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महालेखापरीक्षकको कायािलय 

काठमाडौं, नेपाल  



 

 

Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने र्वश्वसनीय संस्था हनु 
प्रयत्नशील रहने । 

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

and integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोषको दक्षिापूर्ि उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पानि स्विन्र 
एवम ्गरु्स्िरीय 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) 
व्यवसार्यकिाf (Professionalism) 
पारदर्शििा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 

 
  



 

 

   



 

 

महालेखापरीक्षकको भनार्ि 
नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीयिहका सबै सरकारी 

कायािलयको लेखापरीक्षर् तनयतमििा, तमिव्ययीिा, कायिदक्षिा, प्रभावकारीिा र और्ित्यको आधारमा 
महालेखापरीक्षकबाट हनुे व्यवस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउाँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन जारी गनि सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोर्जम स्थानीय िहको आतथिक वषि 
2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । 

स्थानीय िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् 
मानदण्ड, र्वत्तीय लेखापरीक्षर् मागिदशिन, स्थानीय िह लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षिक लेखापरीक्षर् योजना र तनकायसाँग सम्बर्न्धि ऐन, तनयमको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । 
लेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्यहरूमा र्वत्तीय र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रितलि कानूनको पालना, बजेट िथा योजना िजुिमा एवं कायिक्रम 
कायािन्वयन, खररद ब्यवस्थापन, साविजतनक सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपयोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्याङ्कन गनुि रहेको छ । त्यसैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपयोग सम्बन्धमा प्रितलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी 
र्वत्तीय  ब्यवस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुयाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्य रहेको छ ।  

आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रयाका 
र्वषयहरू तमलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा र्दएका 
सझुावहरूको कायािन्वयनबाट स्थानीय िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपयोग गरी र्वकास तनमािर् र सेवा प्रवाहमा तमिव्ययीिा, 
दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि सहयोग पगु्न ेअपके्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीय िहको कायिसम्पादनमा जवाफदेर्हिा र 
पारदशीिा प्रबर्द्िन हनुे र्वश्वास तलर्एको छ ।  

लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आय र राजस्व बााँडफााँटको प्रक्षपेर् यथाथिपरक नरहेको, आन्िररक आय ठेक्का 
ब्यवस्थापनमा स्पष्ट कानूनी ब्यवस्था नभएको, आय सङ्कलन न्यून रहेको, पयािप्त आधार बेगर राजस्व छुट र्दएको, बक्यौिा असलुीमा 
प्रभावकारीिा नआएको, बजटे अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजटे राखेको, खिि पश्चाि बजटे िथा कायिक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषािन्िमा बढी खिि गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्यतधक प्रशासतनक खिि गरेको, बिि 
अनदुान र्फिाि नगरेको, र्विरर्मूखी खििको बाहलु्यिा रहेको जस्िा प्रवृर्त्त देर्खएका छन ् । त्यसैगरी र्वकास तनमािर्िफि  योजना 
प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा टुके्र आयोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कायिहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, 
िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्य अनरुुप योजना र कायिक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन र्वकासको 
खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्या रहेका छन ्।  

स्थानीय िहको आन्िररक ब्यवस्थापनिफि  आवश्यक अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमििारी तनयकु्ती िथा 
बढुवामा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि 
अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि योजना, कायिक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् ियार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली र आन्िररक तनयन्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको 
पार्एको छ । स्थानीय िहमा लेखा सतमतिको गठन, कायिक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट 
कायिर्वतध िजुिमा हनु बााँकी रहेको पार्एको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्याएका व्यहोराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ु उपर 
अपेर्क्षिरुपमा आवश्यक कारवाही भए गरेको समेि देर्खएन । 

समय र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु यथासम्भव स्थानीय िहको कायिस्थलमा नै उपर्स्थि भर्ि लेखापरीक्षर् गररएको 
तथयो । लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीयिहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसाँग छलफल समेि गररएको तथयो । 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्यहोराको कायािन्वयनबाट स्थानीयिहको र्वत्तीय व्यवस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीय िहको लेखापरीक्षर्मा सहयोग परु्रयािउन ेस्थानीय िहका सबै पदातधकारी िथा कमििारीहरू र 
लेखापरीक्षर् िथा प्रतिवेदन ियारीमा संलग्न यस कायािलयका कमििारीहरू सबैलार्ि धन्यवाद ज्ञापन गदिछु ।  

  
 

 

 (टंकमर्र् शमाि, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४ गिे महालेखापरीक्षक 
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दंगीशरर् गाउाँपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

२०७६/७७ 

पररिय– स्थानीय नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीय शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीय िहमा र्वधार्यकी, कायिकाररर्ी र न्यार्यक 
अभ्यासलाई संस्थागि गनि स्थानीय सरकारको संिालन गने उदे्दश्यले यस दंगीशरर् गाउाँपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय 
सरकारले संिालन गने कायिमा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्िन गनुि र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभातगिा, 
उत्तरदार्यत्व, पारदर्शििा सतुनर्श्चि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीय सेवा प्रदान गनुि दंगीशरर् गाउाँपातलकाको उदे्दश्य रहेको छ । यस 
गाउाँपातलका अन्िगिि ७ वडा, ४३ सभा सदस्य, ११०.७१ वगि र्कलोतमटर क्षेरफल िथा २१४८४ जनसंख्या रहेको 
छ।                          

स्थानीय संर्िि कोष : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोर्जम यस गााँउपातलकाले र्वत्तीय 
हस्िान्िरर्बाट प्राप्त अनदुान िथा सहायिा, आन्िररक आम्दानी र स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन भएका आयोजनाहरू समेिको 
आयव्यय र्हसाबको आतथिक वषि २०७६।७७ को समग्र संर्िि कोषको संर्क्षप्त अवस्था तनम्नबमोर्जम रहेको छ। 

तस.नं 

आयिफि  तस.नं व्ययिफि  

र्ववरर् रकम रकम   र्ववरर् रकम रकम 

१  गि वषिको र्जम्मेवारी     १ िाल ुखिि 183298544.60 183298544.60 

  क) नगद     २ पूाँजीगि खिि 50626751.00 50626751.00 

  ख) बैँक  35346494.8 35346494.8 ३ 

र्वत्तीय व्यवस्था 
भकु्तानी     

२ राजस्व ( आन्िररक आय)   52662620.79   क) ऋर् भकु्तानी 0.00 0.00 

  क) आन्िररक राजस्व 4477923.08     ख) ब्याज भकु्तानी 0.00 0.00 

  ख) राजस्व बााँडफााँड 48184697.7     ग) अन्य भकु्तानी 0.00 0.00 

  ग) अन्य आय     ४ लगानी     

३ र्वत्तीय हस्िान्िरर् संघ   225687000   ऋर् लगानी 0.00 0.00 

  क) र्वत्तीय समानीकरर् अनदुान 91200000     शेयर लगानी 0.00 0.00 

  ख) सशिि अनदुान 119087000     अन्य लगानी     

  ग) समपूरक अनदुान 10000000   ५ धरौटी र्फिाि 574014.00 574014.00 

  घ) र्वशेष अनदुान 5400000   ६ जनश्रमदान र्फिाि 0.00 0.00 

४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान   37594000 ७ कोष र्फिाि 0.00 0.00 

  क) र्वत्तीय समानीकरर् अनदुान 4144000   ८ मौज्दाि     

  ख) सशिि अनदुान 8000000     क) बैँक मौज्दाि 79277078.60 79277078.60 

  ग) समपरुक अनदुान 11250000     ख) नगद मौज्दाि     

  घ) र्वशेष अनदुान 14200000   ९ शसिि अनदुान र्फिाि 32621431.10 32621431.10 

५ अन्िर स्थानीय िहबाट प्राप्त 263281000   १० गि वषिको बढी अल्या 0.00 0.00 

६ अन्य     ११ जनश्रमदान मौज्दाि 0.00 0.00 
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क) के्षरीय शहरी र्वकास 
योजना     १२ धरौट मौज्दाि 6617381.22 6617381.22 

  ख) सडक बोडि नेपाल     १३ कोष खािाको मौज्दाि     

  ग) पयिटन बोडि नेपाल             

  घ) एन एन एस डब्ल ुए             

७ र्वतभन्न कोषिफि को आय             

८ जनसहभातगिा (नगद)             

९ र्वषयगि तनकायबाट प्राप्त             

१० धरौटी आय 1725085 1725085         

११ लगानीको सााँवा र्फिाि             

१२ अन्य र्वर्वध आय             

  जम्मा 353015201 353015201   जम्मा 353015200.50 353015200.50 
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कायािलयको नामM दंगीशरर् गाउाँपातलका, दाङ आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं, तमति र ब्यहोरा बेरुजू रकम 
 

लेखापरीक्षर्मा पेश भएको से्रस्िा िथा आतथिक कारोबारहरूको जोर्खम र्वश्लषेर्, लेखापरीक्षर् नीति, 

मानदण्ड, व्यवस्थापन प्रतितनतधत्व पर, लेखापरीक्षर् मागिदशिन, व्यवसार्यक लेखापरीक्षर्का असल 
अभ्यासको आधारमा ियार गररएको स्वीकृि लेखापरीक्षर् योजना, कायिक्रम र लेखापरीक्षर्को र्वतध 
अनसुार लेखापरीक्षर् सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी लेखापरीक्षर्को तनष्कषि सर्हि 
प्रतिवेदन जारी गनुि हो भने आतथिक कारोबार र र्वत्तीय र्ववरर्को शरु्द्िाको र्जम्मेवारी व्यवस्थापन 
पक्षको रहेको छ । उक्त आधारमा लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी देर्खएका व्यहोराहरू उपर तमति 
२०७७।१२।१८ मा व्यवस्थापनसाँग छलफल गरी कायम भएका व्यहोराहरू तनम्न अनसुार छन ्:  

 

 
र्वत्तीय र्ववरर् र्वश्लषेर् 

 

1  र्वत्तीय र्ववरर्– स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउाँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्येक वषिको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषिको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई 
आतथिक वषि कायम गरी आय र व्ययको र्हसाब राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोर्कए 
अनसुार गाउाँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कायि प्रर्ालीको व्यवस्थापन गनुिपदिछ । यस 
सम्बन्धमा देर्खएका व्यहोरा देहाय बमोर्जम छन ्। स्थानीय िहले संर्िि कोषमा गि र्वगिको बााँकी 
यस वषि प्राप्त रकम र संर्िि कोषबाट भएको खिि स्पष्ट देर्खने गरी खािा राखेको छैन ।सर्ञ्चि 
कोषको कारोवारको लेखा अध्यावतधक गरी कारोवारलाई पारदशी बनाउन आवश्यक देर्खन्छ । 

• स्थानीय िहको असार मसान्िको बैंक मौज्दाि र से्रस्िाको मौज्दाि रू. ७६२०७१९४.९९ ले 
फरक देर्खएको छ ।गााँउपातलकाले बैंक समायोजन र्हसाब अनसुार िेक साट्न बााँकी रहेको 
कारर् पेश गरेको छ ।  

• लेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी र्किाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारर् स्थानीय 
िहले पेश गरेको आय–व्यय र्ववरर् यथाथि मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

• कतिपय सम्बर्न्धि आतथिक कारोबारहरूको गोश्वरा भौिर बजेट शीषिकगि बैंक नगदी र्किाबमा 
नजनाएकाले से्रस्िा अनसुार बैंक मैज्दाि ऋर्ात्मक रहेको िथा स्थानीय िहका सबै खािाहरूको 
एकमषु्ट र्हसाब गदाि मौज्दाि ऋर्ात्मक नरहेको अवस्था छ । 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरर् गरे 
बमोर्जमको आय र व्ययको वगीकरर् िथा खिि शीषिक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गनुिपने िथा 
तनयम ७६(२) मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोर्जमको ढााँिामा लेखा राख्नपुने व्यवस्था 
गरेकोमा यस पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS 

based ढााँिामा प्रतिवेदन ियारगरी लेखापरीक्षर्मा पेश भएन । 

त्यसैले िोकेबमोर्जमका र्वत्तीय र्ववरर्हरू िथा खािाहरू अद्यावतधक गरी आय र व्ययको वास्िर्वक 
र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ । 

 

2  बैक र्हसाब तमलान नगरेको– स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम 
स्थानीय िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनयन्रक कायािलयको तसफाररशमा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढााँिामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक रुपमा से्रस्िा 
र बैंक खािाको र्हसाब तमलान र्वबरर् ियार गनुिपनेमा स्थानीय िहले सञ्चालन गरेको 
देहायबमोर्जमको खािाको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् ियार नगरेको कारर् तनम्नानसुार फरक पनि 
गएकोले बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् ियार गरी यकीन गनपुने रू. 

5788777.99 
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तस.नं. खािाको नाम से्रस्िा अनसुार बााँकी 
बैंक स्टेटमेण्ट 
अनसुार बााँकी 

िेक साटेको 
रकम 

फरक 

१ संर्िि कोष 
66166423.69 66547419.31 0.00 -380995.62 

२ र्वपद् व्यवस्थापन 
1220346.00 1427425.00 60200.00 1367225.00 

३ कमििारी कल्यार् 
0.00 0.00 0.00 0.00 

४ पूाँजीगि खािा 
0.00 41216574.00 35390975.00 -5825599.00 

५ िाल ुखािा 
0.00 33504899.57 33453138.00 -51761.57 

६ राजस्व खािा 
0.00 0.00 0.00 0.00 

७ र्वभाज्य कोष 
1758029.96 2655676.76 0.00 -897646.80 

८ धरौटी खािा 
1725085.00 1725085.00 0.00 0.00 

 जम्मा 
70869884.65 147077079.64 68844113.00 -5788777.99  

 

3  आन्िररक तनयन्रर् प्रर्ालीीः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक 
तनयन्रर् प्रर्ाली ियार गरी लाग ु गनुिपनेमा लाग ु गरेको पार्एन। यस सम्बन्धमा देर्खएका अन्य 
व्यहोराहरू िपर्शल वमोर्जम रहेका छन । 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिू 
िथयांक संकलन, अतभलेखांकन र व्यवस्थापन गनुिपनेमा गरेको पार्एन ।  

• पातलकाले एक आतथिक वषि तभर भएको आतथिक कारोवारको अनसूुिी 14 वमोर्जमको ढााँिामा 
वार्षिक प्रतिवेदन ियार गरेको पार्एन ।  

• स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आतथिक वषिमा खिि हनु 
नसकी बााँकी रहेको रकम आतथिक वषिको अन्िमा स्थानीय िहको संर्िि कोषमा ट्रान्सफर 
गनुि पनेमा आतथिक वषि समाप्त भए पश्चाि ्िाल ुखिि खािामा रू. ३१३९२४.३२ पुाँजीगि 
खिि खािाबाट रू. ७७६३४३६.०० समेि गरी जम्मा रू.८०७७३६०.३२ तमति 
२०७७।६।३० मा मूल संर्िि कोषमा ट्रान्सफर गरेको छ । 

• पातलकाले कायिक्रमगि िथा योजनागि खािा राखेको पार्एन । साथै पातलकाबाट यस वषि 
संिातलि कायिक्रम िथा योजनाको कायािन्यवयन र सेवा प्रवाह समेिको वार्षिक कायिक्रम 
अनसुारको प्रगति प्रतिवेदन ियार गरेको पार्एन।  

• कायािलयको से्रस्िा र बैंकबीिको र्हसाब फरक परे वा नपरेको सम्बन्धमा बैंक र्हसाब 
तमलान र्ववरर् ियार नगरेको कारर् र्हसाब तमलान भए नभएको सम्बन्धमा यकीन गनि 
सर्कएन । 

• अन्िर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्यकालीन खिि 
संरिना ियार गनुिपनेमा पातलकाले सो बमोर्जमको मध्यकालीन खििको संरिना ियार गरेको 
पार्एन ।  

• स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशीः स्थानीय राजस्व 
परामशि सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधािरर् सतमति र बजेट िथा कायिक्रम िजुिमा 
सतमति गठन गनुिपने व्यवस्था रहेकोमा पातलकाले उक्त सतमतिहरू गठन गरेको पार्एन ।  

• र्वषयगि क्षेरमा संिालन हनुे कायिक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफि  बढी 
केन्द्रीि भई र्विर्मखुी रहेको पार्यो।   
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• पातलकाले र्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरर् िथा सहायक र्जन्सी खािा अध्यावतधक नगरी 
वडा कायािलय िथा र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको पार्यो  

• वडा कायािलयमा रहेका र्जन्सी सामान अतभलेख पातलकाको मूल र्जन्सी खािामा अध्यावतधक 
गरेको पार्एन । 

• साना िथा ठूला सबै तनमािर् कायिको नापी र्किाब कम््यूटरबाट ियार गररएको लजुर्शटमा भरी 
भकु्तानीको लेखासाथ राख्न ेगरेको छ । कतिपय तनमािर् कायिलाई थप तनरन्िरिा र्दन वा अन्य 
कारर्ले पतछ पतन पनुरावलोकन गनि पने भएकोले आवश्यक परेको समयमा उपलब्ध हनु 
सक्ने गरी संस्थागि स्मतृिको लातग तडर्जटार्ज गरी वा अन्य िवरले सरुर्क्षि राख्न आवश्यक 
देर्खन्छ ।  

• कतिपय सडक िथा कुलो तनमािर् िथा ममििमा सो स्थानको िेनेज नं. उल्लेख गने नगरेबाट 
एकै कायिको लातग दोहोरो भकु्तानी हनु सक्ने र तनमािर्स्थलको अनगुमन तनरीक्षर्मा र्िर्वधा 
हनुे भएकोले जनुसकैु समयमा पतन तनमािर्स्थलको पर्हिान हनुे गरी िेनेज लगायिका 
संकेिहरूलाई अतनवायि गनुिपदिछ । 

• जनुसकैु तनमािर्कायि, मालसामान, परामशि सेवा वा अन्य सेवा खररदको लातग लागि अनमुान 
ियार गनुिपने व्यवस्था रहेकोमा कायािलयले तनमािर् िथा सेवा सम्बन्धी कायिको लागि 
अनमुान ियार गरेको भए िापतन लागि अनमुान वेगर फतनििर, कायािलय सामान, कम््यूटर 
आर्द खररद गरेको देर्खन्छ । 

• र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि 
पनेमा गरेको पार्एन ।  

• मूल्य अतभवृर्र्द् कर तनयमावली, २०५३ को तनयम ६(क) अनसुार ठेक्का सम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानकारी सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व कायािलयलाई नदीई आतथिक वषिको अन्िमा 
मार र्दर्एको िथा र्-र्टतडएस नगरेको । 

• कायािलयले उद्देश्य प्रातप्तमा आर्पने सम्भार्वि जोर्खमहरू पर्हिान गरी तनराकरर्को प्रयास 
गरेको अतभलेख नराखेको । 

• कुनै रकम भकु्तानी र्दाँदा ररि पगेु वा नपगेुको जााँि गरी रतसद बील भपािर्हरूमा तसलतसलेवार 
नम्वर राखी कायािलय प्रमखुले िोकेको कमििारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई 
दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पार्एन । 

• साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ७ र ८ खररद अनसुार गरुुयोजना र 
वार्षिक खररद योजना ियार गनुिपनेमा ियार गरेको पार्एन। 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमोर्जम आतथिक वषि शरुु हनुभुन्दा 
पन्र र्दन अगावै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािर् सामग्री मूल्य, ज्याला, भाडा िथा अन्य 
महशलुको स्थानीय न्यूनिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पार्एन। 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनसुार साविजतनक खररद 
तनयमावली बनाई लाग ुगनि सक्ने व्यवस्था भएकोमा वनाएको पार्एन ।  

• साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ अनसुार यस वषि कायिसम्पन्न भएका 
आयोजना िथा कायिक्रमहरू उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुिपनेमा गरेको पार्एन । 

• संस्था दिाि ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार पातलकाबाट संिालन भएका र्वतभन्न योजना 
तनमािर् गनि गठन गरेका उपभोक्ता सतमति उक्त ऐनको व्यवस्था अनसुार मान्यिा प्राप्त हनुे 
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गरी दिाि गरेको पार्एन ।  

• सञ्चातलि योजनाको सूिना पाटीमा आय–व्यय, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको 
योगदान र कायिसम्पादन लगायिका र्वषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको साविजतनक 
सनुवुाई र साविजतनक परीक्षर्लाई अतनवायि गनुि गराउन ु पनेमा अतधकांशिीः पालना भएको 
पार्एन। 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा गाउाँपातलका क्षेरमा स्थल, जल, वायू 
िथा ध्वनी प्रदषुर् तनयन्रर् गरी वािावरर् संरक्षर् गने कायिमा सहयोग गने गराउने कििव्य 
िोकेको छ । गाउाँपातलकाले यो वषि वािावरर् संरक्षर्को एकीकृि दीघिकालीन योजना ियार 
गरेको छैन । सरसफाईको काममा गाउाँक्षेरको सडक सफार्, फोहोर संकलन गरी ढुवानी 
केन्द्रमा जम्मा गने, जस्िा वािावरर् सधुारको कुनै कायिक्रम िथा बजेट नराख्न ेकायिले स्वच्छ 
िथा सफा गाउाँ वनाउन िफि  ध्यान पगेुको देर्खएन । अि गाउाँ सरसफाई िथा वािावरर् 
संरक्षर्का कायिक्रमहरू समेि संिालन गनुिपदिछ । 

