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जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील 
रहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पाना स्विन्त्र एवम ्
गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने । 

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्त्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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 र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन ।  

 
श्री अध्र्क्षज्रू्, 
छत्रकोट गाउँपातलका, गलु्मी 
        नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको 
छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २० (३) र दफा २२ बमोर्जम कारवाहीको लातग 
अनरुोध छ । 

 
............................... 

                                                                     नारार्र् एम.सी. 
( नार्व महालेखापरीक्षक) 

 
बोधाथाः 
सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्,  

तसंहदरवार, काठमाडौँ – प्रतिवदेन संलग्न छ । 

mailto:Info@oag.gov.np
http://www.oagnep.gov.np/


 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनु े
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र 
गाउँपातलकाको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्न े व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो 
प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नपेालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु 
उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, 
सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि 
साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु 
गरी सशुासन प्रबर्द्ानमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाट 
स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गना 
सहर्ोग पगु्न ेअपके्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शािा प्रबर्द्ान हनुे र्वश्वास तलइएको छ 
।  

लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षपेर् र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, बजेट 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पिाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खचा 
गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि अनदुान र्फिाा नगरेको, र्विरर्मूखी खचाको 
बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवृर्त्त देर्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमाार्िफा  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको 
छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् 
अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका     छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, 
सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली 
र आन्िररक तनर्न्त्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा 
सतमतिको गठन, कार्ाक्षेत्र, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ार्वतध िजुामा हनु बाँकी रहेको 
पाइएको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको 
समेि देर्खएन । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा न ै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपके्षा 
गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउन े स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरु र लेखापरीक्षर् िथा 
प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरु सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 
 

                (टंकमर्र् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

(लमु्बीनी, कर्ााली र सदूुरपर्िम प्रदेश) 

पत्र संखर्ाः 2078/79           
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श्री अध्र्क्ष्र्ज्रू्,  

छत्रकोट गाउँपातलका  
गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्,गलु्मी । 

र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले छत्रकोट गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् 
तबबरर् िथा लेखा र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर 
बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ 31 मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससँग 
सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभूि रुपमा सर्ह िथा 
र्थाथा अवस्था र्चत्रर् गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्त गने आधार 

1. लेखापरीक्षर्बाट रु.९४ लाख ११ हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु.१० लाख ५३ हजार, प्रमार् 
कागजाि पेश गनुापने रु.६८ लाख ७३ हजार र तनर्तमि गनुापने रु.१४ लाख ८५ हजार रहेको छ ।   

2. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 2077।1१।2३ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर 
प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा सर्हिका प्रमार् कागजािका आधारमा फछार्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अर्न्िम 
प्रतिवेदन पाना त्तीस (३०) र्सै साथ संलग्न छ । 

3. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा 
दार्र्त्व र्कीन हनुे कुन ैजानकारी खलुाएको छैन । 

 

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् 
र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसङ्ग हामी स्विन्त्र छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं 
। लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भन्न े
कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   

 

 

 

 



 

 

 

 

र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि 
काननु बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्िका कारर् र्वत्तीर् 
र्ववरर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्त्रर् प्रर्ाली लाग ु गने 
र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्ाकाररर्ी, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि गाउँपातलकाको 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   

र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्
भनी उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । 
लेखापरीक्षर्मा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा 
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् 
वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउने सक्ने तनर्िििा भने हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक 
तनर्ार्मा न ैफरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वषेश वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई 
सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  

 

 

   

 

 

                                                                                (नारार्र् एम.सी.) 
                                                                                  नार्ब महालेखापरीक्षक 
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छत्रकोट गाउँपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिबेदन 

२०७६।७७ 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई 
संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उदे्दश्र्ले र्स गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा 
सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्िि गरी 
नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा र्स गाउँपातलकाको उदे्दश्र् रहेको छ । र्स गाँउपातलका अन्िगाि 6 वडा, 34 सभा सदस्र्, 87.1 

वगा र्कलोतमटर क्षेत्रफल िथा 21 हजार 481 जनसंखर्ा रहेको छ ।  

स्थातनर् सर्ञ्चिकोष : आतथाक वषा २०७६।७७ स्थातनर् सर्ञ्चि कोष आर् व्र्र् र्हसाबको संर्श्रप्त अवस्था तनम्न बमोर्जम रहेको छ । 

तस.
नं 

आर्िफा  तस.
नं 

व्र्र्िफा  

र्ववरर् रकम रकम 
 र्ववरर् रकम रकम 

१  गि वषाको र्जम्मेवारी  57593925.58 १ चाल ुखचा 312894175.91 312894175.91 

 क) नगद  00 २ पूजँीगि खचा 129974153.00 129974153.00 

 ख) बैँक  49459734.40 00 ३ र्वर्त्तर् व्र्वस्था भकु्तानी  00 

 धरौटी मौज्दाि 3308541.00 00  क) ऋर् भकु्तानी  00 

  तबतभन्न कोष मौज्दाि 4825650.18 00  ख) ब्र्ाज भकु्तानी  00 

२ राजस्व ( आन्िररक आर्)  51987476.51  ग) अन्र् भकु्तानी  00 

 क) आन्िररक राजस्व 3094334.00 00 ४ लगानी  00 

 ख) राजस्व बाँडफाडँ संघ 48487359.51 00  ऋर् लगानी  00 

 ग) राजस्व बाँडफाँड प्रदेश  00  शेर्र लगानी  00 

 घ) मालपोि राजश्व 405783.00 00    00 

३ र्वर्त्तर् हस्िान्िरर् संघ  298149000.00  अन्र् लगानी  00 

 क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान 88300000.00 00 ५ धरौटी र्फिाा 841149.00 841149.00 

 ख) सशिा अनदुान 189928000.00 00 ६ जनश्रमदान र्फिाा  00 

 ग) समपूरक अनदुान 4921000.00 00 ७ कोष र्फिाा  00 

 घ) र्वशेष अनदुान 15000000.00 00 ८ मौज्दाि  65108488.88 

४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान  34230000.00  क) बैँक मौज्दाि 65108488.88 00 

 क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान 4133000.00 00  ख) नगद मौज्दाि  00 

 ख) सशिा अनदुान 8000000.00 00 ९ शसिा अनदुान र्फिाा 21142645.52 21142645.52 

 ग) समपरुक अनदुान 13897000.00 00  क) संर्घर् अनदुान  00 

 घ) र्वशेष अनदुान 8200000.00 00  ख) प्रदेश अनदुान  00 

५ अन्िर स्थानीर् िहबाट प्राप्त  00  ग) सामार्जक सरुक्षा  00 

६ अन्र्  00  घ) संर्घर् समपरुक  00 

 क) के्षत्रीर् शहरी र्वकास र्ोजना  00  ङ) संर्घर् समपरुक  00 

 ख) सडक बोडा नेपाल  00 १० गि बषाको बढी अल्र्ा  00 

 ग) पर्ाटन बोडा नेपाल  00 ११ जनश्रमदान मौज्दाि  00 

 घ) एन एन एस डब्ल ुए  00 १२ धरौटी मौज्दाि 4635835.00 4635835.00 

७ र्वतभन्न कोषिफा को आर् 12347821.88 12347821.88 १३ कोष खािाको मौज्दाि 6026593.66 6026593.66 

८ र्वपद् व्र्वस्थापन कोष  00 00 १४ कोष खचा 11800800.00 11800800.00 

९ र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त  00 १५ अन्र् व्र्र्  00 

१
० धरौटी आर् 2168443.00 2168443.00    00 

१
१ लगानीको सावँा र्फिाा  00  

 

 00 

१
२ अन्र् र्वर्वध आर् 95947174.00 95947174.00  

 

 00 

 
जम्मा  552423840.97 

 
जम्मा  552423840.97 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर्  

1.  र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलकाले प्रत्रे्क वषाको 
साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई आतथाक वषा कार्म गरी आर् र 
व्र्र्को र्हसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् अनसुार गाउँपातलकाले आफ्नो आतथाक 
कार्ा प्रर्लीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ्

• स्थानीर् िहले संर्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी र्स वषा प्राप्त रकम र संर्चि कोषवाट भएको खचा 
स्पष्ट देर्खने गरी खािा राखेको छैन । 

• स्थानीर् िहले बैंक समार्ोजन र्हसाब खािा राखेको छैन । जसबाट स्थानीर् िहको असार मसान्िको 
बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि को र्हसाव तमलान गरेको छैन। 

• लेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी र्किाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारर् स्थानीर् िहले 
पेश गरेको आर्–व्र्र् र्ववरर् र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

• कतिपर् सम्बर्न्धि आतथाक कारोबारहरुको गोश्वरा भौचर बजेट र्शषाकगि बैक नगदी र्किाबमा 
नजनाएकाले शे्रस्िा अनसुार बैक मैज्दाि ऋर्त्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका सबै खािाहरुको 
एकमषु्ट र्हसाव गदाा मौज्दाि ऋर्त्मक नरहेको । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधाारर् गरे 
बमोर्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुापने िथा 
तनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोर्जमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था 
गरेकोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS based 

ढाँचामा प्रतिवेदन िर्ार गरर लेखापरीक्षर्मा पेश भएन। 

    त्र्सैले िोकेबमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्िर्वक र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

 

2.  बैक र्हसाव तमलान नगरेको : स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, को दफा 76(2) बमोर्जम स्थानीर् 
िहले आफ्नो कारोवारकव लेखा महालेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर्कव तसफाररसमा महालेखा पररक्षकबाट 
स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाव 
तमलान र्ववरर् िर्ार गनुापनेमा स्थानीर् िहले संचालन गरेको खािाको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार 
गरेको छैन । आतथाक र्ववरर् बमोर्जम मौज्दाि रु.७५७७०९१७।५४ उल्लेख छ । अि: पातलकाले 
वैंक र्हसाव तमलान र्ववरर् िर्ार गररन ुपदाछ । 

 

3.  आन्िररक तनर्न्त्रर् प्रर्ालीः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक 
तनर्न्त्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ु गनुापनेमा लाग ु गरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देर्खएका अन्र् 
व्र्होराहरु िपर्शल वमोर्जम रहेका छन ।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेत्रतभत्रको आधारभिु 
िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा गरेको पाईएन ।  

• पातलकाले एक आतथाक वषा तभत्र भएको आतथाक कारोवारको अनसुचुी 14 वमोर्जमको ढाँचामा 
वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  

• पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वषा 
संचातलि कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ाक्रम 
अनसुारको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन।  

• कार्ाालर्को शे्रष्िा र वैक र्वचको र्हसाव फरक परे वा नपरेको सम्वन्धमा वैक र्हसाव तमलान 
र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् र्हसाव तमलान भए नभएको सम्वन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । 

• स्थातनर्कोष को संचालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदनमा एकरुपिा र सरु्द्िा कार्म गना महालेखा 
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तनर्न्त्रक कार्ाालर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् संर्चिकोष व्र्वस्थापन प्रर्ाली (सतु्र) को 
व्र्वर्स्थि िररकाले प्रर्ोग गरेको देर्खएन . 

• अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचा संरचना 
िर्ार गनुापनेमा पातलकाले सो बमोर्जमको मध्र्कालीन खचाको संरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

• स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशः स्थानीर् राजश्व परामशा 
सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधाारर् सतमति र बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन 
गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले उक्त सतमतिहरु गठन गरेको पाईएन ।  

• र्वषर्गि क्षेत्रमा संचालन हनुे कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफा  बढी केन्द्रीि 
भई र्विर्मरु्ख रहेको पाईर्ो ।   

• पातलकाले र्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरर् िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा 
कार्ाालर् िथा र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको पाईर्ो  

• वडा कार्ाालर्मा रहेका र्जन्सी समान अतभलेख पातलकाको मूल र्जन्सी खािामा अध्र्ावतधक 
गरेको पाईएन । 

• र्जन्सी तनररक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममाि िथा तललाम गनुा 
पनेमा गरेको पाईएन ।  

• मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क अनसुार ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 
जानाकारी सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको अन्िमा मात्र ददइएको 
िथा इ टीतडएस नगरेको । 

• कार्ाालर्ले उद्देश्र् प्रातप्तमा आइपने सम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरर तनराकरर्को प्रर्ास गरेको 
अतभलेख नराखेको । 

• कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गरी रतसद र्वल भपााइहरुमा तसलतसलेवार 
नम्वर रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई 
दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गनुापनेमा से अनसुार गरेको पाईएन । 

• सावाजतनक खररद तनर्मावतल 2064 को तनर्म 7 र 8 खररद अनसुार गरुुर्ोजना र वार्षाक 
खररद र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 13 वमोर्जम आतथाक वषा शरुु हनुभुन्दा पन्र 
ददन अगावै पातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्रको तनमाार् सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अन्र् 
महशलुको स्थानीर् न्र्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खने गरर ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजतनक खररद तनर्मावली 
वनाई लाग ुगना सक्ने व्र्वस्था भएकोमा वनाएको पाईएन ।  

• सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न भएका 
आर्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्था दिाा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार पातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमाार् 
गना गठन गरेका उपभोक्ता सतमति उक्त ऐनको व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनुे गरी दिाा 
गरेको पाइएन  

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्ासम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको सावाजतनक सनुवुाई 
र सावाजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ा गनुा गराउन ुपनेमा अतधकांशिः पालना भएको पाईएन। 

• वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार गरेको छैन । 
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• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ को दफा 14 अनसुार नागररक वडापत्रमा 
उल्लेर्खि सेवाहरुको कार्ाान्वर्न र्स्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्न्त्र िर् गरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोर्जम कार्ा र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मात्र 
िलव भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी रु.9816661/40 
िलब खचा लेखेको पाईर्ो ।िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्र्कन हनु सकेन । 

• मन्त्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथाक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा थप 
स्पष्ट पाररएको पररपत्रको दफा १७ बमोर्जम र्स पातलका िथा पातलकामा समार्हि भएका 
सार्वकका गाउँ र्वकास सतमति िथा गाउँपातलकाको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुज ुअतभलेख 
समार्ोजन भएको पातलकामा कार्म गरी तनर्मानसुार पेश्की फछ्र्र्ौट िथा बेरुज ुसम्परीक्षर् कार्ा 
गनुापनेमा र्स पातलकामा समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ाालर्को बेरुजू लगि िथा 
सम्परीक्षर्को अतभलेख गाउँपातलकाले एर्कन गरी अध्र्ावतधक नगरेकोले पातलकाले उक्त 
व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

       िसथा पातलकाले आन्िररक तनर्न्त्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र 
र्वश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

4.  बैक नगदद र्किाव र बजेटतसट नराखेको :  पातलकाले कुनै पतन आतथाक कारोवार गदाा गोश्वरा भौचर 
उठाइ सो भौचर अनसुार बैंकनगदद र्किाव र बजेटसीट राख्न ुपदाछ िर पातलकाले कोष लेखा तनर्न्त्रक 
कार्ाालर्को भकु्तानी आदेश माफा ि खचा लेर्खन बजेट उपशीषाकहरु रार्िर् पररचर्पत्र िथा पंर्जकरर्, 
314010113 र 314010114, गररव संग र्वशेश्वर कार्ाक्रम 336001023, स्थानीर् पूवााधार 
र्वकास साझेदानरी कार्ाम्रम 365001043, सामार्जक सरुक्षा िथा संरक्षर् 314010123 को गोश्वरा 
भौचर सम्म उठाउने गरेको सोको बैंक नगददर्किाव र बजेटतसट राख्न ेगरेको छैन । अि : पातलकाले 
कुन ैपतन आतथाक कारोवार गदाा गोश्वरा भौचर उठाइ सो अनसुार बैंक नगदद र्किाव र बजेटतसट राख्न ु
पदाछ । 

 

5.  सम्पर्त्त हस्िान्िरर् : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ अनसुार 
र्वषर्गि कार्ाालर्को चल अचल सम्पर्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ाालर्हरु समार्हि भएका 
पातलकामा स्विः हस्िान्िरर् हनुे व्र्वस्था छ  । र्सरी हस्िान्िरर् हनुे सम्पूर्ा सम्पर्त्तको अतभलेख िथा 
र्जन्सी लगि खािा २०७५ असार मसान्ि तभत्र स्थानीर् िहले िर्ार गरी प्रतिबेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था 
गरेकोमा र्स पातलकाले सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि िर्ार नगरेको, कम्प्र्टुर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, 

मोबाईल फोन सेट र अन्र् फतनाचर जस्िा मूल्र्वान समानहरु र्जम्मेवारी सारेको पाईएन । र्सरी र्जन्सी 
मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा र्जन्सी मालसामानहरु हराउने र  र्हनातमना हनु सक्ने हुँदा खररद 
गररएका मालसामानहरुको प्रकृति अनसुार सम्बर्न्धि र्जन्सी खािामा आम्दानी जनाई र्जन्सी खािा 
अद्याबतधक गनुापदाछ । 

 

