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Serving the Nation and the People 

दूरदृष् ि (Vision)  
 

जनहहतकािालग जवाफदेहहता, पारदष्शाता र लन ठा प्रवर्द्ान गने हवश् वसनीर् संस्था हनु प्रर्त् नशीि रहने । 

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

benefit of the people) 

 

गन्तव्र् (Mission)  

 

सरोकारवािािाई सावाजलनक कोषको दक्षतापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश् वस्त पाना स्वतन्र एवं गरु्स्तरीर् 
िेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने ।  

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

efficiently used) 

 

 

मूल्र् मान्र्ता (Core Values)  

 
 

लन ठा (Integrity) 

स्वतन्रता (Independence) 

व्र्ावसाहर्कता (Professionalism) 

पारदष्शाता (Transparency) 

जवाफदेहहता (Accountability) 



 

महािेखापरीक्षकको कार्ाािर् 

Office of the Auditor General 
बबरमहि,  काठमाडौं, नेपाि 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

 

Phone: 4258174, 4266034, 4255707, A.G.Fax: 977-1-4268309, Fax: 977-1-426-27-98, Post Box: 13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np  Website : www.oagnep.gov.np 

 "जनहहतका िालग जवाफदेहहता, पारदष्शाता र लनष्ठा प्रवधानमा हवश्वासनीर् िेखापरीक्षर् संस्था"  

(प्रदेश नं.१ र प्रदेश नं.2 िेखापरीक्षर् महालनदेशनािर्) 
पर संखर्ााः २०७८/७९           

च.नं. १५० 
लमलताः २०७८/५/४  

 
 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 
ग्रामथान गाउँपालिका, 
गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्,  

मोरङ । 

हवषर्ाः िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन । 

 

 नेपािको संहवधानको धारा २४१ बमोष्जम त्र्स कार्ापालिकाको आलथाक वषा २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् 

सम्पन्न गरी िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोष्जम र्ो प्रलतवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रलतवदेन 

िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोष्जम प्रर्ोजनको िालग अनरुोध छ । 

 
 
 

                                                                        (नेर कुमार खरी) 

                                                                              नार्व महािेखापरीक्षक

http://www.oagnep.gov.np/


 

 

महािेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपािको संहवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहका सबै सरकारी कार्ाािर्को 
िेखापरीक्षर् लनर्लमतता, लमतव्र्र्ीता, कार्ादक्षता, प्रभावकारीता र औष्चत्र्को आधारमा महािेखापरीक्षकबाि हनु े
व्र्वस्था छ । िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महािेखापरीक्षकिे प्रत्रे्क गाउँपालिका र 
नगरपालिकाको िेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अिग अिग प्रलतवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोष्जम स्थानीर् तहको 2076।77 को आलथाक कारोबारको िेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो प्रलतवेदन 
जारी गररएको छ। 

स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर् नेपािको संहवधान, िेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी िेखापरीक्षर् मानदण्ड, 
हवत्तीर् िेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् तह िेखापरीक्षर् लनदेष्शका, महािेखापरीक्षकको वाहषाक िेखापरीक्षर् 
र्ोजना र लनकार्सँग सम्बष्न्धत ऐन, लनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । िेखापरीक्षर्को प्रमखु 
उद्देश्र्हरुमा हवत्तीर् हववरर्को शरु्द्ता, प्रचलित कानूनको पािना, बजेि तथा र्ोजना तजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजलनक सम्पष्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, ष्जम्मेवारी र जवाफदेहहता एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा 
रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोत साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको पािना भए नभएको हवश्लषेर् गरी हवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा 
सधुारका िालग सझुाव प्रस्ततु गरी सशुासन प्रबर्द्ानमा िेवा प¥ुर्ाउन ुिेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आलथाक वषा २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चात जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रलतवेदन उपर प्राप्त प्रलतहक्रर्ाका हवषर्हरु लमिान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सहहतको अष्न्तम प्रलतवेदन पठाइएको छ । प्रलतवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाि 
स्थानीर् तहमा रहेको सीलमत स्रोत साधनको उपर्ोग गरी हवकास लनमाार् र सेवा प्रवाहमा लमतव्र्हर्ता, दक्षता र प्रभावकाररता हालसि गना सहर्ोग 
पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फिस्वरुप स्थानीर् तहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेहहता र पारदष्शाता प्रबर्द्ान हनुे हवश्वास लिइएको छ ।  