• पातलकाको र्वकास तनमािर् व्यवस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्यक प्रार्वतधक िथा 
प्रशासतनक कमििारीको ३६ जनाको दरबन्दी रहेकोमा परैु पदपूतिि भएको पार्यो । 

• सशुासन (व्यवस्थापन िथा सञ्चालन) तनयमावली, २०६५ को तनयम १४ अनसुार नागररक 
वडापरमा उल्लेर्खि सेवाहरूको कायािन्वयन र्स्थति अनगुमन गनि अनगुमन संयन्र िय गरेको 
पार्एन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ वमोर्जम कायि र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पार्एन । 

• मन्रालयको तमति २०७३।१२।२५ को आतथिक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा 
थप स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम यस पातलका िथा पातलकामा समार्हि 
भएका सार्वकका गाउाँ र्वकास सतमति िथा नगरपातलकाको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुज ु
अतभलेख समायोजन भएको पातलकामा कायम गरी तनयमानसुार पेश्की फछ्र्यौट िथा बेरुज ु
सम्परीक्षर् कायि गनुिपनेमा यस पातलकामा समार्हि भएका सातबकका र्वषयगि कायािलयको 
बेरुजू लगि िथा सम्परीक्षर्को अतभलेख पातलकाले एकीन गरी अध्यावतधक नगरेकोले 
पातलकाले उक्त व्यवस्थाको कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

 िसथि पातलकाले आन्िररक तनयन्रर् प्रर्ालीलाई िोर्कए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीय बनार् सेवा 
प्रवाह सदुृढ बनाउने िफि  ध्यान र्दनपुने देर्खन्छ ।  

4  सम्पर्त्त हस्िान्िरर् : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ अनसुार 
र्वषयगि कायािलयको िल अिल सम्पर्त्त, दार्यत्व िथा अतभलेख उक्त कायािलयहरू समार्हि भएका 
पातलकामा स्विीः हस्िान्िरर् हनुे व्यवस्था छ  । यसरी हस्िान्िरर् हनुे सम्पूर्ि सम्पर्त्तको अतभलेख 
िथा र्जन्सी लगि खािा २०७५ असार मसान्ि तभर स्थानीय िहले ियार गरी प्रतिवेदन ियार गनुिपने 
व्यवस्था गरेकोमा यस पातलकाले सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि ियार नगरेको, कम््यटुर, 
ल्यापटप, र्प्रन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्य फतनििर जस्िा मूल्यवान सामानहरू र्जम्मेवारी सारेको 
पार्एन । यसरी र्जन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउाँदा र्जन्सी मालसामानहरू हराउने र र्हनातमना 
हनु सक्ने हुाँदा खररद गररएका मालसामानहरूको प्रकृति अनसुार सम्बर्न्धि र्जन्सी खािामा आम्दानी 
जनाई र्जन्सी खािा अद्याबतधक गनुिपदिछ । 
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बजेट िथा कायिक्रम  

 

5  बजेट पेश, पाररि र अर्ख्ियारीीः  स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीय 
िहले आगामी आतथिक वषिको राजस्व र व्ययको अनमुान कायिपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० 
गिे तभर पेश गने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि गनुिपने 
व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ र्दनतभर स्थानीय िहका 
प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीय अतधकृिलाई बजेट खिि गने अर्ख्ियारी प्रदान गनुिपने व्यवस्था छ । यस 
स्थानीय िहमा उपप्रमखु श्री र्पमा कुमारी खड्काले तमति २०७६।३।९ गिे रू. ३६ करोड ४८ 
लाख २३ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।३।२५ गिे पाररि भएको छ ।यसैगरी 
स्थानीय िहका प्रमखुले २०७६।४।७ मा प्रमखु प्रशासकीय अतधकृिलाई बजेट खिि गने अर्ख्ियारी 
प्रदान गरेको देर्खन्छ ।  

 

6  बजेट सीमा तनधािरर् सतमति : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम 
पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आय, राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त हनुे रकम, अनदुान, ऋर् र अन्य 
आयको प्रक्षेपर् िथा सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र बजेट सीमा तनधािरर् गनि ७ सदस्यीय स्रोि 
अनमुान िथा बजेट सीमा तनधािरर् सतमति गठनको व्यवस्था छ । उक्त सतमतिले आयको प्रक्षेपर्, 

साधनको सन्ितुलि र्विरर्को खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेरगि सीमा तनधािरर्, बजेट िथा 
कायिक्रमको प्रथतमकीकरर्, र्वषयक्षेरगि बजेट िजुिमा मागिदशिन िय गनुिपने जस्िा कायिहरू फागनु 
मर्हनातभर सम्पन्न गरी सक्नपुने र बजेट प्रक्षेपर् गदाि बजेट वषिपतछको थप दईु वषिको समेि प्रक्षेपर् 
ियार गनुिका साथै ियार भएको आगामी आतथिक वषिको बजेट सीमा प्रमखु प्रशासकीय अतधकृिले िैि 
१५ गिेतभर पातलकाका र्वषयगि शाखा िथा वडा सतमतिलाई उपलब्ध गराउनपुने कानूनी व्यवस्था 
रहेकोमा पातलकाले सतमतिको गठन गरेको छैन । ऐनमा व्यवस्था भएअनसुार बजेट सीमालगायि 
क्षेरगि र्वषय समेटी बजेट प्रक्षेपर् सम्बन्धी तनयम िथा कायिर्वतध िजुिमा एवं सोको पालनामा 
सम्बर्न्धि पदातधकारीको ध्यान जानपुदिछ ।  

 

7  बजेट िथा कायिक्रम िजुिमा : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ 
सदस्यीय बजेट िथा कायिक्रम िजुिमा सतमति गठन गरी आगामी वषिको नीति िथा कायिक्रम, बजेट 
िथा कायिक्रम, कायिक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषय क्षेरगि कायिक्रम, योजना िथा कायिक्रममा दोहोरोपना 
हनु नदीई आपसी िादाम्यिा िथा पररपूरकिा कायम गनुिपने ब्यवस्था अनसुार सतमति गठन गरेको 
भएिा पतन आगामी आतथिक वषिको नीति िथा कायिक्रम, कायिक्रमको प्राथतमकीकरर्, कायिक्रमबीि 
पररपूरकिा कायम गरेको समेि नदेर्खएकाले बजेट िजुिमा गदाि ऐनमा भएको ब्यवस्थाको पररपालनामा 
ध्यान र्दनपुदिछ । 

 

8  नीति िथा मागिदशिनीः गाउाँपातलकाको आ.व. २०७६।०७७ को नीति िथा मागिदशिन २०७६ असार 
८ गिे गााँउसभामा प्रस्ििु गररएकोमा उक्त नीति िथा मागिदशिनमा प्रस्ििु भएका र्वषयवस्िहुरू मध्ये 
कतिपय व्यहोराहरू यस आतथिक वषिमा कायािन्वयन गरेको पार्एन । गाउाँसभामा प्रस्ििु नीति िथा 
मागि दशिनमा उल्लेर्खि व्यहोराहरूको कायािन्वयनको लातग गााँउपातलकाले आवश्यक पहल गनुि पने 
देर्खन्छ । नीति िथा मागिदशिनमा उल्लेख भएका व्यहोराहरू कायािन्वयन नभएका उदाहरर् देहाय 
अनसुार छनी्ः 
• सञ्चालनमा रहेका भौतिक योजनाहरूको तनरन्िर सञ्चालनको लातग ममिि सम्भार कोषको स्थापना 

गररने 
• दंगीशरर् गाउाँपातलकाका सबै वस्िीलाई समेट्ने गरी िक्रपथ तनमािर्को सम्भायिा अध्ययन गरी 

प्रदेश िथा संघीय सरकारको सहयोगमा कायि प्रारम्भ गने 
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• कृर्ष पेशमा हनुे जोर्खम न्यूनीकरर्को लातग कृर्ष बीमा कायिक्रम सञ्चालन गने, 
• पयिटकीय क्षेरहरूको पर्हिान झल्कने र अवर्स्थति स्पष्ट देर्खने गरी साविजतनक स्थानहरूमा 

नक्सा सर्हिका होतडङ बोडिहरू राख्न े

• एक वडा एक पोखरी अतभयान सञ्चालन गरी जलाधार संरक्षर्को कायिलाई प्राथतमकिा र्दने, 
• कमििारीहरूको क्षमिा र्वकासको लातग आवश्यक र्वतभन्न िातलम िथा अतभमखुीकरर् 

कायिक्रमहरू सञ्चालन गने । 

नीति िथा मागि दशिनको कायािन्वयन हनु ुपदिछ । 
9  योजनाहरू कायािन्वयन नभएकोीः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आगामी 

आतथिक वषिको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनमुान कायिपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार दस 
गिेतभर सभामा पेश गनुिपने र सभाले कायिपातलकाबाट पेश गरेको बजेट मातथ छलफल गरी असार 
मसान्ितभर पाररि गररसक्नपुने व्यवस्था छ । पातलकाले आतथिक वषि २०७६।७७ को लातग रू. 
३६ करोड ४८ लाखको बजेट पाररि गरेको छ । बजेटमा समावेश भएका कुल ६५८ वटा 
कायिक्रमहरू मध्ये यस वषि २२१ वटा कायिक्रमहरू कायािन्वयन गरेको पार्एन । कायािन्वयन 
नभएका रू. १० लाख भन्दा मातथका योजनाहरू देहाय अनसुार छन ्। 

 

 

तस.नं. कायिक्रम आयोजना र्क्रयाकलापको नाम खिि शीषिक र्वतनयोजन (रू. हजारमा) 
1 आर्व बााँकी बटेारपरु पखािल तनमािर् योजना   ३११५९ 1700 

2 र्जसस अनदुान िफि    २२५२२ 30000 

3 िराई मधेश समरृ्र्द् कायिक्रमा योजनाहरू   २२५२२ 10000 

4 प्रदेश समपूरक अनदुानका योजनाहरू   ३११५१ 15000 

5 भैपरी आउन ेपूाँजीगि   ३१५११ 8975 

6 राविगाउाँ कोर्टया गञ्जीमा कल्भटि तनमािर् योजना   ३११५१ 1000 

7 समपरुक कोष   ३११५१ 29000 

8 बहउुदे्दश्यीय सभा हल तनमािर् योजना   ३१११२ 6000 

9 बाख्रा पकेट के्षर र्वकास कायिक्रम   २२५२२ 1500 

10 

र्वद्यालयमा शैर्क्षक गरु्स्िर सदुृढीकरर्  एवम ्कायिसम्पादनमा 
आधाररि प्रोत्साहन अनदुान   २२५२२ 1258 

 जम्मा  104433 
 

 

 

कायािलयको भनार्ीः कोतभड १९ महामारीको कारर् उपरोक्त योजनाहरू कायािन्वयन गनि नसर्कएको 
कायािलयको भनार् रहेको छ । 

 

10  गि वषिको दार्यत्वीः २–२०७६।६।१५ आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ४०(७) 
बमोर्जम िाल ुवषिको बजेटले नखाम्ने गरी खिि गनि नहनुे र खिि भएको अवस्थामा कायािलय प्रमखु र 
सम्बर्न्धि कोष िथा लेखा तनयन्रक कायािलयबाट साउन १५ गिेतभर भकु्तानी बााँकीको र्ववरर् 
प्रमार्र्ि गरी राख्नपुने व्यवस्था छ । स्थानीय िहले २०७५।७६ मा वडा नं. २ सडक ममिि येजना, 
उपभोक्ता सतमति र फमिहरूलाई रू. २८४२४०।- भकु्तानी र्दन बााँकी रहेको र्ववरर् राखी कायािलय 
प्रमखुबाट प्रमार्र्ि गराएको आधारमा यो वषि (२०७६।७७) को बजेटमा गि वषिको भकु्तानीको 
लातग बजेट व्यबस्था नगरेको अबस्थामा समेि उक्त रकम भकु्तानी गरेको पार्यो । वार्षिक बजेटले 
नखाम्ने गरी योजना एवं कायिक्रमको लातग सम्झौिा गरेको कारर् उक्त रकम भकु्तानी र्दन बााँकी 
रहेको देर्खएकोले वार्षिक बजेटले बहबुषीय कायिक्रम स्वीकृि गरेको अबस्थामा बाहेक यस प्रकारको 
दार्यत्व तसजनाि हनुे गरी खिि नगने व्यबस्था तमलाउन ुपदिछ ।  

 

11  िौमातसक पूाँजीगि खििीः आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम  २३ बमोर्जम स्वीकृि 
भएको कायिक्रममा तनयम २५ बमोर्जम िौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुिपने र िौमातसक 
कायिलक्ष्य िथा कायिक्रम बमोर्जम कायिसम्पादन सम्पन्न गरी कायिक्रम कायािन्वयन गनुिपने व्यवस्था 
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छ। कायािलयले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार िौमातसक खििको र्स्थति देहाय बमोर्जम छ । 
वषािन्िमा हिारमा काम गराउाँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने देर्खएकोले तनयममा भएको व्यवस्था 
अनरुुप आषाढमा खिि गने पररपाटीमा तनयन्रर् गनुिपदिछ । 

बजेट उपशीषिक कुल खिि 

िौमातसक खिि 
प्रथम 

िौमातसक दोस्रो िौमातसक िेस्रो िौमातसक आषाढ मर्हना 
िाल ुखिििफि  183298544.60 

27372961.40 53571480.50 104891102.68 58257367.38 

पूाँजीगि खिििफि  50626751.00 
300000.00 1149073.00 51357678.00 44181507.00 

जम्मा 233925295.6 27672961.40 54720553.50 156248780.68 102438874.38 

प्रतिशि 
 

11.83 23.39 66.79 43.79 

पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार वार्षिक रू. २३ करोड ३९ लाख २५ हजार तनकासा 
भएकोमा प्रथम िौमातसकमा रू.२ करोड ७६ लाख ७३ हजार अथािि ११.८३ प्रतिशि, दोश्रो 
िौमातसकमा रू. ५ करोड ४७ लाख २१ हजार अथािि २३.३९ प्रतिशि र िेस्रो िौमातसकमा रू.१५ 
करोड ६२ लाख ४९ हजार अथािि ६६.७९ प्रतिशि खिि गरेको देर्खएको छ। यसरी नै आषाढ 
मर्हनामा मार रू.१० करोड २४ लाख ३९ हजार अथािि ४३.७९ प्रतिशि खिि देर्खनलेु आषाढमा 
आएर खििको िाप बढेको देर्खएकाले सन्ितुलि खिि ब्यवस्थापन भएको देर्खएन । स्वीकृि कायिक्रम 
अनसुार िौमातसक रुपमा सन्ितुलि खिि हनुे गरी कायिक्रम कायािन्वयन गररनपुदिछ । 

12  क्षरेगि बजेट र खििको र्स्थतिीः स्थानीय िहको एकीकृि, समानपुातिक र र्दगो र्वकासका क्षेरगि 
रुपमा समानपुातिक बजेट र्वतनयोजन गरी खिि गनुिपने हनु्छ । यस पातलकाको २०७६।७७ को 
क्षेरगि बजेट र खििको र्स्थति देहायअनसुार रहेको देर्खन्छ । 

मुख्य क्षेत्र वार्षिक बजेट खर्ि रकम कुल खर्ि 
मध्ये प्रतिशि 

आतथिक र्वकास 34028000.00 19070549.00 7.99 

सामार्जक क्षेर 158969000.00 127023510.85 53.23 

पूवािधार र्वकास क्षेर 157150000.00 35590527.00 14.91 

वािावरर् िथा र्वपद्वव्यवस्थापन - -   

संस्थागि र्वकास र सेवा प्रवाह - -   

सशुासन िथा अन्िर सम्बर्न्धि क्षेर 9909000.00 6818579.00 2.86 

कायिसञ्चालन िथा प्रशासतनक खिि 78273000.00 50139129.73 21.01 

जम्मा 438329000.00 238642295.58   

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनयोजन गरेको बजेट मध्ये सामार्जक क्षेरमा सबैभन्दा बढी 
५३.२३ प्रतिशि र सबै भन्दा कम सशुासन िथा अन्िर सम्बर्न्धि क्षेरमा २.८६ प्रतिशि बजेट 
र्वतनयोजन गरेको छ । 

 

13  खिि तबश्लषेर्ीः पातलकाले यसवषि कुल आर्न्िरक आयबाट रू. ४४७७९२३.०८ गि वषिको मौज्दाि 
रू. ३५३४६४९४.७५ राजस्व बााँडफााँडबाट रू. ४८१८४६९७.७१ र अन्िर सरकारी 
अर्ख्ियारीबाट रू. २६३२८१०००.०० समेि रू. ३५१२९०११५.५४ आम्दानी भएकोमा िाल ु
िफि  रू.१८३२९८५४४.६० र पूाँजीगि िफि  रू. ५०६२६७५१.०० र समेि रू. 
२३३९२५२९५.६० खिि भएको छ । खिि मध्ये आन्िररक आयको मार र्हस्सा १.९१ प्रतिशि 
रहेको छ । यस वषि पदातधकारी सतुबधामा रू. ७३७१५००।–खिि भएको छ जनु आन्िररक 
आयको १६४.६२ प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र राजस्व बााँडफााँडको 
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रकमबाट ७८.३६ प्रतिशि िाल ुर २१.६४ प्रतिशिमार पूाँजीगि तनमािर्मा खिि भएको देर्खन्छ । 
यसबाट पातलकाले र्वकास तनमािर् कायिक्रम संिालनमा न्यून खिि गरी प्रशासतनक कायिमा बर्ढ खिि 
गरेको देर्खन्छ । प्रशासतनक खिि तनयन्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बााँडफााँडको रकम 
अतधकरुपमा र्वकास तनमािर्मा पररिालन गररनपुदिछ । 

14  लक्ष्य प्रगति : कायािलयले िौमातसक र वार्षिक स्िरक प्रगति र्ववरर् बनाई पेश गनुिपनेमा कायािलयले 
सञ्चालन गरेका स्थानीय स्िर, र्जल्ला िथा केन्द्रीय स्िरका योजनाको तनयम बमोर्जमको ढााँिामा 
िौमातसक प्रगति र्ववरर् ियार गरेको देर्खएन । बजेट खिि गने िथा खििको िोर्कएको ढााँिामा 
वार्षिक प्रगति ियार नगने पदातधकारीलार्ि र्जम्मेवार बनाउन ुपदिछ । 

 

 

कायिक्रम/योजना कुल कायिक्रम 

वार्षिक प्रगति र्स्थति 

शून्य प्रगति 

२५%सम्म 
प्रगति 

५०% सम्म 
प्रगति 

७५% सम्म प्रगति 

कायिक्रम संख्या 658 221 9 19 27  

 

15  ठेक्का व्यवस्थापनीः आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २०(३) अनसुार लागि अनमुान 
ियार गने, ठेक्का सम्झौिा गने कायि प्रथम िौमातसक तभर गनुिपने व्यवस्था छ । कायािलयको यो वषि 
वोलपर िथा तसलवन्दी दरभाउ परको माध्यमबाट १७ वटा ठेक्का सम्झौिा गरेकोमा दोस्रो 
िौमातसकमा २ वटा र िेस्रो िौमातसकमा १५ वटा ठेक्का सम्झौिा गरेको छ । तनयमावलीले गरेको 
व्यवस्था वमोर्जम िोर्कएको समयावधी तभर ठेक्का वन्दोवस्ि नगरी अर्न्िम िौमातसकमा मार ८८.२० 
प्रतिशि ठेक्का सम्झौिा गरी प्रगति शिप्रतिशि देखाउने गरेको छ । स्वीकृि कायिक्रम अनसुार सम्पूर्ि 
कायि गनुि पनेमा सो वमोर्जम गरेको पार्एन । तनयमको पालना हनु ुपदिछ । 

 

16  ठेक्काको र्ववरर्– तनमािर् कायिको र्वस्ििृ अतभलेखांकनका लातग प्रयोग गररने ठेक्का सम्बन्धी गोश्वरा लगि 
(म.ले.प.फा.नं. ५०७) अतभलेख रार्खएमा कुल गनुिपने, हालसम्म भएको कामको पररमार् र मूल्य 
सर्जलै जानकारी हनुे, कायि सम्पादन जमानि, पेश्की तलन पेश गरेको बैंक ग्यारेण्टीको अवस्था, काम 
सम्पन्न गनुिपने तमति, भेररएसन आर्दको जानकारी हनुे हनु्छ । कायािलयले उक्त प्रयोजनका लातग 
अतभलेख राखेको देर्खएन । अिीः स्वीकृि ढााँिा अनसुार सबै र्ववरर् खलु्ने गरी अद्यावतधक बनाई 
राख्नपुदिछ । 

 

17  खररद कायिमा प्रतिस्पधािको र्स्थतिीः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को  दफा ६९(१) िथा तनयमावली, 
२०६४  को तनयम १४६(२) मा बोलपरमा पयािप्त प्रतिस्पधाि गराउन र्वद्यिुीय सञ्चार माध्यम (e-

Bidding) बाट बोलपर आह्वान गनि सर्कने व्यवस्था रहेकोछ ।साथै सोही ऐनको दफा २६(६) 
बमोर्जम कुनै बोलपरदािाले आपसमा तमलेमिो गरी बोलपर दार्खला गरेको हनु सक्ने सम्भावना िफि  
समेि मध्यनजर गदै तमलेमिो भएको परु्ष्ट भएमा रद्द हनुे ऐनको प्रावधान रहेको छ ।कायािलयले यस 
वषि १३ वटा तनमािर् िथा खररद कायि ठेक्का माफि ि गरेको छ । उक्त मध्ये १ ठेक्कामा ०.६६ 
प्रतिशि घटी र ६ ठेक्कामा ३० प्रतिशि भन्दा घटीमा ठेक्का प्रतिस्पधाि भएको देर्खन्छ । कायािलयले 
ठेक्का व्यवस्थापन गरेको कामको र्ववरर् िथा प्रतिस्पधािको अवस्था देहाय अनसुार छन ्।  

 

 

क्र.
सं. 

