनमाणि कार्ि मात्र िम्बन्तधि 
उपभोक्ता ितमतिबाट गराउन िवकने िथा उक्त लागिमा मूल्र् अतभवृवद्ध कर, ओभरहेड, कन्तटतिेतिी र 
िनिहभातगिाको अंश िमेिको रकम िमावेश हनुे व्र्वस्था छ । पातलकाले मूल्र् अतभवृवद्ध कर, ओभरहेड 
बाहेक रु.८५३०८१६ लागि अनमुान भएको पत्र्िनी मोरंगे िडकमा िफेतिङ्ग, वाईडेतनङ्ग, ग्राभेलीङ्ग लगार्िका 
कार्ि गनि उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरी र्ि वर्ि रु.७९७६४६६ भकु्तानी ददएको छ । उक्त लागि 
अनमुानमा १५ प्रतिशि ओभरहेड रु.१२७९६२२।४० िमेि रु.९८१०४३८।४ मा १३ प्रतिशिले हनुे 
मू.अ.कर रु.१२७५३५७ िोडदा उक्त र्ोिनाको कुल लागि अनमुान रु.११०८५७९५ हनुे देन्खतछ । 
उपभोक्ता ितमतिले उक्त कार्िको लातग एक्िाभेटर प्रर्ोग वापि तनमािण व्र्विावर् श्री कौशल कतस्ट्रक्िनलाई 
रु.८६४६९०६ भकु्तानी ददएको तबल पातलकामा पेश गरेका छन ्। पातलकाबाट एक्िाभेिन िथा स्टक्चरिफि  
िमेि ठेक्का बतदोवस्ि भएका अतर् तनमािण कार्िमा ४० देन्ख ६० प्रतिशििम्म घवटमा िम्झौिा भएको देन्खतछ 
। र्िरी हेभी ईकुपमेतट प्रर्ोग हनुे िथा मूल्र् अतभवृवद्ध कर, ओभरहेड, कन्तटतिेतिी र िनिहभातगिाको अंश 
िमेि रु.१ करोड भतदा बढी लागि अनमुान हनुे कार्ि उपभोक्ता ितमतिबाट नगरी प्रतिस्पधाित्मक र तमिव्र्र्ी 
हनुे गरी बोलपत्रको माध्र्मबाट हनुपुदिछ । 

 

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

रकम 
उपभोक्ताले व्र्होने 

% 

घटी अनपुातिक कट्टी 
रकम 

57 बगौली िारकैडाडँा िडक 266286 257362 10 8045  

     
 

 

   ८०४५ 

40.  माटो काट्ने कार्िमा बढी दर  - िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा िाविितनक 
तनकार्ले स्वीकृि नम्ििको आधारमा तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ ।पातलकाले 
र्ि वर्िको लातग िर्ार गरेको दरववश्लरे्ण अनिुार मातनिबाट माटो खन्ने कार्िको दर प्रति घ.तम.रु. ४३२।६०, 
५७६।८० र ६५९।२० िथा मेतिनबाट प्रति घ.तम.रु.६२।३०, ७५।९३ र १३८।३ कार्म गरेको छ 
। पातलकाबाट िञ्चालन भएका अतर् र्ोिनाहरुमािमेि उक्त दर ववश्लरे्ण अनिुार कै दर प्रर्ोग गरेको 
देन्खतछ । िर पातलकाले देहार्अनिुारका केही र्ोिनामा फरक दरको प्रर्ोग गरर लागि अनमुान िर्ार िथा 
िोही दरमा उपभोक्ता ितमतिलाई भकु्तानी गरेकोले तनम्नानिुारको रकम बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । ििथि 
स्वीकृि नम्िि भतदा बढी दरमा भकु्तानी भएको रकम अिूल हनुपुने देन्खएको रु.. 

गो  .भौ .नं .  उपभोक्ता ितमति पररमाण 
घ.तम.मा 

भकु्तानी हनुपुने 
दर रु. 

भकु्तानी भएको 
दर रु. 

फरक 
दर रु. 

बढी भकु्तानी 
रु 

१४५ हािेमालो िहकारी भवन तनमािण 
(मातनि) 50.51 432.60 824 391.4 19770 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२,८७,२६२ 
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१७ वेिाल उकालो देन्ख मतनटोल 
िाने िडक (मेतिन) 514 75.93 85.50 9.57 4819 

27 अस्थार्ी प्रहरी चौकी तनमािण 
48.72 576.80 824 247.2 12044 

33 पोखो कौहरे खोन्ल्ि िटबतध 
55.14 659.20 1648 988.8 54523 

४९ िलेश्वरनाथ िान ेबाटो 61.20 659.20 1648 988.8 60515 

62 बखफरको िग्गा कम्पाउण्ड 
वाल 11.75 432.60 1648 1215.4 14281 

६६ गाउ स्िरी माछा पोखरी  1650 75.93 85.50 9.57 15791 

६९ स्वस्थर् ईकाई भवन वडा नं ६ 18.71 432.60 1648 1215.4 22740 

९२ शोकन हाईटार तलम्बटुार िडक 2695 75.93 85.50 9.57 25792 

२९२ अधरुो काराकाष्ठ खानेपानी 
र्ोिना 40 432.60 1442 1009.4 40376 

१६८ घण्टे न्शवमतदीर वववाह मण्डप 19.20 576.80 1442 865.2 16612 

िम्मा    287263  
41.  स्टोन म्र्ािनरीमा बढी दर  - िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा िाविितनक तनर्कार्ले 

स्वीकृि नम्िको आधारमा तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले र्ि वर्िको 
लातग िर्ार गरेको दरववश्लरे्ण अनिुार स्टोन म्र्ािनरी १:४ को दर प्रति घ.तम.रु. ७६९६ कार्म गरेको छ 
। िर पातलकाले देहार्अनिुारका र्ोिनामा फरक दरको प्रर्ोग गरर लागि अनमुान िर्ार िथा िोही दरमा 
उपभोक्ता ितमतिलाई भकु्तानी गरेको छ । ििबाट तनम्नानिुारको रकम बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । 
ििथि स्वीकृि नम्िि भतदा बढी दरमा भकु्तानी भएको अिूल हनुपुने देन्खएको रकम रु.. 
गो  .भौ .नं  उपभोक्ता ितमति पररमाण 

घ.तम.मा 
भकु्तानी हनुपुने 

दर रु. 
भकु्तानी भएको 

दर रु. 
फरक 
दर रु. 

बढी भकु्तानी 
रु 

27 अस्थार्ी प्रहरी चौकी तनमािण 33.48 7696 7896 200 6696  

 

 

 

 

 

 

 

 

६,६९६ 
42.  ढुवानीमा बढी भकु्तानी - गो.भौ.२ तमति २०७७।०३।२४ बाट मोरङ्गे पत्र्ािनी मोटरबाटो तनमािण कार्िको 

लागि अनमुानमा गैर स्थानीर् िामग्रीको ढुवानी वापि लमिममा रु.१५००० ददने उल्लेख गरी तमति 
२०७६।१०।२३ उपभोक्ता ितमतििँग िमझौिा गरेको छ । िर उक्त कार्ि िम्पन्न िथा उपभोक्ताको तबल 
िर्ार गदाि ढुवानी वापि रु.३०००० रान्ख मलु्र्ाङ्कन गरेको पाईर्ो ।िम्झौिा भतदा रु.१५००० बढी गणना 
गरर उपभोक्ता ितमतिलाई भकु्तानी भएको रकम अिूल हनुपुने देन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

१५,००० 
43.  उपभोक्ता ितमतिबाट ववद्यिुमा िामान खररद — िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा 

उपभोक्ता ितमतिबाट िमान खररद गनि तमल्ने व्र्वस्था देन्खदैन। पातलकाले गो.भौ. २४४ तमति 
२०७७।०३।२१ बाट उपभोक्ताको शतुर् लागि िहभागीिामा रु.८८०८०४ को ट्रातिफरमर लगार्िका 
ववद्यिुका िामान खररद गरेको देन्खर्ो । र्िरी तनर्मको व्र्वस्था ववपररि उपभोक्ता ितमतिबाट िामान खररद 
गरेको तनर्मिम्मि नदेन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

८,८०,८०४ 

44.  वालमा बढी पररमाण – पातलकाले उपभोक्ता ितमतिमाफि ि िंचालन गरेका देहार्का र्ोिनाहरुमा स्टोन िथा  
तब्रक म्र्ािनरीमा ह्यमुपाईप िथा अतर् ओपतनङ्गहरुको परीमाण नघटाई वालको पररमाण गणना गरेको पाईर्ो  
। ििका कारण देहार्का कार्िमा तनम्नानिुार ओपतनङ्ग िफि  घटाउन ुपने पररमाण नघटेकाले बढी भकु्तानी 
भएको ददखतछ । ििथि र्िरी बढी भिुानी भएको रकम अिूल गरर िंन्चि कोर् दान्खला हनुपुने रु 
गो  .भौ .नं  उपभोक्ता ितमति कार्ि ह्यमुपाईप दर रु. बवढ भकु्तानी 

