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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 
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4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पत्र िंखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: २०९ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री प्रमखुज्रू्,  

िीनपाटन 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, बिेट 
िथा र्ोिना ििुिमा एवं कार्िक्रम कार्ाितवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, िाविितनक िम्पन्त्तको िंरक्षण र उपर्ोग, न्िम्मेवारी र िवाफदेवहिा 
एवं िेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको    छ । त्र्िैगरी स्रोि िाधनको प्राति र उपर्ोग िम्बतधमा प्रचतलि कानूनको 
पालना भए नभएको ववश्लरे्ण गरी ववत्तीर् ब्र्वस्थापनमा िधुारका लातग िझुाव प्रस्ििु गरी िशुािन प्रबद्धिनमा टेवा प¥ुर्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

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

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

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

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

 
 

 

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

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पत्र िंखर्ााः०७८।७९               तमतिाः२०७८।०५।०३ 

च.नं.: २२९  

श्री प्रमूखज्रू्,  

िीनपाटन गाउँपातलका 
तितधलुी । 

ववर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

कैवफर्ि िवहिको रार् 

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

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

२. लेखापरीक्षणबाट रु.४ करोड ४९ लाख ७६ हिार बेरुिू देन्खएको छ । िोमध्रे् अिलु गनुिपने रु.४० लाख ८३ हिार, प्रमाण 
कागिाि पेश गनुिपने रु.१ करोड ९३ लाख ४१ हिार र  तनर्तमि गनुिपने रु.२ करोड १५ लाख ५२ हिार रहेको छ ।  

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका िम्बतधमा तमति २०७७।१२।१८ मा िारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिवक्रर्ा 
िवहिका प्रमाण कागिािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना ४३ 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 रार्व्र् क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ािलर् ववश्वस्ि छ ।   
ववत्तीर् वववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको न्िम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ िथा अतर् प्रचतलि काननु बमोन्िम िही 
र र्थाथि हनु ेगरी ववत्तीर् वववरण िर्ार गने िथा िालिािी वा अतर् गन्ल्िका कारण ववत्तीर् वववरण िारभिू रुपमा गलि आकँडा रवहि 
स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तत्रण प्रणाली लाग ुगने न्िम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । पातलकाको कार्िकाररणी,  
पातलका प्रमूख र प्रमखु प्रशािवकर् अतधकृि र्ि पातलकाको ववत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्िम्मेवार रहेका छन ्।   
ववत्तीर् वववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्िम्मेवारी 
ववत्तीर् प्रतिवेदन िमग्रमा िालिािी वा अतर् गन्ल्ि िमेिका कारण िारभिू रुपमा गलि आकँडा रवहि रहेको होि ्भतन उन्चि आश्वस्ििा 
प्राि गरी रार् िवहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले िामातर् स्िरको 
आश्वस्ििािम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी लेखापरीक्षणमान, 

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

 

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

 
पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ववकाि गदै स्थानीर् शािन पद्धतिलाई िदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ववधावर्की, कार्िकाररणी, र 
तर्ावर्क अभ्र्ािलाई िस्थागि गनि स्थानीर् िरकारको िञ् चालन गने िमग्र उद्देश्र् हातिल गनि २०७३।१२।०३ मा र्ि 
पातलकाको स्थापना भएको हो ।स्थानीर् िरकारले िञ्चालन गने कार्िमा िहकाररिा, िहअन्स्ित्व र िमतवर्लाई प्रवद्धिन गनुि 
र स्थानीर् िरकारका काममा िनिहभातगिा, उत्तरदावर्त्व र पारदन्शििा ितुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् िेवा प्रदान गनुि 
पातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । तितधलुी न्िल्ला न्स्थि र्ि पातलकाको वडा िंखर्ा ११, गाउँिभा िदस्र् ५७, िनिंखर्ा 
३६४०५ िना  र क्षेत्रफल   २८०।५० वगि वकलोतमटर रहेकोछ । 
क) स्थानीर् िन्चि कोर् अतथिक वर्ि २०७६/०७७ को स्थानीर् िंन्चि कोर् आर् व्र्र् वहिाबको िंन्क्षि अवस्था तनम्न 

बमोन्िम रहेको छ । 
   

ति नं  
आर्िफि  

ति नं 
व्र्र्िफि   

वववरण रकम वववरण रकम 

१ गिवर्िको न्िम्मेवारी   १ पातलका चाल ु १०६४७७०३८.४८ 

  क) िंन्चिकोर् २९३११८९७.११ २ पातलका चाल ुअफलाईन ५९९७६८.०० 

  ख) धरौटी खािा २२४६८६१.०० ३ पातलका पनु्िगि १८२९६६८४४.९३ 

  ग) प्रदेश शशिि १५०६२२.०० ४ 

पातलका पनु्िगि 
अफलाईन 

२७०४३२७.०० 

  घ) प्रकोप व्र्वस्थापन १७०८४०५.०० ५ िंघीर् िशिि चाल ु २२६७३८९७४.०१ 

  ङ) कमिचारी कल्र्ाण कोर् ५८६५११.०० ६ िंघीर् िशिि पनु्िगि २६१५०२३६.२५ 

२ आतिररक आर् ८४१०८३०.९० ७ 

िंघीर् िशिि पनु्िगि 
अफलाईन 

४६४९०२.०० 

३ िंघ िरकारबाट प्राि   ८ प्रदेश िशिि पनु्िगि ९९९८६३४.०० 

  क) िमानीकरण अनदुान ११९७०००००.०० ९ प्रदेश िशिि चाल ु १८४८९६१.०० 

  ख) िशिि अनदुान २५१७५६८७५.०० १० धरौटी वफिाि १३१८५५०.०० 

  ग) ववशेर् अनदुान ५०८७३६२.०० ११ 

प्रदेश पूवािधार ववकाि 
कार्िक्रम 

१०७२५२०३.०० 

  घ) िमपरुक अनदुान ६७०००००.०० १२ 

स्थानीर् पूवािधार ववकाि 
िाझेदारी कार्िक्रम 

१२४८३४१८.५३ 

  
ङ) मलु्र् अतभववद्धकर 
बाँडफाँड 

५६४७९४०७.८३ १३ 

राष्ट्रीर् पररचर्पत्र िथा 
पंन्िकरण ववभाग चालू 

८५६७१९.६० 

  च) अतिशलु्क बाँडफाँड १६३९१०९६.९९ १४ 

राष्ट्रीर् पररचर्पत्र िथा 
पंन्िकरण ववभाग पनु्िगि 

१५९६४०.१७ 

4 प्रदेश िरकारबाट प्राि   १५ 

िामान्िक िूरक्षा िथा 
िंरक्षण 

९७९०८८००.०० 
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  क) िमानीकरण अनदुान १०३७७०००.०० १६ 

प्रकोप 
व्र्वस्थापन/कोतभड 

१२८३४०२९.०० 

  ख) िशिि अनदुान ११४९९०००.०० १७ 

प्रकोप 
व्र्वस्थापन/कोतभड 
अफलाईन 

१७१४८५९.०० 

  ग) िमपरुक अनदुान ७९७९८३३.०० १९ 

आ व २०७५।७६ को 
प्रदेश वफिाि गनि बाँकी 
रकम दान्खला 

१५०६२२.०० 

  घ) रािस्व बाँडफाड २२३०४०६६.२२ २० दहिर बहत्तरको प्रदेश दान्खला ३०००००.०० 

५ 
प्रदेश पूवािधार ववकाि 
कार्िक्रम 

१०७२५२०३.०० २१ तनकािा वफिाि   

६ 
स्थानीर् पूवािधार ववकाि 
िाझेदारी कार्िक्रम 

१२४८३४१८.५३   िंघीर् िशिि अनदुान 00.०० 

७ 
राष्ट्रीर् पररचर्पत्र िथा 
पंन्िकरण ववभाग चालू 

८५६७१९.६० २२ बैंक मौज्दाि   

८ 
राष्ट्रीर् पररचर्पत्र िथा 
पंन्िकरण ववभाग पनु्िगि 

१५९६४०.१७   िंन्चि कोर् -८०२१९६१  .६२  

९ 
िामान्िक िूरक्षा िथा 
िंरक्षण 

९८१७००००.००   धरौटी खािा २०५८३११.०० 

१० न्ििि तितधलुीबाट प्राि २५०००००.००   प्रकोप व्र्वस्थापन/कोतभड १६८५५१७.०० 

११ कोतभड कोर् खािा १४५२६०००.००   कमिचारी कल्र्ाण कोर् ५८६५११.०० 

१३ धरौटी  ११३००००.००   
उपाध्र्क्ष उध्र्मन्शलिा 
कार्िक्रम 

2500000 

१४ 
उपाध्र्क्ष उध्र्मन्शलिा 
कार्िक्रम 

2500000   िाटनबाँकी चेक -१४६९१५५.०० 

  िम्मा ६९३७४०७४९.३५   िम्मा ६९३७४०७४९.३५ 

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

रु. 
अिलुी रु. दान्खला रु. बाँकी रु. 

  
1 १५११1 1479964.00 1479964.00 1479964.00 ० ० 
2 15112 253712.00 253712.00 253712.00 0 0 

िम्मा रु. 1733676.00 1733676.00 1733676.00 0 0 
 

 

लेखापरीक्षणबाट देन्खएको व्र्होराहरु 

 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

 लेखापरीक्षण क्रममा िामान्िक िरुक्षा भत्ता वापि रु ५६१००, बढी ग्रडे रकम रु ७८९६०, दोहोरो भत्ता 
४४५६२८ र ववतभन्न कट्टी रकम रु ३३,३१,६७९ िमेि रु ३९,१२,३६७ अिूल भई िम्बतधीि खािामा 
दान्खला  भएको छ ।  
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दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

 पातलकाबाट प्राि प्रतिवक्रर्ाबाट रु ७६२०१६ अिूल भई िम्बतधीि खािामा दान्खला भएको छ ।   
1.  लेखा ढाचँाको प्रर्ोग नभएको – नेपालको िंववधानको धारा २४१ मा नेपालको िरकारी लेखाको लेखापरीक्षण 

महालेखापरीक्षकले गने र र्िरी लेखा परीक्षण गररने लेखा िंघीर् कानून बमोन्िम महालेखापरीक्षकले िोकेको 
ढाँचामा रान्खने व्र्वस्था छ । त्र्िैगरी आतथिक कार्िववतध िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन, २०७६ र अतिर 
िरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) मा िमेि 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तत्रक कार्ािलर्को तिफररिमा महालेखापरीक्षक बाट 
स्वीकृि भएबमोन्िमको ढाँचामा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । िोही अनिुार एकीकृि आतथिक िंकेि िथा वतगिकरण 
२०७४ स्वीकृि भएको, नेपाल िाविितनक क्षेत्र लेखामान (नेपिाि) बमोन्िमका फारामहरु तमति  
२०७५।८।१० मा िंघ िथा प्रदेश र स्थानीर् िह गरी दईु िमूहका फारामहरु आ.व. २०७५।७६ देन्ख 
लागू गने उद्देश्र्ले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको छ । िि अनिुार १४२ 
प्रकारका फाराम ववकाि भएकोमा ७९ नर्ाँ फारामहरु र ६३ पररमान्ििि फाराम ववकाि भएको अवश्था छ 
। उपर्ुिक्त अनिुारको ववत्तीर् प्रतिवेदमा प्रािी भकु्तानी वहिाव, िरकारी आम्दानी र खचि कारोबारको बिेट 
िलुनात्मक प्रतिवेदनलाई पवुष्ट गने गरी ववतभन्न लेखा वटप्पणीहरु िस्िै िंन्ञ्चि कोर्को अवस्था, आतिररक 
रािस्व, िंघीर् िरकार र प्रदेश िरकारबाट प्राि अनदुान, ऋण प्रािी िथा िाँवा व्र्ाि भकु्तानी न्स्थति, वविरण 
गनि बाँकी रािस्वको वववरण, धरौटी िथा कोर्हरु, िंघीर् िरकार प्रदेश िरकार वा िस्थाका कार्िक्रम खचि, 
िो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 अनिुारको ववत्तीर् प्रतिवेदन िर्ार गरेको छैन । स्वीकृि ढाँचामा लेखा राख्न ेर प्रतिवेदन गने 
व्र्वस्था कार्ाितवर्न हनु ु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 
व्र्वर्को 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 ्
• ितु्रबाट िर्ार भएको म.ले.प.फा.नं.२७२ मा िबै आम्दानी र खचि रकम प्रवववष्ट नभएको कोर् िथा लेखा 

तनर्तत्रण कार्ािलर् तितधलुीबाट प्रमान्णि आतथिक वववरण र आतिररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िमेिको 
एकीकृि आर् व्र्र् िर्ार गरेको छ । 

• स्थानीर् िहले िंन्चि कोर्मा गि ववगिको बाँकी र्ि वर्ि प्राि रकम र िंन्चि कोर्वाट भएको खचि 
स्पष्ट देन्खने गरी खािा राखेको छैन । ििका कारण कार्ािलर्ले िर्ार गरेको आतथिक वववरणको 
र्थाथििा र्वकन गनि िवकएन ्। 

• ितु्रले िर्ार गरेको म.ले.प.फा.नं.२७२ अनिुार िंन्चिकोर्को प्रािी िफि  रु.६६५८८६८०७ र 
भकु्तानीिफि  रु.६८०२८५१९२।२१ देखाएको छ । िर पातलकाले ितु्र बावहरबाट िमेि खचि गरेको 
िथा उक्त खचि ितु्रमा प्रववष्टी नगरेको िथा पातलकामा प्राि िबै आम्दानीहरु श्रोिगि वहिाब देन्खने गरी 
ितु्रमा प्रवववष्ट नगरेको कारण उक्त आम्दानी र खचिलाई र्थाथि मान्न िवकने अवस्था रहेन । ििका 
कारण लेखापरीक्षणको क्रममा कार्ािलर्बाट पेश भएको बैंक नगदी वकिाब, प्रदेश लेखा कार्ािलर्, कोर् 
िथा लेखा तनर्तत्रण कार्ािलर् तितधलुीबाट प्रमान्णि आतथिक वववरण र आतिररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 
िमेिलाई आधार मानी पातलकाको एकीकृि आर् व्र्र् िर्ार गदाि गिवर्िको मौज्दाि बाहेक िंन्चिकोर्को 
आर्िफि  रु.६५९७३६४५३।२४ र भकु्तानी िफि  रु.६९९५४८०१८।९४ (अफलाईन भौचरबाट 
भएको खचि िमेि) हनुे देन्खतछ । िोही अधारमा लेखापरीक्षण िम्पन्न गररएको छ ।  
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• पातलकाले पेश गरेको एकीकृि आर् व्र्र्का अनिुार िातलकाको िंन्चिकोर्को मौज्दाि 
रु.८०२१९६१।६२ ले ऋणात्मक रहेको देन्खतछ । िाथै उक्त रकममा र्िबर्िको दान्खला गनि बाँकी 
दावर्त्व रु.३३३१६५९ लाई िमार्ोिन गदाि पातलकाको िंन्चि कोर् खुद रु.४६९०३०२ ले ऋणात्मक 
रहेको देन्खतछ ।  

• पातलकाले पेश गरेको आतथिक वववरण अनिुार िशिििफि  २०७७ आर्ाढ मिाति िम्म वफिाि गनि बाँकी 
रहेको रकम रु.३३४६४९१।९७ तमति २०७७ आश्वीनमा वफिाि गरेको छ भने दान्खला गने बाँकी 
दावर्त्व रकम रु.३३३१६५९ लेखापरीक्षणको क्रममा दान्खला 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 । 

• कतिपर् िम्बन्तधि आतथिक कारोबारहरुको गोश्वरा भौचर बिेट न्शर्िकगि बैक नगदी वकिाबमा 
निनाएकाले शे्रस्िा अनिुार बैक मौज्दाि ऋणात्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका िबै खािाहरुको एकमषु्ट 
वहिाव गदाि मौज्दाि ऋणात्मक नरहेको । 

• स्थातनर्िहले तबभाज्र्कोर्को वहिाब ब्र्बन्स्थि राखेको पाईएन ।  
• स्थानीर् कोर्को िञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपिा र शदु्धिा कार्म गनि महालेखा 

तनर्तत्रक कार्ािलर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् िंन्चि कोर् व्र्वस्थापन प्रणाली (ितु्र) को प्रर्ोग गरेको 
भर्िा पतन केही कारोबारुहरु ितु्रबावहर िमेि  रहेको पाईर्ो । ििबाट ितु्रले देखाउने खचि र्थाथि हो 
भन्न िवकने अवस्था रहेन । 

• 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 प्रर्ोग गरी 
प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेको पाईएन । 

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

3.  ऋणात्मक मौज्दाि – स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन २०७४ मा पातलकाले ऋणात्मक मौज्दाि रहने गरी 
खचि लेख्न िक्न ेअथािि आगातम वर्िको लातग दावर्त्व तिििना हनुे र पातलकाको िंन्चिको मौज्दाि नै ऋणात्कम 
हनुे गरी खचि लेख्न तमल्न ेदेन्खदैन । पातलकाले उपलब्ध बिेटलाई िमेि ध्र्ान ददई आर्ोिना कार्ाितवर्न 
गनुिपने िथा खचि लेख्न ुपनेमा िो िमेि गरेको देन्खएन । पातलकाले पेश गरेको एकीकृि आर् व्र्र् वववरण 
अनिुार पातलकाको र्ि वर्िको िंन्चिको मौज्दाि रु.८०२१९६१।६२ ले ऋणात्मक रहेको देन्खतछ । 
उक्त रकममा र्िबर्िको दान्खला गनि बाँकी दावर्त्व रु.३३३१६५९ लाई िमार्ोिन गदाि पातलकाको िंन्चि 
कोर् खदु रु.४६९०३०२ ले ऋणात्मक रहेको देन्खतछ । र्ि प्रकार आगातम वर्िको प्राि हनुे बिेट खचि 
हनुे गरी खचि लेख्न ेकार्िमा तनर्तत्रण गनुिपदिछ । 

 

4.  बैक वहिाब – िरकारी कारोवार गने बैकले िरकारी कारोवार तनदेन्शका २०७६ को पूणि पालना गरी 
िोवकएका खािामा कारोबारको अतभलेख राख्ने र िम्वन्तधि खािाको चेकबाट मात्र रकम भकु्तानी ददने व्र्वस्था 
तमलाउन ु पने र कार्ािलर्ले िो अनिुार बैकले लेखा राखे नराखेको अनमुगन गरी तनदेशन गनुि पदिछ। 
पातलकाको खािाबाट बैक अफ काठमाडौ तलतमटेडको चकमके शाखालेले प्रत्रे्क ददन कोर्को रकम अतर्त्र 
खािामा ट्रातिफर गरी मौज्दाि शूतर् गरेको, खािामा मौज्दाि नभएको अवस्थामा िनुिकैु खािाबाट पतन 
भकु्तानी ददएको, मौज्दाि नभएको खािाबाट िमेि भकु्तानी ददएको देन्खने बैंक स्टेटमेण्ट शे्रस्िामा िंलग्न 
रहेको छ । बैंकले पेश गरेको बैक स्टेटमेण्टबाट अनिुार चाल ुखचि खािाको मौज्दाि रु.१११६३३७९ ले 
ऋणात्मक रहेको देन्खएको छ । िाथै पातलकाले बैकले देखाएको वहिाव पातलकाको खािािँग िमर् िममा 
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तभडान नगरेको, अफलाईन भौचरबाट िमेि कारोबार गरेको, बैक नगदी वकिावमा िी अफलाईन कारोवार 
प्रववष्ट नगरेको र बैक स्टैटमेण्टले कारोवारको स्पष्ट वववरण ददन निकेको अवस्था रहेकोले कार्ािलर्ले 
देखाएको मौज्दाि र बैकले देखाएको मौज्दाि दवैु र्थाथि मान्न िवकने अवस्था छैन । 
से्रस्िा र बैक खािाको वहिाब तमलान ववबरण िर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् िहले बैंक िमार्ोिन वववरण िर्ार 
गरेको छैन। पातलकाको से्रस्िामा भतदा बैकमा देहार्अनिुार रु. ९६१२०५६।६२ मौज्दाि घटी देन्खएकोले 
फरक परेको रकम िम्वतधमा पातलकाले र्वकन गरी वहिाब अध्र्ावतधक गनुिपदिछ ।  

 ति.नं. खािाको नाम 
आ.वव िथा शे्रस्िा 
अनिुार बाकँी 

बैंक स्टेटमेण्ट अनिुार 
बाकँी 

फरक 

१ िंन्चिकोर्  -8021961.62 11794870 -19816831.62 

२ चाल ुखचि खािा 0 -11163379 11163379.00 

३ प्रकोप व्र्वस्थापन/कोतभड 1685517 2998563 -1313046.00 

४ धरौटी खािा 2058311 1703869 354442.00 

५ कमिचारी कल्र्ाण कोर् खािा 586511 586511 0.00 

६ उपाध्र्क्ष उध्र्मन्शलिा कोर् 2500000 2500000 0.00 

िम्मा 
-1191622.62 8420434 -9612056.62  

 

5.  न्िम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको िन्ञ्चि कोर्मा गि ववगिको बाँकी, र्ि वर्ि प्राि र खचि भएको 
रकम स्पष्ट देन्खने गरी वहिाब राख्न ेर न्िम्मेवारी एवकन गनुिपदिछ । पातलकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनिुार 
गि वर्िको अतत्र्मा िंन्चिकोर्मा रु.२९३११८९७।११, प्रदेश िशिि रु.१५०६२२ र प्रकोप व्र्वस्थापनमा  
रु.१७०८४०५ गरर रु.३११७०९२४।११ मौज्दाि कार्म भएको छ । आतिररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा 
आतिररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गि बर्िको मौज्दािमा रु.२९८९३०७५ मा न्िम्मेवारी िारेको देखाईएको 
छ । िि अनिुार गि वर्िको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र आतिररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा 
रु.१२७७८४९।११ घटी न्िम्मेवारी िरेको देन्खतछ । िो फरक परेको रकम र्वकन गरी वहिाव तमलान 
गनुिपने देन्खएको रु...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२७७८५० 

6.  आतिररक लेखापरीक्षणबाट गो.भौ.६ तमति २०७७।०३।२७ बाट पषु्पलाल स्मतृि भवन तनमािण उपभोक्ता 
ितमतिलाई अन्तिम तबल भकु्तानी दददा िम्झौिा भतदा बढी भकु्तानी भएको रकम रु.१७५३४ अिूल हनुपुने 
उल्लेख भएकोमा पातलकाले उक्त रकम िंघीर् रािस्व खािामा दान्खला गनुिपनेमा पातलका िंन्चि कोर् 
दान्खला गरेको छ । ििथि उक्त रकम पातलका िंन्चि कोर्बाट खचि लेन्ख िंघीर् रािस्व खािामा दान्खला 
भएको प्रमाण पेश हनुपुने रकम रु. 

 
 
 

१७५३४ 

7.  वफिाि गनि बाँकी तनकािा– पातलकालाई िशिि अनदुानको रुपमा प्राि भएको रकम आतथिक वर्िको अति 
िम्मपतन खचि नभई बाँकी रहेमा िम्बन्तधि तनकार्मा वफिाि पठाउनपुदिछ । िर कोर् िथा लेखा तनर्तत्रक 
कार्ािलर् तितधुलीबाट प्रमान्णि आतथिक वववरण अनिुार िामान्िक िूरक्षा िथा िंरक्षणमा रु.९८१७०००० 
तनकािा प्राि भएकोमा कार्ािलर्ले िर्ार गरेको बैंक नगदी वकिाबअनिुार रु.९७९०८८०० मात्र खचि भएको 
देन्खएकोले रु.२१६२०० बाँकी नै रहेको देन्खतछ । त्र्िैगरी िामान्िक िूरक्षा पेश्की फर्छ्यौट गदाि वफिाि 
भएको रु.३११२०० पातलका िंन्चि कोर्मा दान्खला भएको छ । उक्त रकमिमेि लेखापरीक्षण अवतधिम्म 
वफिाि भएको देन्खएन । ििथि उक्त रकम िंघीर् िन्ञ्चि कोर्मा वफिाि गरी प्रमाण पेश हनुपुने रु. 