 बजेट िथा कार्ाक्रम  

6.  बजेट पेश, पाररि र अर्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् िहले 
आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभत्र 
पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभत्र सभाबाट पाररि गनुापने व्र्वस्था छ 
। सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभत्र स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा 
उपाध्र्क्ष/उप प्रमखु श्री नमादा भण्डारी ले तमति २०७६।3।10 गिे रु.46 करोड 2 लाख 89 हजार 
471 को बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा तमति २०७६।3।22। मा पाररि भएको छ । र्सैगरी 
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स्थानीर् िहका प्रमखुले 076/4/29 मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान 
गरेको देर्खन्छ।कानूनले िोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान पेश गरी पाररि गने र अर्खिर्ारी 
ददनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

7.  बजेट सीमा तनधाारर् सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम 
पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनु े रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् आर्को 
प्रक्षेपर् िथा सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र बजेट सीमा तनधाारर् गना ७ सदस्र्ीर् स्रोि अनमुान िथा 
बजेट सीमा तनधाारर् सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षेपर्, साधनको सन्ितुलि 
र्विरर्को खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेत्रगि सीमा तनधाारर्, बजेट िथा कार्ाक्रमको 
प्रथतमर्ककरर्, र्वषर्क्षेत्रगि बजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने जस्िा कार्ाहरु फाल्गनु मर्हनातभत्र सम्पन्न 
गररसक्नपुने र बजेट प्रक्षेपर् गदाा बजेट वषापतछको थप दईु वषाको समेि प्रक्षेपर् िर्ार गनुाका साथै िर्ार 
भएको आगामी आतथाक वषाको बजेट सीमा प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिले चैत्र १५ गिेतभत्र पातलकाका 
र्वषर्गि शाखा िथा वडा सतमिीलाई उपलब्ध गराउनपुने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले सतमतिको 
गठन गरेको छैन।ऐनमा व्र्वस्था भएअनसुार बजेट सीमालगार्ि क्षेत्रगि र्वषर् समेटी बजेट प्रक्षेपर् 
सम्बन्धी तनर्म िथा कार्ार्वतध िजुामा एवं सोको पालनामा सम्बर्न्धि पदातधकारीको ध्र्ान जानपुदाछ ।  

 

8.  बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्र्ीर् 
बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, बजेट िथा कार्ाक्रम, 

कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर् क्षेत्रगि कार्ाक्रम, र्ोजना िथा कार्ाक्रममा दोहोरोपना हनु नददई आपसी 
िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुापने ब्र्वस्था अनसुार सतमति गठन गरेको भएिा पतन आगामी 
आतथाक वषाको नीति िथा कार्ा.क्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, कार्ाक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरेको 
समेि नदेर्खएकाले बजेट िजुामा गदाा ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ। 

 

9.  चौमातसक पूजँीगि खचाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम स्वीकृि भएको 
कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक कार्ालक्ष्र् िथा 
कर्ाक्रम बमोर्जम कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कर्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 
उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक खचाको र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । वषाान्िमा हिारमा काम 
गराउँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने देर्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचा गने 
पररपाटीमा तनर्न्त्रर् गनुापदाछ ।                                               (रु.हजारमा) 

क्र.स.स बजेट उपर्शषाक कुल खचा 

चौमातसक खचा 

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेश्रो चौमातसक आषाढ मर्हना 
१ चाल ुखचािफा  409976 114750 85858 209368 96887 

२ पँूर्जगि खचािफा  129974 2903 17069 110002 94136 

  जम्मा 539950 117653 102927 319370 191023 

  प्रतिशि 21.78 19.06 59.15 35.38 

पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार बार्षाक रु.539950/- तनकासा भएकोमा प्रथम चौमातसकमा 
रु.117653 अथााि 21.78 प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा रु.102927 , अथााि 19.06 प्रतिशि र 
िेश्रो चौमातसकमा रु.319370, अथााि 59.15 प्रतिशि खचा गरेको देर्खएको छ । र्सरी न ैआषाढ 
मर्हनामा मात्र रु.191023 अथााि 35.38 प्रतिशि खचा देर्खनलेु आषाढमा आएर खचाको चाप बढेको 
देर्खएकाले सन्ितुलि खचा ब्र्वस्थापन भएको देर्खएन । स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा 
सन्ितुलि खचा हनुे गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गररनपुदाछ । 

 
 

10.  क्षते्रगि बजेट र खचाको र्स्थतिः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेत्रगि रुपमा 
समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेत्रगि बजेट 
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र खचाको र्स्थति देहार्अनसुार रहेको देर्खन्छ । 

क्र.स क्षते्र बजेट खचा 
खचा प्रतिशि 

जम्मा खचाको िलुनामा 
१ आतथाक र्वकास 10660000 5427424 4.12% 

२ पूवााधार र्वकास 95966000 65249380 50.34% 

३ सामार्जक र्वकास 24317294.4 12273336 9.47% 

४ बािावरर् िथा र्वकास  ० ० ० 

५ संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र 
सशुासन  

15451246.76 10243868.40 6.90% 

६ अन्र् कार्ाालर् संचालन िथा 
प्रशासतनक 

51739930 36434632.23 28.13 

जम्मा 198134471.16 129628640.63  

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् पवुााधारमा सबैभन्दा बढी 50.34 प्रतिशि 
र वािावरर् र्वकासमा बजेट तबतनर्ोजन िथा खचा भएको पाइएन । 

11.  खचा तबश्लषेर्ः पातलकाले र्स वषा कूल आन्िररक आर्बाट रु.3094334/-राजश्व वाडफाड र 
अनदुानबाट रु.381272142/- समेि रु.384366476/- आम्दानी भएकोमा चाल ु िफा  
रु.312894175/- र पूर्जगि िफा  रु.129974153/- समेि रु.442868328/- खचा भएको छ 
।खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा 0.70 प्रतिशि रहेको छ । र्स वषा पदातधकारी मा 
रु.5798100/-खचा भएको छ जनु आन्िररक आर्को 187 प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाइा प्राप्त 
सवै अनदुान र राजश्व वाडफाडको रकमबाट 82.07 प्रतिशि चाल ु र 34.09 प्रतिशि मात्र पूर्जगि 
तनमाार्मा खचा भएको देर्खन्छ । र्सबाट पातलकाहरुले र्वकास तनमाार् कार्ाक्रम सांलनमा न्र्नु खचा गरी 
प्रशासतनक कार्ामा वढी खचा गरेको देर्खन्छ । प्रशासतनक खचा तनर्न्त्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजश्व 
वाडफाडको रकम अतधक रुपमा र्वकास तनमाार्मा पररचालन गररन ुपदाछ ।  

 

12.  लक्ष्र् प्रगति : कार्ाालर्ले चौमातसक र बार्षाक स्िरक प्रगिी र्ववरर् बनाई पेश गनुापनेमा कार्ाालर्ले 
सञ्चालन गरेका स्थानीर् स्िर, र्जल्ला िथा केर्न्द्रर् स्िरका र्ोजनाको तनर्म बमोर्जमको ढाँचामा चौमातसक 
प्रगिी र्ववरर् िर्ार गरेको देर्खएन।बजेट खचा गने िथा खचाको िोर्कएको ढाँचामा बार्षाक प्रगति िर्ार 
नगने प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाइा र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 

कार्ाक्रम/र्ोजना कुल कार्ाक्रम 

वार्षाक प्रगति र्स्थिी 
शून्र् प्रगिी २५%सम्म प्रगति ५०% सम्म प्रगति ७५% सम्म प्रगति 

कार्ाक्रम संखर्ा 306  0 1 3 14  

 

 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  

13.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोर्जम स्थानीर् िहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई 
ध्र्ानमा राखी कमाचारी समार्ोजन भएपतछ मात्र संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् 
िहमा संगठन संरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ।पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सर्हि 28 दरबन्दी 
स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि सर्हि 19 जना पदपूिी भएको 
देर्खन्छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ा 
मातनएका  र्शक्षा अतधकृि, सर्हि 9 पदहरु ररक्त रहेका छन ्। दरबन्दी बमोर्जम जनशर्क्तको पूर्ािा 
नहुँदा र्वषर्गि कार्ाक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा पातलकाको समग्र कार्ा सम्पादनमा असर परेको र्स्थति 
छ।िसथा ररक्त पदहरु र्थाशक्र् तछटो पूतिा गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

 

14.  कल्र्ार् कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् 
सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारि प्रत्रे्क कमाचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतिशि 
रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले 
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र्स वषा र्वत्तीर् समानीकरर्बाट कमाचारी कल्र्ार् कोषमा रु.1000000 ट्रान्सफर गरेको छ । िर 
उक्त कोषको संचालन सम्बन्धी पातलकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको देर्खएन । र्सरी 
कानूनको व्र्वस्था नगरी पातलका अनदुानबाट सोभैm कमाचारी कल्र्ार् कोषमा रकम ट्रान्सफर गना तमल्ने 
नदेर्खएकाले उक्त रकम र्फिाा तलई स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा दार्खला हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

1000000 

15.  कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम स्थानीर् 
सेवाको गठन, संचालन, व्र्वस्थापन, सेवाका शिा िथा सरु्वधा सम्बर्न्ध आधारभूि तसर्द्ान्ि र मापदण्ड 
संघीर् काननु बमोर्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोर्जम अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु 
बमोर्जम हनुे व्र्वस्था छ । त्र्स्िै अथा मन्त्रालर्को कार्ा संचालन तनदेर्शकाको पररच्छेद ७ को ७.४.१ 
बमोर्जम अतिररक्त समर् र तबदाको ददन काम गदाा अथा मन्त्रालर्बाट नमसा स्वीकृि गराई खाजा र खाना 
भकु्तानी ददनपुने र ७.४.१ को (५) बमोर्जम प्रोत्साहन भत्ता खवुाउन समेि अथा मन्त्रालर्बाट स्वीकृति 
तलनपुने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बर्न्ध ऐन, 2075/76 अनसुार 
अतिररक्त समर्मा काम गरेवापि 39 जान कमाचारी हरुलाइा रु. 1485110/10 र्ो बषा प्रोत्साहन 
भत्ता खचा गरेको कारर् आतथाक व्र्र्भार बढ्न गएको रु. 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1485110 

16.  स्थानीर् िथर्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
बमोर्जम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेत्रतभत्रको आधारभिु िथर्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन गनुापने 
िथा आफ्नो क्षेत्रतभत्रको शैर्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगाि खानी, जंगल िथा अन्र् श्रोि, 

पूवााधार अन्िगाि सडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कनसर्हिको पातलकाको 
प्रोफाइल िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । पातलकाले स्थानीर् िथर्ाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड 
बनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन गरेको  देर्खएन । स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप 
सञ्चालनमा िथर्ाङ्कले महत्वपूर्ा भतुमका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्ामा  पहल हनु ु
आवश्र्क छ । िथर्ाङ्कवेगर प्राथतमकिामा रार्खएका र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले उर्चि 
साथाकिा नपाउन ेहुँदा र्स िफा  पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

17.  वडा सर्चवको पदपूतिा : पातलका अन्िगािका वडा कार्ाालर्बाट संचातलि सेवा प्रवाहमा महत्वपरु्ा भतूमका 
रहेका वडा सर्चवको दरबन्दी र पदपूतिाको अवस्था देहार् बमोर्जम छ । ररक्त पदहरुको पदपूतिा गनुापदाछ 
। 

वडा संखर्ा वड सर्चवको दरबन्दी वडा सर्चवको पदपूतिा ररक्त वडा सर्चव 

६ ६ ३ ३  

 

18.  सेवाप्रवाहको र्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहले 
आफ्नो अतधकारक्षेत्र तभत्रका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनसुार तनर्म, 

तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था अनसुार ९ वटा ऐन, ३ वटा 
तनर्मावली र १२ बटा कार्ातबतध स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्स वषा पातलकाबाट 
तनम्नअनसुार सेवाप्रवाह गरेको र्ववरर् प्राप्तभएको छ : 

र्ववरर् जम्मा 
  स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास ० 

पर्िकरर्िफा   

जन्मदिाा 783 

मतृ्र्दुिाा 229 

बसाईसराई दिाा 354 

र्ववाह दिाा 255 

सम्बन्धर्वच्छेद दिाा 12 

पूवााधार र्वकास सडक तनमाार् 
 

कालोपत्र ेसडक तनमाार् ० 
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कालोपत्र ेसडक ममाि ० 

ग्राभेल सडक तनमाार् ० 

ग्राभेल सडक ममाि ० 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ अनसुार पातलकाबाट प्रदान गररने सेवाप्रवाहमध्रे् पर्िकरर् बाहेकका 
अन्र् सेवा सञ्चालनमा सन्िोष जनक देर्खएन । 

19.  र्ोजना छनौट र कार्ाान्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् 
िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हनुे प्रगतिका र्ोजना छनौट गरर 
प्राथातमकीकरर् गनुापने व्र्वस्था छ ।  सभाबाट स्वीकृि बार्षाक गाउँ र्वकास र्ोजना २०७6÷७7 को 
अध्र्र्न गदाा पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट भएका र लागि प्रभावी 
हनु ेर्कतसमले संचालन गरेको पाइएन । पातलकाले र्स वषा संचालन गरेका र्ोजना देहार् अनसुार छन ्।  
रु १ लाख सम्म रु १ लाख देर्ख २ 

लाखसम्म 

रु २ लाखदेर्ख ५ 
लाखसम्मका 

रु ५ लाख देर्ख 
१० लाखसम्मका 

रु १० लाखभन्दा 
बढीको जम्मा 

117 56 28 23 27 251 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले र्स वषा जम्मा 251 वटा र्ोजना संचालन गरेकोमा रु.१ लाख भन्दा 
मतुनका मात्र 117 वटा र्ोजनाहरु रहेका छन ्। त्र्सैले साना रकमका धेरै र्ोजनाहरु संचालन गदाा 
कार्ाालर्को जनशर्क्त वष ै भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ु पने, संचातलि र्ोजनाबाट चाल ु प्रकृर्त्तका 
कार्ामा बढी खचा भई लागि प्रभावी नहनु ेिथा तनमाार् कार्ाको गरु्स्िरमा समेि नकारात्मक असर पने 
अवस्था िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ  

 

 कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  

20.  कानून र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 
िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेत्र तभत्रका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्ार्वतध र 
मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्न े व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग 
संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स 
पातलकाले हालसम्म 5 वटा ऐन, 1 वटा तनर्मावली, 9 कार्ार्वतध लगार्ि 15 वटा काननु तनमाार् गरी 
कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको छ  । साथै पातलकाले 15 वटा कानूनहरु तनमाार् गरी सभा।कार्ापातलकाबाट 
स्वीकृि गरेिापतन उक्त कानूनहरु राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन ् । िसथा उक्त कानूनहरु राजपत्रमा 
प्रकाशन गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

21.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म न्र्ार्र्क सतमतिको 
अतधकार क्षेत्र िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप 
प्रकृतिका आधारमा र्ववाद  दिाा भएको ३ मर्हनातभत्र टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षर्को 
क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार गिबषा फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी 2 र र्ो बषा 
थप भएको 18 गरी कुल 20 र्ववाद दिाा भएकोमा 13 वटा मात्र फछ्र्र्ौट भई 7 बाँकी देर्खन्छ । 
न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभत्र फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदाछ 
। 

 

 पदातधकारी सरु्वधा  

22.  पदातधकारी पाररश्रतमक – लरु्म्वतन प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, 

२०७५ को दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी, सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आफु तनवाार्चि भई 
अनसूुची–१ बमोर्जम पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको तमति 
देर्ख मातसक सरु्वधा पाउने व्र्वस्था गरेकोमा सम्मानीि सवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ कातिाक १ 
गिे बाट लागू हनुे गरी उक्त सरु्वधाहरु खारेज गररएको छ । जसअनसुार लरु्म्वतन प्रदेश सरकारले प्रभम 
संशोधन गरी तमति २०७७/३/८ मा पाररि गरेको उक्त पदातधकारी सरु्वधा सम्बन्धी ऐनको अनूसूर्च 
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१(क),१(ख),१(ग) मा उल्लेख भएको सूर्वधामात्र ददन तमल्ने देर्खन्छ । पातलकाले पदातधकारीको मातसक 
पाररश्रतमक सरु्वधामा तनम्नानसुार रु.१०६५०००।०० खचा लेखेको देर्खन्छ । 

076 श्रावर्-असोज अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष वडा अध्र्क्ष 5 
जना 

गा.पा सदस्र् 6 
जना 

गा.पा सभा सदस्र् 18 
जना 

जम्मा  

90000 81000 300000 216000 378000 1065000  
23.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा नगरसभाका 

सदस्र्ले पाउन े सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनुे ब्र्वस्था अनसुार लरु्म्वतन प्रदेश संसदले 
स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा 
भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट देहार् बमोर्जम सरु्वधा वापि भकु्तानी भएको छ । 
तस.नं र्ववरर् अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष वडाअध्र्क्ष 6 

जना 
कार्ापातलका 
सदस्र् 6 जना 

सभाका सदस्र् 
19 जना 

जम्मा 

१ बैठक भत्ता 18200 18200 105७00 102900 44100 289100 

२ र्ािार्ाि खचा ०० ०० ०० 324000 513000 83७000 

३ टेतलफोन,मोबाइल 31500 27000 162000 162000 427500 810000 

४ पसु्िक,पत्रीका,ईन्टरनेट 36000 36000 162000 162000 342000 738000 

५ समन्वर् िथा 
सहजीकरर् 

90000 72000 324000 270000 513000 1269000 

६ अतितथ सत्कार 54000 45000 216000 ०० ०० 315000 

७ खानेपानी/तबजलुी/ममाि
/सरसफाई 

90000 90000 ०० ०० ०० 180000 

८ चाडपवा खचा 15000 15000 72000 60000 133000 295000  

 