दर रु. िाईि 

एमएम 
ओगटेेको वालको 

परीमाण  
५३ भण्डारी पिाि देखी पािाि िडक स्टोन १:४ ९०० 

6.35 7696.10 48870  

४८,८७० 
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45.  तबल पेश नभएको — िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म (१०) मा उपभोक्ता ितमतिले हरेक 
वकस्िाको रकम कामको प्राववतधक मलु्र्ांकन, खचिका ववल भरपाई, िथा खचि प्रमाणीि गने अतर् कागिािहरु 
त्र्स्िो ितमतिको बैठकबाट अनमुोदन गराई िम्बतधीि िाविितनक तनकार्मा पेश गनुिपनि व्र्वस्था छ । 
गो.भौ.२९० तमति २०७७।०३।२६ बाट श्री मररण नदद तनर्तत्रण उपभोक्ता ितमतिलाई ग्र्ाववर्न वकि को 
रु.३९११६५ भकु्तानी ददएकोमा उपभोक्ता ितमतिले पेश गरेको तबल अनिुार श्र्ाम आईरन एण्ड टार्र 
टे्रडबाट १.५*१*१ को ५८ थान अथािि ८७ घ.तम. मात्र िाली खररद गरेको  देन्खतछ । प्राववतधक 
मूल्र्ांकनमा ११२।५० घ.तम. ग्र्ाववन वकि  गरेको देखाई भकु्तानी भएको छ। ििथि खररद गररएको भतदा  
बढी पररमाण प्रववतधक मूल्र्ांकन गरी २५।५ घ.तम.को प्रति घ.तम. रु.३४८८।४५ का दरले बवढ भकु्तानी 
भएको रकम अिूल हनुपुने देन्खएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८८,९५६ 

46.  परीमाण गणनामा त्रटुी - गो.भौ.४ र ६ तमति २०७६।११।१६ र २०७७।०२।०७, पातलकाले 
रु.४८००००० बेहोने गरी रु.५३३६६०४ लागि अनमुान भएको ६+००० देन्ख १०+८०० िम्म लम्बाई 
भएको बिेरी आहालडाडा बेलङु्गे िेपाहा िडक तनमािण कार्िको लातग उपभोक्ता ितमतििँग तमति 
२०७६।०८।१५ मा िम्झौिा गरेको छ । िर उक्त कार्िको परीमाण गणना गदाि नापी वकिाव अनिुार 
५४३५० घ.तम. माटो िथा चट्टान काट्ने कार्ि भएको उल्लेख भएकोमा उक्त कार्ि देहार् अनिुार हनुपुनेमा 
हाडि रक र अतडिनरर िोईलको प्रतिशि एक अकोमा गणना हनु गई देहार्अनिुार बढी भकु्तानी भएको रकम 
अिूल हनुपुने देन्खएको रु. 

माटोको 
प्रकार 

दर प्रति 
घ.तम. 

नावप वकिाब िथा मलु्र्ाकंन 
अनिुार हनुपुने  

नावप वकिाब र मलु्र्ाकंन वकिाबमा 
भएको 

बढी 
भकु्तानी 

प्रतिशि पररमाण रकम प्रतिशि पररमाण रकम  

कडा चट्टान १३८.३ 20 10870 1503321 ४० 21740 3006642 1503321 

हाडि िोईल ७५.९३ 40 21740 1650718 ४० 21740 1650718 0 
िफ्ट िोईल ६२.३ 40 21740 1354402 २० १०८७० 677201 -677201 

  िम्मा 54350 4508441 100 54350 5334561 826120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८,२६,१२० 

47.  मेतिनले खनेकोमा म्र्ानअुल दरमा भकु्तानी – गो.भौ.३ र ७ पथराही रामचवुा प्रत्र्ानी पक्की पलु तनमािणका 
लातग खन्ने कार्िमा मेतिनको प्रर्ोग भएको ववर्र् उपभोक्ता ितमतिको माईनटुमा उल्लेख िथा पेश गरेको टु 
स्टार कतट्रक्िनको िेिीबीको तबल िमावेश छ । िर पातलका प्राववतधकले िर्ार गरेको नापी िथा मल्र्ांकनमा 
उक्त कार्ि मातछेबाट भएको भनी प्रति घ.तम.५०० का दरले भकु्तानी भएको छ । उपभोक्ता ितमतिले मेतिन 
लगाई कार्ि गरेको अवस्थामािमेि म्र्ानअुल दरमा भकु्तानी गदाि प्रति घ.तम.२४२।०७ का दरले १०४।४ 
घ.तम.मा रु.४४२७३ बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । ििथि बढी भकु्तानी भएको रकम अिूल गरी िंन्चिकोर् 
दान्खला हनुपुने रकम रु.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४४,२७३ 

48.  एक बर्ि नहदैु पनु तनमािण गरेको – गाउँपातलकाले गि आ.व.२०७५।७६ मा िस्िाको छानो िवहिको 
तडिाईन भएको हररहरपरुगढी क्षेत्रमा अतितथगहृ तनमािण कार्िका लातग रु.४२,६७,४८८ को लागि अनमुान 
िर्ार गरी उपभोक्ता ितमति माफि ि तनमािण कार्ि गराई रु.२६,०६,५९३÷– भकु्तानी गरेको छ भने झ्र्ाल 
ढोका खापा, प्लाष्टर, फल्ि तितलङ्ग, इलेन्क्ट्रवफकेशन, स्र्ातनटेशन लगार्ि ११ का कुनै काम नगरी अधरुो 
छोडेको िानकरी लेखापरीक्षणको क्रममा भएको छ । उक्त अधरुो भवनको िस्िाको छानो २०७६ अिोि 
मवहनामा आएको हरुी विािका कारण क्षति हनु गएको देन्खएको छ । उक्त स्थानमा हावाहरुीका कारण 
वर्ेतन तनकै िंरचनाहरुमा क्षति हनुे गरेको स्थानीर् िनिा िथा कमिचारीहरुको भनाई रहेको छ ।  
   र्ि वर्ि उक्त अधरुो भवनको आर.िी.िी ढलान छि िवहिको अतर् कार्ि गनि रु.२१५७३०३ को लागि 
अनमुान िर्ार गरी उपभोक्ता ितमतिलाई रु.१३५३८२७ भकु्तानी ददएको छ । गि वर्ििस्िै र्ि वर्ि पतन 
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उपभोक्ता ितमतिले लागि अनमुानमा िोकीए अनिुार रु.६३६१५० को कार्ि परुा गरेको पाईएन । 
िालबिाली रुपमा ववतनर्ोन्िि बिेटबाट गररने उपभोक्ता ितमतििँग भवन तनमािणको कार्िको िम्झौिा गने 
िथा उपभोक्ता ितमतिलेिमेि िोकीएको कार्ि परुा नगरी अधरैु छोड्दा पातलकाको र्ोिना छनौट र कार्ाितवर्न 
प्रवक्रर्ा नै त्रटुीपूणि रहेको देन्खतछ। तनमािण कार्ि अधरुो नहनुे गरी कार्ि गने गराउनेिफि  ध्र्ान िान ुपदिछ। 

49.  उपभोक्ता ितमतिबाट िामान खररद — िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता 
ितमतिबाट िमान खररद गनि मल्ने व्र्वस्था देन्खदैन ्। पातलकाले ववद्यालर्का लातग डेस्क वेतच लगार्िका 
िामानको खररद कार्ि उपभोक्ता ितमतिमाफि ि गरेको पाईर्ो । उपभोक्ता ितमतिमाफि ि मालिामान खररद गने 
कार्ि तनर्तत्रण गनुि पदिछ। िाथै उक्त िमामानहरु ववद्यालर्/ कार्ािलर्को न्ितिी खािामा दान्खला भएको 
देन्खने प्रमाणिमेि िंलग्न नरहेकोले न्ितिी दान्खला भएको प्रमाण पेश हनुपुने रु...... 

गो.भौ. उ.ि.को नाम खररद गरेको िामान रकम  

८८ िनज्र्ोिी प्रावव फतनिचर खररद उि डेस्क बेतच २०, टेबलु १, पलान्प्टक कुतिि १२, दराि १ र 
हवाईट बोडि १ थान 146490 

९७ आिान खकि  खानेपानी पाईप उि पाईप िडान भएको देन्खन ेप्रमाण पेश हनुपुने 100000 

१७२  झ्र्ाडी नर्ाँवन्स्ि खानेपानी पाईप 
उि १८०० तमटर पाईप िडान भएको देन्खने प्रमाण पेश हनुपुने 100000 

१७८ ििृनन्शल वाल ववद्यालर् िामान 
खररद उि 

दराि १, टेबलु १, पलान्प्टक कुतिि १०, डेल ल्र्ापटप आई 
फाईभ १ थान 100000 

१९० िोनकतर्ा प्रावव ल्र्पटप खररद उि डेल ल्र्ापटप आई फाईभ १ थान 70000 

िम्मा 516490  

 

 

 

 

 

 

 

५,१६,४९० 

50.  िम्झौिा अनिुार कार्ि नभएको - उपभोक्ता ितमतििँग तनमािण कार्िको िम्झौिा गदाि एक आतथिक वर्ि तभत्र 
िमपन्न हनुे गरी गनुिपदिछ । िर पातलका र उपभोक्ता ितमति बीच देहार्अनिुार कार्ि गने गरी िम्झौिा 
भएकोमा र्ि वर्ि तनम्नानिुारको पररमाणमामात्र कार्ि भएको पाईर्ो । आ.व.२०७७।७८ मािमेि उक्त 
र्ोिनामा बिेट ववतनर्ोिन नभएको िथा िालबिातल रुपमा बिेट ववतनर्ोिन हनु ेर्स्िा र्ोिनाहरुको कार्ि 
िमर्मा िम्पन्न नहदुाँ पातलकाको ववकाि तनमािणको कार्ि प्रभाववि हनुकुा िाथै तनतमिि िंरचाना उपर्ोग वववहन 
हनुे र लागिमा िमेि वृवद्ध हदैु िाने न्स्थति रहतछ। ििथि िमर्मै कार्ि िम्पन्न हनुे गरी उपभोक्ता ितमतििँग 
िम्झौिा गरी कार्ि गनुिपदिछ । 