 

५२७४०० 

8.  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 ।  
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• 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 प्रवाहिमेिको वावर्िक कार्िक्रम अनिुारको प्रगति िर्ार 
गरेको पाईएन।  

• कार्ािलर्को शे्रष्िा र वैक वीच वहिाव फरक परे वा नपरेको िम्वतधमा वैक वहिाव तमलान वववरण 
िर्ार नगरेको कारण वहिाव तमलान भए नभएको िम्वतधमा र्वकन गनि िवकएन । 

• रु. २५ हिार भतदा बढीको रकम चेकमाफि ि भकु्तानी गनुिपनेमा कतिपर् कारोबारहरु कमिचारीले पेश्की 
तलई नगद भकु्तानी गरी भरपाई गराउने गरेको पाईर्ो ।  

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

• स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनिुार पातलकाले आफ्नो अतधकारक्षेत्रतभत्रका 
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 । 

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

• 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 गनुि पनेमा गरेको 
पाईएन ।  

• मलु्र् अतभवृवद्ध कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का िम्झौिा र कर भकु्तानीको िानकारी 
िम्वन्तधि आतिररक रािस्व कार्ािलर्लाई ददएको िथा इ टीतडएि गरेको पाइएन। 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको िाँच गरी रतिद ववल भपािइहरुमा तिलतिलेवार नम्वर 
रान्ख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको िनाउने छापिमेि लगाई दस्िखि गरी 
प्रमान्णि गनुिपनेमा िो अनिुार गरेको पाईएन । 

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

• नापी वकिाब लिु तिटमा राखेको पाईर्ो। म ले प फ नं ५०३ अनिुारको नापी वकिाब िर्ार गरी हाडि 
कपीमा राखेको पाईएन ।  

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

िामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 
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• िा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 ददनपुने,मा िो 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 एवककृि 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 वमोन्िम कमिचारीहरुको कार्ि वववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 
• तनिामिी िेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमोन्िम िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएर मात्र िलव भत्ता 

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

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

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनिुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेत्र 
तभत्रका ववर्र्मा ऐन िथा िोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, कार्िववतध र मापदण्ड बनाउनपुनेमा र्ि 
पातलकाले हालिम्म ११ ऐन, ५ तनर्मावली, १७ कार्िववतध र २ तनदेन्शका िमेि ३५ काननु एवं 
कार्िववतध तनमािण गरी कार्ाितर्नमा ल्र्ाएको छ । 

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

 बिेट िथा कार्िक्रम   
9.  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 
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१ पातलका पनु्िगि 185671 1026 28069 156576 96523 
२ प्रदेश पूवािधार 

ववकाि  
10725 0 0 10725 10725 

३ स्थानीर् पूवािधार 
ववकाि िाझेदारी 

12483 0 0 12483 12483 

४ िंघ िशिि 
पनु्िगि 

26615 
0 0 

26615 18466 

५ प्रदेश िशिि 
पनु्िगि 

9999 
0 0 9999 9999 

 कूल खचि: 245493 1026 28069 216398 148196 
 खचि प्रतिशि  0.41 11.43 88.15 60.27 

उपर्ुिक्त वववरण अनिुार पातलकाले िेस्रोचौमातिकमा कुल बिेट खचिको 88.15 प्रतिशि खचि गरेको छ । 
ििमध्रे् अिार मवहनामा मात्र ६०।३७ 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 । 

10.  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 45660317 42421072 7.66 

िामान्िक क्षेत्र 312615870 289701693 52.28 

पूवािधार ववकाि क्षेत्र 176054000 142628413 25.74 

वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन 14526000 14526000 2.62 

ववत्तीर् व्र्वस्थापन र िशुािन 2077000 675097 0.12 

कार्ि िञ्चालन िथा प्रशाितनक खचि 73331760 64176710 11.58 

िम्मा 624264947 554128985 100  

 

11.  खचि ववश्लरे्ण – पातलकाको ववत्तीर् प्रतिवेदन अनिुार र्िबर्ि आतिररक श्रोिबाट रु.८४१०८३०।९०, 
रािस्व बाँडफाँड रु.९५१७४५७१।०४ र अनदुानबाट रु.४१३१०००७० िमेि पातलकाको िंन्चिकोर्को 
आम्दानी रु.५१६६८५४७२।९४ भएकोमा चालिुफि  रु.३३५६६४७४१।४९ र पूनँ्िगििफि  
रु.२२२२८४९४४।१८ िमेि रु.५५७९४९६८५।६७ खचि भएको छ । र्ि िम्बतधी देन्खएका 
व्र्होराहरु देहार्अनिुार रहेका छन ्– 

• पातलकाको कुल आम्दानीको िलुनामा रािश्व बाँडफाड २२।३८ प्रतिशि, आतिरीक श्रोि १।४० प्रतिशि 
र अतर् अनदुानको वहस्िा ७६।२१ प्रतिशि रहेको छ ।  

• पातलकाको र्ि बर्िको कुल खचिमध्रे् चालिुफि  ६०।१६ प्रतिशि र पुिँीगििफि  ३९।८६ प्रतिशि रहेको 
छ ।  

• कुल चालखुचिमध्रे् पाररश्रतमक िथा िवुवधामा रु.२३६३४८४८३।३२ अथािि आतिररक आर्को िलुनामा 
३१०७।०१ प्रतिशि रहेको देन्खतछ ।  
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• अनगुमन िथा भ्रमणमा रु.२७३१७००, ववववधमा रु.४८११८५१, कार्ािलर् िामान िथा िेवामा 
रु.१०९४२४९०, ममििमा रु.३५८५६८४।२६, िेवा परामशिमा रु.११५२९००० िमेि 
रु.३३६००७२२।३० िनु आतिरीक आर्को ४४१।७१ प्रतिशि हनु आउछ ।  

    र्िबाट पातलकाको आतिरीक आर्को भतदा अतधक रकम प्रशाितनक प्रर्ोिनमा खचि भएको देन्खतछ 
। ििथि पातलकाले आतिररक आएको दार्ारा फरावकलो 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 । 

12.  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 प्रकृतिका आधारमा वववाद दिाि 
भएको ३ मवहनातभत्र टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि वववरण अनिुार र्ो बर्ि 
५५ वववाद दिाि भएकोमा ४३ वटा मात्र फछ्र्र्ौट भई १२ बाँकी देन्खतछ । तर्ार् िम्पादन प्रवक्रर्ालाई 
ऐनले िोकेको म्र्ादतभत्र फछ्र्र्ौट वा कारबाही वकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

 

 िंगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  
13.  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 । पातलकाले दरबतदी तभत्रका ववतभन्न पदमा ६९ िना कमिचारीहरु करारमा राखी रु. 
१६८९९९०८/ खचि लेखेको छ ।  

 

14.  िलवी प्रतिवेदन पाि नभएकोाः कमिचारीको िलवी प्रतिवेदन पाि नभएकोले िलब िथा ग्रडे र्वकन गनि िवकन े
अवस्था छैन। पातलकाले ववष्ण ुप्रिाद काफ्लेलाई िाउनमा १० ग्रडे भदौमा ६ ग्रडे र अिोिमा ३ ग्रडे त्र्स्िै 
िरेुश कुमार बराललाई िाउनमा ६ ग्रडे भदौमा २ ग्रडे र अिोिमा ३ ग्रडे ददएको छ । र्ि िम्बतधमा 
किले कति ग्रडे पाउनपुने स्पस्ट खलु्नेगरी पातलकाले िलवी प्रतिवेदन पाि गरी ववष्ण ुप्रिाद काफ्ले र िरेुश 
कुमार चातलिेको ग्रेड बढी भएको अिलु हनुपुदिछ । 

 

15.  पाररवारीक िरुवा भत्तााः भ्रमण खचि तनर्मावली¸ २०६४ मा िरुवा भई िान ेकमिचारीलाई र पररवारलाई 
िमेि भ्रमण खचि ददने व्र्वस्था छ।िोही तनर्मावलीको तनर्म ४ मा कमिचारीले िम्भव भए िम्म वकफार्िी 
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 आवस्थामा पतन 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...... 

 

 

३३९५० 

 नाम िरुवा स्थान लाग्न े
अवतध 

भकु्तानी 
ददएको 
अवतध 

पाएको पाउनपुने बढी भकू्तातन 

अन्म्बका कुमार 
पौडेल 

धनरु्ा देन्ख िीनपाटन  १ २ १३१०० ११२५० १८५० 

पववत्रा वव क पविि देन्ख िीनपाटन 
होटलबाि िमेि तलएको 

२ ३ २७५०० १७६०० ९९०० 

भर कुमारी लामा तिराहा देन्ख िीनपाटन 
होटलबाि िमेि तलएको 

१ २ १९००० १३००० ६००० 

मोहन ब बैि ु िोलखुमु्ब ुदेन्ख िीनपाटन 
(रमनापत्र पेश नभएको) 

४ ५ ५३६०० ३७४०० १६२०० 

िम्मा      ३३९५०  
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 पदातधकारी िवुवधा  
16.  पदातधकारी िवुवधा – स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा िदस्र्को िवुवधा िम्वतधी ऐन, २०७५ को दफा ३ 

मा स्थानीर् िहका पदातधकारी िदस्र् र िभाको िदस्र्ले आफु तनवािन्चि भई अनिूुची–२ बमोन्िम पद िथा 
गोपनीर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको तमतिबाट मातिक िवुवधा बापि पाउने 
व्र्वस्था गरेकोमा िम्मातनि िवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ कातििक १ गिे बाट लागू हनुे गरी उक्त 
िवुवधाहरु खारेि गरेको छ । ििअनिुार बागमिी प्रदेश िरकारले पदातधकारी िवुवधा िम्बतधी ऐनको 
अनूिून्च १ मा प्रथम िंशोधन गरी २०७७ बैशाख ३ मा िंशोतधि िवुवधा रािपत्रमा प्रकाशन गरेको छ।उक्त 
पदातधकारी िवुवधा िम्बतधी ऐन अनिुार िोही ऐनको अनूिून्च १ मा उल्लेख भएको िूववधामात्र ददन तमल्न े
देन्खएकोमा पातलकाले ५६पदातधकारीको िाउन भदौ र अिोिको मातिक पाररश्रतमक िथा िञ्चार िवुवधामा  
रु. १५,२१,९००/ खचि लेखेको देन्खतछ भने ित्पश्चाि िंशोतधि प्रदेश कानूनअनिुारको िवुवधा ददएको छ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  पदातधकारी थप िवुवधा – बागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका 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 
ऐनमा िोवकएको िवुवधालाई अतधकिम मानेर आफ्नो अतधकार क्षेत्र तभत्र रहेर आतथिक स्रोि िथा क्षमिाका 
आधारमा तनधािरण गनि िक्न ेव्र्वस्था गरेको छ । र्ि व्र्वस्था अनिुार पातलकाले तनणिर् गरी प्रदेश कानूनले 
िोकेभतदा वढी िञ्चार िवुवधा भकु्तानी ददन तमल्न ेदेन्खदैन । र्ि पातलकाले पदातधकारीहरुलाई दोहोरो पने 
गरी २०७६ श्रावण देन्ख फागनु िम्म िंचार िवुवधा वापि तनम्नानिुार रु. ९०४००/ खचि लेखेको देन्खर्ो 
। कानूनमा व्र्वस्था भए भतदा बढी िवुवधा ददएको रकम अिलु गनुिपने भनी औल्र्ा पश्चाि प्रतिवक्रर्ाबाछ  
७ िनाको रु ५२००० अिूल भएकोमा देहार्अ अनिुार बाँकी रकम िमेि अिूल हनुपुने देन्खएको रु. 

ति.नं. पदातधकारीको पद र 
नाम 

भकु्तानी ददन नतमल्न ेितुबधा वा 
खचिको वववरण 

भकु्तानी रकम 

१ गोववतद ब राउि िंचार िवुवधा ६४०० 
२ हेम ब शे्रष्ठ िंचार िवुवधा ६४०० 
३ ददनेश कुमार रमौली िंचार िवुवधा ६४०० 
४ कोमल ब खपाङ्गी िंचार िवुवधा ६४०० 
५ रेखराि अतधकारी िंचार िवुवधा ६४०० 
६ शेर ब मगर िंचार िवुवधा ६४०० 
िम्मा   ३८४००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३८४०० 

 

 

18.  ऐन िथा तनदेन्शका ववपररि खचिाः पातलकाबाट तनतमिि खचि िम्बन्तध तनदेन्शकाको पररच्छेद २ मा चाल ुखचि 
िम्बन्तध व्र्वस्था गररएको छ।उक्त पररच्छेदको बदुा नं ६ मा गाउँपातलका अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष वडाध्र्क्ष 
गाउँकार्िपातलकाको िदस्र् र वडा िदस्र्हरुको मातिक पाररश्रतमक िवुवधा प्रदेश िरकारले बनाएको काननु 
बमोन्िम हनुे उल्लेख छ। कार्िपातलकाले ११ वटै वडाका अध्र्क्ष लाई मातिक दैतनक भ्रमण भत्ता ७०० 
बाइक ममिि ६००० इतधन २००० लगार्िका खचिका लातग रु २५०००/ को दरले वर्िभरी रु. 
३३००००० भकू्तातन गरेको छ। र्िरी प्रदेश कानून प्रतिकुल हनुे गरी पातलकाले बनाएको तनदेन्श अनिुार 
खचि लेखेको रकम रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

३३००००० 

19.  अनतु्पादक खचि – िाबिितनक श्रोिको उपर्ोग गदाि अतधकिम प्रतिफल ितुनन्श्चि हनुे गरी खचि गनुिपनेमा 
र्ि पातलकाले देहार् बमोन्िमका अनतु्पादक प्रकृतिका प्रर्ोिनमा देहार्अनिुार रु. २०००००/ खचि गरेको 
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देन्खतछ ।ववद्यालर्का ववतभन्न वक्रर्ाकलापकालातग छुटै्ट शीर्िकबाट तनकाशा हनुे भएकोले पातलकाले र्स्िो 
खचिमा तनर्तत्रण गनुि पदिछ ।  

ति.नं. भकु्तानी पाउन ेिंस्थाको नाम प्रर्ोिन रकम 
१ मा वव लम्पन बिािे  शैन्क्षक भ्रमण २०००० 
२ मा वव ितधान े शैन्क्षक भ्रमण २०००० 
३ मा वव वाङ्गरोङ्गफेदी शैन्क्षक भ्रमण २०००० 
४ बेङ्कटेश्वर मा वव शैन्क्षक भ्रमण २०००० 
५ कमला मा वव शैन्क्षक भ्रमण २०००० 
६ मा वव लम्पतटार मन्तदर ब्र्बस्थापन १००००० 
 िम्मा  २०००००  

20.  अनदुान वविरणाः पातलकाले प्रदान गरेको अनदुानको िवह उपर्ोग भएको ितुनन्श्चि हनुे प्रणातल िर्ार गनुि 
पदिछ। पातलकाले गो भौ नं ४१६ तमति २०७७/३/२८ बाट ११ वटा फमिलाई बाख्रा िथा बंगरु लगार्िका 
पश ुखरीद गनि रु. १००००० का दरले रु. ११००००० फमि अनदुान वविरण गरेको छ।लेखापरीक्षणको 
क्रममा िी फमिले बाख्रा िथा बंगरु खरीद गरी ल्र्ाइएको पररमाण पषु्टी हनुे प्रमाण पेश हनु आएन। खररद 
गररएका बाख्रा िथा बंगरुको स्वास्थर् परीक्षण िथा वीमािमेि गरेको देन्खएन। फमि अनदुानको कार्िववतध 
नबनाई अनदुान वविरण गरेको र वविररि अनदुान उपर्ोग िम्वतधमा अनगुमनिमेि गरेको प्रमाण पेश 
नभएकोले अनदुानको वविरण तनस्पक्ष रुपमा भएको र िही िररकाले उपर्ोग भएको छ भन्न िवकने न्स्थति 
देन्खएन। कार्िववतध वनाई तनष्पक्ष र पारदशी रुपमा अनदुान वविरण गने र वविररि अनदुानको िही उपर्ोग 
ितुनन्श्चि गने प्रणातल िर्ार गनुि पदिछ । िाथै र्ो वर्ि वविररि अनदुान िही उपर्ोग भए नभएको अनगुमन 
गरी प्रमाण पेश गनुि पने देन्खएको रु.... ११००००० 

21.  भैिी खररद अनदुानाः पातलकाले वडा नं २ मा नमनुा भैिी फामि िञ्चालनाथि मरुाि भैिी खाररद गरेको भनी रु 
२०००००/ खचि लेखेको छ।उक्त भैिी मरुाि हो वा अरु कुनै प्रिािीको हो िो खलु्ने प्रमाण रहेको छैन। 
प्रमान्णि िािको उन्नि पश ुखरीद गरी नश्ल खुल्ने प्रमाण पेश गनुि पदिछ रु.... 

 
 

२००००० 

22.  प्रमाण वेगर भकु्तानीाः आतथिक कार्िववतध तनर्मावलीको तनर्म ३६ (३) अनिुार िरकारी रकम खचि गदाि 
िोको तबल भपािइ िवहिको लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ गो भौ नं ४२२ तमति २०७७/३/२९ मा वडा नं ९ 
का वडा िन्चवलाई पिु देन्ख अिार िम्मको २० वटा बैठक भत्ता उपलब्ध गराउन ुभनी ददएको तनवेदनका 
आधारमा रु. २००००/ भकू्तातन भएको छ। कवहले र कुन बैठकमा बिेको बैठक भत्ता हो िो खलु्ने प्रमाण 
नरहेकाले उक्त बैठकको माइतर्टु पेश हनु ुपने अतर्था अिलु हनुे रु..... 

 
 
 
 

२०००० 
23.  भरपाई पेश नभएकोाः आतथिक कार्िववतध तनर्मावलीको तनर्म ३६ (३) अनिुार िरकारी रकम खचि गदाि 

िोको तबल भपािइ िवहिको लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ गो भौ नं ४४३ तमति २०७७/३/३० मा मवहला 
स्वास्थर् स्वर्म ् िेववका प्रोत्िाहन भत्ता रु. १२००००/ ितिोि रम्िेललाई भकू्तातन ददएको छ।मवहला 
स्वास्थर् स्वर्म ्िेववकाले उक्त भत्ता बझेुको भरपाई भौचर िाथ िमावेश नरहेकोले उक्त प्रमाण पेश हनुपुने 
रु......  

 
 

१२०००० 
24.  खाना िथा ववववध खचि – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्र्र्को बिेट अनमुान आतिररक 

आर्को पररतधतभत्र रही औन्चत्र्िाको आधारमा ववववध खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । र्ि स्थानीर् िहले र्ो वर्ि 
खाना िथा ववववधिफि  मात्र रु.४८११८५१।२९ खचि गरेको छ िनु पातलकाको आतिररक रािस्व 
रु.८६९९५६ भतदा ४५३.११ प्रतिशि वढी रहेको छ। र्स्िो खचिमा तमिव्र्वर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

25.  आतथिक िहार्िा – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथिक िहार्िा, 
चतदा, परुस्कार एवं िंस्थागि अनदुान वविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको देन्खंदैन । र्ि स्थानीर् िहले  
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आतथिक िहार्िा प्रर्ोिनको लातग र्ो वर्ि ववतभन्न व्र्न्क्तलाई रु.१० हिार देन्ख ३५ हिार िम्म 
रु.१०१०००० आतथिक िहार्िा वविरण गरेको पाइर्ो । र्स्िो खचिमा तमिव्र्वर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

26.  शीर्िक फरक पारी खचि लेखेकोाः अथिमतत्रालर् द्वारा िारी खचिको िँकेि र वगीकरणमा िोवकए अनिुारका 
खचि िंकेि नं . बाट खचि लेख्न ु पदिछ। लेखापरीक्षणको क्रममा देहार्बमोन्िमका भौचर र तमतिमा 
देहार्बमोन्िमको खचि लेखदा िोवकएको शीर्िकभतदा फरक शीर्िकबाट खचि लेखेको तनर्तमि नदेन्खएको रु..... ३१२५६१७ 

 गो भौ नं. तमति शीर्िकबाट  शीर्िकमा रकम 

२९/२०७७/३/३१ पानी िथा वविलुी  पदातधकारी बैठक भत्ता २४००० 

४७६/०७७/३/३१ पोशाक/मालपोिबाट प्राि रकम  पदातधकारी ितुबधा ६०३००० 
४७८/०७७/३/३१ वनबाट प्राि रोर्ल्टी  पदातधकारी ितुबधा ७१५०० 
४७९/०७७/३/३१ वनबाट प्राि रोर्ल्टी/महंगी भत्ता  पदातधकारी ितुबधा १२३००० 
४८१/०७७/३/३१ महंगी भत्ता/िंचार महिलु  पदातधकारी ितुबधा ९४००० 
४८७/०७७/३/३१ पानी िथा वविलुी  पदातधकारी खािा खचि ५००० 
४९४/०७७/३/३१ पानी िथा वविलुी  पदातधकारी खािा खचि १३०५०० 
४९५/०७७/३/३१ पानी िथा वविलुी  वडा िन्चवलाई िवुवधा १५००० 
५०४/०७७/३/३१ कमिचारी प्रोत्िाहन/इतधन/मिलतद  पदातधकारी दैतनक भ्रमण भत्ता १८६२५० 
१२५/०७६/११/१७ कन्तटतिेतिी  ववववध खचि ३३०००० 
१२७/०७६/११/१८ कार्ािलर् िामाग्री  ववववध खचि १४३२६७ 
१२८/०७६/११/१८ कार्ािलर् िञ्चालन   मिलतद ७५१९० 
१४०/०७६/११/२१ ववववध खचि  का पा बैठक खचि ३२१९९६ 
१४५/०७६/११/२३ मिलतद  ममिि ३९३९९० 
४४८/०७७/३/३० महंगी भत्ता  ववववध खचि ३२२८४ 
४५९/०७७/३/३१ महंगी भत्ता  िाविितनक िनुवुाई खचि १५०००० 
४६०/०७७/३/३१ महंगी भत्ता  िूचना प्रकाशन खचि १३००० 
४९६/०७७/३/३१ पानी िथा वविलुी  िवारी िाधन ममिि ४९००० 
५०७/०७७/३/३१ िेवा िथा परामशि  कमिचारी पारीश्रतमक ३५६४० 
५०८/०७७/३/३१ करार िेवा िलु्क  ववद्यालर् खेलकुद १६०००० 
५१०/०७७/३/३१ करार िेवा िलु्क  र्ोिना अनगुमन भत्ता १६९००० 
िम्मा    ३१२५६१७  

 
 
 
 
 

27.  िो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।नमनुा छनौटका 
आधारमा परीक्षण गरीएका देहार् बमोन्िमका भौचरबाट कार्ािलर्ले र्ि बर्ि बावर्िक खररद र्ोिना नबनाई 
कार्ािलर्को लातग आबश्र्क पने ववतभन्न कार्ािलर् िामान िथा छपाईका िामान ववतभन्न तमतिमा पटक पटक 
िोझै खररद गरेको पाइर्ो । बर्ि भरी आवश्र्क पने र्स्िा िामानको खररद प्र्ाकेि बनाई तिलबतदी 
दरभाउपत्रको माध्र्मबाट प्रतिस्पधाि गराई खररद गनि पनेमा िोझै खररद गनुि तनर्मिम्मि नदेन्खएको रु...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२१६३०१३ 

 भौ नं तमति वववरण आपूििक भकू्तातन  रु . 
१२/०७६/६/९ कार्ािलर् िामाग्री िफलनेपाल/खशुीबकु्ि/स्टार कम्प्र्टुर/इशान/कमलामाई ७१४११२ 

१२४/०७६/११/१७ कार्ािलर् िामाग्री पोखरी चतर भाडा पिल/कमलामाई स्टील फतनिचर ६५७०९ 
३७/०७६/९/३ कार्ािलर् िामाग्री िफल नेपाल अफिेट/खशुी बकु्ि एण्ड स्टेिनरी २५६१७० 
२७/०७६/६/१० कार्ािलर् िामाग्री एम एि वप्रन्तटङ्ग िोलिुन/वल्ड वाइड अफि प्रिे एण्ड िप्लार्िि ९८३७५५ 

१२७/०७६/११/१८ कार्ािलर् िामाग्री एिएि/िवुोधइलेक्ट्रोतनक्ि/तमलन/वववपन वस्त्रालर्/रन्िि आटि १४३२६७ 
िम्मा   २१६३०१३  
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 कर दस्िरु एवं आतिररक आर्  
28.  रािस्व अनमुान िथा अिलुीाः गाउँपातलकाले र्ो वर्ि आतिररक श्रोिबाट रू. ८५०००००।–रािस्व िंकलन 

हनुे अनमुान गरेकोमा रू. ४१९२३२१।– िंकलन गरेकोले रु. ३४५०२३७।– (अनमुानको िलुनामा 
४६ प्रतिशि) घटी रािस्व िंकलन भएको छ। करको दार्रा वढाउने र अिलुी प्रकृर्ा प्रभावकारी वनाई 
रािस्व िंकलन वढाउन ुपदिछ। 

 

 
 

शीर्िक अनमुान अिलुी प्रतिशि 

१११३१ िम्पत्ती, बहाल िथा पट्टा वापिको 
आर्मा लाग्न ेकर 1000000.00 142558.00 14.26 

११३१३ एकीकृि िम्पिी कर 800000.00 893239.00 111.65 

११३२१ घरवहाल कर 200000.00 95853.00 47.93 

११६११ व्र्विार्ले भकु्तानी गने 1000000.00 110563.00 11.06 

११६९१ अतर् कर 2500000.00 0.00 0.00 

१४२१३ अतर् तबक्रीबाट प्राि रकम 1000000.00 2075688.00 207.57 

१४२४३ तिफाररश दस्िरु 1000000.00 731862.00 73.19 

िम्मा 7500000.00 4049763 ५४. 

