
 

 

 
 

 

 

महालेखापरीक्षकको बार्षिक 
प्रतिवेदन 

2078 

लङु्ग री गाउँपातलका, रोल्पा । 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

काठमाडौ, नेपाल । 



 

Serving the Nation and the People 
 

 

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

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

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

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

funds are efficiently used) 

 

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

 



 

 0 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

 

 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

 
 
 

लरु्म्बनी, कर्ािली र सदूुरपर्िम प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

 

पर संखर्ााः 2078/79           

च.नं:-40                                                                     तमतिाः 2078।5।4 

 
 

श्री अध्र्क्ष ज्रू्, 

लरुी गाउंपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, रोल्पा। 

 
 

र्वषर्ाः–  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

 नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्िपातलकाको आतथिक वषि २०७6।७7 को लेखापरीक्षर् सम्पन्न 
गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् 
ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ प्रर्ोजनको लातग अनरुोध छ । 

 
 
 

(नारार्र् एम.सी .) 

नार्व महालेखापरीक्षक 

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

 
 
 

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

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

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

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु 
उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन 
गनुि रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् 
ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उद्देश्र् रहेको छ ।  
आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ािन्वर्नबाट 
स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमािर् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि 
सहर्ोग पगु्ने अपके्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शििा प्रबर्द्िन हनुे र्वश्वास तलइएको छ 
।  
लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाटँको प्रक्षेपर् र्थाथिपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ािप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, 
बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पिाि बजेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषािन्िमा 
बढी खचि गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान र्फिाि नगरेको, र्विरर्मूखी 
खचिको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवरृ्त्त देर्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमािर्िफि  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा टुके्र 
आर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो 
र्वकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुिमा नगरेको, दीििकालीन र्वकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका     छन ्।  
स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, 
सञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समर प्रतिवेदन 
प्रर्ाली र आन्िररक तनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् 
िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्िर्वतध िजुिमा हनु बाकँी 
रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपरे्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए 
गरेको समेि देर्खएन । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपर्स्थि भइि लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु े
अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ािउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षर् 
िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलाइि धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।  
 
 

                (टंकमर्र् शमाि, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 



 

 

 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

 (लरु्म्बनी, कर्ािली र सदूुरपर्िम प्रदेश लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर्) 
 

पर संखर्ााः 2078/79           

च.नं:40           तमतिाः२०७8।5।4 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

लङु्ग री गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, रोल्पा। 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको  कैर्फर्ि  सर्हिको  रार्  व्र्क्त  गने  आधार  खण्डमा  उल्लेख भएका  र्वषर्ले  पाने 
असर  बाहेक,  पेश  भएको  २०७७  आषाढ  31 मा समाप्त भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र 
त्र्ससँग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसंग  सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह 
िथा र्थाथि अवस्था र्चरर् गदिछ ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्त गने आधार 
1. लेखापरीक्षर्बाट रु 2 करोड 53 लाख 75 हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् असलु गनुिपने रु. 13 लाख 33 

हजार,  प्रमार् कागजाि पेश गनुिपने रु.13 लाख 75 हजार  तनर्तमि  गनुिपने रु. 2 करोड 26 लाख 67 हजार 
रहेको छ । 

2. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 2078।1।31 मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन 
उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा सर्हिका प्रमार् कागजािका आधारमा फछिर्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको 
अर्न्िम प्रतिवेदन पाना 29 (उनन्िीस) र्सै साथ संलग्न छ । 

3. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त 
िथा दार्र्त्व र्की नहनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

 हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ि नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका 
नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । 
र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसङ्ग हामी स्विन्र छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम 
गरेका छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािप्त र 
उपर्कु्त छन ्भन्न ेकुरामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ ।   
 

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

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

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

 

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


 

र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको  र्जम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथि हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभिू 
रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने र्जम्मेवारी पातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्िकाररर्ी, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको 
अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समरमा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भनी 
उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा 
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि 
कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउन े
सक्ने तनर्िििा भन ेहदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिािले सामान्र्िर्ा गने आतथिक तनर्िर्मा नै फरक पानि सक्न ेअवस्था 
देर्खएका एउटै वा समरिामा हनुे र्वषशे वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  
 

 

 

 

(नारार्र् एम.सी.) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 
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लङु् री गाउंपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

२०७६/77 

 

पररचर् - स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पद्घतिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की,  कार्िकारीर्ी र न्र्ार्ीक 
अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि र स्थानीर् सरकारको संचालन गनि लङु्गरी गाउपालीकाको स्थापना भएको हो। स्थानीर् सरकारले 
संचालन गने हरेक कार्िमा सहकाररिा, सहअर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रविर्द्न गनुि र स्थानीर् सरकारका हरेक काममा जनसहभातगिा, 
उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शििा सतुनर्िि गरी नागररकलाई लाभको र्विरर्मा सलुभ र गरु्स्िररर् सेवा  प्रदान गनुि हो। लरु्म्बनी प्रदेशको 
रोल्पा र्जल्लामा अवर्स्थि र्ो गाउँपालीका अन्िगिि ७ वडा, ३८ सभा सदस्र्, १३५.२३ व.की.मी. क्षेरफल र २३६३१ जनसंखर्ा 
रहेको छ। 

 

स्थानीर् सर्ञ्चिकोष - आतथिक बषि 2076/77 को सर्ञ्चि कोषको आर्-व्र्र् र्हसाबको संर्क्षप्त अवस्था तनम्न बमोर्जम रहेको छ । 

सि.न ं
आयतर्फ  सि.न ं व्ययतर्फ  

सििरण रकम रकम 
 

सििरण रकम रकम 

1.  गत बर्फको सिम्मेिारी  19442764 १ चालु खचफ  164259314 
 क) बैङ्क 19442764  2 

प ूँिीगत खचफ  106025148 

2.  रािश्व (आन्तरीक आय)  56725482.84 3 
शशतफ अनुदान सर्ताफ  45260866 

 आन्तरिक िाजश्व 1009376.84  4 
सिसिय व्यिस्था भुक्तानी   

 िाजश्व बााँडफााँड 55567214.54  5 शेयि लगानी   

 अन्य आय 148891.46  6 

सिर्यगत सनकायबाट प्राप्त 

खचफ  66337671 
3.  सिसिय हस्तान्तरण  230019000 7 

धरौटी सर्ताफ  576867 

 

क) सिसिय िमासनकिण 

अनुदान 87500000   8 
िनिहभासगता खचफ  2300000 

 ख) िशतत अनुदान 131269000  9 
मौज्दात  29022872.84 

 ग) िमपुिक अनुदान 11250000   क) नगद मौज्दात   1009376.84  
4.  प्रदेश िरकारबाट प्राप्त अनुदान 

 
37601000  ख) बैङ्क मौज्दात 27233542  

 क) सिसिय िमासनकिण अनदुान 4151000   ग) धिौटी खाता 779954  

 ख) िशतत अनुदान 8000000   
   

5.  ग) िमपुिक अनुदान 11250000 
 

    
 घ) सिशेष अनुदान 14200000 

 
    

6.  सिर्यगत सनकायबाट प्राप्त 
 

66337671     

7.  िनिहसभगता (नगद) 
 

2300000 
    

8.  धरौटी आय 
 

1356821 
    

  िम्मा  413782738.84   िम्मा  413782738.84 
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तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

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

 

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

 

1.2.  िटी र्जम्मेवारी सारेको –गिवषिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन अनसुार सर्ञ्चि कोष मौज्दाि रु. 
२,०१,७२,८२७।– रहेकामा कार्ािलर्ले र्सवषि रु.१,९३,०९,९४४।– मार र्जम्मेवारी सारेकोले 
रु. ८,६२,८८३।– िटी र्जम्मेवारी सारेको छ । िटी र्जम्मेवारी सारेको सम्बन्धमा र्र्कन गनुिपने 
देर्खएको रु. 

 
 
 
 

862883।- 
1.3.  संर्चि कोष खािावाट खचि खािाहरुमा रकम ट्रान्सफर गने िथा खचि खािामा तनकासा आम्दानी 

जनाएर मार खचि गनुिपनेमा संर्चि कोषको रकम तसधै चेक काटी खचि लेखेको छ। 

 

1.4.  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ अनसुार एक आतथिक वषिमा खचि हनु नसकी 
बाँकी रहेको रकम आतथिक वषिको अन्त्र्मा स्थानीर् सर्ञ्चि कोषमा र्फिाि गरी खचि खािा शनु्र् गनुिपने 
व्र्वस्था र्वपररि गाउँपातलका पूजँीगिमा रु. ५१,३५,६४२।-,  गाउँपातलका चाल ु र्शषिक िफि  चाल ु
खचि खािामा रु.३२,५७,०८७।-,  र्शक्षा िफि  रु. १,३०,८०८।- , कृर्ष िफि  रु.१७,४३,८७६।-, 

पशिुफि  रु.४६,९९६।- वालबातलका िफि  रु.१०,१८,५७४।- बहकु्षेरीर् पोषर् िफि  
रु.१,०९,२४५।- समेि रु.१,१४,४२,२२८।- खचि खािामा मौज्दाि रहेको देर्खएकोले ऐनको 
पालना गरेको देर्खएन। र्समा सधुार हनुपुदिछ। 

 

1.5.  कार्ािलर्ले कारोवारको लेखाँङ्कन गदाि आम्दानी र खचिको र्हसाव र्थाथि देर्खने गरी लेखाँङ्कन 
गनुिपदिछ।बैंक नगदी र्किाव अनसुार संिीर् सरकार हस्िान्िरीि चाल ु िफि  र्सवषि 
रु.९,८०,३०,९१४।- खचि भै रु.१२,१६,२२२।- मौज्दाि देर्खएकोमा रु.६,०२,६१,१०३।- मार 
तनकासा आम्दानी देखाएकोले कारोवारको लेखाँकन र्थाथिपरक देर्खएन,  आम्दानी िथा खचिको र्हसाव 
र्थाथि देर्खने गरी लेखाँङ्कन गररनपुदिछ।   

 

1.6.  र्फिाि रकम – श्रोिगि आम्दानी अनसुार संर्िर् सरकार सशिि अनदुान रु. १३,१२,६९,०००।- र 
प्रदेश सरकार सशिि,  र्वशेष र समपरुक र्शषिकमा रु. ३,३४,५०,०००।- आम्दानी भएको र श्रोिगि 
खचि र बैंक नगदी र्किाव अनसुारको खचि क्रमशाः रु. १०,९२,७०,८६५।- र रु. 
१,२६,९०,२६९।- भई क्रमशाः रु. २,१९,९८,१३५।- र रु. २,०७,५९,७३१।- रही दवैु श्रोिको 
रु. ४,२७,५७,८६६।- मौज्दाि रहेकोमा कार्ािलर्ले तबतभन्न भौचरवाट रु. ४,५२,६०,८६६।- 
र्फिाि दार्खला गरेको छ ।   

 

1.7.  खचि र्हसाव तमलान – कार्ािलर्ले पेश गरेको र्शषिकगि आतथिक र्ववरर् अनसुार आतथिक वषि 
२०७6।७7 को चाल ु िफि  रु.16,15,99,815।– र पूरँ्जगि खचि रु. 10,47,55,148।- 
समेि रु.26,63,54,963।- रहेको छ। िर एर्ककृि आर् व्र्र् र्ववरर्मा चाल ु खचि 
रु.16,42,59,314।– र पूरँ्जगि खचि रु.10,60,25,148।- समेि रु.27,02,84,462।- 
देर्खएकोले खचि र्हसावमा रु.39,29,499।- फरक परेको सम्बन्धमा खचि र्हसाव तमलान र्ववरर् 
पेश हनुपुदिछ ।  
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तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

1.8.  सर्ञ्चि कोष र अन्र् खचि र्शषिकहरुको बैङ्क नगदी र्किाब कार्ािलर् प्रमखु िथा लेखा प्रमखुबाट 
प्रमार्र्ि गने गरेको छैन। 

 

1.9.  सर्ञ्चि कोषको चौमातसक र्ववरर्  - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७६(५) मा 
कार्ािलर्ले स्थानीर् सर्ञ्चि कोषमा भएको आर्व्र्र्को चौमातसक शीषिगि र्ववरर् िर्ार गरी संिीर् 
अथि मन्रालर्, प्रदेश अथि मन्रालर्, मन्रालर् िथा रार्िर् प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोगमा 
पठाउनपुने व्र्वस्था रहेको छ।कार्ािलर्ले र्ो वषि सर्ञ्चि कोषको चौमातसक र्हसाव िालकु तनकार्मा 
पठाएको देर्खएन।िहगि अनगुमन व्र्वस्थालाई र्क्रर्ाशील बनाउन कानून बमोर्जमका र्ववरर्हरु 
िालकु तनकार्हरुमा पठाउन ुपदिछ। 

 

1.10.  एर्ककृि आर्-व्र्र् र्ववरर् - कार्ािलर्ले सूर लेखाप्रर्ालीको प्रर्ोग गरेिापतन लेखा प्रर्ालीका स्वीकृि 
ढाँचाहरु स्वचातलि रुपमा सजृना हनुे गरेको देर्खएन । जस्िै कार्ािलर्को एर्ककृि आर्व्र्र् र्ववरर् 
सरु प्रर्ालीबाट िर्ार हनुे गरेको छैन । संर्चि कोष खािाको ममि अनसुार समर्मै श्रोिगि रुपमा 
आम्दानी जनाउन े र तनकासा खचि लेखी संर्चि कोषको र्थाथि र्हसाव देखाउन सम्बर्न्धि तनकार्को 
ध्र्ान जानपुदिछ । 

 

2.  आन्िररक तनर्न्रर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले 
आफ्नो कार्ािलर्वाट सम्पादन गररने कार्ि तमिव्र्र्ी, प्रभावकारी,  तनर्तमििा र दक्षिापूर्ि ढंगवाट 
सम्पादन गनि र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् वनाउन िथा प्रचतलि कानून वमोर्जम कार्ि 
सम्पादन गनि आ–आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरी 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउनपुने व्र्वस्था छ। कार्ालर्ले कार्िर्वतध िर्ार नगरेको कारर् आन्िररक 
तनर्न्रर् प्रर्ालीको अवस्था कमजोर रहेको देर्खन्छ। र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् 
बमोर्जम छन ्: 
क) स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 

िथ्र्ाङ्क संकलन, अतभलेखाङ्कन र व्र्वस्थापन गनुिपनेमा गरेको पाइएन, 
ख) आतथिक र्ववरर् – आतथिक वषि समाप्त भएको ३५ ददन तभर आतथिक र्ववरर् िर्ार गनुिपनेमा 

लेखापरीक्षर्को अवतध (२०७८ बैशाख) मा आतथिक र्ववरर् िर्ार गरी पेश गरेको छ, 
ग) र्वषर्गि क्षेरमा सञ्चालन हनुे कार्िक्रमहरु बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफि  बढी 

केर्न्द्रि  रहेको पाईर्ो, 
ि) साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ र ८ अनसुार खररद गरुुर्ोजना र 

बार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन, 
ङ) कार्ािलर्ले र्जन्सी सामानको एर्ककृि र्ववरर् िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी 

वडा कार्ािलर् िथा र्वतभन्न संि संस्थालाई र्विरर् गरेको पाईर्ो, 
च) र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका मालसामान ममिि िथा तललाम गनुिपनेमा गरेको 

पाईएन, 
छ) खररद भएका कतिपर् सामानहरूको दार्खला प्रतिवेदन फाराममा दार्खला नं. राख्न ेनगरेको, 
ज) लरु्म्बनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, 2074 को दफा ४८(1) अनसुार खररद भएका 

र्जन्सी मालसामानको र्ववरर् र मूल्र् खलुाई र्जन्सी र्किाबमा सािददन तभर आम्दानी बाँधी 
से्रस्िा अद्यावतधक राख्नपुनेमा अतधकांश खररद भएका र्जन्सी मालसामानहरुको स्पेर्शर्फकेशन 
नखलुाई र्जन्सी दार्खला गने गरेको, 
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झ) र्जन्सी र्किाबमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर सर्हिको मूल्र् उल्लेख गनुिपनेमा नगरेको, 
ञ) कार्ािलर्ले ग्र्ार्वन वकि को कार्ि गदाि ग्र्ार्वनको स्पेर्शर्फकेशन खलुाएको छैन। सो कार्िमा 

 हेतभकोटेट ग्र्ार्वन प्रर्ोग भएको भने पतन हेतभकोटेट वा कमर्शिर्ल कोटेट ग्र्ार्वन 
सम्बन्धमा एर्कन गनि सर्कएन। 

ट) भकु्तानीमा इ-र्टतडएस माफि ि करकर्ि गरेको छैन, 

ठ) कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगुे वा नपगुेको जाँज गरी रतसद र्वल भपािइहरुमा 
 तसलतसलेवार नम्बर राखी कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप 
समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन, 

ड) ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खने गरी ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन, 
ढ) साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार र्सबषि कार्िसम्पन्न भएका 