भौ.नं. र्ोिना।उ.ि िम्झौिा तमति लागि अनमुान 
कार्ि िम्पादन 

भएको  
कार्ििम्पन्न 
प्रतिशि  

३६५ न्चिापानी खोला देखी वनझाक्री मो वा २०७६।११।०२ ३२१७८० २०६५३६ ६४।१९ 

२५९ पातिले खेल मैदान तनमािण २०७७।०२।०९ १०६६९२६ ७१५८७३ ६७।१० 

२१५ गापा स्टोर भवन तनमािण २०७७।०२।२० १०६६८६४ ६९२९२८ ५४।९५  

 

51.  अतर् तनकार्को खचि - गो.भौ.२२३ तमति २०७७।०३।१०, िशस्त्र प्रहरी बल तितधलुीले ईि ि तमल 
िथा फतनिचर उद्योगबाट रु.२००००० का फतनिचर खररद गरेको ववलको आधारमा उक्त रकम पातलकाले 
फतनिचर उद्योगलाई भकु्तानी ददएको देन्खतछ । र्िरी पातलकाले अतर् तनकार्का लातग फनिचर िथा अतर् 
िामाग्री खररद गरी ददने कार्िमा तनर्तत्रण गनुि पदिछ । 

 

52.  िवारीिाधन खररद –अथि मतत्रालर्को स्थानीर् िहमा बिेट ििुिमा कार्ाितवर्न आतथिक व्र्वस्थापन िथा 
िम्पिी हस्िातिरण िम्बतधी तनदेन्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनिुार नेपाल िरकारबाट उपलब्ध 
गराइएको बिेट िथा स्रोि िाधनबाट कार्ािलर्को तनर्तमि प्रर्ोिनको लातग िवारी िाधन खररद गनि नपाईने 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि वववरण अनिुार पातलकाले १ थान चार पांग्रे िवारी िाधन 
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खररदमा रु.५४४५०३६ खचि गरेको छ। आतिररक आर् तर्नु रहेको अवस्थामा र्स्िा खचिमा तनर्तत्रण 
गनुिपदिछ । 

53.  पेश्की बाकँी - आतथिक कार्िववतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४ (३) मा िोवकएको म्र्ादतभत्र  र्िै 
तनर्मावलीको कार्िववतध अपनाई फर्छ्यौट गनुि गराउन ुपेश्की तलनेददने दबैु थरीको कििब्र् हनुे उल्लेख छ । 
पातलकाले र्ि वर्ि देहार्अनिुार कार्िको लातग पेश्की उपलब्ध गराएको हालिम्म पतन उक्त पेश्की फर्छ्यौट 
भएको देन्खएन । आतथिक वर्िको अतत्र्मा बाँकी रहेको पेश्की अिूल फर्छ्यौट हनुपुने देन्खएको रु. 

गो.भौ. वापि पेश तलने िंस्था िथा व्र्न्क्त पेश्की रकम  
२ एम्बलेुति खररद  वपपलमाडी स्वास्थर् चौकी ९००००० 
१२ मकना देवी चमिकार पदातधकारी िवुवधा १००० 

िम्मा ९०१०००  

 

 

 

 

 

९,०१,००० 

 कृवर् िथा पशिेुवा िफि   

54.  पातलका पदातधकारीले अनदुान तलएको - हररहरपरु गढी गाउँपातलका बाख्रा प्रवद्धिन कार्िक्रम िंचालन कार्िववतध 
२०७६ को बदुा नं १३ मा कुल बाख्रा पालन गनि चाहने कृर्कले िोकीए बमोन्िम कुल लगानीको ५० 
प्रतिशि िम्बन्तधि कृर्कको स्वलगानी हनुे िर ववपन्न वा िामवुहक रुपमा ५० भतदा बढी माउ पालन गने 
भनी दिाि भएकाको हकमा कार्ािलर्ले तनणिर् गरेबमोन्िम हनुे उल्लेख छ ।गो.भौ.२९४ तमति 
२०७७।०३।३० बाट बाख्रा फमि अनदुान न्शर्िकबाट श्री प्रगतिन्शल बाख्रा ववकाि फमिलाई रु.९,५०,००० 
अनदुान उपलब्ध गराएको छ । र्ि िम्बतधमा देन्खएका अतर् व्होराहरु देहार्अनिुार रहेका छन–  

 १. वडा अध्र्क्ष श्री बालकृष्ण नेपालको नाममा आतिररक रािस्व कार्ािलर् मलंगवामा २०६०।०९।१० 
मा नेपाल ईलेक्ट्रोतनक्ि (३०१५२७७३४) व्र्न्क्तगि फमिको रुपमा दिाि भएकोमा तनिले तमति 
२०७७।०३।२४ मा कारोबार थप गरी श्री प्रगतिन्शल बाख्रा फमििमेि थप गरेको देन्खतछ । िाथै 
तनिले तमति २०७४।१२।३० मा द.नं.४६ बाट पातलकामा तनन्ि फमिका रुपमा प्रगतिन्शल बाख्रा 
ववकाि फमि दिाि गरी व्र्विार् प्रमाण पत्र तलएको देन्खतछ ।    

 २. गाउँ कार्िपातलकाको तमति २०७७।०३।२४ को तनणिर् अनिुार प्रगतिन्शल बाख्रा ववकाि फमि िामवुहक 
फमिको रुपमा मातन रु.९५०००० अनदुान ददने तनणिर् गरेको देन्खतछ । िर वडा अध्र्क्षको नाममा  
पातलका िथा आतिररक रािस्व कार्ािलर्मा तनन्ि फमिको रुपमा दिाि भएको फमि िथा पातलकाको 
न्िम्मवेार पदातधकारीले र्िरी अनदुान तलई कार्ि गनि तमल्ने देन्खदैन ।  

          ििथि कार्िववतधमा िोवकए बमोन्िमका व्र्क्तीलाई मात्र अनदुान ददन े व्र्वस्था तमलाई र्िरी 
पातलकाको न्िम्मेवार व्र्न्क्तलेनै कार्िववतध ववपररि हनुे गरी अनदुान तलएको रकम पातलकामा वफिाि गरेको 
प्रमाण पेश हनुपुने रु.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९,५०,००० 

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

 

 ति.नं ववद्यालर्को नाम न्शक्षक 
दरवतदी 

पदपूतिि पदपूतिि मध्रे् 
करार 

ववद्याथी िंखर्ा 

1.  hLjgHof]lt k|f=lj= lhtkÚ/*F*f  ३ १ २ ९१ 

2.  sflnsf k|f=lj= sf]S^L २ ० २ १०४ 
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3.  b]jL k|f=lj= bÚjLuf]/)f  ३ १ २ ६५ 

4.  lg=df=lj= a;]/L  ३ २ १ २४६ 

5.  df=lj=sld{*f*f, lr;fkfgL ८ २ ६ ३७२ 

6.  hgsNof)f lg=df=lj= ss/] ३ ० ३ १८७ 

7.  !fgf]bo k|f=lj= a*f/]   १ १ ० ४९ 

8.  िनज्र्ोिी प्रा वव न्चिापातन ० ० ० ४८ 

9.  sÚ)*]Zj/L k|f=lj= sÚ)*  ३ ० ३ ८८ 

10.  l;zÚ k|f=lj= ;fgf]sf}jf  २ ० २ ३७ 

11.  िनिा k|f=lj=  १ ० १ ५९ 

12.  sÚGt]Zj/L k|f=lj= SofgeÚtfxf  ३ २ १ ९२ 

13.  wg]Zj/ k|f=lj= (f+*vf]nf  ३ २ १ ८२ 

14.  a|Xd]Zj/ k|f=lj= Sofgs]jnrÚnL  ३ २ १ ६२ 

15.  k|f=lj= /fu]bf]efg  ४ २ २ ११३ 

16.  kf+rsGof k|f=lj= emK;L  २ ० २ ४९ 

17.  hglk|o k|f=lj= sf+;esf/  २ ० २ ६६ 

18.  sÚz]Zj/ df=lj= wK;f/   ४ २ २ ४३२ 

19.  hghfu«tL lg=df=lj=sofgaGr/]  ३ १ २ १४४ 

20.  sfs]Zj/ k|f=lj= sf}jf*f+*f  ५ ३ २ १६७ 

21.  hgHof]tL lg=df=lj=lwldn]*f+*f  ४ २ २ १३६ 

22.  Sofg]Zj/ p=df=lj= Sofgvf]nf  १६ ३ १३ ५३२ 

23.  ldng k|f=lj= ky/fO{  १ ० १ ११ 

24.  ;/:jlt  k|f=lj= hdÚgLof  १ ० १ १०७ 

25.  dxfs"z]Zj/L k|f=lj= kÚ/fgf]ufp+  १ ० १ ७३ 

26.  िनकल्र्ाण प्रावव िरार्ोटार ० ० ० ३७ 

27.  hgsNof)f k|f=lj=;fgf]wÚDd]  १ ० १ ४० 

28.  मतिेश्वरी प्रा वव न्चिापानी ० ० ० ७० 

29.  sflnsf k|f=lj= l;d/f;  ३ १ २ ९० 

30.  hglxt df=lj=af]̂ ]gL  ५ ३ २ ४६७ 

31.  k|f=lj= k]nÚé] ;]kfxf  ३ १ २ ६७ 

32.  hgk|]dL k|f=lj= åf/vf]nf  ३ १ २ ८८ 

33.  k|f=lj= hÚ^kfgL  ३ २ १ ७७ 

34.  p=df=lj= em\of*L  १४ ५ ९ ६८३ 

35.  hgHof]tL lg=df=lj=xfskf/f  ४ २ २ २३४ 

36.  बालतबकाि प्रा.वव. हान्त्तदमार ० ० ० ६२ 

37.  *]G;fª k|f=lj=rfofrÚ^L  १ १ ० ८४ 

38.  वनठाकुर प्रावव आहालडाँडा ० ० ० ३४ 

39.  िनप्रगति प्रा वव बिेरी ० ० ० २६ 

40.  ििृनशील बाल ववकाि केतर 
भलखाडा ० ० ० ९ 

41.  बालकल्र्ाण प्रा.वव धनमना ० ० ० ३२ 

42.  dgsfdgf k|f=lj= hvf}nL  २ ० २ १३६ 

43.  dxfb]j k|f=lj= ktf{gL  १ ० १ ४२ 

44.  |hgk|eft lg=df=lj= r}gkÚ/  ३ २ १ २४२ 
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45.  ltgsGof k|f=lj= tfKs]*f+*f  ३ ० ३ १३७ 