24.  तनबर्त्तभरर्लाइ सतुबधा भकु्तानी स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुले पाउने सरु्वधा सम्बर्न्धि 
कानूनमा संसोधन र एर्ककरर् गना बनेको र्वधेर्क,2076 िथा स्थानीर् िहका पदातधकारी सदस्र्को 
सेवा सरु्वधा सम्बर्न्ध ऐन, 2075 मा तनवृत्तभरर् पाइरहेका पदातधकारी ले सरु्वधा पाररश्रतमक र 
तनवृर्त्तभरर् दवैु तलन पाउने भतन स्पष्ट र्कटान नगरेको अवस्थामा पातलकाबाट प्राप्त तबबरर् अनसुार 
देहार्का पदातधकारीहरुले दोहोरो सरु्वधा तलएको देर्खएको हदुाँ भकू्तानी तलने नतलने सम्बन्धमा तबधेर्कले 
स्पष्ट व्र्वस्था गरेको देर्खएन ।  
नाम थर 2076कातिाकदेर्ख २०७७ असार र्ािार्ा

ि 

पत्रपतत्र
का 

टेतलफो
न 

अतिथी जनसम्पका  जम्मा  ९ 
मर्हनाको 

चाडपवा जम्मा  

वडा नं ६ वडाअध्र्क्ष श्री थम्मन बहादरु 
ज्ञवाली 

०० ३००० ३००० ४००० ६००० १४४००० १२००० १५६००० 

वडा नं ४ गा पा सदस्र् चनु्ड प्रसाद कडेल ३००० २००० २५०० ०० ३००० ९४५०० ७००० १०१५०० 
जम्मा ३००० ५००० ५५०० ४००० ९००० २३८५०० १९००० २५७५०० 

 

25.  र्वर्वध खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट अनमुान 
आन्िररक आर्को पररतधतभत्र रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था छ । िर 
पातलकाले र्स वषा  र्वर्वधिफा  मात्र रु.2305215/ खचा गरेको छ । 

 

 अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग  

26.  अनदुान र्फिाा – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् िहमा 
प्राप्त हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान खचा नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा गनुापने 
व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् (सतु्रको अनसूुची १२ र २१) अनसुार २०७७ असार मसान्िमा 
देहार्बमोर्जमको अनदुान खचा नभई बाँकी रहेकोमा र्फिाा गरेको पाइएन । खचा नभई बाँकी रहेको 
तनम्नानसुारको रकम सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा गनुापने रु.32984042/52 आतथाक वषा 077/78 
को मंतसर पौषमा दर्खला गरेको देर्खर्ो । 
अनदुान प्रदान गने 
तनकार् 

अनदुानको 
प्रकार 

प्राप्त रकम खचा रकम बाकँी रकम 
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संघीर् सरकार शसिा  18992800 163815981.48 26112018.52 

 र्वषेश 15000000 11780418 3219582 

 समपरुक 4921000 3969568 951432 

 अन्र्    

प्रदेश सरकार शसिा  8000000 8000000 
 

 र्वषेश 8200000 6336537 1863463 

 समपरुक 13897000 13059443 837557 

 जम्मा 239946000 206961947.48 32984052.52 

 र्फिाा पठाएको   32984052.52 
 वाँकी   0  

27.  ठेक्का व्र्बस्थापनःसावाजतनक खररद ऐन,२०६३ िथा तनर्मावली,२०६४ बमोर्जम सावाजतनक खररद 
व्र्बस्थापनका लातग  सोझै खररद, तसलवन्दी दरभाउपत्र िथा बोलपत्रको माध्र्मबाट गनुापने व्र्बस्था छ 
। गाउपातलकाबाट संचातलि र्ोजनाको तनमाार् कार्ा देहार् बमोर्जम भएको देर्खन्छः(रु.हजारमा) 
कुल तनमाार् खचा सोझौ खररद  तसलबन्दी दरभाउपत्र बोलपत्र िेस्रो चौमातसकमा व्र्वस्था भएको  

संखर्ा रकम संखर्ा रकम संखर्ा रकम संखर्ा  रकम  
35306357   5 3824543 5 31481814 10 35306357  

 

28.  बार्षाक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले सावाजतनक तनकार्ले िोकेको 
सीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाा िोर्कए बमोर्जमको खररद गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार 
गनुापने ब्र्वस्था छ । र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक १० 
करोडभन्दा बढीको खररद गदाा गरुुर्ोजना िर्ार गनुापने तनर्म ८ ले बार्षाक १० लाखभन्दा बढीको खररद 
गदाा वार्षाक खाररद र्ोजना बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । र्स पातलकाले र्वतभन्न शीषाक अन्िगाि वार्षाक 
रु.129974153/-पूँजीगि खचा/खररद तनमाार् कार्ा गरेको छ । िर पातलकाले आफ्नो खररद 
तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोर्जम बार्षाक खररद र्ोजना र गरुुर्ोजना नबनाई 
खररद कार्ा गरेको देर्खर्ो । अिः पातलकाले उक्त तनर्मावली बमोर्जम खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना बनाई 
व्र्वर्स्थि र प्रभावकारी हनुे गरी खररद कार्ा गनुापदाछ । 

 

 कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  

29.  आर्को अनमुानः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा बजेट 
सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्ने ब्र्वस्था  छ 
। पातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, सेवा शलु्क, दस्िरु 
वापि अनमुातनि रु.3600000/ प्राप्त हनुे प्रक्षेपर् गरेकोमा आतथाक वषा २०७६।७७ मा 
रु..3094334/ अथााि अनमुान भन्दा 85.96 प्रतिशि बढी आर् प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अन्र् 
स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान बरृ्र्द् गनेिफा  र्वशेष ध्र्ान ददन 
आवश्र्क देर्खएको छ । 

 

30.  तगट्टी, ढंुगा, बालवुाको करः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 64 को उपदफा१(च), ३ र 
४ मा ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुको दोहोरो अतधकार रहने, करको दर 
सम्बर्न्धि प्रदेशले तनधाारर् गरी स्थानीर् िहहरुले संकलन गरेर प्रदेश स्िरको कोषमा जम्मा गने व्र्वस्था 
गरी प्रदेशले लाग ुगरेको काननु अनसुार बाँडफाँड हनुे गरेको मा उक्त दफा संघीर् आतथाक ऐन, 2075 
द्वारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर स्थानीर् िहहरुले तगट्टी, ढंुगा, बालवुा तबक्री गरी प्राप्त रकम 
आफ्नो संर्चि कोषमा जम्मा गने गरी सो करमा स्थानीर् िहहरुको एकल अतधकार कार्म गरेको देर्खन्छ 
िर सो अनरुुप प्रदेशहरुले िजुामा गरेका कानूनहरु संशोधन गनुा पनेमा नगरेको कारर् सो करको 
बाँडफाँडमा अस्पष्टिा देर्खएको छ।र्स्िो अवस्थामा संघीर् कानून अनूसार न ैगनुा पदाछ।त्र्स अतिररक्त 
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दफा ६२(क) र्वपररि हनुे गरी संघीर् मन्त्रीपररषद्ले ढंुगा, तगट्टी, बालवुा उत्खन्न, तबक्री िथा व्र्वस्थापन 
सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 जारी गरी थप अस्पष्टिा सजृना गरेको अवस्था समेि देर्खर्ो। स्पष्ट कानूनी 
व्र्वस्था गरी  तगर्ट्ट, ढंुङ्गा,वालवुा करको संकलन िथा बाँडफाँड गनुापदाछ । 

31.  राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउने र्जम्मेवारी 
कार्ाालर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाबाट रतसद ठेतलहरु छपाई गरेर वडा कार्ाालर्मा 
पठाउन ेगरेकोमा सोको परुा अतभलेख पातलकामा आएको देर्खएन । अतधल्लो आ.व.को बाँकी के कति 
छन एर्कन गना सर्कएन । कार्ाालर्बाट सव ै वडाहरुमा पतन स्वचातलि प्रर्ातल जडान गरी राजस्व 
संकलन गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ । र्सले गदाा व्र्र्क्तहरुले छुटै्ट रतसद छपाउने जोर्खम 
र्वद्यमान रहन्छ । र्सको सम्बन्धमा िहाँ कार्ाालर्बाटै र्र्कन गनुापदाछ । अिः कार्ालर्ले आगामी 
ददनमा रतसद तनर्न्त्रर् िथा राजश्व असूलीलाई स्वचातलि प्रर्ाली माफा ि ब्र्वस्थापन सम्बन्धमा र्वशेष 
ध्र्ान प¥ुर्ाउनपुने देर्खर्ो । 

 

32.  राजश्व दार्खला : आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम र्जम्मेवार व्र्र्क्तले 
आफ्नो र्जम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दार्खला गरी से्रस्िा खडा गनुा पने व्र्वस्था छ । साथै 
सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश्व रकम दार्खला नगरेमा सम्वर्न्धि िालकु कार्ाालर्ले १० ददन 
सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन सम्म र्ढला गरेको भए १५ प्रतिशि जररवाना गरी सो समेि 
दार्खला गना लगाउन ेर १५ ददन भन्दा र्ढलो गरेको भए २५ प्रतिशि जररवाना गरी नगद दार्खला गना 
लगाई कसूरको मात्रा अनसुार प्रचतलि कानून बमोर्जम तबभागीर् कारवाही समेि गना गराउन सक्न े
व्र्वस्था छ । कार्ाालर् अन्िगाि 6 वटा वडा र पातलकाबाट प्राप्त गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको 
व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको अवतध तभत्र दार्खला गरेको छैन।र्सरी र्ढला हनु े गरी राजश्व रकम बैक 
दार्खला भएको अवतधको कार्ाालर्ले छानर्वन गरी, जररवाना रकम असलु गनुापने देर्खन्छ।कार्ाालर्ले 
सम्पूर्ा वडा कार्ाालर्हरुले प्राप्त गरेको आन्िररक राजश्व रकम र बैकमा दार्खला गरेको र्ववरर्मा 
कार्ाालर्ले र्वशेष ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

33.  स्थानीर् िहरूको र्वभाज्र् कोष – प्रदेशहरुको आन्िररक आर् व्र्ावस्थापन गना बनेको कर िथा गैरकर 
राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा, दहत्तर बहत्तर शलु्क मानोरिन कर 
लागिका शलु्क िथा करको सङ्कलनबाट उठेको शलु्क मध्रे् साठी प्रतिशिले हनुे रकम स्थानीर्िहले 
स्थानीर् सर्ञ्चि कोषमा राखी चातलस प्रतिशिले हनु े रकम मातसक रुपमा प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा जम्मा 
गनुापने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले बाडफाड गनुापने तबभाज्र्कोषको र्हसाव राखेका छैनन । जसबाट 
अतिररक्त तबज्ञापन, मनोरन्जन कर र्थाााथ असलुीका अतभलेख नहदुा तबभाज्र्कोषको बारेमा एर्कन हनु 
सर्कएन । अतभलेख  प्रर्ाली व्र्वर्स्थि गरी तबभाज्र्कोषको रकम बाडफाड गनुापदाछ । 

 

 उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा  

34.  प्रार्वतधक तबल र कार्ा सम्पन्नः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद 
सम्झौिा अनसुार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाा प्रार्वतधक 
नापजाँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुापने ब्र्वस्था 
रहेको छ । उपभोक्ता सतमतिहरुबाट सञ्चातलि र्ोजनाको ठेक्का तबलहरुमा लागि अनमुान र वास्िर्वक 
कामको मूल्र्ाङ्कनमा बरावर पररमार् र रकम उल्लेख भएको देर्खन्छ । लागि अनमुान बरावर न ै
मूल्र्ाङ्कन भएको देर्खएकाले वास्िर्वक काम कति भएको हो भन्न ेसम्बन्धमा आश्वस्ि हनु सक्ने अवस्था 
देर्खएन । प्रार्वतधकले पेश गने कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्ा सम्पन्न गनुापने तमति र कार्ा सम्पन्न भएको 
तमति लगार्िका इर्न्जतनर्ररङ नम्र्स अनसुार तबलमा खलुाउनपुने िथर्ाङ्क उल्लेख गरेको पाईएन । र्सले 
गदाा कुन काम कर्हले सम्पन्न गनुापने र िोर्कएको अवतधमा सम्पन्न भए/नभएको र्वषर्मा र्र्कन हनु 
नसर्कएको हुँदा प्रार्वधकले इर्न्जतनर्ररङ नम्र्स अनसुारको उपभोक्ता सतमतिको तबल बनाउँदा नापजाँचलाई 
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वास्िर्वक कार्ासम्पादनमा आधाररि बनाउनपुदाछ । 
35.  लागि सहभातगिा — पातलकाले आर्ोजना/कार्ाक्रम छनौट गदाा उपभोक्ता सतमतिको िफा बाट नगद लागि 

सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद सहभातगिा िोर्कएको अवस्थामा सहभातगिा 
वापिको रकम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको खािामा दार्खला गरी सो को भौचर प्राप्त भएपतछ मात्र उपभोक्ता 
सतमतिसँग र्ोजना सम्झौिा गनुापने गनुापदाछ । िर पातलकाले लागि सहभातगिा सर्हिका लागि अनमुान 
िर्ार गरेको देर्खएन ्। अिः नगद लागि सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुदाछ । 

 

36.  हेभी इर्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — सावाजतनक खररद तनर्मावली,2064को तनर्म97(9) मा उपभोक्ता सतमिी 
वा लाभग्राही समदुार्बाट संचातलि हनुे तनमाार् कार्ामा रोलर, एक्साभेटर, डोजर, ग्रडेर, र्वटुतमन 
तडर्स्ट्रव्रू्टर, र्वटुतमन व्र्ाइलर जस्िा हेतभ मेर्शन प्रर्ोग गना नपाइाने, िर लागि अनमुान िर्ार गदाको 
समर्मा हेभी मेर्शन पर्ोग गनुापने जर्टल प्रकृतिको कार्ा भतन उल्लेख भएको र सम्बर्न्धि प्रार्वतधको 
सीफाररसमा सावाजतनक तनकार्बाट सहभिी तलइा त्र्स्िा मेर्शन प्रर्ोग गना सर्कने व्र्वस्था छ । 
गाउपातलका द्वारा उपभोक्ता सतमति माफा ि सडक तनमाार् िथा ममाि सधुार सम्बर्न्ध काममा िपतसल 
अनसुार देर्खन आएको छ ।  
(क) लेखापरीक्षर्का समर्मा पेश भएका ड्राइङ,तडजाइन, लागि अनमुान िथा सम्झौिामा हेतभ मेर्शन 
पर्ोग गनुा पने जर्टल प्रकृतिको कार्ा हो भतन खलु्ने आधार/प्रमार् नपाइनकुा साथै सम्बर्न्धि प्रार्वतधक 
वाट त्र्स सम्बर्न्ध सीफाररश भएको देर्खएन ।  
(ख) सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा 44 ले उपभोक्ता सतमति वा लाभग्रही समदुार्लाइा कार्ा 
गराउनको लागी  पवुाशिाको रुपमा राखेको ददगोपनाको अतभवृर्र्द्ल र्वकास कार्ाक्रमको बािावरर् संगको 
अन्िरसम्बन्ध िथा तनतमाि संरचनाको स्थार्र्त्वलाइा समावेश गने सैर्द्ार्न्िक पररवेशमा उपरोक्त अनसुार 
भारी उपकरर् प्रर्ोगको अनपुाल बढ्दै जादा समग्र प्रकृतिक वािावरर् क्षति हनुे जोर्खम देर्खन आउछ । 
अको िफा  सोर्ह दफाले पररकल्पना गरेको रोजगारी शृ्रजना सम्बर्न्ध अवधारर्ा पतन संकट परेको देर्खर्ो 
।  
(ग) सावाजतनक खररद तनर्मावली, 0264 को तनर्म 97(10) मा उपभोक्ता सतमिी वा लाभग्राही 
समदुार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुा पने र कुने तनमाार् व्र्वसार्ी वा सव कन्याक्टरबाट काम 
गराउन सकने छैन भतन स्पष्ट  उल्लेख छ । त्र्स्िै तनर्म 97 (13क)  मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्रही समदुार्ले प्राप्त गरेको कुनै कममा तनमाार् व्र्वसार्ीलाइा संलग्न गराइएको पाइएमा सावाजतनक 
तनकार्ले उक्त उपभोक्ता सतमति वा लाभग्रार्ह समदुार्संग भएको सम्झौिा रद्द गरी त्र्स्िो उपभोक्ता सतमति 
वा लाभग्राही समदुार्लाइा भर्वष्र्मा त्र्स्िो र्कतसमको कुनै  कामगना नददने अभलेख राखी सो काम गने 
तनमाार् व्र्ावसार्र्लाइा कालो सूचीमा राख्न सावाजतनक रर्खद अनगुमन कार्ाालर्मा तसफारीस गनुा पने स्पष्ट 
व्र्वस्था छ । पातलकामा उपभोक्ता  सतमतिले भकु्तानी तलने प्रर्ोजनको लातग पेश गरेको र्वल भपााइ िथा 
तनर्ार् अनसुार अतधकांश सडकहरु हेतभ मेर्शन पर्ोग गने कार्ा लागन अनमुान िर्ार गरेको र उपभोक्ता 
सतमतिले तनमाार् व्र्ावासर्ी माफा ि काम गराएको देर्खर्ो ।उपभोक्ता सतमतिले स्थानीर् श्रोि साधन र श्रम 
उपर्ोग नगरी तनमाार् व्र्ावसर्ीबाट काम गराउदा परोक्ष्र् रुपमा ठेक्कापट्टा भएको र्स्थति छ । र्समा 
तनर्न्त्रर् हनुपुछा ।उपभोक्ता सतमतिले तनमाार् कार्ाको सम्झौिा गरी तनम्न तनमाार् व्र्वसार्ीबाट काम 
गराएको छ । तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ा गराउनपुदाछ । 

गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम भकु्तानी रकम तनमाार् व्र्वसार्र्को नाम र्वल रकम 

9-076/9/28 

20-076/11/14 

र्पपलनेटा ददगाम घमरपानी 
मानकोट दौघा फसा टाकुरा 
अ.खा.मोटरबाटो उ.स 

5759730 सोना इलेर्क्ट्रकल्स एण्ड 
जनरल स्टोसा 

5760572 

12-076/10/12 र्वरवास कोलधरी वर्जार्ातसस्न े
चन्द्रकोट मो.वा.उ.स 

5952000 ऋर्षमनुी कन्स्ट्रक्सन एण्ड 
सप्लार्सा प्रा.तल 

1681271 
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52-077/2/14 चन्द्रकोट मव.वा.उ.स 
 पषु्पाितल तनमाार् सेवा  4275000 

    5956271 

157-077/3/27 र्वरवास कोलधरी वतलार्ा तसस्न े
चन्द्रकोट मोटरबाटो तसस्न ेखण्ड 
उ.स. 