कायिक्रमको नाम ठेक्का नंबर 

बोलपर 
तबक्री 
संख्या 

बोलपर 
दार्खला 
संख्या 

लागि 
अनमुान 

स्वीकृि 
रकम 

घटी प्रतिशि 

1 बहउुदे्दश्यीय सभा हल तनमािर् DRM/NCB/2076/077-04 11 11 11263 7439 33.95 

2 आ.र्व.बटुतनया भवन तनमािर् 
पर्हलो िला 

DRM/NCB/2076/077-05 

4 4 4913 3597 26.79 

3 र्शि भण्डार तनमािर् योजना DRM/NCB/2076/077-06 5 5 11614 9426 18.84 
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4 जस्िा पािा खररद योजना DRM/NCB/2076/077-07 5 5 8617 7816 9.30 

5 र्ििानपरु तलफ्ट तसंिाई योजना DRM/NCB/2076/077-09 ४ ४ 4283 3297 23.04 

6 राविगााँउ कोर्टयागञ्जी कल्भटि 
तनमािर् योजना 

DRM/NCB/2076/077-11 

3 3 1156 1149 0.66 

7 आ.र्व बटुतनया भवन तनमािर् 
दोस्रो िला 

DRM/NCB/2076/077-12 

4 4 3875 2654 31.51 

8 दमारगाउाँ गोल्टाकुरी सडक 
तनमािर् योजना 

DRM/NCB/2076/077-13 

12 12 8473 5396 36.32 

9 हेकुली िोक र्िरेगार सडक 
तनमािर् योजना  

DRM/NCB/2076/077-14 

12 12 8486 5807 31.57 

10 हेकुली िोक मौली सडक 
तनमािर् योजना 

DRM/NCB/2076/077-15 

14 14 8486 5487 35.35 

11 डााँडााँगाउाँ हेकुली सडक तनमािर् 
योजना 

DRM/NCB/2076/077-16 

15 15 8489 5786 31.84 

12 बागर िोक देर्ख दामोदर िोक 
सडक तनमािर् योजना 

DRM/NCB/2076/077-17 

11 11 8494 6135 27.78 

13 एि.डी.पी. पार्प खररद योजना DRM/NCB/2076/077-18 3 3 1716 1534 10.63   

संगठन िथा कमििारी ब्यवस्थापन 
 

18  प्रशासकीय संगठन र कमििारी व्यवस्थापन– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोर्जम स्थानीय िहको कायिबोझ, राजस्व क्षमिा, खििको आकार र स्थानीय आवश्यकिा समेिलाई 
ध्यानमा राखी कमििारी समायोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीय 
िहमा संगठन संरिना कायम हनुे व्यवस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीय अतधकृि सर्हि ३६ 
जना दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा समायोजन भई आएका १८ जना, स्थानीय तनकायमा कायिरि ५ जना 
र लोक सेवा आयोगिारा स्थानीय िहमा पदपूतिि भई आएका १३ गरी पूरै दरबन्दी पदपूतिि भएको 
देर्खन्छ ।  

 

19  कल्यार् कोषीः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीय िहले स्थानीय 
सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कायिरि प्रत्येक कमििारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतिशि 
रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी कल्यार् कोषमा जम्मा गनुिपने व्यवस्था 
छ । ऐनको व्यवस्था बमोर्जम योगदानमा आधाररि अवकास सरु्वधा सम्बन्धी कानून िजुिमा गरी लागू 
गनि आवश्यक देर्खन्छ । 

 

20  स्थानीय िथयाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
बमोर्जम स्थानीयिहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभूि िथयाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको ब्यवस्थापन 
गनुिपने िथा आफ्नो क्षेरतभरको शैर्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगिि खानी, जंगल िथा 
अन्य श्रोि, पूवािधार अन्िगिि सडक, पलु, खानेपानी लगायिको अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कनसर्हिको 
पातलकाको प्रोफार्ल ियार गनुिपने ब्यवस्था छ । पातलकाले स्थानीय िथयाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र 
सोको मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन गरेको  देर्खएन । स्थानीय िहका हरेक 
प्राथतमकीकरर्का र्क्रयाकलाप सञ्चालनमा िथयाङ्कले महत्वपूर्ि भतूमका खेल्ने हुाँदा सोको संकलन र 
अतभलेख राख्न ेकायिमा  पहल हनु ुआवश्यक छ । िथयाङ्कवेगर प्राथतमकिामा रार्खएका योजना, बजेट, 

प्रर्क्रया र कायािन्वयनले उर्िि साथिकिा नपाउने हुाँदा यस िफि  पातलकाले अतभलेख ब्यवस्थापनमा 
ध्यान र्दनपुदिछ । 

 

21  सेवाप्रवाहको र्स्थति : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीय िहले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषयमा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्यकिा अनसुार 
तनयम, तनदेर्शका, कायिर्वतध र मापदण्ड बनाई कायािन्वयनमा ल्याउन सक्न ेब्यवस्था अनसुार ३ वटा 
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ऐन, २ वटा तनयमावली र ५ वटा कायिर्वतध स्वीकृि गरी कायािन्वयनमा ल्याएको छ । यस वषि 
पातलकाबाट तनम्नअनसुार सेवाप्रवाह गरेको र्ववरर् प्राप्तभएको छ : 

 

र्ववरर् जम्मा 
स्वीकृि घरनक्सा दिाि पास 

- 

पञ्जीकरर्िफि   

जन्मदिाि 549 
मतृ्यदुिाि 141 

बसाईसराई दिाि -आएको र गएको 43 

र्ववाह दिाि 199 

सम्बन्धर्वच्छेद दिाि - 
पूवािधार र्वकास सडक तनमािर् 

 

कालोपरे सडक तनमािर् - 
कालोपरे सडक ममिि - 
ग्राभेल सडक तनमािर् 11 र्कतम 

ग्राभेल सडक ममिि -  

 

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ अनसुार पातलकाबाट प्रदान गररने सेवाप्रवाहमध्ये पञ्जीकरर् 
बाहेकका अन्य सेवा सञ्चालनमा सन्िोष जनक देर्खएन । 

 

22  योजना छनोट र कायािन्वयन: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीय 
िहले योजना बनाउाँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हनुे प्रकृतिका योजना छनौट 
गरी प्राथातमकीकरर् गनुिपने व्यवस्था छ ।  सभाबाट स्वीकृि वार्षिक गाउाँ र्वकास योजना 
२०७६÷७७ को अध्ययन गदाि पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश योजना न्यून बजेट 
भएका र लागि प्रभावी हनुे र्कतसमले संिालन गरेको पार्एन । पातलकाले यस वषि संिालन गरेका 
योजना देहाय अनसुार छन ्।  

रू. १ लाख 
सम्म 

रू. १ लाख देर्ख २ 
लाखसम्म 

रू. २ लाखदेर्ख ५ 
लाखसम्मका 

रू. ५लाख देर्ख १० 
लाखसम्मका 

रू. १० 
लाखभन्दा बढीको जम्मा 

82 56 57 8 29 232 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले यस जम्मा २३२ वटा योजना संिालन गरेकोमा रू.१ लाख भन्दा 
मतुनका मार ८२ वटा योजनाहरू रहेका छन ्। त्यसैले साना रकमका धेरै योजनाहरू संिालन गदाि 
कायािलयको जनशर्क्त वषै भरी योजना व्यवस्थापनमा खर्टन ुपने, संिातलि योजनाबाट िाल ुप्रकृर्त्तका 
कायिमा बढी खिि भई लागि प्रभावी नहनुे िथा तनमािर् कायिको गरु्स्िरमा समेि नकारात्मक असर 
पने अवस्था िफि  ध्यान र्दन ुपदिछ । 

 

 

कानून तनमािर् एवं कायािन्वयन 

 

23  कानून र सञ्चालन र्स्थति– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीय 
िहहरूले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषयमा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनयम तनदेर्शका, 
कायिर्वतध र मापदण्ड बनाई कायािन्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । जसअनसुार स्थानीय िह 
सञ्चालनको लातग संघीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्रालयबाट ३० वटा नमूना कानूनहरू बनाई 
उपलब्ध गराएकोमा यस पातलकाले हालसम्म ३ वटा ऐन, २ वटा तनयमावली, ५ वटा कायिर्वतध र 
एक नम्स लगायि ११ वटा कानून तनमािर् गरी कायािन्यनमा ल्याएको छ  । स्वीकृि भएका सबै 
कानून राजपरमा प्रकाशन भएको कायािलयको भनाई रहेको छ । 
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24  न्यार्यक सतमतिीः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म न्यार्यक 
सतमतिको अतधकार क्षेर िथा न्याय सम्पादन प्रर्क्रयाको व्यवस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको 
उजरुीमध्ये मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद  दिाि भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउन े व्यवस्था 
छ। िर लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार गिवषि फछ्र्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो 
लगाउन बााँकी १५ र यो वषि थप भएको १९ गरी कुल ३४ र्ववाद दिाि भएकोमा २५ वटा मार 
फछ्र्यौट भई ९ बााँकी देर्खन्छ । न्याय सम्पादन प्रर्क्रयालाई ऐनले िोकेको म्यादतभर फछ्र्यौट वा 
कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

 

25  तनदेर्शका िथा मापदण्डीः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा पातलकाले आफ्नो 
क्षेरातधकारतभरको र्वषयमा ऐन, तनयम, तनदेर्शका, कायिर्वतध र मापदण्ड बनाउन सक्ने उल्लेख छ । 
गाउाँपातलकाले कमििारी, उपभोक्ता सतमति िथा अन्य लाभग्राही समूहलाई सिेिना, क्षमिा र्वकास, सीप 
र्वकास आर्दसाँग सम्बर्न्धि िातलम, गोष्ठी अतभमखुीकरर् लगायिको कायिक्रम सञ्चालनको लातग 
तनदेर्शका िजुिमा गरी लागू गरेको छैन । यसले गदाि कायिक्रम सञ्चालनमा र्जम्मेवारी, जवाफदेही, खिि 
प्रर्क्रया िथा मापदण्डमा समानिा आउन सक्ने देर्खएन । गाउाँपातलकाले कायिक्रम कायािन्वयन 
सम्बन्धी तनदेर्शका िजुिमा गरी कायिक्रम सञ्चालन गनुिपदिछ । 

 गाउाँपातलकाले कृर्ष औजार, ह्याण्ड पम्प, तसंिार् बोर जडान लगायिका सामग्री र्विरर् िथा 
फलफुल र्वरुवा, बाख्रा र कुखरुा लगायिका कायिक्रम सञ्चालन गदाि सरोकारवालाहरूलाई सूिना प्रवाह, 

प्रस्िाव/माग संकलन, लाभग्राही छनौट र र्विरर् सम्बन्धी प्रकृया एवं मापदण्ड िजुिमा नगरेकोले आम 
नागररकको पहुाँि सतुनर्श्चि र पारदशी भएको पार्एन । यसले गदाि गाउाँपातलकाले र्विरर् गरेको 
सामग्री िथा अनदुान न्यायोर्िि छ भन्ने आधार देर्खएन । यसमा सधुार हनु ुपदिछ । 

 

 

पदातधकारी सरु्वधा 
 

26  पदातधकारी सरु्वधा– लरु्म्बनी प्रदेश स्थानीय िहका पदातधकारी िथा सदस्यको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, 

२०७५ को दफा ३ मा स्थानीय िहका पदातधकारी, सदस्य र सभाको सदस्यले आफु तनवािर्िि भई 
अनसूुिी–१ बमोर्जम पद िथा गोपतनयिाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको तमति 
देर्ख मातसक सरु्वधा पाउने व्यवस्था गरेकोमा सम्मातनि सवोच्ि अदालिको आदेशले २०७६ कातििक 
१ गिे बाट लागू हनुे गरी उक्त सरु्वधाहरू खारेज गररएको छ । जसअनसुार लरु्म्बनी प्रदेश सरकारले 
प्रथम संशोधन गरी तमति २०७७/३/८ मा पाररि गरेको उक्त पदातधकारी सरु्वधा सम्बन्धी ऐनको 
अनसूुिी १(क),१(ख),१(ग) मा उल्लेख भएको सरु्वधामार र्दन तमल्ने देर्खन्छ । जसबाट स्थानीय 
िहका पदातधकारीहरूले मातसक पाररश्रतमक वापिको सरु्वधा पाउने देर्खदैन । िर पातलकाले 
पदातधकारीको साउन देर्ख असोज सम्म मातसक पाररश्रतमक सरु्वधामा तनम्नानसुार रू. १३ लाख ३५ 
हजार खिि लेखेको देर्खन्छ । 

 

 

सि.नं. वििरण प्रमुख उपप्रमुख 
िडा अध्यक्ष  िा 
िरह ८ जना 

काययपासिका िदस्य 

५ जाना 
िभाका िदस्य २४ 

जना कुि खर्य 

१  
मासिक 
िुविधा 

30000 27000 160000 60000 168000 १३३५000 

 

 

27  स्वकीय सर्िव र सल्लाहकार– लरु्म्बनी प्रदेश स्थानीय िहका पदातधकारी िथा सदस्यको सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ (पर्हलो संशोधन समेि) मा यस प्रदेशमा स्थानीय िहका प्रमखु िथा उप 
प्रमखुले स्वकीय सर्िव/सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन ् । त्यसैगरी स्थानीय सरकार 
संिालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा िोर्कएको भन्दा फरक पदमा कमििारी पदपूतिि गनिनहनुे 
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उल्लेख छ । िर गाउाँपातलका अध्यक्षको प्रसे सल्लाहकारका रुपमा कायािलय सहायक स्िरको िलब 
भत्ता भकु्तानी हनुे गरी श्री र्दतप्तर्शखा िौधरीलाई वार्षिक रू. २६४०६०।– भकु्तानी भएको छ । 

28  स्थानीय िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गााँउ सभा िथा नगरसभाका 
सदस्यले पाउने सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनुे ब्यवस्था अनसुार लरु्म्बनी प्रदेश संसदले 
स्थानीय िहका पदातधकारी िथा सदस्यहरूको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त 
ऐनमा भएको ब्यवस्था अनसुार पातलकाबाट देहाय बमोर्जम ९ मर्हनाको रू. ६०३६५००।- सरु्वधा 
वापि भकु्तानी भएको छ । 

र्ववरर् अध्यक्ष 

१ जना 
उपाध्यक्ष 

१ जना 
वडाअध्यक्ष वा 
सरह ८ जना 

कायिपातलका 
सदस्य ५ 
जना 

सभाका 
सदस्य २४ 

जना 

जम्मा 
39 जना 

यािायाि खिि 12000 12000 10000 6000 3000 43000 

टेतलफोन, मोबार्ल 3500 3000 3000 3000 25000 15000 

पसु्िक, पतरका, 
ईन्टरनेट 

4000 4000 3000 3000 2000 16000 

अतितथ सत्कार 6000 5000 4000 0 0 15000 

खानेपानी/तबजलुी/सर
सफाई 

5000 5000 0 0 0 10000 

ममिि संभार 5000 5000 0 0 0 10000 

जनसम्पकि  10000 8000 6000 5000 3000 32000 

िाडपवि 15000 15000 12000 10000 7000 59000 

जम्मा ब.ख.  424500 393000 1968000 815000 2436000 6036500 
 

 

29  पदातधकारी अन्य सरु्वधा – लरु्म्बनी प्रदेश स्थानीय िहका पदातधकारी िथा सदस्यको सरु्वधा सम्बन्धी 
ऐन, २०७५ (पर्हलो संशोधन समेि) को  दफा ३  मा स्थानीय िहका पदातधकारीहरूले अनसूुिी 
१(क),१(ख),१(ग)  मा उल्लेख भएको भन्दा बढी हनुे गरी पादातधकारी सरु्वधा र्दन तमल्ने देर्खदैन । 
पातलकाले पदातधकारी िथा सदस्यहरूलाई मोटरसार्कल खररद गरी यािायाि सरु्वधा उपलब्ध 
गरार्सकेकोमा पनु: यािायाि खििको सरु्वधा तलएकोमा उल्लेर्खि एनले िोकेको भन्दा बढी भकु्तानी 
रू. ७३८०००।- तलने देहाय बमोर्जमका पदातधकारीबाट असूल हनुपुने  

 

 

 

738000.00  

क्र.सं. पदाधिकारीको नाम थर पद यािायाि  

1.  भागिराम र्ौधरी अध्यक्ष 
108000.00 

2.  श्री प्रिाद र्ौधरी वडा अध्यक्ष 
90000.00 

3.  तुििीराम देिकोटा वडा अध्यक्ष 
90000.00 

4.  पूणयबहादरु र्ौधरी वडा अध्यक्ष 
90000.00 

5.  नेपबहादरु कुुँ िर मिर वडा अध्यक्ष 
90000.00 

6.  ददपक िौतम वडा अध्यक्ष 
90000.00 

7.  टंकहादरु ििी वडा अध्यक्ष 
90000.00 

8.  िीरबहादरु ििी वडा अध्यक्ष 
90000.00 

जम्मा 738000.00  
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30  र्वर्वध खििीः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्ययको बजेट अनमुान 
आन्िररक आयको पररतधतभर रही और्ित्यिाको आधारमा र्वर्वध खिि गनुिपने व्यवस्था छ  िर 
पातलकाले यस वषि खाना िथा र्वर्वध िफि  मार रू. १७ लाख ३० हजार खिि गरेको छ । यस्िो 
खिि लेख्न ेकायिमा तनयन्रर् गनुिपदिछ । 

 

31  आतथिक सहायिाीः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय िहको रकमबाट आतथिक 
सहायिा, िन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गनि पाउने व्यवस्था रहेको देर्खंदैन । िर 
पातलकाले यस वषि  रू. २ लाख १६ हजार आतथिक सहायिा र्विरर् गरेका छन ्। आतथिक सहायिा 
खिि लेख्न ेकायिमा तनयन्रर् गनुिपदिछ । 

 

32  सवारी लगबकु:  आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६(३) बमोर्जम खिि लेख्दा 
खििको बील भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने व्यवस्था छ । पातलकाले सवारी लगबकु बेगर रू. 
११७५६१.०० र्न्धन खििमा भकु्तानी र्दएको देर्खन्छ । लगबकु राखी र्न्धन खिि लेख्न ु लेख्न ु
पदिछ। 

 

 

अनदुान र्फिाि, र्विरर् र उपयोग 

 

33  अनदुान र्फिाि– संघीय एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कायिर्वतध बमोर्जम िी तनकायबाट स्थानीय 
िहमा प्राप्त हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान खिि नभई बााँकी रहेको अवस्थामा सम्बर्न्धि तनकायमा 
र्फिाि गनुिपने व्यवस्था रहेको छ । खिि नभई बााँकी रहेको रकम संघीयको सरकारको रू. 
१३३०६२१.१० तमति २०७७।४।१५ र प्रदेश सरकारको तमति २०७७।४।१५ मा रू. 
१९२९०८०५.०० समेि जम्मा रू. 32621431.10 र्फिाि गरेको छ । 

  

अनदुान प्रदान 
गने तनकाय 

अनदुानको 
प्रकार 

प्राप्त रकम खिि रकम बााँकी रकम 

संघीय सरकार शसिि 11,90,87,000 10,72,70,600.90 1,18,16,399.10 

 र्वषेश 1,00,00,000 90,90,017 9,09,983 

 समपरुक 54,00,000 47,95,756 6,04,244 

 अन्य - - - 
प्रदेश सरकार शसिि 80,00,000 74,99,267 5,00,733 

 र्वषेश 1,42,00,000 60,79,928 81,20,072 

 समपरुक 1,12,50,000 5,80,000 1,06,70,000 

 अन्य - - - 
 जम्मा 167937000 135315,568.90 32621431.10  

 

34  अनुदानको अनुगमनः साविजतनक तनकायबाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुयोग भए 
नभएको एकीन गनि अनदुान उपलब्ध गराउने तनकायले समय समयमा अनगुमन गनुिपदिछ ।  
पातलकाले कृर्ष, पश,ु शैर्क्षक सेवा, सामान खररद गरी र्विरर् गरेको भनी खिि लेखेको छ । िर 
पातलकाबाट र्विरर् भएको अनदुानको सही सदपुयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन िथा सोबाट 
प्राप्त उपलब्धी मापन गरेको छैन । अनदुान सम्बन्धमा स्थानीय अनदुान नीति िय गरेको छैन । साथै 
अनदुान सम्बन्धमा स्थानीय िहबाट र्विरर् हनुे अनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको 
जीवनस्िरमा सधुार आएको यकीन गरी रकमको पूर्ि सदपुयोग गराउने िफि  ध्यान र्दनपुदिछ । 
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भौ.नं. र समतत काययक्रम रकम 
67,2076.09.01 ५० प्रतिशि अनदुानमा उन्नि जािको गहुाँ र्विरर् 100000.00 