 

29.  नगदी रतिद प्राि नभएकोाः गाउँपातलकाले वर्ाितिमा िवै रतिद प्राि गरी िम्पूणि आम्दानी दान्खला भएको 
ितुनन्श्चि गनुि पदिछ। र्ो वर्ि वाडि ५ मा बाट ति.नं. ४३०१ देन्ख ४३५० िम्मको १ ठेली रतिद वफिाि 
भएको देन्खएन। गाउँपातलकाले उक्त वडाको रतिद र आम्दानी िम्वतधमा छानववन गरी टुङ्गो लगाउन ुपदिछ। 

 

30.  हेभी ईक्वीपमेतटको आर् न्स्थतिाः पातलकाले आफ्नो नाममा रहेको मेशीनहरुको उपर्ोग िथा दीगो व्र्वस्थापन 
को लातग कार्िववतध िर्ार गरी व्र्वन्स्थि िररकाले िञ्चालन गनुि पदिछ। पातलकाले खररद गरेको एक व्र्ाकहो 
लोडर िञ् चालनमा रहेको छ।उक्त िाधन नगरपातलकाको कार्िमा र िमर् िमर्मा अतर्त्र भाडामािमेि 
प्ररु्ोग हनुे गरेको भए िापतन पातलकाले िञ्चालनिम्वन्तध व्र्वन्स्थि अतभलेख राखी आम्दानी अिलु गरेको 
छैन।लोडरको प्रतिघण्टा १००० भाडा दर तनधािरण गरेको छ।र्ो वर्ि लेखापरीक्षणको क्रममा व्र्ाक हो 
लोडर िञ्चालनमा रु.१९७३५८ खचि गरेको र िम्मा रु.४४०००।– 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। 

 

31.  ि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 
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 खुल्नेगरी आम्दानी 
बाधेको देन्खएन। तडभीिन वन कार्ािलर् तितधलुीबाट प्राि ववववरण अनिुार पातलकाको खािामा 
रु.२८४५६४।८० रोर्ल्टी दान्खला भएको देन्खतछ । पातलकाले उक्त रकम आम्दानी बाधेको वववरण 
उपलब्ध गराउन िकेन। अि पातलकाले डीतभिन वन िामदुावर्क वनिँग िमतवर् गरी प्राि हनुपुने रकम 
एकीन गरी अिलु गनुिका िाथै प्राि रकम स्रोि खलु्ने गरी आम्दानी बाध्ने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ । 

 

 र्ोिना िंचालन िथा पुिँीगि खचि  
32.  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 
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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 ववकाि लातग आवतधक, वावर्िक 
रणनीतिगि ववर्र् क्षेत्रगि मध्र्कातलन िथा दीघिकालीन ववकाि र्ोिनाहरुको िूची िर्ार प्रभावकारररुपमा 
कार्ितवर्नमा गनेिफि  ध्र्ान ददपदिछ ।  

33.  र्ोिना कार्ाितवर्न िथा िंचालन — स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन २०७४ को दफा २४ वमोन्िम स्थानीर् 
िहले र्ोिना 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. २ करोड िम्मका  वटा र्ोिनाहरुको कार्ाितवर्न गरी रु.२१ करोड ९० लाख  ६४ 
हिार खचि गरेको छ । िमुध्रे् रु.५ लाख भतदा मतुनका मात्र  वटा र्ोिनाहरु रहेका छन ्भने रु.५० लाख 
भतदा माथीका  वटा मात्र र्ोिना रहेका छन ्। र्िरी ि—िाना िथा छररएर रहेका र्ोिनाहरुले दीगो िथा 
वटकाउ ववकािको लक्ष्र् हातिल गनि िमेि िक्ने अवस्था िमेि देन्खदैन ्। िाथै  िनशन्क्त वर्ै भरर र्ोिना 
व्र्वस्थापनमा खवटन ुपने, िंचातलि र्ोिनाबाट प्रतिफल भतदा चाल ुप्रकृतिका कार्िमा बढी खचि हनुे र तनमािण 
कार्िको गणुस्िरमा िमेि नकारात्मक अिर पने अवस्था िफि  ध्र्ान ददन ुप्रतिफलमूलक नतििा ददन िक्ने 
प्रकृतिका र्ोिना िथा कार्िक्रम छनौट गरी कार्ाितवर्न गनुिपदिछ । 

 

34.  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 िोकीर् बमोन्िम दररेट तनधािरण गने िक्ने 
व्र्वस्था छ ।  
     पातलकाले तितधलुी न्िल्ला दररेट तनधािरण ितमतिले िर् गरेको दररेट प्रर्ोग नगरी आफ्नो पातलका 
क्षेत्रतभत्र लागू हनुे गरी छुटै्ट दररेट तनधािरण गरेको पाइर्ो । स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
१३ मा गाउँपातलका वा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्रको तनमािण कार्ि िथा अतर् िेवाको प्रर्ोिनका लातग 
तनमािण िामग्री, ज्र्ाला िथा महशूलको स्थानीर् दररेट िोक्ने िक्न े व्र्वस्था रहेको भए िापतन अतधकांश 
तनमािण िामग्रीको दररेट न्िल्ला दररेट तनधािरण ितमतिले िर् गरेकोभतदा बढी रहेको पाइर्ो ।र्ि पातलकाबाट 
महोिरी लगार्िका न्िल्ला नन्िक रहेको र र्ि पातलकामा िंचालन भएका िबै तनमािण कार्िमा िराईको ईटा 
प्रर्ोग गने गरेकोमा पातलकाले िराईको ईटाको दर स्थानीर् दरमा िमावेश गरेको छैन ्। पातलकाले ईटाको 
दर प्रति गोटा १६ कार्म गरेको छ िनु न्िल्ला दरलेट भतदा रु.३।५ ले बवढ रहेको  छ । त्र्िैगरी 
एक्िाभेटरको दर रु.३१६४ िर् गरेको छ िनु न्िल्ला दररेट भतदा क्रमश रु.६६४ ले बवढ रहेको छ । 
र्स्िो दररेट तनधािरण गदाि बिारमा प्रचतलि दररेट, गि ववगिको दररेट लगार्िका पक्षलाई आधार तलने 
अिल अभ्र्ाि रहेको पाइतछ । कार्िपातलकाले र्स्िो दररेट तनधािरण गदाि र्स्िा पक्षलाई ध्र्ान ददन िकेको 
पाइएन । अिाः तनमािण िामग्री िथा ज्र्ालाको दररेट तनधािरण गदाि र्ि िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खएको छ । 

 

35.  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 देहार्अनिुार 
िडक िथा बाटो तनमािण, ग्राभेल हाल्ने िथा स्िरउन्निी गने, ररटेतनङ्ग वाल लगाउने लगार्िका कार्िमा 
प्राववतधकले लागि अनमुान, रतनङ तबल भकु्तानी िथा कार्ििम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गदाि िमेि िडकको 
चेनेि/लोकेशन खलुाएको पाईएन । ििबाट उक्त तनमािण भएको िडकको बास्िववक लम्बाई,  भएको कार्ि, 
एकै स्थानमा दोहोरो पने गरी कार्ि भए नभएको िम्बतधमा एकीन गनि िवकएन । ििथि पातलकाले तनमािण 
हनुे िडक िथा ढल र्ोिनाको लागि अनमुान देन्ख कार्ििम्पन्न प्रतिवेदनिम्म चेनेि/लोकेशन खलुाई तनमािण 
कार्ि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । र्िका केही उदाहरणहरु 
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गो.भौ. र्ोिनाको नाम  
र्ोिनाको लागि 

अनमुान  
कार्ििम्पन्न 

पातलकाबाट 
भकु्तानी 

१ बेलघारी लङगरु दोभान िडक ११३१६१२ ११२८०५७ ९९६९८२ 

३१४ ठाडो खोला वडा कार्ािलर् कालीमाटी िडक ११२९५४२ ११३२५११ ९६०००० 

१९ वडा नं.६ भरीका बाटोहरु ममिि िथा िरिफाई ८४७०७३ ८४५८५० 748960  
36.  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म उपतनर्म (९) 

मा उपभोक्ता ितमति वा लाभग्राही िमदुार्बाट िञ्चातलि हनु ेतनमािण कार्िमा डोिर, एक्िाभेटर, लोडर, रोलर, 
ग्रडेर िस्िा हेभी मेन्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्ने व्र्वस्था छ । पातलका अतिगिि िञ्चातलि अतधकांश िडक 
तनमािण िथा स्िरोन्नतििँग िम्बन्तधि र्ोिनाका उपभोक्ता ितमतिहरुले डोिर, एक्िाभेटर लगार्िका हेभी मेन्शन 
प्रर्ोग गने गरेको पाइएको छ । र्िका केही उदाहरणहरु र्िप्रकार रहेका छन : 

गो.भौ. उपभोक्ता ितमतिको नाम लागि अनमुान भकु्तानी रकम 

प्रर्ोग गरेको हेभी 
उपकरण 

हेभी उपकरणमा 
भएको खचि 

३ िागे देन्ख कनपा १२ ११ हदैु वडा नं 
७ िम्मबाटो ५३४४६४१ ४७२८२२१ एक्िाभेटर िथा बे्रकर ५३४७४९८ 

५ तिप्लङु्ग ठाडो खोला कालीमाटी िडक ५६५७३७० ५०००००० एक्िाभेटर िथा बे्रकर २६३४१८९ 

१० तत्रपरेुश्वर न्शक्षा क्र्ाम्पि भौिीक 
पूवािधार तनमािण ११३५३११ १०००००० एक्िाभेटर १३९९९९९ 

२९० चदाहा दोभान हात्तीिार ट्याम्के िडक १२४२८५८ ११००००० एक्िाभेटर ११६६६५६ 
३१९ तिपाली तछतलिङवाम िडक १६९६०३५ १५००००० एक्िाभेटर िथा बे्रकर १५७४५५५ 
४९ अिारे भट्टी न्शकारीडाडा िडक ९०३७८७ ८००००० एक्िाभेटर ८४३०९४ 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 

 

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

६ पषु्पलाल स्मिृी भवन आरिीिी भवन तनमिण ५६२७३७१ ४७९९७९९ 

२ नकि टे कृवर् िहकारी भवन आरिीिी भवन तनमिण ११३१८४४ १०००००० 
३ लाम्पनटार बहमुनु्ख क्र्ाम्पि भवन तनमािण आरिीिी भवन तनमिण १६९९०४१ १५००००० 
९ िीनपाटन बहमुनु्ख क्र्ाम्पि भवन तनमािण आरिीिी भवन तनमािण १७१५९१७ १५००००० 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 

 

38.  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 पषु्ट्याइँ िथा 
आधार र क्रि िेक्शन ड्रइङ्ग बगेर लागि बढी पने आईटममा बढी अनपुाि राखी भकु्तानी गदाि लागि वृवद्ध 
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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.मि. 
नरम माटो कडा माटो नरम/मध्र्म चट्टान कडा चट्टान 

प्रतिशि दर प्रतिशि दर प्रतिशि दर प्रतिशि दर 
िागे देन्ख कनपा १२ ११ 
हदैु वडा नं ७ िम्मबाटो ७३७६६ ५० ६२।९९ ४३ ७५।७० ७ १०२।१९ ० १२०।८५ 

हराि भञ्ज्र्ाङ्ग कोचे 
न्शद्धगफुा तिम्ले िडक १९९४२ ४० ६२।९९ ४० ७५।७० १५ १०२।१९ ५ १२०।८५ 

बेलघारी रािामाटा नेपाल 
न्शखर िडक 

५७४५ ४० ६२।९९ ४५ ७५।७० १५ १०२।१९ ० १२०।८५ 

अिारे भट्टी न्शकारीडाडा 
िडक ११६४० ५० ६२।९९ ४० ७५।७० १० १०२।१९ ० १२०।८५ 

 
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. उपभोक्ता ितमति र काम िम्झौिा रकम कार्ि िम्पन्न 
रकम 

उपभोक्ताले व्र्होने 
% 

घटी अनपुातिक कट्टी 
रकम 

४७ तनववुाटार नक्कले िडक 339644 266355 15.02 62145 

४ अफ तिम्ले कोचे िडक 1129808 1118108 15.03 10000 

 िम्मा 1469452 1384463  72145  

७२१४५ 

40.  पवहरो िथा िडक िरिफाई -  पातलकाले नर्ाँ िडक तनमािण िथा िडक चौडा गने कार्ि बर्ेनी गदै आएकोमा 
िडकको ददगोपनाका लातग िडक स्िरउन्न्िीको कार्ि गदाि स्टक्चरिफि को कार्ििफि  भतदा खन्न् िथा िडक 
िििफाई गने कार्िमा मात्र ध्र्ान ददएको पाईर्ो । पातलकाले र्ि वर्ि िडकहरु चौडा िथा स्टक्चरको कार्ि 
उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरेकमा केही िडकहरु उपभोक्ता ितमतिले एक्िाभेिनको पररमाण बढाई 
स्टक्चरिफि  ररटेतनङ्ग वाल, ग्र्ाववन वाल लगार्िका कार्ि गरेको िमेि देन्खदैन ्। पातलकाले गि आतथिक 
वर्ि २०७५।७६ भतदा अन्घ तनमािण गरेका वा स्िरउन्निी गरेका िडक र्ोिनाहरुमा र्ि वर्ि पवहरो िफाई 
िथा ममिि भनी तनम्नानिुारका उपभोक्ता ितमति माफि ि कार्ि गराई रु. ३७८३९६६ भकु्तानी गरेको छ । 
चेनेि िथा लोकेशनिमेि नखुलाई एकमकुष्ट रुपमा वडा भरीका बाटोहरु िफाई गनि एक्िाभेटर िथा 
िेिीबीको प्रर्ोग गरी उपभोक्ता ितमतिमाफि ि कार्ि गने गरी लागि अनमुान िर्ार गरी कार्ि गराएको पाईर्ो 
। ििका कारण पातलकाले वर्ेतन ठूलो रकम िडक िरिफाईमै खचि गने गरेको देन्खर्ो।र्स्िो खचि 
व्र्वन्स्थि एवं तनर्तत्रण गनुि पदिछ। र्िका केही उदाहरणहरु र्िप्रकार रहेका छन ्। 

गो.
भौ. उपभोक्ता ितमति र काम 

पातलकाबाट 
भकु्तानी प्रर्ोग गररएको एक्िाभेटर एक्िाभेटरमा 

भएको खचि 
११ वडा नं.११ भरीका बाटोहरु ममिि िथा िरिफाई 

550001 

तिनपाटन िौगाि ब्रदिि कतट्रक्िन एण्ड 
िप्लार्िि 429343 

१२ वडा नं.४ भरीका बाटोहरु ममिि िथा िरिफाई 300000 आकाश तनमािण िेवा 276001 

१९ वडा नं.६ भरीका बाटोहरु ममिि िथा िरिफाई 748960 कमलािोर कतट्रक्िन एण्ड िपलुार्िि 847500 

४२ वडा नं.२ भरीका बाटोहरु ममिि िथा िरिफाई 500000 शभुशे्रर्ा कतट्रक्िन एण्ड िम्लार्िि 447000 

४८ वडा नं.५ भरीका बाटोहरु ममिि िथा िरिफाई 800000 आर बी कतट्रक्िन र शभुशे्रर्ा कतट्रक्िन 858666 

२०२ वडा नं.५ भरीका बाटोहरु ममिि िथा िरिफाई 985005 िोगाि ब्रदर कतट्रक्िन एण्ड िप्लार्िि 817498  
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41.  स्टकचर िफि  घटी कार्ि गरेको  – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा स्वीकृि नम्िि 
अनिुार लागि अनमुान िर्ार गरी िोही अनिुार कार्ि गने िथा गराउने गनुिपदिछ । लागि अनमुानमा उल्लेख 
भए भतदा फरक कार्ि गनुिपरेमा पातलकाको स्वीकृि तलई कार्ि गनुिपदिछ । पातलकाले र्ि वर्ि उपभोक्ता 
ितमतिबाट कार्ि गने गरी लागि अनमुान िर्ार गरी िम्झौिा गरेकोमा तनम्नानिुार र्ोिना उपभोक्ता ितमतिले 
िडक स्िर उन्निी गने कार्िमा लागि अनमुान भतदा फरक हनुे गरी कार्ि गदाि पातलकाको िहमिी तलन ु
पनेमा िो िमेि गरेको देन्खएन ्। िडक स्टक्चर िफि को कार्ि नगदाि वर्ेतन उही िडक तनमािण कार्ि मात्र 
गरररहन ुपनेमात्र देन्खतछ । पातलकाले र्िवर्ि पतन गि ववगिमा िंचालन गरेको र्ोिनाहश्रमा िमेि र्िवर्ि 
ममिि िथा िफाई खचि गरेको उदाहरणहरु र्िअतध उल्लेख गरर िवकएको छ । ििथि लागि अनमुानमा 
िोवकए अनिुार कार्ि नगरी फरक कार्ि िथा स्टक्चर िफि को कार्ि गरर खन्ने पनेु कार्ि मात्र गरेकोले 
देहार्अनिुारको कार्ि भएको देन्खएन। र्िका केही उदाहरणहरु 

गो.भौ. उपभोक्ता ितमति र काम 

स्टक्चर िफि  
नभएको कार्ि  परीमाण दर रकम 

२१३ पाघरे खोला देन्ख लाम्पानडाडा िडक ग्र्ाववन 25 8246.56 206164 

३६९ वविर्परु डुडे गडाम्र ेवडा कार्ािलर् िोतलङ्ग ग्र्ाववन 10 8246.56 82467  

 

42.  िडक हेराल ुखचि – र्ि पातलकामा केही िडकहरु ग्राभेल भएका र अतधकांश िडकहरु कच्ची िथा  िडक 
स्िरउन्निी गरी चोडा गने कार्ि भईरहैको देन्खतछ। पातलकाले तनमािणातधन िथा तनमािण िम्पन्न् भएका 
िडकहरु प्रत्रे्क वर्ि एकिाभेटर लगागाई िथा उपभोक्ता ितमतिमाफि ि िरिफाई िथा ममिि गने गरेको 
पाईर्ो । िरपतन पातलकाले पातलकाका ववतभन्न िडकहरुको रेखदेख गनि िथा अतर् प्रर्ोिनका लातग ववतभनन्न 
९ िडकहरुमा  माघ मवहना देन्ख प्रतिमवहना रु.१५ हिारका दरले र िोभतदा अन्घ प्रतिददन रु.७००का डोर 
हान्िर भरी ९ िना िडक हेरालहुरु रान्ख र्ि वर्ि रु.९,३९,४००/– खचि लेखेको छ ।िडकको िामातर् 
रेखदेख िथा ममिि कार्ि पातलकाले स्वर्म िथा उपभोक्ता ितमतिमाफि ि गरीरहेकै अवस्थामा िडक हेराल ु
रान्ख खचि लेखदा तनिहरुले गरेको कार्ि प्रगतििमेि केही देन्खएको छैन। पातलकाको आतिररक आम्दानी 
तर्नु रहेको अवस्थामा िंघ िथा प्रदेश िरकारबाट प्राि िमानीकरण अनदुान र्स्िा प्रकृिीका कार्िमा खचि 
गदाि प्रशािनीक व्र्भारमात्र बढने देन्खर्ो ।अिाः र्स्िा खचिमा तनर्तत्रण गनुिपदिछ । 

 

43.  गणनामा त्रटुीाः  गो.भौ.१ तमति २०७७।०३।२५ बेलघारी लङगरु दोभान िडक स्िर उन्निी कार्िको लातग 
रु.११,३१,६१२ को लागि अनमुान िर्ारी गरी ६१० तमटर लम्बाई, ६ तमटर चौडाईमा िथा ०।१३ 
तमटर मोटाई भएको ४५७।५० घ.तम. ग्राभेतलङ्ग गने कार्ि प्रति घ.तम.रु. ३११ का दरले कार्ि गने भनी 
उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा भएको छ। िर नापी िथा मलु्र्ांकन वकिाबमा १२० तमटर लम्बाईमा ३ तमटर 
चौडाई ३६० व.तम.ग्राभेलीङ्ग गने कार्ि गरेकोमा लागिअनमुानमा रहेको प्रति घ.तम.को दरले नै प्रति व.तम.को 
पररमाणलाई गणाना गरी रु.१११९६० भकु्तानी ददएको छ। नापी पररमाण ३६० व. तम. लाई लागि 
अनमुानकै मोटाई (०.१३ मी.) राखदा उपभोक्ता ितमतिबाट ४६।८० घ.तम. मात्र ग्राभेतलङ्गको कार्ि भएको 
देन्खतछ । उक्त कार्िवापि १४,५५५ मात्र भकु्तानी हनुपुनेमा रु.१,११,९६० भकु्तानी भएकोले रु.९७,४०५ 
बढी भकु्तानी भएको छ । उक्त रकम अिूल हनुपुने देन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९७४०५ 
44.  फरक स्पेन्शवफकेशनमा काम गरेकोाः  गो.भौ.५ तमति २०७७।०३।२७ तिल्पङु्ग ठाडो खोला कालीमाटी 

िडक स्िरोन्निी कार्िको लातग रु.५६५७३७०।५२ को लागि अनमुान िर्ारी गरी ९०० तमटर लम्बाई, 
४ तमटर चौडाईमा िथा ०।१५ तमटर मोटाई भएको ५४० घ.तम. स्टोन िोलीङ्ग गने कार्ि प्रति घ.तम. 
रु.२१९५ का दरले कार्ि गने भनी उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा भएको छ। उपभोक्ता ितमतिले ०।१९ 
तमटर मोटो (लागि अनमुान भतदा ०।०४ तमटर बढी ) स्टोन िोलीङ्ग गरी १४४ घ.तम. िोलीङ्ग गरेको नावप 
गरी र्ोिनामा रु.३१६०८० थप लागि िमावेश गरी भकु्तानी ददएको छ । स्थानीर् स्िरमा िहिै उपलब्ध 
हनुे ढंुगाको पररमाण बढी हनुे गरर मोटाई बढाई कार्ि गरेकोले पातलकालाई रु. ३,१६,०८० थप व्र्भार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

परेको देन्खतछ । प्रववतधक पषु्टाई वेगर बढी मोटाईको कार्ि नापी गरी बढी भकु्तानी ददएको रकम अिूल 
गरी िंन्चि कोर् दान्खला हनुपुने देन्खएको रु. 