िेखापरीक्षर्बाि मूित: आन्तररक आर् र राजस्व बाँडफाँिको प्रक्षपेर् र्थाथापरक नरहेको, आन्तररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्किन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुि ददएको, बक्र्ौता असिुीमा प्रभावकारीता नआएको, बजेि 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजिे राखेको, खचा पश्चात बजिे तथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाान्तमा बढी खचा गरेको, 
खररद कानून हवपरीत सोझै खररद गरेको, अत्र्लधक प्रशासलनक खचा गरेको, बचत अनदुान हफताा नगरेको, हवतरर्मूखी खचाको बाहलु्र्ता रहेको 
जस्ता प्रवृष्त्त देष्खएका छन ्। त्र्सैगरी हवकास लनमाार्तफा  र्ोजना प्राथलमकीकरर् नगरेको, साना तथा िुके्र आर्ोजनाको छनौि गरेको, जहिि 
प्रकृलतका कार्ाहरु समेत उपभोक्ता सलमलतबाि गराएको, तोहकएबमोष्जम जनसहभालगता नजिेुको, दीगो हवकासका िक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम 
तजुामा नगरेको, दीघाकािीन हवकासको खाका तजुामा नभएको जस्ता समस्र्ा रहेका     छन ्।  

स्थानीर् तहको आन्तररक ब्र्वस्थापनतफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशष्क्तको कमी रहेको, कमाचारी लनर्षु्क्त तथा बढुवामा प्रदेश 
िोकसेवा आर्ोगको परामशा नलिएको, सेवा प्रवाहमा अपेष्क्षत सधुार हनु नसकेको, स्रोत, साधन र सम्पष्त्तको दरुुस्त अलभिेख नरहेको, सञ्चालित 
र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अलभिेख नराखेको, बैंक हहसाब हववरर् तर्ार गने नगरेको, िेखाङ्कन तथा समग्र प्रलतवेदन प्रर्ािी र आन्तररक 
लनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्तररक िेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् तहमा िेखा सलमलतको गठन, 
कार्ाक्षेर, िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन उपर छिफि र बेरुजू फर्छ्यौि सम्बन्धी स्पष्ट कार्ाहवलध तजुामा हनु बाँकी रहेको पाइएको छ । 
िेखापरीक्षर्बाि औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गत हवगतका बेरुज ुउपर अपेष्क्षतरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेत देष्खएन । 

समर् र जनशष्क्तको सीलमतताको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् तहको कार्ास्थिमा न ै उपष्स्थत भइा िेखापरीक्षर् गररएको लथर्ो । 
िेखापरीक्षर्को क्रममा िेखापरीक्षर् िोिीिे स्थानीर् तहका प्रमखु सहहतका पदालधकारीहरुसँग छिफि समेत गररएको लथर्ो । िेखापरीक्षर् 
प्रलतवेदनमा उल्िेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाि स्थानीर् तहको हवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौलतक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउने स्थानीर् तहका सबै पदालधकारी तथा कमाचारीहरु र िेखापरीक्षर् तथा प्रलतवेदन 
तर्ारीमा संिग्न र्स कार्ाािर्का कमाचारीहरु सबैिाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  

 

                (िंकमष्र् शमाा, दंगाि) 

      २०७8 भाद्र ४  गते                                                                      महािेखापरीक्षक



 

महािेखापरीक्षकको कार्ाािर् 

Office of the Auditor General 
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                               (प्रदेश नं 1 र 2  िेखापरीक्षर् महालनदेशनािर्) 

 

संखर्ााः २०७८/७९                                                                                                   लमलताः2078।५।४ 
च.नाः १४९                                                        
श्री अध्र्क्षज्रू्,  
ग्रामथान गाउँपालिका,  
गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्, 

मोरङ ।           
हवषर्ाः  िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन 

 कैहफर्त सहहतको रार् 

हामीिे ग्रामथान गाउँपालिकाको आलथाक वषा २०७६।७७ को हवत्तीर् हववरर् र त्र्ससँग सम्बष्न्धत आर् व्र्र् हववरर् तथा िेखा हिप्पर्ीहरुको िेखापरीक्षर् 
गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रलतवेदनको कैहफर्त सहहतको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्िेख भएका हवषर्िे पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ 31 मा 
समाप्त भएको आलथाक वषा २०७६।७७ को हवत्तीर् हववरर् र त्र्ससँग सम्बष्न्धत आर् व्र्र् हववरर्िे स्थानीर् तहसँग सम्बष्न्धत प्रचलित कानून र परम्परा 
बमोष्जम सारभतूरुपमा सहह तथा र्थाथा अवस्था ष्चरर् गदाछ ।  