68,2076.09.01 ५० प्रतिशि अनदुानमा आलकुो बीउ र्विरर् 100000.00 
186,193–2076.12.07 ५० प्रतिशि अनदुानमा टनेल र्विरर् 273912.00 
271,2077.03.04 ५० प्रतिशि अनदुानमा बेमौसमी िरकारीको बीउ र्विरर् 150000.00 
271, 2077.03.04 ७५ प्रतिशि अनदुानमा बयर बोका र्विरर् 200000.00 
272, 2077.03.05 घााँसको बीउ र्विरर् कायिक्रम  155000.00 
244, 2077.03.02 बंगरुका पाठा र्विरर् कायिक्रम 150000.00 
जम्मा 1128912.00  

 

 

यस्िो खििमा तमिव्यर्यिा कायम गनुि पदिछ । 
 

35  अन्य कायािलयको खििीः आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६ मा स्वीकृि बजेट रकम 
स्वीकृि तनकायको लातग भएको र सोही अनसुार अन्यर प्रयोजनमा खिि नगने व्यवस्था छ । वाडि नं. 
६ का वडाध्यक्षको तसफाररसमा बगर प्रहरी िौकीमा िारबार गरे वापि रू. ३०००००।– खिि गरेको 
छ । यस्िो खििमा तनयन्रर् गनुि पदिछ । 

 

36  वार्षिक खररद योजना/गरुुयोजना : साविजतनक खररद ऐन, २०६३ ले साविजतनक तनकायले िोकेको 
सीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाि िोर्कए बमोर्जमको खररद गरुुयोजना र वार्षिक खररद योजना 
ियार गनुिपने ब्यवस्था छ । यस्िै साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ७ ले वार्षिक १० 
करोडभन्दा बढीको खररद गदाि गरुुयोजना ियार गनुिपने तनयम ८ ले वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको 
खररद गदाि वार्षिक खाररद योजना बनाउनपुने व्यवस्था छ । यस पातलकाले र्वतभन्न शीषिक अन्िगिि 
वार्षिक रू. ५ करोड ६ लाख २७ हजार पूाँजीगि खिि/खररद तनमािर् कायि गरेको छ । िर 
पातलकाले आफ्नो खररद तनयमावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनयम बमोर्जम वार्षिक खररद 
योजना र गरुुयोजना नबनाई खररद कायि गरेको देर्खयो । अिीः पातलकाले उक्त तनयमावली बमोर्जम 
खररद योजना/गरुुयोजना बनाई व्यवर्स्थि र प्रभावकारी हनुे गरी खररद कायि गनुिपदिछ । 

 

37  सवारीसाधन खररदीः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीय सरकार र िालकु संघीय 
मन्रालयको पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन 
खररद गनुि पदिछ । अथि मन्रालयको स्थानीय िहमा बजेट िजुिमा कायािन्वयन आतथिक व्यवस्थापन 
िथा सम्पर्त्त हस्िान्िरर् सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं.५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबाट 
उपलब्ध गरार्एको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कायािलयको तनयतमि प्रयोजनको लातग सवारी साधन 
खररद गनि नपार्ने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले २ थान 
मोटरसार्कल खररदमा रू. ४६०८००।- बजेटबाट खिि गरेको छ ।सवारी साधन िथा भारी 
उपकरर् सञ्चालन सम्बन्धी दीघिकालीन नीति िजुिमा गरी सवारी साधान उपयोग गनुि पदिछ । 

 

 

कर दस्िरु एवं आन्िररक आय 

 

38  आयको अनमुानीः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा 
बजेट सीमा तनधािरर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आयसमेिको ब्यवस्थापन गनि सक्न े
ब्यवस्था  छ । पातलकाले पेश गरेको आय÷व्ययको अनमुानमा आन्िररक आयिफि  मालपोि, कर, सेवा 
शलु्क, दस्िरु वापि अनमुातनि रू. ८० लाख प्राप्त हनुे प्रक्षेपर् गरेकोमा आतथिक वषि २०७६।७७ मा 
रू. ४४७७९२३.०८ अथािि अनमुान भन्दा ५५.९७ प्रतिशि कम आय प्राप्त गरेको छ । 
आम्दानीका अन्य स्रोिको पर्हिान गरी आयको अनमुान यथािथपरक बनाई आय आजिन वृर्र्द् गनेिफि  
र्वशेष ध्यान र्दन ुपदिछ । 
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39  आन्िररक आयीः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा 
बजेट सीमा तनधािरर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आय समेिको व्यवस्थापन गनि सक्न े
व्यवस्था छ । पातलकाले आतथिक वषि २०७६।७७ मा केन्द्रीय अनदुानबाट गरेको खििका िलुनामा 
आन्िररक आयको र्स्थति देहाय बमोर्जम छ । 

केन्द्रीय अनदुानबाट खिि आन्िररक आय आन्िररक आय प्रतिशि 

263281000.00 4477923.08 1.70 
उपरोक्त र्ववरर् अनसुार स्थानीय िहमा प्राप्त केन्द्रीय अनदुानबाट भएको खििको िलुनामा आन्िररक 
आयको र्हस्सा १.७० प्रतिशि मार रहेको छ । त्यसैले पातलकाको आन्िररक आय संकलनको 
दायरालाई फरार्कलो पादै आन्िररक आय वृर्र्द् गनेिफि  ध्यान र्दनपुने देर्खन्छ ।  

 

40  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा 
एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्यवसाय कर र वहाल र्वटौरी शलु्क 
उठाउने व्यवस्था रहेको छ । िी आय शीषिकमा आय अनमुान र असलुी र्स्थति तनम्नानसुार रहेको 
देर्खन्छ । 

 

 

तस.नं. शीषिक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

१ मालपोि 515000.00 162880.39 316.27 

२ वहाल र्वटौरी कर 5000.00 0 0.00 

३ सवारी साधन कर (साना सवारी) 6000.00 0 0.00 

४ पूवािधार सेवाको उपयोगमा लाग्न ेकर 50000.00 0.00 0.00 

५ 

कृर्ष िथा पशजुन्य वस्िकुो व्यावसार्यक 
कारोवारमा लाग्न ेकर 10000.00 0.00 0.00 

६ अन्य कर 3721000.00 44996.92 1.21 

८ पयिटन शलु्क 3000.00 0.00 0.00 

९ नक्सापास दस्िरु 1100000.00 0.00 0.00 

१० तसफाररश दस्िरु 1600000.00 1526639.00 95.41 

११ अन्य दस्िरु 600000.00 77599.90 12.93 

१२ प्रशासतनक दण्ड, जररवाना र जफि 40000.00 71050.00 177.63 

१३ अन्य राजस्व 500000.00 1122936.87 224.59 

१४ व्यवसाय कर 350000.00 5900.00 1.69 

  जम्मा 8500000.00 4477923.08 52.68  

 

 

पातलका तभर रहेका करदािाहरूको अतभलेख व्यवर्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्याएको अवस्थामा मार 
कर एवं शलु्क बझु्ने पररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि असलुी यथाथि मान्न सक्ने अवस्था देर्खएन ।िसथि 
आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दायरामा ल्याउन ुपदिछ । 

 

41  राजस्व अतभलेख : कायािलयले राजस्वको अतभलेख अध्यावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउन े
र्जम्मेवारी कायािलय प्रमखुको हनुे व्यवस्था रहेको छ । पातलकाबाट रतसद ठेलीहरू छपाई गरेर वडा 
कायािलयमा पठाउने गरेकोमा सोको परुा अतभलेख पातलकामा आएको देर्खएन । अर्घल्लो आ.व.को 
बााँकी के कति छन एकीन गनि सर्कएन । कायािलयबाट सबै वडाहरूमा पतन स्विातलि प्रर्ाली जडान 
गरी राजस्व संकलन गने िफि  कायािलयको ध्यान जानपुदिछ । यसले गदाि व्यर्क्तहरूले छुटै्ट रतसद 
प्रयोगमा ल्याउन सक्ने हुाँदा कायािलयले आगामी र्दनमा रतसद तनयन्रर् िथा राजस्व असूलीलाई 
स्विातलि प्रर्ाली माफि ि ब्यवस्थापन सम्बन्धमा र्वशेष ध्यान प¥ुयाउनपुने देर्खयो । 
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42  वडा कायािलयहरूको राजस्व दार्खलाीः प्रदेश आतथिक कायिर्वतध ऐन, २०७४ को दफा  २४(२) मा 
१० र्दनसम्म आफ्नो र्जम्मा भएको नगद दार्खला गनि र्ढला गरेमा १० प्रतिशि जररवाना गने 
व्यवस्था छ। मािहिका वडाहरूबाट देहाय अनसुार र्ढला गरी मालपोि  तसफाररस दस्िरु, दण्ड 
जररवाना, जन्मदिाि, मतृ्यदुिाि लगायिको शलु्क असूल गरेकोमा ऐनमा िोर्कए भन्दा र्ढला गरी दार्खला 
गरेकोमा जररवाना असूल गरेको देर्खएन । कायािलयले छलफलको क्रममा कमििारी अभाव भई वडा 
कायािलयहरूमा वडा सर्िव खटाउन नसर्कएको र कायािलय सहायकले कायि गनुि पने भई समयमा 
दार्खला गनि नसकेको जानकारी गराएको छ । अिीः उल्लेर्खि ऐनको व्यवस्था अनसुार गनपुने 
देर्खएको रू. 24368.00  

वडा नं. वडा सर्िवको 
नाम 

आय असूली 
अवतध 

असूली 
रकम 

र्ढला 
दार्खला रू. 

बैक दार्खला 
तमति 

र्ढला 
र्दन 

जररवाना रू. 

१ मनवहादरु खड्का 
माघ 

21875 21875 
22/11/2076 

22 2187 

फागनु 
11720 11720 

17/3/2077 
87 1172 

वडा नं. १ को जम्मा   
  

     3359 

 
 
 
 
७ 

नमनुा खड्का,  
 

 

  

साउन 
45990 6000 19/10/2076 169 600 

भदौ 
58017 58017 19/10/2076 139 5801 

असोज 
48404 48404 19/10/2076 109 4840 

 

 

सनु कुमारी घिी,  
 

कातिक 
29025 29025 19/10/2076 80 2902 

मंतसर 
35760 35760 19/10/2076 50 3576 

पसु 
32909 32909 19/10/2076 19 3290 

वडा नं. ७ को जम्मा   
  

     21009 

वडाको जम्मा   
 

    24368.00   

43  शीषिक फरकीः  नेपाल सरकार अथि मन्रालय आन्िररक राजस्व र्वभागको तमति २०७६।४।१ देर्ख 
कायम भएको राजस्व संकेि नं. बमोर्जम नदीजन्य पदाथि ढंुगा, तगट्टी, वालवुा उत्खनन संकलन तबक्री 
र्विरर् वापिको मूल्य अतभवृर्र्द् कर राजस्व शीषिक नं. ३३३१७ मा दार्खला गनुिपनेमा राजस्व 
शीषिक नं. ३३३१३ मा दार्खला गरेकोले सम्बर्न्धि राजस्व शीषिकमा दार्खला तमलान गनुिपने रू. 

 

 

 

314085.00  

ठेक्का नं. फमिको नाम दाखखला रकम दाखखला 
शीषिक 

दाखखला 
हुनुपने शीषिक 

01/DRM/NCB/076/77 वप यु कन्स्टस्रक्िन  248435.00 33313 33317 

02/DRM/NCB/076/77 िुम्बबनी िाुँस्कृततक एशोसियिट्ि प्रा. सि.  65650.00 33313 33317 

hDdf 314085.00   
 

 

44  सम्झौिा अनसुार बबर् र्िराघाट खोला क्षेरबाट २३७६ घन तमटर तगट्टी, बालवुा, ढंुगा संकलन गनि 
सर्कनेमा कति पररमार् उत्खनन भयो त्यसको िलानी िथा अनगुमन ररपोट समेि पेश नभएकोले 
संकलन पररमार् यकीन गनि सर्कएन । उत्खनन पररमार्को अतभलेखाङ्कन र अनगुमन नहुाँदा अत्यतधक 
दोहन हनु सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसमा तनयन्रर् गनुिपदिछ । 

 

45  सवारी कर : स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा पातलकाले आफ्नो क्षेर तभरका 
सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी दिाि िथा वार्षिक सवारी कर र आफ्नो क्षेरमा आउने सबै प्रकारको 
सवारीमा िोर्कए बमोर्जम रू. ६०००।– सवारी कर उठाउने लक्ष्य राखेकोमा उठाएको पार्एन । 
हरेक वषि दिाि हनुे सवारीको अतभलेख राखी कर असूलीलाई प्रभाबकारी बनाउने िफि  कायािलयको 
ध्यान जान ुपदिछ । 
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46  व्यवसाय करीः स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो कायिक्षेर 
तभर रहेका र्वतभन्न व्यवसाय गने व्यर्क्तबाट व्यवसाय कर उठाउन ुपने व्यवस्था रहेको छ । यस वषि 
पातलकाले व्यवसाय दिाि िथा नवीकरर् शलु्क वापि रू. ५९००।– कर संकलन गरेकोमा 
पातलकाको क्षेरतभर रहेका व्यवसायीहरूको अतभलेख अध्यावतधक गरेको छैन । जसबाट पातलकाले 
संकलन गरेको व्यवसाय कर यथाथि मन्न सक्ने अवस्था छैन । िसथि पातलकाले आफ्नो क्षेर तभर 
सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ि व्यवसायीको अद्यावतधक अतभलेख राखी करको दायरातभर ल्याउन ुपदिछ । 

 

47  नन्फार्लरीः  मूल्य अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राप्त मूल्य अतभवृर्र्द् करको 
र्ववरर् भकु्तानी पाएको अको मर्हनाको २५ गिेतभर सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व कायािलयमा कर 
र्ववरर् सर्हि दार्खला गनुिपने व्यवस्था छ । िर पातलकाबाट देहायका फमिलाई मू.अ.कर रू. 
६१५०७.२० समेि रू. १४४००७.२ भकु्तानी र्दएकोमा लेखापरीक्षर् अवतधसम्म पतन िी फमिहरू कर 
र्ववरर् नबझुाई नन्फाईलर रहेको पार्यो ।  

गो.भौ.नं./तमति भकु्तानी पाउनकेो नाम ्यान नं. नन्फार्लर रहेको 
तमति 

भकु्तानी रकम 
मूअकर कर 

रकम 

१५९–२०७७।३।३० ए.र्ज.ए. कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल. 606792891 २०७५।M।१२ 44002.20 50002.20 
१५४–२०७७।३।३० ए.र्ज.ए. कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल. 606792891 २०७५।M।१२ 32001.60 3681.60 

१५४–२०७७।३।३० ए.र्ज.ए. कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल. 606792891 २०७५।M।१२ 68003.4 7823.40 
hDdf    144007.2 61507.2 

   

कानूनी व्यवस्थाअनसुार र्ववरर् नबझुाएकोले कर समायोजन भएको प्रमार् पेश हनुपुने रू. 61507.20  

उपभोक्ता सतमति माफि ि कायि 
 

48  प्रार्वतधक बील र कायि सम्पन्नीः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४  को तनयम १२३(१) मा खररद 
सम्झौिा अनसुार साविजतनक तनकायले रतनङ बील वा अन्य कुनै बील तबजकको भकु्तानी गदाि प्रार्वतधक 
नापजााँि गरी नापी र्किाबमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कायिसम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुिपने 
ब्यवस्था रहेको छ । उपभोक्ता सतमतिहरूबाट सञ्चातलि योजनाको ठेक्का बीलहरूमा लागि अनमुान र 
वास्िर्वक कामको मूल्याङ्कनमा बरावर पररमार् र रकम उल्लेख भएको देर्खन्छ । लागि अनमुान 
बरावर नै मूल्याङ्कन भएको देर्खएकाले वास्िर्वक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्ि हनु 
सक्ने अवस्था देर्खएन । प्रार्वतधकले पेश गने कायि सम्पन्न प्रतिवेदनमा कायि सम्पन्न गनुिपने तमति र 
कायि सम्पन्न भएको तमति लगायिका र्र्न्जतनयररङ नम्सि अनसुार बीलमा खलुाउनपुने िथयाङ्क उल्लेख 
गरेको पार्एन । यसले गदाि कुन काम कर्हले सम्पन्न गनुिपने र िोर्कएको अवतधमा सम्पन्न 
भए/नभएको र्वषयमा यकीन हनु नसर्कएको हुाँदा प्रार्वधकले र्र्न्जतनयररङ नम्सि अनसुारको उपभोक्ता 
सतमतिको बील बनाउाँदा नापजााँिलाई वास्िर्वक कायिसम्पादनमा आधाररि बनाउनपुदिछ । 

 

49  हेभी र्र्क्वपमेण्टको प्रयोगीः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ को तनयम उपतनयम 
(९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुायबाट सञ्चातलि हनुे तनमािर् कायिमा डोजर, एक्साभेटर, 
लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी मेर्शनरी प्रयोग गनि नतमल्ने व्यवस्था छ । सो तनयमावलीको 
प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लागि अनमुान ियार गदािको समयमा हेभी मेर्शन प्रयोग गनुिपने जर्टल 
प्रकृतिको कायि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बर्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररशमा साविजतनक 
तनकायबाट सहमति तलई त्यस्िा मेर्शन प्रयोग गनि सर्कने उल्लेख छ । पातलका अन्िगिि सञ्चातलि 
अतधकांश सडक तनमािर् िथा स्िरोन्नतिसाँग सम्बर्न्धि योजनाका उपभोक्ता सतमतिहरूले डोजर, एक्साभेटर 
लगायिका हेभी मेर्शन प्रयोग गने गरेको पार्ए िापतन तनयमावलीको व्यवस्था बमोर्जम सम्बर्न्धि 
प्रार्वतधकको तसफाररश गराई गाउाँ कायिपातलकाको कायािलयबाट सहमति तलएको पार्एन । यसका केही 
उदाहरर्हरू यसप्रकार रहेका छन : 
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गोभौनं./ममति उपभोक्िा सममतिको नाम 
कामको 
र्ववरण 

भुक्िानी 
रकम 

प्रयोग 
गरेको हेभी 
उपकरण 

हेभी 
उपकरणमा 
भएको खर्ि 

७६–२०७७।३।२४ हेकुिी ददपेश घरततर िडक तनमायण बाटो तनमायण ११०००० डोजर २१०००.०० 

७९–२०७७।३।२४ भण्डारी टोिमा िडक तनमायण बाटो तनमायण १००००० डोजर ५८७६०.०० 

८५–२०७७।३।२४ िरूिा डाडा देखख प्रा.वि.कौिाघारी 
जाने बाटो तनमायण 

बाटो तनमायण १०००००० डोजर ३७१८०१.०८ 

८८–२०७७।३।२५ िोर कट्िा िडक तनमायण बाटो तनमायण ४४०००० डोजर १०६९८८.३५ 

१४८–२०७७।३।२९ ििौरा ििौरी िडक तनमायण बाटो तनमायण २९९००० डोजर ८९२५९.२२ 

१४९–२०७७।३।२९ िुजतनया ताि तनमायण उत्खनन ३८९६२४ डोजर २६०५५५.०० 

१५५–२०७७।३।३० घरेिु टोि िडक तनमायण माटो खन्स्टने काम ४३९१९४ डोजर ९७१८०.००  

 

 

तनयमावलीको ब्यबस्था अनरुुप कायि गराउनपुदिछ । 
 

50  बढी मूल्यांकनीः ८५–२०७७।३।२४ सरूवा डाडा देर्ख प्रा.र्व.कौवाघारी जाने बाटो तनमािर् उपभोक्ता 
सतमतिले बाटो तनमािर् कायिको लातग २०७७।२।१२ मा लागि अनमुान रू. ११०१७३९.८१ को 
कायि उपभोक्ता सतमति माफि ि गने गरी सम्झौिा भएको छ । उक्त कायिको लागि अनमुानमा नरम 
माटो मेर्शनबाट खन्ने गरी प्रति घनतमटर रू. ९७.४९ को दरले ३४७०.३४ घनतमटरको मूल्य रू. 
३३८३२३.२०  भएकोमा मूल्यांकन अनसुार कायिसम्पन्न प्रतिवेदनमा रू. ३७१८०१.०८ भएकोमा 
उपभोक्ताले पेश गरेको जेतनस एण्ड प्रज्वल तनमािर् सेवाको तबजक अनसुार रू. २१०१८० (मू.अ.कर 
समेि) भन्दा वढी रू. १६१६२१.०८ उपभोक्ता सतमतिलाई बढी भकु्तानी गरेको छ । उपभोक्ता 
सतमतिले पेश गरेको जेतनस एण्ड प्रज्वल तनमािर् सेवाको वीजक नं. १२ तमति २०७७।३।५ अनसुार 
खररद मूल्य भन्दा बढी मूल्यांकन रू. १६१६२१.०८ असूल गनुि पने रू. 161621.08 

51  जर्टलसंरिना तनमािर् – साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिहरूलाई मेर्शन, औजार उपकरर्हरूको आवश्यक नपने, श्रममूलक कायिको र्जम्मेवारी र्दनपुने 
व्यवस्था रहेको छ । पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्िर सर्हिका भवन, कल्भटि लगायिका जर्टल 
प्रार्वतधक पक्ष समावेश हनुे पूवािधार संरिना तनमािर् कायि समेि उपभोक्ता सतमतिहरू माफि ि ्गराउने 
गरेको देर्खयो । यस्िा कायि व्यावसार्यक र अनभुवी तनमािर् व्यवसायी फमिबाट बोलपर प्रतिस्पधाि 
माफि ि गराउन उपयकु्त हनुे देर्खन्छ । यसका केही उदाहरर्हरू यसप्रकार रहेका छन ्: 

  

गो.भौ.नं./ममति उपभोक्िा सममतिको नाम कामको र्ववरण भुक्िानी रकम 

११६–२०७७।३।२८ िामुदातयक भिन तनमायण उपभोक्ता िसमतत भिन तनमायण ४५०००० 

१२६–२०७७।३।२८ सिबठाना कल्भटय तनमायण उपभोक्ता िसमतत तनमायण तनमायण ३९५४०० 

१४३–२०७७।३।२९ गर्तानपुर कल्भटय तनमायण उपभोक्ता िसमतत तनमायण तनमायण २०२०२५ 

१४५–२०७७।३।२९ िामुदातयक भिन तनमायण उपभोक्ता िसमतत भिन तनमायण १४५००० 
   

तनयमावलीको ब्यबस्था अनरुुप कायि गराउनपुदिछ । 
 

52  तबजक भन्दा बढी मूल्याकंन–साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ (६) मा उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुायले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मूल्याङ्कन, बील, भरपाईि र खिि 
प्रमार्र्ि गने अन्य कागजाि त्यस्िो सतमति वा समदुायको बैठकबाट अनमुोदन गराई सम्बर्न्धि 
साविजतनक तनकायमा पेश गनुि पने व्यवस्था छ । उपभोक्ताले यसरी पेश गरेका बील भपाईले 
उपभोक्ताको वास्िर्वक खििलाई देखाउाँछ । कायािलयले देहाय अनसुारका उपभोक्ता सतमतिहरूलाई 
आर.तस.तस. को लातग फलामे डण्डी काट्ने, मोड्ने, नक्सा अनसुारका ठाउाँमा राख्न ेकायिको दर र्वश्लषेर् 
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अनसुार फलामे डण्डीको प्रति केजी रू. ९७.८१ राखेको छ । दर र्वश्लषेर्मा डण्डीको मूल्य 
मू.अ.कर समेि रू. ८७.२४४५ समावेश गरेको छ । देहाय अनसुारका उपभोक्ता सतमतिहरूले पेश 
गरेको तबजक भन्दा बढी मूल्यांकन गरी थप व्ययभार पारेको पार्यो । प्रार्वतधकले गरेको नापी 
अनसुार प्रयोग गरेको पररमार् अनसुार खररद मूल्य र मूल्यांकनमा डण्डीको मूल्यमा देहाय अनसुार 
बढी व्ययभार परेको देर्खएको रू. 