 

३१६०८० 

45.  ग्र्ाववनको कार्ािमा बढी भकु्तानी – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा स्वीकृि नम्िि 
अनिुार लागि अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले िर्ार गरेको दरववश्लेर्ण अनिुार मतछेबाट 
ग्र्ाववन िार खररद गरे बनुाई गरेको २*१*१ िालीको प्रति घ.तम. दर रु.४१२३ र प्रति वक्ि रु.८२४६ 

(स्टोनवफतलङ्ग िमेि) रहेको छ भने िाली बनुी मेतिन मेड ग्र्ाववर्नको दर प्रति घ.तम रु.३६७०।५० र प्रति 
वक्ि रु.७३४१ (स्टोनवफतलङ्ग िमेि) कार्महनुे देन्खतछ । पातलकाले देहार्का र्ोिनामा फरक दरको प्रर्ोग 
गरर उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरी िोही दरमा नै भकु्तानी गरेको कारण देहार्अनिुार रकम बढी भकु्तानी 
हनु गएको देन्खतछ । ििथि उक्त रकम अिूल गरर िंन्चि कोर् दान्खला हनुपुने देन्खएको रु. 

गो.भौ र्ोिनाको नाम  िातलको प्रकार कार्ि भएको 
पररमाण 

प्रर्ोग गरेको 
दर बढी दर बढी भकु्तानी 

१ बेलघारी लङगरु दोभान िडक मेतिन मेड 16 8246.56 4576.06 73217 

५ तिल्पङु्ग ठाडो खोला कालीमाटी 
िडक मेतिन मेड 15 8246.56 905.56 13575 

६५ मखुर् िडक चकमके देन्ख वडा 
कार्ािलर् िम्म िाने बाटो मेतिन मेड 12 8246.56 4576.06 54559 

७३ अवल ररठे्ठ न्चप्लेटी रािामाटा बिेारे 
झ्र्ाले िालकेु िडक मेतिन मेड 35 8246.56 905.56 31695 

१०३ बेलबोट कलामे कुद्यो ममिि मेतिन मेड 22 8246.56 905.56 19923 

२१३ कोलडाडँा लाम्पनडाडँा बस्िीपरु मेतिन मेड 20 8246.56 905.56 18112 

२२९ करौले पवुा खोला िडक मेतिन मेड 10 8246.56 905.56 9056 

३०१ वागर्ाल िडक मेतिन मेड 30 8246.56 905.56 27167 

३५६ झगुा िोरतिमल िान ेछछिरे ि मेतिन मेड 25 8246.56 905.56 22629 

२ शाखमाडी िनी वालािोर िडक मेतिन मेड 50 8246.56 905.56 45278 

६ लङगरु दोभान शहरे ढुग्रफेेदी िडक मेतिन मेड 111 8246.56 905.56 100518 

िम्मा    415729  
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46.  ढंुगाको पररमाण नघटाएको – गो.भौ.२ तमति २०७६।०३।२५, िडक िथा अतर् तनमािण कार्ि गदाि िाईटमा 
उपलब्ध हनुे ढंुगा मध्रे् कम्िीमा ४० देन्ख ८० प्रतिशि प्रर्ोग गनेगरी लागि अनमुान िर्ार गनुिपदिछ । 
कार्ािलर्का प्राववतधकबाट शाखमाडी िनी वालािोर िडक तनमािण उपभोक्ता ितमतिलाई भकु्तानीको लातग 
िर्ार गररएको नापी वकिाब िथा उपभोक्ता ववलको आइटम नं. १ आईभीमा बे्रकर लगाई ववतभन्न २० वटा 
चेनेिमा हाडि रक कवटङ्गको प्रति घ.तम. रु.१२०।५० का दरले २१७४।२५ घ.तम. कडा चट्टान फुटाउन े
कार्िको भएको छ । िर ३९२ घ.तम. ग्र्ाववन वकि  र २९।२७ घ.तम. स्टोन वकि का लातग आश्र्क पने 
ढंुगा २ वक.तम.तभत्रबाट कलेक्िन गने गरर प्रति घ.तम रु.१२८२।६० (प्रर्ोग गररएको ढंुगामात्रको) का दरले 
ढंुगा खररद गरी प्रर्ोग गरेको देखाईएको छ । एउटै तनमािणमा एकािफि  ढंुगा फुटाई फाल्ने र िोही स्थानका 
लातग आवश्र्क ढंुगा अतिबाट खररद गने गरी लागि अनमुान स्वीकृि गरी भकु्तानी दददाँ िाईटमा उपलब्ध 
भएको तनमािण िमाग्री प्रर्ोग भएन भन्न िवकने अवस्था देन्खएन। िोही स्थानमा कार्ि गदाि उपलब्ध तनमािण 
िामाग्रीहरुको ३० प्रतिशि मात्र प्रर्ोग गदाििमेि उक्त कार्िमा ६५२ घ.तम. ढंुगा प्रर्ोग गनि िवकतछ । 
ििथि उक्त िडक तनमािणमा िाईटमा उपलब्ध हनुे ढंुगािमेि बावहरबाट कलेक्िन गरेको देखाएकोले  
४२१।२७ घ.तम.को प्रति घ.तम.रु. ६४१।३०  (१ वक.तम.तभत्र ढुवानी िमेि) का दरले रु.२७०१६१ थप 
व्र्र्भार भकु्तानी भएको देन्खतछ । ििथि ििथि र्ि िम्वतधमा पातलकाले अनगुमन गरी प्रतिवेदन िवहि 
िाईटको ढुङ्गा प्रर्ोग र्ोग्र् नभएको  र उक्त तनमािणमा प्रर्ोग नभएको स्पष्ट गनुिपने अतर्था अिूल हनुपुने 
देन्खएको रकम रु.  
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47.  कार्ि िम्पन्न प्रतिवेदन – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५ बमोन्िम कार्ि िम्पन्न 
प्रतिवेदन तलएर मात्र अन्तिम तबल भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकामा नेवािँगको िहकार्िमा खानेपानी 
र्ोिनाको िञ्चालन िथा धारा िडान गनि पातलकाले स्थानीर् िामाग्री खररद िथा ढुवानी  र ज्र्ाला लगार्िका 
कार्िमा देहार्को रकम पातलका िमपरुक कोर्बाट खचि गने गरी कार्ािलर्को िफि बाट वडा अध्र्क्षले हस्िाक्षर 
गरर देहार्अनिुार र्ोिनाहरुको िमझदारी पत्रमा हस्िाक्षर भएको देन्खतछ । िोही अनिुार पातलकालाले 
देहार्अनिुारको रकम उपलब्ध गराउने गरी लागि अनमुान िर्ार गररएको र िोही बमोिम खानेपानी 
उपभोक्ता ितमतिले तबल िथा ढुवानीको भरपाई पेश गरर भकु्तानी तलएको देन्खतछ । िर उक्त कार्ि भएको 
देन्खने प्राववतधक ववल, नापी वकिाब िथा कार्ि िम्पन्न प्रिेवेदन िमावेश गरेको पाईएन। ििका कारण 
तनमािण कार्ि के कति िम्पन्न भएको हो पातलकाले आफ्नो अंश भतदा घटी वा वढी के कति रकम उपलब्ध 
गराएको हो िोिमेि खलु्ने प्रमाण कागिाि िवहि देहार्का तनमािण कार्िको कार्ि िम्पन्न प्रतिवेदन पेश हनुपुने 
रु. 

गो.भौ . र्ोिनाको नाम पातलकाबाट भकु्तानी रकम 
७७ र ३९६  लाम्पनटार खानेपानी िथा िरिफाई उपभोक्ता ितमति 1289425 
२१४ वाङ्गरीफदी लाम्पनटार खानेपानी िथा िरिफाई उपभोक्ता ितमति 2106235 

िम्मा 3395660  
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48.  फलामे डण्डीको पररमाण – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा तनमािण कार्िको लागि 
अनमुान िर्ार गदाि नेपाल िरकारबाट स्वीकृि नम्िि िथा दररेट तनधािरण ितमतिले तनधािरण गरेको तनमािण 
िामग्री र ज्र्ालाको दर रेटको आधारमा िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । नेपाल िरकारबाट स्वीकृि नम्िि 
अनिुार भवन तनमािण कार्िमा डण्डीको पररमाण (िौल) वप.िी.िी. पररमाण को १ देन्ख १.५ प्रतिशििम्म 
राख्न ेअभ्र्ाि रहेको र कार्ािलर्बाट र्िै वर्ि िम्पन्न अतर् भवनमा िमेि डण्डीको पररमाण गाणना गदाि १.५ 
प्रतिशिलाई आधार तलई गरेको छ । गो.भौ.२३९ तमति २०७७।०३।२२ मा मवहला भवन तनमािण कार्ि 
अतिरगि ११।४२ घ.तम.आर.िी.िी को कार्िका लातग १।३४ मे.ट. डण्डी मात्र लाग्नेमा उपभोक्ता तबलमा 
१।७३ मे.ट. डण्डीको प्रर्ोग हनुे गरी लागि अनमुान िर्ार गरेकोमा र िोही परीमाण कार्ि गने गरी 
उपभोक्ता ितमतििँग  िम्झौिा गरेको छ । कार्ािलर्ले फलामे डण्डीको पररमाण गणना गदाि बार शेड्यूल 
िवहिको ववस्ििृ गणना नगरी कंवक्रट (वप.िी.िी. फर आर.ति.िी) पररमाणलाई आधार तलई एक मषु्ट 
लमिममा पररमाण तनधािरण गरेको पाइर्ो । ििअनिुार उक्त कार्िमा ०।३९ मे.ट. डण्डीको प्रति मे.ट. 
रु.११७६११ का दरले रु.४५८६९ बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । बार िेडुअल बनाई उक्त पररमाणमा 
डण्डीको प्रर्ोग भएको प्राववतधक पषु्ट्याइँ पेश हनुपुने अतर्था अिूल हनुपुने देन्खएको रु. 
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49.  माटो काट्ने कार्िमा बढी दर – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा स्वीकृि नम्िि 
अनिुार लागि अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले िर्ार गरेको दरववश्लेर्ण अनिुार मतछेबाट 
खन्ने कार्ि गरेमा नरममाटोको प्रति घ.तम. रु.३६०।५० र कडामाटोको प्रति घ.तम.रु.४३२।६० दर कार्म 
गरेको छ । पातलकाबाट िंचातलि अतर् र्ोगिनाहरुमािमेि र्ही दर प्रर्ोग गरेको छ । िर पातलकाले 
देहार्का र्ोिनामा फरक दरको प्रर्ोग गरर उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरी िोही दरमा नै भकु्तानी गरेकोले 
देहार्अनिुार रकम बढी भकु्तानी हनु गएको देन्खतछ । ििथि उक्त रकम अिूल गरर िंन्चि कोर् दान्खला 
हनुपुने ददखएको रु. 

गो.भौ र्ोिनाको नाम  माटोको प्रकार 
कार्ि भएको 
पररमाण 
घ .तम . 

प्रर्ोग गरेको 
दर बढी दर बढी भकु्तानी 

४२४ 

कोटगाउँ तिपातल डुडे खानेपातन 
ममिि नरम 50.58 721 360.50 18234 
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४२५ भालखुोला वाङ्गटेार लाम्पानटार 
तलफ्ट खानेपानी कडा 66.50 1146.39 713.79 47460 

३२० गौररखानी मावव िान ेबाटो तनमािण नरम 55.91 721 360.50 20156 

३७६ वाफल दोभानटार ट्याक तनमािण  पवहरो 56.26 721 360.50 20289 
३८० भालखुोला रािामाटा तलफ्ट तिचाई कडा 39 1146.39 713.79 27838 

३८६ टावङ्ग ेखोला थापा िथा डुडे र 
दोभान तिचाई कुलो 

नरम 28.99 721 360.50 10451 

कडा 28.99 1442 1009.4 29262 

३९३ पंचदतल िीचाई पोखरी पवहरो 98.28 721 360.5 34430 

४०६ लाम्पनटार पल्लो रमौली तलफ्ट कडा 47.50 1146.39 713.79 33905 
१५० चकमके खानेपानी ईनार 

पाईपलाईन कडा 22.50 1146.39 713.79 16061 

२०६ आरुबोट न्शव मतदीर नरम 143.74 721 360.50 51818 

217 िापाटन धान पाकेट के्षत्र कृवर् 
भवन कडा 50.78 721 288.40 14645 

२२२ बेल्टार आरतबटी नन्िक ईनार 
पाईपलाईन कडा 45 1146.39 713.79 32121 

260 मिवुादोभान खेलमैदान कडा 48.73 721 288.40 14053 
२६६ खड्कुलो दोभानटार तिचाई कडा 53.96 721 288.40 15563 

२७५ गहिे मलामी घर तनमािण नरम 42.16 721 360.50 15199 

२९२ न्िगािहा हात्तीिार िडक नरम 21.38 721 360.50 7708 

३०९ कालीखोला थापाडा िीचाई कडा 25.13 721 288.40 7198 

९ तभमस्थान स्वस्थर् चौकी नरम 28.38 721 360.50 9150 

िम्मा     425541  
50.  बढी दरको प्रर्ोग – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा स्वीकृि नम्िि अनिुार लागि 

अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले िर्ार गरेको दरववश्लरे्ण अनिुार तब्रक वकि  १:६ को प्रति 
घ.तम. रु.१५०६७।२६, स्टोन म्र्ािनरी १:६ को प्रति घ.तम. रु. ७७०५।२२ र वप.ति.ति.१:२:४ को 
प्रति घ.तम.रु.१२९९६।९६ (िडक नम्िि २०।२) दर कार्म गरेको छ । पातलकाले देहार्का र्ोिनामा 
फरक दरको प्रर्ोग गरर उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरी िोही दरमा नै भकु्तानी गरेको छ । ििकारण 
देहार्अनिुार रकम बढी भकु्तानी हनु गएको देन्खतछ । ििथि उक्त रकम अिूल गरर िंन्चि कोर् दान्खला 
हनुपुने देन्खएको रु. 

गो.भौ र्ोिनाको नाम  कार्ि कार्ि भएको 
पररमाण घ .तम . 

प्रर्ोग 
गरेको दर बढी दर बढी भकु्तानी 

१४१ रािामटे पोखरी तनमािण स्टोन १ :६ 11.90 
8163.06 457.84 5307 

143 कतर्ाखोला मोटर बाटो िोतलङ्ग 32.80 2666.6
1 471.61 15467 

२२१ पत्र्ानी कृवर् भवन तब्रक १ :६ 12.49 15704.30 637.05 7957 
३२३ गोलेडाडा बदु्ध मतदीर तब्रक १ :६ 9.15 15704.30 637.05 5829 

३८७ वडा कार्ािलर् घेराबार तब्रक १ :६ 22.75 15704.30 637.05 14493 

७५ वाङ्गेटार काडाङ िडक खण्ड 
िोतलङ्ग िथा ढलान १:२:४ 34.23 13456.20 459.24 1572 

४३९ तर्ाउले बतलटार हाईछाप िडक १:२:४ 10.18 13456.20 459.24 4675 

िम्मा     55300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५५३०० 

51.  बढी भकु्तानी - गो.भौ. ३८८ तमति २०७७।०३।२५ बाट फेदी गमु्वा तनमािण कार्िको लातग िर्ार गरीएको 
लागि अनमुानमा ईलेक्ट्रीवफकेिन एण्ड प्लन्म्वङ कार्िलाई लमिममा रान्ख रु.१०००० लाग्ने उल्लेख छ 
। िर उक्त कार्िको नापी िथा प्रववतधक मलु्रं्कनमा लमिममा रु.२०००० िमावेश गरी िम्झौिामा उल्लेख 
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गररएको भतदा रु.१०००० बढी भकु्तानी ददएको छ । ििथि बढी भकु्तानी भएको अिूल हनुपुने देन्खएको 
रु.   

 

१०००० 

52.  फरक स्थानमा कार्ि गरेको - गो.भौ.४७ तमति २०७७।११।२३ तनववुाटार नक्कले िडक ट्रर्ाक खन्ने कार्ि 
गने गरी रु.३९९६४४ को लागि अनमुान िर्ार गरी ० देन्ख ८०० तमटरिम्मको चेनेििम्म िडक  ५ 
तमटर चौडा गने गरी पातलकाले उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरेको छ । िर उपभोक्ता ितमतिले पातलकाले 
िोकेभतदा फरक स्थानमा ६०० तमटर लम्बाईमा िडक चौडा गने कार्ि गरी रु.२८८००० भकु्तानी तलएको 
पाईर्ो। िोकीएको स्थान िथा कार्िभतदा फरक कार्ि गरी भकु्तानी ददएको तनर्मिम्मि नदेन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

२८८००० 

53.  फरक नमिि प्रर्ोग गरी वढी भकु्तानीाः गो.भौ.१ र ६ तमति २०७७।३।१७ पषु्पलाल स्मतृि भवन तनमािण 
कार्िको लागि अनमुान िर्ार गदाि आरिीिी १:१.५:३ को दर प्रति घ.तम. रु.१५३०९ (भवन तनमािण नम्िि 
डी २-७-४ख अनिुार) हनु आउछ । पातलकाले फरक नम्ििको प्रर्ोग गरी प्रति घ.तम. रु.१५९६८ कार्म 
गरी िोही दरमा उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरी भकु्तानी ददएको देन्खएकोले प्रति घ.तम. रु.६५९  का 
दरले ६३।१६ घ.तम.मा रु.४१६२३ बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । त्र्िैगरी पवहलो िलामा १:४ को 
ईटाको वाल लागाउने कार्िको प्रति घ.तम. दर रु.१५७०४ प्रर्ोग गनुिपनेमा १६०८२।०५ प्रर्ोग गरेकोले 
प्रति घ.तम. रु.३७८.०५ का दरले ईटाको कार्ि ५८।८५ घ.तम.मा रु. २२२४८.२४ बढी भकु्तानी भएको 
देन्खर्ो । आरिीिी िथा ईटाको कार्िमा बढी भकु्तानी भएको रकम अिूल गरी िंन्चि कोर् दान्खला हनुपुने 
रकम रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

६३८७१ 

54.  ईटाको तबल — िा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 िम्बन्तधि िाविितनक तनकार्मा पेश गनुिपनि व्र्वस्था छ । िर 
देहार्अनिुार र्ोिनामा तब्रक म्र्ािनरी कार्िको पररमाणका लातग आवश्र्क तनमािण िामाग्री खररद पररमाण 
पगु्ने तबल से्रस्िामा िंलग्न रहेको पाईएन । ििथि ईटा खररद गरेको तबल पेश हनुपुने अतर्था तनम्नानिुारको 
रकम अिूल हनुपुने रकम रु. 

(लागि अनमुानमा ईटाको प्रतिगोटा मलु्र् रु.१८।०८ रान्खएकोले िोही अनिुार मलु्र्ांकन गररएको)  

गो.भो र्ोिनाको नाम 

कार्ि 
पररमाण 

आवश्र्क पने 
ईटा िंखर्ा 

उ.ि.ले खररद 
गरेको ईटा नपगु ईटा रकम 

६ पषु्पलाल स्मतृि भवन तनमािण 58.93 33000 22000 11000 198880 
९ िीनपाटन ब. क्र्ाम्पि भवन तनमािण 24.74 13900 10000 39000 70512 
 िम्मा 83.67 46900 32000 50000 269392  
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55.  लागि अनमुानमा भतदा फरक कार्ि — गो.भौ.४३९ तमति २०७७।०३।२९, तर्ाउले बतलटार हाईछाप वडा 
नं.१० हदैु वडा कार्ािलर् िाददपवरेु िोडने िडकमा रु.३३१०८।९६ को ४१ वटा २*१*१ को ग्र्ाववन 
लगाउन ेकार्ििमेि रु.३९५७२७३ को लागि अनमुान िर्ार गरी पातलकाले रु.३३६०००० र उपभोक्ताले 
रु.५९७२७३ बेहोने गरर उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरेको छ । उपभोक्ता ितमतिले उक्त ग्र्ाववनको 
कार्ि नगरी स्थानीर् स्िरमै पाउने ढंुगाहरु प्रर्ोग गरी १६५ तमटरमा ३३७।५० घ.तम.ड्राई स्टोन म्र्ािनरी 
वाल लगाएको नापी वकिाब बाट देन्खतछ ।उपभोक्ता ितमतिले तडिाईन पररवििन गरी अनमुान भतदा फरक 
कार्ि गदाि पातलकाको िहमिी तलन ुपनेमा िोिमेि गरेको देन्खएन। ििबाट एकािफि  िडक स्टक्चर कमिोर 
हनुे देन्खतछ भने अको िफि  ग्र्ाववन भनिको लातग ढंुगा खररदिमेिको लागि अनमुान बनाईएकोमा ड्राई स्टोन 
म्र्ािनरी लगाउदािमेि िोही स्थानमा पाउने ढंुगा खररद गरी वाल लगाएको प्राववतधक मलु्र्ांकन गरीएको छ 
। ५०० तमटर आिपािबाट स्टोन कलेक्िन ववतधबाट उक्त कार्िको दर ववश्लरे्ण गदाि उक्त कार्िको प्रति 
घ.तम.रु.५८७।६० का दरले घटी लागि लाग्ने देन्खतछ । ििअनिुार ३३७।५० घ.तम.मा रु.१९८३१५ 
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बढी भकु्तानी ददएको देन्खतछ भने प्राववतधक पषु्टाई वेगर ड्राई स्टोन म्र्ािनरीको कार्ि गरेकोिमेि तनर्तमि 
देन्खएन । ििथि बवढ भकु्तानी भएको रकम रु.१९८३१५ अिूल गरी लागि अनमुानभतदा फरक कार्ि 
गनुिको प्राववतधक पषु्टाई पेश हनुपुने रु. 