 र्वतभन्न र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुिपनेमा गरेको पाईएन, 
र्) संस्था दिाि ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार कार्ािलर्बाट सञ्चालन भएका र्वतभन्न र्ोजना 

तनमािर् गनि गठन गरेका उपभोक्ता सतमति उक्त ऐनको व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनुे 
 गरी दिाि गरेको पाईएन, 

ि) वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददििकातलन र्ोजना िर्ार गरेको छैन, 
थ) सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, 206५ को दफा १४ र १९ अनसुार 

नागररक वडापरमा उल्लेर्खि सेवाहरुको कार्ािन्वर्न र्स्थति अनगुमन गनि अनगुमन संर्न्र 
िजुिमा गनुिपने र साविजतनक सनुवुाई गनुिपनेमा गरेको छैन, 

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

ध) कार्िर्ववरर् – कार्ि र्ववरर् िर्ार गरी कमिचारीहरुलाई अतधकार र र्जम्मेवारी ददनपुनेमा 
 ददएको देर्खएन, 

न) अतभलेख – कार्ािलर्ले साविजतनक सम्पर्त्तको अतभलेख राखेको देर्खएन, 
प) कतिपर् र्ोजनाहरुमा इर्ष्टमेट िर्ार गरेको, स्वीकृि गरेको, नापी मूल्र्ाकन गरेको, जाँच 

 गरेको, स्वीकृि गरेको, ठेक्का तबल र कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको, स्वीकृि गरेको 
 तमति उल्लेख नभएको, 

फ) तनमािर् कार्िको कार्िसम्पन्न प्रर्वदेन अनसुार नापी र्किाव िर्ार गरी उक्त नापी 
 र्किावलाई तनर्मको प्रावधान अनरुुप अद्यावतधक गरी राख्नपुनेमा र्ोजनाहरुको नापी लजु 
 पेपरमा भने गरेको पाइर्ो।अिाः र्ोजनागि नापी र्किाव बनाई भएको कार्ि र खचिको 
 र्ववरर् अद्यावतधक गरेको देर्खएन, 

ब) राजश्वको शीषिकगि आतथिक र्ववरर् िर्ार गरेको छैन, 
भ) र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिवेदनले औल्र्ाएका व्र्वस्थाहरुको परु्ि रुपमा कार्ािन्वर्न नभएको, 
म) कार्ािलर्ले र्ो बषि कमिचारी पाररश्रतमकमा रु.1,12,24,967।–खचि गरेकोमा 

 तनर्मानसुार िलर्व प्रतिवेदन पाररि गरेको छैन, 



5 

 

तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

र्) कार्ािलर्ले र्स बषि इन्धनमा रु. 15,74,471। खचि गरेकोमा सवारी लगबकु िर्ार 
 गरी राखेको  छैन, 

कार्ािलर्ले प्रचतलि ऐन, तनर्म र कार्िर्वतधमा भएको व्र्वस्था पालना गनुिपनािको साथै ऐन, तनर्मको 
अतधनमा रही कार्ािलको लातग आवश्र्क पने आन्िररक तनर्न्रर् कार्ितबतध िर्ार गरी प्रतिवेदनमा 
उल्लेख भएका व्र्होराहरु क्रमश सधुार गदै जान ु पदिछ। र्स सम्वन्धमा क्रमश: सधुार गदै जान े
कार्ािलर्को भनाई रहेको छ।  

 बजेट िथा कार्िक्रम िफि   

3.  राजश्व परामशि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५(२) मा राजश्व परामशि 
सतमतिले राजश्व सम्बन्धी नीति िथा कानूनको िजुिमा,  संशोधन पररमाजिन सम्बन्धमा आवश्र्क परामशि 
ददन,े स्रोि दार्रा र दर समेिको र्वश्लषेर् गरी आतथिक वषिमा प्राप्त हनु सक्ने राजश्वको अनमुान गने, 

राजश्व प्रशासन सधुारको लातग आवश्र्क परामशि ददने लगार्िको कार्ि गनुिपने व्र्वस्था गरेको छ । 
राजश्व परामशि सतमतिको बैठक २०७६ जेठ १७ र २४ मा बसेकोमा राजश्वको दर,  क्षेर निोर्क  
अनमुातनि राजश्व आर् रु.२० लाख अनमुान गरी श्रोि अनमुान समतिलाई तसफारीस गरे पतन 
राजश्वको आर् रु.10,09,376।– देर्खएकोले राजश्वको अनमुान र्थाथि परक देर्खएन र्समा सधुार 
हनुपुदिछ । 

 

4.  स्रोि अनमुान सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) मा स्रोि अनमुान 
िथा बजेट तसमा तनधािरर् सतमति रहने र सतमतिले ऐन बमोर्जम आर्को प्रक्षेपर् गरी बजेटको तसमा 
तनधािरर्, बजेट िथा कार्िक्रमको प्राथतमर्ककरर् गने लगार्िका कार्ि गनि श्रोि अनमुान िथा बजेट 
तनधािरर् गनुिपने व्र्वस्था छ । स्रोि अनमुान सतमतिको बैठक २०७६।२।२४ मा बसी रु.१७ 
करोड ७३ लाखको तसमा तनधािरर् गरेको छ । बजेट तसमा तनधािरर् गदाि सवै श्रोिको अनमुान 
नगरेको, वडामा बजेट तसतलङ नपठाएको अवस्था देर्खंदा ऐनको भावना अनरुुप श्रोि अनमुान सतमतिले 
कार्ि गरेको देर्खएन । र्समा सधुार हनुपुदिछ ।     

 

5.  बजेट िजुिमा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(२) मा बजेट िथा कार्िक्रम 
िजुिमा सतमतिले आर्को प्रक्षेपर्,  र्विरर्को खाका िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि बजेट िथा कार्िक्रमको 
प्राथतमर्ककरर्,  क्षेरगि रुपमा छलफल गरी अर्न्िम प्रस्िाव िर्ार गने,  कार्िक्रममा दोहोरोपना 
आउन नददने लगार्िका कार्ि गनुिपदिछ । बजेट िजुिमा सतमतिको वैठक िथा तनर्िर् लेखापरीक्षर्मा 
पेश नभएकोले र्स सम्बन्धमा र्वश्लषेर् गनि सर्कएन।   

 

6.  बजेट िथा अर्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम आगामी 
आतथिक वषिको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकावाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर सभामा 
पेश गरी असार मसान्ि तभर पाररि गररसक्न ुपने र दफा ७३ वमोर्जम सभावाट वजेट स्वीकृि भएको 
साि ददन तभर प्रमखु वा अध्र्क्षले प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिलाई वजेट खचि गने अर्खिर्ारी प्रदान 
गने व्र्वस्था छ । पातलकाले २०७६।५।९ मा नीति, कार्िक्रम र बजेट प्रस्ििु गरी सोही ददन 
रु.४१,१७,७०,३६७।– को बजेट पारीि गरेको छ। बजेट कार्ािन्वर्नको लागी २०७६।६।८ 
मा प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अर्खिर्ारी प्रदान गरेको छ । ऐनले िोकेको अवतध 
तभर बजेट प्रस्ििु गरी पाररि गरेको छैन । ऐनले िोकेको अवतधतभर बजेट पाररि हनुपुदिछ । 
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7.  चौमातसक खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(३) अनसुार प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिले गाउँपातलका कोषबाट खचि भएको रकमको चौमातसक प्रगति त्र्स्िो अवतध समाप्त भएको 
पन्र ददनतभर कार्िपातलकाको बैठकमा पेश गनुिपने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले पेश गरेको पूँजीगि 
शीषिकको चौमातसक खचि र्ववरर् र्वश्लषेर् गदाि कूल खचि रु. 10 करोड 60 लाख 25 हजार मध्रे् 
िेश्रो चौमातसकमा रु.9 करोड 72 लाख 27 हजार र आषाढ मर्हनामा रु.8 करोड 11 लाख 86 
हजार खचि भएको पाइर्ो । िेस्रो चौमातसकमा कूल खचिको 91.70% र आषाढमा 76.57% खचि 
भएको देर्खर्ो। आतथिक बषिको अन्त्र्मा मार कार्ि हनुे र त्र्सरी काम गदाि अनगुमन िथा मूल्र्ाकंन 
गनि समर् कमभै कामको गरु्स्िरमा असर पने अवस्थालाई मध्र्नजर राखेर कार्िर्ोजना अनसुार 
कार्िसम्पादन गररन ुपदिछ। 

 

8.  क्षरेगि बजेट र खचिको र्स्थति - स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि 
रुपमा समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हनु्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को 
क्षेरगि बजेट र खचिको र्स्थति देहार्अनसुार रहेको देर्खन्छ । 

क्र.स के्षर बजेट खचि 
खचि प्रतिशि 

जम्मा खचिको िलुनामा 
१ आतथिक र्वकास 20249000 14899888 5.58 

२ पूवािधार र्वकास 94791864 62618444 23.46 

३ सामार्जक र्वकास 150035500 121433419 45.49 

४ बािावरर् िथा र्वकास  0 0 0.00 

  संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र सशुासन  0 0 0.00 

५ अन्र् कार्ािलर् सञ्चालन िथा प्रशासतनक 83609500 67983317 25.47 

जम्मा 348685864 266935068  

र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् सामार्जक र्वकास क्षेरमा सबैभन्दा बढी 
45.49 प्रतिशि र आतथिक र्वकासमा सबै भन्दा िटीमा 5.58 प्रतिशि खचि भएको छ । 
कार्ािलर्ले बािावरर् िथा र्वकास र संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र सशुासनमा बजेट र्वतनर्ोजन 
गरेको छैन । 

 

9.  खचि तबश्लषेर् - गाउँपातलकाले र्सबषि कुल आन्िररक आर्बाट रु. 10 लाख 9 हजार,  राजस्व 
बाँडफाँड र अनदुानबाट रु. 38 करोड 96 लाख 74 हजार  समेि रु . 39 करोड 6 लाख 83 
हजार  आम्दानी भएकोमा चाल ुिफि  रु. 16 करोड 42 लाख 59 हजार  र पूरँ्जगि िफि  रु. 10 
करोड 60 लाख 25  हजार समेि रु. 27 करोड 2 लाख 84 हजार खचि भएको छ । खचि मध्रे् 
आन्िररक आर्को र्हस्सा 0.37  प्रतिशि रहेको छ । र्सबषि पदातधकारी सतुबधामा रु. 57 लाख 
76 हजार खचि भएको छ जनु आन्िररक आर्को 572.15 प्रतिशि रहेको छ ।गाउँपातलकालाई 
प्राप्त भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट 60.77 प्रतिशि चाल,ु र 39.23 प्रतिशि 
मार पूरँ्जगि तनमािर्मा खचि भएको देर्खन्छ। प्रशासतनक खचि तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व 
बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािर्मा पररचालन गररनपुदिछ। 

 

10.  लक्ष्र् प्रगति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार गाउँपातलकाले लक्ष्र् प्रगति र्ववरर् 
िर्ार गनुि पने व्र्वस्था छ ।कार्ािलर्ले सञ्चालन गरेका र्जल्ला स्िरीर् िथा केन्द्र स्िरीर् 
आर्ोजनामध्रे् सबै आर्ोजनाको िोर्कए बमोर्जमको ढाँचामा प्रगति र्ववरर् िर्ार गरेको देर्खएन । 
तिकएको ढाँचामा बार्षिक लक्ष्र् िथा प्रगति र्ववरर् िर्ार गनुिपदिछ । 
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11.  वडा सर्चवको पदपूतिि - पातलका अन्िगििका वडा कार्ािलर्बाट संचातलि सेवा प्रवाहमा महत्वपरु्ि 
भतूमका रहेका वडा सर्चवको दरबन्दी संखर्ा 7 रहेकोमा 4 पदपूतिि भई 3 ररक्त रहेको छ । ररक्त 
पदको पदपूतिि गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जानपुदिछ। 

 

12.  स्थानीर् िथ्र्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन  -  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
११ बमोर्जम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथ्र्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको 
ब्र्वस्थापन गनुिपने िथा आफ्नो क्षेरतभरको शैर्क्षक, भौगोतलक अवस्था,  प्राकृतिक श्रोि अन्िगिि 
खानी,  जंगल िथा अन्र् श्रोि,  पूवािधार अन्िगिि सडक,  पलु,  खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा 
श्रोि नक्साङ्कन सर्हिको पातलकाको प्रोफाइल िर्ार गनुिपने ब्र्वस्था छ । पातलकाले स्थानीर् िथ्र्ाङ्क 
सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन गरेको देर्खएन । स्थानीर् 
िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा िथ्र्ाङ्कले महत्वपूर्ि भतुमका खेल्ने हुँदा सोको 
संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्िमा  पहल हनु ुआवश्र्क छ । िथ्र्ाङ्क वेगर प्राथतमकिामा रार्खएका 
र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ािन्वर्नले उर्चि साथिकिा नपाउने हुँदा र्स िफि  पातलकाले अतभलेख 
ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदिछ। 

 

13.  सेवा प्रवाह – सशुासन (व्र्वस्थापन िथा संचालन ) ऐन, २०६४ को दफा २५ मा सविसाधारर्लाई 
सेवा प्रदान गने वा जनसम्पकि  कार्म गने प्रत्रे्क सरकारी तनकार्ले सबैले देख्न ेठाँउमा कार्ािलर्ले 
ददन े सेवा र त्र्सको प्रकृति, सेवाराहीले सेवा प्राप्त गनि पूरा गनुि पने कार्ितबतध,  सेवा प्रदान गने 
पदातधकारी र तनजको कार्िकक्षको र्ववरर्, सेवा प्रदान गनि लाग्ने समर्ाबतध र सेवा प्राप्त गनि कुनै 
दस्िरु िथा अन्र् रकम लाग्न ेभए सोको र्ववरर्, खलुाई नागररक वडापर राख्नपुने र सो बमोर्जम सेवा 
प्रदान गरेको अतभलेख राख्नपुने ब्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले पेश गरेको र्ववरर् अनसुार र्स वषि 2385 
ब्र्र्क्तगि िटना दिाि जस्िा सेवा प्रवाह गरेको छ। स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा 
११ मा उल्लेर्खि स्थानीर् तनकार्को काम कििव्र् र अतधकार मध्रे् अतधकांश सेवा प्रवाह गनुिपने 
र्वषर्मा तनकार्को तसतमि जनशर्क्त र पूवािधारका कारर् प्रवाह गनि सकेको छैन । जनशर्क्त र 
पूवािधारको र्वकास गरी तनकार्को सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ। 

 

 काननु तनमािर् एवं कार्ािन्वर्न  

14.  कानून र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 
िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, 
कार्िर्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह 
सञ्चालनको लातग संिीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई 
उपलब्ध गराएकोमा हालसम्म बनेका 5 ऐन, 2 तनर्मावली, 13 कार्िर्वतध  4 अन्र् काननु 
लगार्िका  24 काननुहरू तनमािर् गरी 9 वटा काननु स्थानीर् राजपरमा प्रकाशन गरेको छ भन े
15 काननुहरु राजपरमा प्रकार्शि गनि बाँकी रहेको र्ववरर् पेश गरेको छ । राजपरमा प्रकाशन 
गरेर मार काननु कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउनपुदिछ । 

 

15.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म न्र्ार्र्क 
सतमतिको अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ। सतमतिमा परेको 
उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद दिाि भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था 
छ। लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार र्ो बषि कुल 6 र्ववाद दिाि भएकोमा 3 वटा 
फर्छ्यौट भई 3 बाँकी देर्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फर्छ्यौट वा 
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कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 
16.  आन्िररक लेखापरीक्षर् – आन्िररक लेखापरीक्षर् (कार्िर्वतध) तनदेर्शका, २०६८ को दफा १(६) को 

उपदफा (ख) मा प्रत्रे्क चौमातसक अवतध व्र्िीि भएको एक मर्हनातभर अतनवार्िरुपमा आन्िररक 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न गनुिपने र सोही दफाको उपदफा (ग) मा आन्िररक लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको 
१५ ददनतभर प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बर्न्धि कार्ािलर्लाई उपलव्ध गराउन ु पने उल्लेख छ। 
कार्ािलर्मा  आन्िरीक लेखापरीक्षर् शाखा रहेिा पतन चौमातसक रुपमा लेखापरीक्षर् भएको छैन। 
चौमातसक लेखापरीक्षर् गरी सोको चौमातसक रुपमा प्रतिवेदन जारी गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान 
जानपुदिछ। 

 

17.  पदातधकारी सरु्वधा –  लरु्म्बनी प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, 