 

 

 

43828.63 

 

भौ.नं. र समतत उपभोक्ता िसमतत डण्डीको पररमाण खररद मूल्य मूल्यांकन बढी रकम 

५१ –२०७७।३।१९ भौिी र्पारी कुिो तनमायण ६६७.६८ ८१.३६ ९१.९९०५ ७०९७.७७ 

५७–२०७७।३।११ प्रिान्स्टन सिरं्ाई योजना  १७६३.७० ७४.५८ ८७.२४ २२३२८.४४ 

७४–२०७७।३।२२ बाुँका कुिो तनमायण उ.ि. १०२७.२४ ७७.९७ ९१.९९०५ १४४०२.४२ 

जबमा     ४३८२८.६३ 
   

स्थलगि तनरीक्षर्ीः  
 

53  दंगीशरर् गाउाँर्पलकाका लेखाअतधकृि, र्र्न्जतनयर, योजना शाखा प्रमखु र लेखापरीक्षर् टोली सर्हि 
२०७७ फागनु १५ गिे नमूना छनोटका आधारमा आधारभूि आ.र्व. बटुातनया, पदमपरुघाट झोलङु्ग े
पलु, र्ििापरु तलफ्ट तसंिार् योजना र र्शिभण्डार लगायि ४ योजनाहरूको स्थलगि तनरीक्षर् गदाि 
देहाय अनसुार रहेको पार्यो ।   

 

54  आधारमा आधारभिू आ.र्व. बटुातनयाीः िराई मधेश समरृ्र्द् कायिक्रमबाट िारकोठे र्वद्यालयमा िला 
थपको लातग रू. ३५ लाख र गाउाँपातलका पूाँजीगि बजेटबाट पखािल तनमािर्को लातग रू. १७ लाख 
खिि गरेको छ । स्थलगि तनरीक्षर्को क्रमममा र्वद्यालय भवन तनमािर् सम्पन्न भएको पार्यो भने २ 
वटा गेट र पखािल तनमािर् कायि कररव ६०–७० तमटर बाहेक सम्पन्न भएको अवस्था छ । बजेट 
अनसुार र्र्ष्टमेट गररएको कारर् उक्त क्षेरमा पखािल र गेट बनाउन नसर्कएको भन्ने प्रार्वतधकको 
भनार् रहेको छ । पखािलको मातथ फेर्न्सङ एङ्गल र िार बजेट अभावको कारर् राख्न बााँकी रहेको 
अवस्था छ । र्वद्यालयको हािामा गेट लगाउने, पखािल तनमािर् कायि परुा गने र सरुर्क्षि घेरावारको 
लातग फेर्न्सङ िार लगाउने कायि परुा गनुि पने देर्खन्छ । 

  

   
 

55  र्ििानपरु तलफ्ट तसंिाई योजनाीः गाउाँपातलकाको वाडि नं. ३ मा पने र्ििानपरु र्स्थि र्िरगार खोलामा 
रहेको मूलबाट १५ एि.पी. क्षमिाको तलफ्ट प्रर्वतधको तसंिाईको लातग रू. ३६ लाख ४३ हजार खिि 
गरी उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािर् सम्पन्न भएको छ । पानी र्विरर्को लातग आवश्यक पूवािधार 
तनमािर् नभएको कारर् सडकको नालीमा आएको पानी तसतमि उपभोक्ताले प्रयोग गनि सक्ने अवस्था  
छ । र्विरर् प्रर्ालीलाई िसु्ि बनाई लर्क्षि उपभोक्ताले तसंिार् सरु्वधा पाउने प्रवन्ध कायािलयले 
तमलाउन ुपदिछ । 
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56 z शीि भन्डारीः संघीय सरकार हस्िान्िररि कायिक्रमबाट रू. १ करोड ३१ लाख ३० हजार लागि 
अनमुान भएको शीि भण्डार तनमािर् कायि २०७७।३।२५ (२०७७।१२।३० सम्म म्याद थप) 
तभर सम्पन्न गने गरी लोकमर्र् र्वल्डसि प्रा.तल.साँग रू. १ करोड ६ लाख ५१ हजारमा तमति 
२०७७।२।५ मा सम्झौिा भएको छ । यस वषि रू. २७ लाख ९६ हजार भकु्तानी भएको शीि 
भण्डार तनमािर् कायि अधुरो अवस्थामा रहेको देर्खन्छ । फाउण्डेशनमा पानी जम्मा भएको कारर् शीि 
भण्डारको संरिना पानीमा िैररएको कारर् तनमािर्मा अवरोध भएको प्रार्वतधकको भनाई रहेको छ । 
हाल पानी कमी भएपतछ संरिना जतमनको लेवलमा नतमलेर एका िफि  ढर्ल्कएको कारर् र्वज्ञको राय 
अनसुार काम अर्घ बढार्ने भन्ने कायािलयको भनाई रहेको छ । थप भएको म्याद कररव एक मर्हना 
मार रहेकोले तनमािर् कायिमा थप र्ढलाई हनुे देर्खन्छ । माटो परीक्षर्् र्वना शीि भण्डारको लातग 
स्थान छनोट गररएको कारर् अप तलफ्टको समस्या देखा परी संरिना समेि पानीमा िैररएकोले शीि 
भण्डारको र्दगो पना र उपभोक्ताले पाउने लाभ एकीन गनि सक्ने अवस्था छैन । 

  

 

 

         तनमािर्तधन शीि भण्डार                                  सखु्खा समयमा समेि जगमा पानी भररएको अवस्था 
 

57  अतिररक्ि वेष्टेजः १९५–२०७७।३।३० नेपाल सरकारको स्वीकृि दर र्वश्लषेर्को नम्सि नं. ७.५ 
अनसुार आर.सी.सी. सम्बर्द् कायिका लातग फलामे डण्डीको कर्टङ्ग बेर्ण्डङ्ग िथा ्लेतसङ्ग समेिका लातग 
५ प्रतिशि सम्म थप गरी पररमार् गर्ना गनि सर्कने उल्लेख छ । शीि भण्डार तनमािर् कायिको 
पर्हलो रतनङ्ग बील भकु्तानी वापि रू. २७ लाख ९६ हजार भकु्तानी गदाि ५३.३५ केजी फलामे डण्डी 
ल्यार्पङ्ग वापि नापी र्किाबमा जोडेर कूल पररमार् गर्ना गरेको पार्यो । दर र्वश्लषेर्मा नै ल्यार्पङ्ग 
वापिको पररमार् समावेश भएको अवस्थामा नापी गदाि समेि ल्यार्पङ्ग थप गरेको पार्यो । थप 
गररएको ५३.३५ केजी फलामे डण्डी रू. १०७.१३ को दरले रू. ५७२७.१२ असूल गने पने रू. 

5727.12 
 

संघीय सरकार हस्िान्िररि कायिक्रम 
 

58  खरको छाना र्वस्थार्पि कायिक्रमीः १५६–२०७७।३।२९ खरको छाना र्वस्थार्पि गरी जस्िा पािा 
र्विरर् कायिक्रमको लागि अनमुान रू. ९७३६९२९.६५ को खररद कायिको लातग पर्श्चमाञ्चल 
हाडिवेयरसाँग तमति २०७७।२।२२ मा सम्झौिा भएको छ । उक्त सम्झौिा अनसुार रू. 
८८३१५१५।- मा २६ गेज हेभी कलर ०.४१ एमएम ९ एफ जस्िा पािा खररद गरेको छ । यस 
सम्बन्धमा देर्खएका व्यहोरा देहाय अनसुार छन ् 

  

(क) सम्झौिा अनसुारको जस्िा पािाको भकु्तानीको लातग पर्श्चमाञ्चल हाडिवेयरले २०७७।३।२५ मा 
बील पेश गरेको छ । जस्िा पािा हालसम्म पतन लर्क्षि वगिलाई र्विरर् नगरी रार्खएको देर्खयो । 
आतथिक वषिको अन्त्यमा खररद गरी कायािलयमा मौज्दाि रहेको कारर्ले बजेट तनष्कृय रहेको अवस्था 
छ । उक्त पररमार्को जस्िापािा आगामी वषिको कायिक्रममा समावेश गरी खिि भएको प्रमार् पेश 
गनुि पने रू. 

8831515.00 



23 
 

 

(ख) साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० (७) अनसुार अनसूुिी १ मा तनमािर् 
कायिको लागि अनमुान ियार गदाि ४ प्रतिशि कर्न्टन्जेन्सी समावेश गनि पाउन े व्यवस्था छ । 
त्यसैगरी सोही तनयमावलीको तनयम १० मा मालसामानको लागि अनमुान बनाउाँदा कर्न्टन्जेन्सी 
समावेश गनि पाउने व्यवस्था छैन । खरको छाना र्वस्थार्पि गरी जस्िा पािा र्विरर् कायिक्रमको 
लागि अनमुान ियार गदाि समावेश गरेको ३ प्रतिशिले हनुे कर्न्टन्जेन्सी रू. २५८५०२.५६ कट्टा 
गरी राखेको पार्यो ।खररद कायिमा कर्न्टन्जेन्सी कट्टा गनि पाउने प्रवधान नभएको र संघीय 
सरकारबाट हस्िान्िररि कायिक्रमको बजेट बााँकी रकम र्फिाि गनुि पने हुाँदा कर्न्टन्जेन्सी कट्टा गरी 
राखेको रकम संघीय सरकारको कोषमा र्फिाि दार्खला गनुि पने रू. 

258502.56 
 

सशिि कायिक्रमिफि  
 

59  र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिि - स्थानीय िह अन्िगिि रहेका सामदुार्यक र्वद्यालयहरूमा दरबन्दी अनसुार 
र्शक्षकको पदपूतिि भई तनयतमि पठनपाठनको व्यवस्था हनुपुदिछ । यस स्थानीय िह अन्िगिि र्वतभन्न 
िहका १५ सामदुार्यक र्वद्यालयहरूको र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतििको अवस्था एवं र्वद्याथीको संख्या 
तनम्नानसुार रहेको देर्खन्छ ।  

 

 

तस.नं
. 

र्वद्यालयको नाम र्शक्षक 
दरबन्दी 

पदपूतिि 
राहि समेि 

पदपूतिि मध्ये 

करार 

र्वद्याथी संख्या 

१ श्री र्वरेन्द्र मा र्व हेकुली १४ १७ १ ५६८ 

२ श्री तसर्द्पथृवी जनिा मा र्व श्रीगााँउ १५ १८ ० ४९५ 

३ श्री मा र्व मधपरु ६ १० १ ३३९ 

४ श्री भान ुमा र्व प्रसडुवा ६ १० ० ३८६ 

५ श्री जनिा आधारभिू र्वद्यालय बटुतनया ६ ८ २ ३२० 

६ श्री आधारभिू र्वद्यालय बााँकीबटेापरु ६ ८ २ १५७ 

७ श्री सरस्विी आ र्व पदमपरु ४ ६ १ २०१ 

८ श्री रारी आधारभिू र्वद्यालय वैवाङ ३ ५ २ १०० 

९ श्री लक्ष्मीनारायर् आ र्व सलौरा ६ ७ १ २२५ 

१० श्री प्राथतमक र्वद्यालय कौवाघारी ३ ४ १ ११९ 

११ श्री ज्ञानज्योति प्रा र्व बोकटी १ ३ ३ १०९ 

१२ श्री रारी प्रा र्व तसम्ठाना १ १ ० ३९ 

१३ श्री प्राथतमक र्वद्यालय मलर्खोला १ २ १ ३० 

१४ श्री ज्ञानज्योति प्रा र्व खलवुार्िस २ २ ० ६३ 

१५ श्री सरस्विी प्रा र्व तमरौली ० ० ० २८ 

 
 जम्मा ७४ १०१ १५ ३१७९  

 

60  र्वद्यालयगि तनकासा रर्जष्ट्ररीः अतधकार प्रा् ि अतधकारीले आम्दानी खिि ठीक र र्वश् वसनीय रहेको 
िथा दोहोरो हनुे गरी भकु्तानी भएको छैन भन् ने कुरामा सनुरु्श्चि हनुपुदिछ । कायािलयले िोर्कएको 
ढााँिामा र्वतभन्न र्वद्यालयलाई तनकासा र्दएको रकमको स्पष्ट र्ववरर् खलुाई दोहोरो भकु्तानी नहनुे गरी 
अतभलेख राख्न े नगरेकोले दोहोरो भकु्तानी हनु सक्ने अवस्थाको तनयन्रर् गनि भरपदो आन्िररक 
तनयन्रर् प्रर्ाली अवलम्वन गरेको पार्एन । िोर्कएको ढााँिामा र्वद्यालयगि तनकासा रर्जष्ट्रर राख्न ु
पदिछ । 

 

61  छारवरृ्त्तीः कायिक्रम कायािन्वयन परु्स्िका २०७६।७७ को र्क्रयाकलाप नं ७.२.१.१ EMIS मा प्रर्वष्ट 
िथयाङ्कलाई सम्बर्न्धि र्वद्यालबाट कक्षागि र्वद्याथीहरूको यथाथि िथयाङ्कसाँग तभडान गरार् र्शक्षा 
अतधकृिबाट प्रमार्र्ि गरी सोका आधारमा र्वद्यालयहरूलाई छारवृर्त्त रकम अनदुान र्दनपुदिछ। 
गो.भौ.न. ६३ तमति २०७६।११।२३ मा कायािलयले १५ र्वद्यालयमा अध्ययनरि र्वद्याथीहरूलाई 
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र्विरर् गने छारवृर्त्त रकम रू. ३७२८०० तनकासा गरेको छ । नमूनाको रूपमा कायािलय 
नर्जकको वीरेन्द्र मा.र्व.को माग गदाि र्वद्याथीहरूले छारवृर्त्त बझेुको भपािर् पेश भएकोले बााँकी 
र्वद्यालयहरूको समेि कायािलयले अनगुमन गनुि पदिछ । 

62  र्दवा खाजा : कायिक्रम कायािन्वयन परु्स्िका (आ.व.२०७६।७७) को र्क्रयाकलाप नं. २.७.११.१ 
मा स्थानीय िहले र्वद्याथीका लातग र्दवा खाजा कायिक्रम कायािन्वयन गदाि र्वद्यालयगि िथयाङ्कका 
आधारमा प्रति र्वद्याथी दैतनक रू.१५।– का दरले र्वद्यालय सञ्चालन भएको र्दनलाई आधार मानेर 
वषिमा १८० र्दनका लातग अनदुान र्दने व्यवस्था छ । त्यसै स्थानीय िहले र्दवा खाजा उपलब्ध 
गरार्एका र्वद्यालयको र्वद्याथी दैतनक हार्जरी परु्स्िका (परीक्षामा सामेल भएको र्दन समेि) को 
प्रतितलर्प र्वद्यालयका प्रधानाध्यापक र र्वद्यालय व्यवस्थापन सतमतिको अध्यक्षबाट प्रमार्र्ि गरार् 
स्थानीय िहमा संकलन गरी संख्या यकीन भएपश्चाि मार अनदुान र्दने व्यवस्था छ ।कायािलयबाट 
प्राप्त सामदुार्यक र्वद्यालयको आतथिक वषि २०७६।७७ को र्दवा खाजा तनकासाको र्ववरर् अनसुार 
श्री लक्ष्मी नारायर् आधारभिू  र्वद्यालयले िैर मर्हनामा १० र्दन र्वद्यालय नखलेुको र्दनको समेि 
भरपार् वनार् पेश गरेको पार्यो । र्वद्यालय नखलेुको समयमा समेि र्दवा खाजाको तनकासा माग 
गनेलाई र्जम्मेवार वनार् १४४ र्वद्याथीको रू. १५।- का दरले हनुे रकम रू. २१६०० असूल 
गनुिपने रू. 21600.00 

63  तन:शलु्क पाठ्यपसु्िक: कायािलयले तन:शलु्क पाठ्यपसु्िक खररदको लातग र्वतभन्न र्वद्यालयलाई गो.भौ.नं. 
8५-077/१/२८ बाट रू.९९५८८७।… र भौ.नं. 1००-077/२/२७ बाट रू. १०७९७०।- 
गरी रू.1१,०३,८५७।- अनदुान तनकासा गररएको छ । साविजतनक र्वद्यालयमा प्रदान गररने 
तन:शलु्क पाठ्यपसु्िक समयमा र्वद्यालयले खररद गरी र्वद्याथीलाई उपलब्ध गराए नगराएको, 
र्वद्यालयले प्रयोग गने पाठ्यसामग्री पाठ्यक्रम र्वकास केन्द्रको स्वीकृि सूिी मध्येबाट भए नभएको 
सम्बन्धमा कायािलयले अनगुमन गनुिपदिछ । 

 

64  कायिक्रम कायिन्वयन परु्स्िकाको पालना नभएको – नेपाल सरकार िथा पातलकाबाट र्वद्यालयहरूलाई 
वार्षिक कायिक्रम अनसुार र्दईने एकमषु्ट अनदुान िथा तनकासा सम्बन्धमा मानव स्रोि र्वकास केन्र 
सानोर्ठमीबाट प्रकार्शि कायिक्रम कायािन्वन परु्स्िकामा उल्लेख भए अनसुार र्दनपुने कानूनी व्यवस्था 
छ । िर पातलकाले उक्त परु्स्िकामा उल्लेख भए भन्दा बढी हनुे गरी तनम्नानसुार बकु कनिर िफि  रू. 
२४००० बढी तनकासा र्दएको देर्खयो । िसथि िोर्कए भन्दा बढी तनकासा भएको रकम असूल गरी 
सम्बर्न्धि राजस्व खािामा दार्खला हनुपुने देर्खएको रू. 