 

 

 

 

१९८३१५ 

56.  फतनितिङ्गमा बवढ भकु्तानी - गो.भौ.१ र ६ तमति २०७७।३।१७ पषु्पलाल स्मतृि भवन तनमािण कार्िको 
फतनितिङ्ग अतिरगि लमिममा रु.२००००० राखी उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरीएको छ । िर उक्त 
कार्िको नापी िथा मलु्र्ांकन र उपभोक्ता तबलमा लागि लमिममा रु.२६०००० िमावेश गरी लागि 
अनमुानमा भतदा रु.६०००० बढी भकु्तानी ददएको देन्खतछ। ििथि लागि अनमुानमा लमिममा रान्ख िम्झौिा 
भएकोमा िोही अनिुारमात्र भकु्तानी ददन तमल्नेमा बढी भकु्तानी भएको रकम अिलु हनुपुने देन्खएको रु. 
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57.  एकमषु्ट लागि अनमुान – तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गदाि स्वीकृि नम्ििको प्रर्ोग गरर आईटम 
वाईि दर ववश्लरे्ण गरी गनुिपदिछ । पातलकाले पषु्पलाल स्मतृि भवन तनमािण कार्ि अतिरगि फतनितिङ्ग, 
ईलेक्ट्रीवफकेिन र स्र्ानीटरी कार्िको लातग लमिममा क्रमश रु.२०००००, १५०००० र २०००००  
रान्ख लागि अनमुान िर्ार गरी उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरी गो.भौ.१ र ६ तमति २०७७।३।१७ 
बाट िोही अनिुार न ैभकु्तानी ददएको छ। र्िरी एकमषु्ट रकम रान्ख भकु्तानी दददाँ उपभोक्ता ितमतिबाट 
िोकीए अनिुार कार्ि भए नभएको एकीन गनि िवकने अवस्था रहेन । ििथि लागि अनमुान िर्ार गदाि मापन 
र्ोग्र् र िलुना गनि तमल्ने गरी एकमषु्ट लामिममा नरान्ख आईटम वाईि दर राख्न ुपदिछ ।   

 

58.  ग्राभेलको कार्ि घटी गरेको – पातलकाले गो.भौ.५४ तमति २०७६।११।२३ बाट िीनपाटन १ घलेवारी 
िडक ममिि कार्िको लातग उपभोक्ता ितमतिलाई रु.७६८००० भकु्तानी ददएको छ । उक्त कार्िको लागि 
अनमुान अनिुार उपभोक्ता ितमतिले २१२ तमटर िडकमा ६ तमटर चौडाई भएको १२३५ व.तम.ग्राभेल गने 
भनी पातलका िँग िम्झौिा गरेकोमा िडक खन्ने कार्ि िफि  पररमाण बढाई २६५ तमटरमा ३ तमटर चौडाई 
७९५ व.तम. मात्र ग्राभेलको कार्ि गरेको देन्खतछ । र्िरी उपभोक्ता ितमतिले िडक स्िर उन्निी गने कार्िमा 
लागि अनमुानभतदा फरक हनुे गरी कार्ि गदाि पातलकाको िहमिी तलन ुपनेमा िोिमेि गरेको देन्खएन। 
ििबाट उपभोक्ता ितमति खन्ने पनेु कार्िमा मात्र बढी केतरीि भएको िथा िडकको स्िरउन्निीमा ध्र्ान 
नददएको देन्खर्ो । ििथि उपभोक्ता ितमतिलाई िम्झौिामा उल्लेख भए बमोन्िमका कार्ि नगरेको अवश्थामा 
पतन भकु्तानी ददनकुो कारण िवहि उक्त िडक तनमािण कार्िमा ४७० व.तम.मा प्रति व.तम.रु.३११ का दरले 
रु.१४६१७० को घवट कार्ि गरेको अवस्थामा पतन िम्पाददि कार्ि स्वीकार गनुिको प्राववतधक पषु्टाई पेश 
हनुपुने रु. 
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59.  पररमाण गणनामा त्रटुी –  नापी वकिामा उल्लेख भएको पररमाणका आधारमा ठेक्का िथा उपभोिाको प्राववतधक 
ववल िर्ार गनुिपदिछ । िर गो.भौ.७ हराि भञ्ज्र्ाङ्ग कोचे न्शद्धगफुा तिम्ले िडक खन्ने कार्ि अतिरगि ० देन्ख  
२५८० िम्म १९८२३ घ.तम.खन्ने कार्ि गने गरी रु.१६९४६४६ मा उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरेको 
छ । प्राववतधकले िर्ार गरेको नापी वकिाब अनिुार उपभोक्ता ितमतिले ० देन्ख १४७० िम्म िडक तनमािण 
गदाि १४६१६ घ.तम. मात्र िडक खन्ने कार्ि गरेको छ । प्राववतधकले िर्ार गरेको उपभोक्ता नावप अनिुार 
१४७० तमटर िडक खण्डको कुल परीमाणलाई नरम माटोको पररमाण ४८५५ घ.तम., कडा माटो ५७७७ 
घ.तम., नरम २९८८ .तम. र कडा चट्टाको पररमाण ९९६ घ.तम. रहेको देन्खतछ । िर उपभोक्ता ितमतिको 
प्राववतधक ववल िर्ार गदाि अतर् पररमाण नावप वकिाब अनिुार ने रहेकोमा नरम माटोको पररमाणमा कुल 
परीमाण १४६१६ नै िमावेश प्रति घ.तम. ६२।९९ का दरले गणना गरर भकु्तानी ददएको देन्खतछ । 
ििअनिुार नरम बाटो काटने कार्ि िफि  ९७६१।०६ घ.तम. बढी पररमाण गणना भई प्रति घ.तम. र.६२।९९ 
का दरले रु.६१४८४९ बढी भकु्तानी भएकोले उक्त रकम अिूल गरर िंन्चि कोर् दान्खला हनुपुने ददखएको 
रु.  
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60.  मेतिनले खानेकोमा म्र्ानअुल दरमा भकु्तानी – गो.भौ.१४४ तमति २०७७।०२।१९ बाट  भाल्चन तिते्रडाँडा 
तनमािणकार्िको नाली मातछे लागाई खन्ने गरी लागि अनमुान िर्ार गरर उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरेको 
छ । िर उपभोक्ता ितमतिले उक्त िडक नातल तनमािणका लातग मेतिनको प्रर्ोग गरेको देन्खने फोटा िथा 
शे्रस्िामा िंलग्न तबल िमावेश रहेको छ । िर पातलका प्राववतधकले िर्ार गरेको नापी िथा मलुरं्कनमा 
उक्त कार्ि मातछेबाट भएको भनी प्रति घ.तम.३६०।५० र ४३२।६० का दरले भकु्तानी भएको छ । 
उपभोक्ता ितमतिले मेतिन लगाई कार्ि गरेको अवस्थामा िमेि प्रति घ.तम.रु.६२।९९ र ७५।७० को दरमा 
भकु्तनी हनुपुनेमा म्र्ानअुल दरमा भकु्तानी गदाि प्रति घ.तम.रु.२९७।५१ र ३५६।९० का दरले नरम माटो 
१७ घ.तम.मा रु.५०५६ र कडा मटो १७ घ.तम.मा ६०७७ गरी रु.१११३३ बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ 
। ििथि बढी भकु्तानी भएको रकम अिूल गरी िंन्चिकोर् दान्खला हनुपुने रकम रु.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१११३३ 

61.  िडकको लम्बाई भतदा लामो नाली — पहाडी तभरालो बाटोमा तभत्ता िफि  एक िफी िडकमा नाली तनमािण 
गदाि नालीको लम्बाई अतधकिम ्िडकको लम्बाई बराबरको मात्र  हनुपुदिछ । िर पातलका प्राववतधकले 
िर्ार गरेको नापी वकिाब अनिुार िपतिल बमोन्िमका िडक र्ोिनामा िडकको लम्बाई भतदा लामो नाली 
तनमािण गरेको देन्खतछ । ििबाट उक्त िडकमा नाली तनमािण कार्िमा िपतिल बमोन्िम बढी भकु्तानी भएको 
रकम अिूल गनुिपने देन्खएको रु. 

गो. भौ. तनमािण कार्ि िडकको 
लम्बाई 

नालीको 
लम्बाई 

िडक भतदा नालीको बढी 
दर 

बढी 
भकु्तानी लम्बाई 

तम. 
पररमाण 
घ.तम. 

३१४ ठाडो खोला वडा कार्ािलर् 
कातलमाटी िडक 

925 1400 425 38.25 360.5 13789 

१७४ खोर भिर्ाङ्ग िकेु दमार िोतलङ्ग 
िथा िाला तनमािण 2490 4000 1600 196 360.5 70659 

२१८ कतर्ाखोला आम्बोटे खानीथान 
िडक 1520 3000 1480 92.50 360.5 33346 

१९९ खराि भञ्ज्र्ाङ्ग महातभर मोटर बाटो 2080 2500 460 56.35 360.5 28314 
िम्मा      146108  
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62.  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 हनुे पने रु. 

गो.भौ.। तमति  िामान/र्ोिनाको नाम  तनमािण व्र्विावर्/िप्लार्िि भकु्तानीमा म.ुअ.कर  ५० प्रतिशि  
रकम रु 

203-2077/3/27 खानेपानी पाईप खररद दलुाल िप्लार्िि 55121 27561 

168-2077/2/21 मेिीनरी औिार कमलामाई कम्प्र्टुर िप 53105 26553 

6-2076/6/10 वडा भरी भरीका बाटो िरिफाई थापा कतट्रक्िन 57164 28582 

127-2077/2/15 पातलका भवन तनमािण ए.एम. पाईनि िे.भी . 757761 378881 
107-2077/2/14 वडा नं.९ कार्िलर् भवन पलुामी तनमािण िेवा 81169 40585 

251-2077/3/17 न्िगािहा कोटगाउँ तिचाई आर्ोिना ममिि तमिाम कतट्रक्िन ितभिि 54947 27474 

480-2077/3/31 एडीबी अनदुान पोल ढुवानी दाहाल ढुवानी िेवा 57361 28681 

5-2077/3/31 चकमके तिल्पमु मलु बाटो ग्राभेतलङ्ग रुर तनमािण िेवा 48194 24097 
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6-2077/3/31 चकमके आम्बोटे िडक खण्ड ग्राभेतलङ्ग बाराकोटी तनमािण िेवा 48207 24104 

7-2077/3/31 शाखमाडी चकमके िडक खण्ड ग्राभेतलङ्ग बल कतट्रक्िन 48315 24158 

11-2077/3/13 वडा नं ४ लभु ुस्वास्थर् चौकी ममिि बाराकोटी तनमािण िेवा 46185 23093 
िम्मा  653769  

63.  ररटेतिन मनी कट्टी नगरेको - िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म१२३(४) मा कुनै पतन तनमािण 
कार्िको रतनङ तबल भकु्तानी दददाँ तबलमा उल्लेन्खि रकमको ५ प्रतिशि रकम कट्टी गरी बाँकी रकम भकु्तानी 
गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले िपतिल बमोन्िम तनमािण कार्ि/मालिामान आपिुीको ठेक्कापट्टा गकोमा 
ररटेतिन मनी बापिको ५ प्रतिशि रकम कट्टी नगरी भकु्तानी गरेको पाईर्ो ।उक्त कार्िको डीएलपी वपरेड 
िवकर् पश्चाि तनमािण व्र्िावर्/आपिुिकले कार्ािलर्बाट भकुिानी 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 

251-2077/3/17 न्िगािहा कोटगाउँ तिचाई आर्ोिना ममिि तमिाम कतट्रक्िन ितभिि 422672 21134 

5-2077/3/31 चकमके तिल्पमु मलु बाटो ग्राभेतलङ्ग रुर तनमािण िेवा 370723 18537 

6-2077/3/31 चकमके आम्बोटे िडक खण्ड ग्राभेतलङ्ग बाराकोटी तनमािण िेवा 370826 18542 

7-2077/3/31 शाखमाडी चकमके िडक खण्ड ग्राभेतलङ्ग बल कतट्रक्िन 371660 18583 

िम्मा  76796  
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64.  पातलका भवन तनमािण – ठे.नं.०१÷२०७६।७७, भवन तनमािण कार्िको लातग रु.६३४२२९४९।८६ कोलागि 
अनमुान िर्ार गरी ईतबड माफि ि ठेक्का व्र्वस्थापन गरेकोमा तनमािण व्र्विावर् श्री ए.एम. पाईनि िे.भी.ले 
िबैभतदा घटी रु.४८३४१५३५।२३ अथािि लागि अनमुानको िलुनामा २३।७८ प्रतिशि घटी कबोल 
गरेको छ । पातलका र तनमािण व्र्विावर् बीच तमति २०७६।१०।०९ मा िम्झौिा भएकोमा तनमािण 
व्र्विावर्लाई रु.२ करोड बराबरको कार्ि २०७७।०३।२५ िम्म िम्पन्न  गने र बाकी रकम बिेट 
व्र्वस्था भएन अनरुुप २०७९।०३।२५ तभत्र िम्पन्न गने गरी िम्झौिा भएको छ । र्ि वर्ि उक्त कार्िको 
लातग पालेकाले पातलका भवन तनमािणका लातग प्राि िंघीर् िमपरुक रु.६७००००० िमेि  िेकेतड रतनङ्ग 
तबलिम्म रु.१७३४४८६९।६६ खचि भएको छ। लेखापरीक्षण अवतधिम्म उक्त भवन तनमािण कार्ि अतिरगि 
तिन िला ढलान गने कार्ि िम्पन्न भएको र अतर् कार्िहरु बिेट अभावका कारण क्रमागि र्ोिनामा िमावेश 
गरी गरीदै आएको कार्ािलर्को भनाई रहेको छ । पातलकाको दैतनक कार्ि िंचालनका लातग ववतभन्न ७ वटा 
घर भडामा तलई िंचालन भई रहेको अवस्थामा पातलका भवन तनमािण िम्पन्न् गनि आवश्र्क बिेट व्र्वस्था 
गरर कार्ि गराउदा पातलकाले वर्ेनी घरभाडा वापि खचि गरी रहेको रु.१२९१००० िोतगने र कार्ािलर्को 
िेवा प्रवाहमािमेि थप प्रभावकारीिा आउने देन्खतछ । ििथि पातलकाको भवन तनमािणका लातग आवश्र्क 
बिेट व्र्वस्था गरी िमर्मै तनमािण कार्ि िम्पन्न गराउने िफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।   

 

65.  वप.एि.को ववल पेश नभएको – आतथिक कार्िववतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ (३) मा लेखा राखदा 
तबल भपािइ िवहि लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । तनमािण कार्िमा वप.एि. आईटम अतिरगि रहेको रकम 
भकु्तानी गदाि तनमािण व्र्विावर्ले पेश गरेको तबल भरपाई बराबरको रकम मात्र खचि लेख्न ुपदिछ। िर वडा 
नं.९ कार्ािलर् भवन तनमािण कार्िको प्रथम तबल वापि तनमािण व्र्विावर् श्री पलुामी तनमािण िेवालाई वप.एि. 
वापि रु.१५००० र म.ुअ.कर रकम रु.१९५० िमेि रु.१६९५० भकु्तानी  ददएकोमा तबल िमावेश गरेको 
पाईएन। ििथि तनमािण व्र्िावर्बाट उक्त वप.एि. रकम बराबरको तबल पेश हनुपुने अतर्था अिूल हनुपुने 
देन्खएको रु. १६९५० 
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66.  ववद्यिु ववस्िार िामग्री खररद –  ठे.नं.१४÷२०७५।७६, पातलका तभत्र ववद्यिु िेवा नपगेुको वडामा ववद्यिु 
लाईन ववस्िारका लातग आवश्र्क ट्रातिफरमर, पोल लागर्ििका िामाग्री खररदका लातग ठेक्का व्र्वस्थापन 
गरीएकोमा श्री वप एण्ड डी के तबल्डििले ढुवानी वापि रु.२१६७९० िमेि रु.८४१०७०२।२१ गने गरी 
पातलका र िप्लार्िि बीच २०७७।०५।१७ िम्म िम्पन्न गने गरी २०७६।०४।१६ मा िम्झौिा भएको 
छ । र्ि िम्बतधमा देन्खएको व्र्होराहरु तनम्नानिुार रहेका छन ्। 

 

66.1.  पातलका र िप्लार्र्ि बीच २०७७।०५।१७ तभत्र िम्पन्न गने गरी २०७६।०४।१६ मा िम्झौिा भएकोमा 
िप्लार्र्िले कार्ि िम्पादन िमानि वापि २०७७।५।१७ िम्म मात्र म्र्ाद भएको कृवर् ववकाि बैंक 
तलतमटेडको रु.४२५००० िमानि राखेको छ । िर तनिले ३९८ थान पोल वर्ािको कारण देखाई 
तितधलुीमाडी मै अनलोड गरेकोमािमेि कार्ािलर्ले तनिलाई ढुवानी वापि रु.१८६७८९ िमेि 
रु.८३७६८०२ को कार्ि िम्पन्न देखाएको छ । तनिले पातलकािम्म ढुवानी गने गरी िम्झौिा गरेकोमा 
उक्त कार्ि नगरेको अवस्थामा तनिको कार्ि िम्पादन िमानि अिूल गरी बाकी कार्ि गराउन ुपनेमा पातलकाले 
िोिमेि गरेको देन्खएन ।    

 

66.2.  िाप्लार्र्िले तितधलुीमाडी स्थीि अनलोड गरेको ववद्यिुका पोलहरु ढुवानी गने कार्ि अमानिबाट गराई 
गो.भौ.४८१ बाट ४७ थान पोल ढुवानी गरेको भनी श्री ददपकुमार मल्लाई रु.३७६०० र दीतलप कुमार 
िमाललाई ७२ थान पोल ढुवानी गरेको भनी रु.७९२०० गरी रु.११६८०० भकु्तानी ददएको छ। िप्लार्ििले 
ढुवानीवापि रु.२१६७९० कबोल गरेकोमा आंन्शक ढुवानीको रु.१८६७८९ भकु्तानी ददएकोले पोल ढुवानीमा 
रु.३०३५८९ खचि भएको छ । िनु कार्ि िप्लार्िले िम्झौिा अनिुार गदाि रु.२१६७९० मै िम्पन्न हनुेमा 
िो उक्त कार्ि परुा नगदाि पातलकालाई रु.८६७९९ बढी व्र्ाभार पारेको छ । ििथि बढी व्र्र्भार पारेको 
रकम तनिबाट अिूल हनुपुने अथवा तनिको नाममा कट्टी गररएको ५ प्रतिशि ररटेतिन मातन वफिाि गदाि कट्टी 
गरी िंन्चि को दान्खला गनुिपने देन्खएको रु. 
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67.  एि तबल्ट ड्रइङ्ग - पातलका र तनमािण व्र्विावर् बीच भएको िम्झौिाको स्पेशल कन्तडिन अफ कतट्रर्कको 
िी.िी.िी.५६.१ मा कार्ििम्पन्न तनमािण व्र्विार्ीले कार्ि िम्पतन्न गरी अनिीम भकु्तानी तलन ेअवस्थामा एि 
तबल्ट ड्रइङ्गपेश गनुि पने र िो डकमेण्ट पेश नगरेमा िम्झौिा रकमको ५ प्रतिशि रकम रकम रोक्का (ववद 
हेल्र्ड) गरीने उल्लेख रहेको छ । िर पातलकाबाट र्ि वर्ि तनमािण िम्पन्न गरेको तनमािण कार्िको अतिीम 
ववल भकु्तानी तलदाँ िम्झौिामा उल्लेख भएअनिुार (लेखापरीक्षण अवतध २०७७।१०।१० िम्म पतन) एि 
ववल्ट ड्रइङ पेश भएको पाइएन ्। ििथि एि तबल्ट ड्रईङ्ग पेश नभएकोले अिूल हनुपुने देन्खएको रकम रु. 

ठे.नं. तनमािण कार्ि तनमािण व्र्विावर् 

िम्झौिा 
रकम 

एिववल्ट वापिको 
हनुे रकम 

SQ/05/2076/77 वडा नं ३ कार्ािलर् भवन तिमल्िीना तनमािण िेवा 1229469.69 61473 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६१४७३ 

68.  गो.भौ.४७४ तमति २०७७।०३।३१ वडा नं.१ अधरुो कार्ािलर् तनमािण कार्िको लातग दोस्रो रतनङ्ग तबलबाट 
रु.१६,३०,४३७ िमेि रु.३०,८५,७७५।८७ भकु्तानी भएको छ । र्ििम्बतधमा देन्खएका अतर् व्र्होराहरु 
र्िप्रकार रहेका छन ।  

 

 

68.1.  िाववकको न्िल्ला प्राववधक कार्िलर्बाट ठेक्का व्र्वस्थापन भई ढकाल कतट्रक्िन र िो कार्ािलर्;Fu  उक्त 
भवन तनमािण कार्ि २०७४।०२।११ तभत्र िम्पन्न गने गरी २०७३।०२।१२ मा रु.५४४६०६६।८७ 
को िम्झौिा भएको तथर्ो। िाववकको बेलघारर गा.वव.ि.ले रु.१६८६००० र न्िल्ला प्राववतधक कार्ािलर्ले 
रु.३८ लाख बेहोने गरर ठेक्का व्र्वस्थापन भएकोमा िो अववतध तभत्र तनमािण व्र्विार्ीलाई प्रथम रतनङ्ग तबल 
वापि रु.१४५५३३८।८७ भकु्तानी ददएको देन्खतछ । िम्झौिा अवतध २०७४।०२।११ तभत्र व्र्विार्ीले 
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िो कार्ि पूरा गरेको देन्खएन। ििपश्चाि ववतभन्न कारणले उक्त तनमािण कार्ि अधरुो रहेकोमा र्ि वर्ि िाववककै 
बीओक्रू् िथा दरमा बाँकी तनमािण कार्ि २०७७।०३।२५ तभत्र िम्पन्न गने गरी तनमािण व्र्विावर् र पातलका 
बीच २०७६।१२।१९ मा पनुाः िम्झौिा भएको छ । तनमािण कार्ि िम्पन्न हनुे तमति देन्ख १२ मवहना थप 
अववधको कार्ििम्पादन िमानि पेश गनि लगाई िम्झौिा गनुि पनेमा तनमािण व्र्विावर्ले २०७७ आर्ाढ 
मिातििम्म मात्र म्र्ाद भएको िामनि स्वीकार गरी पातलकाले िम्झौिा गरेको देन्खर्ो। तनर्ममा िोवकए 
अनिुारको अवतध खाम्ने गरी कार्ि िम्पादन िमानिको म्र्ाद थप गराउन ुपदिछ । 

68.2.  तनमािण व्र्विावर्ले उक्त िमर् तभत्र रु.१६३०४३७ को मात्र कार्ि गरेकोले दोस्रो रतनङ्ग तबलिम्म भकु्तानी 
भएको छ । िर उक्त अववध तभत्र पतन तनमािण व्र्विावर्ले कार्ि िम्पन्न गरेको देन्खएन । पातलकाले 
२०७७।८।१२ मा कार्ििम्पादन िमानिको म्र्ाद २०७८ आर्ाढ मिाति िम्म थप गरी पेश गरर कार्ि 
िम्पन्न गनि पातलकाले पत्राचार गरेकोमा तनमािण व्र्विावर्ले ित्परिा नदेखाएको भनी २०७७।०९।१३ मा 
ठेक्का रद्द गरर तनमािण व्र्विावर्लाई िानकारी पठाएको छ । र्िरी ठेक्का पट्टा रद्द गदाि तनमािण व्र्विावर्को 
कार्ि िम्पादन िमानि िफि गनुिपनिमा तनमािण व्र्विावर्ले तनर्ममा िोकीएको भतदा घटी अववधको कार्ि 
िम्पादन िमानि रान्ख िम्झौिा भएकोले पातलकाले िोिमेि गने अवस्था रहेको देन्खएन । िाथै तनमािण 
व्र्िावर्लाई कुनै कारबाहीको तिफाररि िमेि भएको पाईएन । ििथि र्िरी तनर्मा िोवकए  अनिुार िमानि 
राख्न नलगाई अधरुो तनमािण गदाििमेि तनमािण व्र्ािावर्लाई प्रत्र्क्ष फाईदा हनुे गरी ठेक्का रद्द गनेलाई न्िम्मेवारी 
बनाई ररटेतिन मानी वापि कट्टी रकम प्राववधक कार्ािलर्िफि को रु.६४३९६ र पातलकािफि को रु.७२१४४ 
िमेि रु.१३६५४० िाफि गरी स्थानीर् िंन्चि कोर् दान्खला गरेको प्रमाण पेश हनुपुने रु. 
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69.  पाईप वविरण –  िाविितनक खररद तनर्मावलीको को तनर्म १० अनिुार तनमािण िामाग्रीको लागि अनमुान 
िर्ार गरी खररद कारबाही गनुिपने उल्लेख छ । पातलकाले देहार्अनिुर पाईपहरु िोझै खररद गरेकोमा 
लाभग्रीहीलाई कुन कुन िूचाकांकको आधारमामा के कति पाईप ददईएको हो िथा वविररि पाई िाडान भए 
नभएको िो िमेि खुल्ने प्राववतधक मलु्र्ांकनिमेि िमावेश गरेको पाईएन। प्रत्रे्क वडाले माग िथा 
िूचाकांकको आधारमा के कति पररमाणमा पाईप लगार्िका िामानहरु आवश्र्क परेको छन माग िंकलन 
गरी पातलकामा पठाउने िथा पातलकाले प्रतिस्पधािको माध्र्मबाट उक्त पाईप खररद गरी िर्ार गररएको 
िूचाकांको आधारमा वविरण गने गरी िधुार गनुिपदिछ । िाथै उक्त पाईपहरु िाडन भएको प्राववतधक ववल 
पेश हनुपुने रु. 