२०७५ को दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी, सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आफु तनवािर्चि भई 
अनसूुची–१ बमोर्जम पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको 
तमति देर्ख मातसक सरु्वधा पाउन े व्र्वस्था गरेकोमा सम्मानीि सवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ 
कातििक १ गिे बाट लागू हनुे गरी उक्त सरु्वधाहरु खारेज गररएको छ ।लरु्म्बनी प्रदेश सरकारले ऐन 
संशोधन गरी तमति २०७७।2।32 मा पाररि गरेको ऐनको अनूसूर्चमा उल्लेख भएको सूर्वधामार 
ददन तमल्ने देर्खन्छ। पातलकाले पदातधकारीको मातसक पाररश्रतमक सरु्वधामा 2076 श्रावर् भाद्र र 
आर्श्वन मर्हनाको रु.12,75,000।- खचि लेखेको देर्खन्छ । 

 

18.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा  - नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा 
नगरसभाका सदस्र्ले पाउने सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानून बमोर्जम हनुे ब्र्वस्था अनसुार लरु्म्बनी 
प्रदेश संसदले स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको 
छ। उक्त ऐनमा भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट देहार् बमोर्जम रु. 45,00,500।- सरु्वधा 
वापि भकु्तानी भएको छ । 
तस.नं र्ववरर् अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष वडाअध्र्क्ष 

७ जना 
कार्िपातलका 
सदस्र् ७ 
जना 

सभाका 
सदस्र् 2२ 
जना 

जम्मा 

१ र्ािार्ाि खचि 108000 108000 630000 378000 594000 
1818000 

२ टेतलफोन,मोबाइल 31500 27000 189000 189000 495000 
931500 

३ पसु्िक,परीका,ईन्टरनेट 36000 36000 189000 189000 396000 
846000 

४ अतितथ सत्कार 54000 45000 252000 0 0 
351000 

५ खानेपानी/तबजलुी/सरसफाई 45000 45000 126000 0 0 
216000 

६ चाडपवि खचि 15000 
15000 84000 70000 154000 

338000 

 जम्मा 289500 276000 1470000 826000 1639000 4500500  

 

19.  र्वर्वध खचि –  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट अनमुान 
गदाि आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा गनुिपने व्र्वस्था छ। गाउँपातलकाले 
र्स वषि र्वर्वधिफि  रु. 40,95,905।- खचि गरेको छ। अनतु्पादक खचि तनर्न्रर् गने िफि  
कार्ािलर्को ध्र्ान जानपुदिछ। 

 

20.  आतथिक सहार्िा –  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथिक 
सहार्िा, चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गनि पाउने व्र्वस्था रहेको देर्खंदैन। र्सवषि 
कार्ािलर्ले रु. 65,000।- आतथिक सहार्िा र्विरर् गरी खचि लेखेको छ। आतथिक सहार्िा 
र्विरर् कार्िर्वतध नबनाई खचि लेख्न ेकार्िमा तनर्न्रर् गनुिपदिछ। 
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 अनदुान र्फिाि, र्विरर् र उपर्ोग  

21.  लाभराही छनौट िथा कृर्ष बीउ परीक्षर् - गाउँपातलकाले मापदण्ड कार्िर्वतध िर्ार गरी अनदुान पाउन े
कृषकको छनौट गनुि पदिछ । कृषकको व्र्वसार्र्क क्षमिा, जनशर्क्त, समदुार्मा परु्र र्ाउन सक्न े
र्ोगदान, गि र्वगिमा गाउँपातलका र अन्र् तनकार्हरुबाट कुनै र्कतसमको वस्िगुि िथा नगद अनदुान 
प्राप्त गरेको भए सो समेिलाई आधार तलई वस्ितुनष्ट आधार िर्ार गरी प्रस्िावकहरु मध्रे्बाट उत्कृष्ट 
ठातनएको लाभराहीलाई छनौट गनुि पने र उपलब्ध हनुे कृर्ष तबउतबजन िथा पशहुरुको क्वारेन्टाइन 
पररक्षर् गरी कृषकलाइ उपलब्ध गराउनपुनेमा लाभराही छनौट गदाि छनौटको आधार नखलुाएको र 
कृर्ष तबउ तबजन िथा पशहुरुको क्वारेन्टाइन परीक्षर् नगराएकोले वस्ितुनष्ट मापदण्ड िथा 
कार्िर्वतधको आधारमा लाभराही छनौट गरी कृर्ष तबउतबजन िथा पशहुरुको क्वारेन्टाइन परीक्षर् गरी 
मार कृषकलाइ उपलब्ध गराउन ु पदिछ साथै तबिररि कृर्ष र्वउ र्वजन, र्वरुवा र पशपंुर्क्षको 
प्रभाबकारी उपर्ोग गरी प्राप्त उपलर्ब्ध अनगुमन गरी अतभलेख गरेको देर्खएन । 

 

22.  र्विरर्मखुी कार्िक्रम – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४(२) मा र्ोजना 
िजुिमाको आधार िर् गरेको छ । कार्िक्रम िजुिमा गदाि सोही आधारलाई मध्र्नजर गरी कार्िक्रम 
छनौट र कार्ािन्वर्न गनुिपनेमा सो र्वपररि व्र्र्क्त िथा संस्थालाई फाईदा पगु्ने गरी सामरी खररद गरी 
र्विरर् गरेको छ । र्वपन्न िथा लर्क्षि बगिलाई फाईदा पगु्ने, समूहमा आधाररि कार्िक्रम िथा न्रू्न 
आर् वगिका लातग ददगो रोजगारी तसजिना गनि सक्न ेकार्िक्रममा अनदुान प्रदान नगरी र्वना आधार र 
समूहको तसफारीस वेगर दामासाही र्विरर् गरेको,  र्विरर् गदाि व्र्र्क्तको खररद गनि सक्न ेक्षमिालाई 
समेि मध्रे्नजर नराखेको, र्विररि सामानको ददगो उपर्ोगको व्र्वस्था नतमलाई व्र्र्क्त िथा संस्थालाई 
बस्िगुि अनदुान र्विरर् गने कार्ि उर्चि नदेर्खएको रु. 
भौ.नं. तमति सहर्ोगको र्ववरर् अनदुान रकम 
6-2077।2।13 र्वद्याथीहरुको लातग 380 थान रेतडर्ो र व्र्ार्ट्र र्विरर् 317368 
21-2077।3।31 रातमर् र्वकास कार्िक्रम अन्िगिि १-५ का र्वद्यालर्हरुमा 

फतनिचर र्विरर् मखुर्मन्री  
771450 

र्वद्यालर्हरुमा शैर्क्षक सधुार र बसाई व्र्वस्थापन 1000000 

128/2076/11/16 गा.पा 
चाल ु

खेलकुद सामम्री  200000 

311/2077/3/16 गा.पा चाल ु वोर्र बोका र्विरर् 249600 

 जम्मा 2538418  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2538418/- 

23.  महोत्सव िथा अन्र् खचि –  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले संस्था, समूह, पवि, जारा, र्ारा, 
र्वरामी, संस्कृति लगार्िमा आतथिक सहार्िा ददन सक्ने कानूनी व्र्वस्था गरेको देर्खदैन । नमनुा 
छनौट गरी परीक्षर् गदाि कार्ािलर्ले उत्सव महोत्सव,  धातमिक, सामार्जक, साँस्कृतिक प्रकृतिका कार्िमा 
रु.3,29,060।- खचि गरेको छ । र्स प्रकारका अनतु्पादक खचि कम गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान 
जानपुदिछ। 

 

 र्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा  

24.  तनमािर् कार्िको गरु्स्िर – खररद सम्झौिा अनसुार तनमािर् कार्िको गरु्स्िर तनर्न्रर् र व्र्वस्थापन 
गनुिपने व्र्वस्था छ । खररद सम्झौिा गदाि गरु्स्िर परीक्षर्को र्कतसम र त्र्सको पटक र संखर्ा 
समेि उल्लेख भएको गरु्स्िर र्ोजना तनमािर् व्र्वसार्ीले उपलव्ध गराउन ु पने र स्वीकृि र्ोजना 
अनसुार परीक्षर् गरी गरु्स्िर प्रर्क्रर्ा संचालन गनुिपने उल्लेख भएिापतन र्ोवषि गाउँपातलका कोष 
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पूजँीगिवाट रु. 10 करोड 60लाख 25 हजार पुँजीगि खचि गरेकोमा कुनैपतन र्ोजनाको गरु्स्िर 
परीक्षर् गरेको पाईएन। तनमािर् कार्िको गरु्स्िर आश्वस्ििा हनु प्रर्ोगशालाबाट गरु्स्िर परीक्षर् 
गराउन ुपदिछ। 

25.  कार्ािलर्ले प्रार्वतधक ज्ञानतसप र क्षमिा आवश्र्क भएका र जर्टल प्रकृतिका हेतभ उपकरर्हरु 
आवश्र्क पने र्वकास तनमािर्का कार्िहरु ठेक्का माफि ि गनुिपनेमा र्स बषि कुनै पतन र्वकास तनमािर्का 
कार्िहरु ठेक्का माफि ि गरेको छैन। 

 

26.  कर्न्टन्जेन्सी खचि अतभलेख - साविजतनक खररद तनर्मावली,  २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार 
लागि अनमुान िर्ार गदाि लागि अनमुानको ४ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कन्टीन्जेन्सी खचि समावेस गनि 
सर्कने व्र्वस्था गरेको छ । कार्ािलर्वाट र्ोजना कार्ािन्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्िक्रम खचिबाट 
कर्न्टन्जेन्सी रकम किा गरेको देर्खएिापतन कार्िक्रमगि कन्टेन्जेन्सी खचिको अतभलेख खडा गरी 
नराखेकोले कर्न्टन्जेन्सी खचि एर्कन गनि सर्कएन । तनर्मावलीमा ब्र्वस्था भए बमोर्जम र्ोजनागि 
कन्टीन्जेन्सी खचिको अतभलेख राखी कर्न्टन्जेन्सी खचिमा तनर्न्रर् गररन ुपदिछ। 

 

27.  खररद कारवाही अतभलेख – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४९(१) अनसुार 
साविजतनक तनकार्ले हरेक खररद कारवाहीको तनर्म्ि छुिै फाइल खडा गरी राख्न ुपने र उपतनर्म(२) 
बमोर्जम फाइलमा अन्र् कागजािका अतिररक्त सम्झौिा फाइलको पर्िका, लागि अनमुान, उपभोक्ता 
सतमतिको गठन सम्बर्न्ध कागजाि, र्ोजना सम्झौिा, बैठकको माइन्रू्ट, मूल्र्ांकन प्रतिवेदन, लगार्िको 
कागजाि, मूल्र्ांकन प्रतिवेदन र सोसँग सम्बर्न्धि सम्पूर्ि कागजाि लगार्िको र्ववरर् क्रमवर्द् रुपमा 
राख्नपुने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले खररदसँग सम्बर्न्धि कागजािहरु अलग अलग फाइलमा राखेकोले 

लेखापरीक्षर्मा कदठनाई भएको अवस्था छ। तनर्मावलीले िोके अनसुार सम्पूर्ि कागजािहरु 
तसलतसलेवार रुपमा एउटै फाईलमा राखी पर्िका समेि िर्ार गनुिपने देर्खन्छ। 

 

28.  वडा कार्ािलर्बाट खररद - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् 
िहले आफ्नो कार्ािलर्वाट सम्पादन गररने कार्ि तमिव्र्र्ी, प्रभावकारी, तनर्तमििा र दक्षिापूर्ि ढंगवाट 
सम्पादन गनुिपने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्को खररद व्र्वस्थापन सम्बन्धमा परीक्षर् गदाि वडा 
कार्ािलर्को लातग आवश्र्क सामरी खररद गदाि वडा कार्ािलर् आफैले माग फारम िर्ार गने, खररद 
आदेश ददने,  वडामै र्जन्सी दार्खला भएको भनी र्वल भकु्तानीको लातग माग गरेको आधारमा 
कार्ािलर्ले भकु्तानी ददएको देर्खर्ो । बजेट संचालन गने तनकार्वाट सामरी खररद गरी र्जन्सी 
अतभलेखमा चढाई हस्िान्िरर् माफि ि वडा कार्ािलर्मा ददनपुने र वडाले आफूले प्राप्त गरेको सामरी 
र्जन्सी आम्दानी गनुिपनेमा सो नगरेको कारर् एर्ककृि र्जन्सी अतभलेख िर्ार भएको देर्खएन। बजेट 
संचालन नगने तनकार्वाट खररद गने कार्िमा तनर्न्रर् हनुपुदिछ । 

गौ.भौ.न तमति  र्ववरर् रकम  

44/2076-8-12 मसलन्द िथा कार्ािलर् सामम्री वडा न.१ 44300 

45/2076-8-12 मसलन्द िथा कार्ािलर् सामम्री वडा न.७ 39740 

55/2076-8-12 मसलन्द िथा कार्ािलर् सामम्री वडा न.3 36850 

56/20769/3 मसलन्द िथा कार्ािलर् सामम्री वडा न.2 34550 

जम्मा  155440  

 

29.  र्ोजना छनौट र र्वतनर्ोजन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम स्थानीर् 
िहले आगामी बषिको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकावाट स्वीकृि गराई आषाढ १० तभर 
सभामा पेश गनुिपने व्र्वस्था छ । आर्—व्र्र्को अनमुान साथ गिवषिको वास्िर्वक आर् व्र्र्, चाल ु

 



11 

 

तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

आतथिक वषिको अर्न्िम सम्ममा हनुे आर्—व्र्र्को संशोतधि अनमुान िथा आगामी वषिको र्ोजना िथा 
कार्िक्रम र आर् व्र्र्को अनमुातनि र्ववरर् सभामा पेश गरी १५ ददनतभर छलफल सम्पन्न गरी 
अषाढ मसान्ि तभरनै पाररि गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै ऐनको दफा १९ मा सभाको वैठक 
सामान्र्िर्ा बषिमा २ पटक बस्ने व्र्वस्था समेि गरेको छ । जस अनसुार आषाढको सभाले बार्षिक 
नीति बजेट िथा कार्िक्रम स्वीकृि गने र दोस्रो सभाले नीति कार्िक्रम िथा र्ोजना कार्ािन्वर्नको 
सतमक्षा गने, ऐनको मस्र्ौदा िर्ार गरी छलफल र पाररि गने कानूनको मनसार् र संिीर् सरकारको 
प्रचलन समेि रहेको छ । कार्िपातलको र्शफारीस अनसुार बसेको नवौं सभाको तमति 
२०७६।९।२९ बैठकले मौज्दाि रकम वाट १९ र्ोजना कार्िक्रममा रु. ४४,००,०००।– र 
२०७६।१०।१२ को बैठकले २९ वटा सार्वकका र्ोजनालाई पररवििन गरी रु. ६७,५७,५००।– 
का नर्ाँ र्ोजना िथा कार्िक्रम पाररि गराएको देर्खर्ो ।र्ोजना िजुिमा गदाि र्ोजना छनौटका प्रर्क्रर्ा 
पूरा नगरी कार्िक्रम िथा र्ोजना कार्ािन्वर्न गराई र्हउँदे सभावाट अनमुोदन गनि पूरक बजेट िथा 
कार्िक्रम समथिन गराउने गरेको पाईर्ो । र्ोजना छनौटका प्रर्क्रर्ा पूरा गरी असारको सभाले मार 
र्ोजना िथा कार्िक्रम पाररि गराउन ेिफि  ध्र्ान जानपुने देर्खर्ो । 

30.  र्ोजना छनौट र कार्ािन्वर्न - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् 
िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हनुे र्ोजना छनौट गरी 
प्राथातमकीकरर् गनुिपने व्र्वस्था छ। सभाबाट स्वीकृि बार्षिक गाउँ र्वकास र्ोजना २०७6।७7 को 
अध्र्र्न गदाि पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट भएका र लागि 
प्रभावी हनुे र्कतसमले संचालन गरेको पाइएन । पातलकाले र्स वषि संचालन गरेका र्ोजना देहार् 
अनसुार छन ्।  
रु १ लाख सम्म रु १ लाख देर्ख 

२ लाखसम्म 

रु २ लाख देर्ख 
५ लाखसम्मका 

रु ५लाख देर्ख १० 
लाखसम्मका 

रु १० लाखभन्दा 
बढीको जम्मा 

22 40 51 41 23 177 

गाउँपातलकाले र्सबषि 177 वटा र्ोजना संचालन गरेकोमा रु.1 लाख भन्दा मतुनका 22 वटा 
र्ोजनाहरु रहेका छन ्। साना रकमका धेरै र्ोजनाहरु संचालन गदाि कार्ािलर्को जनशर्क्त वषै भरर 
र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ुपने, संचातलि र्ोजनाबाट चाल ु प्रकृर्त्तका कार्िमा बढी खचि भई लागि 
प्रभावी नहनुे िथा तनमािर् कार्िको गरु्स्िरमा समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफि  ध्र्ान ददन ु
पदिछ। 

 

31.  सवारीसाधन खररद – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालकु संिीर् 
मन्रालर्को पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन 
खररद गनुि पदिछ । अथि मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुिमा कार्ािन्वर्न आतथिक व्र्वस्थापन 
िथा सम्पिी हस्िान्िरर् सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल 
सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ािलर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग 
सवारी साधन खररद गनि नपाईन ेव्र्वस्था छ। लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले 
१ थान चार पांर ेसवारी साधन खररदमा रु. ४४,०१,०००।–समातनकरर् अनदुानबाट खचि गरेको 
छ। 