24000.00  

गो.भौ./तमति र्वद्यालयको नाम कायिक्रम बढी भकु्तान रकम 

63- 2076/11/23 तसर्द् पथृवी जनिा उ मा र्व बकु कनिर १०००० 

63- 2076/11/23 र्वरेन्द्र मा र्व बकु कनिर ४००० 

63- 2076/11/23 लक्ष्मी नारायर् प्रा र्व बकु कनिर १०००० 

जम्मा २४०००   

65  सौयिबत्तीीः ११३ –२०७७।३।१६ र १५२–०७७।३।२८ साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को 
दफा ८(२) मा यस ऐन अन्िगिि बनेको तनयम बमोर्जम खररद गदाि प्रतिस्पधाि तसतमि हनु ेगरी टुक्रा 
टुक्रा पारी खररद गनि नहनुे व्यवस्था छ । कायािलयले सशिि अनदुान िफि  रू. १० लाख ७५ हजार 
र्वतनयोजन गरेकोमा लागि अनमुान ियार नगरी प्रतिस्पधाि तसतमि हनुे गरी रक्षा स् लायसिबाट रू. 
४९५९६० र भेरी रा् िी उजाि प्रा. तल. बाट रू. ४९५९६०।- गरी जम्मा रू. ९९१९२०।- 
सौयिबत्ती खररद गरेको छ । लागि अनमुान टुक्रा गरी िथा बैकर्ल्पक उजाि प्रवर्द्िन केन्द्रबाट 
तनमािर्मा प्रयोग भएका सामग्रीको अद्यावतधक गरु्स्िर प्रमार् वेगर भकु्तानी र्दएको तनयमसम्मि 
नदेर्खएको रू. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

991920.00 
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66  अनदुानको अनगुमनीः र्वद्यालय क्षेर र्वकास कायिक्रम कायािन्वयन परु्स्िकाको र्क्रयाकलाप 
नं.२.९५.११.७७६ मा परम्परागि र्शक्षा र्दने गरुुकुल, आश्रम, गमु्बा, मदरसा सामदुार्यक र्वद्यालय 
साविजतनक शैर्क्षक गठुी वा बैकर्ल्पक शैर्क्षक कायिक्रमका रुपमा अनमुति तलई संिालनमा रहेका 
तबद्यायहरूलाई एकमषु्ठ अनदुान र्दने व्यबस्था छ । यस्िा र्वद्यालयहरूलाई अनदुान तनकासा र्दन ुभन्दा 
पर्हले नै सम्बर्न्धि कमििारीबाट स्थलगि तनरीक्षर् गरी िोर्कए बमोर्जमको संख्यामा तबद्याथी तनयतमि 
रुपमा अध्यनरि भएमार तनकासा र्दने र यसरी र्विररि रकम कुन कुन र्वद्यालयहरूलाई र्विरर् 
गररएको हो सोको र्ववरर् र र्वद्याथी संख्या समेि र्शक्षा िथा मानवश्रोि र्वकास केन्द्रमा अतनवायि 
रुपमा पठाउन ु पने व्यवस्था रहेकोछ । कायािलयले यस वषि ८ मदरसा र्वद्यालयहरूलाई रू. 
१५६०४००।- अनदुान तनकासा गरेकोछ । िी र्वद्यालयहरू हाल तनयतमि रुपमा संिालनमा रहे 
नरहेको सम्बन्धमा अनगुमन गरी प्रतिवेदन ियार गरेको देर्खएन । अिीःआफूले र्दएको अनदुान 
रकमको उपयोगको सतुनर्श्चििाको लातग अनगुमन गरी अनमुति नतलएका र तनयतमि संिालनमा 
नरहेका यस्िा र्वद्यालयहरूको अतभलेख व्यबर्स्थि गरी अनदुान रकम रोक्का राख्न ुपदिछ । 

 

67  समानीकरर् अनदुानबाट र्शक्षकको िलब भत्ता– अन्िर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को 
दफा ९ ले स्थानीय िहलाई स्वीकृि दरबन्दी तभरका र्शक्षकको िलब भत्ता बापि सशिि अनदुान 
उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सार्वकको र्जल्ला र्शक्षा कायािलयबाट अनमुति प्राप्त गरी सञ्चालनमा 
रहेका र कुनै पतन दरबन्दी िथा राहि अनदुान कोटा प्राप्त नगरेका र्वद्यालयलाई र्शक्षक व्यवस्थापन 
गने गरी शैर्क्षक सर २०७६ का लातग सहयोग अनदुान र्दन सर्कने व्यवस्था छ । िर पातलकाले 
स्वीकृि दरबन्दीतभर नपरेका एवं र्वद्यालयले गि र्वगिदेर्ख नै आन्िररक स्रोिबाट िलब भत्ता 
व्यहोरेका र्शक्षकलाई र्वत्तीय समानीकरर् अनदुानबाट रू. ३५ लाख ६५ हजार िलब भत्ता भकु्तानी 
गरेको पार्यो । 

 

68  औषतध खररद– साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ८५ को उपतनयम १(क) मा बीस 
लाख रुपैयााँसम्मको औषतधजन्य मालसामान उत्पादकले रार्ष्ट्रय स्िरको समािार परमा सूिना प्रकाशन 
गरी िोकेको तबक्री मूल्यमा सोझै खररद गनि सर्कने व्यवस्था भए छ । िर स्थानीय िहहरूले उक्त 
प्रर्क्रयावेगर पटक पटक गरेर रू. ३४ लाख ६१ हजारका औषतध सोझै खररद गरेको छ । यस 
सम्बन्धी देर्खएको व्यहोराहरू तनम्नानसुार छनीः 

 

 

• खररद गरेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्य रार्ष्ट्रय 
परपतरकामा प्रकाशन समेि भएको नदेर्खएको, 

 

 

• आपूतिि हनुे औषतध डव्ल.ुएि.ओ. सर्टिफार्ड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्याि नं र म्याद 
समाप्त तमति उल्लेख गरी सम्बर्न्धि र्वषय र्वज्ञबाट मिुलु्का उठाई राख्न े नगरेको िथा उक्त 
औषतध तबक्रीको लातग होर्न खलुाएको प्रमार् समावेश नभएको, 

 

 

• आपूतिि भएका औषतध एंवम सर्जिकल सामान स्टोर दार्खला हनुअुर्घ स्पेशीर्फकेशन अनसुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्याद सम्बन्धमा यकीन गनि सर्कएन । 

 

 

• औषतधको र्जन्सी र्किाबमा आम्दानी बााँध्दा खररद गरेको र र्जल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको 
खलु्ने गरी व्यवर्स्थि रुपमा आम्दानी बााँध्ने नगरेको, 

 

 

• औषतधको खिि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउने गरेको । 

 

 

िसथि औषतधको खररद, आपूतिि, दार्खला िथा खििको र्ववरर् अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े 

िोर्कएको गरु्स्ि अनसुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद गररएको 
औषतधको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथिक वषिको अन्त्यमा बांकी रहेको औषतधहरू 
र्जम्मेवारी र्जन्सी अतभलेख व्यवर्स्थि गनेिफि  ध्यान र्दनपुदिछ । 
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प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम 
 

69  कायिक्रम अन्िगिि कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि सामदुार्यक आयोजना सञ्चालन गनि कुल 
तनकासा प्राप्त रू. ५८९३०००।– मध्येबाट  बाटो स्िरोन्नति ९, तसंिाई कुलो तनमािर्–२, साविजतनक 
तनमािर्–१  मा तनमािर् सामग्री खररद िथा ढुवानी र कर्ण्टन्जेन्सी खिि बाहेक श्रतमक ज्यालामा 
रू.४५३७४५७।– खिि भएको देर्खन्छ । सो सम्बन्धमा देर्खएका व्यहोरा तनम्नानसुार छनी्ः 

 

69.1 स्थानीय िहमा सूिीकृि बेरोजगार व्यर्क्तलाई न्यूनिम रोजगारी प्रत्याभिू गराउन एवम ् सामदुार्यक 
पूवािधारहरूको र्वकास माफि ि नागररकको जीवनयापनमा सधुार ल्याउने उद्देश्यले स्थानीयिहतभर 
प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम संिालन 
तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम पातलकाले बेरोजगारको िथयाङ्क अद्यावतधक गरेर, सूिीमा 
समावेश भएकाहरूलाई प्राथतमकीकरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार 
कायिक्रममा संलग्न गराई रोजगारी र्दनपुने व्यवस्था रहेकोमा, कायािलयले ३८६२ बेरोजगारको िथयाङ्क 
अद्यावतधक गरेको छ । बेरोजगारको सूिीमा समावेशलाई प्राथतमकीकरर् गरेको छैन । श्रतमकको 
संख्या पतन अत्यतधक रहेकोले कायिक्रमको उद्देश्य अनरुुप लक्ष्य हााँतसल गने गरी कायािन्वयन भएको 
पाईएन । लर्क्षि वगिलाई १५ र्दनदेर्ख २१ र्दनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्याला, 
प्रशासतनक र कायिक्रम खिि समेि खिि लेखेको छ । उक्त खििबाट लर्क्षि वगिमा अल्पकालीन 
रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोजगारी सृजना भएको देर्खंदैन । 

 

70  रोजगार कायिक्रममा आवर्द् हनुको लातग ३८६२ जनाले तनवेदन र्दएकामा जम्मा ३३८ जना छनोट 
भएको प्रतिवेदन गााँउपातलकाले ियार गरेको छ । पातलकका ७ वटा वडामा यो कायिक्रम संिालन 
भएको छ । ७ वटा वडामा सञ्चातलि कायिक्रममा ३३८ जनालाई दैतनक रू. ५१७ को दरले बढीमा 
२१ र्दन सम्म रोगजारी र्दएको पार्यो । 

 

71  मखु्यमन्री रोजगार कायिक्रम : मखु्यमन्री ग्रामीर् र्वकास िथा रोजगार कायिक्रम सञ्चालन कायािर्वतध, 
२०७५ को पररच्छेद ३ मा लर्क्षि समूहको व्यवस्था गरेको छ ।कायािलयले मखु्यमन्री ग्रामीर् 
र्वकास कायिक्रमको लातग संिालन गरेको कायिक्रममा लर्क्षि वगिको छनोटको आधार पेश गरेको 
छैन। अति र्वपन्नको स्पष्ट आधार एवम ्मापदण्ड नवनाई लाभग्राही दोहोरो हनुेगरी कायिक्रम संिालन 
गरेकाले वास्िर्वक लाभग्राही समावेश भए नभएको यकीन हनु सकेन ।कायािलयले कायिक्रमको 
प्रभावकारीिाको अनगुमन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ियार गरेको छैन ।स्पष्ट आधार एवम ्मापदण्ड नबनाई 
कायािर्वतध  र्वपररि सामानको र्दगो उपयोगको व्यवस्था तमलाई खिि लेख्न ुपदिछ ।  

गो.भौ.नं.।तमति         कायिक्रमको नाम रकम 

06, 2077.02.29 कुखरुाका िल्ला र्विरर् कायिक्रम 491030.00 
08, 2077.03.23 र्वपन्न र्वद्याथी पोशाक र्विरर् कायिक्रम 

 1498910.00 
09,2077.03.23 तनीःशलु्क टनेल र्विरर् कायिक्रम 

497648.00 
11,2077.03.26 आमा समूहलाई कापेट र्विरर्  

149584.00 
जम्मा 

2637172.00   
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समानीकरर् पूाँजीगि िफि  
 

72  १५८–२०७७।३।३० पातलकाले ४० वटा र्वद्यिु पोल र ३५०० तमटर र्वद्यिु िार पीपीआर 
तनमािर् सेवाबाट रू. ४८२५१०.०० मा खररद गरी राखेको देर्खयो । आतथिक वषिको अन्त्यमा खररद 
गरी कायािलयमा मौज्दाि रहेको कारर्ले बजेट तनश्कृय रहेको अवस्था छ । उक्त पररमार्को र्वद्यिु 
िार पोल आगामी वषिको कायिक्रममा समावेश गरी खिि भएको प्रमार् पेश गनुि पने रू. 

482510.00 

73  कर्न्टन्जेन्सी खििको अतभलेख: साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४  को तनयम १०(७) अनसुार 
लागि अनमुान ियार गदाि लागि अनमुानको ४ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कर्न्टन्जेन्सी खिि समावेस गनि 
सर्कने र  खिि गदाि पूाँजीगि प्रकृतिको २ प्रतिशि र अन्य सानातिना खिि २ प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी 
खिि गनि सर्कने ब्यवस्था  गरेको छ । कायािलयबाट योजना कायािन्वयन गने क्रममा प्रत्येक कायिक्रम 
खििबाट ३ प्रतिशिका दरले बीलबाट यस्िो रकम कट्टी गने गरेको छ । कायािलयले आ.व 
२०७६/७७ मा कर्न्टन्जेन्सी बापि रू. १७ लाख ५८ हजार कट्टी गरेको छ । उक्त रकम मध्ये 
रू. ८ लाख ४८ हजार खिि भएको छ । यसरी कट्टी गरेको रकमको कायिक्रमगि कर्न्टन्जेन्सी 
खििको अतभलेख खडा गरी राख्न ुपनेमा राख्न ेगरेको छैन । कर्न्टन्जेन्सी खििको कायिक्रमगि खििको 
अतभलेख अध्यावतधक गरी राख्न ुपदिछ । 

 

74  कायि सम्पन्न प्रतिवेदनीः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२५(२)मा कुनै तनमािर् कायि 
सम्पन्न भई रटुी सच्याउने दार्यत्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमििारीबाट जााँिबझु गराई 
कायि सम्पन्न प्रतिवेदन ियार गनुि पने व्यवस्था छ । यस स्थानीय िहले उर्ल्लर्खि कानूनी व्यवस्था 
बमोर्जम रटुी सच्याउने दार्यत्वको अवतध समाप्त भएपतछ कायि सम्पन्न प्रतिवेदन ियार गरेको पार्एन 
। कानूनी व्यवस्थाको पालना नभएकोले त्यस्िो तनमािर् कायि स्वीकृि ड्रर्ङ तडजार्न वा स्पेतसर्फकेशन 
बमोर्जम भए नभएको यकीन हनु सक्ने अवस्था देर्खएन । 

 

75  डीपीआर खििीः बजेट व्यवस्था भई कायािन्वयन हनुे आयोजनाको मार गरुुयोजना डीपीआर लगायिको 
अध्ययन गरी प्रतिवेदन ियार गनुि पदिछ । यस स्थानीय िहले यो वषि स्वीकृि वार्षिक कायिक्रम 
अनसुार देहायबमोर्जमको कायि परामशिदािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरको छ । 

 

 

कायि र्ववरर् परामशिदािा स्वीकृि रकम खिि रकम आयोजनाको लागि 

कलङ खोला डी.पी.आर. क्यानभास र्र्न्जतनयररङ 
कन्सलटेन्सी 

१२00000 1180850 5  करोड 

र्शिभण्डार  मूनस्टार कन्सलटेन्सी 200000 200000 13124000 

प्रशासतनक भवन डी.पी.आर ल्याण्डस्कोप र्.क. 1700000 1149210 

 

जम्मा: 
 

३१००००० २५३००६० 
 

 

 

 

यस्िो अध्ययन कायि गराउाँदा लाग्ने खििको लागि अनमुान ियार गदाि कुनै आधार नतलई स्वीकृि 
बजेट बमोर्जमकै रकम खिि गरेको उपयकु्त देर्खएन । डी.पी.आर.ियार गदाि गाऊाँ पातलकाको 
प्रार्वतधक जनशर्क्त प्रयोग नगनािको कारर् स्पष्ट गदै आगामी र्दनमा गाऊाँ पातलकाको प्रार्वतधक 
जनशर्क्तबाट यस्िो कायि गराउन ुपदिछ । साथै यसरी अध्ययन प्रतिवेदन ियार भएका आयोजनाहरू 
कायािन्वयनमा गएको समेि नदेर्खएकोले खििको साथिकिा समेि देर्खएन । 

 

76  गरु्स्िर परीक्षर्ीः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११५(१) अनसुार साविजतनक 
तनकायले आपूतिि गरेका मालसामान सम्झौिामा उल्लेर्खि प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेसन र गरु्स्िर वमोर्जम 
भए नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुि गराउन ुपने व्यवस्था छ । स्थानीय िहले तनमािर् व्यवसायी 
िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कायि गराएकोमा तनमािर् कायिमा प्रयोग हनुे सामानको गरु्स्िर परीक्षर् 
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गरेको पार्एन । केही उदाहरर् देहाय बमोर्जम छन ्।   

भौ.नं. तमति तनमािर् कामको र्ववरर् लागि अनमुान खदु भकु्तानी कामको प्रकृति 
27-2077/3/8 कल्भटि तनमािर् ५५०३१६.२८ ४९४५५८.०० उपभोक्ता सतमति 

55-2077/3/19 पखािल तनमािर् ५५०११२.३६ ४८८०००.०० उपभोक्ता सतमति 

57-2077/3/19 तसंिाई कुलो तनमािर् ५५०११२.३६ ४६६५६७.०० उपभोक्ता सतमति 

67-2077/3/22 लक्ष्मी नारायार् आर्व पखािल तनमािर् १८७०६०७.५७ १६९३९६६.०० उपभोक्ता सतमति 

121-2077/3/28 पखािल तनमािर् ५५१०८६.४० ४९०४००.०० उपभोक्ता सतमति 

138-2077/3/29 कुलो तनमािर् ४४१४१७.८४ ३८३९५०.०० उपभोक्ता सतमति 

147-2077/3/29 पक्की नहर तनमािर् ३३०४४७.२१ २९६५६०.०० उपभोक्ता सतमति 

157-2077/3/30 पखािल तनमािर् १८७०००७.२१ १७०००००.०० उपभोक्ता सतमति 
 

77  मालसामानको गरु्स्िर परीक्षर्ीः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११५ मा साविजतनक 
तनकायले आपूतिि गररएका मालसामान सम्झौिामा उर्ल्लर्खि प्रार्वतधक स्पेतसर्फकेशन र गरु्स्िर 
बमोर्जमका भए नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुि गराउन ु पने, तनरीक्षर् वा परीक्षर् गने तनकाय, 

अतधकारी वा सतमतिले तनरीक्षर् वा परीक्षर् गरी सकेपतछ स्वीकृि र अस्वीकृि मालसामानको र्ववरर् 
उल्लेख गरी तनरीक्षर् प्रतिवेदन ियार गनुिपने, त्यस्िो प्रतिवेदनमा जााँि भएको मालसामानको नाम, 

प्रतिशि, स्पेतसर्फकेशन, तनरीक्षर् वा परीक्षर्को पररर्ाम उल्लेख गनुिपने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा 
देर्खएका उल्लेखनीय व्यहोरा तनम्नानसुार छनी्ः 
- कायािलयमा मालसामान प्राप्त भएपतछ खररद सम्झौिामा उल्लेख भए अनसुार स्पेतसर्फकेशन िथा 

गरु्स्िर सम्बन्धी मापदण्ड परुा गरे नगरेको खुल्ने गरी परीक्षर् सूिी सर्हि तनयमको व्यवस्था 
बमोर्जम प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेशन िथा गरु्स्िर सम्बन्धी सिि परुा गरे नगरेको प्रतिवेदन पेश गने 
गरको पार्एन । िसथि मालसामानको प्रकृतिअनसुार िलुनात्मक िातलका वा परीक्षर् सूिी 
(check list) सर्हिको प्रतिवेदन प्राप्त गरी मालसामान दार्खला िथा भकु्तानी गने व्यवस्था तमलाउन ु
पने देर्खन्छ ।  

- देहायका मालसामान खररद गरी सम्बर्न्धि आपूतििकिािलाई भकु्तानी गरेकोमा तनरीक्षर्÷परीक्षर् गनि 
गठन गररएको बोडिले ियार गनेगरेको खोलवुा फाराम समेि नतलई भकु्तानी गरेको उदाहरर् देहाय 
अनसुार रहेको छीः 

गो.भौ. र ममति मालसामानको नाम भुक्िानी रकम बबके्रिा 
4-207^/10/6 ल्यापटप िथा कम््यटुर ४९७१०२.०० तडर्जटल पावर सलसुन 

18-2077/3/2 ल्यापटप  ११२६६१.०० तडर्जटल पावर सलसुन 

156-2077/3/29 जस्िा पािा ८८३१५१५.०० पर्श्चमाञ्चल हाडिवेयर प्रा.तल.  

 

78  तबजक भन्दा बढी मूल्यांकन– साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ (६) मा उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुायले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मूल्याङ्कन, बील, भरपाईि र खिि 
प्रमार्र्ि गने अन्य कागजाि त्यस्िो सतमति वा समदुायको बैठकबाट अनमुोदन गराई सम्बर्न्धि 
साविजतनक तनकायमा पेश गनुि पने व्यवस्था छ । उपभोक्ताले यसरी पेश गरेका बील भपाईले 
उपभोक्ताको वास्िर्वक खििलाई देखाउाँछ । कायािलयले देहाय अनसुारका उपभोक्ता सतमतिहरूलाई 
आर.तस.तस. को लातग फलामे डण्डी काट्ने, मोड्ने, नक्सा अनसुारका ठाउाँमा राख्न ेकायिको दर र्वश्लषेर् 
अनसुार फलामे डण्डीको प्रति केजी रू. ९७.८१ राखेको छ । दर र्वश्लषेर्मा डण्डीको मूल्य 
मू.अ.कर समेि रू. ८७.२४ समावेश गरेको छ । देहाय अनसुारका उपभोक्ता सतमतिहरूले पेश 
गरेको तबजक भन्दा बढी मूल्यांकन गरी थप व्ययभार पारेको पार्यो । प्रार्वतधकले गरेको नापी 
अनसुार प्रयोग गरेको पररमार् अनसुार खररद मूल्य र मूल्यांकनमा डण्डीको मूल्यमा देहाय अनसुार 23160.10 
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बढी व्ययभार परेको असूल गनुि पने रू. 
 