भौ .नं . पाईप िप्लार्िि को 
नाम 

वववरण रकम 

२३ दलुाल िम्लार्िि वडा नं १० का अध्र्क्षाको तिफाररिमा  दलुाल िप्लार्ििबाट ववतभन्न िाईिका 
पाईप खररद गरर ४२ िनालाई िनही १० देन्ख ५०० तमटर िम्म पाईप 
वविरण गररएकोले िप्लार्ििलाई भकु्तानी ददन अनरुोध भए बमोन्िम कार्ािलर्ले 
रु.४७९१३० लाख भकु्तानी ददएको छ । िप्लार्ििबाट वडा नं १० को 
अध्र्क्षले बझुेर तलई वडाबाट वविरण गररएका उक्त पाईपहरु िडान भएको 
प्राववतधक मलु्र्ाकंन िथा न्ितिी दान्खला  नभएको 

479130 
४५१ रन्तििकार 

ईतटरप्राईिेि 
पाईपहरु िडान भएको देन्खने प्राववधक मलु्र्ांकन िथा न्ितिी दान्खला नभएको 

86945 

४३८ िाह आर्न एण्ड 
ईलेक्ट्रीक स्टोिि 

वडा नं ८ मा वविरण गररएका उक्त पाईपहरु िडान भएको देन्खन ेप्राववधक 
मलु्र्ांकन िथा न्ितिी दान्खला नभएको 

192000 

४४९ शे्रष्ठ ट्रडिि पाईपहरु िडान भएको देन्खने प्राववधक मलु्र्ांकन िथा न्ितिी दान्खला नभएको 
187071 

४५० शे्रष्ठ ट्रडिि पाईपहरु िडान भएको देन्खने प्राववधक मलु्र्ांकन िथा न्ितिी दान्खला नभएको 
20340 

िम्मा 965486 
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70.  िोझै खररद - िाविितनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा र्ो ऐन र र्ि ऐन अतिगिि बनेको तनर्म 
बमोन्िम खररद गदाि प्रतिस्पधाि िीतमति हनुे गरी टुक्रा पारी िोझै खररद गनि नहने व्र्वस्था छ । िाथै 

 

 

 



30 
 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४(१) मा रु. ५ लाखदेन्ख २० लाखिम्म लागि अनमुान 
भएको तनमािण कार्ि, मालिामान वा िनुिकैु िेवा तिलबतदी दरभाउपत्रको माध्र्मद्वारा खररद गनुिपने र रु. 
२० लाखभतदा बढी लागि अनमुान भएको तनमािण कार्ि, मालिामान वा िनुिकैु िेवा खररद गनुिपदाि खलुा 
बोलपत्रको माध्र्मद्वारा खररद गनुिपने व्र्वस्था िोही तनर्मावलीको ३१(१) मा रहेको छ । बर्ि भरी 
आवश्र्क पने र्स्िा िामानको खररद प्र्ाकेि बनाई तिलबतदी दरभाउपत्रको माध्र्मबाट प्रतिस्पधाि गराई 
खररद गनि पनेमा िोझै खररद गनुि तनर्म िम्मि नदेन्खएको रु. 

भौ .नं वववरण आपूििक भकू्तातन  रु . 
२७ मेिीनरी औिार एिए कम््र्टुर टे्रडिि 321242 

१६८ मेिीनरी औिार एिए कम््र्टुर टे्रडिि 165286 

१६८ मेिीनरी औिार कमलामाई कम्र्टुर िप 461605 
5 चकमके तिल्पमु मलु बाटो ग्राभेतलङ्ग रुर तनमािण िेवा 418917 

6 चकमके आम्बोटे िडक खण्ड ग्राभेतलङ्ग बाराकोटी तनमािण िेवा 419034 

7 शाखमाडी चकमके िडक खण्ड ग्राभेतलङ्ग बल कतट्रक्िन 419975 

11 वडा नं ४ लभु ुस्वास्थर् चौकी ममिि बाराकोटी तनमािण िेवा 401485 

िम्मा 2607544  
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71.  अफलाईन भौचर – नेपालिरकाले स्थानीि िहको िंन्चिकोर् व्र्वस्थापन िथा खचि लेखांकनका लातग  अतनवार्ि 
रुपमा ितु्रको प्रर्ोग गनेपने िथा िूत्रभतदा बावहरबाट खचि लेखांकन गनि नहनुे भनी पररपत्र िारी गरेको छ 
। िर पातलकाले देहार्का कारोबारहरु ितु्रमा अनलाई लेखांकन नगरी म्र्ानअुल तबतधबाट गोश्वरा भोचर 
उठाई चेक िारी गरी खचि गरेको पाईर्ो । ििकाकारण पातलकाको र्थाथि खचि िथा ितु्रबाट देन्खएको 
खचि रकम िमेि फरक हनुे िथा कारोबारको र्थाथििामा िमेि एवकन गनि िवकने अवस्था रहेने । ििथि 
पातलकाले िर्र गरेको म्र्ानअुल बैक नगदी वकिाबमा देन्खएका ितु्रभतदा बावहरबाट खचि लेखांकन गरीएका 
भौचरहरु देहार्अनिुार रहेका छन ्। 

भौ .नं खचि गररएकन न्शर्िक िथा व्र्होरा भकू्तातन  रु . 
पनु्िगि िफि   
1-2076/06/07 बाटो हेरालकुो श्रवण िथा भार मवहनाको िलब भत्ता, कार्ािलर् प्रमखुबाट भौचर 

िमेि प्रमान्णि नभएको 
302400 

2-2076/09/03 बाटो हेरालकुो छुट िलब भत्ता िथा उपभोिा ितमति िातलमको रकम 81225 

3-2077/03/11 व८ नं ८ िोगीडाँडा ववद्यालर् िान ेबाटो िोतलङ्ग  100000 

4-2077/03/27 तिम्लेकोचे िडक तनमािण उपभोक्ता ितमति 1000000 

5-2077/03/31 चकमके तिल्पमु मलु बाटो ग्राभेतलङ्ग, रुर तनमािण िेवा 418917 

6-2077/03/31 चकमके आम्बोटे िडक खण्ड ग्राभेतलङ्ग, बाराकोटी तनमािण िेवा 419034 

7-2077/03/31 शाखमाडी चकमके िडक खण्ड ग्राभेतलङ्ग, बल कतट्रक्िन प्रातल 419875 

िशिि पनु्िगि  

1-2076/07/06 िेिी पवहरे झोलङु्गेपलु तनमािण कार्िको प्रथम रतनङ्ग तबल, एलईडब्लतुबएल 
एचएफन्िपीएल िेभी 

464902 

चालिुफि  ० 

३/३१/०७७ तिध्दबाबा आर्ल स्टोरलाई भकू्तातन 193186 

३/३१/०७७ पश ुिथा कृवर्का कमिचारी थप िलब भकू्तातन 343632 

३/३१/०७७ गा पा उपाध्र्क्ष पदममार्ा िामाङ्गको वैशाख र िेठ मवहनाको पाररश्रतमक 60000 

३/३१/०७७ तनलकमल इतटरप्राइिेिलाई भकु्तातन 2950 

प्रकोप व्र्वस्थापन िफि   
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३/३१/०७७ कोरोना तनर्तत्रणकार्िमा नाकामा खवटने स्वरं्िेवकको खािा खचि १५००० 

१०/६/०७६ ववतभन्न खचि भकु्तानी १६९९८५९ 
िम्मा 5483856  

72.  िमपरुक अनदुानको रकम उपभोक्ता ितमतिबाट – िमपरु अनदुान िम्बतधी कार्िववतध २०७५ को बदुा नं.९ 
ग मा िमपरुक अनदुान वापि प्राि रकम खचि गदाि प्रचतलि प्रदेश आतथिक कार्िववतध ऐन र प्रचतलि िाविितनक 
खररद काननुको व्र्वस्थाको पूणि पालना गरी तमिव्र्वर् र पारदशी वकतिमले खचि गनुिपनेछ । िाथै र्स्िो 
अनदुानको रकम खचि गदाि उपभोक्ता ितमतिबाट गनि नपाईने  िथा िोकीर्को र्ोिनामा भतदा फरक न्शर्िकमा 
खचि गने नपाईने उल्लेख छ । िर पातलकालाई प्रदेश िरकारबाट स्वास्थर् चौकी भवन तनमािण न्शर्िकमा 
रकम ववतनर्ोिन भई प्राि भएकोमा उक्त रकम पातलकाले स्वास्थर् चौकीको भवन ममिि, िडक िथा 
कम्पाउण्ड वाल तनमािणमा खचि गरेको छ । िाथै कार्ि ववतधमा उपभोक्ता ितमतिबाट र्ोिना िंचालन गनि 
नपाईने उल्लेख भएकोमा पातलकाले भने देहार्अनिुार दवैु र्ोिनाहरु उपभोक्ता ितमतिबाट िंचालन गरेको 
पाईर्ो । िमपरुक अनदुान प्रदान गने तनकार्ले िमेि र्ि प्रकारका कार्िमा तनर्तत्रण गने र कार्िववतधको 
पालना नगने तनकार्हरुलाई पनु अनदुान उपलब्ध गराउने कार्िमा िमेि िधुार गनुिपदिछ । ििथि कार्िववतधमा 
िोकीर्को प्रकृर्ाको पालना नगरेको िथा िोकीएको भतदा फरक कार्िमा रकम खचि गरेकोले उक्त खचि रकम 
प्रदेश िरकारबाट िमथिन गरेको प्रमाण पेश हनुपुने देन्खएको रु. 

गो .भौ . िमपरुक अनदुान प्राि र्ोिनाका  नाम पातलकाले खचि गरेको न्शर्िक 
खचि भएको 

रकम 

४५७ 
वडा नं १० उप स्वास्थ चौकी भवन 
तनमािण 

स्वास्थर् चौकी ममिि, िडक तनमािण 
िथा कम्पाउण्ड वाल तनमािण 

3979833 

४५९ तभमस्थान उप स्वास्थ चौकी भवन तनमािण 
स्वास्थर् चौकी ममिि, िडक तनमािण 
िथा कम्पाउण्ड वाल तनमािण 

4000000 

िम्मा 7979833  
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72.1.  गो.भौ.४५७ तमति २०७७।०३।३०, वडा नं १० उप स्वास्थर् चौकी ममिि कार्िको कम्पाउण्ड वाल िथा िडक 
ममिि कार्िको लातग रु.४५४६७७१।०१ को लागि अनमुान िर्ार गरी पातलकाले प्रदेश िमपरुकबाट 
रु.३८४०००० र उपभोक्ताले रु.७०६७७१।०१ बेहोने गरी िम्झौिा भएको छ । लागि अनमुान िर्ार 
गदाि स्टकरच िफि  िडक ववभागबाट प्रकान्शि रेट एनातलति नम्िि फर रोड एण्ड तब्रि प्रर्ोग गनुिपनेमा फरक 
नम्ििको प्रर्ोग गदाि देहार्अनिुारका आईटममा बढी दरको प्रर्ोग हनु गई देहार् अनिुार बढी भकु्तानी भएको 
छ । उक्त रकम अिूल गरी प्रदेश िंन्चिकोर् दान्खला हनुपुने देन्खएको रु. 

कार्ि पररमाण 
प्रर्ोग गरेको 

दर  
प्रर्ोग गनुिपने 

दर 
बढी दर बढी भकु्तानी 

स्टोन िोतलङ्ग 112.60 2666.61 2195 471.61 53103.29 
स्टोन म्र्ािनरी १:४ 72.56 8504.30 8163.06 341.24 24760.37 

िम्मा 77863.66  

 

 

 

 

 

 

७७८६४ 

72.2.  पातलकाबाट िंचलीि अतर् िडक र्ोिनाहरुमा िडक ढलान कार्ि गदाि प्रति घ.तम.रु.१३५९१ को दरले हनुे 
१:२:४ को पीिीिी प्रर्ोग गरेकोमा र्ि स्वास्थर् चौकी मलु गेट नन्िकको ९८ तमटर िडकमा आरिीिी 
ढलान गने कार्िको लातग प्रति घ.तम.रु.१६०९६।९८ पने १:१.५:३ को पीिीिी प्रर्ोग गरेको पाईर्ो । 
ििका कारण पातलकालाई ४९ घ.तम. उक्त कार्िको लातग प्रति घ.तम.रु.२५०५।९८ का दरले रु.१२२७९४ 
बढी व्र्ार् भार परेको देन्खतछ । ििथि एकै प्रकृतिको कार्िमा फरक फरक मापदण्ड िथा कार्ि गराउनकुो 
प्राववतधक कारण स्पष्ट नभएकोले प्राववतधक पषु्टाई पेश हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२२७९४ 
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72.3.  स्वास्थर् चौकीको कम्पाउण्ड वाल तनमािण गदाि कुल ७६।४८ तब्रक म्र्ानरी लगाएको देन्खतछ । पातलका 
प्राववतधकले िर्ार गरेको दर ववश्लरे्ण नम्िि अनिुार उक्त कार्िको लातग प्रति घ.तम.५६० का दरले ईटा लाग्ने 
अनमुान गररएको छ । ििबाट उक्त ७६।४८ घ.तम कार्ि गनि ४२९०० ईटा लाग्ने देन्खतछ । िर 
उपभोक्ता ितमतिले िंिाल िप्लार्िि बाट २५००० र िर्माँ दगुाि वफक्ि ईटा उद्योगबाट ५००० गरी कुल 
३०००० गोटा मात्र न्चम्नीको ईटा खररद गरेको  तबल पेश गरेको छ । ििअनिुार उपभोक्ता ितमतिले 
उक्त वाल तनमािणको लातग आवश्र्क ईटा मध्रे् १२९०० गोटा ईटा घटी खररद गरेको देन्खतछ । ििबाट 
१२९०० घटामा मू.अ.कर िमेि प्रति ईटा रु.१८।०८ का दरले २३३२३२ को तबल पेश हनुपुने अतर्था 
अिूल हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२३३२३२ 

72.4.  तभमस्िान उपस्वास्थर् चौकीको कम्पाउण्ड वाल तनमािण कार्िको लातग एक्िाभेिनको दर प्रति घ.तम.रु.७२१ 
उल्लेख गरी उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरी िोही दरमा उपभोक्तालाई भकु्तानी भएको छ । भवन 
ववभागबाट प्रकान्शि तितभल वकि  नम्िि अनिुार प्रति घ.तम.रु.५०४।७० मात्र हनुपुनेमा फरक नम्ििको प्रर्ोग 
गरर प्रति घ.तम.रु.२१६।३० बढी दर कार्म गरर १५८।९१ घ.तम.मा रु.३४३७३ बढी भक्तानी भएको 
छ । उक्त रकम अिूल गरर प्रदेश िंन्चि कोर् दान्खला हनुपुने देन्खएको रु. 
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73.  उपभोक्ता ितमति र स्थान एउटै िम्झौिा र नावप फरक फरक  – उस्िै प्रकृति र एउटै कार्िक्षेत्रमा काम 
गदाि आवश्र्क प्रभावकारी िमतवर् गरी काममा हनु िक्ने दोहोरोपनाको न्स्थतिमा तनर्तत्रण गररनपुदिछ । 
पातलकाले र्ि वर्ि प्रदेश िमपरुक अतिरगि तभमस्थान उपस्वास्थर् चौकीको १४७ तमटरमा कम्पाउण्ड वाल 
कार्ि उपभोक्ता ितमतिमाफि ि गराई रु. ३८४०००० लाख खचि गरेको छ । त्र्िैगरर िंघीर् िरकार िििि 
अनदुानबाट पतन िोही स्थानमा उपभोक्ता ितमतिबाट ६५ तमटर वाल लगाउन ेकार्ि गराई रु.९६०००० खचि 
लेखेको छ । िर एउटै उपभोक्ता ितमतिमाफि ि कार्ि गराएकोमा दवैु कार्िको छुट्टाछुटै्ट लागि अनमुाि िम्झौिा 
िथा कार्ििम्पन्न प्रतिवेदन बनाईएको छ । कुन रकमले कन ुकुनस्थानमा कार्ि भएकोहो िो िमेि खलुाएको 
देन्खएन । र्िरी एकै स्थानमा एउटै उपभोक्ता ितमतिबाट कार्ि गराउदाँ एकै लागि अनमुान िथा 
कार्ििम्पन्नबाट कार्ि गराउने िथा कुन न्शर्िकबाट केकति रकम बेहोनेहो िो खलुाउन ुपनेमा िो नगरेकोले 
कुन िाईड के कति कार्ि कुन न्शर्िकबाट ववतनर्ोन्िि रकमबाट भएको हो एकीन गने न्स्थति नदेन्खएको हुँदा 
र्ि िम्बतधमा पातलकाले दोहोरोपना रहे÷नरहेको िम्बतधमा र्वकन गनुिपदिछ । 

 

74.  ठेक्काबाट गनुिपने कार्ि उभोक्ता ितमतिबाट – प्रदेश पवुािधार िाझेदारी ववकाि कार्िक्रम कार्ाितवर्न तनदेन्शका 
२०७६ अनिुार रु.५० लाख भतदा बवढ लागि अनमुान भएका र्ोिनाहरु खलुा प्रतिस्पधाि बोलपत्र आहवान  
अथािि ठेक्कापट्टाका माध्र्मबाट गनुिपने उल्लेख छ । ििअनिुार रु.५० लाख भतदा बढी लागि अनमुान 
भएका र्ोिनाहरु उपभोक्ता ितमतिबाट िंचालन गने तमल्ने देन्खदैन । प्रदेश पवुािधार ववकाि कार्िक्रम 
अनिुरगि िंगे ददख कमलामाई िगरवपलका वडा नं.१२, ११ हदुैं पातलका वडा नं.७ िम्मको मोटरबाटो 
स्िरउन्निीका रु.५० लाख बिेट व्र्वस्था भएको पातलकाका प्राववधकले उक्त कार्िको लातग 
रु.५३४४६४१।९१ को लागि अनमुान िर्ार गरी पातलकाले ४७३०००० र उपभोक्ता ितमतिले 
रु.८०३८८४१।९१ उपभोक्ता ितमतिले बेहोने गरी िम्झौिा गरी कार्ि गराएको छ । उपभोक्ता ितमतिले 
रु.५३४६८७०।०५ को कार्ि गरी ४७२८२२१ भकु्तानी तलएको देन्खतछ । र्िरी ठेक्काबाट गने भतन 
िोकी आएकोमा िमेि उपभोक्ता ितमतिबाट गराएको तनर्मिम्मि नदेन्खएको रु. 
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75.  न्शर्िक फरक पारी खचि – नेपाल िरकार एकीकृि आतथिक िंकेि वतगिकरण व्र्ाखर्ा २०७४ अनिुार पातलको 
िभाले ववतनर्ोिन गरेको न्शर्िक परक नपने गरी खचि लेख्न ुपदिछ । िर पातलकाले देहार्अनिुारका न्शर्िकबाट  
फरक न्शर्िकमा खचिलेखेको पाईर्ो । ििथि न्शर्िक फरक पारी खचि लेखेको रकम तनर्तमि हनुपुने देन्खएको 
रु. 

 

 

 

 

 

 

१०६८४२३ 
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भौ .नं खचि लेन्खएको न्शर्िक खचि लेख्नपुने न्शर्िक खचि रकम रु . 

430 फतनिचर िथा वफक्चिि पसु्िक लागार्ि स्टेशनरी, कार्ािलर् िामाग्री िथा 
मिलतद 857187 

432 पनु्िगि न्शर्िक कार्ािलर् िंचालन िथा ववववध  
164786 

433 पनु्िगि न्शर्िक कार्ािलर् िंचालन िथा ववववध  46450 

िम्मा 1068423  
76.  िशििमा िोकीए भतदा फरक कार्िमा खचि – िंघीर् िरकारबाट स्वास्थर् चौकी भवन नभएकोो वडाका लातग  

भवन तनमािण न्शर्िकमा रकम ववतनर्ोिन भई प्राि भएकोमा उक्त रकम पातलकाले स्वास्थर् चौकीको कम्पाउण्ड 
वाल तनमािणमा खचि गरेको छ । र्िरी िोकीर् भतदा फरक कार्िमा खचि गदाि िम्तधीि तनकार्को िहमिी 
तलनपुनेमा िो िमेि गरेको पाईएन । ििथि उक्त रकम खचि िंघ िरकारबाट िमथिन भएको प्रमाण पेश 
हनुपुने रु. 

गो .भौ . पातलकाले खचि गरेको न्शर्िक खचि भएको रकम 
२८ वडा नं १० स्वास्थर् चौकी घेरावार िथा कम्पाउण्ड वाल तनमािण 1152000 

९ वडा नं २ स्वास्थर् चौकी घेरावार िथा कम्पाउण्ड वाल तनमािण 960000 
११ वडा नं ४ भवन ममिि 417327 

िम्मा 2529327  
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77.  घटी अनपुातिक कट्टीाः गो.भौ.२८ तमति २०७७।०३।२७ मा िंघीर् िििि िफि  वडा नं. १० मा कम्पाउण्ड 
वाल तनमािण कार्िको लातग रु.१३५७४३४ मध्रे् पातलकाले रु.११५२००० बेहोने र बाँकी रकम उपभोक्ता 
ितमतिले बेहोने गरी िम्झौिा गरेको छ । िर उपभोक्ता ितमतिले रु.१२५७४४६ बराबरको मात्र कार्ि 
िम्पन्न गरेको देन्खएकोले  पातलकाले रु.१०६७१४४ मात्र खचि लेख्न तमल्ने देन्खतछ । िर पातलकाले 
रु.११५२००० खचि लेखेकोले उपभोक्ता ितमतिलाई रु.८४८५६ बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । ििथि 
उक्त बवढ भकु्तानी भएको रकम अिूल गरी िंघीर् िंन्चि कोर् दान्खला हनुपुने रु.  
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78.  खचिको तबल भरपाई पेश नभएको – आतथिक कार्िववतध तनर्मावलीको तनर्म ३६ (३) अनिुार िरकारी रकम 
खचि गदाि िोको तबल भपािइ िवहिको लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । िर गो.भौ.३३ तमति २०७७।०३।३१ 
बाट देहार्को न्शर्िकबाट रकम खचि िनाएकोमा शे्रस्िामा खचिको ववल भरपाई िंलग्न रहेको नदेन्खएको भनी 
औल्र्ा पश्चाि आतथिक वर्ि २०७५।७६ को स्वास्थर् िफि को खचि नभई बाँकी रहेको वफिाि पाठाउन बाँकी 
रकम २०७५।७६ को लेखापरीक्षणको क्रममा तमति २०७६ फागनुमा न्शक्षा िफि बाट खचि लेन्ख वफिाि 
पठाएको बेरुिू दान्खला भौचर पेश गरेकोमा उक्त बैंक भौचर बराबरको रकमको गोश्वरा भौचर ितु्रमा 
नउठाएकोले वहिाब तमलान खचि गरेको प्रमाण पेश । ििअनिुार स्वास्थर् िफि  खचि लेन्खन ुपनेमा न्शक्षािफि  
खचि लेन्खएकोले न्शक्षिक फरक पारी खचि लेखेको देन्खएको खचि रकम तनर्तमि नदेन्खएको  रु. 