 

32.  उपभोक्ता सतमतिको कार्ि – साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिबाट काम गराउदा सम्पन्न तनमािर् कार्िको सञ्चालन उपभोक्ता सतमतिले गनुि पने,  खचिको सूचना 
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साविजतनक गनुि पने,  तनमािर् कार्िमा लोडर,  एक्साभेटर,  मेशीनहरू प्रर्ोग गनि नहनु ेव्र्वस्था छ। र्स 
सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरु तनम्नानसुार छना्ः 

33.  गाउँपातलका पूँजीगि िफि  र्सवषि रु. ८,४३,९२,०२२।- खचि भएकोमा सवै र्ोजना उपभोक्ता सतमति 
माफि ि संचालन भएको छ। लागि अनमुान िर्ार गदाि र सम्झौिा गदाि उपभोक्ता सतमतिले व्र्होने 
अंश २० प्रतिशि रहेकोमा कुनै पतन र्ोजनामा उपभोक्ता सतमतिले श्रमदान गरेको देर्खएन। श्रमदान 
नगरेको अवस्थामा नगद सहभातगिा पतन भएको छैन। उपभोक्ता सतमतिले र्जम्मा तलएको सवै 
सडकको तनमािर् सम्बन्धी काम तनमािर् व्र्वसार्ीवाट गराएको र आधा रकम डोजर भाडा र आधा 
रकम इन्धनको र्वल राखी लागि अनमुानकै हाराहारीमा र्वल राखी सोही आधारमा मूल्र्ाँकन िथा 
कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरी भकु्तानी खचि लेखेको छ। कार्ािलर्संग उपभोक्ता सतमतिले सम्झौिा 
गरी र्जम्मा तलएको काम आफैले नगरी तनमािर् व्र्वसार्ी माफि ि गराउने कार्िको अन्त्र् हनुकुा साथै 
उपभोक्ताको श्रम वा लागि सहभागीिा देर्खने गरी कार्ि हनुपुदिछ । 

 

34.  मेर्शन प्रर्ोग गरी कार्ि  – साविजतनक खररद ऐन बमोर्जम उपभोक्ता सतमति माफि ि गररन ेकार्िमा 
हेभी इक्रू्पमेन्ट प्रर्ोग गरी कार्ि गराउन नहनुे िर लागि अनमुान िर्ार गदािको समर्मा हेभी मेर्शन 
प्रर्ोग गनुिपने भनी उल्लेख भएकोमा र प्रार्वतधक तसफारीसमा साविजतनक तनकार्को तसफारीस तलएर 
मार प्रर्ोग गनि सर्कनेमा नमनुा छनौट गरी परीक्षर् गररएका र्ोजानहरु मध्रे् तनम्नानसुारका 
र्ोजनाहरुमा कार्ािलर्ले लागि अनमुान िर्ार गदाि जर्टल भनी तनधािरर् नभएको र साविजतनक 
तनकार्को स्वीकृिी र्वनानै हेभी इक्रू्पमेन्ट प्रर्ोग गने गरी लागि अनमुान िर्ार गरी उपभोक्ता 
सतमति माफि ि कार्ि गराई भकु्तानी  ददएको देर्खर्ो । कार्ािलर्ले ऐनको र्वपररि हनुे गरी लागि 
अनमुानमा नै मेर्शनरी दर प्रर्ोग गरी उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराउने प्रचलनको अन्त्र् 
हनुपुदिछ।   

र्ोजनाको नाम लागि 
अनमुान 

पातलकाले व्र्होने अनदुान उपकरर् र इन्धनको 
लागि  

र्कलाचौर गमी एर्रपोटि मोटरवाटो 1205353 1000000 1259457 

सतुलचौर जिुङुखोला तसम्लेनी तसतमतगठा मो.बा 875456 700000 875457 

र्चउधार राजफेुद गौडा मो.वा 1003247 800000 993680 

तछउदर देर्ख ससेुली खोला डवल कर्टङ 787465 650000 786730 

धौखोला ददम्स मो.वा. 1684768 1400000 1684768 

राजथर तभरगाउँ पाग ँमोटरवाटो 1202238 1000000 1202283 

दाइवाङ फेद देर्ख हक्तवाङ मो.वा 1203375 1000000 1200000  

 

35.  तनमािर् व्र्वसार्ीको प्रर्ोग – साविजतनक खररद ऐन, २०६४ को दफा ९७(१०) मा उपभोक्ता सतमति 
वा लाभराही समदुार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुिपनेछ र कुनै तनमािर् व्र्वसार्ी वा सव 
कन्ट्राक्टरवाट गराउन नसर्कने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराउने गरी 
सम्झौिा गरेका अतधकांश र्ोजनाहरु उपभोक्ता सतमति आफैले काम नगरी तनमािर् व्र्वसार्ीसंग काम 
गराई कार्ािलर्को लागि अनमुान बरावरनै तनमािर् व्र्वसार्ीको डोजर र इन्धनको र्वल राखी भकु्तानी 
तलन ेगरेको देर्खर्ो। नमनुा छनौटको आधारमा परीक्षर् गदाि उपभोक्ता सतमतिले कार्ािलर्वाट िर्ार 
गरेको लागि अनमुान वरावरको कामको तनमािर् व्र्वसार्ीको मू.अ.कर र्वजक राखी भकु्तानी तलन े
गरेवाट उपभोक्ता सतमतिले आफ्नो र्ोगदानबाट गनुिपने कार्ि नगरी केवल अनदुान रकमको मार काम 
गने गरेको देर्खर्ो । उपभोक्ता सतमतिले श्रम र्ोगदान नगरेवाट केवल प्रर्क्रर्ा परु्र र्ाउने प्रर्ोजनको 
लातग उपभोक्ता सतमतिसंग सम्झौिा गरेकोमा तनमािर् व्र्वसार्ीको मध्र्स्थकिािको रुपमा मार काम 
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गने गरेको देर्खएको रु. 
भौ.नं. तमति र्ोजनाको नाम लागि 

अनमुान 
कार्ािलर्ले 
व्र्होने रकम 

प्रार्वतधक 
मूल्र्ाकंन 

भकु्तानी तनमािर् व्र्वसार्ीको 
नाम 

तनमािर् 
व्र्वसार्ी
को र्वल 
रकम 

6-076/9/28 एैपे र्शवमन्दीर भैवाङ 
मो.वा. 

725589 600000 723629 600000 तिसिना तनमािर् सेवा र 
सोन ुफ्रू्ल सेन्टर 

720057 

7-076/9/28 मादर गैरथोक रर्हचर 
गोहोमण्डलीथान 
रापमानी मो.बा 

967785 800000 965285 800000 तिसिना तनमािर् सेवा र 
सोन ुफ्रू्ल सेन्टर 

960076 

9-076/10/12 तछउदर देर्ख 
ससेुलीखोला मो.बा 

1082306 900000 1081646 900000 तिसिना तनमािर् सेवा र 
सोन ुफ्रू्ल सेन्टर 

1090800 

20-076/12/2 बडाचौर र्पपलचौर 
वलाले मो.वा 

1211400 1000000 1200204 98804 तिसिना तनमािर् सेवा र 
सोन ुफ्रू्ल सेन्टर 

1125400 

28-077/2/6 र्कलाचौर गमी 
एर्रपोटि मोटरवाटो 

1205353 1000000 1205355 1000000 तिसिना तनमािर् सेवा र 
सोन ुफ्रू्ल सेन्टर 

1259457 

32-077/2/22 सतुलचौर जिुङुखोला 
तसम्लेनी तसतमतगठा 
मो.बा 

875456 700000 875456 700000 र्ज.आर.र्व. तनमािर् 
सेवा र सोन ुफ्रू्ल 
सेन्टर 

875457 

33-077/2/22 र्चउधार राजफेुद 
गौडा मो.वा 

1003247 800000 1005460 800000 र्ज.आर.र्व. तनमािर् 
सेवा र सोन ुफ्रू्ल 
सेन्टर 

993680 

43-077/3/9 तछउदर देर्ख ससेुली 
खोला डवल कर्टङ 

787465 650000 786298 650000 तिसिना तनमािर् सेवा र 
सोन ुफ्रू्ल सेन्टर 

786730 

92-077/3/25 धौखोला ददम्स मो.वा. 1684768 1400000 1684768 1400000 अिली एण्ड तलस्ने 
कम्पनी र सोन ुफ्रू्ल 
सेन्टर 

1684768 

104-077/3/26 राजथर तभरगाउँ पाग ँ
मोटरवाटो 

1202238 1000000 1202238 1000000 जानकी तनमािर् सेवा 
र सोन ुफ्रू्ल सेन्टर 

1202283 

168-077/3/31 दाइवाङ फेद देर्ख 
हक्तवाङ मो.वा 

1203375 1000000 1099021 895645 तिसिना तनमािर् सेवा र 
सोन ुफ्रू्ल सेन्टर 

1200000 

 जम्मा 11948982   8844449    

8844449/- 

36.  बढी लागि दर – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा तनमािर् कार्िको लागि 
अनमुान िर्ार गनुिपने सम्बन्धी व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले लागि अनमुान िर्ार पादाि डोतलडारको 
नमिस प्रर्ोग गरी उपभोक्ता सतमतिले गने काममा ८५ प्रतिशि मेर्शनले र १५ प्रतिशि मातनसले गने 
गरी लागि अनमुान िर्ार गरी सम्झौिा गरेकोमा उपभोक्ता सतमतिले आफूले सम्झौिा गरी र्जम्मा 
तलएको काम तनमािर् व्र्वसार्ी माफि ि गराएको छ । तनमािर् व्र्वसार्ीले श्रम प्रर्ोग गरी काम नगने 
भएकोले कार्ािलर्ले िर्ार गरेको लागि अनमुानको दर बढी हनु गएको छ। नमूना छनौटको 
आधारमा परीक्षर् गदाि तनम्न कार्िमा रु.७७,१३,३७०।– बढी लागि पनि गएको छ। र्ोजनाको 
लागि अनमुान तमिव्र्र्ी हनुे र्कतसमले तनधािरर् गररन ुपदिछ।  

र्ोजनाको नाम र्ववरर् कार्ािलर्ले 
राखेको ८५ 
प्रतिशि मेर्शन र 
१५ प्रतिशि 
मातनसको दर   

डोतलडारको 
नमिस अनसुार 
मेर्शनको मार 
हनेु दर 

बढी दर सम्पन्न 
कामको 
परीमार् 
ि.मी 

बढी लागि  

एैपे र्शवमन्दीर भैवाङ 
मो.वा. 

कडा माटो 88 48.79 39.21 3487.52 136746 

कडा चिान 1453 164.11 1288.89 285.08 367437 

मादर गैरथोक रर्हचर कडा माटो 88 48.79 39.21 7009.76 274853 
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गोहोमण्डलीथान रापमानी 
मो.बा 

साधारर् चिान 235 95.05 139.95 1191.65 166771 

मध्र्म  चिान 390 95.05 294.95 33.47 9872 

कडा चिान 1453 164.11 1288.89 38.09 49094 

तछउदर देर्ख ससेुलीखोला 
मो.बा 

कडा माटो 88 48.79 39.21 6978.5 273627 

साधारर् चिान 235 95.05 139.95 730.08 102175 

कडा चिान 1453 164.11 1288.89 201.98 260330 

बडाचौर र्पपलचौर वलाले 
मो.वा 

कडा माटो 88 48.79 39.21 3649.7 143105 

साधारर् चिान 235 95.05 139.95 1267.8 177429 

मध्र्म  चिान 390 95.05 294.95 1276.75 376577 

कडा चिान 1453 164.11 1288.89 55.52 71559 

र्कलाचौर गमी एर्रपोटि 
मोटरवाटो 

कडा माटो 88 48.79 39.21 5303.67 207957 

साधारर् चिान 235 95.05 139.95 633.23 88621 

मध्र्म  चिान 390 95.05 294.95 306.3 90343 

कडा चिान 1453 164.11 1288.89 322 415023 

सतुलचौर जिुङुखोला 
तसम्लेनी तसतमतगठा मो.बा 

कडा माटो 
88 48.79 39.21 9948.37 390076 

र्चउधार राजफेुद गौडा 
मो.वा 

कडा माटो 88 48.79 39.21 1020.9 40029 

साधारर् चिान 235 95.05 139.95 118.5 16584 

मध्र्म  चिान 390 95.05 294.95 42.6 12565 

कडा चिान 1453 164.11 1288.89 597.8 770498 

तछउदर देर्ख ससेुली खोला 
डवल कर्टङ 

कडा माटो 88 48.79 39.21 2207.9 86572 

साधारर् चिान 235 95.05 139.95 350.4 49038 

कडा चिान 1453 164.11 1288.89 349 449823 

धौखोला ददम्स मो.वा. कडा माटो 88 48.79 39.21 10319 404608 

साधारर् चिान 235 95.05 139.95 3189 446301 

मध्र्म  चिान 390 95.05 294.95 63 18582 

राजथर तभरगाउँ पाग ँ
मोटरवाटो 

कडा माटो 88 48.79 39.21 1224.87 48027 

साधारर् चिान 235 95.05 139.95 550.6 77056 

मध्र्म  चिान 390 95.05 294.95 184.9 54536 

कडा चिान 1453 164.11 1288.89 612.8 789832 

दाइवाङ फेद देर्ख हक्तवाङ 
मो.वा 

कडा माटो 88 48.79 39.21 3012.1 118104 

साधारर् चिान 235 95.05 139.95 34.6 4842 

मध्र्म  चिान 390 95.05 294.95 108.8 32091 

कडा चिान 1453 164.11 1288.89 537.43 692688 

जम्मा      0   7713370  
37.  जर्टलसंरचना तनमािर् – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अनसुार उपभोक्ता 

सतमतिहरुलाई मेर्शन, औजार उपकरर्हरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको र्जम्मेवारी ददनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्चर सर्हिका भवन,  पलु, कल्भटि,  ओभरहेड 
टंकी, तनमािर्, रामीर् र्वद्यिुीकरर् लगार्िका जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश हनु े पूवािधार संरचना 
तनमािर् कार्ि समेि उपभोक्ता सतमतिहरु माफि ि ्गराएको देर्खर्ो । र्स्िा कार्ि व्र्ावसार्र्क र अनभुवी 
तनमािर् व्र्वसार्ी फमिबाट बोलपर प्रतिस्पधाि माफि ि गराउन उपर्कु्त हनुे देर्खन्छ। र्सका केही 
उदाहरर्हरु र्सप्रकार रहेका छन;् 
गोभौनं।रतमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको र्ववरर् लागि अनमुान भकु्तानी रकम 

22-076/12/7 

94-077/3/25 

र्शशकुल्र्ार् प्रा.र्व.भवन तनमािर् उपभोक्ता 
सतमति 

र्शशकुल्र्ार् प्रा.र्व.भवन तनमािर् 2242745 1839366 

77-077/3/23 गोकुल मार्व भवन िल्ला थप भवन तनमािर् 
उ.स. 

गोकुल मार्व भवन िल्ला थप 5031241 3993740 

150-077/3/30 रार्िर् प्रा.र्व. भवन तनमािर् उपभोक्ता सतमति रार्िर् प्रा.र्व. भवन तनमािर् 3273253 2395533 
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8-077/2/26 

27-077/3/31 

गौरीशंकर मा.र्व. भवन तनमािर् उपभोक्ता 
सतमति 

गौरीशंकर मा.र्व. भवन तनमािर् 3853702 3200051 

21-077/3/31 ने.रा.आ.र्व. भवन तनमािर् उपभोक्ता सतमति ने.रा.आ.र्वको २ कोठे भवन 
तनमािर् 

2014760 1449262 

 जम्मा  16415701 12877952 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 
38.  वडा कार्ािलर् भवन – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा जर्टल प्रकृतिका 

कार्िहरु उपभोक्ता सतमति माफि ि गनि नहनु,े उपभोक्ता सतमति माफि ि हनु े तनमािर् कार्िमा 
जनसहभातगिाको अंश रहनपुने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्को लागि अनमुान रु.६०,०४,९५२।– रहेको 
३ नं. वडा कार्ािलर्को भवन तनमािर् गनि रु.५०,००,०००।–कार्ािलर्ले र रु.१२,०४,९५२।– 
उपभोक्ता सतमतिले व्र्होने िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि गराउने गरी सम्झौिा गरेको र प्रार्वतधक 
मूल्र्ाँकन अनसुार रु. ५८,९९,१०३।–काम गरी भौ.नं. ६३ र १७०–२०७७।३।३१ बाट 
रु.४३,१०,०००।–भकु्तानी गरेपतन गाउँपातलकाको वडा कार्ािलर् भवनमा उपभोक्ता सतमतिवाट 
जनसहभातगिाको अंश प्रर्ोग हनुे अवस्था देर्खंदैन। भवन तनमािर् पिाि गनुिपने ममिि सधुार कार्ि 
कसले गने सोको स्पष्ट व्र्वस्था गरेको देर्खंदैन। सम्झौिा बमोर्जम कार्ि सम्पन्न नगने, कार्ि सम्पन्न 
नभएकोमा उपभोक्ता सतमतिलाई र्जम्मेवार बनाई कारवाही नहनुे अवस्था देर्खन्छ।अिाः गाउँपातलकाले 
वडा कार्ािलर् भवन उपभोक्ता सतमति माफि ि गरेको उर्चि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4310000/- 

39.  उपभोक्ता सतमिी माफि ि खररद - साविजतनक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ४४ िथा साविजतनक खररद 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ बमोर्जम स्थानीर् तसप प्रर्वतध र रोजगारी सजृना हनुे र्कतसमका 
तनमािर् कार्ि उपभोक्ता सतमिीवाट गराउन सक्ने प्रावधान रहेकोमा कार्ािलर्वाट उपभोक्ता सतमति 
माफि ि तनमािर् गराउंदा खररद कार्ि बढी भएको काम समेि उपभोक्ता सतमति माफि ि खररद गरेकोले 
खररद प्रतिस्पतधि िथा तमिव्र्र्ी नदेर्खएको रु. 