भौ.नं. र समतत उपभोक्ता िसमतत पररमाण खररद दर मूल्यांकनको दर बढी रकम 

२४–२०७७।३।५ किङ खोिा जाने बाटोमा कल्भटय  ४०१.०३ ७४.५८ ८७.२४ 
5117.14 

२७–२०७७।३।८ ििौरा स्कुि र्ौकमा कल्भटय  ७०५.४५ ७८.८२ ८७.२४ 
5940.00 

११९–२०७७।३।२८ िाि तनमायण १६७१.६८ ८०.०० ८७.२४ 
12102.96 

     23160.1   

79  १४–२०७७।२।२८ पातलकाको वाडि नं. ५ मा र्वतनयोजन भएको बजेटबाट सूयोदय कंर्क्रट पोल 
एण्ड पार्प उद्योगबाट रू. ३३४४०।– को ह्यमु पार्प  खररद गरी राखेकोमा खररदको प्रयोजन 
नखलुाएको िथा उपयोग समेि गरेको देर्खएन । उक्त पररमार्को ह्यमु पार्प उपयोग भएको  प्रमार् 
पेश गनुि पने रू. 33440.00  

समानीकरर् िाल ुिफि  
 

80  ३५०–२०७७।३।२८ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ मा १० र्दनको अन्िरमा एउटै फमिलाई 
भकु्तानी र्दएकोमा सो भकु्तानीमा अग्रीम कर कट्टा गनुिपने व्यवस्था छ । पोशाक खररद गदाि 
माध्यतमक र्वद्यालय मधपरुले पेश गरेको बील बमोर्जम एउटै फमिबाट २०७७।०१।२५ देर्ख 
२०७७।०२।०५ सम्मका ४ वटा तबजकबाट रू.६९८७५।- खिि लेखेकोमा तनयमानसुारको १.५ 
प्रतिशि अग्रीम आयकर रू. १०४८।- सम्बर्न्धि फमिबाट असूल गनुिपने रू. 

 

 

1048.00 

81  बैठक भत्ताीः  लरु्म्बनी प्रदेश साविजतनक खििको मापदण्ड कायिर्वतध र तमिव्यर्यिा सम्बन्धी तनदेर्शका, 
२०७५ को पररच्छेद 2 बदुा नं १(क) अनसुार स्पष्ट र्वषयबस्ि ु र कायियोजना बेगर कायािलय 
समयमा एकै तनकायका कमििारी िथा पदातधकारी मार बस्ने बैठकमा बैठक भत्ता उपलव्ध गराउन 
नतमल्ने, कायि प्रकृति अनसुार तमिव्ययी ढंगले न्यूनिम संख्यामा बैठक बसी कायि सम्पन्न गनुिपने र 
बैठकमा सहायक कमििारी एकजना र सहयोगी कमििारी एकजनाको साथै र्वशेषज्ञ सेवा आवश्यक 
परेको अवस्थामा बढीमा ३ जना आमर्न्रि सदस्यको रुपमा थप व्यर्क्तहरू राख्न सर्कने उल्लेख छ । 
नमूना भौिर परीक्षर्बाट देहायका कायािलयले तनम्न गौ.भौ.नं. र तमतिबाट कायािलयका कमििारी िथा 
पदातधकारी मार रहने गरी ३ जना भन्दा बढी संख्यामा कमििारी राखी बैठक भत्ता खिि लेखेको छ । 
मापदण्ड र्वपररि आमर्न्रि कमििारीलाई बैठक भत्ता भकु्तानी गने कायिमा तनयन्रर् गनुि पदिछ ।  

भौ नं आमम्न्स्टित िंख्या भुक्तानी रकम 

४३७-२०७७।०३।३१  १७ जना  ९३५००।०० 

४३७-२०७७।०३।३१  ११ जना ५६०००।००   

82  भ्रमर् खिि : लरु्म्बनी प्रदेश अन्िगििका स्थानीय िहका पदातधकारी िथा सदस्यले पाउने सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ िथा भ्रमर् खिि तनयमावली, २०६४ बमोर्जम कायािलयको काममा कमििारी 
िथा पदातधकारीलाई भ्रमर् खिि भकु्तानी गदाि देर्खएका व्यहोराहरू देहाय बमोर्जम छन ्। 

• अतधकांश भ्रमर्को उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कायािलयकै कामका लातग भएको हो भनी सतुनर्श्चि 
हनुे र्वश्वसनीय आधार नदेर्खएको । 

• तनयमानसुार भ्रमर् अतभलेख खािा राखी पदातधकारी िथा कमििारीको भ्रमर् सम्बन्धी एकीकृि 
र्ववरर् राख्न ेनगरेको । 

• भ्रमर् पश्चाि ्िोर्कए बमोर्जम भ्रमर् प्रतिवेदन पेश गरी अतधकांश भ्रमर्को भ्रमर् खिि भकु्तानी 
गने नगरेको ।   

• कतिपय भ्रमर्हरू पातलका वा कायािलयसाँग असम्बर्न्धि नगर/गााँउपातलका गएको जनाई सो 
वापिको खिि भकु्तानी गने गरेको ।  
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• स्पष्ट प्रयोजन बेगर वडा अध्यक्ष सर्हिका पदातधकारीको ७ र्दनको भ्रमर् आदेश स्वीकृि गरी 
भकु्तानी गने गरेको ।  

अिीः स्पष्ट प्रयोजन र उद्देश्य बेगर अतधकांश ७ र्दनको समयावधी राखी भ्रमर् खिि भकु्तानी गरेको 
अवस्थाबाट भ्रमर् खिि भकु्तानीमा दरुुपयोगको सम्भावना देर्खयो । त्यसैले िोर्कएको कानूनी 
व्यवस्थाको पालना गदै भ्रमर् खििमा हनु सक्ने अतनयतमििा र दरुुपयोग तनयन्रर् गनि भ्रमर् आदेश 
स्वीकृि गने पदातधकारीले ध्यान र्दनपुदिछ ।   

 

सामार्जक सरुक्षािफि  
 

83  प्रतिवेदनीः सामार्जक सरुक्षा सरुक्षा कायिर्वतध, २०७५ को दफा ३० मा  स्थानीय िहले र्विरर् 
गरेको भत्ताको िौमातसक वार्षिक र्ववरर् अद्यावतधक गरी एमआर्एसमा प्रर्वष्टी गनुिपने भकु्तानी गरेको 
रकम र बझु्नेहरूको नामावली स्थानीय िहका कायािलयका साथै स्थानीय िहका वडा कायािलयमा 
समेि साविजतनक गनुिपने र पर्हलो िौमातसक प्रगति र्ववरर् मंतसर ७ गिेतभर दोस्रो िौमातसकको 
प्रगति र्ववरर् िैि ७ गिेतभर र िेस्रो िथा वार्षिक प्रगति र्ववरर् साउन ७ गिेतभर प्रर्वष्टी 
गररसक्नपुने उल्लेख छ । कायािलयले सबै र्ववरर् एमआर्एसमा प्रर्वष्ट गरेको जनाएको भए िापतन 
प्रगति र्ववरर् पेश गरेको प्रमार् सरुर्क्षि नराखेकोले परीक्षर् गनि सर्कएन । 

 

84  पारदर्शििाीः कायिर्वतधको दफा ३३ मा आगामी आतथिक वषिमा भत्ता प्राप्त गनेहरू सम्बन्धी र्ववरर् वडा 
सतमतिको तसफाररशका आधारमा स्थानीय सभामा पेश गनुिपने िौमातसक वा वार्षिक रुपमा सामार्जक 
सरुक्षा कायिक्रममा भएको तनकासा िथा खििको पतन समीक्षा गनुिपने सामार्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने 
लाभग्राहीको नामनामेसी स्थानीय िहको वेभसार्टमा राख्नपुने व्यवस्था छ । गााँउपातलकाको तनर्िय 
परु्स्िका िथा वेवसार्ट अवलोकन गदाि उर्ल्लर्खि कायिहरू भएको पार्एन । कायिर्वतध बमोर्जम 
सामार्जक सरुक्षा सम्बन्धी खििलाई पारदशी बनाउन आवश्यक छ । 

 

85  साविजतनक सनुवुार्ीः वडा सतमतिले प्रत्येक िौमातसकमा कम्िीमा एकपटक सामार्जक सरुक्षा कायिक्रम 
सम्बन्धमा साविजतनक सनुवुार् गनुिपने साविजतनक सनुवुार्मा प्राप्त गनुासा िथा सझुावमध्ये आफूले सक्न े
कुरा सम्बोधन गरी नसक्ने खालका सझुाव िथा गनुासाहरू सम्बोधनको लातग स्थानीय िहको 
कायािलयमा पठाउनपुने उल्लेख छ । वडा कायािलयहरूमा साविजतनक सनुवुार् भएको र गनुासा 
सम्बोधनको लातग स्थानीय िहको कायािलयमा प्राप्त भएको प्रमार् पेश हनु आएन । कायिर्वतधको 
पालना गनुिपदिछ । 

 

86  िथयांक अध्यावतधक : सामार्जक सरुक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, २०७५ को बाँदा १९ अनसुार 
र्वभागले स्थानीय िहमा सामार्जक सरुक्षा सम्बन्धी सूिनालाई व्यवर्स्थि गनि स्थानीय िह, र्वभाग र 
बैङ्क र र्वत्तीय संस्थाबीि प्रर्ालीगि सम्बन्ध स्थापना गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर्लाईि 
प्रभावकारी र पारदशी बनाउन केन्द्रीकृि व्यवस्थापन सूिना प्रर्ाली कायािन्वयनमा ल्याउने र उक्त 
प्रर्ालीमा लाभग्राहीको र्ववरर् प्रर्वर्ष्ट गरी अद्यावतधक गने र्जम्मेवारी सम्बन्धर् ि स्थानीय िहको हनुे 
उल्लेख छ । कायािलयले प्रत्येक वषि सामार्जक सरुक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको िथयाङ्क, कायिर्वतध 
बमोर्जम अद्यावतधक गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुिपनेमा प्रथम िौमातसकको एम.आई.एस. 
अध्यावतधक िथयाङ्क लेखापरीक्षर्को क्रममा पेश गरेको छैन ।कायिर्वतध बमोर्जम कायािलयले 
केन्द्रीकृि व्यवस्थापन सूिना प्रर्ालीमा अद्यावतधक गनुिपदिछ । 

 

87  सामार्जक सरुक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, २०७५ को दफा २५(क) अनसुार बैंकहरूले 
लाभग्राहीको खािामा रकम जम्मा भएको स्पष्ट देर्खने गरी लाभग्राहीको नाम, बैक खािा नम्बर र 
जम्मा भएको रकम सर्हिको र्ववरर् (अनसूुिी १३) िौमातसक रुपमा सम्बर्न्धि स्थानीय िहलाई 
र्वद्यिुीय माध्यममा अतनवायि पठाउनपुने उल्लेख छ । यसरी पठाएको र्ववरर्लाई रकम र्विरर् 
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भएको भरपाई मातनने उल्लेख भएकोमा बैकहरूले सो अनसूुिी  गााँउपातलकामा पठाएको पार्एन । 
जसले गदाि पेश्की र्दएको रकम मध्ये कति र्विरर् भई कति बााँकी रहेको छ भनी एकीन हनु 
सर्कएन । 

88  भत्ता र्ववरर्को अनगुमनीः कायिर्वतधको दफा २८ मा स्थानीय स्िरको अनगुमन िथा सपुरीवेक्षर् 
सतमतिले िौमातसक रुपमा बैठक बस्ने िथा अनगुमन प्रतिवेदन प्रमखु वा अध्यक्ष समक्ष पेश गनुिपने 
व्यवस्था छ । िर त्यस अनसुार अनगुमन गने बैठक बस्ने िथा प्रतिवेदन प्रस्ििु गने गरेको 
देर्खएन। अिीः कायिर्वतध अनसुारको कायिहरू कायािन्वयन गनुि पने देर्खन्छ । 

 

 

र्वपद् व्यवस्थापन 
 

89  कायि योजनाीः र्वपद् जोर्खम न्यूनीकरर् िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा र्वपद् 
जोर्खम न्यूनीकरर् िथा व्यवस्थापन तनयमावली, २०७६ को तनयम (८) मा स्थानीय र्वपद् 
व्यवस्थापन सतमतिको काम, कििव्य र अतधकारमा पररषद्/कायिकारी/प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन 
कायिकारी सतमतिबाट स्वीकृि एकीकृि क्षेरगि नीति िथा कायिक्रम अनरुुप हनुे गरी स्थानीय र्वपद् 
व्यवस्थापन योजना िजुिमा गरी कायािन्वयन गने, बजेट र्वतनयोजन गनि लगाउने, सबै पक्षको समन्वय र 
संलग्न गराउन,े र्वपद् पूवि ियारी िथा प्रतिकायि सतमति गठन गने, प्रभार्वि क्षेरमा उद्दार र राहि 
व्यवस्था गने, ऐन बमोर्जम कायि गरे/नगरेको अनगुमन गने, र्वपद् सूिना प्रर्ाली र्वकास र सञ् िालन, 

िथयाङ्क अद्यावतधक गने, र्वपद् घरपररवारको पर्हिान गने, कमििारी क्षमिा अतभवृर्र्द्को व्यवस्था र 
कायिक्रम सर्हिको कायियोजना ियारी गरी लागू गने/गराउने सम्बन्धी व्यवस्था छ । पातलकाले ऐन 
िथा तनयमावलीमा िोर्कएका कायिहरू गरेको पार्एन । ऐन िथा तनयमावलीको पालना गनुि/गराउन ु
पदिछ ।  

 

90  सरकारी िथा साविजतनक जग्गा संरक्षर्, उपयोग िथा हक हस्िान्िरर्ीः स्थानीय सरकार सञ् िाल ऐन, 

२०७४ को दफा ९७ मा गाउाँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सरकारी सामदुार्यक 
िथा साविजतनक सम्पर्त्तको रेखदेख, ममिि सम्भार र संरक्षर् गनुिपने व्यवस्था छ । पातलकाले आफ्नो 
क्षेरतभरको साविजतनक सम्पर्त्तको ममिि सम्भार एवं संरक्षर्को अतभलेख राखेको पार्एन । पातलका 
तभर पने साविजतनक जग्गाको र्ववरर् नराखेकोले साविजतनक जग्गा अतिक्रमर् भएको अवस्था समेि 
एकीन गनि सक्ने अवस्था छैन । पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सम्पर्त्तको रेखदेख ममिि सम्भार एवं 
संरक्षर् गनुि/गराउन/ुअतभलेख राख् न ुपदिछ । 

 

 

स्थानीय पूवािधार र्वकास साझेदारी कायिक्रम- 
 

91  स्थानीय पूवािधार र्वकास साझेदारी कायिक्रम (सञ्चालन कायिर्वतध) तनयमावली, २०७६ बमोर्जम 
कायािन्वयन हनुे स्थानीय पूवािधार र्वकास साझेदारी कायिक्रमको लातग यस स्थानीय िहलाई 
देहायअनसुार ५ पररयोजना सञ्चालन गनि रू. १ करोड बजेट प्राप्त भएकोमा रू. ८१ लाख ५७ हजार 
खिि भई ८१.५७ प्रतिशि र्वत्तीय प्रगति प्राप्त भएको देर्खन्छ । 

 

 

आयोजनाको प्रकार आयोजनाको 
संख्या 

बजेट रकम खिि रकम र्वत्तीय प्रगति 
प्रतिशि 

भौतिक प्रगति 
प्रतिशि 

अन्य साविजतनक तनमािर् ५ १ करोड ८१५६५६३ ८१.५७ १०० 
 

 

 कोतभड-१९ िफि   

92  कोतभड-१९ रोकथाम तनयन्रर् र व्यवस्थापनमा २०७७ असार मसान्िसम्मको प्राप्त रकम र खिि 
सम्बन्धी र्ववरर्मा कायािलयले रू. ५१०३५६१।- आम्दानी भएको देखाएको छ भने  असार मसान्ि 
सम्ममा रू.३८८३२१५।- खिि भएको छ । असार मसान्ि सम्ममा खिि नभर् रू. १२२०३४६।- 
बााँकी रहेको देर्खन्छ  । कायािलयले  देहाय अनसुार आम्दानी र खििको र्ववरर् पेश गरेको गरेको 
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छ । 
 

बजेट/आम्दानीको स्रोि 
२०७७ असार 
मसान्िसम्म 
प्राप्त रकम 

२०७७ 
आर्श्वन 

मसान्िसम्म 
प्राप्त रकम 

खिि शीषिक 
२०७७ असार 
मसान्िसम्म 
खिि रकम 

२०७७ 
आर्श्वन 

मसान्िसम्म 
खिि रकम 

संघीय सर्ञ्चि कोषबाट    राहाि र्विरर् 
  

 

 

 

3883215 

 

प्रदेश  सर्ञ्चि कोषबाट  १००००००  क्वारेर्न्टन होर्ल्डङ्ग सेन्टर 
तनमािर् व्यवस्थापन 

 

स्थानीय िहको आफ्न ै
बजेटबाट र्वतनयोजन 
भएको 

२९३७५००  आईशोलेसन केन्द्र तनमािर् 
व्यवस्थापन 

 

संघीय कोतभड 
कोषबाट 

  जनशर्क्त पररिालन  

प्रदेश कोतभड कोषबाट    औषतध एवं स्वास्थय 
उपकरर् िथा सामग्री खररद 

 

अन्य स्रोिबाट प्राप्त    स्वास्थय पूवािधार तनमािर्  

िौिारी लघरु्वत्त संस्था 
तल. दंगीशरर् 

५०००  अन्य शीषिकमा भएको खिि  

आत्मतनभिर लघरु्वत्त 
संस्था तल. घोराही 

१५०००  बााँकी  १२२०३४६  

को.ले.तन.का. माफि ि 
(स्थानीय पूबािधार र्वकास 
साझेदारी कायिक्रम 
अन्िगिि र्ििानपरु तलफ्ट 
तसिाई योजनाको बिि) 

११४६०६१ १० लाख कोरोना अस्थायी अस्पिालको 
लातग आन्िररक स्रोिबाट 

  

जम्मा ५१०३५६१ १२,२०,३४६ 

गि आ.ब.को बाकी  

 ५१०३५६१ १८७४० 

 

 

93  क्वारेर्न्टन र आर्सोलेसन व्यवस्थापनीः कायािलयले कोतभडको जोर्खममा रहेका व्यर्क्तहरूको 
व्यवस्थापनको लातग २ वटा क्वारेर्न्टन ियार गरेकोमा देहायको सख्यामा क्वारेर्न्टनमा बस्न े
मातनसहरूको संख्या रहेको देर्खन्छ । पातलकाले २ वटा केन्द्रको तनमािर् र क्वारेर्न्टनमा रहेका 
व्यर्क्तहरूको खिि रू. २३७५९२१।- रहेको छ ।  

क्र
 

स 

यस तनकायले ियार 
वा सञ्चालन गरेको 
क्वारेर्न्टन/होर्ल्डङ 
सेन्टरको नाम 

 

 

तनमािर् 
खिि  

बेड 

संख्या 

क्वारेर्न्टनमा बस्नेहरूको 
संख्या 

सञ्चालन 
ब्यबस्थापन 
प्रयोजनको 
खिि 

दैतनकरुपमा बसेको 
अतधकिम  संख्या 

आषाढ मसान्ि सम्म 
क्वारेर्न्टनमा बसेकाहरूको 

कुल संख्या 
१ र्वरेन्द्र मा.र्व हेकुली  ६५ ६० १९२  

 

2375921 २ तसर्द्पथृवी जनिा 
मा.र्व श्रीगााँउ 

 ६५ ६० १२६ 

जम्मा 130 120 318 2375921 

 

 

94  जोर्खम भत्ता : नेपाल सरकारद्बारा जारी भएको "कोरोना भार्रस (कोतभड-१९) को संक्रमर्को 
उपिारमा संलग्न जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ को दफा ७(ङ) मा, अनगुमन 
मूल्याङ्कन िथा व्यवस्थापनमा संलग्न प्रशासतनक जनशर्क्तलाई नेपाल सरकारले िोकेको शरुु िलव 
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स्केलको ५० प्रतिशि र कन्याक टे्रतसङ्गमा खर्टएका स्वास्थयकमी, क्वारेर्न्टनमा खर्टएका 
जनशर्क्तलाई ७५ प्रतिशि जोर्खम भत्ता प्रदान गनि सक्ने व्यवस्था छ ।कायािलयले अग्रपंतिमा खटेका 
५५  जना स्वास्थयकमी, सरुक्षाकमी, प्रार्वतधक कमििारी, प्रशासतनक कमििारीलार्ि रू. १५४६०५५।९३ 
खिि लेखेको छ ।  
  

जोखखम भत्ता पाउने 

पदाधिकारी 
कमिर्ारी वा 

पदाधिकारी संख्या भत्ताको प्रकार २०७६।७७ सम्म 

खर्ि रकम 
कैफफयि 

स्िास््यकमी ४८ 
कोरोना बिशेष प्रोत्साहन भत्ता १४०६७४६२.५३ 

 

िुरक्षाकमी ३ 
कोरोना बिशेष प्रोत्साहन भत्ता ३६८००.०० 

 

प्राविगधक कमयर्ारी   
 

 

प्रशाितनक कमयर्ारी १ 
कोरोना बिशेष प्रोत्साहन भत्ता ३६३६७.०० 

क्वारेबटिनमा खबिए वापत 

राजतनतीक पदागधकारी   
 

 