2976000 रेसङु्गा जतडवटुी काष्ठ िथा 
तनमाार् सामाग्री सप्लार्सा 
सोना इलेर्क्ट्रकल्स एण्ड 
जनरल स्टोसा 
राजेश्वरी कन्स्ट्रक्सन एण्ड 
प्रा.तल. 
पषु्षाितल तनमाार् सेवा 

365709 

 

 

1210474 

739237 

361374 

 

   जम्मा 2676794 
21-076/11/23 व्लक स्िररर् मोटर बाटो 

उ.स.व्लक नं.26 
940000 सोना इलेक्ट्रतलकल्स एण्ड 

जनरल स्टोसा 
960000 

24-076/11/30 छत्रकोट गा.पा.वाडा नं.1  
मोटरबाटो सरसफाइ िथा ममाि 
उ.स 

1036800 गौिम तनमाार् सेवा 1080477 

49-077/2/14 छत्रकोट गा.पा. वाडा नं.3 को 
वडा स्िररर् मो.वा.ममाि उ.स 

1248000 पषु्पाितल तनमाार् सेवा 1123785 

60-077/2/20 

179-077/3/29 
भेडवा गनु्टुङ ठुलोपोखरा िोल्घा 
चारकाटे सत्वति मो.वा.उ.स 

4992000 सानो इलेर्क्ट्रकल्स एण्ड 
जनरल स्टोसा 
श्रृगेश्वर तनमाार् सेवा प्रा.तल 

राजेश्वरी कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल 

सानो इलेर्क्ट्रकल्सएण्ड 
जनरल स्टोसा 
श्रृगेश्वर तनमाार् सेवा प्रा.तल 

1567825 

 

 

501248 

682959 

836406 

639139 

  जम्मा  4227571 
85-077/3/8 लमु्छा चौपारी मो.वा.उ.स 5184000 सानो इलेर्क्ट्रकल्सएण्ड 

जनरल स्टोसा 
पष्पाितल तनमाा० सेवा 

1810697 

 

302978 

  जम्मा  2113675 
5-076/9/20 व्लक नं. 2 स्िररर् मो.वा 

सरसफाइा िथा ममाि सतमति 
उ.स 

422400 ऋर्षकेश कन्स्ट्रक्सन एण्ड 
सप्लार्साप्रा.तल 

486783 

18-076/11/11 व्लक नं.16 स्िररर् मो.वा. 
ममाि उ.स 

624000 पषु्पाितल तनमाार् सेवा 624956 

28-076/11/2 ददगाम मोटरबाटो तनमाार् िथा 
ममाि सधुार उ.स 

432000 सानो इलेक्ट्रकलस एण्ड 
जनरल स्टोर 

436124 

29-076/12/2 वडा स्िररर् मो.बाटो ममाि एव 
तगर्ट र्वर्छ्याउन ेउ.स 

834000 रेसङु्गा जतडवटुी काष्ठ िथा 
तनमाा० सामाग्री सप्लार्सा 

866248 

33-077/1/10 वडास्िरीर् मो.बाटो ममाि उ.स. 681600 पषु्पाितल तनमाार् सेवा 682266 
59-077/2/18 व्लक नं.1 स्िररर् मो.वा.उ.स 668120 गौिम तनमाार् सेवा 582320 
96-077/3/12 व्लक स्िररर्मो.बाटो सरसफारइ 

िथा ममाि उ.स 
489183 गौिम तनमाार् सेवा 434490 

169-077/3/28 16 नं. व्लक स्िररर् मो.वाटो 
तनमाार् िथा ममाि उ.स 

677100 सोना इलेर्क्ट्रकल्स एण्ड 
जनरल स्टोसा 

499753 

 जम्मा  31698933  28608785  
37.  उपभोक्तालाइ सम्झौिा भन्दा बर्ढ भकु्तानी :  गो.भौ.नं. 67-077/2/20 सरस्वति व्लक नं. 18 

स्िररर् मोटर बाटो तनमाार् िथा ममाि सधुार उ.स.लाइा बाटोमा ह्यमुपाइप राख्न े कामको लागी लागि 
अनमुान रु.392970/- मा जन श्रमदान रु.56970/- र पातलकाले रु.336000/- व्र्होने गरी 
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सम्झौिा भएककोमा प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन रु.392970/- मा पातलकाले उपभोक्ता सतमतिलाइा 
रु.336000/- मात्र भकु्तानी गनुापरनेमा रु.350000/- भकु्तानी गरेकोले बढी भकु्तानी भएको रकम 
उपभोक्ता सतमतिबाट असूल गनुापने देर्खएको रु  

 

    14000 

38.  उपभोक्ता सतमतिलाइा करकर्ट्ट सम्बन्धमा:  आर्कर ऐन 2058को दफा 89(3क) अनसुार उपभोक्ता 
सतमति माफा ि काम गराउने गरी गररएको 50 लाख रुपैर्ा भन्दा बर्ढको भकु्तानी रकममा 1.5 
प्रतिशिका दरले कर कर्ट्ट गनुापने उल्लेख भए अनसुार पातलकले तनम्न बमोर्जम उपभोक्ता सतमतिलाइा 
भकु्तानी गदाा कर कर्ट्ट नगररएकोले उपभोक्ता सतमतिबाट कर असूल गरी राजश्व खािामा दार्खला गनुापने 
रु. 
गो.भौ.नं.तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम  खचा रकम  कर बापि रकम कट्टा गरेको  असलु गनुापने 

9-076/9/28 

20-076/11/14 

र्पपलनेटा ददगाम धमरपानी 
मानकोट 

दोड्ढाफसा टाकुरा 
अ.खा.मो.बाटो उ.स 

5759730 86396 76468 9928 

12-076/10/22 

52-077/2/14 
वरवास कोलधरी वर्जार्ा 
तसस्ने चन्द्रकोट मो.बा.उ.स 

5952000 89280 78107 11173 

82-077/3/8 

212-077/3/30 
लमु्छा चौपारी मो.वा.उ.स 5184000 77760 43404 34356 

जम्मा  253436 197979 55457  

 

 

 

 

 

 

55457 

39.  बढी भकु्तानी:  सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064को तनर्म 123 खररद सम्झौिा अनसुार रतनङ र्वल 
प्रार्वतधक नाप जाच गरी नापीमा उल्ल्ख भएको वास्िर्वक कार्ा सम्पादनको आधारमा भकु्तानी ददनपुछा । 
तनमाार् व्र्ावसार्ी पषु्पाितल तनमाार् सेवा लाइा तनम्न गो.भौ.नं. वाट प्रार्वतधक नापजाच, ठेक्का र्वल अनसुार 
मू.अ.कर र्वजक जारी गरी पेश गरेको भन्दा तनम्न वमोर्जम रु.383769/- बढी भकु्तानी भएको रकम 
तनमाार् व्र्ावसार्ीबाट असूल गरी दार्खला गनुापने रु.. 
गो.भौ.नं.तमति र्वल रकम भकु्तानी रकम वढी भकु्तानी 
104-077/3/17 6069709 6078612 8903 
235-077/3/31 2920385 329525 374866 
जम्मा 8990094 9373863 383769  

 

 

 

 

 

 

 

 

383769 

 र्ज.स.स अनदुान िफा   

40.  2-077/6/14 नेपाल रार्िर् मा.र्व दौधा लाइा नर्ा भवन तनमाार् का लातग र्जल्ला समन्वर् कार्ाालर् 
गरु्ल्म र छत्रकोट गाउपातलकाको साझेदानरीमा आ.व.2075/76 मा रु.2000000/- बजेट 
र्वतनर्ोजन भएको रकम तनकास ददन वडा नं.6 का वडा अध्र्क्षबाट तसफाररश संलग्न गरी र्वद्यालर्को 
अर्न्िम ठेक्का र्वल मा अद्यावतधक कार्ा भएको रु.5792376/- मध्रे् हाल भएको काम 
रु.2182665/- मा जनसहभातगिा रु.262665/- क६टा गरी रु.1920000/- खचा लेखेकोमा 
नापी र्किाव सम्झौिा आदद पेश नभएकोले नापी र्किाव िथा सम्झौिा पेश हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1920000 

 प्रदेश सरकारबाट हस्िान्िररि कार्ाक्रम  

41.  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्ाक्रम –  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभूि 
गराउन एवम ्सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िहतभत्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्ाक्रम 
संचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम गाउपातलकाले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, 
सचुीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार 
कार्ाक्रममा संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ाालर्ले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक 
गरेको छैन/बेरोजगारको सूर्चमा समावेशलाई प्रथतमर्ककरर् गरेको छैन । कामका लागी रोजगार 
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कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नका लातग तनदेर्शकामा उल्लेर्खि व्र्वस्थाहरुको पालना नगरी र्ोजनाको छनौट अगाव ै
औजार खररद भएको, खररद भएको औजारहरुको र्जन्सी दार्खला नभएको, अत्र्ातधक संखर्ामा र्ोजना छनौट 
भएको, पूवााधार एवम ्अन्र् र्वकास तनमाार्का लातग अतधकाँश र्ोजना छनौट नभई, अनतु्पादनमलुक कार्ा 
गराउन े गरी र्ोजना छनौट भएका छन ्। साथै श्रतमकको संखर्ा पतन अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको 
उद्देश्र् अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी कार्ाान्वर्न भएको पाईएन । र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् 
िहतभत्रका वडाहरुमा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, प्रतिक्षालर् तनमाार् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन 
गरी र्स वषा 206 जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु.2098340/ खचा गरेको छ । लर्क्षि वगालाई 
12 ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्ाक्रम खचा समेि खचा लेखेका छन ्
। उक्त खचावाट लर्क्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघाकालीन 
रोजगारी सजृाना भएको देर्खंदैन । 

 समानीकरर् पूरँ्जगििफा   

42.  सोझै खररद – सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोर्जम प्रतिस्पधाा तसतमि नहनुे गरी खररद 
गनुापने व्र्वस्था छ।त्र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ा सोभैm गना 
सर्कन,े रु.५ लाखभन्दा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपत्रबाट र सोभन्दा मातथ बोलपत्रको 
माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोभैm खररद कार्ा गदाा एक आतथाक वषामा सीमाभन्दा बढीको 
खररद गना नहनुे एवं एउटा आपूतिाकिाासंग एक पटकभन्दा बढी सोभैm खररद गना नहनुे उल्लेख छ । 
पातलकाहरुले र्ो वषा पूजँीगि िथा चाल ु र्कतसमका वस्ि ु वा सेवा खररद गदाा प्रतिस्पधाात्मक र्वतध 
नपनाइको तनम्नानसुार रु.972906/- को सोझै खररद गरेको देर्खर्ो । 

गो.भौ.नं. तमति आपूतिाकिााको नाम तबल नं. तमति रकम 

8-076/9/27 रेसङु्गा दशान कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लार्सा 11-076/9/13 492906 

40,41-077/1/26 रेसङु्गा दशान कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लार्सा 24-077/1/23 480000 
जम्मा  972906  

 

43.  कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार लागि 
अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कर्न्टन्जेन्सी खचा समावेस गना सर्कने र  
नेपाल सरकार अथा मन्त्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनर्ार्अनसुार खचा गदाा पूजँीगि प्रकृतिको २ 
प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचा ३ प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी खचा गना सर्कने ब्र्वस्था  गरेको छ । 
कार्ाालर्बाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम खचाबाट 4  प्रतिशि का दरले तबलबाट 
र्स्िो रकम कट्टी गने गरेको छ । कार्ाालर्ले आ.व २०७६/७७ मा कन्टीन्जेन्सी बापि रु ....... कट्टी 
गरेको छ । र्सरी कट्टी गरेको रकमको कार्ाक्रमगि कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख खडा गरी राख्न ुपनेमा 
राख्न ेगरेको छैन । 

 

44.  छत्रकोट ररङरोड तनमाार् सम्बन्धमा  
234-077/3/31 वासरुी तनमाार् सेवासंग छत्रकोट ररङरोड तनमाार् कार्ाको लागि अनमुान 
रु.24191152/-(मू.अ.कर समेि) को वोलपत्रको माध्र्मबाट रु.9942917/-(मू.अ.कर समेि) 
सम्झौिा भै रु.7939136/- खचा भएको छ । सो सम्बन्धमा तनम्न व्र्होरा देर्खर्ो । 