भौ.नं. तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम लागि अनमुान खररद प्रर्ोजन सप्लार्सि e'QmfgL /sd 

80-077/3/23 
खड्काटोल खा.पा. र्ो 

2481153 
पाइप िथा र्फर्टङ्गस  लोकर्प्रर् हाडिवेर 

1236935 

138-077/3/29 
बोज्र्ाङ्ग खोला नाम्जा 
तलर्फ्टङ्ग खा.पा.र्ो 

1889968 
पाइप िथा र्फर्टङ्गस  न्रू् लमु्वीनी भांडा पसल 

930336 

156-077/3/30 
खड्काटोल खा.पा. र्ो 

2981437 
पाइप िथा र्फर्टङ्गस 
लगार्ि सामरी 

न्रू् लमु्वीनी भांडा पसल 
1098738 

     
3266009  

 
 
 
 
 

3266009।- 

40.  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३(१) बमोर्जम र्वल र्वजकको भकु्तानी गदाि 
प्रार्वतधक नापजाँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको बास्िर्वक कार्िसम्पादनको आधारमा भकु्तानी 
ददनपुने व्र्वस्था छ । वडाचौर र्पपलचौर वगाले मोटरवाटोको लागि अनमुान रु.११,२१,४००।– 
रहेको र २०७६।९।२३ गिे सम्झौिा भै २०७६ माि मसान्िसम्म काम गने अवतध रहेकोमा 
तिसिना तनमािर् कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल.को २०७६।११।२१ को र्वल नं. १० वाट रु.७,२६,९००।– 
र सोन ु फ्रू्ल सेन्टर एण्ड अटो केतमकल्सको तमति २०७६।८।२७ को र्वल राखी 
रु.१,९७,०००।- र तमति २०७६।१०।२९ को रु.३,०१,५००।- समेि रु. १२,२५,४००।- 
को आधारमा रु.१२,००,२०४।- को कार्ि सम्पन्न बनाई भौ.नं. २०-२०७६।१२।२ बाट 
रु.९,८८,८०४।- भकु्तानी ददएको छ। उपभोक्ता सतमतिसंग सम्झौिा हनुभुन्दा अगाडीको सोन ुफ्रू्ल 
सेन्टर एण्ड अटो केतमकल्सको तमति २०७६।८।२७ को र्वल राखी रु.१,९७,०००।- भकु्तानी 
भएको रकम असूल हनुपुने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

197000।- 
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41.  बढी भकु्तानी – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३(१) बमोर्जम र्वल र्वजकको 
भकु्तानी गदाि प्रार्वतधक नापजाँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको बास्िर्वक कार्िसम्पादनको 
आधारमा भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ। लागि अनमुान रु. २१,६२,०६८।- रहेको र्चजेर खेलकूद 
र्फल्ड तनमािर् कार्िको कार्ािलर्वाट कन्टेन्जेन्सी ४ प्रतिशि सर्हि रु.१८,००,०००।- र उपभोक्ता 
सतमतिले रु.४,३४,०६८।- (२०.०८ प्रतिशि) व्र्होने गरी सम्झौिा भएकोमा प्रार्वतधक मूल्र्ाँकन 
रु.१९,२७,८०८।- भई कन्टेजेन्सी सर्हि रु.१६,०४,९७०।- बजेट खचि लेख्नपुनेमा भौ.नं.११०–
०७७।३।२६ बाट रु.१७,२८,०००।–(कन्टेन्जेन्सी किी रु.७२,०००।–समेि) खचि लेखेकोले 
बढी भकु्तानी ददएको रु.१,२३,०३०।– सम्बर्न्धिवाट असूल हनुपुने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123030।- 

42.  सभे िथा तड.र्प.आर – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ मा २० लाख सम्म लागि अनमुान 
भएको परामशि कार्ि मौजदुा सूचीवाट ३ देर्ख ६ परामशिदािा कम्पनीको प्रस्िाव तलई कार्ि गराउन ु
पने व्र्वस्था छ। साथै तनर्मावलीको तनर्म १२ अनसुार परामशि सेवाको लागि अनमुान िर्ार 
गराउन ुपने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले र्सवषि तनम्न र्ोजनाको तडर्पआर िथा लागि अनमुान िर्ार गनि 
रु.३४,६८,९८७।– परामशि सेवा खचि गरेको छ। र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरु तनम्नानसुार 
छना्ः 

भौ.नं. तडर्पआर िर्ार गरेको र्ोजनाको 
नाम 

परामशिदािाको नाम कार्ािलर्को लागि 
अनमुान 

सम्झौिा 
रकम 

45-077/3/9 लातल पोखरा देर्ख ररररप सडक राइज एण्ड र्ट्रड तडजाइन एण्ड 
र्वल्डसि 

499822 495618 

बोज्र्ाङ खोला नाम्जी तलफ्ट 
खानेपानी 

तड एण्ड तड इर्न्जतनर्ररङ सोलसुन 
प्रा.तल. 

499841 494375 

बर्न्दवासा सेवार कमली पोखरा 
खा.पा 

जे.एण्ड एन तसतभल तडजाइन एण्ड 
कन्स्ट्रक्सन 

499841 495844 

69-077/3/19 ने.रा.मा.र्व भवन र्िक कन्सल्यान्ट 998271 994400 

 तबतभन्न खानेपानी आर्ोजना प्रर्ास  इर्न्जतनर्ररङ 998001 988750 

जम्मा  
3468987 

उल्लेर्खि ५ कार्िको लातग लागि अनमुान िर्ार गदाि लागि अनमुान िर्ार गरेको आधार खलुाएको 
देर्खएन। सभे िथा तड.र्प.आर कार्ािलर्कै कमिचारीहरुवाट गराउन सर्कनेमा परामशिदािावाट गराएको 
सम्बन्धमा कार्ािलर्मा सक्षम जनशर्क्त नभएको िथा न्रू्न प्रार्वतधक जनशर्क्त रहेको, कार्ािलर्को 
तनर्तमि काम लागि अनमुान िर्ार गनुिपने,  ठेक्का व्र्वस्था,  नाप जाँच िथा मूल्र्ाँकन तनर्तमि 
र्ोजनाको अनगुमन गनुिपने कारर् कार्िलर्को जनशर्क्तले गनि नसर्क परामशिदािावाट गराउन ुपरेको 
कार्ािलर्को भनाई रहेको छ।   

 

 संिीर् सरकारबाट हस्िान्िरीि कार्िक्रम  

43.  बढी भकु्तानी – सावजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३(१) बमोर्जम र्वल र्वजकको 
भकु्तानी गदाि प्रार्वतधक नापजाँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको बास्िर्वक कार्िसम्पादनको 
आधारमा भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ। लागि अनमुान रु.३८,५३,७०२।– रहेको गौरीशंकर मा.र्व 
भवन तनमािर् कार्िको कार्ािलर्वाट कन्टेन्जेन्सी ४ प्रतिशि सर्हि रु.३२,००,०००।– र उपभोक्ता 
सतमतिले रु.७,८१,७०२।–(२०.२८ प्रतिशि) व्र्होने गरी सम्झौिा भएकोमा प्रार्वतधक मूल्र्ाँकन 
रु.३७,९९,६७९।– भई कन्टेजेन्सी सर्हि रु.३१,५५,१४०।– बजेट खचि लेख्न ुपनेमा भौ.नं.८–
०७७।२।२६ बाट रु.१८,८१,०५१।–(कन्टेन्जेन्सी किी रु.१,२२,८८०।–समेि) र २७–
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०७७।३।३१ बाट रु.१३,१९,००००।– समेि रु.३२,००,०५१।– खचि लेखेकोले बढी भकु्तानी 
ददएको रु.४४,९११।– सम्बर्न्धिवाट असूल हनुपुने रु. 

 

44911।- 

44.  सोझै  खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खररद कार्ि प्रतिस्पधाि तसतमि हनु े
गरी टुक्रा टुक्रा खररद गनि नतमल्ने साथै तनर्म ८४ मा रु.५ लाख देर्ख २० लाख लागि अनमुान 
भएको मालसामान तसलबन्दी दरभाउपरर्द्ारा खररद गनुिपने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले लागि अनमुान 
समेि िर्ार नगरी तनम्नानसुारका सप्लार्सिवाट सोलार बर्त्त खररद गरी रु.१०,७१,९२८।– भकु्तानी 
गरेकोमा तसधै खररद गरेको छ। नवीकरर्ीर् उजाि प्रर्वतधमा प्रर्ोग हनु े उपकरर् िथा तिनका 
पाटिपूजािहरुको गरु्स्िर परीक्षर् बैकर्ल्पक उजाि प्रवर्द्िन केन्द्रवाट गराउनपुनेमा सो समेि नगरी तसधै 
खररद गरेको तनर्म सम्मि नदेर्खएको रु. 

भौचर.नं. तमति सप्लार्सिको नाम भकु्तानी रकम 

11-077/3/25 सोलार उजाि सप्लार्सि र्वल नं. २५६ र २६५ वाट २ पटक 371964 

,, र्तुनक इनर्जि प्रा.तल.को र्वल नं. ०११ बाट 349964 

,, टपसन इनर्जिको र्वल नं. ३७८ बाट 350000 

 जम्मा 1071928  

 
 
 
 
 
 
 
 

1071928/- 

 संिीर् सरकारवाट हस्िान्िरीि कार्िक्रम चाल ु  

45.  र्शक्षक िलब तनकासा -- गाउँपातलकाले आफ्नो स्थानीर् िह तभरका र्वद्यालर्हरुमा र्शक्षक दरबन्दी 
अनसुारको चौमातसक िलतब माग फाराम तलई सोको रुज ु गरेर मार िलब भत्ता तनकासा 
गनुिपदिछ।र्स बषि र्शक्षक िलब भत्तामा गो.भौ.नं.3-2076।6।10 बाट रु.1,67,90,417।- र 
गो.भौनं. 6-2076।6।10 बाट रु. 21,17,500।- समेि रु. 18,907,917।- प्रथम 
चौमातसक तनकासा गरेकोमा सोसँग सम्बर्न्धि िलतब मागफाराम लेखापरीक्षर् समक्ष पेश भएन। 
कार्ािलर्ले प्रथम चौमातसक तनकासा मागफाराम एर्कन गरी खचि फरफारक गनुिपदिछ।  

46.  अनदुानको अनगुमन - कार्ािलर्ले आफुले ददएको अनदुानको उपर्ोगको सतुनर्िििाको लातग अनदुान 
रकमको अनगुमन गनुिपदिछ। कार्ािलर्ले गो.भौ.नं.34-2076/11/2 बाट र्वतभन्न र्वद्यालर्हरुलाई 
रु.24,00,000।- अनदुान ददएकोमा र्वद्यालर्हरुले प्राप्त गरेको अनदुान रकमको र्ववरर् िथा 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन, हालसम्म पेश गरेको देर्खएन। अनदुानको अनगुमन र लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 
संलग्न नहुँदा िोर्कएको र्शषिकमा खचि भर्ो भएन र्र्कन गनि सर्कएन। िसथि अनदुान रकमको 
अनगुमन प्रतिवेदन िथा लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन पेश हनुपुदिछ। 

तस.नं. अनदुानको र्ववरर् रकम 

1. जनज्र्ोति मा.र्व गमु्चाल र्वज्ञान प्रर्ोगशाला तनमािर् 650000.0 

2. न.ेरा.मा.र्व हाजिङ आइ.तस.र्ट ल्र्ाव तनमािर् 650000.0 

3. आ.र्व तछउदर पसु्िकालर् व्र्वस्थापन 650000.0 

४. ४ र्वद्यालर्को शैर्क्षक सधुार कार्िक्रम 450000.0 

 जम्मा 2400000।-   
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47.  र्शक्षक अनदुान – र्शक्षा र्वभागबाट प्रकार्शि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न परु्स्िका २०७6।७7 को 
र्क्रर्ाकलाप नं 1.1.3.4 मा स्थानीर् िहले कार्िरि र्शक्षकको िलब भत्ता सम्बन्धी  र्ववरर् एर्कन 
गरी र्शक्षा र्वकास िथा समन्वर् इकाइ माफि ि वा अद्यावतधक र्ववरर् अनसुार दरबन्दी, राहि र 
प्रार्वतधक धार िफि का अनदुानमा कार्िरि र्शक्षक िथा प्रर्शक्षकहरुलाइ र्वद्यालर्बाट प्राप्त माग फाराम 
रुज ु गरी अनदुान उपलव्ध गराउने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले तनजी र्शक्षक भनाि/ तनर्रु्क्त गरी 
गाउँपातलका िफि  र्वत्तीर् समातनकरर्बाट १७ र्वद्यालर्हरुको लातग रु.20,72,000।- भकु्तानी 
गरेको छ।गाउँपातलका अन्िगिि रहेका र्वद्यालर्हरुमा साःशिि िफि बाट र्शक्षक िलब भत्तामा 
रु.3,66,90,112।- तनकासा गरेको छ । र्वद्यालर् र्शक्षक दरबन्दी तमलान नगरी दरवन्दी नै 
कार्म नभएका र्शक्षकलाई िलब भत्ता तनकासा ददएको िथा कूल र्शक्षक दरबन्दी र र्वद्याथी 
संखर्ाको आधारमा आवश्र्क पने भए मार प्रतिस्पधाित्मक िवरले छनौट गरी शैर्क्षक गरु्स्िर 
अतभबरृ्र्द् हनुे आश्वस्ििा गरेर र्शक्षक तनर्रु्क्त गनुिपने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2072000।- 
48.  कार्िक्रम कार्ािन्वर्न परु्स्िका, 2076।77 को र्क्रर्ाकलाप नं.2.7.13.8  अनसुार रार्िर् परीक्षा 

बोडिबाट र्वकास गरीएको कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी मागिदशिनका आधारमा कक्षा ८ को 
परीक्षा सञ्चालन गनि प्रति र्वद्याथी रू.200।- को दरले तनकासा ददने उल्लेख छ। गाउँपातलकाले 
िर्ार पारेको फ्ल्र्ास ररपोटि अनसुार कक्षा ८ मा जम्मा 532 जना र्वद्याथी रहेका छन।् कार्ािलर्ले 
फ्ल्र्ास ररपोटि अनसुार प्रति र्वद्याथी रु.200।- को दरले रु.1,06,400।- मार खचि लेख्नपुनेमा 
संर्िर् सरकार हस्िान्िररि कार्िक्रम अन्िगिि रु. 5,40,772।- खचि लेखेको छ। कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न परु्स्िका 2076।77 ले िोके भन्दा  रु.4,34,372।- बर्ढ खचि भएकोले बर्ढ 
व्र्र्भार परेको रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

434372/- 
49.  पाठ्यपसु्िक – नेपाल सरकार िथा पातलकाबाट र्वद्यालर्हरुलाई वार्षिक कार्िक्रम अनसुार ददईन े

एकमषु्ट अनूदान िथा तनकासा सम्बन्धमा मानव स्रोि र्वकास केन्द्र सानोदठमीबाट प्रकार्शि कार्िक्रम 
कार्ािन्वन पसु्िीकामा उल्लेख भए अनसुार ददनपुने व्र्वस्था छ। प्राप्त र्ववरर् अनसुार तनम्न 
र्वद्यालर्लाई अपगु पाठ्य पसु्िक बापि रु.46,989।- तनकासा ददएकोमा सोको र्वल भरपाई पेश 
गरेको छैन। र्वल भरपाई बेगर भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुने रु. 