एम्िुलेटस चालक ३ 
कोरोना बिशेष प्रोत्साहन भत्ता ६५४२६.४० 

 

   १५४६०५५.९३ 

  

 

95  औषतध उपकरर् खररदीः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १४५ (१) मा र्वशेष 
पररर्स्थतिमा खररद गने सम्बन्धी व्यवस्था अनसुार ऐनको दफा ६६ बमोर्जम खररद गदाि साविजतनक 
तनकायले खररदको आवश्यकिाको तलर्खि र्ववरर्, गरु्स्िर, पररमार्, शिि र कायि सम्पन्न गने अवतध 
जस्िा र्ववरर् ियार गरी आकर्स्मक पररर्स्थतिको सामना गनि आवश्यक पररमार् र समयावतधका 
लातग मार यथासम्भव प्रतिस्पधाि गराई वा एउटा मार तनमािर् व्यवसायी, आपूतििकिाि, परामशिदािा वा 
सेवा प्रदायकसाँग तलर्खि दरभाउ वा प्रस्िाव तलई स्वच्छ र उर्िि मूल्यको लातग वािाि गरी खररद गनुि 
पने व्यवस्था छ । कायािलयले कोतभड १९ प्रकोप रोकथाम र न्यूनीकरर्को लातग देहाय अनसुारका 
प्रमखु स्वास्थय सामग्रीको खररद गरेको छ । खररद दर लट अनसुार फरक रहेको छ । कायािलयले 
उपयकु्त खररद र्वतध अवलम्बन गनि नसक्दा एउटै सामानको समेि न्यूनिम ्र अतधकिम ्मूल्यबीि धेरै 
अन्िर रहेकोले कायािलयले र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद गने सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा पालना 
गरेको देर्खएन । सामग्री खररदको र्ववरर् देहाय अनसुार रहेको छीः 

 

 

क्रस 
स्वास््य सामग्री 

उपकरणको र्ववरण 
आपूतििकिािको नाम सम्झौिा 

रकम 
आपूतिि गनुिपने 

ममति 
आपूतिि गरेको 

ममति 
आपूतिि भएको 
सामानको मूल्य 

खररद र्वधि 

१ औषतध खररद अमर तस.के.सी ५१०१० ०७६/९/९ ०७६/९/० ५१०१० सोझै 

२ औषतध 

गंगा मेतडसेल्स ४९९७७० ०७६/१०/५ ०७६/१०/५ ४९९७७० कोटेशन 

३ ल्याप उपकरर् 

एस.ए.केतमकल्स ४९८७३९ ०७६/१०/५ ०७६/१०/५ ४९८७३९ कोटेशन 

४ ल्याप केतमकल 

जयमािा सर्जिकल ४९५६८९ ०७६/१०/५ ०७६/१०/५ ४९५६८९ कोटेशन 

५ औषतध खररद भैरब 
फमाितसर्टकल्स 

७२००३५ ०७७/२/२२ ०७७/२/२२ ७२००३५ टेन्डर 

६ अटो एनालार्जर 
उपकरर् र ररएजेन्ट 

मास मेतडसेल्स ३३३३५० ०७७/३/२२ ०७७/३/२५ ३३३३५० कोटेशन 

७ उपकरर् लक्की सर्जिकल १४८९१५ ०७७/३/८ ०७७/३/८ १४८९१५ कोटेशन 

८ न्यानो झोला एस.के. केतमकल्स ८९८३५ ०७७/३/२५ ०७७/३/२४ ८९८३५ सोझै  

 

96  परीक्षर्ीः कायािलयले पेश गरेको र्ववरर् अनसुार २०७७ असार सम्म ३२१ पीसीआर परीक्षर् गदाि ५ 
जना मार संक्रतमि फेला परेको देर्खन्छ । परीक्षर् सक्रतमिको संख्या देहाय अनसुार रहेको 
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देर्खन्छ।   
 

 

मर्हना 
 

सबै के्षरमा गरेको कुल 
परीक्षर् संख्या 

Priority-1के्षरमा गरेको 
परीक्षर् संख्या 

Priority-2के्षरमा गरेको 
परीक्षर् संख्या 

Priority-3 के्षरमा गरेको 
परीक्षर् संख्या 

परीक्षर् 
संख्या 

संक्रतमि 
संख्या 

परीक्षर् 
संख्या 

संक्रतमि 
संख्या 

परीक्षर् 
संख्या 

संक्रतमि 
संख्या 

परीक्षर् 
संख्या 

संक्रतमि 
संख्या 

२०७६ िैर 
- - 

- - - - - - 

२०७७ बैशाख - - 

- - - - - - 

२०७७ जेष्ठ १२८ - - - - - - - 

२०७७ असार १९३ ५ - - - - - -  

 

97  केश अनसुन्धान: पातलकाले ३ सदस्यीय केश अनसुन्धान िथा कन्याक्ट खोजपड्िाल र्टम पररिालन 
गदाि ३० जना व्यर्क्तको पर्हिान गरी ६ जनालाई सम्भार्वि कोरोना संक्रतमिको अशंकामा नमूना 
संकलन गरेको देर्खन्छ । 

 

 

स्थातनयिहको नाम 
टीमको 
सदस्य 
संख्या 

खिि 
रकम 

केश 
अनसुन्धान 
संख्या 

कन्टयाक्टमाआएका 
व्यर्क्तहरूको पहीिान 

संख्या 

सामान्य परामशि, 
फलोअप िथा 
रेफर संख्या 

नमूना संकलन 
वा द्रिु परीक्षर् 

संख्या 

दंगीशरर् गााँउपातलका ३ ० १ ३० ६ ६ 

 

 

98  क्वारेर्न्टन सामग्री खररदीः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १४५ (१) मा र्वशेष 
पररर्स्थतिमा खररद गने सम्बन्धी व्यवस्था अनसुार ऐनको दफा ६६ बमोर्जम खररद गदाि साविजतनक 
तनकायले खररदको आवश्यकिाको तलर्खि र्ववरर्, गरु्स्िर, पररमार्, शिि र कायि सम्पन्न गने अवतध 
जस्िा र्ववरर् ियार गरी आकर्स्मक पररर्स्थतिको सामना गनि आवश्यक पररमार् र समयावतधका 
लातग मार यथासम्भव प्रतिस्पधाि गराई वा एउटा मार तनमािर् व्यवसायी, आपूतििकिाि, परामशिदािा वा 
सेवा प्रदायकसाँग तलर्खि दरभाउ वा प्रस्िाव तलई स्वच्छ र उर्िि मूल्यको लातग वािाि गरी खररद गनुि 
पने व्यवस्था छ । कायािलयले उपयकु्त खररद र्वतध अवलम्बन नगरी रू. ९ लाख ६८ हजारमा देहाय 
अनसुारका सामान खररद गरेको छ । अतधकांश सामानहरू सोझै खररद गरेकोले कायािलयले र्वशेष 
पररर्स्थतिमा खररद गने सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा पालना गरेको देर्खएन ।  

 

 

क्रस खररद भएका सामग्री र्काई संख्या प्रति ईकार् दर खिि रकम खररद र्वतध 

१ खाट ्लाई  थान २४ ३६०० ८६४०० सोझै 

२ िर्कया थान १४५ ३७० ५४३७५ सोझै 

३ टावेल थान १४५ ४५० ६२२५० सोझै 

४ िन्ना थान १५५ र १० ४७५ र ७५० ८१०२५ सोझै 

५ 
डशना थान १४०र५ 

१०८० 
र१६८० 

१५९६०० सोझै 

६ बाल्टी थान १५० फरक फरक २३८५० सोझै 

७ डस्टर्वन थान १४०र१० १३०र५१० २३३०० सोझै 

८ िटाई थान ५ १६० ८०० सोझै 

९ बषािदी केजी ५ २६५ १३२५ सोझै 

१० कम्मल थान ११० र२० ५७०र६५० ७५७०० सोझै 

११ हरर्पक थान ३९ फरकफरक ४५०० सोझै 
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१२ ्लार्ष्टक तगलास  पेटी ६२ फरकफरक ६९३१ सोझै 

१३ िाला थान २र३ ८५र११० ५०० सोझै 

१४ ब्याट्री जोडा ७ फरकफरक ३१० सोझै 

१५ ्लेट कागज पाकेट १० फरकफरक ४७५ सोझै 

१६ थाल कागज पाकेट ३० फरकफरक ४९१० सोझै 

१७ सलुली पाकेट ६ फरकफरक ८५० सोझै 

१८ धारा टुटी  थान २ १५० ३०० सोझै 

१९ र्फटा वाला खाट थान ७१ २५०० १७८००० सोझै 

२० पन्यू थान १ ३२० ३२० सोझै 

२१ र्स्टल वाटा  थान १० फरकफरक २८५० सोझै 

२२ डाड ु थान १ ३४५ ३४५ सोझै 

२३ थालर्स्टल थान ३०र२० १२५र१३० ६३५० सोझै 

२४ र्स्टल तगलास  थान ३०र२० १००र६० ४२०० सोझै 

२५ झूल थान १४५ ३१० ४४९५० सोझै 

२६ भट्टी िलुो सेट थान २ ३६००र३५०० ७१०० सोझै 

२७ प्रसेर कुकर थान १ ३२०० ३२०० सोझै 

२८ र्हर्टङ्ग जग थान ८ ५५९.३७ ४४७५ सोझै 

२९ र्स्टल किौरा  थान ५० ४५ २२५० सोझै 

३० िम्िा थान ३० १० ३०० सोझै 

३१ आल्मतुनयम डेक्िी थान २ २३५०र१३८० ३७३० सोझै 

३२ कटलेस जग थान २ ७०० १४०० सोझै 

३३ ग्यालेन थान २ ५७५ ११५० सोझै 

३४ वाटा ्लार्ष्टक थान १४० फरकफरक २३९०७ सोझै 

३५ फाईबर जाली थान ८ १५५ १२४० सोझै 

३६ स्प्र ेटंकी थान १० ३९५ ३९५० सोझै 

३७ डोरी ्लार्ष्टक रोल १ १५० १५० सोझै 

३८ ट्वाईलेट ब्रस थान ३५ ८० २८०० सोझै 

३९ मग थान १४० ३५ ४९०० सोझै 

४० बोटल्लार्ष्टक थान १४० ७८.२२ १०९५० सोझै 

४१ जग थान २५ ८५ २१२५ सोझै 

४२ जाली आल्मतुनयम केजी ८.२ ४८७ ३९९१ सोझै 

४३ कााँटी केजी २ ८८ १७६ सोझै 

४४ कराई थान १र१ १६३०र६६५५ ८२८५ सोझै 

४५ ग्यास तसतलन्डर थान १ ४००० ४००० सोझै 
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४६ दनुा पाकेट १५० ३५ ५२५० सोझै 

४७ ्लार्ष्टक तसट केजी १२ २८० ३३६० सोझै 

४८ ईर्पई फोम केजी १०२ २३१ २३७०१ सोझै 

४९ होल्डर थान २० ४५ ९०० सोझै 

५० बटन थान २० ३५ ७०० सोझै 

५१ ज्याक थान ५ ३५ १७५ सोझै 

५२ िार रोल ४ ११०० ४४०० सोझै 

५३ बल्भ थान २० २२५ ४५०० सोझै 

५४ टेप थान ७ २५ १७५ सोझै 

५५ मर्ल्ट्लग थान १२ फरक फरक ४२६० सोझै 

५६ टिि थान ८ २९५ २३६० सोझै 

५७ र्पलास थान १ ४६० ४६० सोझै 

५८ पेजकस थान १ १३० १३० सोझै 

५९ ब्यानर थान २ १५०० ३००० सोझै 

  जम्मा   ९६७८६६    
99  राहाि सामग्रीको खररद र र्विरर्को पररमार्ीः कायािलयले देहाय अनसुार राहि सामग्री रू. 

४८४७०८।- मा खररद गरी र्विरर् गिेको र्ववरर् पेश गरेको छ । बााँकी पररमार् िामल र ननु 
िाल ुआ.व.मा खिि भएको भन्ने कायािलयको भनाई रहेको छ । 

 

 

क्र 
स 

राहि सामग्री ईकार् खररद 
पररमार्  

प्रतिईकार् दर रकम र्विरर् 
पररमार् 

बााँकी 
पररमार्  

१ िामल र्क्वन्टल ८० ४३१२.५० ३४५००० ६४।५ १५।५ 

२ दाल 
र्क्वन्टल ४ ९५०० ३८०००     

बोरा १३ ३५०० र २१०० ३८५००     

३ ननु कठ्ठा १४ ९२५ १२९५०   १६ पोका 

४ िेल पेटी ३५   ५०२५८     

  जम्मा       ४८४७०८      

 

100  वार्षिक प्रतिवेदनीः र्वपद जोर्खम न्यूनीकरर् िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीय 
र्वपद व्यवस्थापन सतमतिले प्रत्येक आतथिक वषिमा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षिक प्रतिवेदन 
ियार गरी र्जल्ला र्वपद व्यवस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद व्यवस्थापन कायिकारी सतमति समक्ष पेश 
गनुिपने व्यवस्था छ । पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षिक प्रतिवेदन ियार गरी सम्बर्न्धि 
सतमतिमा पेश गरेको पार्एन । ऐनमा भएको व्यवस्था पालना हनुपुदिछ । 

 

101  आन्िररक लेखापरीक्षर् वेरूजूीः आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ९६ (३) अनसुार 
कायािलयले आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट तनस्केको बेरुजू अर्न्िम लेखापरीक्षर् हनु ु भन्दा अगातड न ै
तनयतमि गराउन ुपनेमा तनयतमि गराई वा प्रमार् पेश गनुि पनेमा प्रमार् पेश गरी वा असूल उपर गनुि 
पनेमा असूल उपर गरी बेरुजू लगि कट्टा गराउन ु पने व्यवस्था छ । कायािलयले आन्िररक 
लेखापरीक्षर्बाट औलाएका देहाय अनसुारका बेरुजूहरू अर्न्िम लेखापरीक्षर्को अवतधसम्म पतन 

109500.00 
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फछ्र्यौट गरेको नपार्एको रू. 
 

 

शीषिक  भौ.न र्ववरर् रकम 

गा पा िाल ु १०५…२०७६।३।२७ रा् िी समािार दैतनकलाई दोहोरो भकु्तानी 
र्दर्एको असूल गनुिपने रू. 

10000 

गा पा िाल ु १५८…२०७६।११।१८ जेष्ठ नागररक लर्क्षि कायिक्रममा उमेर खलुाउन े
कागजाि पेश गरेको पार्एन । सम्मातनि 
व्यर्क्तहरू जेष्ठनागररक नै हनु भन् ने प्रमार् पेश 
गनुिपने रू. 70000 

गा पा िाल ु ३५७…२०७७।३।२७ लैतगक िथा सामार्जक समावेशीकरर् अन्िगिि 
सास ु बहुारी सम्मान कायिक्रम जस्िो अनतु्पादक 
क्षेरमा खिि गरेको र छनौटको मापदण्ड स्पष्ट 
हनु नसकेको अतनयतमि देर्खएको रू. 

25000 

स्थानीय प्रकोप 
व्यवस्थापन 
कोष 

३६…२०७७।३।९ पातलकाले स्वाव संकलन गने सामग्री खररदमा 
र्दर्एको भकु्तानीमा  नयााँ पार्ला पनुस्थापना 
केन्द्रलाई आतथिक सहयोग गरेको तनयमसंगि 
नभएको रू. 4500 

 जम्मा  
109500 

 

102  पेश्की बााँकीीः आतथिक कायिर्वतध िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ४७ (१) 
अनसुार पेश्की फछ्र्यौट हनुपुदिछ।कायािलयबाट देहाय अनसुार म्याद समाप्त नभएको मोर्वलार्जेशन 
पेश्की रू. ४१८००००।÷ तनयमानसुार फछ्र्यौट हनु ुपदिछ । 

  

 भौ.नं. तमति  कायिक्रम  पेश्की तलनकेो नाम पेश्की रकम 

१४ २०७७।३।३१ बहउुदे्दश्यीय सभाहल ओम ऋर्ष कन्स्ट्रक्सन  1600000 

१६६ २०७७।३।३० शीि भण्डार लोकमर्र् र्वल्डसि 2000000 

३ २०७६।११।१२ सडक तनमािर् स्मतृि र्वशाल कन्स्ट्रक्सन ४९०००० 
८ २०७७।३।३१ सडक तनमािर् ,, 580000 

 जम्मा  

 
4६७0000   

103  अनगुमन िथा सम्परीक्षर्– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट 
गने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम 
कििव्य प्रमखु प्रशासकीय अतधकृिको हनुे व्यवस्था छ । यो वषिको लेखापरीक्षर्को क्रममा सम्परीक्षर् 
भई गि वषिसम्मको बााँकी बेरुज ुतनम्नानसुार रहेको छ ।                              रकम रू. हजारमा 

गि वषिसम्मको बेरुजू  
(A) 

यो वषि संपरीक्षर् गररएको बेरुजू  
(B) 

गि वषिसम्मको बााँकी बेरुजू  
 (C=A-B) 

४३०२५ २५०७७ १७९४८ 
 

 

104  आ.व. २०७५।७६ मा फर्छ्यौट भएको वेरुजकुो र्स्थति तनम्नानसुार रहेको छ । 
 

 

तस.नं. वेरुज ु
दफा नं. 

वेरुजकुो संर्क्षप्त व्यहोरा फर्छ्यौटको लातग पेशको आधार सम्परीक्षर् 

असलुी प्रमार् तनयतमि पेश्की  

1.  २९ सेवा करारमा खिि   1765630.00 
 

1765630.00 

2.  ३७ कामदारको डोर हार्जर नपगु 
 1423000  

 

1423000.00 

3.  ३८ तनमािर् व्यवसायीको प्रयोग 
  3097331.34  

3097331.34 
4.  ३९ पटक पटक खररद 

  1690152.00 

 

1690152.00 
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5.  ४१ सोझै खररद 
  1730231.87 

 

1730231.87 

6.  ४७ अन्य संस्थालार् भकु्तानी 
  2250405.00 

 

2250405.00 

7.  ४८ क्याम्पसलार् अनदुान 
  500000.00 

 

500000.00 

8.  ४९ तनजी स्रोिका र्शक्षकको िलब 
  1165000.00 

 

1165000.00 

9.  ५१ अतिररक्त भत्ता 
  113000.00 

 

113000.00 

10.  ५९ करारका कमििारीको िलव 
  93000.00 

 

93000.00 

11.  ६० प्रसे सल्लाहकारको िलव खिि 
  183000.00 

 

183000.00 

12.  ६३ र्वत्तीय समानीकरर्बाट सवारी 
खररद   

11055830.00  11055830.00 

 
105  अद्यावतधक वेरुज ु - यस पातलकाको २०७६।७७ सम्मको फछ् यौट गनि बााँकी बेरुजकुो र्स्थति 

देहायअनसुार रहेको छ 

गि वषिसम्मको 
बााँकी बेरुजू (A) 

यो वषि संपरीक्षर् 
गररएको बेरुजू (B) 

यो वषि कायम 
बेरुजू (C) 

संपरीक्षर्बाट 
कायम बेरुज ू(D) 

अध्यावतधक बााँकी 
बेरुजू  

(E=A-B+C+D) 

४३०२५ २५०७७ १७९१५ ० ३५८६३ 
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सर्ञ्चि कोष र्ववरर् 

आतथिक वषि २०७६।७७ 

(रू. हजारमा) 

स्थानीय िह र्जल्ला 

 आय 

जम्मा आय 

व्यय 

मौज्दाि 
गि 
वषिको 

र्जम्मेवारी 

समानीकरर् 
अनदुान 

राजस्व 
वााँडफााँट 
रकम 

आन्िररक 
आय 

अन्य आय िाल ुखिि 
पूाँजीगि 
खिि 

अन्य 
खिि 

जम्मा खिि 

1 2 3 ४ ५ ६ (2+3+4+५) 7 8 9 10 (7+8+9) 1१(1+६-१०) 
 दंगीशरर् गाउाँपातलका दाङ 35346 263281 48185 4478 1725 353015 183299 50627 33195 267121 85894 

 

बेरुजू बगीकरर् (र्वतनयोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोवार) 
(रू. हजारमा) 

स्थानीय िह 

र्जल्ला 

प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रयाबाट फछ्र्यौट बााँकी बेरुजू बााँकी बेरुजू 
दफा सङ्खख्या 

रकम 

दफा सङ्खख्या 
रकम 

दफा सङ्खख्या 
रकम 

असूल 

गनुिपने 

तनयतमि गनुिपने पेश्की 

सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी 
अतनयतमि 
भएको 

प्रमार् कागजाि 

पेश नभएको 
राजस्व लगि 

र्जम्मेवारी नसारेको 
सोधभनाि 
नतलएको 

जम्मा कमििारी अन्य जम्मा 

 दंगीशरर् गाउाँपातलका दाङ 
86 23 

2542

6 

0 6 7511 86 17 17915 1311 1022 15582 0 0 16604 0 0 0 

 

 बेरुजूको अद्यावतधक र्स्थति 

(रू. हजारमा) 
गि वषि सम्मको बााँकी यस वषि फछ्र्यौट  बााँकी बेरुजू यस वषिको स.प.बाट कायम बेरुजू यो वषिको कायम बेरुज ू बााँकी 

43025 25077 17948 0 17915 35863 

 