46.  hgljsf; k|f=lj= aGr/]   ३ २ १ ८० 

47.  hgtf lg=df=lj=/tgkÚ/  ३ २ १ १४४ 

48.  sÚz]Zj/ k|f=lj= sÚzbdf/  ३ ० ३ १९६ 

49.  efgÚeQm df=lj=ltgsÚgf  ६ ४ २ १७८ 

50.  xl/x/kÚ/ df=lj=#) ]̂  ८ ५ ३ ४२३ 

51.  hgtf p=df=lj= aVkm/  १६ १२ ४ ५४४ 

 िम्मा १६६ ६९ ९७ ७६३४ 
र्ि िम्बतधमा तनम्नानिुार देन्खएको छ । 

• स्थानीर् िह मािहिमा रहेका ५१ ववद्यालर्मध्रे् ८  ववद्यालर्मा ववद्याथी भएपतन न्शक्षक दरबतदी रहेको 
देन्खएन । दरवतदी नभएका ववद्यालर्हरुमा राहि दरवतदी िथा पातलकाले दरबतदी स्वीकृि गरी आतिररक 
श्रोिबाट िलवभत्ता खवुाउने गरर करारमा पदपतुिि गरी पठन पाठनको व्र्वस्था तमलाएको  छ । 

• न्शश ुप्रा.वव िानोकौवामा ३७ ववद्याथी रहेकोमा २ दरवतदी रहेको, िरस्विी प्रा.वव. िमतुनर्ामा १०७ 
ववद्याथी रहेकोमा १ मात्र दरवतदी रहेको र ४८ ववद्याथी रहेको िनज्र्ोति प्रा.वव. न्चिापानीमा न्शक्षक 
दरवतदी शूतर् रहेको छ।र्िरी ववद्याथी न्शक्षक दरवतदी अनपुाि १०७ देन्ख ० िम्म रहेको देन्खएको 
छ। 

• ५१ ववद्यालर्मा १६६ न्शक्षक दरबतदी रहेकोमा ६९ पदमा स्थार्ी पदपिुी भएको १४ करारमा रहेको 
र बाँकी पदमा अस्थार्ी िथा राहि न्शक्षक रहेको देन्खतछ । दरबतदी अनिुारको न्शक्षक पदपिुी 
हनुपुदिछ । 

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

56.  छात्रवनृ्त्त वविरणाः गाउँपातलकाले गोश्वारा भौचर नं. १७।२०७६।१०।२३ बाट ५१ ववद्यालर्लाई दतलि, 
तिमातिकृि र छात्रा छात्रवृन्त्त रू.१४,५८.९००।– तनकािा ददएको छ। छात्र वृन्त्त िम्वतधमा देन्खएका 
व्र्होरा तनम्नानिुार छन ्–  

 

56.1.  गाउँपातलकाले ववद्यालर्लाई तनकािा ददएको छात्रवृन्त्त रकम वविरण गरेको भरपाई परीक्षण गरी वविरण 
नभएको रकम वफिाि गरी िंधीर् िन्ञ् चिकोर्मा दान्खला गनुि पदिछ।लेखापरीक्षणको क्रममा नमनुा छनौट गरी 
परीक्षण गरेका देहार्को ववद्यालर्ले देहार्बमोन्िम तनकािाभतदा कम छात्रवृन्त्त वविरण गरेको देन्खर्ो।अतर् 
ववद्यार्लको िमेि पातलकाले भरपाई परीक्षण गरी वविरण गरी वचि रहेको रकम अिलु गरी िंघीर् िन्ञ्चिकोर् 
दान्खला गनुि पदिछ रु...... २,००० 

 ववद्यालर्को नाम तनकािा गरेको 
िंखर्ा 

ववद्यार्ले वविरण गरेको 
िंखर्ा 

दर अिलु गनुिपने 
रकम 

दतलि छात्रबृन्त्त २५ २४ ४०० ४०० 

छात्रा छात्रबृन्त्त ७७ ७४ ४०० १२०० 

छात्रा छात्रबृन्त्त १४५ १४४ ४०० ४०० 

िम्मा    २०००   
56.2.  पातलकाले छात्रवृन्त्त तनकािा ददएको रकम ववद्यालर्ले िोही प्रर्ोिनमा खचि गरेको र्वकन गनुि पदिछ।र्ो वर्ि 

छात्रवृन्त्त तनकािा ददएको रकममध्रे् देहार्का ववद्यालर्ले ववद्यातथिलाई वविरण गरेको भरपाई पेश गरेका 
छैनन।्पातलकाले ववद्यार्लर् अनगुमन गरी छात्रवृत्ती रकम िम्वन्तधि ववद्याथीले प्राि गरेको ितुनन्श्चि गनुि 
पदिछ। 

 

 ववद्यालर्को नाम छात्रवृन्त्तको प्रकार िम्मा रकम  
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छात्रा दतलि तिमातिकृि 

क्र्ानेश्वर मा.वव. पानिले ५३६०० ३५००० १४४०० १०३००० 

कातलका प्रा.वव. तिनिले,कोक्टी १९२०० ० ० १९२०० 

न्शश ुप्रा.वव, िानाकौवा ४४०० ० ० ४४०० 
िनिागतृि तन.मा.वव. क्र्ानतिर २४४०० २४०० ० २६८०० 
काकेश्वर प्रा.वव कौवाडाडा २०४०० २४०० ० २२८०० 
िनप्रगति प्रा.वव. विेरी २८०० ० ० २८०० 
बालकल्र्ाण प्रा.वव. धनमना १५६०० २८०० १७००० ३५४०० 
िम्मा १४०४०० ४२६०० ३१४०० २१४४००  

57.  कन्तटतिेन्तिाः न्शक्षा ववज्ञान िथा प्रववतध ववकाि मतत्रालर्वाट तमति २०७६।४।२७ मा स्वीकृि भएको 
कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िकाको मागिदशिनको बुंदा नं १७ मा िशिि अनदुान अतिगिि स्थानीर् िहमा भौतिक 
िवुवधा ववस्िार कार्िक्रमको लातग प्राि रकमबाट कन्तटतिेन्ति रकम कटौिी गनि नपाइने उल्लेख छ । र्ो 
वर्ि िनववकाि प्रा.वव. वञ्चरे र बालववकाि प्रा.वव हात्तीदमारलाई शौचालर् तनमािण कार्िको तनकाशा ददंदा 
कन्तटतिेन्ति वापि रु.२८००० को दरले रु.५६०००।– कट्टा गरी तनकाशा ददएको देन्खएकोले भौतिक 
तनमािण कार्िको ववद्यालर्मा तनकाशा ददंदा उक्त मागिदशिनको पालना गरेको देन्खएन रु...... ५६,००० 

58.  िेतनटरी प्र्ाड खररदाः िामदुावर्क ववद्यालर्का छात्राहरुलाइि तनशलु्क स्र्ातनटरी प्र्ाड व्र्वस्थापन न्शर्िकमा 
प्र्ाड खररदका लातग रु. १२ लाख बिेट ववतनर्ोिन भएकोमा पातलकाले प्र्ाड खररद गरी रु. 
११६९६८५।६० भकु्तानी  गरेको छ । छात्राहरुको स्वास्थर् िथा िरिफाईिँग िोतडएको र्स्िो खरीद 
कार्ि आतथिक वर्िको िरुुमा गरी िमर्मै वविरणको व्र्वस्था तमलाउनपुनेमा आतथिक वर्िको अतत्र्मा खरीद 
गरी ववद्यालर्लाई वविरण गरेको छ।प्र्ाड खररदको लातग आपूतििकिाििँग भएको िम्झौिामा आपूतिि हनुे 
स्र्ानीटरी प्र्ाडको म्र्ाद िमाि हनुे अवतध स्टोर दान्खला हनुे िमर्मा १८ मवहना बाँकी रहेको हनु ुपने, 
उत्पादनको म्र्ाद िोभतदा कम हनुे भएमा ७५ प्रतिशि म्र्ाद बाँकी हनु ुपने उल्लेख भए िापतन िामान 
आपूतििको िमर्मा पातलकाले मालिामानको तनरीक्षणको नगरेकोले िो बमोन्िमको म्र्ाद िथा तनधािररि 
गणुस्िरको भए नभएको खुल्न आएन। खररद तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था अनिुार आपूतिि भएका िामानको 
भण्डार दान्खला गनुि अगावै तनरीक्षण गरी िोवकएको गणुस्िर, पररमाण र अवतध बमोन्िम भएको ितुनन्श्चि गनुि 
पदिछ। 