र्वद्यालर्को नाम कार्िक्रम तनकासा रकम 

जनकल्र्ार् प्रा.र्व लङु्गरी पाठ्यपसु्िक 33923 

सरस्विी प्रा.र्व लङु्गरी पाठ्यपसु्िक 13066 

जम्मा  46989  

 
 
 
 
 

46989/- 

50.  कार्िक्रम खचि - नेपाल सरकार िथा पातलकाबाट र्वद्यालर्हरुलाई वार्षिक कार्िक्रम अनसुार ददईन े
एकमषु्ट अनूदान िथा तनकासा सम्बन्धमा मानव स्रोि र्वकास केन्द्र सानोदठमीबाट प्रकार्शि कार्िक्रम 
कार्ािन्वन पसु्िीकामा उल्लेख भए अनसुार फ्ल्र्ास ररपोटिका आधारमा र्वद्यातथि संखर्ाको आधारमा 
पाठ्यपसु्िक छारवरृ्त्त रकम ददवा खाजा, तनरन्िर र्वद्यातथि मूल्र्ाङकन र बालर्वकास अनदुान रकम 
उपलव्ध गराउन ुपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले र्सबषि पाठ्यपसु्िक अनदुान रु. 40,32,632।, 
ददवा खाजा बापि रु.1,28,49,900।, बाल र्वकास र्प.तस.एफ 4,48,500।-, तनरन्िर 
मलु्र्ाङ्कनमा रु.1,45,900।-, बकु कनिरमा रु. 13,07,250।-, र छारवरृ्त्तमा 
रु.17,89,600। समेि रु.2,05,73,782।- तनकासा गरेको छ। कार्ािलर्ले िर्ार गरेको फ्ल्र्ास 
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ररपोटि र ददवा खाजा हार्जरी लेखापरीक्षर् समक्ष पेश भएन। फ्ल्र्ास ररपोटि र हार्जरी वेगर खचि 
लेखेको रकम एकीन गनि सर्कएन। कार्ािलर्ले र्वद्यालर्गि र्वद्याथी संखर्ा एर्कन गरी खचि 
फरफारक गनुिपदिछ। 

 स्वास्थ्र्  

51.  कार्ािलर्बाट सञ्चातलि र्वतभन्न िातलम कार्िक्रमहरुको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरी लक्ष्र् अनसुारको 
प्रगति हातसल गनुिपदिछ। कार्ािलर्ले नेपाल सरकार सशिि कार्िक्रम स्वास्थ्र् िफि  सञ्चातलि अतधकांश 
िातलम कार्िक्रमको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको छैन। जसबाट भएको खचि र कार्िक्रम र्वच 
िादात्म्र्िा भएको छ भनी आश्वस्ि हनु सर्कएन। 

 

52.  औषधी खररद –  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस 
लाख रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन 
गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सर्कने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले सोझै खररद माफि ि रु. 
8,48,538।- को औषतध खररद गरेको छ। र्स सम्बन्धी देर्खएको व्र्होराहरु तनम्नानसुार छन;् 

 

52.1.  खररद गरेका औषतध कुन कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् रार्िर् परपतरकामा प्रकाशन 
समेि भएको नदेर्खएको, 

 

52.2.  आपूतिि भएका औषधी एंवम सर्जिकल समान स्टोर दार्खला हनुअुर्ि स्पेशीर्फकेशन अनसुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गनि सर्कएन, 

 

52.3.  औषतधको र्जन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र र्जल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको खलु्न े
गरी व्र्वर्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्न ेनगरेको, 

 

52.4.  औषतधको खचि िटाउदा मागफारामको आधारमा िटाउनपुनेमा एकमषु्ट िटाउने गरेको, खररद, आपूिी, 
दार्खला िथा खचिको र्ववरर् अद्यावतधक हनु े गरी अतभलेख नराखेको, िोकीएको गरु्स्िर अनसुारकै 
औषतध प्राप्त भए नभएको एकीन नगरी हस्िान्िरर् गरेको छ। औषतधको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख 
राख्न े िथा आतथिक वषिको अन्त्र्मा बांकी रहेका औषतधहरुको र्जम्मेवारी र्जन्सी अतभलेख खािामा 
व्र्वर्स्थि गनेिफि  कार्ािलर्ले ध्र्ान ददनपुदिछ। 

 

53.  औषतध परीक्षर् - प्राथतमक स्वास्थ्र् सेवा पनुिजागरर् महाशाखाको कार्िक्रम तनदेर्शका बमोर्जम 
कार्ािलर्ले खररद गरेका औषतध िथा सर्जिकल सामानहरुमा नेपाल सरकारको तनाःशलु्क स्वास्थ्र् 
कार्िक्रमका लातग  भन्ने लोगो लगाउनपुने व्र्वस्था छ ।खररद गरेका र हस्िान्िरर् भई आएका 
तनाःशलु्क र्विरर् गने औषधी िथा सर्जिकल सामानहरु परीक्षर् गदाि तन:शलु्क र्विरर्को लोगो 
नलगाएको पाइर्ो। जनु स्वीकृि लोगो भन्दा फरक रहेको देर्खन्छ। तनदेर्शकाले तनददिष्ट गरेको 
र्वषर्लाइ पालना  गरेको सम्बन्धमा कार्ािलर्को ध्र्ान जान ुजरुरी छ।  
क्र.स औषतधको नाम म्र्ाद समाप्त हनु ेतमिी कैर्फर्ि 

1.  Fungal F 150 September 2021 Rs.24/1 tabs. 

2.  Hedex Paracetamol syrups May 2022 Rs25 

3.  Metronidazole syrup September 2022 Rs.48 

4.  Amoxycillin Dry syrup August 2022 Supply only 

5.  Amoxycillin 500 mg cap October 2022 Ins supply only 

6. 9 Ibuprofen tab June 2022 Rs.20/10tabs 

7.  Ciproleb-500 June 2022 MoHP Supply only 

8.  Paracetamol July 2022 तन:शलु्क र्विरर्को लातग 

9.  Metronidazole tabs February 2023 मूल्र् मेटेको 
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10.  Ranitidine tabs September 2022 मूल्र् मेटेको  
54.  गो.भौ.नं. 107-2077।3।26 भकारो सधुार कार्िक्रम अन्िगिि नव बराह क्षेर कृषक समहुलाई 

रु.60,000।- भकु्तानी गरेकोमा रु.55,727।- को मार र्वल भरपाई संलग्न भएकोले बढी 
भकु्तानी रु.4,273।- असलु हनुपुने रु. 

 
 
 

4273।- 

55.  कार्ािलर्ले सर्ञ्चिकोषमा व्र्र्भार पने गरी अनतु्पादक खचि लेख्न ुहदैुन। गो.भौ.नं.7-2077।2।32 
सेनेटरी प्र्ाड र्विरर् कार्िको अनगुमन भनी तनम्न कमिचारी िथा पदातधकारीहरुलाई रु.7,650। 
भकु्तानी गरेको असलु हनुपुने रु. 
पदातधकारीको नाम ददन दर  कर बाहेकको भकु्तानी रकम रु. 
तभमकला बढुाथोकी 2 1500 2550 
शरद न्र्ौपान े 2 1500 2550 
परु्ि प्रसाद उपाध्र्ार् 2 1500 2550 
जम्मा   7650.0  

 
 
 

7650।- 

56.  कोतभड र्वशेष कार्िकम  – प्रदेश सरकार भमूी िथा सहकारी मन्रालर्, कोतभड र्वशेष कृर्ष 
कार्िकमबाट गाउँपातलकालाइ कोतभड लर्क्षि व्र्वसार्र्क िरकारी खेिी प्रवर्द्िन, र्वदेशबाट फकेका र 
व्र्वसार् उन्मखु कृषकहरुलाई कृर्ष प्रोत्सहान कार्िक्रम िथा बालीको उत्पादकत्व वरृ्र्द्को लातग र्वउ 
उत्पादन समहु सहकारी प्रोत्साहन कार्िक्रम अन्िगिि रु.7,40,000।- अनदुान प्राप्त गरी खचि भएको 
छ । कोतभडको कारर् वैदेर्शक रोजगारीमा गइ फकेका र व्र्ावसार्ीक िरकारी खेिी गने 37 जना 
कृषकलाइ अतधकिम रु.२०,०००।- सम्म अनदुान सम्बर्न्धि कृषकहरुको बैङ्क खािामा दार्खला 
गरेको छ। र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन;् 

 

56.1.  कोतभड र्वशेष कृर्ष कार्िक्रम, 2070 को बदुा नं.21 बमोर्जम व्र्वसार्ीक िरकारी खेिी गनेले 
न्रू्निम ३ रोपनी वा ३ कठ्ठामा खेिी गरेको हनुपुने उल्लेख भएकोमा सो अनसुार खेिी भए नभएको 
कार्ािलर्बाट अनगुमन भएको छैन। 

 

56.2.  तनदेर्शकाको अनसुचुी -५ को बदुा नं.2 अनसुार स्थलगि अनगुमन गरी प्रतिवेदनको आधारमा मार 
अनदुान ददन े गरी सम्झौिा भएकोमा अनगुमन गरी सो को प्रतिवेदनको आधारमा भकु्तानी गरेको 
देर्खएन। र्सबाट बास्िर्वक र्पतडिले अनदुान राहि पाए भनी आश्वस्ि हनु सर्कएन। 

 

56.3.  कार्िक्रमको सम्झौिा फाराम अनसुार अनदुान प्राप्त गने कृषकले व्र्वसार्लाइ कर्म्िमा १ बषि 
तनरन्िरिा ददनपुने र तनर्तमि रुपमा प्रगति र्ववरर् लगार्िका िथ्र्ाङ्क कार्ािलर्लाई उपलव्ध 
गराउनपुने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले सम्झौिा अनसुार प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त गरी अनगुमन गने गरेको 
छैन।अनदुानबाट प्राप्त उपलर्व्धको अनगुमन गरी सोको अतभलेख व्र्वर्स्थि गने िफि  कार्ािलर्को 
ध्र्ान जानपुदिछ। 

 

57.  हस्िान्िरीि सामान – लरु्म्बनी  प्रदेश सरकारको आतथिक कार्िर्वतध तनर्तमि िथा व्र्वर्स्थि गनि 
बनेको ऐन, २०७४ को दफा ४४ (१) अनसुार कार्िलर्मा प्राप्त हनु आएको सम्पूर्ि नगदी र्जन्सीको 
संरक्षर्को प्रवन्ध तमलाउन र्जम्मेवार व्र्र्क्तको कििव्र् हनुे व्र्वस्था छ। नमनुा छनौटका आधारमा 
परीक्षर् गदाि कार्ािलर्ले वालर्वकास र कक्षा १-5 सम्ममा र्वद्यालर्हरुमा शैर्क्षक सधुार िथा बसाई 
व्र्वस्थापनानमा रु.17,71,450।- बराबरका कापेट, कुशन फतनिचर खररद गरी हस्िान्िरर् 
गरेकोमा हस्िान्िरीि सामान सम्बर्न्धि तबद्यालर्लहरुले र्जन्सी आम्दानी गरेको प्रमार् गाउँपातलकाको 
कार्ािलर्लाई उपलव्ध गराएको छैन। ऐनको व्र्वस्था पालना हनुपुदिछ। 
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58.  अनपुातिक किी – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभराही समदुार्लाई तनमािर् कार्ि वा सेवाको काम ददंदा उपतनर्म (३) को खण्ड (ख) बमोर्जम 
लागि अनमुानमा रहेको मूल्र् अतभबरृ्र्द् कर,  ओभरहेड,  कर्न्टन्जेन्सी रकम र जनसहभातगिाको अंश 
किा गरेर भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले तसचाई पोखरी तनमािर् कार्िको लातग रु. 
4,80,497।- को लागि अनमुान िर्ार गरी तसंचाई पोखरी तनमािर् उ.स.सँग कार्ािलर्ले 
3,84,000। र उ.स. ले रु.96,497।– व्र्होने गरी सम्झौिा भएकोमा लागि अनमुान भन्दा 
िर्ट रु.4,49,479।- मा कार्िसम्पन्न भएको अवस्थामा कार्ािलर्ले सम्झौिा अनसुार उपभोक्ताको 
अंश किा गरी रु. 3,59,583।- भकु्तानी ददनपुनेमा आनपुातिक कर्ि नगरेकोले रु.24,416।- 
बर्ढ भकु्तानी भएको असूल हनुपुने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24416/- 

59.  प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम –  प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम संचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा 
२(१) बमोर्जम गाउँपातलकाले बेरोजगारको िथ्र्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, सचुीमा समावेश भएकाहरुलाई 
प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार कार्िक्रममा संलग्न गराई 
रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ािलर्ले बेरोजगारको िथ्र्ाङ्क अद्यावतधक गरेको छैन भन े
बेरोजगारको सूर्चमा समावेशलाई प्राथतमर्ककरर् गरेको छैन। तनदेर्शकामा उल्लेर्खि व्र्वस्थाहरुको 
पालना नगरी र्ोजनाको छनौट अगावै औजार खररद भएको,  खररद भएको औजारहरुको र्जन्सी 
दार्खला नभएको, पूवािधार एवम ् अन्र् र्वकास तनमािर्का लातग अतधकाँश र्ोजना छनौट नभई, 

अनतु्पादनमलुक कार्ि गराउन ेगरी र्ोजना छनौट भएका छन।् श्रतमकको संखर्ा अत्र्ातधक रहेकोले 
कार्िक्रमको उद्देश्र् अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी कार्ािन्वर्न भएको पाईएन। कार्िक्रम अन्िगिि 
स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, प्रतिक्षालर् तनमािर् कार्ि लगार्िका 
कार्िक्रम सञ्चालन गरी र्स वषि 51 जनालाई 1288 ददन रोजगारी उपलव्ध गराई 
रु.7,81,800।- िथा औजार खररद र प्रशासतनक खचि बापि रु.6,16,145।- समेि 
रु.13,97,945।- खचि गरेको छ। लर्क्षि वगिलाई 25 ददन सम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक 
ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्िक्रममा खचि लेखेका छन।् उक्त खचिवाट लर्क्षि वगिमा अल्पकालीन 
रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीििकालीन रोजगारी सजृिना भएको देर्खंदैन। 

 

60.  पाररश्रतमक आर्कर - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८७ (1) अनसुार आर्मा लाग्ने पाररश्रतमक 
करको गर्ना गदाि करर्ोग्र् आर्को पर्हलो एकलाखमा 10 प्रतिशि,  दोश्रो २ लाखमा २० प्रतिशि, 
पाररश्रतमक करकिा गनुिपने व्र्वस्था छ। तस.अ.न.तम ददपा कुमारी र्वष्टको बार्षिक आर् 
रु.7,33,426।– मा ऐनको व्र्वस्था बमोर्जम पाउने आर्कर छुट रकम रु. 6,16,376।– 
किा गरी बाँकी करर्ोग्र् आर् रु.1,15,409।– मा रु.12,636।- करकर्ि गनुिपनेमा 
रु.4,500।- मार पाररश्रतमक कर किा गरेकोले नपगु कर रु. 8,136।– असलु गनुिपने रु. 