ति .नं . खचि लेखाकंन गररएको न्शर्िक  रकम 
१ ठाडो खोला पक्की पलुको डीपीआर तनमािण 1300000 

२ 
तर्नुिम िेवा मापदण्ड कार्ाितवर्नको लातग आवश्र्क औिार उपकरण िथा स्वास्थर् 
िामातग्र खररद 150000 

३ ववत्तीर् िाक्षरिा कार्िक्रमका लातग मेतिन उपकरण 29964 

िम्मा 1479964  
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79.  कार्ािदेश भतदा पवहलेका ववल भरपाई  –  गो.भौ.४२९ तमति २०७७।०३।२७ बाट मवहला दतलि िम्बतधी 
कार्िक्रम र बालमैत्री वडा घोर्णा कार्िक्रम िंचालन वापि रु.९६००० खचि गरेको पाईर्ो । र्ि िम्बतधमा 
देन्खएका व्र्होराहरु र्िप्रकार रहेको छन ्।  
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१. पातलकाको प्रशािकीर् अतधकृि छैटो श्री न्ििेतर तगरीले वडा िन्चव श्री लेs बहादरु रानालाई तमति 
२०७७।०३।२५ तभत्रमा कार्िक्रम िम्पन्न गने गरी २०७६।१२।२८ मा कार्ािदेश ददएको पत्र 
शे्रस्िामा िंलग्न रहेको छ । 

२. २०७६।१२।१० मा वडा ितमतिको तनणिर्ले वडा िन्चवमाफि ि उक्त कार्िक्रम िंचालन गने तनणिर् 
गरेको गरेको छ भने वडा अध्र्क्ष श्री पणु्र्हरी भिेुलले २०७६।१२।१७ मा कार्ािदेशका लातग 
तिफाररि गरेको देन्खतछ। ववश्वव्र्ापी कोरोना महामारीका कारण नेपाल िरकारले िमेि देशव्र्ापी 
लकडाउन घोर्णा  गरी अतिआवश्र्क बाहेकका िेवा बाहेकका िंचालन गने रोक लगाएको अवस्थामा 
र्िरी कार्ि गने गरी तिफाररि गदाि कोभीड िंक्रमण फैतलन िक्न े िोन्खमलाईिमेि ध्र्ान ददएको 
देन्खएन।  

३.  शे्रस्िामा िंलग्न ववलभरपाई परीक्षण गदाि १०१ िनाको खािा िथा अतर् खचिका २०७६।०५।१२ 
मा िारी गररएका रु.३८९२० को तबल, ६७ िना को खािा िथा अतर् खचिको २०७६।०५।२७ 
मा िारी भएका रु.२२५५० र १०२ िनाको खािा िथा अतर् खचिको २०७६।१०।२६ र ३० मा 
िारी भएका रु.३५४५० का ववल िंलग्न रहेको देन्खतछ । वडा ितमति िथा प्रशािकीर् अतधकृिले 
कार्ि िरुु गनि आदेश ददएको तमतिभतदा पवहलेको तबलभरपाई िंलग्न रहेकोले उक्त कार्िक्रम िोकीए 
बमोन्िम भएको हो र पेश भएका ववल भरपाईहरुिमेि र्थाथि हनु ्भन्न िवकएन ्। 

 िघीर् िरकारबाट हस्िातिररि कार्िक्रम  

 न्शक्षा िफि   

80.  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 
८९ िा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.  89 वटा ववद्यालर् ३४४ १६२ १८२ १०२५३ 
 

र्ि िम्बतधमा तनम्नानिुार देन्खएको छ । 
• स्थानीर् िह मािहिमा रहेका ८९ ववद्यालर्मध्रे् १०  ववद्यालर्मा ववद्याथी भएपतन न्शक्षक दरबतदी 

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

• ८९ ववद्यालर्मा ३४४ न्शक्षक दरबतदी रहेकोमा १६२ पदमा स्थार्ी पदपिुी भएको 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 िमार्ोिन गनुिपदिछ । 

 

81.  अनगुमन प्रतिवेदन पेशाः न्शक्षा िथा मानव श्रोि ववकाि केतरबाट िर्ार पाररएको कार्िक्रम कार्ाितवर्न 
पनु्स्िका २०७६।७७ शैन्क्षक गणुस्िर िदुृढीकरण कार्िक्रमबाट माध्र्तमक ववद्यालर्हरुमा पसु्िकालर् 
स्थापना िथा व्र्वस्थापन, न्शक्षण तिकाइमा आ.इ.ति.टी प्रर्ोग र ववज्ञान प्रर्ोगशाला स्थापनाका लातग प्रति 
ववद्यालर् रु.६५००००/- र ववज्ञान, गन्णि र अंग्रिेी िामग्री (KITS)  अनदुान रू. ५०,०००/–का दरले 
एकमषु्ट अनदुान रकम उपलब्ध गराउने र िो रकमबाट िोवकएको स्पेन्शवफकेशन अनिुारका वकिाव िथा 
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ल्र्ाव िामग्री र ववज्ञान िामग्री कार्िववतध अनिुार खररद गरे नगरेको अनगुमन गनुिपने व्र्वस्था छ। पातलकाले 
देहार्का ववद्यालर्हरुलाइि उन्ल्लन्खि शीर्िकमा रु. ७१००,०००/-अनदुान रकम उपलब्ध गराएकोमा 
िोवकएबमोन्िमको काम भए नभएको िम्वतधमा अनगुमन हनुपुदिछ । 

 भोचर नं. ववद्यालर्को नाम कार्िक्रमको नाम रकम 
६५।०७७।२।५ कमला मा.वव.छहरे ICT Lab 650000 
 िरस्विी मा.वव. वहलेपानी ICT Lab 650000 
 मा.वव.िातदाने, िरार्ोटार ICT Lab 650000 
 मा.वव. हतलडाडँा ICT Lab 650000 
 वहराथमु्की मा.वव., िोश्रामखोला ICT Lab 650000 
 मा.वव. मझवुा दोभान ववज्ञान प्रर्ोगशाला ६५०००० 
 मा.वव. महभीर पसु्िकालर् ६५०००० 
 मा.वव. न्शशावोट पसु्िकालर् ६५०००० 
 िनिेवा मा.वव. ररटे्ठ पसु्िकालर् ६५०००० 
 मा.वव. गैरीखानी पसु्िकालर् ६५०००० 
  िम्मा ६५००००० 
 मा.वव. लाम्पाटन, विािे KITS अनदुान २००००० 
 भवानी मा.वव. कत्लेन्शखर KITS अनदुान ५०००० 
 मा.वव मझवुा दोभान KITS अनदुान ५०००० 
 चम्पादेवी मा.वव.  KITS अनदुान ५०००० 
 मा.वव. आम्वोटे KITS अनदुान ५०००० 
 िनप्रमेी मा.वव. KITS अनदुान ५०००० 
 तन.मा.वव. लङ्गुरडाडा KITS अनदुान ५०००० 
 तन.मा.वव. कालीमाटी KITS अनदुान ५०००० 
 िनज्र्ोति तन.मा.वव.  KITS अनदुान ५०००० 
  िम्मा ६००००० 
  कुल िम्मा ७१०००००  

 

82.  वढी तनकािााः न्शक्षा िथा मानव श्रोि ववकाि केतरबाट िर्ार पाररएको कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िका 
२०७६।७७ शैन्क्षक गणुस्िर िदुृढीकरण कार्िक्रमबाट ववज्ञान, गन्णि र अंग्रिेी िामग्री (KITS)  अनदुान 
रू. ५०,००० /– का दरले एकमषु्ट अनदुान रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। पातलकाले मा.वव. लाम्पन 
विािेलाई रु.२००००० अनदुान ददएको देन्खएकोले तनदेन्शका ववपररि हनुे गरी रु.१५०००० वढी तनकािा 
ददएकोले अिलु गरी िंघीर् िञ्चीि कोर् दान्खला गनुि पने रु.  

 
 
 
 

१५०००० 
83.  छात्रवनृ्त्त वविरणाः पातलकाले छात्रवृन्त्त तनकािा ददएको रकम ववद्यालर्ले िोही प्रर्ोिनमा खचि गरेको अनगुमन 

गरी र्वकन गनुि पदिछ।र्ो वर्ि पातलकाले गोश्वारा भौचर नं. ५०।२०७७।१।८ बाट ४८ ववद्यालर्लाई 
देहार् अनिुार दतलि, तिमातिकृि र छात्रा छात्रवृन्त्त रू. १८३१६००।– तनकािा ददएको छ। छात्रवृन्त्त 
िम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा तनम्नानिुार छन ्–  

 

 छात्रवृन्त्तको प्रकार ववद्यालर् िंखर्ा ववद्याथी िंखर्ा छात्रवृन्त्त दर िम्मा रकम 
छात्रा  ३४३६ ४०० ४५७२०० 
दतलि  ११४३ ४०० १३७४४०० 
िम्मा  ४५७९ ४०० १८३१६००  

 

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

85.  पातलकाले छात्रवृन्त्त तनकािा ददएको रकम ववद्यालर्ले िोही प्रर्ोिनमा खचि गरेको र्वकन गनुि पदिछ । र्ो 
वर्ि छात्रवृन्त्त तनकािा ददएको रकम ववद्यालर्ले ववद्यातथिलाई वविरण गरेको भरपाई पेश गरेका छैनन ्।  
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पातलकाले प्रतिक्रीर्ाबाट उक्त रक वविरणको भरपाई पेश गरेको छ । ििथि उक्त वविररि रकम िम्बतधमा 
पातलकाले अनगुमन गरी िोको िदपुर्ोग भएको िम्बतधमा र्वकन गनुिपदिछ ।  

86.  शौचालर् तनमािणाः कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िकाको वक्रर्ाकलाप नं.११.१.२.१ शौचालर्को आवस्र्किा 
भएका  ववद्यालर्हरुलाई पानी िथा स्वास्थर् र िरिफाई िवहिको शौचालर् तनमािण कार्िको लातग रु.७ 
लाखको दरले अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ ।कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िकामा भौतिक िधुार ववस्िार 
कार्िक्रम कार्ाितवर्न गदाि िम्पन्न कार्िको नापी वकिाब र तनमाण िम्पन्न भए पश्चाि कार्ि िम्पन्न प्रतिबेदन 
िर्ार गनुि पने उल्लेख छ । र्ो वर्ि गाउँपातलकाले गोश्वाँरा भौचर नं. ६५।०७७।२।५ बाट देहार् अनिुार 
३ वटा ववद्यालर्लाई शौचालर् तनमािण गनि अनदुान तनकाशा ददएकोमा उक्त तनमािण कार्ि िम्पन्न गरी नापी 
वकिाब िथा कार्ि िम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको नदेन्खएकोले तनमािण कार्ि िम्पन्न गरी नापी वकिाव र 
कार्ििम्पन्न प्रतिवेदन पेश हनुपुने रु 2100000 

 ति.नं. ववद्यालर्को नाम रकम 
१ िोरवाराही प्रा.वव. वाघमारा 700000 

२ घ्र्ाम्पादेवी तन.मा.वव., घ्र्ाम्पा 700000 

३ प्रा.वव. वाघमारा 700000 

िम्मा  2100000   
87.  पाठ्यपसु्िक अनदुानाः न्शक्षा ववज्ञान िथा प्रववतध ववकाि मतत्रालर्वाट तमति २०७६।४।२७ मा स्वीकृि 

भएको कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िकाको मागिदशिनको वक्रर्ाकलाप नं. ३.१ मा IEMIS मा प्रववष्ट िथर्ाङ्कलाई 
िम्वन्तधि ववद्यालर्बाट कक्षागि ववद्यातथिको र्थाथि िथर्ाङ्किँग  ित्र्ापन गराई आवस्र्क कक्षागि र ववर्र्गि 
पाठ्यपसु्िकको िँखर्ा र्वकन गरी पवहलो पटक ववद्याथी िंखर्ाको ७५ प्रतिशिलाई अनदुान ददने, २०७७ 
वैशाखमा शरुुहनुे शैन्क्षक शत्रको ववद्याथी भनािको वववरण, पाठ्यपसु्िक खररद र वविरण गरेको वववरणका 
आधारमा र्वकन हनुे रकममात्र थप अनदुान ददने उल्लेख छ।र्ो वर्ि पातलकाले गो.भौ.नं. ८९ ववद्यालर्लाई 
७५ प्रतिशिले हनुे रकम वहिाव गरी रु.४१२८३७१।५० पाठ्यपसु्िक अनदुान उपलव्ध गराएकोमा शैन्क्षक 
शत्रको िरुुवािमै परुा िेटमा पसु्िक उपलब्ध भए नभएको अनगुमन गरी उपलब्धिाको ितुनन्श्चि गरेको 
देन्खएन।कार्िववतधले तनददिष्ट गरे अनरुुप अनगुमन गरी िमर्मै िवै ववद्याथीले पाठ्यपसु्िक प्राि गरेको र वचि 
रहेको रकम वफिाि गरेको ितुनन्श्चि गनुिपदिछ।  

88.  िेतनटरी प्र्ाड खररदाः िामदुावर्क ववद्यालर्का छात्राहरुलाइि तनशलु्क स्र्ातनटरी प्र्ाड वविरण गनि पातलकाले 
उत्पादक कम्पनीको होलिेल दरमा ३७८७८ प्र्ाकेट िेतनटरीप्र्ाड िोझै खररद गरी गो.भौ.नं. १४७ र 
१४८।०७७।३।३१ बाट रु. २४९९९७०।– भकु्तानी  गरेको छ । ।प्र्ाड खररद िथा वविरण 
िम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा तनम्नअनिुार छाः 

 

 ति.नं. आपूतिि किाि दर िंखर्ा रकम 
१ िनक कस्मेटीक्ि एण्ड तगफ्ट हाउि ६६.००३ ७५७५ ४९९९७५ 
२ रवी िनरल स्टोिि ६५.९९५ ३०३०३ १९९९९९५ 
 िम्मा  ३७८७८ २४९९९७०  

 

88.1.  प्र्ाड खररदको लातग आपूतििकिाििँग भएको िम्झौिामा आपूतिि हनुे स्र्ानीटरी प्र्ाडको म्र्ाद िमाि हनुे अवतध 
स्टोर दान्खला हनुे िमर्मा १८ मवहना बाँकी रहेको हनु ुपने, उत्पादनको म्र्ाद िोभतदा कम हनुे भएमा ७५ 
प्रतिशि म्र्ाद बाँकी हनु ुपने उल्लेख भए िापतन िामान आपूतििको िमर्मा पातलकाले मालिामानको तनरीक्षणको 
नगरेकोले िो बमोन्िमको म्र्ाद िथा तनधािररि गणुस्िरको भए नभएको खुल्न आएन।खररद तनर्मावलीमा 
भएको व्र्वस्था अनिुार आपूतिि भएका िामानको भण्डार दान्खला गनुि अगावै तनरीक्षण गरी िोवकएको गणुस्िर 
पररमाण र अवतध बमोन्िम भएको ितुनन्श्चि गनुि पदिछ। 
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88.2.  पातलकाले छात्राहरुको स्वास्थर् िथा िरिफाईिँग र ववद्यालर् अनपुन्स्थति कम गने ववर्र्िँग िोतडएको खरीद 
कार्ि आतथिक वर्िको िरुुमा गरी िमर्मै वविरणको व्र्वस्था तमलाउनपुनेमा आतथिक वर्िको अतत्र्मा खरीद 
गरी ववद्यालर्लाई वविरण गरेको छ। िेतनटरी प्र्ाडको िरुन्क्षि भण्डारण गरी ववद्यालर्को माग अनिुार 
तनकािा ददन,े िोवकएअनिुार वविरण भए नभएको र वविरणको अतभलेख व्र्वन्स्थि राखेनराखेको अनगुमन 
गने र वर्ाितिमा रहेको मौज्दाि र्वकन गरी आगामी वर्िकोलातग आवश्र्क खुद पररमाण र्वकन गरी आवश्र्क 
पररमाणमामात्र खररद गने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ। 

 

88.3.  मू.अ.कर कट्टी नगरेकोाः मू.अ.कर तनर्मावली २०५३(२१औ ंिंशोधन) को तनर्म ६.ग अनिुार िरकारी 
तनकार् वा नेपाल िरकारको पूणि वा आंन्शक स्वातमत्व भएको िंघ िंस्थाले ठेक्का िम्झौिा वा करार अतिगिि 
आपतुिि हनुे वस्ि ुवा िेवा वापिको रकम िम्वन्तधि ठेकेदार वा आपूतििकिािलाई भकु्तानी गदाि तनिलाई भकु्तानी 
गने मू.अ.कर रकमको ५०% हनु आउने रकम तनिको नामबाट िम्वन्तधि रािस्व न्शर्िकमा िम्मा गरी 
बाँकी रकम भकु्तानी ददने व्र्वस्था छ ।उपर्ुिक्त बमोन्िको रकममा म.ुअ.कर रु. २८७६०० भकु्तानी 
ददएकोमा ५० प्रतिशिले हनुे रकम कट्टी नगरी परैु भकु्तानी ददएकोले िम्वन्तधि आतिररक रािस्व कार्ािलर्बाट 
िमार्ोिन गरेको प्रमाण पेश हनु ुपने रु १४३८०० 

89.  िमानीकरण अनदुानबाट न्शक्षकको िलब भत्ता – अतिर िरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 
९ ले स्थानीर् िहलाई िशिि अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ पातलकाले स्वीकृि दरबतदीतभत्र नपरेका 
एवं ववद्यालर्ले गि ववगिदेन्ख न ैआतिररक स्रोिबाट िलब भत्ता व्र्होरेका न्शक्षकलाई ववत्तीर् िमानीकरण 
अनदुानबाट रु. २५२१८९६८/  िलब भत्ता  अनदुान ददएको पाईर्ो । ििथि पातलकाको अतिररक आम्दानी 
िमेि तर्नु रहेको अवस्थामा र्िरी ववद्यालर्ले व्र्वस्था गरेको तनिी न्शक्षकहरुको िलब वापि रकम अनदुान 
ददने कार्िमा तनर्तत्रण हनु ुिपदिछ ।  

 

 स्वास्थर्िफि   
90.  और्धी खररद – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबि लाख 

रुपैर्ाँिम्मको और्तधितर् मालिामान उत्पादकले रावष्ट्रर् स्िरको िमाचार पत्रमा िूचना प्रकाशन गरी िोकेको 
तबक्री मूल्र्मा िोझै खररद गनि िवकने व्र्वस्था भए छ । िर स्थानीर् िहहरुले उक्त प्रवक्रर्ावेगर रु. 
१७३६७९४/ का और्तध िोझै खररद गरेको छ । र्ि िम्बतधी देन्खएको व्र्होराहरु न्न्नानिुार छनाः 

 

90.1.  खररद गरेका उक्त और्तध कुन और्तध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र िोको मूल्र् रावष्ट्रर् पत्रपतत्रकामा 
प्रकाशन िमेि भएको नदेन्खएको,  

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

 

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

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

 ििथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको वववरण अद्यावतधक हनु ेगरी अतभलेख राख्न,े िोकीएको 
गणुस्िर अनिुारकै और्तध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद गररएको और्तधको वववरण 
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खलु्न ेगरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथिक वर्िको अतत्र्मा बांकी रहेको और्तधहरु न्िम्मेवारी न्ितिी अतभलेख 
व्र्वन्स्थि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

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

92.  प्रमाण वेगर भकु्तानीाः आतथिक कार्िववतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ (८) अनिुार कुनै रकमको 
भकु्तातन ददँदा रीि पगेु वा नपगेुको िाँच गनुि पने व्र्वस्था छ ।भकु्तातन गनुि पने रकम एवकन नगरी भकु्तातन 
गनुि हुँदैन।िोही तनर्मावलीमा गि वर्िको दावर्त्व बाँकी रहेमा भकु्तानी  ददन बाँकीको कच्चावारीमा चढाई 
प्रमान्णि गरी राख्नपुने व्र्वस्था छ।पातलकाले गोश्वारा भौचर नं. ३६।०७६।१२।२१ बाट करारको 
कमिचारीलाई िलव भकु्तानी दददा गंगा कुमारी पलुामीलाई गि वर्िको िेठ र आर्ाढको छुट पाररश्रतमक खचि 
रु. १८००० लेखेकोमा ववगिमा भकु्तानी नभएको प्रमाण पेश हनु िकेन।उक्त रकम अिलु गनुि पदिछ रु..... १८००० 

93.  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 
। ववगि वर्िमा स्वास्थर् चौकीहरुमा उपलव्ध गराएको तर्ानोझोलाको मौज्दाि पररमाण र्वकन नगरी र्ो वर्ि 
पनु २०० वटा तर्ानो झोला खररद िथा स्वाश्थर् चौकीमा वविरण गरी गरी भौ नं  १२५।०७७।३।२२  
वाट रु. १७९८९६। खचि लेखेको छ । पातलका अतिगििका स्वास्थर् िंस्थाहरुबाट र्ािार्ाि खचि वविरण 
भएको वववरण अनिुार िम्मा १२६ िना मवहलाहरुले प्रितुि िेवा प्राि गरेको देन्खर्ो । प्रितुि िंखर्ाको 
आधारमा र्ो वर्ि खररद भएकोमध्रे् ७४ थान तर्ानो झोलाहरु मौज्दािमै बाकी रहने र गि वर्ािको मौज्दाि 
हदुा अझ वढी मौज्दाि रहने देन्खएकोले आवश्र्किा भतदा बढी हनुे गरी खररद गरेको  देन्खर्ो । आवस्र्किा 
भतदा वढी खररद गने कार्िमा तनर्तत्रण हनु ुपदिछ ।  

94.  माि ृिथा नवन्शश ुस्वाश्थर् कार्िक्रमाः माि ृिथा नवन्शश ुस्वाश्थर् कार्िक्रमबाट र्ो वर्ि प्रििुी र्ािार्ाि, 
प्रोत्िाहन िथा िंस्थागि रुपमा भकु्तानी हनुे रकमिमेि देहार्अनिुार रू. ६२९०००।– खचि लेखेकोमा 
तनम्न व्र्होरा देन्खर्ोाः  

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

४ पटक िवुवधा 
तलने िंखर्ा 

स्वाश्थर् िस्थाले 
पाउने रकम 

पातलकाबाट 
खचिलेख्न ुपने रकम 

िशििबाट 
लेखेको खचि 

२०।०७६।११।२ वाहनु तिल्पङु १५ ११ १५००० 538०० ७८००० 
 वेलघारी ४२ ३१ ४२००० १५०८०० १९६४०० 
 लाम्पनटार ४२ २२ ४२००० १४३६०० २१२००० 
 आम्वोटे १५ ९ १५००० ५२२०० ७६६०० 
 बालािोर १२ ९ १२००० ४३२०० ६६००० 

िम्मा  १२६ ८२ १२६००० ४४३६०० ६२९०००   
95.  पातलकाले गाउँपातलकाको िफि बाट थप गरेको रू. १२६००० गाउँपातलकाको आतिररक स्रोिबाट खचि 

लेख्नपुनेमा िंघीर् िशििबाट खचि लेखेकोले िो रकम िंघीर् िन्ञ्चिकोर् दान्खला गनुि पदिछ रू...... १२६००० 
96.  तनदेन्शका अनिुार आमा िरुक्षा कार्िक्रमबाट प्रोटोकल अनिुारका ८२ र प्रोटोकल नपगेुका ४४ िमेि िम्मा 

१२६ िनाको खचि रु. ४४३६००।–पातलकाले थप गरेको रु. १००० ले १२६ िनाको हनुे रु.१२६००० 
िमेि गणना गदाि िम्मा रु. ५६९६०० खचि लेख्न तमल्नेमा पातलकाले रु.६२९००० खचि लेखकोले रु.  
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५९४०० तनदेन्शका ववपररि वढी खचि लेखेको भनी लेखापरीक्षणबाट औल्र्ापश्चाि उक्त रकममा भकु्तानी तलन े 
लाभग्राहीहरु देन्खने एएनिी काडि पेश गरेकोछ ।ििथि पातलकाले खचि लेखदा प्राि प्रमाण कागिाि िंलग्न 
राख्निेफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

97.  खचि लेखेको ववल भरपाईिाथ िम्लग्न कागिाि परीक्षण गदाि ८२ ितु्केरीको मात्र प्रोटोकल अनिुारको िमर् 
पगेुको िनाई एएनिी काडि िमावेश गरी खचि लेखेको देन्खर्ो । बाँकी ४४ िना ितु्केरीको एएनिी काडि 
िथा तनिहरुको पररचर् खुल्ने कागिािवेगर प्रितुि र्ािार्ाि खचि, िस्थागि अनदुान र पातलकाले थप गरेको 
रकमिमेि प्रति ितु्केरी रु. ४००० को दरले रू. १७६००० भकु्तानी ददएको देन्खएकोले िो िम्वतधमा 
पातलकाले िी िस्थामा ितु्केरी भएका वास्िववक लाभग्राहीलाई भकु्तानी भएको हो होईन र्वकन गनुि पदिछ 
भन औल्र्ाए पश्चाि पातलका ४४ िनाकै एनएििी काडि पेश गरेको छ । ििथि पातलकाले र्ि प्रकारका 
रकम भकु्तानी िथा खचि लेखदा खचि लेख्न तमल्न ेप्रर्ाि प्रमाण कागिाि िंलग्न रान्ख खचि लेख्न ेिफि  ध्र्ान 
ददनपुदिछ ।   