कैहफर्त सहहतको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. िेखापरीक्षर्मा देष्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा लमलत २०७७।११।१ मा जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रलतवेदन उपर प्राप्त प्रलतहक्रर्ा सहहतका प्रमार् 

कागजातका आधारमा फर्छ्यौि भएका दफाहरु हिाई कार्म व्र्होराको अष्न्तम प्रलतवेदन पाना चौहवस (२४) र्सैसाथ संिग्न छ ।  
२. िेखापरीक्षर्बाि रु. १ करोड ६० िाख ५ हजार बरेुजू देष्खएको छ । सोमध्रे् असिु गनुापने रु. १७ िाख ७९ हजार, प्रमार् कागजात पेश गनुापने 

रु. १५ िाख ६५ हजार, लनर्लमत गनुापने रु. १ करोड २ िाख १२ हजार र पेश्की रु. २४ िाख ४९ हजार रहेको छ ।   
३. आम्दानी तथा खचाको शे्रस्ता नगदमा आधाररत िेखा प्रर्ािी अविम्बन गरेकोिे पालिकाको पेश्की बाहेक सम्पष्त्त तथा दाहर्त्व र्कीन हनुे कुन ैजानकारी 

खिुाएको छैन ।   
हाम्रो िेखापरीक्षर् कार्ा नेपािको संहवधान, िेखापरीक्षर् ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नेपाि सरकारी िेखापरीक्षर्मान, मागादशान 
तथा िेखापरीक्षर्सँग सम्बष्न्धत अन्र् प्रचलित कानून बमोष्जम गररएको छ । हवत्तीर् हववरर् तर्ार गने स्थानीर् तहसँग हामी स्वतन्र छौं ।त्र्सका िालग 
स्वीकृत आचारसंहहता अनसुार हामीिे काम गरेका छौं । िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका िेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका िालग 
पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाािर् हवश्वस्त छ ।   

हवत्तीर् हववरर् उपर व्र्वस्थापन र िेखाउत्तरदार्ी अलधकारीको ष्जम्मेवारी 
आलथाक कार्ालबलध तथा हवष्त्तर् उत्तरदाहर्त्व ऐन, २०७६ र स्थालनर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ तथा अन्र् प्रचलित काननु बमोष्जम सही र र्थाथा हनु ेगरी 
हवत्तीर् हववरर् तर्ार गने तथा जािसाजी वा अन्र् गल्तीका कारर् हवत्तीर् हववरर् सारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत स्वरुपमा बन्न ेगरी आवश्र्क आन्तररक 
लनर्न्रर् प्रर्ािी िाग ुगने ष्जम्मेवारी पालिका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्ाकार्ापालिका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत ग्रामथान गाउँपालिकाको 
हवत्तीर् प्रलतवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका िालग ष्जम्मेवार रहेका छन ्।   

हवत्तीर् हववरर्को िेखापरीक्षर् उपर िेखापरीक्षकको ष्जम्मेवारी 
हवत्तीर् प्रलतवेदन समग्रमा जािसाजी वा अन्र् गष्ल्त समेतका कारर् सारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत रहेको होस ् भलन उष्चत आश्वस्तता प्राप्त गरी रार् 
सहहतको िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन जारी गनुा िेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् हो । िेखापरीक्षर्मा उष्चत आश्वस्ततािे सामान्र् स्तरको आश्वस्तता सम्प्रदान गरेको हनु्छ, तर 
िेखापरीक्षर् ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नेपाि सरकारी िेखापरीक्षर्मान, मागादशान तथा िेखापरीक्षर्सँग सम्बष्न्धत अन्र् 
प्रचलित कानून बमोष्जम गने िेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पलन सबै प्रकारका जािसाजीजन्र् वा अन्र् गष्ल्त पत्ता िगाउन सक्न ेलनष्श्चतता भन ेहुँदैन 
। हवत्तीर् हववरर्का उपर्ोगकताािे सामान्र्तर्ा गने आलथाक लनर्ार्मा न ैफरक पाना सक्न ेअवस्था देष्खएका एउिै वा समग्रतामा हनु ेहवशेष वा जािसाजीजन्र् 
वा अन्र् गल्तीिाई सारभतू रुपमा गित आकँडा मालनएको छ ।  
  
 
 
                                                                                                        (नेर कुमार खरी) 