 
 
 
 

 
 

 

8136/- 

61.  अनगुमन भत्ता  -  लरु्म्बनी प्रदेश स्थातनर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वर्न्ध ऐन, 
२०७५ को दफा १३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले र्स ऐनले तनधािरर् गरेको सरु्वधा 
वाहेक अन्र् सरु्वधा तलन पाउन ेछैन भन्न ेउल्लेख छ । सो ऐनमा अनगुमन वापिको खचि भकू्तानी 
गनि पाउने उल्लेख छैन। गाउँपातलकाले वडा न. 2 को वडास्िरीर् र्ोजनाको अनगुमन भनी तनम्न 
पदातधकारी िथा कमिचारीहरुलाई रु. 30600।- भकु्तानी गरेको असलु हनुपुने रु. 
पदातधकारी िथा कमिचारीको नाम भकु्तानी रकम करकर्ि बाहेक 

गोर्वलाल ितििमगर  5100 

 
 
 
 
 
 

30600/- 
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सरुज खड्का  5100 
मतनकला पनु  5100 
हररकला पनु  5100 
फुलकुमारी दशौरी  5100 
गजे खरी  5100 
जम्मा 30600  

62.  बैठक भत्ता खचि -  लरु्म्बनी प्रदेश साविजतनक खचिको मापदण्ड कार्िर्वतध र तमिव्र्र्र्िा सम्बन्धी 
तनदेर्शका, २०७५ को पररच्छेद 2 बदुा नं १(क) अनसुार स्पष्ट र्वषर्बस्ि ु र कार्िर्ोजना बेगर 
कार्ािलर् समर्मा एकै तनकार्का कमिचारी िथा पदातधकारी मार बस्ने बैठकमा बैठक भत्ता उपलव्ध 
गराउन नतमल्ने उल्लेख छ। नमनुा छनौटका आधारमा परीक्षर् गदाि कार्ािलर्ले खररद इकाई िथा 
सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् बापि तनम्न पदातधकारी िथा कमिचारीलाई बैठक भत्ता भकु्तानी गरेको 
छ। खचि लेख्न नपाउन े र्स प्रकारको खचि रकम रु.80,800।- मध्रे् करकर्ि बाहेकको 
रु.68,680।- असलु हनुपुने रु. 
र्ववरर् कमिचारीको को नाम पद ददन  दर  जम्मा करकिी वाहेक  

323-2077।3।21 

21 

लेखा अतधकृि शरद न्र्ौपान े 16 १000 13600 

र्शक्षा अतधकृि पूर्िप्रसाद उपाध्र्ार् 2 १000 1700 

सी. अ .न .तम ददपा कुमारी तबष्ट 1 १000 850 

स.इ टेकेन्द्र ितिि 2 १000 1700 

कृर्ष शाखा प्रमखु कमला महरा  1 १000 850 

सामार्जक सरुक्षा 
र्विरर् भत्ता वडान. 4 

वडा अध्र्क्ष र्शवप्रसाद के.सी 7 700 4165 

वडा सर्चव तिसिना र्वष्ट 7 700 4165 

का.स भोजराज र्ज.सी 7 700 4165 

सामार्जक सरुक्षा 
र्विरर् भत्ता वडान. 1 

वडा अध्र्क्ष मति पनु   7 700 4165 

वडा सर्चव बेदरुाम पाण्डे  7 700 4165 

का.स उब ेखरी 7 700 4165 

सामार्जक सरुक्षा 
र्विरर् भत्ता वडान. 3 

वडा अध्र्क्ष नेम ब. खड्का  7 700 4165 

का.स महेन्द्र न्र्ौपान े 7 700 4165 

का.स महेन्द्र गजे खरी  7 700 4165 

सामार्जक सरुक्षा 
र्विरर् भत्ता वडान. 5 

वडा अध्र्क्ष र्मलाल र्वष्ट  7 700 4165 

वडा सर्चव ददल क.बढुाथोकी  7 700 4165 

का. कुमार थापा 7 700 4165 

जम्मा    
68680  

 
 
 
 
 
 
 
 

68680/- 

63.  पोशाक खचि – लरु्म्बनी प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ 
पर्हलो संशोधन समेिको दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले अनूसूची १(क), १(ख), १(ग)  
मा उल्लेख भएका सूर्वधा मार पाउन ेउल्लेख छ। साथै सोही ऐनको दफा १२ ले स्थानीर् िहका 
पदातधकारीहरुले र्स ऐनले तनधािरर् गरेको बाहेक अन्र् सरु्वधा तलन पाउने छैनन ्भनी व्र्वस्था गरेको 
छ । गाँउपातलकाले 36 पदातधकारीलाइि रु. 9,900।- दरले पोशाक खचि वापि रु.346400।- 
खचि लेखेकोले असलु गनुिपने रु.  

 
 
 
 
 
 
 

346400/- 

64.  र्वल भरपाइ - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०7६ को दफा नं. ५१ अनसुार 
र्जम्मेवार व्र्र्क्तले ऐन बमोर्जमको ररि परु्र र्ाई लेखा अद्यावतधक रुपमा राख्नपुने व्र्वस्था छ । 
कार्ािलर्ले गाँउ र्वपद व्र्वस्थापन सतमतिको तनर्िर् अनसुार १५ जना व्र्र्क्तलाइ रु. 9,850।- को 
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दरले रु. 1,47,750।- दैवी प्रकोप राहि उपलव्ध गराउने तनर्िर् गरेकोमा सम्वर्न्धि व्र्र्क्तलाइ 
भकु्तानी नददइ राहि पाउने वडाका वडा अध्र्क्षको खािामा उक्त रकम जम्मा गरेको देर्खर्ो 
सम्वर्न्धि व्र्र्क्तलाइ भकु्तानी गरको भरपाइ पेश नभएकोले पेश गनुिपने अन्र्था असलु गनुिपनि रु 

दैवी प्रकोप राहि 
पाउनकेो नाम  

ठेगाना रकम करकिी वाहेक  बरु्झतलनकेो नाम 

र्जिे कामी लङुरी -7 9850 

वडा अध्र्क्ष 7 कर्ि ब. रोका 
खतमरा पनु  लङुरी -7 9850 
गज ब. नेपाली  लङुरी -7 9850 
करतसङ रोका  लङुरी -1 9850 वडा अध्र्क्ष 1  मति पनु 
र्मलाल सनुार  लङुरी -1 9850 
बरु्र्द्राम तबष्ट  लङुरी -1 9850 
टुक ब.बढुाथोकी  लङुरी -1 9850 
गंजे तबष्ट लङुरी -1 9850 
र्शव ेतबष्ट  लङुरी -1 9850 
छापा पनु  लङुरी -1 9850 
आइिे नेपाली  लङुरी -1 9850 
ददतलप केसी  लङुरी -6 9850 

वडा अध्र्क्ष 6 र्मलाल तबष्ट काले रोका के्षरी  लङुरी -6 9850 
तभम बहादरु  लङुरी -7 9850 वडा अध्र्क्ष 7 कर्ि ब. रोका  
दल ब.बातनर्ा  लङुरी -3 9850 नेम ब.खड्का 
जम्मा   147750   

 
 
 

147750/- 

65.  अनगुमन मलु्र्ाङकन खचि - भम्रर् खचि तनर्मावली, 2064 को तनर्म ४ अनसुार सरकारी खचिमा 
भ्रमर् गने पदातधकारी िथा कमिचारीले सम्भव भएसम्म र्कफार्िी र कम खर्चिलो हनुे गरी भ्रमर् 
गनुिपने उल्लेख छ ।कार्ािलर्ले र्ोबषि अनगुमन मलु्र्ाङकन िथा भ्रमर् र्शषिकमा रु. 
42,38,494।- र र्वतभन्न र्ोजनाहरुबाट कर्ि गरेको कन्टेन्जेन्सीबाट समेि अनगुमन मूल्र्ाङ्कन िथा 
भ्रमर् खचि गरेको छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्; 

 

65.1.  अनगुमन भ्रमर् पिाि भ्रमर् गने कमिचारी िथा पदातधकारीले तनर्मावली अनसुार भ्रमर् प्रतिवेदन पेश 
गनुिपनेमा गरेको छैन । 

 

65.2.  भ्रमर्खचि तनर्मावली, 2064 अनसुार भ्रमर्को स्पष्ट प्रर्ोजन खलुाउनपुने उल्लेख भएकोमा कतिपर् 
भ्रमर् आदेशहरुमा भ्रमर्को स्पष्ट प्रर्ोजन खलुाउने गरेको छैन । 

 

65.3.  कार्ािलर्ले सञ्चालन गरेको र्वतभन्न कार्िक्रममा सहर्जकरर् िथा समन्वर् गने गरी र्वतभन्न 
तनकार्हरुबाट सहभागी कमिचारीहरुलाई भ्रमर् भत्ता भकु्तानी गदाि तनज आएको कार्ािलर्बाट दैतनक 
भ्रमर् भत्ता तलए नतलएको खलु्ने पर तलने गरेको छैन। र्सबाट भ्रमर् भत्तामा दोहोरो खचि भए 
नभएको एर्कन हनु सकेन। 

 

 सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रमिफि   

66.  िथ्र्ाकं अध्र्ावतधक - सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को बदुा नं. १९ 
अनसुार र्वभागले स्थानीर् िहमा सामार्जक सरुक्षा सम्बन्धी सूचनालाई व्र्वर्स्थि गनि स्थानीर् िह, 

र्वभाग, बैङ्क र र्वत्तीर् संस्था र्वच प्रर्ालीगि सम्बन्ध स्थापना गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर्लाईि 
प्रभावकारी र पारदशी बनाउन केन्द्रीकृि व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउने र उक्त 
प्रर्ालीमा लाभराहीको र्ववरर् प्रर्वर्ष्ट गरी अद्यावतधक गने र्जम्मेवारी सम्बन्धीि स्थानीर् िहको हनुे 
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उल्लेख छ । कार्ािलर्ले प्रत्रे्क बषि सामार्जक सरुक्षा भत्ता पाउने लाभराहीको िथ्र्ाङ्क, कार्िर्वतध 
बमोर्जम अद्यावतधक गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुिपनेमा अध्र्ावतधक िथ्र्ाङ्क लेखापरीक्षर्को 
क्रममा पेश गरेको छैन । कार्िर्वतध बमोर्जम कार्ािलर्ले केन्द्रीकृि व्र्वस्थापन प्रर्ालीमा सचुना 
अद्यावतधक गनुिपदिछ। 

67.  साविजतनक सनुवुाई -  सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ अनसुार गाउँपातलकाको 
वडा सतमतिले प्रत्रे्क चौमातसकमा कर्म्िमा एकपटक सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सम्बन्धमा साविजतनक 
सनुवुाई गनुिपने र साविजतनक सनुवुाईबाट प्राप्त गनुासा िथा सझुावहरु मध्रे् आफुले सम्बोधन गनि 
नसर्कने खालका सझुाव िथा गनुासाहरु सम्बोधनका लातग स्थानीर् िहका कार्ािलर्मा पठाउनपुने 
व्र्वस्था छ। गाउँपातलकाको कुनै पतन वडा सतमतिले नागररक सनुवुाईको कार्िक्रम सञ्चालन गरेको 
पाइएन।गाँउपातलकाले र्स िफि  ध्र्ान ददई वास्िर्वक लाभराहीको अतभलेख अध्र्ावतधक गनुिपदिछ । 

 

68.  सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध २०७५ को पररच्छेद-३ को बुँदा १० मा स्थानीर् 
िहले भत्ता पाउन े लाभाराहीको फोटो सर्हिको र्ववरर् अनसुचुी -५ वमोर्जम मलु अतभलेख 
अध्र्ावतधक गरी वडा अनसुार प्रत्रे्क वडा कार्ािलर्मा राख्नपुने व्र्वस्था छ । अध्र्ावतधक र्ववरर् 
अनसुार गाउँपातलकाले कार्िर्वतधको तनर्म १६(क) वमोर्जम पेश्कीको रुपमा प्रथम चौमातसकको रकम 
असोज १ गिेवाट दोस्रो हप्ता सम्म, दोस्रो चौमातसकको रकम मािको १ गिेवाट दोस्रो हप्ता सम्म र 
िेस्रो चौमातसकको रकम जेठको १ गिेवाट दोस्रो हप्ता सम्म तनकासा ददनपुने व्र्वस्था छ ।र्ो वषि 
सामार्जक सरुक्षा वापि कार्ािलर्ले रु. 60126400।- खचि गरेको छ । कार्ािलर्ले अनसुचुी-५ 
अनसुारको मलु अतभलेख लेखापरीक्षर् समक्ष पेश गरेको छैन ।जसबाट मतृ्र् ुभएका, बसाईसराई गरी 
गएका िथा ५ बषि उमेर परुा भएका दतलि बालबातलकाको लगि किा भएको एर्कन गनि तसकएन ।  

 

69.  पररचर् पर - सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा 20 अनसुार 
एम.आइ.एसमा र्ववरर् प्रर्वष्ट भएपतछ प्राप्त हनुे १३ अंकलाइ नै पररचर्पर कार्म गरी सम्बर्न्धि 
स्थानीर् िहले व्र्वर्स्थि गनुिपने उल्लेख छ। नमनुा छनौटका आधारमा परीक्षर् गदाि गाउँपातलकाको 
वडा नं. १ ले १३ अंकको सामार्जक सरुक्षा पररचर् पर अनसुार मलु अतभलेख खािामा प्रर्वर्ष्ट गरेको 
छैन।मलु अतभलेख र र्विरर्को भरपाइमा समेि पररचर् पर नं नराखी खचि लेखेकोले सवै 
लाभराहीहरु वास्िर्वक लाभराही हनु भन्ने कुरामा र्वश्वस्ि हनु सर्कएन। मलु अतभलेख र र्विरर्को 
भरपाइमा समेि पररचर् पर नं नराखी खचि लेख्न ेकार्िमा तनर्न्रर् हनुपुदिछ। र्स सम्बर्न्ध केही 
उदाहरर् तनन्नानसुार छन ्; 
लाभराही समहु नामथर ना.प्र न. अवतध तिन चौमातसक  रकम 

जेष्ठ नागररक अन्र् र्हमलाल रोका 4799/713 2076/4/1-2077/3/31 36000 

र्वषमिा पनु  4759/361 2076/4/1-2077/3/31 36000 

हकि  ब.बढुाथोकी  5304 2076/4/1-2077/3/31 36000 

कुलमान बस्नेि  4489/2075 2076/4/1-2077/3/31 36000 

वीर ब.ितिि  2786 2076/4/1-2077/3/31 36000 

झक पनु  3311/042/43 2076/4/1-2077/3/31 36000 

मतिसरी पनु  4817/044-45 2076/4/1-2077/3/31 36000 

चौतमला ितिितन  4965/1486 2076/4/1-2077/3/31 36000 

नवतल रोका 42148 2076/4/1-2077/3/31 36000 

र्वर ब.ितिि  4840/928 2076/4/1-2077/3/31 36000 

तसरसे ितिि 10176 2076/4/1-2077/3/31 36000 

अमलाल कामी  2471 2076/4/1-2077/3/31 36000 

खडक ब.ितिि  2305/42/43 2076/4/1-2077/3/31 36000 
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दले र्वष्ट 1490 2076/4/1-2077/3/31 36000 

प्रिाप तसं ितिि 1220 2076/4/1-2077/3/31 36000 

होमे बढुाथोकी  54/5092 2076/4/1-2077/3/31 36000 

शशी पनु  8489 2076/4/1-2077/3/31 36000 

डम्बर ब. कातम  54173 2076/4/1-2077/3/31 36000 

सतसला कातम  54-01-72-012 2076/4/1-2077/3/31 36000 

रुकमा पनु 541002/110 2076/4/1-2077/3/31 36000 

मन्जन ितिि  3248 2076/4/1-2077/3/31 36000 

पेरमली पनु  543002/128 2076/4/1-2077/3/31 36000 

र्खमा खरेनी  50651230 2076/4/1-2077/3/31 36000 

झके पनु  4557/579 2076/4/1-2077/3/31 36000 

तभउसरी पनुमगर  451/2191 2076/4/1-2077/3/31 36000 

दतलि जेष्ठ गोठी कामी  541002/238 2076/4/1-2077/3/31 32000 

टके कातम  4682/722 2076/4/1-2077/3/31 32000 

हकि लाल कामी  2397 2076/4/1-2077/3/31 32000 

नर सी कामी  11658 2076/4/1-2077/3/31 32000 

र्चरे कामी  543002/470 2076/4/1-2077/3/31 32000 

िलेु कामी  45697/626 2076/4/1-2077/3/31 32000 

आइिे कामी  2748 2076/4/1-2077/3/31 32000 

भजिनी कामी  5237/1307 2076/4/1-2077/3/31 32000 

दरुजन कामी  4645/650 2076/4/1-2077/3/31 32000 

ददलमार्ा दमाइ 543002/415 2076/4/1-2077/3/31 32000 

एकल मर्हला  केशमला रोका  543002/385 2076/4/1-2077/3/31 32000 

पसु्िकली पनु  54-01-75-
01873 

2076/4/1-2077/3/31 32000 

नरमा कामी  54-01-72-
00603 

2076/4/1-2077/3/31 32000 

र्जिा र्वष्ट 5091/1130 2076/4/1-2077/3/31 32000 

दगुाि दमाइ 543002/343 2076/4/1-2077/3/31 32000 

तरमला पनु  543002/430 2076/4/1-2077/3/31 32000 

बढुा ितििनी  3259/042/43 2076/4/1-2077/3/31 32000 

गौसरा पनु 54/01/74/004
09 

2076/4/1-2077/3/31 32000 

गमी मगतनि 5239/1142 2076/4/1-2077/3/31 32000 

पर्न्थ रोकामगर  2778 2076/4/1-2077/3/31 32000 

आंर्शक अपाङ्ग खन ुरोका - 2076/4/1-2077/3/31 25600 

जम्मा    1565600  
70.  नगद र्विरर् - सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा २२ अनसुार बैङ्क 

माफि ि सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुिपने उल्लेख भएकोमा कार्ािलर्ले ७ वडामा हािहािै नगद 
रु. 6,10,32,000।- र्विरर् गरेको छ। 

 

71.  कार्ािलर्ले गौ.भौ.नं. 320/2077/3/18 (गा.पा चाल ु _ मा तनवतृि उपदान कोष वापि किी 
रकम रु.3,64,438/- सम्बर्न्धि कोषमा दार्खला नगरी धरौटी खािामा जम्मा गरेकोले सम्बर्न्धि  
कोषमा दार्खला गरेको प्रमार् पेश गनुिपने रु. 