 

 स्वास्थर्िफि   

59.  िलबी प्रतिवेदनाः तनिामिी  िेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख(२) मा मतत्रालर्, िन्चवालर्, आर्ोग र ववभाग 
िथा उपत्र्कातभत्र रहेका कार्ािलर्मा कार्िरि तनिामिी कमिचारीको हकमा तनिामिी वकिाबखाना र 
न्िल्लान्स्थि कार्ािलर्का तनिामिी कमिचारीको हकमा िम्बन्तधि कोर् िथा लेखा तनर्तत्रक कार्ािलर्बाट 
िलबी प्रतिवेदन पाररि गराई िलब खचि लेख्न ुपने व्र्वस्था छ ।पातलकाले अतिगिि कार्िरि स्वास्थर् िफि का 
कमिचारीहरुको िलवी प्रतिवेदन पाि नगरी िलव खचि लेखेको छ । िवली प्रतिवेदन पाररि गरेर मात्र िलब 
भकु्तानी गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान िान ुपदिछ । 

 

60.  और्धी खररद – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) प्रर्ोग गरी 
उत्पादकले रावष्ट्रर् स्िरको िमाचार पत्रमा प्रकान्शि दरमा िोझै खररद गदाि त्र्स्िो उत्पादकले आफ्नो 
उत्पादनको खरुा िथा तडलर ववक्री मूल्र् िूची रावष्ट्रर्स्िरको िमाचारपत्रमा प्रकाशन गरेको र स्थानीर् 
तडलरलाई ददए िरहको छुट खररद गने िाविितनक तनकार्लाई ददएको हनुपुने कुरा उपतनर्म ३(ख) मा 
उल्लेख छ। पातलकाले तनर्म ८५ को उपतनर्म   १(क) प्रर्ोग गरी रू.१४,२४,९७५ को और्तध 
िमाचारपत्रमा उल्लेख गरेको खुरा ववक्री मूल्र्मा िोझै खररद गरेको देन्खर्ो।उक्त खररद िम्वतधमा देन्खएका 
व्र्होरा तनम्नानिुार छन ्– 
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60.1.  पातलकाले तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) प्रर्ोग गरी िशिि विेट र गाउँपातलका चालिुफि  ववतनर्ोन्िि 
विेटिमेिबाट रू.१४,२४,९७५।– को और्तध िमाचारपत्रमा उल्लेख गरेको खुरा ववक्री मूल्र्मा िोझै 
खररद गरी क्र्रेुक्ि फमािस्र्वुटकल्िलाई भकु्तानी ददएको छ । िो िूचीमा उक्त उत्पादकले तडलर ववक्री 
मूल्र् नखलुाएको र उपतनर्म ३(ख) बमोन्िम डीलरलाई ददने िरहको छुट पातलकालाई ददएको देन्खएन 
।तनर्ममा व्र्वस्था भए अनिुारका िवुवधा प्राि हनुे गरी खरीद कार्ि गनुि पदिछ।  

60.2.  और्धी एंवम िन्ििकल िमान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ आपूतिि भएका और्तधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र 
म्र्ाद िमाि हनुे तमति उल्लेख गरी िम्बन्तधि ववर्र् ववज्ञबाट तनरीक्षण गराई स्पेशीवफकेशन अनिुार 
भए /नभएको नखुलाएको र ववके्रिाले और्तधको िी.एम.पी. िवटिवफकेट पेश नगरेको कारण और्तधको गणुस्िर 
र म्र्ाद िम्बतधमा र्वकन गनि िवकएन ।  

 

60.3.  और्तधको न्ितिी वकिावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र न्िल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको खलु्न ेगरी 
व्र्वन्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने गरेको छैन ।त्र्स्िै माग फारामका आधारमा वविरण पररमाण अनिुार खचि 
घटाउन ु पनेमा एकमषु्ठ रुपमा खचि घटाउन ेगरेको देन्खर्ो। आम्दानी िथा खचि अतभलेखलाई व्र्वन्स्थि 
वनाउन ुपदिछ। 

 

61.  वढी भकु्तानीाः आतथिक कार्िववतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ (८) अनिुार कुनै रकमको भकु्तातन 
ददँदा रीि पगेु वा नपगेुको िाँच गनुि पने व्र्वस्था छ ।भकु्तातन गनुि पने रकम एवकन नगरी भकु्तातन गनुि 
हुँदैन। क्षर्रोग िम्वतधी गोष्ठीको खचि रकम स्वास्थर् िंर्ोिक रािेश्वर िाहलाई शोधभनाि ददएको गोश्वारा 
भौचर नं. ७।२०७६।७।२० परीक्षण गदाि न्िल्ला स्वास्थर् कार्ािलर् तितधलुीका रामवहादरु र्ादव 
२०७६।६।१४ मा िहभागी हनु गई २०७६।६।१५ मा फकेको तनिको भ्रमण ववलबाट देन्खतछ।िो 
अनिुार तनिलाई १.२५ ददनको रु. २००० दैतनक भत्ता भकु्तानी  ददन ुपनेमा २.२५ ददनको रू. ३६०० 
भकु्तानी ददएको देन्खएकोले वढी भकु्तानी ददएको रू. १६०० अिलु गनुि पने देन्खएको रु.... १,६००।– 

62.  तर्ानो झोला खररदाः पररवार स्वास्थर् महाशाखा वावर्िक कार्िक्रम िञ्चालन तनदेन्शका २०७४।७५ मा आमा 
िरुक्षा कार्िक्रम अन्र्िगि स्वास्थर् िंस्थामा प्रितुि गने मवहलालाई एउटा तर्ानो झोला प्रदान गने व्र्वस्था छ 
। र्ो वर्ि 250 वटा तर्ानो झोला खररद गरी भौ नं 3१, २०७7।1।15  वाट रु 239170। खचि 
लेखेको छ । पातलका अतिगििका स्वास्थर् िंस्थाहरुबाट र्ािार्ाि खचि वविरण भएको वववरण अनिुार िम्मा 
78 िना मवहलाहरुले प्रितुि िेवा प्राि गरेको देन्खर्ो । प्रितुि िंखर्ाको आधारमा 78 थान मात्र आतथिक 
वर्ि २०७6।७7 मा खचि भई १७७ थान तर्ानो झोलाहरु मौज्दािमै बाकी रहने देन्खतछ।पातलकाले ववगिमा 
स्वाश्थर् चौकीमा उपलव्ध गराएको तर्ानो झोलाको मौज्दाि रहे नरहेको िम्वतधमा िानकारी माग गरेको 
देन्खएन। गि वर्िको मौज्दाि िमेि रहेको न्स्थतिमा तर्ार्ोझोलाको मौज्दाि अझै वढ्न िक्ने देन्खतछ। अिाः 
आवस्र्किा भतदा वढी खररद गने कार्िमा तनर्तत्रण हनु ुपदिछ ।  

63.  माि ृिथा नवन्शश ुस्वाश्थर् कार्िक्रमाः माि ृिथा नवन्शश ुस्वाश्थर् कार्िक्रमबाट र्ो वर्ि प्रििुी र्ािार्ाि, 
प्रोत्िाहन िथा िस्थागि रुपमा भकु्तानी हनुे रकमिमेि देहार्अनििार रू.  २,८५,८००।–  खचि लेखेकोमा 
तनम्न व्र्होरा देन्खर्ोाः  

 गो.भौ.नं खचि लेखेको 
िंखर्ा 

४पटक िवुवधा तलने 
िंखर्ा 

स्वाश्थर् िस्थाले 
पाउने रकम 

पातलकाबाट खचिलेख्न ु
पने रकम 

िशििबाट लेखेको 
खचि 

३९।०७७।२।२१ २५ ८ २५००० २५००० ८४६०० 

६३।०७७।३।२९ १८ ७ १८००० १८००० ७७६०० 
६५।०७७।३।२९ ३२ १२ ३२००० ३२००० १०५२०० 
६९।०७७।३।३० ४ ३ ४००० ४००० १८४००  
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िम्मा ७९ ३० ७९००० ७९००० २८५८००  
63.1.  पातलकाले गोश्वारा भौचर नम्वर ६३ र ६९ बाट गाउँपातलकाको िफि बाट थप गरेको रू. २२००० 

गाउँपातलकाको आतिररक स्रोिबाट खचि लेख्नपुनेमा िंधीर् िशििबाट खचि लेखेकोले िो रकम िंघीर् िन्ञ्चिकोर् 
दान्खला गनुि पदिछ रू...... २२,००० 

63.2.  खचि लेखेको ववल भरपाईिाथ िम्लग्न कागिाि परीक्षण गदाि ३० ितु्केरीको मात्र प्रोटोकल अनिुारको िमर् 
पगेुको िनाई एएनिी काडि िमावेश गरी खचि लेखेको देन्खर्ो । बाँकी ४९ िना ितु्केरीको एएनिी काडि 
िथा तनिहरुको पररचर् खलु्ने कागिािवेगर प्रितुि र्ािार्ाि खचि र िंस्थागि अनदुानिमेि रू. १४६००० 
भकु्तानी ददएको देन्खएकोले िो िम्वतधमा पातलकाले छानववन गरी िी िस्थामा ितु्केरी भएका वास्िववक 
लाभग्राहीलाई भकु्तानी भएको हो होईन र्वकन गनुि पदिछ रू...... १,४६,०००। 