(क) सम्झौिामा साल नखलुाइा जलुाइ 7 मा सम्झौिा भएको उल्लेख छ काम सम्पन्न गनुा पने 
2076/3/15 र काम शरुु गनुापने तमति 2076/1/30 उल्लेख भएको देर्खन्छ । र्स प्रकार 
सम्झौिामा उल्लेख भएको जलुाइा 7 आतथाक वषा 076/077 को 2077 आषाढ 23 गिे पने देर्खन्छ 
र काम सम्पन्न गनुा पने तमति 2076/3/15 र कार्ा शरुु गनुा पने तमति 2077/1/30 उल्लेख 
भएको हदुा ँतितथतमतिमा कुनै िालमेल भएको देर्खएन ।  
(ख) तनमाार् व्र्ावसार्ीले मू.अ.कर र्वजक नं.12-077/3/31 को र्वजक अनसुार मू.अ.कर समेि रु. 
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7939136/- पेश भए अनसुार खचा लेखेको र बढी भकु्तानी भएको रु.1188662/- रा.वा.बैक.तल.को 
वैक भौचर नं.4705412 वाट तमति 2077/5/28 मा मात्र राजश्व र्शषाक नं.15111 मा दार्खला 
भएको छ । गोश्वारा भौचर साथ ठेक्का सम्बर्न्ध र्वलमा उल्लेख गनुापने ठेक्कापट्टा संखर्ा कार्ाारम्भ आदेश 
तमति, सम्पन्न गनुापने, सम्पन्न भएको, नापी र्किाव नं. कुनै उल्लेख नभएको साथै पेश गने,जाच गने 
र्स्वकृति गने पदातधकारीको दस्िखि सम्म भएको नाम र तमति समेि नखलेुको अवस्था छ । ठेक्का 
सम्बर्न्ध र्वलमा अर्न्िम र्वल उल्लेख भएको र PS आइटम रु.134000/- बाटो खन्ने पूने काम 
मू.अ.कर समेि रु.6750474/- गरी जम्मा रु.6884474/- को समावेश भएको छ । उक्त रकम 
मध्रे् बाटो खन्ने पूने काम मात्रको खचा कार्म गरी बढी भकु्तानी भएको रकम दार्खला भएको अवस्थाले 
गदाा आषाढ मर्हनाको अन्त्र्मा खचा लेखांकन गरी वास्िर्वक काम िथा भकु्तानी आषाढ मर्हना पिाि 
भएको प्रष्ट हनु आएकोले र्स प्रकारको कार्ामा तनर्न्त्रर् हनुपुदाछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.  र्पपलनेटा ददगाम धरमपानी मानकोट दौघा फसोटाकुरा मोटरवाटो तनमाार्:  तनमाार् व्र्वसार्ी पषु्पाितल 
तनमाार् सेवासंग लागि अनमुान रु.12694207/-(मू.अ.कर समेि ) को वोलपत्रको माध्र्मबाट तमति 
2077/2/30 तभत्र सम्पन्न गने गरी रु.9464842/-(मू.अ.कर समेि ) को तमति 2077/2/7 गिे 
ठेक्का सम्झौिा भइा दोस्रो अर्न्िम र्वल सम्म रु.8990094/- (मू.अ.कर) समेि भकु्तानी भएको छ । सो 
सम्बन्धमा तनम्न व्र्होरा देर्खर्ो ।  
(क) सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064को न र्म 120 मा सम्झौिाको अवतधतभत्र पूरा गना नसर्कने 
भएमा सम्झौिाको म्र्ाद सर्कन ुकर्म्िमा 21 ददन अगावै मनातसव कारर् सर्हिको तनवेदन पेश गनुापने 
स्पष्ट व्र्वस्था छ । तनमाार् व्र्वसार्ीले म्र्ाद थपको तनवेदन तमति 2077/2/18 उल्लेख गरर ददएको 
पत्र र्ोजना शाखाबाट तमति 2077/2/31 मा िोक सम्म लगाएको पातलकामा दिाा नभएको र म्र्ाद 
थप प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि बाट तमति 2077/3/31 सम्म थप भएको छ । र्स प्रकार तमति 
2077/2/7 मा म्र्ाद 23 ददनको पत्र अवतध राखी मस्झौिा भएको र कोतभडको कारर् जनाइा म्र्ाद 
थप माग गनुा जार्ज िथा मनार्शव कारर् देर्खएन । सम्झौिा गदााको अवस्था नै कोतभड महामारीको 
अवस्था भएको अवस्थामा सम्झौिा गरी कोतभडको कारर् देखाइा म्र्ाद थप गना उर्चि देर्खएन । अि: 
म्र्ाद थप गने पदातधकारी समेि र्जम्मेवार बनाइ तनर्म 212 बमोर्जम सम्झौिा अंकको प्रतिददन 
0.05% ले 077/3/1 देर्ख 077/3/31 सम्मको हजाना असलु गनुापने रु. 
(ख) तनमाार् व्र्ावसार्ीबाट सम्झौिा अनसुार कार्ा अगातड बर्ढ रहेको अवस्थामा अत्र्ातधक वषाािका कारर् 
सो कार्ा गने क्षेत्रमा रहेका घरहरु जोर्खममा रर्ह ित्काल उक्त घरहरुलाइा पर्हरो िथा भकु्षर्बाट 
रोकथाम नगरी इर्ष्टमेट अनसुार कार्ा अगातड वढाउन नसर्कएको हदुा ठेक्का सम्झौिाको लागि अनमुानमा 
स्टोन मेर्शनरीमा 80.14 घनतमटर थप गरर 639.25 घन तमटर गनुापने र र्प.तस.तस.196.65 घन 
तमटर गनुापनेमा 133.90 मात्र गनुापने अवस्था शृ्रजना भएकोले लागि अनमुान संसोधन गना 
इर्न्जतनर्रबाट पेश भै अध्र्क्षज्रू् बाट र्स्वकृि भएको देर्खर्ो । र्स संसोधन गररए अनसुार स्टोन 
639.29 घ.तम. मात्रको भकु्तानी हनु ुपनेमा 640.41 घ.तम.को भकु्तानी भएकोले बढी उल्लेख गरेको 
1.12 घ.तम को दर 7500/- ले मू.अ.कर समेि असलु गनुापने  रु..  
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46.  प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन बढी उल्ल्ख गरी भकु्तानी :  
(क) 157-077/3/27 र्वरवास कोलधरी वर्जार्ा तसस्ने चन्द्रकोट मोटरबाटो उ.स.संग कोलुाङ तसस्न े
खण्डको मोटरबाटोको लागि अनमुान रु.3410100/- मा जनसहभातगिा रु.434100/- र पातलकाले 
रु.2976000/- व्र्होने गरी तमति 2077/2/14 मा सम्झौिा भइा कार्ा गरेको उक्त कामको 
प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन रु.3412956/- मा पातलकाले रु.2976000/- खचा लेखेको छ । उक्त खचा 
सम्बर्न्धि  फाँटवारी परीक्षर् गदाा उपभोक्ताले न्र् ु भसुाल टे्रडसाबाट 250 वोरा तसमेन्ट खररद गरेको 
देर्खन्छ । पातलकाले लागि अनमुान िर्ार गररएको तनम्न कार्ामा नमास अनसुार 250 वोरा तसमेन्ट 
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लाग्ने देर्खन्छ र उपभोक्ताले सोर्ह पररमार् खररद गरेको छ िर प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कनमा लागि अनमुान 
पररमार् भन्दा बढी मूल्र्ाङ्कन गररएको रु.154787/- भएको देर्खर्ो । अि: लागि अनमुान अनसुार 
लाग्ने तसमेन्ट खररद गररएको िर प्रार्वतधक मूल्र्ाङकनमा बढी देखाएको रु.154787/- मा सम्झौिा 
अनसुार अनपुातिक र्हसावले सम्ब्नतधि प्रार्वतधकलाइा र्जम्मेवार बनाइा असूल गनुापने रु... 
लागि अनमुान अनसुार  पररमार्  लाग्ने तसमेन्ट प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन अनसुरा पररमार् बर्ढ पररमार् बढी पररमार्को 

रकम 

र्प.तस.तस. वेड एम 15 5.84 घ.तम. 37.37 7.02 घ.तम 1.18 घ.तम 13824 

स्टोन मेर्शनरी 1:4 61.56 घ.तम. 211.66 76.04 घ.तम 14.48 घ.तम 140963 

(ख) 263-077/3/31 वडा नं. 3 कार्ाालर् भवन तनमाार् उ.स.संग लागि अनमुान रु.4524805/- 
मा जनसहतभगिा रु.684805/- र पातलकाले रु.3840000/- व्र्होने गरी सम्झौिा भइा गरी 
प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन रु.4364215/- गरी रु.3703715/- भकु्तानी गररएको फाँटवारी परीक्षा गदाा 
तनम्न कार्ामा उपभोक्ताले खरीद गररएको सामानको िलुिा लागि अनमुानमा पेश भएको पररमार्संग 
तबश्लषेर् गदाा नमास अनसुार हनुे पररमार् भन्दा प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कनमा रु.69638/- को बढी मूल्र्ाङ्कन 
गरेको देर्खएकोले सम्झौिा अनसुार अनपुातिक र्हसावले सम्बर्न्धि प्रार्वतधकलाइा र्जम्मवार बानाइ 
उपभोक्ताबाट असूल हनुपुने रु. 
कामको र्ववरर् खररद पररमार् नम्स अनसुा हनेु 

पररमार् 

 प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन पररमार् बढी पररमार् दर  जम्मा  

इटाको काम  14000 वटा 25 घ.तम 26.91 घ.तम 1.91 घ.तम 18148/88 34664 

फलामको काम 5811 के.र्ज 5811 के.र्ज 6098.36 के.र्ज 287.36 
के.र्ज 

121/77 34974 

जम्मा  69638 

(3) 3-077/3/29 मैनडाँडा तलफ्ट खा.पा आर्ोजनासंग लागि अनमुान रु.1122854/- मा 
जनसहभातगिा रु.162854/- र पातलकाले रु.960000/- व्र्होने गरर सम्झौिा भइा कार्ा गरेको 
मूल्र्ाङ्कन रु.1123000/- मा पातलकले रु.960000/- भकु्तानी गरेको फाँटवारीमा उपभोक्ता सतमतिले 
नेपाल ब्ल्र्ाक गोल्ड एण्ड सप्लाइाड इण्डर्स्ट्रज प्रा.तल.बाट HDPE पाइप रु.376457 मात्र खररद 
गररएको िर प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन मा रु.393377/- उल्लेख गररएको हदुा वास्िर्वक खररद भन्दा बढी 
प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन गररएको रु.16920/- मा  सम्झौिा अनसुार अनपुातिक र्हसावले सम्बर्न्धि 
प्रार्वतधकलाइा र्जम्मेवार बनाइा उपभोक्ता सतमतिबाट असूल हनुपुने रु. 
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47.  कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५ (२) मा कुनै तनमाार् कार्ा 
सम्पन्न भई त्रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमाचारीबाट जाँचबझु गराई कार्ा 
सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले उल्लेर्खि कानूनी व्र्वस्था बमोर्जम त्रटुी 
सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइएन । कानूनी 
व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा स्वीकृि ड्रइङ तडजाइन वा स्पेतसर्फकेशन बमोर्जम भए 
नभएको र्र्कन हनु सक्ने अवस्था देर्खएन । 

 

48.  सावाजतनक परीक्षर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले 
सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्ाक्रमको सामार्जक परीक्षर् अन्िगाि 
सावाजतनक परीक्षर् र सावाजतनक सनुवुाई गनुापने व्र्वस्था बमोर्जमको कार्ा भएको पाइएन । सावाजतनक 
परीक्षर्को अभावमा आतथाक कारोबारमा जवफदेर्हिा र पारदार्शिाको प्रबर्द्ान गने कार्ामा बाधा पने 
देर्खन्छ । सामार्जक परीक्षर् गराएको भए कति पटक गराएको र र्समा भएको खचा समेि उल्लेख 
गनुापदाछ । 

 

49.  डीपीआर खचा – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको मात्र गरुुर्ोजना डीपीआर लगार्िको 
अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषा स्वीकृि बार्षाक कार्ाक्रम अनसुार 
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देहार्बमोर्जमको कार्ा परामशादािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरको छ । 

 

 

 

 

 

 

र्स्िो अध्र्र्न कार्ा गराउँदा लाग्न ेखचाको लागि अनमुान िर्ार गदाा कुनै आधार नतलई स्वीकृि बजेट 
बमोर्जमकै रकम खचा गरेको उपर्कु्त देर्खएन । डी.पी.आर.िर्ार गदाा गाऊँपातलकाको प्रार्वतधक 
जनशर्क्त प्रर्ोग नगनााको कारर् स्पष्ट गदै आगामी ददनमा आगामी ददनमा गाऊँपातलकाको प्रार्वतधक 
जनशर्क्तबाट र्स्िो कार्ा गराउन ु पदाछ । साथै र्सरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोजनाहरु 
कार्ाान्वर्नमा गएको समेि नदेर्खएकोले खचाको साथाकिा समेि देर्खएन । 

कार्ा र्ववरर् परामशादािा स्वीकृि रकम खचा रकम 

छत्रकोट चक्रपथ सेभेन कलसा मर्ल्टप्रोज  कन्सलटेन्सी 350000 350000 

कोशल पोख्रले स्मतृि खेल मैदान  सेभेन कलसा मर्ल्ट प्रपोज कन्सलटेन्सी  350000 

जम्मा: ७००००० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.  प्रशासतनक खचाको आधार :- कार्ाालर्ले प्रशासतनक कार्ाको लातग बजेट र्वतनर्ोजन गदाा कार्ाालर्ले गने 
र्वतभन्न कार्ा र सो कार्ा गना खररद गनुा पने सामान,सेवा वा महसूलको आधारमा कार्ाालर्को 
जनशर्क्त,मािहिका वडा आददलाई आधार तलन ु पदाछ । कार्ाालले प्रशासतनक खचामा रकम र्वतनर्ोजन 
गदाा तलएको आधार स्पष्ट भएन । प्रशासतन कार्ाको लातग रकम र्वतनर्ोजन गदाा तनर्िि आधारमा 
र्वनर्ोजन गरी न्रू्न प्रशासतनक खचामा अतधक उपलर्ब्ध हसुल गनुा पदाछ । 

 

51.  प्रशासतनक खचा सम्बन्धमा:- कार्ाालर्को प्रशासतनक खचा िफा  चालू िथा पूँजीगि बजेटबाट कार्ाालर् 
संचालन‚  मेर्शनरी औजार‚फतनाचरमा पूवााधार र्वकास कार्ाक्रम लगार्िमा समेि प्रशासतनक प्रर्ोजनका 
लातग बजेट स्वीकृि भएको छ ।त्र्स्िै नेपाल सरकारको शशिा बजेट िथा प्रदेश सरकारको मखुर्मन्त्री 
रोजगार कार्ाक्रम लगार्िमा समेि प्रशासतनक कार्ाका लातग रकम र्वतनर्ोजन भएको छ ।र्स अतिररक्त 
कार्ालर्ले तनमाार् कार्ाको कन्टेनजेन्सीबाट समेि प्रशासतनक कार्ामा खचा गने गरेको छ ।र्वतभन्न 
र्शषाकबाट गररएका प्रशासतनक खचाको एर्ककृि र्ववरर् नरार्खएकोले प्रशासतनक खचाको र्वश्लषेर् गना 
सर्कएन । धेरै र्शषाकबाट प्रशासतनक खचा गने िर एर्ककृि र्ववरर् िर्ार नगदाा कार्ाालर् संचालन 
लगार्िम अनावश्र्क खचा हनु सक्ने,तमिव्र्र्र्िा नहनुे जस्िा जोर्खम रहन सक्ने भएकोले आन्िररक 
तनर्न्त्रर् िथा पारदर्शािाको लातग सबैर्शषाबाट भएको प्रशासतनक खचाको एर्ककृि र्ववरर् िर्ार गनुा पदाछ 
। 

 

52.  खररद व्र्वस्थापन :- सावाजतनक खररद तनर्ामवली,2064 को तनर्म 3 बमोर्जम सावाजतनक तनकार्ले कुनै 
खररद कावााही िर्ार गदाा खररद आवश्र्किाको पर्हचान माग संकलन गने,खररद सम्बन्धी र्वतभन्न 
प्रार्वतधक कुरा समाधान गना र आपूतिाकिााको उपलब्धिा र्र्कन गना बजारमा प्रचतलि खररद संम्झौिाको 
जानकारी तलन,ेअर्घल्ला वषाहरुमा समान प्रकृतिको मालसमान,तनमाार् कार्ा वा परामशा सेवा अन्र् सेवा 
खररद गररएको भए त्र्स्िो खररद प्रर्क्रर्ाको अध्र्र्न गने,खररद र्ववरर् िर्ार, पररमार् र क्षेत्र र्र्कन 
गने,खररदलाई बढी सरु्वधाजनक समहु र्वभाजन गने वा प्र्ाकेजमा समावेश गने, खररद र्ोजना िर्ार 
गने,खररदको लागि अनमुान िर्ार गने,खररदको आतथाक स्रोि र रकम पर्हचान गने,खररद र्वतध छनौट गने 
व्र्वस्था छ ।र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन । 

 

52.1.  कार्ाालर्को दैतनक प्रशासन संचभालनको लातग चाल ुिथा पूँर्जगि खचा र्शषाकबाट मसलन्द,छपाई,र्वर्वध 
प्रकारका सामाग्री खररदको लातग कार्ाालर् संचालनमा‚ मेर्शनरी औजारमा‚फतनाचरमा खचा गरेको संर्घर् िथा 
प्रदेश सरकारको शसिा बजेट बाट समेि र्वतभन्न सामान खररद गररएको छ।कार्ाालर्ले सामान खररदको 
लातग माग संकलन,लागि अनमुान िर्ारी,,सामानको प्रकृति अनसुार समहु र्वभाजन र प्रत्रे्क समूहको रकम 
पररमार् अनसुार खररद र्वतध छनौट गरी खररद गरेको पाईएन।कार्ाालर्मा प्रर्ोग हनुे कतिपर् सामान 
कार्ाालर्बाट खररद गरेको भए पतन र्वषर्ि शाखाबाट खररद गरी कमाचारीले सोधभनाा माग गरेको िथा 
कतिपर् सामान पेश्कीबाट खररद गरेको देर्खर्ो।त्र्स्िै र्शक्षा,कृर्ष,पश,ु,सामार्जक र्वकासको लातग 
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छुयाईएको अतधकाशं बजेट संम्बर्न्धि शाखाका कमाचारीले पेश्कीबाट खररद गरेकोमा खररद गररएको 
रकम सम्बर्न्धि सप्लार्सा िथा सेवा उपलब्ध गराउनेलाइ ददएको भरपाइ वा बैंक ट्रान्सफर गरेको समेि 
देर्खएन । 

52.2.  सामान प्रर्ोग गने वा सेवाग्राहीलाई सामान र्विरर् गने र्जम्मा पाएको व्र्र्क्तले आफैँ  कार्ाक्रम िर्ार 
गने,आफै पेश्की तलने वा माल सामान पेर्श्कबाट खररद गरी सोधभनाा तलई आफै र्विरर् गदाा आन्िररक 
तनर्न्त्रर्को अभावमा बजार मूल्र् भन्दा बढीमा बस्ि ुवा सेवा प्राप्त हनु सक्न ेभएकोले बस्ि ुवा सेवा खररद 
गदाा सावाजतनक खररद तनर्मावलीको प्रावधान अनसुार सोझै,दरभाउपत्र, तसलबन्दी दरभाउपत्र,बोलपत्र 
लगार्िका उपर्कु्त खररद र्वतध छनौट गने,तबके्रिालाई सोझै भकु्तानी गने लर्ागिका प्रर्क्रर्ा अवलम्बन 
गरी खररद प्रर्ालीलाई व्र्वर्स्थि बनाउन ु पने देर्खन्छ । 

 