                                                                                                   नार्व महािेखापरीक्ष
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ग्रामथान गाउँपालिका 
िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन 

२०७६/७७ 

पररचर् – स्थानीर् नेततृ्वको हवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्लतिाई सदुृढ गरी स्थानीर् तहमा हवधाहर्की, कार्ाकारीर्ी र न्र्ाहर्क 
अभ्र्ासिाई संस्थागत गना स्थानीर् सरकारको संचािन गने उद्देश्र्िे र्स  गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारिे 
संचािन गने कार्ामा सहकाररता, सह–अष्स्तत्व र समन्वर्िाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभालगता, उत्तरदाहर्त्व, 

पारदष्शाता सलुनष्श्चत गरी नागररकिाई गरु्स्तरीर् सेवा प्रदान गनुा गाउँपालिकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स गाउँपालिका अन्तगात ७ 
वडा, ३८ सभा सदस्र्, ७१.१४  वगा हकिोलमिर क्षेरफि तथा ३७ हजार १३६ जनसंखर्ा रहेको छ । 

 

स्थानीर् सष्ञ्चतकोष - आलथाक वषा २०७६।७७ को स्थानीर् सष्ञ्चत कोष आर्-व्र्र् हहसावको संष्क्षप्त अवस्था लनम्न बमोष्जम 
रहेको छाः  

गाउँपालिकािाई एकीकृत आलथाक संकेत तथा वगीकरर् र व्र्ाखर्ा, २०७४ स्वीकृत भएको, नेपाि सावाजलनक क्षेर िेखामान 
(NEPSAS) बमोष्जमका फारामहरु सहहतको प्रालप्त र भकु्तानीको एकीकृत वाहषाक प्रलतवेदन (म.िे.प.फा.नं.२७२) अनसुार 
गाउँपालिकाको र्स वषाको आर् व्र्र् हववरर् लनम्नानसुार रहेको छ । 

 

आ.व. : २०७६/७७ अवधी : २०७६/०४/०१ - २०७७/०३/३१ 
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प्रालप्त/भकु्तानी 

वस्तगुत/सोझै 

भकु्तानी 
जम्मा 

प्राप्ती (क+ख)   ५७०६८१४४०.३७ ५४०६९८४२२.०३   ५४०६९८४२२.०३ 

क. प्रालप्त (संष्चतकोषमा आम्दानी 
बालँधने) 
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   २२००० मािसामान तथा 
सेवाको उपर्ोग 

१८ १२७१४३३३६ ९५३६६७०७.०५ ० ९५३६६७०७.०५ 

   २५००० सहार्ता (Subsidy) १८ ३०४०४००० २६७७६८०७.९१ ० २६७७६८०७.९१ 
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च. गतवषाको ष्जम्मेवारी रकम 
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    ३७८३१२५८   ३७८३१२५८ 

वषाान्तको बाकँी रकम (ङ + च)   -३७८३१२५८ ९६३८०८६९.७३   ९६३८०८६९.७३ 
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बेरुज ु
दफा 

िेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होराहरु बेरुज ुरकम 

 हवत्तीर् हववरर्को हवश्लषेर्  

1.  हवत्तीर् हववरर् – स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकािे 
प्रत्रे्क वषाको श्रावर् एक गतेदेष्ख आगामी वषाको असार मसान्तसम्मको अवलधिाई आलथाक वषा कार्म गरी 
आर् र व्र्वर्को हहसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोकीए अनसुार गाउँपालिका तथा 
नगरपालिकािे आफ्नो आलथाक कार्ा प्रर्िीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स सम्बन्धमा देष्खएका व्र्होरा देहार् 
बमोष्जम छन ्

• स्थानीर् तहिे संष्चत कोषमा गत हवगतको बाँकी र्स वषा प्राप्त रकम र संष्चत कोषबाि भएको खचा स्पष्ट 
देष्खने गरी खाता राखेको छैन । 

• िेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी हकताब तथा पेश्की खाता अद्यावलधक नरहेको कारर् स्थानीर् तहिे पेश 
गरेको आर्–व्र्र् हववरर् र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था छैन ।  

पालिकािे तोकेबमोष्जमका हवत्तीर् हववरर्हरु तथा खाताहरु अद्यावलधक गरी आर् र व्र्र्को वास्तहवक ष्स्थलत 
देष्खने गरी िेखांकन गनुापदाछ । 

 