63.3.  आमा िरुक्षा कार्िक्म िञ्चालन तनदेन्शका बमोन्िम प्रतिकेि रु. १००० को दरले स्वास्थर् िस्थालाई तनकािा 
ददन ुपने रु. ७८००० कमिचारीको पेश्की फछ्र्र्ौट गदाि िस्थाको खािामा िम्मा गरेको प्रमाण पेश नभएको 
रू..... ७८,०००। 

63.4.  महेतरझ्र्ाडी स्वास्थर् चौकीका ईतचािि मनोि कुमार िरु्ाल र वपपलमाडी स्वाश्थर् चौकीका दीपेतर कुमार 
तिंको पेश्की फछ्र्र्ौट गरेको कागिािमा प्रििुी िेवा प्रदार्कलाई भत्ता वविरण गदाि कट्टा गरेको कर क्रमशाः 
रु.१,२१५ र रु.२,१६० रािस्व खािामा दान्खला गरेको नदेन्खएकोले अिलु गरी दान्खला गनुिपने रु..... ३,३७५ 

63.5.  क्र्ानेश्वर स्वाश्थर् चौकीको अ.न.मी. िाववत्रा कुमारी मैनालीको गो.भौ.नं. ६९।०७७।३।३० बाट पेश्की 
फर्छ्यौट गरेकोमा वर्ि १९ की मतनर्ा रानामगरको नामिमेि िमावेश गरेको देन्खर्ो। गो.भौ.नं. 
३९।०७७।२।११ बाट तनिको नाममा रकम खचि लेन्ख िकेकोमा पनु खचिदावव गरेकोले दोहोरो खचि 
लेखेको रु ४,८०० अ.न.मी. िाववत्रा कुमारी मैनालीबाट अिलु गरी िंधीर् िन्ञ्चिकोर् दान्खला गनुि पने रू. ४,८०० 

64.  कट्टा रकम दान्खला नगरेकोाः देहार्का भौचरहरुबाट स्वास्थर् िंर्ोिक रािेश्वर िाहले ववतभन्न कार्िक्रमको 
रकम भकु्तानी दददा कट्टा गरेको कर रकम दान्खला गरेको नदेन्खएकोले अिलु गरी दान्खला गनुि पने रू...... ३,३१५ 

 गो.भौ.नं. कार्िक्रमको नाम कट्टा गरेको कर 
६४।०७७।३।२९ मातिक चौमातिक िमीक्षा गोष्ठी २५८० 

६४।०७७।३।२९ क्षर्रोग उपचार कार्िक्रम ७३५ 

 िम्मा रु. ३३१५   
65.  पाररश्रतमक कराः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८७ मा रोिगारबाट प्राि आर् गणाना गदाि िमावेश गररने 

रकम भकु्तानी दददा अनिूुची १ बमोन्िम कर कट्टा गनुिपने उल्लेख छ।पातलकाले स्वाश्थर् िंर्ोिक रािेश्वर 
िाहलाई र्ो वर्ि िमार्ोिन ग्रेड िथा छुट प्राववतधक ग्रडेिमेि भकु्तानी ददएकोमा पाररश्रतमक कर कट्टा गरेको 
नदेन्खएकोले देहार्अनिुार हनुे कर अिलु गरी दान्खला गनुिपने रू...... ५,६९८ 

 आम्दानी वववरण रकम छुटपाउने खचिहरु रकम  
वावर्िक िलव ४३१८८० कमिचारी िञ्चर्कोर् थपिमेि १२३१६५  
ग्रडे प्राववतधक िमेि ११६१६० नागररक लगानी कोर् ७२०००  
छुट प्राववतधक ग्रडे ६७७८४ वीमा  ३४६००  
कमिचारी िञ्चर्कोर् ६१५८२ दम्पिी छुट ४५००००  
दशै खचि ४४२६८ िम्मा ६७९७६५  
वीमा ४८०० कर लाग्न ेरकम ५६९७९  
पोशाक १०००० कर रकम ५६९८  
िम्मा ७३६७४४      



30 
 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

66.  वढी भकु्तानीाः कार्िववतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ (८) अनिुार कुनै रकमको भकु्तातन ददँदा रीि 
पगेु वा नपगेुको िाँच गनुि पने व्र्वस्था छ ।गो.भौ.नं. ७४।२०७७।३।३१ बाट खोरेि िथा पी.पी.आर 
खोप लगाएको रकम रािेश मैनालीलाई भकु्तानी दददा देहार्अनिुार रु. ९४३७५ को मात्र ववल भरपाई 
िंलग्न रहेकोमा रु. १०३७३५। भकु्तानी ददएकोले वढी भकु्तानी भएको रकम अिलु गनुि पदिछ रु  ९,००० 

 वववरण खचि रकम 

खोप खचि ५३०३५ 

तिररतिहरु खररद २९२०० 

भ्र्ान्क्िन ढुवानी ९००० 

भ्र्ान्क्िन भण्डारण ३५०० 
िम्मा ९४७३५   

67.  फरक दरमा भकु्तानी - पातलकाले ३ वटा फामेिी िंग कोटेशन माग गरी और्तध खररद गरेको छ।गो भौ 
नं १९२ तमिी २०७७/३/२५ मा िल्लाघारी मेडी हेल्थले कोटेशनमा क्र्ाटगटको दर रु २५लेखेको िर 
और्तध िप्लाई गदाि रु. २२० का दरले १५० र्तुनटको रु. ३३०००/ को तबल र िोही बमोन्िम भकू्तातन 
भएको छ।र्िरी बढी दरमा भकू्तातन भएको रकम अिलु हनुपुने रकम रु 

 

 

२९,२५० 

 प्रदेश िरकारबाट हस्िातिररि कार्िक्रम  

68.  और्तध खचिाः िनु प्रर्ोिनमा विेट प्राि भएको हो िोही प्रर्ोिनमा खचि भएको देन्खने गरी अतभलेख िर्ार 
गनुि पदिछ।गाउँपातलकाले गो.भौ.नं.१२ र १३।२०७७।३।२५ बाट एक ववद्यालर् एक निि कार्िक्रमको 
लातग रू. २,१८,१७८।– का स्टेशनरी िथा और्तधहरु खररद गरी खचि लेखेकोमा िम्वन्तधि ववद्यालर्हरुमा 
पठाएको प्रमाण पेश नभएकोले ववद्यालर्मा और्तध उपलव्ध भए नभएको परीक्षण गनि िवकएन।ववद्यार्ले प्राि 
गरी आम्दानी वाँधेको प्रमाण पेश हनु ुपदिछ रु.. २,१८,१७८ 

69.  बढी भकु्तानीाः एक ववद्यार्लर् एक निि कार्िक्रम िञ् चालन तनदेन्शकामा नर्ाँ ववद्यालर् ववस्िारकोलातग ववद्यालर् 
नििको िलब मातिक रू.२८,२००।– हनुे उल्लेख छ।पातलकाले गोश्वारा भौचर नं. ५।०७६।१२।२ र 
९।०७७।३।१० बाट िनिा मा.वव. वक्फरलाई निि अतनिा कटुबालको २०७६ मागि देन्ख २०७७ 
अिारिम्मको िलव भकु्तानी दददा मातिक २८,२००।– को दरले ८ मवहनाको रु. २,२५,६००।– भकु्तानी 
ददन ुपनेमा रु. २,४१,६००।– भकु्तानी ददएकोले वढी भकु्तानी ददएको रु. १६,०००।– अिलु गनुि पदिछ 
रु....... १६,००० 

70.  प्रधानमतत्री रोिगार कार्िक्रम – स्थानीर् िहमा िूचीकृि बेरोिगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोिगारी प्रत्र्ाभिू 
गराउन एवम ्िामूदावर्क पूवािधारहरुको ववकाि माफि ि नागररकको िीवनर्ापनमा िधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िहतभत्र प्रधानमतत्री रोिगार कार्िक्रम िञ्चालनमा रहेको छ । र्ि कार्िक्रम अतिगिि पातलकाले 
आफ्नो क्षेत्र तभत्र रहेका बेरोिगारहरुको िथर्ाकं अद्यावतधक गरी उपलब्ध स्रोि िाधन िथा बिेटको अतधकिम 
िदपुर्ोग हनुेगरी स्थानीर् िहतभत्रका वडाहरुमा िडक तनमािण िथा ममिि  ,तिंचाई कुलो तनमािण िथा ममिि ,
िटवतध तनमािण लगार्िका कार्ि गरी र्ि वर्ि ९६९ िनालाई रोिगारी उपलव्ध गराई रु. ६२४१३९८।– 
ज्र्ालामा खचि गरेको छ । लन्क्षि वगिलाई ९ ददनदेन्ख ७० ददनिम्म रोिगारी उपलब्ध गराई श्रतमक 
ज्र्ाला, प्रशाितनक र कार्िक्रम खचि लेखेका छन ्। उक्त खचिवाट लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोिगारी 
ििृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोिगारी ििृिना भएको देन्खंदैन ।  

 

71.  श्रतमकको ज्र्ाला भकु्तानी - कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि िामदुावर्क आर्ोिना (िञ्चालन िथा 
व्र्वस्थापन) कार्िववतध, २०७६ को बदुा नं २१ मा  स्थानीर् िहले श्रतमकको ज्र्ाला िम्बन्तधि रोिगार 
उपभोक्ता ितमतिको तनवेदन र हान्िरी वववरण िथा प्राववतधक प्रतिवेदनको आधारमा िम्बन्तधि वडा अध्र्क्षको 
तिफाररि बमोन्िम श्रतमकको बैंक खािामा भकु्तानी गनुि पने उल्लेख छ । गो.भौ.३१ तमति २०७७।०३।३१ 
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मा रोिगार िंर्ोिक श्री प्रदीप कुमार र्ादवले पेश्की तलई िीन वाटा र्ोिनाहरुका श्रतमकलाई ज्र्ाला 
बझुाएको पाईर्ो । ििबाट कार्िववतधको व्र्वस्था पालना भएको देन्खएन। अिाः कार्िववतधको व्र्वस्था पालना 
गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