52.3.  सावाजतनक खररद तनर्मावली,2064 मा 5 लाख सम्मको मालसमान खररद 3 आपूतिाकिााबाट दरभाउपत्र 
तलई सबै भन्दा घटी रकम प्रस्िाव पेश गने आपूतिाकिााबाट खररद गनुा पने व्र्वस्था छ।गाउँपातलकाले 
दरभाउपत्रबाट खररद गरेका सामानको भकु्तानी ददएको भौचर साथ 3 दरभाउपत्र संलग्न गरेको भएपतन 
दरभाउपत्रको फोटोकर्प संलग्न गरेको, िलुनात्मक िातलका बनाई स्वीकृि गराउने नगरेको,आपतुिाकिाालाई 
पत्राचार गरी दरभाउपत्र माग नगरेको, दरभाउपत्र बाट मालसामान खररद गदाा मौजदुा सूचीमा रहेका 
आपूतिाकिाालाई तलर्खि पत्राचार गरी सक्कल प्रति दरभाउ तलने प्राप्त दरभाउपत्र दिाा गने,िलुनात्मक िातलका 
िर्ार गने लगार्िका कार्ा गरी खररद प्रर्ालीलाई व्र्वर्स्थि गनुापदाछ । 

 

53.  कार्ाक्रमको अनगुमन:- सावाजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए नभएको 
एकीन गना अनदुान उपलब्ध गराउन े तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुापदाछ।िर पातलकाले 
देहार्अनसुार कृर्ष, पश,ु शैर्क्षक सेवा, सामान खररदमा अनदुान खचा लेखेको छ । िर पातलकाबाट तबिरर् 
भएको अनदुानको सर्ह सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन िथा सोबाट प्राप्त उपलव्धी मापन गरेको 
छैन । साथै अनदुान सम्बन्धमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेका छैन । िसथा अनगुमनलाई प्रभावकारी 
वनाई संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट र्विरर् हनु े अनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको 
जीबनस्िरमा सधुार आएको र्र्कन गरी रकमको पूर्ा सदपुर्ोग गराउनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

गौ.भौ.नं.र.तमति  रकम  र्ववरर् अनदुान पाउने  

४७१।०७७।३।३० गा पा चाल ु ३००००० बाख्रापालन िथा बंगरु वडा नं ४ उर्त्पतडि समदुार् लाइ बाख्रा र बँगरु 

५१६।०७७।३।३१ गा पा चाल ु ११०००० बंगरु िथा बाख्रापालन वडा नं ४ जनजाति बंगरु िथा बाख्रापालन  

कृर्ष िथा पश ु सेवा िफा का कार्ाक्रमहरु तनर्िि प्रतिशि अनदुानमा संचालन हनुे हुँदा कृषकसँग प्रस्िाव 
माग गरी कार्ाालर् र कृषकले व्र्होने अनदुानको सम्बन्धमा स्पष्ट गरी कार्ाक्रम संचालन गने,कृषकले 
ददएको अनदुान रकमबाट उद्देश्र् अनरुुपको कार्ा भए नभएको सम्बन्धमामा अनगुमन गरी अनदुानलाई 
प्रतिफलमरु्ख बनाउन ुपदाछ  

 

54.  कार्ाक्रमबाट खाजा लगार्िको भकु्तानी पातलकाबाट सञ्चातलि हनुे र्ोजना िथा कार्ाक्रमहरुको बजेटबाट 
िोर्कएका कार्ाक्रममा मात्र खचा गना पाउनेमा देहार् बमोर्जमका र्ोजना िथा कार्ाक्रमहरुमा 
उपभोक्ताहरुले खाजा खाना लगार्िका तबल भरपाइ पेश गरेको आधारमा पातलकाले भकु्तानी ददएकोले 
त्र्स्िो साधारर् प्रकारको खचा भकु्तानी ददन तमल्ने नदेर्खएको रु 

गो भौ नं रकम खाजा समेि 
भकु्तानी 

ब उ र्श नं उपभोक्ता सतमतिको नाम र काम कैर्फर्ि 

४७१।०७७।३।३० ३००००० २४५०० गा पा चाल ु वडा नं ४ उर्त्पतडि समदुार् लाइ 
बाख्रा र बँगरु 

खाजामा खचा गरेको 

५१६।०७७।३।३१ ११०००० ४२९४० गा पा चाल ु वडा नं ४ जनजाति बंगरु िथा 
बाख्रापालन  

मेटल आराम बेञ्च ४ 
वटा 

४६८।०७७।३।३०  ६०००० ४३८० गा पा चाल ु वडास्िरीर् डष्टतबन खररद खाजामा खचा 
जम्मा  ७१८२०     

 

 

 

 

 

 

७१८२० 
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55.  बढी भकु्तानी देहार्का कार्ाक्रमहरुको पेश्की फर्छ्यौट गरेकोमा देहार् अनसुार तबल भरपाइ पेश भएकोले 
बर्ढ भकु्तानी भएको रु १९५०।०० असलु हनुपुने रु 

गो भौ नं र तमति खचा रकम पेश्की 
फर्छ्यौट 
रकम 

तबल भरपाइ 
रकम 

नपगु 
रकम 

तबबरर् 

५५१।०७७।३।३१ ४९८०० ४९८०० ४७८५० १९५० 
अपाङ्ग लर्क्षि कार्ाक्रम अन्िगाि अशोक शे्रष्ठको 
नाउँको पे फ 

५५२।०७७।३।३१ १४८८०० १४८८०० १३९२०० ९६०० र्खमलाल पन्थको पे फ 

जम्मा    ११५५०   

 

११५५० 

 

56.  िातलम सम्बन्धमा र्स पातलकाको पाँचौ गाउँसभाको बैठकबाट प्रदेश सरकारबाट जारी भएको भन्दा बढी 
हनुेगरी िातलमको नमसा िर्ार गरी कार्ाक्रम सञ्चालन भएको देर्खएको छ । र्सरी िातलम सञ्चालन 
भएकोमा नमसा भन्दा बढी हनुेगरी भकु्तानी ददएको देर्खएकोले देहार्मा उल्लेख गररए अनसुार रु 
८७३८०।०० असलु गरी राजस्व दार्खला हनुपुने रु 

गो भौ नं र 
तमति 

रकम तबबरर्  भकु्तानी 
भएको  

नमसा 
अनसुार 
भकु्तानी 
हनुपुने 
रकम 

बढी भकु्तानी 
रकम 
पाररश्रतमक कर 
कट्टा 
गरीसकेपिाि 

४७।०७६
।७।१४ 

४२०७५० मेलतमलापकिााहरुको लातग आधारभिु िातलम तमति 
२०७६।६।१० देर्ख १७ गिेसम्म ८ ददन सञ्चालन भएको 
सहभागी संखर्ा ३४ जना पातलकाले िर्ार गरेकाको नमसा 
अनसुार देहार् अनसुार बढी भकु्तानी 

   

  नमसामा सेसन १:३० घण्टाको एक सेसनले ३२ सेसन हनुपुनेमा 
१:१५ घण्टाको बनाइ कुल ५४ सेसनको रु ३४००।०० ले 
भकु्तानी भएकोले २२ सेसनको रु ३४००।०० ले बढी भकु्तानी 

७४८०० ०० ६३५८० 

  नमसा अनसुार प्रति सेसन रु २५००।०० हनुपुनेमा रु 
३४००।०० ले भकु्तानी भएकोले ३२ सेसनको 

१०८००० ८०००० २३८०० 

 जम्मा     ८७३८०  

 

 

 

 

 

 

८७३८० 

57.  संर्घर् हस्िान्िररि पूजँीगि 

भेडुवा चोर्गा तलफ्ट खा पा र्स र्ोजनाको कुल लागि अनमुान रु ५९६५९३५८।२४ रहेकोमा र्स वषा 
पाइप र र्फर्टङ्सका सामानहरु सप्लाइ र डेतलभरी गनाको लातग कुल लागि अनमुान रु 
९४६५४८१।५९ रहेकोमा इ तबतडङको माध्र्मबाट सबैभन्दा कम कबोल गने जर्राम हाडावेर्रसंग रु 
७५४९८३३।५७ मा तमति ९ जलुाइ २०२० मा सम्झौिा गरे अनसुार रु ७५४९८३३।५७ भकु्तानी 
गरी पाइप र र्फर्टङ्स सामाहरु वडा नं ३ को सरस्वति मा तब को कोठा र खलु्ला ठाउँमा राखेको 
भतनएकोमा सो पाइपको र्जन्सी दार्खला नभएको र र्सरी पाइप खररद गरी मौज्दाि राखेको पाइएकोले ति 
पाइपहरु प्रर्ोग हनुे गरी थप बजेट व्र्वस्था गरी तलफ्ट खा पा र्ोजना सम्पन्न गनेिफा  पातलकाको ध्र्ान 
जानपुदाछ । 

 

58.  रंतगन जस्िापाि खररद र तबिरर् खरको छाना तबस्िार्पि कार्ाक्रम अन्िगाि इ तबतडङको माध्र्मबाट रु 
४१४९५८६।०० को हलुास र्स्टल इण्डिीज तलतमटेड तसमराबाट २६ गेजको ९ र्फटका ४२७ 
वण्डलको प्रति बण्डल ८ पािाको दरले ३४१६ पािा खररद गरी भकु्तानी ददएकोमा र पातलकाबाट प्राप्त 
तबबरर् अनसुार जस्िापािको आम्दानी ३३९० पािा गरी २६ पािा कम आम्दानी बाधेको कारर् स्पष्ट 
भएन । र्सरी प्राप्त तबबरर् अनसुार आम्दानी बांधेको ३३९० पािामध्रे् देहार् अनसुार ३१४८ तबिरर् 
गरी २४२ पािा बाँकी देर्खएको छ । र्सरी जनिाहरुलाइ तबिरर् गरेको ३१४८ पािा प्रर्ोग गरी 
खरको छाना तबस्थापन भए नभएको अनगुमन प्रतिबेदनको साथै प्रातबतधक मूल्र्ांकन पेश हनुपुने रु. 
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गो भौ नं र तमति रकम पािा 
संखर्ा 

वडा नं घर संखर्ा जम्मा 
तबिररि 
संखर्ा 

बाँकी कैर्फर्ि 

३।०७७।३।२
९ 

४१४९५८
६ 

३३९० १ २१ ६६८ २४२ 
 

२ ७ १०६ 
 

३ ९ १४६ 
 

४ ११ ३१० 
 

५ ३३ ९०७ 
 

६ ४४ १०११ 
 

जम्मा   १२५ ३१४८ 
 

पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्मा १२१ मा खररद सम्झौिा बमोर्जम 
समर्मै सामान सप्लाइ गना नसकेमा सम्झौिा रकमको प्रति ददन ०.०५ प्रतिशि पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा 
ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । र्स पातलकाको खरको छाना तबस्िार्पि कार्ाक्रम अन्िगाि इ तबतडङको 
माध्र्मबाट हलुास र्स्टल इण्डिीज तलतमटेड तसमरासंग २६ गेजको ९ र्फटका ४२७ वण्डल सप्लाइ गना 
तमति २०७७।३।१० सम्म सप्लाइ गनेगरी रु ४१४९५८६।०० मा तमति २०७७।२।११ गिे 
सम्झौिा भएकोमा गो भौ नं ३।०७७।३।२९ बाट रु ४१४९५८६।०० भकु्तानी ददएकोमा ले 
िोकीएको सप्र्ासाले समर्मा  सप्लाइ नगरी र म्र्ाद थप समेि नभएकोले तमति २०७७।३।१४ मा ४ 
ददन ढीलो गरी सप्लाइ गरेको हुंदा रु ८२९९।०० असलु गरी राजस्व दार्खला हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८२९९ 

 संर्घर् सशिा ̦ चाल ु  

59.  भौ नं २७‚ ०७६।१०।७ र्स गाउँपातलको छत्रकोट वडा नं ५ कृष्र् प्रा तब का र्वद्याथीहरुको लातग 
ददवा खाजा खचा रु ४१२६५।०० भएकोमा रु ४२२६५।०० भकु्तानी ददएकोले बर्ढ भकु्तानी रु 
१०००।०० असलु गनुापने रु  

 

 

 

 

१००० 

60.  भौ नं ३४‚ ०७६।११।१५ िोर्कएको र्वद्याथीको लातग ददवा खाजा अनदुान अन्िगाि जन आधारभिु 
र्वद्यालर्लाई पर्हलो र्कस्िामा छुट रु १००००० मागको भकु्तानी ददएको छ । िर सो को माग फारम 
लगार्ि र्वद्याथी हार्जरर िथा खचाको कुनै भरपाई नभएकोले प्रमार् पेश गनुापने रु 

 

 

 

१००००० 

61.  भौ नं १७७‚ ०७७।३।३१ कोतभड १९ बाट भएको शैर्क्षक क्षति न्र्तुनकरर्को लातग तनम्न एफ एम 
िथा रेतडर्ोबाट कक्षा संचालन गरे बापि ददएको सेवा सम्बन्धी कार्ाको लातग ददएको भकु्तानीमा १५% 
कर कट्टी गनुापनेमा १.५% मात्र कर कर्ट्ट गरेकोले नपगु रकम असलु गनुापने रु 

संस्थाको नाम तबजक नं  तमति रकम कट्टी गरेको कर कट्टी गनुापने 
कर 

कम कट्टी 
भएको 

१ रुद्राविी एफ एम २८१ ०७७।३।५ २०००० ३०० ३००० २७०० 

२९० ०७७।३।१७ २०००० ३०० ३००० २७०० 

२९६ ०७७।३।२८ २०००० ३०० ३००० २७०० 

२ लोक रेतडर्ो प्रा तल २५८ ०७७।३।३० १९००० २८५ २८५० २५६५ 

२५६ ०७७।३।२५ १५००० २२५ २२५० २०२५ 

२५५ ०७७।३।२० १५००० २२५ २२५० २०२५ 

२५४ ०७७।३।१५ १५००० २२५ २२५० २०२५ 

२५२ ०७७।३।५ १५००० २२५ २२५० २०२५ 

२५३ ०७७।३।१० १५००० २२५ २२५० २०२५ 

जम्मा  १५४००० २३१० २३१०० २०७९०  

 

 

 

 

    २०७९० 

 गाउँपातलका चाल‚ु र्शक्षा  

62.  भौ नं ८‚ ०७६।८।२४ र्स गाउँपातलकार्द्ारा तनजी र्वद्यालर्का १८ जना र्शक्षकहरुलाई ३ ददनको 
शैर्क्षक िातलम ददए बापि सरकारी कमाचारी सरह दैतनक ५०० का दरले भिा ददएको पाइर्ो । तनजी 
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र्शक्षकलाई सरकारी सरह भिा ददन नतमल्ने भएकोले तनजहरुबाट उक्त रकम असलु गनुापने रु  

२७००० 

63.  भौ नं १७‚ ०७७।३।१२ रािपिी रतनङ्ग र्शल्ड प्रतिर्ोतगिा कार्ाक्रमको १ प्रतिवेदन लेखन बापि र्शक्षा 
अतधकृि र्वष्र् ुप्रसाद ज्ञावलीले रु३००० बझेुको पाइर्ो । गा पा कार्ापातलकाको तनर्ार्ले प्रति प्रतिवेदन 
रु १५०० ददन तमल्ने गरी तनर्ार् भएकोले बढी भकु्तातन भएको असलु गनुापने रु 

 

 

 

 

१५०० 

64.  भौ नं २७‚ ०७७।३।२१ गा पा अध्र्क्ष मधकृुष्र् पन्ि लगार्ि १२ जनाले तमति ०७६।१२।७‚ 
०७६।१०।२७ र ०७७।१।१९ मा र्वहान ११ बजे देर्ख ददउँसो २:३० सम्म कार्ाालर् समर्मा 
बसेको पररक्षा संचालन िथा व्र्वस्थापन सतमतिको बैठक बापि कर कट्टी गरर रु १५३०० भिा बझेुको 
पाइर्ो । र्सरी कार्ालर् समर्मा बैठक भिा नपाउने व्र्वस्था रहेको छ ।िसथा तनजहरुर्द्ारा बझेुको 
उक्त रकम असलु गनुापने रु 
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65.  भ्रमर् खचा: लरु्म्वनी प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधा सम्बन्धी 
ऐन, २०७५ िथा भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोर्जम कार्ाालर्को काममा कमाचारी िथा 
पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देर्खएका व्र्होराहरु देहार् बमोर्जम छन ्.  