2.  आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािीाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोष्जम स्थानीर् तहिे 
आफ्नो कार्ाािर्बाि सम्पादन गररने कार्ा लमतव्र्र्ी, प्रभावकारी, लनर्लमतता र दक्षतापूर्ा ढंगबाि सम्पादन गना 
र हवत्तीर् प्रलतवेदन प्रर्ािीिाई हवश्वसनीर् वनाउन तथा प्रचलित कानून वमोष्जम कार्ा सम्पादन गना आाःआफ्नो 
कामको प्रकृलत अनसुारको आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािी तर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुने व्र्वस्था छ । 
गाउँपालिकािे र्स हकलसमको कार्ाहवलध बनाएको छैन । कार्ाािर्बाि सम्पादन गररने कार्ा लमतव्र्र्ी, 
प्रभावकारी, लनर्लमतता र दक्षतापूर्ा ढंगबाि सम्पादन गना र हवत्तीर् प्रलतवेदन प्रर्ािीिाई हवश्वसनीर् बनाउन 
समस्र्ा परेको ष्स्थलत रहेको छ । आन्तररक लनर्न्रर् सम्वन्धी अन्र् व्र्होराहरु देहार्मा उल्िेख छ । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरलभरको आधारभतू तथर्ांक 
संकिन अलभिेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापने सो गरेको पाईएन ।  

• पालिकािे कार्ाक्रमगत तथा र्ोजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पालिकाबाि र्स वषा संचालित 
कार्ाक्रम तथा र्ोजनाको कार्ाान्वर्न र सेवा प्रवाह समतेको वाहषाक कार्ाक्रम अनसुारको प्रगलत तर्ार 
गरेको पाईएन।  

• हवषर्गत क्षरेमा संचािन हनुे कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, तालिम गोष्ठीतफा  बढी केन्द्रीत भई 
हवतरर्मखुी रहेको पाईर्ो।   

• वडा कार्ाािर्मा रहेका ष्जन्सी समान सहहतको अलभिेख देष्खने गरी पालिकाको मूि ष्जन्सी खाता 
अद्यावलधक गरेको पाईएन । 

• सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ११२ बमोष्जम लनमाार् कार्ाको बीमा गराउन ु पने 
व्र्वस्था छ तर वीमा गने परीपािीको हवकास भएको पाईएन । 

• प्रत्रे्क कमाचारीका पदको कार्ाहववरर् वनाई िागू गरेको पाईएन । (लनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा 
५) 

• उद्देश्र् प्रालप्तमा आइपने सम्भाहवत जोष्खमको पहहचान गरी लनराकरर् गरेको पाईएन । (आलथाक कार्ाहवलध 
लनर्माविी २०६४ को लनर्म ९५) 

• ष्जन्सी लनरीक्षर् प्रलतवेदन वमोष्जम ममात तथा लििाम गनुापने भनी उल्िेख भएकोमा सोको कार्ाान्वर्न 
भएको पाईएन । (आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी २०६४को लनर्म ५०(३) 

• कार्ाािर्िे वषाभरी सम्पादन गरेको कामको वाहषाक आलथाक कारोवार प्रलतवेदन तर्ार गरेको पाईएन ।  
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• केही र्ोजनाको िागत अनमुान तर्ार स्वीकृलत नापी मूल्र्ाङ्कन ठेक्का हवि  कार्ा सम्पन्न प्रलतवेदनमा स्वीकृत 
गरेको लमलत उल्िेख गरेको पाईएन ।  

• भ्रमर् अलभिेख खाता अद्यावलधक राखेको पाईएन । (भ्रमर् खचा लनर्माविी २०६४ को दफा २१) 
• भ्रमर् प्रलतवेदन तर्ार गरी पेश गने गरेको पाईएन  । 

• उपभोक्ता सलमलतबाि लनमाार् सम्वन्धी कार्ा गदाा सावाजलनक खररद ऐन तथा खररद लनर्माविी वमोष्जमको 
खररद हवलध अपनाएको पाईएन ।(सावाजलनक खररद ऐनको दफा ३।१) 

• उपभोक्ता सलमलतिे गरेका कामकारबाहीको सम्बन्धमा सावाजलनक खररद अनगुमन कार्ाािर्िे तोकेको 
प्रहक्रर्ा बमोष्जम तोहकएको अवलध लभर सामाष्जक िेखापरीक्षर् गनुा पनेमा केही उपभोक्ता सलमलतहरुिे सो 
वमोष्जम सामाष्जक िेखापरीक्षर् गरेको पाइएन । (सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म 
९७(७)  