72.  िरुन्क्षि आप्रवािन कार्िक्रमाः  िरुन्क्षि आप्रवािन पररर्ोिना (िामी) को लातग स्थानीर् तनकार्मा कार्ि 
िञ्चालन गनि स्थानीर् िेवा प्रदार्क िंस्था ररतलफ नेपालिँग परामशि िेवा तलने गरी २२ िनु २०२० (२०७७ 
अिार ८) मा िम्झौिा गरेको छ । र्ो वर्ि उक्त िस्थालाई रू.१६०८३३।– भकु्तानी ददएको छ।स्थानीर् 
िेवा प्रदार्क ररतलफ नेपालिँग भएको िम्झौिाको एििीिी ४६ को मोड अफ ववतलङ र पेमेतट खण्डमा 
प्रत्रे्क ईतभोईि (ववल) मा पाररश्रतमक र शोधभनाि हनुे खचि छुट्टा छुटै्ट उल्लेख गनुि पने व्र्वस्था छ।िेवा 
प्रदार्कले वर्ाििको िमर्मा हररहरपरु गढी लैिान िहि नहनुे खालको लग्िररर्ि िवारी िाधन प्रर्ोग गरेको 
भनी दैतनक १०,००० को दरले ३ ददनको भाडा, एि ए फतनिचर िथा फतनितिँ बाट झोला, िेतनटाईिर छािा 
िन्ििकल मास्क िावनु िस्िा िामान खररद गरेको ववल पेश गरेकोले खचि ववस्विनीर् देन्खदैन।र्स्िो खचिलाई 
स्थानीर् स्िरमा मनोिामान्िक परामशि १ मवहना, ववत्तीर् िाक्षरिा कार्िक्रम २ वटा िरोकारबाला बाट 
अनगुमन िथा मलु्र्ाँकन २ पटक गराएको उल्लेख गरी िी वक्रर्ाकलाप पषु्टी हनुे अतभलेख वेगर शोधभनाि 
हनुे न्शर्िकबाट दावी गरेको देन्खर्ो । िेवा प्रदार्कले रतनङ ववलमा मलु्र् अतभवृवद्ध कर िमेि १८०६८५ 
खचि दावव गरेकोमा वविकिमेि पेश नगरेकोले मलु्र् अतभवृवद्ध कर बाहेक १६०८३३ मात्र भकु्तानी ददएको 
छ।उक्त िस्थाले कर वविक र िम्झौिाको ति. नं. ११ वमोन्िम प्रगति प्रतिवेदनिमेि पेश नगरेकोले उक्त 
खचि तनर्तमि देन्खएन रु....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१६०३३३ 

 िामान्िक िरुक्षािफि   
73.  र्ि गाउँपातलकाले र्ो वर्ि िामान्िक िरुक्षा वापि रु ४,६५,६३,६००/ खचि गरेकोमा दन्खएका व्र्होरा 

देहार्बमोन्िम छन ्– 
 

73.1.  िामान्िक िरुक्षा तनर्मावली, २०७६ ले लाभग्राहीको नाम दिाि र नवीकरण, लगि कट्टा िोवकएको तमति 
तभतै्र पररचर्पत्र अतनवार्ि रुपमा नवीकरण गरी िामान्िक िरुक्षा भत्ता वविरण गनुिपने, प्रत्रे्क बर्ि लगि 
अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको िंखर्ा र्वकन गनुिपने, भत्ता वविरण गदाि बैंक माफि ि भत्ता वविरण गनुिपने, 
िामान्िक िरुक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा िञ्चालन गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुिपने, केन्तरकृि 
िूचना प्रणालीमा प्रववष्टी गरर अद्यावतधक गने न्िम्मेवारी िामान्िक िरुक्षाको अन्खिर्ारी पाउने िम्वन्तधि 
स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ । पातलकामा िामान्िक िरुक्षा भत्ता वविरण व्र्वन्स्थि बनाउन 
घटना दिाि िथा िामान्िक िरुक्षा भत्ता व्र्वस्थापन प्रणाली MIS System लाग ुगरीएको छ। िर प्रणालीमा 
वविरणहरु शदु्ध र पणुि रुपमा प्रवववष्ट नगरेको कारणले प्रणालीको माध्र्मबाट तनकातलएको भरपाईको वविरणमा 
पतन शदु्धिा पाइएन । ििले गदाि भत्ता वविरणमा दोहोरो, मतृ्र् ु भएका व्र्न्क्तको पतन भरपाईमा नाम 
नहटाएको िस्िो िमस्र्ा देन्खएको हुँदा अद्यावतधक वववरणको ववश्वितनर्िा र लाभग्राहीको वास्िववकिा प्रति 
आस्वस्ि हनु िवकएन । 

 

73.2.  पातलकाले लाभग्राहीको नागररकिा नम्बर उल्लेख गरेरमात्र भत्ता वविरण गनुि पदिछ िर नमनुा छनौटमा परेका 
वडा नं ७ र ८ मा तनम्नानिुार नागररकिा नं उल्लेख नगरी भत्ता वविरणमा रु.१०६२४०० खचि लेखेको 
देन्खर्ो।र्िरी वविरण गरीएका लाभग्राहीका िम्वतधमा पातलकाले अनगुमन गरी वास्िववकिा र्वकन गनुि 
पदिछ। 

 

 वडा नं भत्ता पाउने वगि िम्मा लाभग्राही नागररकिा नं 
नरहेको  

दर  

७ ज्रे्ष्ठ नागररक अतर् १११ ५२ १२०० ६२४०० 

 



32 
 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

७ ज्रे्ष्ठ दतलि ७ ५ ८००० ४०००० 
७ ववधवा ८७ ५५ ८००० ४४०००० 
८ ज्रे्ष्ठ नागररक अतर्  ८५ ४० १२०० ४८००० 
८ ज्रे्ष्ठ दतलि ११ ९ ८००० ७२००० 
८ ववधवा ७५ ५० ८००० ४००००० 
िम्मा     १०६२४००  

73.3.  प्रतिवेदन पेश गनुिपनेाः िामान्िक िरुक्षा तनर्मावली २०७६ को तनर्म २३(१ (मा स्थातनर् िहले आफ्नो 
क्षेत्रतभत्र वविरण गररएको िामान्िक िरुक्षा भत्ताको चौमातिक िथा बावर्िक प्रतिवेदन अनिूुची  - ६ बमोन्िमको 
ढाँचामा िर्ार गरी ववभाग िथा प्रदेशको िामान्िक िरुक्षा िम्बतधी ववर्र् हेने तनकार्मा पठाउन ुपने उल्लेख 
छ ।उपतनर्म १ बमोन्िम चौमातिक प्रतिवेदन पठाउंदा पवहलो चौमातिक प्रतिवेदन मंतिर ७ गिे तभत्र दोस्रो 
चौमातिक प्रतिवेदन चैि ७ गिेतभत्र र िेस्रो चौमातिक प्रतिवेदन िथा वावर्िक प्रतिवेदन अको आतथिक बर्िको 
िाउन १५ गिेतभत्र ववभागले िोकेबमोन्िम पठाउन ुपनेछ भन्ने व्र्वस्था भएकोमा िो तनर्मको पालना भएको 
पाइएन । तनर्मले गरेको व्र्वस्था पालनामा ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ । 

 

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

 

 

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

पातलकाले तमति २०७७।०१।१७ मा पातलकाको िचुना पाटी िथा वेभिाइडमा ७ ददने िचुना प्रकाशन गरी 
चामल, दाल, खानेिेल, ननु र िावनु को प्रतिवकलो, प्रतितलटर, प्रतिपोका र प्रतिगोटाको गोप्र् तिलबतदी 
माफि ि दररेट माग गरेकोमा ववतभन्न २ िप्लार्ििले दररेट पेश गरेको मध्रे् तर्नु दर कवोल गने कल्पवृक्ष 
तनमािण िेवा एण्ड िप्लार्िि प्रा.तल. तितधलुीलाइि छनोट गरी िोही िप्लार्िि िँग रु. १७८३३१८।– 
बरावरको राहि िामग्री खररद गरी वविरण गरेको छ भने बाँकी िामग्रीहरु िोझै खररद गरेको छ। 

आम्दानी स्रोि रकम रु खचि न्शर्िक  रकम रु 

आतिररक श्रोि 

रािस्व वाँडफाडबाट रकमातिर 
२२००००० 

२५००००० 
खाद्यान्न खररद  १०७९६३९ 

प्रदेश िंन्चि कोर्बाट  १०००००० िावनु ७०३६७९ 
पदातधकारीको िलबवाट १३०००० िनशन्क्त पररचालन ३०५५०० 
रोिगार िंर्ोिकको िलववाट ६००० हेल्पडेष्कमा स्वर्म िेवकलाई 

खाना/खािा खचि 
534610 

एमआईएि अपरेटर र वफल्ड िहार्कको िलववाट ८१६० र्ािार्ाि खचि ५०५५८४ 
गाउँपातलका कमिचारीको िलववाट १२५१४९ क्वारेतटाईन व्र्वस्थापन िामाग्री ७९०५७० 
न्शक्षकको िलबवाट ५८५९२० और्धी िथा स्वास्थर् िामाग्री 