• अतधकांश भ्रमर्को उद्देश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ाालर्कै कामका लातग भएको हो भनी सतुनर्िि 
हनुे र्वश्वसनीर् आधार नदेर्खएको । 

• तनर्मानसुार भ्रमर् अतभलेख खािा नरहेकाले पदातधकारी िथा कमाचारीको भ्रमर् सम्बन्धी एर्ककृि 
र्ववरर् प्राप्त हनु नसकेको । 

• भ्रमर् पिाि ्िोर्कए बमोर्जम भ्रमर् प्रतिवेदन पेश नगरी अतधकांश भ्रमर्को भ्रमर् खचा भकु्तानी 
गने गरेको ।   

• कतिपर् भ्रमर्हरु पातलका वा कार्ाालर्सँग असम्बर्न्धि नगर/गाँउपातलका गएको जनाई सो 
वापिको खचा भकु्तानी गने गरेको ।  

• स्पष्ट प्रर्ोजन बेगर पदातधकारीको ७ ददनको भ्रमर् आदेश स्वीकृि गरी भकु्तानी गने गरेको ।  
      अिः स्पष्ट प्रर्ोजन र उद्देश्र् बेगर अतधकांश ७ ददनको समर्ावधी राखी भ्रमर् खचा भकु्तानी गरेको 
अवस्थाबाट भ्रमर् खचा भकु्तानीमा सम्बन्धमा स्पष्ट हनु सर्कएन । त्र्सैले िोर्कएको काननुी व्र्वस्थाको 
पालना गदै भ्रमर् खचामा तमिव्र्र्र्िा कार्म गरर खचामा तनर्न्त्रर् गना भ्रमर् आदेश स्वीकृि गने 
पदातधकारीले ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

66.  कोतभड र्वशेष कृर्ष कार्ाक्रम 2077 : कोतभड-19 का कारर् भर्वष्र्मा वेरोजगारी बढ्न र ददघाकालमा 
खद्य संकि पना सक्ने बढी प्रभार्वन भएका ज्र्ालादारी, मजदरु र साना कृषकहरुलाइा व्र्ावसार्र्क खेिी, 
रोजगारी िथा आर् आजानमा सघाउने र भारि लगार्ि र्वदेशबाट आउने िरकारी आर्ािलाइा घटाइा 
व्र्ापार घाटामा पतन कम गराउन कोतभड लर्क्षि व्र्ावसार्र्क िरकारी प्रवर्द्न कार्ाक्रम संचालन िथा 
वैदेर्शक रोजगारीमा गइा भारि लगार्ि अन्र् देशबाट फकेर र्वुाहरुलाइा कृर्ष क्षेत्रमा रोजगारी  शृ्रजना 
गरी भर्वष्र्मा आउन सक्ने दौर् संकटको समस्र्ा समाधान गना समेि सहर्ोग पगु्ने उद्देश्र् राखी 
र्वदेशबाट फकेका र व्र्ावसार् उन्मखु कृषकहरुलाइा कृर्ष र्वकास प्रोत्साहन कार्ाक्रम संचालनको लागी 
आतथाक वषाको अन्त्र्मा रु.4340000/- प्राप्त गरी  216 जनालाइा रु.4340000/- खचा लेखेको छ 
। पातलकाले र्स कार्ाक्रम बाट सहर्ोग पाउनेहरुको र्ववरर् अतभलेख राखी तनरन्िरिा ददए नददएको 
अनगुमन गररन ुपदाछ । 

 

 सामार्जक सरुक्षािफा   

67.  सामार्जक सरुक्षािफा  बढी तनकासा – सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ ले लाभग्राहीको 
नाम दिाा र नवीकरर्, लगि कट्टा िोर्कएको तमति तभतै्र पररचर्पत्र अतनवार्ा रुपमा नवीकरर् गरी 
सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुापने, प्रत्र्ोक बषा लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संखर्ा र्र्कन 
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गनुापने, भत्ता र्विरर् गदाा बैंक माफा ि भत्ता र्विरर् गनुापने, सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रमलाई प्रभावकारी 
रुपमा सञ्चलान गना तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुापने, केर्न्द्रकृि सूचना प्रर्ालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावतद्यक 
गने र्जम्मेवारी सामार्जक सरुक्षाको अर्खिर्ारी पाउने सम्वर्न्धि स्थानीर् तनकार्को हनु ेव्र्वस्था  गरेको छ 
। िर पातलकाले लाभग्राहीको लगि अद्यावतधक नगरी एउटै चौमातसकमा एकै व्र्र्क्तको नाममा दोहोरो 
तनकासा हनुे गरी दोहोरो खचा लेखेको, मतृ्रू् भइसकेका लाभग्राहीको लगि कट्टा नगरी बढी खचा गरेका छन 
।  

68.  सामार्जक सरुक्षा कार्ााक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को १३ नाम दिाा र नवीकरर्बाट आगामी 
आतथाक वषाका लातग कार्म हनु आएको लाभग्राहीको र्ववरर् प्रत्रे्क स्थानीर् िहले फागनु मसान्ितभत्र 
र्वभागले सञ्चालनमा ल्र्ाएको व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली (एम.आई.एसं) मा अतनवार्ा रुपमा प्रर्वर्ष्ट गनुापनेछ 
।  

 

69.  सामार्जक सरुक्षा कार्ााक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को १६(घ) बैर्कङ प्रर्ाली माफा ि सामार्जक 
सरुक्षा भत्ता र्विरर्मा नगइसकेको स्थानीर् िहको हकमा सम्बर्न्धि वडा सतमतिको रोहवरमा भत्ता रकम 
र्विरर् गनुापनेछ । 

 

 र्वपद् व्र्वस्थापन  

70.  कार्ार्ोजना : र्वपद् जोर्खम न्रू्तनकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन 2074 को दफा 17(2) िथा र्वपद 
जोर्खम न्रू्तनकरर् िथा व्र्वस्थापन तनर्माली, 2076 को तनर्म (8) मा स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन 
सतमतिको काम किाव्र् र अतधकारमा पररषद/कार्ाकारी/प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमतिबाट 
स्वीकृि एर्ककृि क्षेत्रगि नीति िथा कार्ाक्रम अनरुुप हनुे गरर स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुामा 
गरी कार्ाान्वर्न गने बजेट र्वतनर्ोजन गना लगाउने सवै पक्षको समन्वर् र संलग्न गराउने ।र्वपद  
पवुािर्ारी िथा प्रतिकार्ा सतमति गठन गने, प्रभार्वि क्षेत्रमा उर्द्ार र राहि व्र्वस्था गने ऐन वमोर्जम कार्ा 
गरे / नगरेको अनगुमन गने, र्वपद् सूचना प्रर्ाली र्वकास र संचालन, िथर्ाङ्क अध्र्ावतधक गने र्वपद् घर 
पररवारको पर्हचान गने, कमाचारी क्षमिा अतभवृर्र्द्को व्र्वस्था र कार्ाक्रम सर्हिको कार्ार्ोजना िर्ारी 
गरी लाग ुगरी गने, गराउने सम्बर्न्ध व्र्वस्था छ।पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका कार्ाहरु 
गरेको पाइएन । ऐन िथा तनर्मावलीको पालना गनुा गराउन ुपदाछ । 

 

71.  र्वपद् व्र्वस्थापन कोष : र्वपद् जोर्खम न्रू्तनकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन,2074 को दफा 23(14 ) मा 
र्वपद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा र्वपद् व्र्वस्थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम िथा 
कोषको सञ्चालन सम्ब्नतध व्र्वस्थापन सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले बनाएको तनर्ममा िोर्कए बमोर्जम हनुे 
व्र्वस्था छ । पातलकलाले र्वपद व्र्वस्थापन खचा खािा नर्ाँ र पूरानो उल्लेख गरी बैंक नगदद र्किाव 
िर्ार गररएको छ । उक्त खािामा र्वपद व्र्वस्थापन र कोतभड - 19 को खचा छुट्न ेगरी अतभले नराखी 
एकमषु्ठ वैक नगदी र्किाव राखेको छ । अि : र्वपद िफा  र कोरोना िफा  आम्दानी खचा छुर्ट्टने गरी 
शे्रष्िा िथा अतभलेख राख्न ुपदाछ । 

खािाको र्ववरर् आम्दानी  खचा  वाकी 
नर्ाँ खािा 9739612 8841762 897850 

परुानो खािा 4679649 2511037 2168612 

जम्मा  14419261 11352799 3066462  

 

72.  वार्षाक प्रतिवेदन - र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन  ,२०७४ को दफा  ४५ मा स्थानीर् 
र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक वषामा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार 
गरी र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमति समक्ष पेस गनुापने 
व्र्वस्था छ।पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बर्न्धि सतमतिमा पेस 
गरेको पाइएन।ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 

 



24 

 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

73.  सरकारी िथा सावाजतनक जग्गा संरक्षर्, उपर्ोग िथा हक हस्िान्िरर्- स्थानीर् सरकार सञ् चाल ऐन, 

२०७४ को दफा ९७ मा गाउँपातलका िथा गाउँपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्रको सरकारी सामदुार्र्क िथा 
सावाजतनक सम्पर्त्तको रेखदेख, ममाि सम्भार र संरक्षर् गनुापने व्र्वस्था छ पातलका ले आफ्नो क्षेत्रतभत्रको 
सावाजतनक सम्पर्त्तको ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गरेको अतभलेख राखेको पाइएन । पातलकाले आफ्नो 
क्षेत्रतभत्रको सावाजतनक सम्पर्त्तको ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गनुा पदाछ ।  

 

74.  आन्िररक लेखापररक्षर्बाट कार्म बेरुज ु : आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन 2076 को 
दफा 34 मा स्थातनर् िहले लेखा िथा आतथाक कारोवारको तनर्तमििा तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकारीिाका आधारमा आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ु पने, आन्िररक लेखापरीक्षर्को प्रतिवेदन 
औल्र्ाइएको र्वषर् वस्िहुरु सधुार भए नभएको पररक्षर् गना िथा आवश्क कारवार्ह गना लेखापरीक्षर् 
सतमति गठन गनुा पदाछ र आन्िररक लेखापरीक्षकले प्रस्ििु गरेको प्रतिवेदन र सो उपर भएको कारवाहीको 
प्रतिवेदन स्थानीर् िहको प्रमखु समक्ष पेश गनुापने उल्लेख भएिापतन पातलकाले आन्िरीक लेखापरीक्षर् 
सम्म गराइा प्रतिवेदन तलने कार्ा भएको सो प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएका र्वषर् वस्िहुरु सधुार भए नभएको 
परीक्षर् गने िथा आवश्र्क कारवाही गने लेखापरीक्षर् सतमति गठन गरेको पाइाएन । अि: पातलकाले 
लेखापरीक्षक सतमति गठन गरी आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट औल्र्ाइएका र्वषर् बस्िहुरु सधुार भए नभएको 
परीक्षर् िथा आवश्र्क कारवाही गरी प्रमखु समक्ष पेश  गनुा पदाछ । आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट 
औल्र्ाइएका र्वषर्वस्ि ुहरु तनम्न छन । 

 

74.1.  उपभोक्ता सतमतिको काम : सावाजतनक खररद ऐन 2063, को दफा 44 मा उपभोक्ता सतमिी वा 
लाभग्राही समदुार्बाट तनमाार् कार्ा गराउदा वा सो सम्बर्न्धि सेवा प्राप्त गदाा तमिव्र्र्ी, गरु्स्िरीर् वा 
ददगोपना अतभवृर्र्द् हनुे भएमा वा परीर्ोजनाको मखुर् उदेश्र् नै रोजगारी तसजाना गने लाभग्राही समदुार्लाइा 
सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता सतमिी वा लाभग्राही समदुार्लार्ा िोर्कए वमोर्जमको कार्ार्वतध परुा गरी 
त्र्स्िो कार्ा गराउन वा सेवा तलन सर्कने व्र्वस्था छ । सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 
97 (9) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार् बाट संचातलि हनुे तनममाार् कार्ामा लोडर, स्काभेटर, 
रोलर डोजर, ग्रडेर,र्वटुतमन व्र्ालर जस्िा हेतभ मेतसनहरु पर्ोग गना नपाइाने र तनर्म 97 को (10) मा 
उपभोक्ता सतमिीले पाएको कार्ा  आफैले सम्पन्न गनुा पने र अन्र् कुनै तनमाार् व्र्ावसार्ी वा अन्र् 
कन्याक्टर बाट गराउन नसर्कने व्र्वस्था छ । उपभोक्ता सतमति बाट तनमाार् सम्बर्न्धि कार्ा गदाा 
सावाजतनक खररद ऐन 2063 िथा तनर्मावली 2064 बमोर्जम खररद र्वतध अपनाइएको छैन । र्स्िा 
कार्ालाइा र्वतध अनूरुप गदै लैजान ुपछा । उदाहरर्को लागी प्रदेश सरकारबाट हस्िान्िरीि कार्ाक्रमको 
भौ.न. 4/2077/3/31 कुडहरचौर खेल मैदानको र्वतनर्ोर्जि बजेटमा राजेश्वरी कन्ट्रक्रकसन 
प्रा.ली.बाट रु.402732/- रकमको ग्र्ार्वन जाली खररद गरेकोमा कोटेशन नगरी सोझै खररद गरेको 
पाइएकोले खररद ऐनको पररपालना गरेको पाइएन । उपभोक्ता सतमतिबाट भएको तनमाार् कार्ाको र्ढलो 
गरी तनमाार् सम्पन्न भएको अवस्थामा पतन म्र्ाद थप वा अन्र् कारवाही नगरी भकु्तानी गरेको पाइार्ो र्स्िो 
प्रकृर्ालाइा तनर्न्त्रर् गनुापने देर्खन्छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.2.  कार्ा र्ववरर् : तनजामिी सेवा ऐन,2049 को दफा 5 क (1) मा नेपाल सरकारले स्वीकृि गरेको 
संगठनका कार्ा र्ववरर्को आधारमा प्रत्रे्क कमाचारीको पदको कार्ा र्ववरर् बनाइा लाग ु गनुा पने र 
त्र्स्िो कार्ा र्ववरर् त्र्स्िो पदको काम किाव्र्,उत्तरदार्र्त्व,अतधकार र र्ोग्र्िा समेि स्पष्ट रुपमा र्कटान 
भएको हनुपुने उल्लेख छ । र्स गा.पा.ले पतन ऐनले िोके बमोर्जमको कार्ा र्ववरर् बनाइा लाग ुगरेको 
नपाइएकोले सोही बमोर्जम गनुापदाछ ।  

 

74.3.  कर्न्टनजेन्सी : गा.पा.बाट कट्टा गरीएको कन्टेनजेन्सी रकमको लेखाङ्कन गना छुटै्ट खािा राख्न ु पदाछ । 
कन्टेन्जेन्सी खचा गदाा तनर्िि मापदण्ड र कार्ाार्वतध बनाएर मात्र खचा गनुापदाछ । 

 

74.4.  पत्रपतत्रका : वडा कार्ाालर्हरुमा पत्रपतत्रकाको रकम तनकासा गरी खचा गरेको पाइार्ो । र्सरी  
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पत्रपतत्रकामा खचा तनकासा गदाा वडा कार्ाालर्हरुमा पत्रपतत्रका आए/ नआएको अनगुमन गरी र्र्कन 
गनुापने  देर्खन्छ। 

74.5.  बजेट र्वतनर्ोजन: गाउँसभाबाट बजेट र्वतनर्ोजन गरेको र्ोजनाहरुमा र्ोजना सम्पन्न गरी भकु्तानी ददन ुअर्घ 
गाउपातलकाको तनर्ार्/ र्वतनर्ोजन गरेको प्रतितलपी र्ोजना फारमसाथ राख्नपुने देर्खन्छ। 

 

74.6.  ददवा खाजा :  र्वतभन्न र्वद्यालर्मा ददवा खाजाको रकम भकु्तानी गदाा र्वद्यातथा संखर्ा खाजाको दररेट र 
र्वद्यातथाको हार्जर परु्स्िका गोश्वार भौचर साथ राख्न ुपने देर्खन्छ।  

 

74.7.  छात्रवृत्ती :  र्वतभन्न र्वद्यालर्मा छात्रवृर्त्तको रकम तनकासा गदाा कस्िो र्वद्यातथाको लागी छुट्टाइएको 
छात्रवृत्तीको प्रकार (जेहेनदार, अनसुातसि, गरीब अपाङ्ग आदी) र्र्कन गरी प्रतिवेदन भौचर साथ राख्न ुपने 
देर्खन्छ ।  

 

74.8.  भकारो सधुार : गाउँपातलका र संघीर् सरकारबाट भकारो सधुार कार्ाक्रम र्ोजना पारीि गरेको पाइर्ो । 
उक्त कार्ाक्रममा अनदुान र्विरर् गने मापदर्ड िर्ार गरेको पाइाएन । लाभग्राहीलाइा कति परीमार्मा 
अनदुान ददने भतन मापदण्ड िर्ार नगरी भकु्तानी गरेको पाइाएकोले कुनै पतन कृर्ष/ पशपुालन जस्िा 
कार्ामा अनदुान कार्ाक्रम संचालन गदाा मापदण्ड िर्ार गरी गाउँपातलकाबाट भकु्तानी गनुापदाछ।  

 

74.9.  र्वतभन्न भौचरबाट कट्टी गररएका रकमहरु बैंक दार्खला गने भतन अको भौचर उठाउदा भौचर नम्वर र कुन 
र्शषाकको रकमबाट कट्टी गररऐको हो सो तबबरर् खलुाएर गोश्वरा भौचर िर्ार गनुापनेमा सो गरेको पाइएन 
।   

 

74.10.  गाउपातलका चाल ुिफा   
बर्ढ भकु्तानी : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म 36(8) मा कुनै रकमको भकु्तानी दददाँ 
ररि पगेु वा नपगेुकव जाँच गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । गो.भौ.नं 181 तमिी 2076/11/28 बाट 
कार्ाालर्ले भालपुानी कृर्ष भवनको र्वजलुी र पानीको रकम भकु्तानी गदाा र्वलमा भएको जम्मा 
79७०।०० हनु ु पनेमा 8081/- रकम भकु्तानी गरेकोले बर्ढ भकु्तानी भएको रु.111/50 असलु 
गनुापने रु 
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74.11.  कोरोना कोष  
सावाजतनक खररद तनर्मावली,2064 को तनर्म 21(1) मा व्र्वस्था भएको सावाजतनक तनकार्ले 
मालसामान वा अन्र् सेवा खरीद अनसुरु्च 3 बमोर्जमको सम्झौिा मध्रे् कुनै एक सम्झौिा गरी खररद गना 
सक्नेछ । र्स गाँउपातलकाको वडा नं. 5 को भौ.नं.31 मा कोरोना राहि र्विरर्मा सामान खररद गदाा 
कर्म्िमा पतन 3 वटा व्र्वसर्र्क फमाबाट आवश्र्क सामानहरुको दररेट माग गनुापने व्र्वस्था रहेको छ 
। जम्मा द्ई वटा व्र्ावसार्र्बाट 3 प्रकारका सामानको दररेट माग गरी कोरोना राहि र्विरर्मा जम्मा 
6 प्रकारको सामान खररद गरेको देर्खन्छ । दररेट माग गदाा सार्वतत्र मोटो चामलको माग गरेकोमा सोना 
मन्सलुी चामल खररद गरेको पाइएकोले खररद मलु्र् एउटै भएिा पतन तनर्म र्वपररि भएको देर्खन्छ । 
कोटेशन 2 वटा फमाबाट माग गरेकोमा िोररको िेल न्रू् सर्न्दप खौर् स्टोसाबाट खररद गरेको देर्खन्छ । 
खररद मलु्र् रु165 प्रति तलटरले खररद गरेको पाइर्ो । न्रू् सर्न्दप पसलमा दररेट रु103।०० 
भएकोमा खररद गदाा रु105।०० को दरले खररद गरेको देर्खएकोले पातलकाले तनर्ममा व्र्वस्था भए 
अनसुारको प्राबधान पालना गरी खररद गरेको देर्खएन  

 

74.12.  छत्रकोट गाँउपातलकाका जम्मा ६ वटा वडा र गाँउपातलकाको आम्दानी र्ववरर् देहार् अनसुार रहेको छ 
। 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वडा न. 6 मा नगदद रतसद 5601-5650 सम्म 1 ठेली वडा कार्ाालर् लगेको देर्खन्छ । परीक्षर् 
गदाा पेश नभएकोले सो बाट प्राप्त आम्दानी गा.पा छानर्वन गरी व्र्ाज समेि बैक दार्खला हनुपुदाछ ।  

क्र.सं वडा 
नं. 