 

 

 

364438/- 

72.  सरकारी िथा साविजतनक जग्गा संरक्षर्  -  स्थानीर् सरकार सञ् चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा 
गाउँपातलका िथा गाउँपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सरकारी सामदुार्र्क िथा साविजतनक सम्पर्त्तको 
रेखदेख, ममिि सम्भार र संरक्षर् गनुिपने व्र्वस्था छ ।कार्ािलर्ले आफ्नो क्षेरतभरको साविजतनक 
सम्पर्त्तको ममिि सम्भार एवं संरक्षर् िथा अतभलेख राखेको पाइएन। आफ्नो क्षेरतभरको सम्पर्त्तको 
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रेखदेख, ममिि सम्भार एवं संरक्षर्को अतभलेख राख न ुपदिछ। 
  आन्िररक आर्  

73.  आर्को अनमुान - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा 
बजेट सीमा तनधािरर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गनि सक्न े
ब्र्वस्था  छ । पातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफि  मालपोि,  कर, 
सेवा शलु्क, दस्िरु वापि अनमुातनि रु.20 लाख प्राप्त हनु ेप्रक्षेपर् गरेकोमा आतथिक वषि २०७६।७७ 
मा रु. 10 लाख ९ हजार अथािि अनमुान भन्दा 49.55 प्रतिशि िर्ट आर् प्राप्त गरेको छ । 
आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थािथपरक बनाई आर् आजिन बरृ्र्द् गनेिफि  
र्वशेष ध्र्ान ददन ुपदिछ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्

 

73.1.  कार्ािलर्ले  आन्िररक आम्दानीको र्शषिकगि राजश्व असूली अनमुान र र्थाथि असूतलको प्रतिवेदन 
िर्ार गरेको छैन । 

 

73.2.  गाउँपातलकाले सबै आन्िरीक आर् संर्चि कोषमा दार्खला गने गरेकोले राजश्व असतुल एर्कन गनि 
सर्कएन । 

 

73.3.  वडा कार्ािलर्बाट असलु भएको राजश्वको रतसद वाइज र्ववरर् िर्ार गरेको छैन ।  

73.4.  राजश्व शाखाले तबतभन्न र्शषिकमा उठेको राजश्व बैंक दार्खला गदाि र्शषिक खलुाई जम्मा गनुिपनेमा सो 
गरेको देर्खएन । 

 

73.5.  र्शषिकगि रुपमा र दैतनक उठेको रकमको र्वस्ििृ र्ववरर् सर्हिको जोडजम्मा गरी सोही अनसुार बैंक 
दार्खला गने र बैंक दार्खला भौचरको आधारमा सर्ञ्चि कोष दार्खला हनुपुनेमा सो अनरुुप हनु ेगरेको 
छैन । 

 

73.6.  दैतनक उठेको राजश्व रकम भोलीपल्ट एकमषु्ट रुपमा बैंक दार्खला गनुिपनेमा सो नगरी आंशीक रुपमा 
दार्खला गने गरेको र मर्हनाको अन्त्र्मा उठेको कूल राजश्व र बैंक दार्खला रकम बरावर हनु ेगरी 
दार्खला गने गरेकोले र्समा सधुार हनुपुदिछ । 

 

74.  आर् िलुना - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा वजेट 
सीमा तनधािरर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गनि सक्न ेव्र्वस्था 
छ । पातलकाले आतथिक वषि २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनदुानबाट रु. 27 करोड 2 लाख 84 हजार 
खचि गरी आन्िरीक आर् बापि रु. 10 लाख ९ हजार संकलन गरेको छ । गाउँपातलकालाई प्राप्त 
केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचिको िलुनामा आन्िररक आर्को र्हस्सा 0.37 प्रतिशि मार रहेको छ 
। त्र्सैले गाउँपातलकाको आन्िररक आर् संकलनको दार्रालाई फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् 
गनेिफि  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।   

 

 र्वपद् व्र्वस्थापन  

75.  कार्ि र्ोजना -  र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा र्वपद् 
जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन 
सतमतिको काम, कििव्र् र अतधकारमा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमतिबाट स्वीकृि एकीकृि 
क्षेरगि नीति िथा कार्िक्रम अनरुुप हनुे गरी स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुिमा गरी 
कार्ािन्वर्न गने, बजेट र्वतनर्ोजन गनि लगाउन,े सबै पक्षको समन्वर् र संलग्न गराउन,े र्वपद् पूवि 
िर्ारी िथा प्रतिकार्ि सतमति गठन गने, प्रभार्वि क्षेरमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोर्जम कार्ि 
गरे नगरेको अनगुमन गने, र्वपद् सूचना प्रर्ाली र्वकास र सञ् चालन, िथ्र्ाङ्क अद्यावतधक गने, र्वपद् 
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िरपररवारको पर्हचान गने, कमिचारी क्षमिा अतभवरृ्र्द्को व्र्वस्था र कार्िक्रम सर्हिको कार्िर्ोजना 
िर्ारी गरी लागू गने गराउने सम्बन्धी व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका 
कार्िहरू गरेको पाइएन । ऐन िथा तनर्मावलीको पालना हनुपुदिछ । 

76.  कोष आर् – र्वश्वव्र्ापी महामारी तनर्न्रर् िथा रोकथाम गनि र्सवषि स्थापना भएको प्रकोप 
व्र्स्थापन कोषमा गाउँपातलका चाल ु िथा पुरँ्जगि र्शषिकवाट रु. 10,020,478।-, प्रदेश 
सरकारवाट रु.60,००,०००।-,  गाउपातलका पदातधकारी िथा कमिचारी िलव रु.10,31,000।- 
समेि रु.१,70,51,478।- को कोष स्थापना भएकोमा रु. १,61,04,545।- खचि भएको र्ववरर् 
पेश गरेको छ। कोषबाट भएका खचि सम्बन्धमा देर्खएका थप व्र्होराहरु तनम्नानसुार छन ्; 

 

77.  गो.भौ.नं.11-2077/2/21 कार्ािलर्ले हेल्थ डेक्समा खर्टएका कमिचारीहरुको लातग खाजा खचि 
बापि रु.90,000।- खचि लेखेकोमा  ६९,०००।- को मार र्वल भरपाई संलग्न भएकोले बढी 
खचि लेखेको रु.21000।- असलु हनुपुने रु. 

 
 
 

21000।- 

78.  राहि र्विरर् – कार्ािलर्ले गाउँपातलकाका 1381 िर पररवारलाई राहि (चामल, ननु दाल र िेल) 
र्विरर् गरी रु. 38,16,660।– खचि लेखेको छ । र्विरर् गरेको राहि सामरी  वास्िर्वक 
र्वपन्न र समस्र्ामा परेकालाई मार र्विरर् गरेको स्पष्ट आधार पेश भएन । गाउँपातलकाले र्विरर् 
गने राहि सामरीको दररेट समेि नतलई व्र्वसार्ीहरुवाट तसधै खररद गरेकोले खररद प्रतिस्पतधि िथा 
तमिव्र्र्ी देर्खएन । 

 

79.  क्वारेन्टाइन खचि – कार्ािलर्ले क्वारेन्टाइनमा बसेका व्र्र्क्तहरुलाई खाना नास्िा सर्हि व्र्वस्थापन 
बापि रु. 39,80,227।- खचि गरेको र्ववरर् पेश भएकोमा र्वतभन्न फमिहरुबाट खाद्यान्न लगार्िका 
सामानहरु सोझै खररद गरेको छ । प्रकोप व्र्वस्थापनको लातग तसधै खररद गदाि पतन व्र्वसार्ीहरुसंग 
दर सम्झौिा गरेर मार खचि लेख्न ुपदिछ ।     

 

80.  असम्बन्धीि खचि –र्वपद् व्र्वस्थापनको लातग स्थापना भएको कोषवाट भएको खचि कारोना तनर्न्रर्, 

उपचार िथा रोकथाम प्रर्ोजनमा मार खचि गनुिपनेमा कार्ािलर्ले भौ.नं. 8०–२०७७।३।31 वाट 
गौरी शंकर मा.र्वमा र्हल कर्टङ बापि रु. 129000।– खचि लेखेको उर्चि नदेर्खएको रु. 

 
 
 

129000/- 

81.  जनप्रतितनतधलाई प्रोत्साहन भत्ता – कोरोना भाइरस (कोतभड–१९) को संक्रमर्को उपचारमा संलग्न 
जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश, २०७७ को बुँदा २ पररभाषा र व्र्ाखर्ा अन्िगिि बुँदा 
(छ) मा जोर्खम व्र्वस्थापनमा खर्टने जनशर्क्त सम्बर्न्धि व्र्ाखर्ा छ । जस अनसुार स्थानीर् िहका 
तनवािर्चि पदातधकारी प्रोत्साहन भत्ता पाउन े पदातधकारी नरहेको अवस्थामा गो.भौ.नं. 280-
2077।2।25 बाट तनम्नानसुारका पदातधकारीले जोर्खम भत्ता वापि रकम बरु्झतलएको देर्खएकोले 
कर कटाई भकु्तानी भएको रु.4,12,250। असूल हनुपुने रु. 

पद भकु्तानी लिनकेो नाम ददन दर जम्मा रु. 
उपाध्यक्षय लभम किा बुढाथोकी 90 500 45000 

वडाध्यक्ष 

मलि पुन 70 500 35000 
नेम बहादरु खड्का क्षेत्री 70 500 35000 
लिव प्रसाद के.सी 70 500 35000 
भरि कुमार थापा 70 500 35000 
यमिाि लवष्ट क्षेत्री 70 500 35000 
कर्ण बहादरु रोका 70 500 35000 

कायणपालिका खलमसरा बसे्नि 20 500 10000 

 
 
 
 
 
 

412250/- 
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सदस्य खौमिी घर्ति क्षेत्री 20 500 10000 
गौसरा घर्ति मगर 20 500 10000 
टेक बहादरु सुनार 20 500 10000 
लि िमा कामी लव.क 20 500 10000 

सदस्य 

लमना घर्ति 15 500 7500 
रलमिा लवटािु 15 500 7500 
लिवराम घर्ति 15 500 7500 
कमि बहादरु बुढाथोकी 15 500 7500 
मनीकिा पुन 15 500 7500 
हररकिा कामी 15 500 7500 
गोलविाि घिीमगर 15 500 7500 
सुरज बहादरु खड्का 15 500 7500 
दोसरी खड्का 15 500 7500 
गौमिा कामी 15 500 7500 
जोख बहादरु पुन 15 500 7500 
गोलवन्द बहादरु खड्का 15 500 7500 
मैसरा सुनार 15 500 7500 
लहम बहादरु लवष्ट 15 500 7500 

नमे लवष्ट 15 500 7500 

चुनुकुमारी लव.क 15 500 7500 

देलवराम लवष्ट 15 500 7500 
गजे गुरुङ 15 500 7500 

िािु कामी 15 500 7500 

नरबहादरु पुन 15 500 7500 

लिगम बहादरु रोका क्षेत्री 15 500 7500 

रलमिा लव.क 15 500 7500 

हकण  नारायर् लगरी 15 500 7500 

नेपािे लवश्वकमाण 15 500 7500 

    485000  
82.  जोर्खम भत्ता - नेपाल सरकारद्वारा जारी भएको कोरोना भाइरस (कोतभड १९) को संक्रमर्को 

उपचारमा संलग्न जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश,२०७७ को बुंदा ७(ङ) मा कन्ट्रर्ाक 
टे्रतसङ्गमा खर्टएका स्वास्थ्र्कमी, क्वारेनर्टनमा खर्टएका जनशर्क्तलाई 50 देखी 100 प्रतिशि जोर्खम 
भत्ता प्रदान गनि सक्ने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले अरपंतिमा खटेका स्वास्थ्र्कमीलाई रु. 
12,10,010।- र प्रशासतनक कमिचारीहरुलाई रु. 5,04,940। र जनप्रतितनधीको रु. 
5,65,000।- समेि रु.22,79,950। जोर्खम भत्ता खचि लेखेको छ । 

 

83.  खररद व्र्वस्थापन - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४५(१)मा र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद 
गने सम्बन्धी व्र्वस्था छ।त्र्स्िै साविजतनक खररद ऐनको दफा ६६ वमोर्जम खररद गदाि साविजतनक 
तनकार्ले खररदको आवश्किाको तलर्खि र्ववरर्,  गरु्स्िर,  पररमार् शिि र कार्ि सम्पन्न गने अवतध जस्िा 
र्ववरर् िर्ार गरी आकर्स्मक पररर्स्थतिको सामना गनि आवश्र्क पररमार् र समर्ावतधका लातग मार 
र्थासम्भव प्रतिस्पधाि गराई वा एउटा मार तनमािर् व्र्वसार्ी, आपिुीकिाि, परामशिदािा वा सेवा प्रदार्कसँग 
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तलर्खि दरभाउ वा प्रस्िाव तलई स्वच्छ र उर्चि मलु्र्को लातग वािाि गरी खररद गनुिपने व्र्वस्था छ। 
कार्ािलर्ले पेश गरेको र्ववरर् अनसुार देहार् अनसुारका मखुर् स्वास्थ्र् सामारीको खररद दर लट अनसुार 
फरक रहेको छ ।उपर्कु्त र्वतध अवलम्वन गनि नसक्दा र्पर्पई सेट रु.9,040।- दर सम्मको र इन्फ्रारेड 
थमोतमटर 9,690।-  दर सम्मको सोझै खररद गरको छ । सम्परु्ि सामारीको मलु्र् खलु्ने गरी खररदको 
र्ववरर् पेश गरेको छैन। कार्ािलर्ले खररद तनर्मावली वमोर्जम र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद गने प्रावधानको 
रुपमा पालना गरेको छैन।् र्सको उदाहरर् देहार् अनसुार रहेको छ ; 

सामानको नाम स्पेर्शर्फकेशन  इकाई पररमार् दर कुल रकम 

र्पपीई नखलेुको Piece 15 9040 135600 
माक्स एन ९५ नखलेुको Piece 20 565 11300 
ग्लोब्स नखलेुको Piece 10 735 7350 
इन्फ्रारेड थमोतमटर नखलेुको Piece 8 9690 77520 
तडस्पोजेवल माक्स नखुलेको Piece 500 14 7000 
तडर्जटल थमोतमटर नखलेुको Piece 160 283 45280 
तभर्टएम र्कट नखलेुको Piece 300 450 135000  

84.  वार्षिक प्रतिवेदन – र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् 
र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथिक वषिमा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार 
गरी र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमति समक्ष पेस गनुिपने 
व्र्वस्था छ। पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बर्न्धि सतमतिमा पेस 
गरेको पाइएन। ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदिछ। 

 

85.  अनगुमन िथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने 
व्र्वस्था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(ि) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम कििव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिको हनेु व्र्वस्था छ । कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार आतथिक बषि २०७५/७६ 
सम्मको बाँकी रहेको बेरुज ु रु.21873421।– मध्रे् र्ो बषि रु. 61830।- फर्छ्यौट गरी 
रु.21811591।- बाँकी रहेकोमा र्स बषि रु.25375144। थप भई रु.4,71,86,735।- पगुेको 
छ । बाँकी बेरुज ुसमर्मै फर्छ्यौट गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जानपुदिछ ।  

गि बषिसम्मको 
फर्छ्यौट गनि बाकँी रु. 

र्स बषि 
फर्छ्यौट रु. बाँकी बेरुज ुरु. 

र्ो बषिको 
सं.पबाट कार्म 
बेरुज ुरु. 

र्ो बषिको कार्म 
बेरुज ुरु. 

बाँकी 

21873421 61830 21811591 0 25375144 47186735  

 



 

 1 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

लङु्ग री गाउँपातलका  

सर्ञ्चि कोष र्ववरर्  

आतथिक वषि 2076/77 

अनसुचुी-1 

(रु. हजारमा)  
क्र .स.  स्थातनर् 

िह 

र्जल्ला आर्  जम्मा 
आर् 

व्र्र् 
 

गि वषिको 
 र्जम्मेवारी 

संि िथा प्रदेश 
अनदुान 

राजश्व  
बाँडफाड  
रकम 

आन्िररक 

आर् 

अन्र् 

आर् 

चाल ुखचि पूरँ्जगि 

खचि 
अन्र् खचि जम्मा 

खचि 
मौज्दाि 

1 2 3 4 5 6 

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

(7+8+9) 
11 

(1+6-10) 
1 लङु्ग री गाउँपातलका रोल्पा 19443 267620 55567 1009 70144 394340 164259 106025 114476 384760 29023 

 
 

बेरुज ुबगीकरर् (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोवार) 
अनसुचुी-2  

 (रु. हजारमा)  

क्र.
स 

र्जल्ला स्थानीर् िहको 
नाम 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु बाँकी बेरुज ु

दफा संखर्ा रकम 
bkmf ;+Vof रकम दफा संखर्ा रकम अशलु 

गनुिपने 

lgoldt ug'{kg]+ k]ZsL 

सैंर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् कागजाि 
पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको 

जम्मा कमिचारी अन्र् जम्मा 

1 रोल्पा लङु्ग री गाउँपातलका 90 24 52774 0 8 27399 90 16 25375 1333 22666 1375 0 0 24041 0 0 0 

 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थिी  

 अनसुचुी-3  

 (रु. हजारमा)  

     

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

र्ो बषिको बेरुज ु कुल बाकँी बेरुज ु

1 लङु्ग री गाउँपातलका रोल्पा 21873 62 21811 0 25375 47186 

 
 