खररद 
1316034 

रावष्ट्रर् वन महािंघवाट १००००० िोन्खम भत्ता १०३६४१६ 
तिवटिति वैकवाट २५००० मौज्दाि बाकँी १३५१२४१ 
न्शक्षा नीति िथा अभ्र्ाि केतरवाट ३५०००   
स्थानीर् पूवािधार िाझेदारीको खचि वाकँी रकमवाट ८८५६१०   
अतर् व्र्न्क्त्तवाट प्राि २२४४४   
िम्मा  ७६२३२७३ िम्मा ७६२३२७३ 

 

74.1.  पातलकाले कोरोना तनर्तत्रणका लातग ववतभन्न तमतिमा िाबनु िम्मा २४००० वटा २५.९४६ का दरले खररद 
गरेको छ ।उक्त िाबनुमध्रे् ५२६० वटा वविरण भएको र कार्ािलर्मा बाकी १४४ वटा मात्र भेवटएकाले 
बाकी १८८९६ वटा िाबनु वविणको भरपाई पेश हनु ुपने रु. 
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४९०२७६ 
 ववपद् व्र्वस्थापन   

75.  ितमति गठन- ववपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्रे्क स्थानीर् 
िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ िना िदस्र् रहेको स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन ितमति 
गठन गनुिपने व्र्वस्था छ। पातलकाले ऐनमा िोवकएबमोन्िमको ितमति गठन गरी 9 वटा बैठक बिेको छ 
। बैठकको तनणिर्बाट कोतभड महामारी तनर्तत्रण िथा रोकथामको लातग राहि िामाग्री खरीद िथा वविरण, 
क्वारेतटाइन तनमािण िथा व्र्वस्थापन िम्बन्तध काम गरेको छ।ऐनमा िोवकएबमोन्िम ितमति गठन गरी 
िोवकएको काम, कििव्र् र अतधकारमा िक्रीर् बनाउनपुदिछ । 

 

76.  कार्ि र्ोिना - ववपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा ववपद् िोन्खम 
तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन ितमतिको 
काम, कििव्र् र अतधकारमा पररर्द्/कार्िकारी/प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन कार्िकारी ितमतिबाट स्वीकृि एकीकृि 
क्षेत्रगि नीति िथा कार्िक्रम अनरुुप हनुे गरी स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन र्ोिना ििुिमा गरी कार्ाितवर्न गने, 
बिेट ववतनर्ोिन गनि लगाउने, िबै पक्षको िमतवर् र िंलग्न गराउने, ववपद् पूवि िर्ारी िथा प्रतिकार्ि ितमति 
गठन गने, प्रभाववि क्षेत्रमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोन्िम कार्ि गरे/नगरेको अनगुमन गने, ववपद् 
िूचना प्रणाली ववकाि र िञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, ववपद् घरपररवारको पवहचान गने, कमिचारी क्षमिा 
अतभवृवद्धको व्र्वस्था र कार्िक्रम िवहिको कार्िर्ोिना िर्ारी गरी लागू गने/गराउने िम्बतधी व्र्वस्था छ 
। पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोवकएका कार्िहरू गरेको छैन। ऐन िथा तनर्मावलीको पालना 
गनुि/गराउन ुपदिछ ।  

 

77.  ववपद् व्र्वस्थापन कोर् – ववपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा 
ववपद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा ववपद् व्र्वस्थापन कोर् रहने र कोर्मा रहने रकम िथा 
कोर्को िञ् चालन िम्बतधी व्र्वस्था िम्बन्तधि स्थानीर् िहले बनाएको तनर्ममा िोवकएबमोन्िम हनुे व्र्वस्था 
छ। पातलकाले ववपद व्र्वस्थापन कोर्मा रु.९०९४१२८।– बिेट ववतनर्ोिन गरी रु.६६५६०११।–
खचि गरेको छ । 

खचिको शीर्िक रकम 
खाद्यान्न खररद  १०७९६३९ 

िावनु ७०३६७९ 

िनशन्क्त पररचालन ३०५५०० 

हेल्पडेष्कमा स्वर्म िेवकलाई खाना/खािा खचि 534610 

र्ािार्ाि खचि ५०५५८४ 

क्वारेतटाईन व्र्वस्थापन िामाग्री ७९०५७० 

और्धी िथा स्वास्थर् िामाग्री खररद 1316034 

िोन्खम भत्ता 1036416 
कोतभड-१९ वाहेक ववपद् व्र्वस्थापन िफि को िम्मा खचि 383979 

िम्मा खचि 6656011  

 

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

गो.भौ. र तमति व्र्होरा रकम 
28-2077/07/20 बम्िन होटलले पेश गरेको भौचर भतदा बढी रकम भकु्तानी भएको रकम रु 1700 
137-2077/02/16 कमलराईको बाईक ममििका तबलभरपाईहरु भतदा बढी भकु्तानी भएको रकम रु 2700 
26-2076/09/28 द्बरखोला देन्ख गन्ल्छ भञ्ज्र्ाङ्ग िामािोर िडकमा उपभोक्ता ितमतिले पेश गरेको 

तबलमा अतग्रम कर कट्टी नभएको रकम रु 1326 

215-2077/03/05 गापा स्टोर भवन तनमािण कार्िमा उपभोक्ता ितमतिले पेश गरेको तबलमा अतग्रम कर 
कट्टी नभएको रकम रु 5100 

273-2077/03/05 गनु्िि न्चिापानी बादरे नर्ाँगाउँ कोगटी िडक उपभोक्ता ितमतिले पेश गरेको तबल 
अनरुिार रु ३६८९६ अतग्रम कर कट्टी गनुिपनेमा रु १६००० मात्र कट्टी भएकोले 
घटी कट्टी गरेको रु  

20896 

293-2077/03/29 िामनुे बाख्रा पालन उपभोक्ता ितमतिले पेश गरेको तबल अनरुिार रु १८००० 
अतग्रम कर कट्टी गनुिपनेमा रु  १३५०० मात्र कट्टी भएकोले घटी कट्टी गरेको रु 4500 

294-2077/03/29 प्रगतिन्शल बाख्रा पालन उपभोक्ता ितमतिले पेश गरेको तबल अनरुिार रु १८००० 
अतग्रम कर कट्टी गनुिपनेमा रु  १३५०० मात्र कट्टी भएकोले घटी कट्टी गरेको रु 9500 

िम्मा 45722  

४५,७२२ 

79.  अनगुमन िथा िम्परीक्षण – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुिू फर्छ्यौट गने 
व्र्वस्था रहेको छ ।िोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुिू फर्छ्यौट गने गराउने काम कििव्र् प्रमखु 
प्रशािकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । र्ो वर्िको लेखापरीक्षणको क्रममा िम्परीक्षण अनरुोध भएन ्।  
पातलकाले बाँकी बेरुि ुतनर्मानिार फछिर्ौट गनुिपदछि ।                           

 



0 
 

हररहरपरुगढी गाउँपातलकाको िंन्चि कोर्को वववरण                                             अनिूुची-१ 

आतथिक वर्ि २०७६।७७ 

(रु.हिारमा) 

स्थानीर् िह न्िल्ला 
गि वर्िको 
न्िम्मेवारी 

cg'bfg 

रािस्व 
बाडबाडँ 

आतिररक 
आर् 

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

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

हररहरपरुगढी 
गाउँपातलका 

तितधलुी 
60401 257913 85594 14510 120438 478455 161472 169935 145250 476657 62199 

 
बेरुिू वतगिकरण (ववतनर्ोिन,रािस्व, धरौटी र अतर् करोबार)                                          अनिूुची-२ 

आतथिक वर्ि २०७६।७७ 

(रु.हिारमा) 

स्थानीर् िह 
 

न्िल्ला 
 

प्रारम्भीक वेरुिू प्रतिक्रीर्ाबाट फछिर्ौट बाकँी बरेुिू बेरुिूको बतगिकरण 

दफा 
रकम 

दफा 
रकम 

दफा 
रकम अिूल 

गनुिपने 

अतनर्र्तमि पेश्की 

िैदान्तिक लगिी िैदान्तिक लगिी िैदान्तिक लगति अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
पेश 

नभएको 

रािस्वको 
न्िम्मेवारी 
निारेको 

िोधभनाि 
नतलएको िम्मा कमि

चारर अतर् िम्मा 

हररहरपरुगढी 
गाउँपातलका 

तितधतुल 58 40 9201 0 0 0 58 40 9201 4686 1210 2404 0 0 3614 0 901 901 

 
 

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

स्थानीर् िहको नाम न्िल्ला गि बर्ि िम्मको 
वाँकी  

िमार्ोिन 
िं प को लातग 

अनरुोध भएको 
िंपरीक्षण 

भएको रकम 
गि वर्ििम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वर्िको थप 
रकम 

५८ औ ँप्रतिवेदन 

िम्मको वाँकी वेरुि ु

५८ औ ँप्रतिवेदन 

िम्मको वाँकी मध्रे् 
पेश्की 

हररहरपरुगढी गाउँपातलका तितधलुी 24057 0 3961 3961 20096 9201 29297 2827 
नोटाः महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् परराष्ट्र लेखापरीक्षण तनदेशनालर्को च.नं. ११५ तमति २०७६।०३।०३ को पत्रानिुार िंपरीक्षणबाट आतथिक वर्ि २०७४।७५ को बेरुिू 
रु.३९६०८००० रकम फछिर्ौट गररएकोमा अतिीम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त बेरुि ुनघटाईएकोले र्ि वर्िको लेखापरीक्षणबाट उक्त बेरुिू िमार्ोिन गररएको छ । 