वैकदार्खला हनुपुने वैक दार्खला भएको 
जम्मा रकम 

1 1 127768/- 127768/- 
2 2 144801/- 144801/- 
3 3 218410/- 218410/- 
4 4 303589/- 303589/- 
5 5 179976.25 179976.25/- 
6 6 94480/- 94488/- 
7 गा.पा 992978/- 1014784/- 
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 कोतभड -19 िफा  :  

75.  कोतभड-19 रोकथाम तनर्न्त्रर् र व्र्वस्थापन 2077 आषाढ मसान्ि सम्म रु.11566943/- प्राप्त भइ 
रु.10729694/- खचा गरी वाँकी रु.837249/- उल्लेख गरी आम्दानी खचाको र्ववरर् प्राप्त भएको छ  
बजेट /आम्दानीको श्रोि रकम खचा र्शषाक रकम 

संघीर् संर्चि कोषबाट 9776294 राहि र्ववरर् 1351001 

संघ िथा व्र्ार्क्तवाट 790649 क्वारेनटाइन होल्डीङ्ग सेन्टर तनमाार् व्र्वस्थापन 5907000 
प्रदेश कोतभड कोषबाट 1000000 आइसोलेसन केन्द्र तनमाार् व्र्वस्थापन 621092 

  जनशर्क्त पररचालन 698795 

  औषतध एवं स्वास्थर् उपकरर् िथा सामाग्री खरीद 1370456 
  अन्र् र्शषाकमा भएको खचा 781350 
  बाकँी 837249 
जम्मा  11566943  11566943  

 

 

 

76.  जोर्खम आंकलन र पूवा िर्ारी: पातलकाले कोतभड-19 महामारीको जानकारी पिाि गनुापने िर्ारीहरु प्रवेश 
र्वन्दमुा तनगरानी, प्रवेश र्वन्दमुा स्क्र्ानीङ्ग, समदुार् िह स्क्र्ातनङ्ग, इमरजेर्न्स रेस्पोन्स र्टम पररचालन 
क्वारेन्टाइन व्र्वस्थापन, आइसोलेशन केन्द्र स्थापना सम्बर्न्धि का कार्ाहरुको कार्ार्ोजना िर्ार गरर कार्ा 
गने गरी कार्ार्ोजना िर्ार गरेको छैन।   

 

77.  जोर्खम भत्ता : नेपाल सरकार द्वारा जारी भएको कोरोना भाइरस (कोतभड-19) को संक्रमर्को उपचारमा 
संलग्न जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश 2077 को दफा 7(ङ) मा अनगुमन मूल्र्ाङ्कन िथा 
व्र्वस्थापनमा संलग्न प्रशासतनक जनशर्क्तलाइा नेपाल सरकारले िोकेको शरुु िलव स्केलको 50% र 
कन्ट्रर्ाक टे्रतसङ्गमा खर्टएका स्वास्थर् कमी, क्वारेन्टाइनमा खर्टएका जनशर्क्तलाइा 75% जोर्खम भत्ता पदाान 
गना सक्ने व्र्वस्था छ । पातलकाले तनम्न बमोर्जम जोर्खम भत्ता रु.1956224/- खचा लेर्खएको कोतभडको 
आम्दानी खचा र्ववरर् समावेश गरेको छैन।जोर्खम भत्ता गाउपातलका चाल ुर संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि 
कार्ाक्रम बाट खचा लेखेको छ ।  
जोर्खम भत्ता पाउने र्ववरर् संखर्ा खचा 
स्वास्थर्कमी (का.स समेि) 7 89075 

स्वास्थर्कमी 53 1867149 
जम्मा  60 1956224  

 

78.  क्वारेनटाइन र आइसोलेसन व्र्वस्थापन : पातलकाले 21 स्थानमा 492 वेड संखर्ामा क्र्ारेर्न्टन /होल्डीङ 
सेन्टर व्र्वस्थापन गरेको, दैतनक रुपमा अतधकिम 248 संखर्ामा वसेको र आषाढ मसान्िसम्म क्वारेर्न्टनमा 
वसेका हरुको कुल संखर्ा 653 संखर्ावसेको र्ववरर्मा उल्लेख छ । त्र्स्िै शृ्रङ्गा देउराली मा 5 वेडको 
क्वारेर्न्टनमा वसेकाहरुको कुल स्खर्ा 653 संखर्ा बसेको र्ववरर्मा उल्लेख छ । त्र्स्िै शृ्रङ्गा देउराली मा 
5 वेडको आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरेको र आषाढ मसान्ि सम्म 2 जना वसेको र्ववरर् उल्लेख छ । 
क्वारेर्न्टन / होल्डीङ सेन्टर तनमाार् व्र्वस्थापन र आइसोलेशन केन्द्र तनमाार् व्र्र्वस्थापनमा क्रमश: 
रु.5907000/ र 621092 गरी रु.6528092/- खचा भएको उल्लेख छ । पातलकाले क्वारेन्टाइन 
व्र्वस्थापनका लागी वडाका कमाचारी पदातधकारीहरुलाइा पेश्की उपलब्ध गराइ खचा गने गरेको देर्खर्ो । 
क्वारेन्टाइन व्र्वस्थापन गना के कति कस्िा सामानहरुको आवश्र्क भएको सो को लातग कति रकम चार्हनेहो 
सो को र्ववरर् िर्ार नगरी पेर्श्क ददएको र पेर्श्क फर्छ्यौट गदाा कुन कुन शीषाकमा के कति खचा भएको 
शीषाकगि खचाको िेररज िर्ार गरी फर्छ्यौट गने गरेको देर्खएन।अतधकांशको पेर्श्क तलएको रकम भन्दा 
दोब्बर भन्दा बढीको र्वल भपााइ पेश भइ पेश्की फर्छ्यौट गरी सोधभनाा भएको देर्खछ । अि : पातलकाले 
ित्काल खचा गना आवश्र्क खचाको र्ववरर् िर्ार गरी गरार् मात्र खचा गनुा पदाछ ।  
वडा नं. पेर्श्कतलइ खचा गने 

कमाचारी/पदातधकारी 
पेर्श्क रकम  र्वल भपााइ पेश 

रकम 

1 कृष्र् प्रसाद भट्टराइा 375000 914999 

2 कृष्र् प्रसाद भट्टराइा 252000 512325 
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3 र्खमलाल पन्थ 400000 1239674 

4 र्खमलाल पन्थ 400000 724616 
5 कमल लम्साल 700000 1837282 
6 अशोक शे्रष्ठ 300000 678104 

जम्मा  5907000  
79.  राहि र्विरर् सम्बन्धमा : पातलकाले त्तकाल गजुारा चलाउन सक्न ेपररवारका लागी साहि उपलब्ध गराउन 

आवश्र्क र्ववरर् िर्ार गरी सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा 66 र सावाजतनक खररद तनर्मावली 
2064 को तनर्म 145 मा र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद गने व्र्वस्था अनसुार खररद नगरी वडा कार्ाालर्का 
कमाचारी /पदातधकारीहरु माफा ि र्वतभन्न आपूतिाकिाावाट रु.1351001/- राहि सामाग्री खररद को र्वल 
वमोर्जम खचा लेखेको देर्खर्ो ।  
वडा 
नं. 

गो.भै. तमति कमाचारी / 
पदातधकारीको नाम 

आपतुिाकिााको नाम रकम राहि र्विरर् 
संखर्ा 

1 36-077/2/19 कृष्र् प्रसाद भट्टराइा टण्डन स्टोसा सतुनल र्कराना एण्ड गल्ला 
पसल सभुपभााि स्टोसा 

190616 91 

2 36-077/2/19 कृष्र् प्रसाद भट्टराइा पैचो जनरल स्टोसा 156829 119 
3 24-077/3/2 खीमलाल पन्थ भसुाल स्टोसा कण्डेल सर्पङ सेन्टर 208525 139 
4 24-077/3/2 खीमलाल पन्थ सन्ध्र्ा स्टोसा कण्डेल सर्पङ सेन्टर 342887 192 
5 31-.77/1/31 कमल लम्साल न्रू् सर्न्दप खाद्य स्टोर न्रू् सधसुदुन स्टोसा 222124 134 
6 35-077/3/12 असोक शे्रष्ठ प्रतिमा इन्टरप्राइजेज न्रू् सर्न्दप खाद्य स्टो समेि 4 230007 141 

जम्मा  1351001 816  

 

80.  केश अनसुन्धान िथा कन्याक्ट टे्रस: पातलकाबाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार केश अनसुन्धान िथा खोज पड्िालको 
लागी 1 र्टम गठन गरी 8 जना खोजपड्िाल गररएको र खोजपड्िालबाट संक्रतमि भएका व्र्र्क्त नभएको 
उल्लेख छ ।  

 

81.  औषतध, स्वास्थर् सामातग्र एवं उपकरर् खरीद: पातलकाले कोतभड-19 को रोकथाम िथा तनर्न्त्रर्का लातग 
ित्काल र पतछ आवश्र्क पने औषतध िथा स्वास्थर् सामाग्री एवं उपकरर्को आवश्र्किाको पर्हचान गरी 
र्ववरर् िर्ार गरी सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा 66 सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को 
तनर्मा 145 मा र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद गने व्र्वस्था अनसुार खररद नगर पटक पटक तनम्न बमोर्जम 
आपूतिाकिाावाट रु.1646189/- को खररद भएको प्राप्त र्ववरर्बाट देर्खन्छ । पातलकाले त्तकाल र पतछ 
आवश्र्क पने औषतध िथा स्वास्थर् सामाग्री एवं उपकरर्को आवश्र्किा पर्हचान गरी सावाजतनक खररद ऐन 
िथा तनर्मावली अनसुार व्र्वर्स्थि िवरले खररद गनुापदाछ ।  
क्र.सं आपूतिाकिााको नाम खररद रकम 

1 ददपेश इन्टरप्राइजेज 99435 
2 मेतडकेर्र टे्रड तलंक 469691 
3 आगान सर्जाकल 66020 
4 हाइर्स्पड  113000 
5 रोर्ल मेतडको कन्सना 128220 
6 तड एण्डी र्ज सप्लार्सा 115668 
7 तसखर होतमर्ारी 90400 
8 समदु्र मेतडको 259900 
9 वेस्टना ड्रग्स तडस्ट्रव्र्टुसा 303853 
 जम्मा 1646189  

 

82.  भारि र अन्र् मलुकुबाट नेपाल प्रवेश गरेकाहरुलाइा र्जल्ला सदरमकुाम हदैु सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको 
क्वारेन्टाइन परु्ााउन र्ािार्ाि साधनको लागी रु.781350/-खचा भएको र्ववरर् मा उल्लेख छ। पातलकाले 
ब्र्वर्स्थि िररकाबाट सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको क्वारेन्टाइन सम्म पर्ााउन अन्र् पातलकाहरु संग समन्वर् गने 
कार्ा गने गरेको छैन त्र्स्िै सवारी चालक िथा सावरी धतन संग पतन व्र्वर्स्थि रुपमा र्ािार्ाि संचालन गरी 
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अलपत्र परेका नागररकलाइा ल्र्ाउन का लागी के कति रकममा कहादेखी कहासम्म संचालन गना सर्कने वािाा 
गरी भाडा िर् गने गरेको अवस्था छैन।कुन ददन कुन गाडी पठाइा के कति नागररकलाइा उद्दार गरेको हो सो 
सम्बर्न्ध अतभलेख राखेको अवस्था पतन छैन।सवारी चालक िथा सवारी धनीहरुलाइा र्ािार्ाि भाडा रकम 
भकु्तानी गदाा के कति संखर्ामा नागररकलाइा उद्दार गररएको हो र्ववरर्सम्म पतन नराखी खचा लेख्न ेगरेको छ 
। उदाहरर्का लातग तनम्न गोश्वरा भौचरबाट भकु्तानी गररएको छ ।  
गो.भौ.नं. तमति सवारी चालक /सवारी 

धनी 
सवारी नं. र्ववरर् रकम 

2-077/2/18 तभम वहादरु र्व.क ल ु2 ख 529 गोरतसङ्गे सनुौतल देर्ख पातलका सम्म 31500 

3-077/2/18 खमुान्नद पोखरेल ल ु1 ख 6955 सनुौतल देर्ख पातलका सम्म 28250 

4-077/2/18 दल बहादरु थापा ल.ु1ख 8179 सनुौतल देर्ख पातलका सम्म  38500 
5-077/2/18 पदन राउि ल ु1 ख 6223 कुष्र् नगर देर्ख पातलका सम्म 20000 
6-077/2/18 रामर्ज भण्डारी ल ु1 ख 8633 सनुौतल देर्ख पातलका सम्म 3 ददन 84750 
10-077/2/19 खमुा नन्द पोखरेल ल.ु1 ख 6955 सनुौतल देर्ख पातलका सम्म 11100 
12-077/2/2 र्वष्र् ुभण्डारी ल.ु1 ज.4433 कृष्र्नगर देर्ख पातलका सम्म 30000  
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अनसुचुी 1 

छत्रकोट गाउँपातलका  
सर्ञ्चि कोष र्ववरर्  

                                                       आतथाक वषा 2076/077                                               (रु. हजारमा)  
क्र.स. स्थातनर् 

िह 
र्जल्ला आर् 

 जम्मा 
आर् 

व्र्र्  

             गि वषाको 
                   र्जम्मेवारी 

संघ िथा  
प्रदेश  
अनदुान 

           राजश्व  
             बाँडफाड  

           रकम 

               आन्िररक 

             आर् 

अन्र् 

आर् 

चाल ुखचा             पँूर्जगि 

            खचा 
        अन्र् 

        खचा 
        जम्मा 
          खचा 

           मौज्दाि 

1                 2                           3 4 5 6          (2+3+4+5) 7           8 9           10 

           (7+8+9) 
11 

(1+6-10) 
1 छत्रकोट गाउँपातलका गलु्मी 57594 332379 48487 3094 110869 552423 312894 129974 33785 476653 75770 

 

 

अनसुचुी २ 

बेरुज ुबगीकरर्  
                                                (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोवार)                                              (रु. हजारमा)  

क्र 

.स 

र्जल्ला स्थानीर्  
िहको  
नाम 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट 

फर्छ्यौट 

बाँकी बेरुज ु बाँकी बेरुज ु

दफा  
संखर्ा 

रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम अशलु  
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 

सैंर्द्ा
र्न्ि
क 

लगिी 
 

सैर्द्ा
र्न्िक 

लगिी 
 

सैर्द्ार्न्ि
क 

लगिी 
  

अतनर्तमि 

 भएको 
प्रमार् 

कागजि  
पेश नभएको 

राजस्व 

लगि  
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा  
नतलएको 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

1 

गलु्मी 
छत्रकोट 
गाउँपातलका 87 30 17549 0 8 8138 87 22 9411 1053 1485 6873 0 0 8358 0 0 0 

 

 

अनसुचुी-3  
अद्याबतधक बेरुज ुर्स्थति                                       (रु. हजारमा)      

क्र.स स्थानीर् िहको नाम र्जल्ला गि बषा  
सम्मको बाँकी 

र्ो बषाको  
फर्छ्यौट 

बाँकी र्ो बषा सं.प.बाट  
कार्म भएको बेरुज ु

र्ो बषाको बेरुज ु कुल बाकँी  
बेरुज ु

1 छत्रकोट गाउँपातलका गलु्मी 29602 10780 18822 0 9411 28233 

 