98.  वढी ग्रडे भकु्तानीाः पातलकाले अदालिको फैिला िथा अथिमतत्रालर्को पररपत्र अनिुार २०५७।४।१ भतदा 
पवहले िेवा प्रवेश गरेका प्राववतधक कमिचारीलाई २०७३ श्रावण देन्ख ०७७ फागनु िम्मको प्राववतधक ग्रेड 
वापिको छुट रकम भकु्तानी दददा िो अवतधको ग्रडे दरले वहिाव गरी परुानो दरले खाएको रकम कटाएर 
ददन ु पनेमा २०७६ श्रावण देन्ख खान पाउने दरले वहिाव गरी भकु्तानी ददएको छ।गो.भौ.नं. 
५४।०७७।१।२१ बाट छुट ग्रडे भकु्तानी दददा चाल ुआ.व. को दरले वहिाव गरी २०७६ माघ मवहनािम्म 
४५ मवहना कार्म गरी एकमषु्ठ परुानो ग्रडेिमेि कट्टा नगरी भकु्तानी ददएको देन्खएकोले देहार्अनिुार 
कमिचारीहरुलाई वढी भकु्तानी ददएको रकम अिलु गनुिपने देन्खर्ो रु..... १४०६४६ 

 नाम थर भकु्तानी ददनपुनि 
रकम 

परुानी ग्रडे िम्मा भकु्तानी 
ददनपुने रकम 

भकु्तानी रकम वढी रकम 

ववनोद चौधरी ९३४८० २४९६० ६८५२० १०८००० ३९४८० 
मोहनवहादरु दाहाल ९३४८० २४९६० ६८५२० १०८००० ३९४८० 
मदन ववक्रम दाहाल ९३४८० २४९६० ६८५२० १०८००० ३९४८० 
िाववत्रा कुमारी दाहाल 77994 15600 62394 84600 22206 

िम्मा १४०६४६   
99.  शीर्िक फरक पारी खचिाः पातलकाले अथिमतत्रालर्द्वारा िारी खचिको िँकेि र वगीकरणमा िोवकए अनिुारका 

खचि िंकेि नं . बाट खचि लेख्न ुपदिछ। लेखापरीक्षणको क्रममा देहार् बमोन्िमका भौचर र तमतिवाट उक्त 
वगीकरणमा उल्लेख भएकोभतदा फरक शीर्िकबाट खचि लेखी भकु्तानी ददएको ददएको देन्खएकोले तनर्तमि 
नदेन्खएको रु २६२३६५ 

 भौ.नं. मिमि खर्चको मििरण खर्च लखे्नुपन ेशीर्षचक खर्च लखेेको शीर्चक रकि 
११३।०७७।२।२

५ 

कम्प्युटर मिन्टर लगषयिकष 

िेशीनरी औजषर 

िेशीनरी औजषर ३११२२ िलि २११११ १५०००० 

३०।०७६।११।८ कषयषचलय सषिषन कषयषचलय सषिग्री २२३११ िलि २११११ २०७७५ 
२९।०७६।११।८ कषयषचलय सषिषन कषयषचलय सषिग्री २२३११ िलि २११११ ५२५९० 
३४।०७६।११।२

२ 

सञ्चषर खर्च सञ्चषर िहशलु २२११२ िलि २११११ २४००० 

५३।०७७।१।२१ सञ्चषर खर्च सञ्चषर िहशलु २२११२ िहंगी भत्तष २११३२ १५००० 
    २६२३६५   

 कृवर् िशिि  
100.  प्रधानमतत्री रोिगार कार्िक्रम – स्थानीर् िहमा िूचीकृि बेरोिगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोिगारी प्रत्र्ाभूि 

गराउन एवम ्िामूदावर्क पूवािधारहरुको ववकाि माफि ि नागररकको िीवनर्ापनमा िधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िहतभत्र प्रधानमतत्री रोिगार कार्िक्रम िञ्चालनमा रहेको छ । र्ि कार्िक्रम अतिगिि पातलकाले र्ि 
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वर्ि ३ वटा िडकमा कि वे िथा स्ल्र्ाब तनमािण कार्ि गरी र्ि वर्ि ४० िनालाई रोिगारी उपलव्ध गराई 
रु.२९८१००० खचि गरेको छ । लन्क्षि वगिलाई ९ ददनदेन्ख ६० ददनिम्म रोिगारी उपलब्ध गराई श्रतमक 
ज्र्ाला, प्रशाितनक र कार्िक्रम खचि िमेि खचि लेखेका छन ्। उक्त खचिवाट लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन 
रोिगारी ििृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोिगारी िृििना भएको देन्खंदैन । 

 िामान्िक िरुक्षािफि   

 र्ि गाउँपातलकाले र्ो वर्ि िामान्िक िरुक्षा वापि रु ९८१७००००/ खचि गरेको छ।लेखापरीक्षण र्ोिना 
अनिुार नमनुा छनौट गरी परीक्षण गदाि देन्खएका प्रमखु व्र्होरा देहार्बमोन्िम छन–् 

 

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

 

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

 

103.  मिृक लाभग्राही लाई भकु्तानीाः पातलकाले पेश गरेको िामान्िक िरुक्षा भत्ता वविरणको खचिमध्रे् नमनुा 
छनौटमा परेको वडा नं. ६ को भरपाई परीक्षण गने क्रममा मतृ्र् ुदिािको अतभलेख माग गरी तभडान गदाि 
मतृ्र् ुभइिकेको ब्र्न्क्तको नाममािमेि भत्ता वविरण गरेको पाइर्ो । त्र्िले गदाि छनौटको दार्रा बढाएर 
अतर् वडाकािमेि मतृ्र् ुदिाि परीक्षण गदाि देहार्बमोन्िमका ब्र्न्क्तहरुको मतृ्र्पुतछ भकु्तातन भएको पाइर्ो 
।मतृ्र् ुतमति भतदा पतछ भत्ता ददन नतमल्ने हनुाले देहार्का लाभग्राहीको नाममा मतृ्र्पुतछ भकु्तातन ददएको भनी 
भरपाई िर्ार गरी खचि लेखेको रकम अिलु गरी िंघीर् िंन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

  १२००० 

 वडा नं नाम मतृ्र् ुतमति ना नं चौमातिक भकू्तानी रकम 

५ नरध्वि बढुाथोकी ०७६/५/३० १०२६ प्रथम ६००० 
५ धनवीर िाकी ०७६/५/२० २३०५ प्रथम ६००० 
िम्मा वडा िन्चव खगतेर काकी    १२०००  

 

104.  घटी वफिािाः कमािचारीले तलएको पेश्की खचिको ववलभरपाई पेश गरी िमर्मै फर्छ्यौट गनुि पदिछ।पेश्की रकम 
खचि नभै नगद बाँकी रहेमा ित्काल बैक दान्खला गनुि पदिछ। वडा िन्चवले िामान्िक िरुक्षा भत्ता वविरणका 
लातग पातलकाबाट पेश्की तलई वविरण पश्चाि बढी रकम बैक वफिाि गने गरेको पाइर्ो।देहार् बमोन्िमका 
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वडाका िन्चवले कम वफिाि गरेको रकम िम्बन्तधिबाट अिलु गरी रािश्व खािामा दान्खला हनुपुने भनी 
औल्र्ार् पश्चाि रु.२५६०० अिूल भई बेरुिू दान्खला भएको छ भने बाँकी रहेको देहार् अनिुारको रकम 
अिूल हनुपुने रु..... 

८००० 

 वडा नं वववरण वडा िन्चवको नाम अिलु हनुपुने रकम 

५ प्रथम चौमातिक वविरण भरपाई भतदा वढी खचि खगेतर काकी ८०००  
 

105.  लेखापरीक्षणको क्रममा छनौटमा परेका वडाको परीक्षण गदाि मतृ्र् ु भैिकेका ब्र्न्क्तलाईिमेि भत्ता वविरण 
भएको पाईएकोले अतर् िबै वडाहरुिंग मतृ्र् ुदिािको अतभलेख माग गदाि केही वडाबाट प्राि हनु निकेको र 
प्राि भएका वडा मध्रे् वडा नं १ र ६ बाहेकका वडाहरुमा धेरै लामो िमर् अन्घ मतृ्र् ुभएका ब्र्न्क्तको 
मात्र दिाि गरेको र र्ि आ ब मा मतृ्र् ुभएकाहरुको मतृ्र् ुदिािको अतभलेखिमेि राखेको पाइएन ।ििले 
गदाि मतृ्र् ुभैिकेका ब्र्न्क्तलाई भत्ता वविरण भए नभएको र्वकन गनि िवकएन। 

 

106.  नागररकिा नम्वर उल्लेख नभएकोाः िामान्िक िरुक्षा तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १३ मा ऐन ववपररि 
िामान्िक भत्ता तलएको िानकारी हनु आएमा पातलकाले छानववन गरी अिलु उपर गराउने र पदातधकारी 
िथा कमिचारीको तमतलमिो वा िम्लग्निामा ऐन ववपररि हनुे गरी िामान्िक िरुक्षा भत्ता वविरण भएको 
देन्खएमा कारवाहीको लातग लेखी पठाउन ुपने उल्लेख छ।िामान्िक िरुक्षा भत्ता वविरण गदाि नागररकिा 
नंबर उल्लेख गनुि पदिछ। वविरण गदाि एउटै नाम भएका ब्र्न्क्त धेरै िना  हनु िक्ने र ब्र्न्क्त न्चन्ने आधार 
नै नागररकिा नम्बर भएकाले अतनबार्ि रुपमा उल्लेख गनुि पनेमा पातलकाले नागररकिा नंम्वर नभएका १५७० 
लाभग्राहीलाई िामान्िक िरुक्षा भत्त वविरण गरेकोले भकु्तानी ददएका व्र्क्ती वास्िववक लाभग्राही भए नभएको 
र्वकन हनु िकेि।लेखापरीक्षणको क्रममा नमनुा छनौट गरी परीक्षण गररएका वडामा िामान्िक िरुक्षा भत्ता 
पाउन र्ोग्र् नरहेका व्र्न्क्तको नाममा िामान्िक िरुक्षा भत्ता खचि लेखेको देन्खएकोले देहार्का वडामािमेि 
र्ि प्रकारको िोन्खम रहेको देन्खतछ।र्ि बारेमा पातलकाले िामान्िक िरुक्षा भत्ता तनर्मावली, २०७६ 
बमोन्िम टुङ्गो लगाउन ुपदिछ ।  

 

 वडा नं िम्मा लाभग्राही नागररकिा नं उल्लेख नभएको 
१ ३६४ २११ 

२ ३३५ १६३ 
३ २१० १०० 
४ २९३ १२७ 
५ ३२६ १४४ 
६ ३८५ १९६ 
७ १७६ १०३ 
८ २४२ १४७ 
९ ३२८ १९० 
१० २१७ ७० 
११ २७५ ११९ 
 ३१५१ १५७०  

 

107.  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 ु पनेछ 
।उपतनर्म १ बमोन्िम चौमातिक प्रतिवेदन पठाउंदा पवहलो चौमातिक प्रतिवेदन मंतिर ७ गिे तभत्र दोस्रो 
चौमातिक प्रतिवेदन चैि ७ गिेतभत्र र िेस्रो चौमातिक प्रतिवेदन िथा वावर्िक प्रतिवेदन अको आतथिक बर्िको 
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िाउन १५ गिेतभत्र ववभागले िोकेबमोन्िम पठाउन ुपनेछ भन्ने व्र्वस्था भएकोमा गाउँपातलकामा िो तनर्मको 
पालना भएको पाइएन । गाउँपातलकाले तनर्मको पालना गने ववर्र्मा ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ । 

108.  कोतभड–१९ िफि ाः आ.व २०७६।७७ को आर्ाढ मिातििम्म कोतभड–१९ रोकथाम िथा तनर्तत्रणको 
लातग भएको आम्दानी िथा खचिको वववरण तनम्नानिुार रहेको छ। 
आम्दानी स्रोि रकम रु खचि न्शर्िक  रकम रु 
नेपाल िरकार 12022000 राहि वविरण 4624283 
प्रदेश िंन्चि कोर्बाट  800000 क्वारेतटाइन होन्ल्डङ िेतटर तनमािण 

व्र्वस्थापन  
182000 

रािस्व वाँडफाड 1704000 आईिोलेशन केतर तनमािण 70065 
  िनशन्क्त पररचालन 3731792 
  और्धी िथा स्वास्थर् िामाग्री खररद 559004 
  स्वास्थ पूवािधार तनमािण 850000 
  अतर् शीर्िकमा खचि 1926620 
  मौज्दाि बाकँी 2582236 
िम्मा  14526000 िम्मा 14526000 

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

पातलकाले २०७७।१।२५ को पतत्रकामा ३ ददनको अवतध राखी बोलपत्रको िचुना प्रकाशन गरेकोमा 
मधगुँगा िप्लार्ििको एकमात्र वोलपत्र परे अनिुार िोही िप्लार्िि िँग रु. ४६,२४,२८३ बरावरको खाद्यान्न 
िामग्री खररद गरी २८९२ पररवारलाई वविरण गरेको छ भने बाँकी िामग्रीहरु िोझै खररद गरेको छ। 

 

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

िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा ८ िना िदस्र् रहेको स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन ितमति 
गठन गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा िोवकएबमोन्िमको ितमति गठन गरेको/ितमति गठन भई १ 
पटक मात्र बैठक बिेको छ । उक्त बैठकले आगलागी ितर् क्षिी भएमा तनर्मानिुार पातलकाबाट क्षतिपिुी 
स्वरुप रकम िहर्ोग गने, बाढी पवहरोबाट हनुे हानीनोक्िानीको क्षतिपिुी वापि रकम प्रदान गने र वववपद 
व्र्वस्थापन तर्नु गनि िबैले आआफ्नो ठाउँबाट पहल गने तनणिर् गरेको छ । त्र्िैगरर पातलले कोतभड १९ 
को तनर्तत्रका लातग तमति २०७७।०१।०३ मा ११ िदस्र्ीर् कोतभड तनर्तत्रण िथा व्र्वस्थापन ितमति 
गरेको छ । उक्त ितमतिको ३ पटक बैठक बिी मखुर् िहरहरुमा रोिगारीका लातग गई अलपत्र परेका 
पातलकाका नागरीकहरुलाई उद्बार गरी ल्र्ाउने, राहाि िामाग्री वविरण गने, कोतभड १९ ववरुद्ध िनचेिनिा 
फैलाउने, क्र्ाररवटन व्र्वस्थापन लागर्िका कार्िहरुमाफि ि िंक्रमण तनर्तत्रणमा िवक्रर् रुपमा िहभागी हनुे 
तनणिर् गरेको  देन्खर्ो ।  

 

110.  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/गराउन िम्बतधी व्र्वस्था छ 
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। पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोवकएका कार्िहरू नगरेको पाइएन । ऐन िथा तनर्मावलीको पालना 
गनुि/गराउन ुपदिछ ।  

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

 

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

व्र्होरा रकम 

र्ोिनाको रकम भकु्तानी गदाि कार्ििम्पन्न प्रतिवेदन अनिुार हनु ुपनेमा तनम्न र्ोिनाहरुको रकम 
भकु्तानी गदाि कार्ि िम्पन्न प्रतिवेदनमा भतदा बढी भकु्तानी भएको देन्खएकाले उ ि बाट रकम अिलु 
उपर गरी िंन्घर् िंन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु 

 

वडा नं १ बाटो ममिि उ ि भौ नं ५४ अनिुार कार्ििम्पन्न प्रतिवेदनमा घटी काम भएको 
िर रकम भकु्तानी भन ेपरैु भएको २२८५ 

कालीमाटी पलुामी टोल 
वेथीपाखा बाटो ममिि उ ि 

भौ नं १०९ अनिुार कार्ििम्पन्न प्रतिवेदनमा घटी काम भएको 
िर रकम भकु्तानी भन ेपरैु भएको २१२३ 

नक्कले करुतिेल बाँध तिचाइ 
कुलो ममिि उ ि 

भौ नं १११ अनिुार कार्ििम्पन्न प्रतिवेदनमा घटी काम भएको 
िर रकम भकु्तानी भन ेपरैु भएको 

१३३४ 

काहलेुपाखा आरुबोट िल्लो 
बाटो तनमािण उ ि 

भौ नं १२२ अनिुार कार्ििम्पन्न प्रतिवेदनमा घटी काम भएको 
िर रकम भकु्तानी भन ेपरैु भएको 

९४५१ 

आरुबोट काहलेु बाटो ममिि 
घिी डाँडा उ ि 

भौ नं १२५ अनिुार कार्ििम्पन्न प्रतिवेदनमा घटी काम भएको 
िर रकम भकु्तानी भन ेपरैु भएको 

३३०८ 

वडा नं ७मा पत्र्ानी कृवर् 
भवन तनमािण उ ि 

भौ नं २२१ अनिुार लागि अनमुानमा तड पी िी नभएको िर 
कार्ि िम्पन्न प्रतिवेदनमा भएको, डी पी िी र इट्टाको ग्राहोको दर 
फरक परेकोले बढी भएको रकम रु   

६६३८८ 

वडा नं ४ मा इनार बेल्टार 
आर तभ टी  तनमािण उ ि 

भौ नं २२१ अनिुार लागि अनमुानमा भतदा खदु काम भएकोमा 
७।२० वप तभ िी कपर वार्रको दर बढी राखेको र ढुवानी 
भाडा राख्न नपाइनेमा ढुवानी भाडा राखेकोले बढी भएको रकम 
रु  

५९४४ 

बिार मोटरबाटो िथा स्टल 
तनमािण उ ि 

भौ नं २२३ मा १२. ५cm gravelling work को दर बढी राखी 
रकम बढी भकु्तानी भएको रु 

५०३८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

२४६५८४ 
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आपँखोला तनगरेु िडक ममिि उ 
ि 

भौ नं ३३० अनिुार कार्ििम्पन्न प्रतिवेदनमा घटी काम भएको 
िर रकम भकु्तानी भन ेपरैु भएको २५२० 

बातरे मोटरबाटो िोतलङ उ ि भौ नं ३५२ अनिुार तबल भरपाइ, कार्ििम्पन्न प्रतिवेदनमा घटी 
काम भएको िर रकम भकु्तानी भन ेपरैु भएको ४४६८ 

नकि टे इनार तनमािण उ ि 
भौ नं ४१४ अनिुार कार्ििम्पन्न प्रतिवेदनमा घटी काम भएको 
िर रकम भकु्तानी भन ेपरैु भएको ५००२ 

न्चिापानी, गैरो, कात्तीके, 

नागभञ्र्ाङ मोटरबाटो ममिि िथा 
तनमािण उ ि 

भौ नं ४३७ अनिुार कार्ििम्पन्न प्रतिवेदनमा घटी काम भएको 
िर रकम भकु्तानी भन ेपरैु भएको १५७७ 

कोल्टार तिचांइ कुलो ममिि 
र्ोिना उ ि 

भौ नं ४५५ अनिुार कार्ििम्पन्न प्रतिवेदनमा घटी काम भएको 
िर रकम भकु्तानी भन ेपरैु भएको ३८३९ 

काफ्ले पान्ख्रन गैरा खानेपानी 
इनार तनमािण उ ि 

भौ नं ४६६ अनिुार कार्ििम्पन्न प्रतिवेदनमा घटी काम भएको 
िर रकम भकु्तानी भन ेपरैु भएको २०७६ 

चाल ुभौ नं २ 

िारानाथ अधकारीले गा पा भवन तनमािणबाट क्षिी भएका 
व्र्क्तीहरुले पाउन े रकम एकमषु्ट १४०००० बझुेको िर 
भरपाइमा १३३०३५ मात्र भएकोले बाकीीँ रकम िारानाथ 
अतधकारीबाट रकम अिलु उपर गरी िंन्घर् िंन्चि कोर्मा 
दान्खला गनुिपने  

६९६५ 

चाल ुभौ नं  ३ वडा नं ०१ मा तिि तबशेर् कार्िक्रम गरेको िर कुनै फोटोहरु 
नराखेकाले आवश्र्क फोटोहरु राख्नपुने देन्खतछ ४५००० 

चाल ुभौ नं  ५ 
कार्िक्रमको लागी खचि भएको भनी आवश्र्क कागिाि बेगर 
होटललाई भकु्तानी गदाि रु २०००० भतदा िानो टुक्रा टुक्रा 
तबल िारी गरी भकु्तानी भएको    

चाल ुभौ नं  ६ 

पोष्टमाटिमको लागी बोलेरो प्रर्ोग गरेबापि गाडीधनीले पाउन े
रकम भौ नं ७६ को टीप्पणी अनिुार १२००० हनुपुनेमा बढी 
रकम भकु्तानी भएकोले बढी रकम न्िि बहादरु खत्रीबाट अिलु 
उपर गरी िंन्घर् िंन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने, 

४६६६ 

चाल ुभौ नं  ७ 

वडा अध्र्क्ष िथा वडा िन्चवको बैठक भत्ता बापिको रकम 

प्रदेश रािपत्रमा २०७६ कान्त्तिक देखी ददने तनणिर् भएको िर 
वडा नं ०५ का वडा अध्र्क्ष ददनेश रमौलीलाई श्रावण देखी 
ददएकाले रकम बढी भकु्तानी भएकोले बढी भएको रकम वडा 
अध्र्क्षबाट  उपर गरी िंन्घर् िंन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने, 

४५००० 

चाल ुभौ नं  ८ 

पोष्टमाटिमको लागी बोलेरो प्रर्ोग गरेबापि गाडीधनीले पाउन े
रकम भौ नं ७६ को टीप्पणी अनिुार १२००० हनुपुनेमा बढी 
रकम भकु्तानी भएकोले बढी रकम न्िि बहादरु खत्रीबाट अिलु 
उपर गरी िंन्घर् िंन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने, 

८००० 

चाल ुभौ नं ९ 
वडा नं ०७ का वडा िन्चवलाई भौ नै २३८ बाट मंतिर-बैशाख 
िम्मको खािा खचि बापिको रकम भकु्तानी गरेकोले दोहोरो 
रकम भकु्तानी भएको हुँदा दोहोरो भकु्तानी भएको रकम वडा 

२१६०० 
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िन्चवबाट तभम बहादरु पलुामी बाट  उपर गरी िंन्घर् िंन्चि 
कोर्मा दान्खला गनुिपने, 

िम्मा २४६५८४ 
 

113.  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 । पातलकालबाट गि ववगिका बेरुिूहरु फर्छ्यौट गरी िम्परीक्षणका 
लातग अनरुोध भएको छैन ्। ििथि ऐन िथा तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनिुार उक्त बेरुिूहरु फछिर्ौट 
गनुिपदिछ । 
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िीनपाटन 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) 

िीनपाटन 
गाउँपातलका 

तितधलुी 
34004 413102 95174 8411 143050 659737 374983 182967 138452 696402 -2661 

 

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 

िीनपाटन 
गाउँपातलका 

तितधलुी 69 74 50502 0 15 5526 69 59 44976 4083 21552 19341 0 0 
4089

3 
0 0 0 

 
 

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

स्थानीर् िहको नाम न्िल्ला गि बर्ि िम्मको 
वाँकी  

िमार्ोिन 
िं प को लातग 

अनरुोध भएको 
िंपरीक्षण 

भएको रकम 
गि वर्ििम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वर्िको थप 
रकम 

५८ औीँ प्रतिवेदन 

िम्मको वाँकी वेरुि ु

५८ औीँ प्रतिवेदन 

िम्मको वाँकी मध्रे् 
पेश्की 

िीनपाटन गाउँपातलका तितधलुी 48338 0 0 0 48338 44976 93314 16 
 