• आर्करमा दताा नभएकोिाई आर् ठेक्का ददएको पाईर्ो । 

• लनकार्को आ.व. २०७६÷७७ को नीलत तथा कार्ाक्रममा उल्िेख भएका कार्ाक्रम मध्रे् कलत उरे्द्श्र् परुा 
भर्ो वा प्रगलत प्रालप्त भर्ो र कुन कुन कार्ाक्रम परुा भएका छैनन भलन हवश्लषेर् गरेको छैन । नीलत तथा 
कार्ाक्रम र बजेिमा उल्िेष्खत व्र्होराको कार्ाान्वर्न सम्बन्धमा प्रलतवेदन तर्ार गनुापने देष्खन्छ । 

• आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ७४(१) मा पेश्की लिनपुदाा कुन कामको लनलमत्त के कलत 
पेश्की चाहहने हो त्र्सको हववरर् पेश गनुापने समेत उल्िेख छ । कार्ाक्रम सञ्चािनको िालग पेश्की लिदा 
त्र्सको हववरर् पेश गरे तापलन स्वीकृत कार्ाक्रमको नम्सामा आधाररत नभएको हुँदा आवश्र्क भन्दा बढी 
पेश्की ददने गरेको पाइर्ो । एक कार्ाक्रमको िालग पेश्की ददएपलछ सो कार्ाक्रम सम्पन्न नभएसम्म अको 
कार्ाक्रमको पेश्की ददन नहनुेमा कमाचारीिाई पेश्की मालथ पेश्की ददने गरेको पाइर्ो । र्सरी आवश्र्कता 
भन्दा बढी पेश्की ददने र पेश्की मालथ पेश्की ददने कार्ामा लनर्न्रर् हनुपुछा । 

• सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ११ मा रु. २५ हजार भन्दा मालथको मािसामान खररद 
गदाा सम्वष्न्धत मािसामानको स्फेष्शहफकेशन सहहत िागत अनमुान तर्ार गरेर मार खररद गनुा पने सो 
अनरुुप गरेको देष्खएन। 

• स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमोष्जम स्थानीर् तहिे र्ोजना बनाउँदा 
सहभालगतमूिक उत्पादनमूिक र प्रलतफि प्राप्त र्ोजना छनौि गरी प्राथलमकीकरर् गनुापने व्र्वस्था छ । 
साथै र्ोजना वनाउँदा मध्र्म तथा दीघाकािीन प्रकृलतका आर्ोजनाहरुको सूची समेत तर्ार गरी 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुने व्र्वस्था छ । गाउँपालिकािे सो बमोष्जमको सूची तर्ार नगरी सािबसािी 
र्ोजनाहरुमार संचािन गरेको छ । 

• सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७ को उपलनर्म (११) मा लनमाार् कार्ा सम्पन्न 
गररसकेपलछ सावाजलनक लनकार्िाई प्राप्त भएको भौलतक संरचनाहरुको हववरर् खिुाई अलभिेख राख्नपुने 
देष्खन्छ । 

• सावाजलनक खररद ऐन, २०६३ तथा लनर्माविी, २०६४ अनसुार खररद संझौतामा उल्िेष्खत अवलधमा 
लनमाार् कार्ा सम्पन्न गनुापदाछ ।  

• सावाजलनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खररद कार्ा गदाा प्रलतस्पधाा सीलमत हनुेगरी िुक्रा िुक्रा 
पारी खररद गना नहनुे व्र्वस्था छ भने लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ३ मा खररद कारवाहीको तर्ारी 
प्र्ाकेष्जङ्ग सम्वन्धी व्र्वस्था छ । सावाजलनक खररद कार्ा गदाा एउिै प्र्ाकेजमा समावेश गना सहकन े
प्रकृलतको कामिाई प्र्ाकेष्जङ्ग गरी वढी भन्दा वढी प्रलतस्पधाा हनुेगरी वोिपरको माध्र्मबाि खररद 
गनुापदाछ । त्र्स कार्ाािर्िे उस्तै प्रकृलतको कार्ािाई समेत प्र्ाकेष्जङ्ग नगरी िुक्रा िुक्रा गरी वषैभरी 
एक पिकमा रु ५ िाख भन्दा घहिको हनुेगरी पिक पिक सोझै खररद (३ विा खलु्िा दरभाउपर लिई 
)गरेको देष्खएको छ । खररद ऐन तथा लनर्माविीमा भएको व्र्वस्थाको पूर्ा पािना गनुापदाछ ।  

• मूल्र् अलभवृहर्द् कर लनर्माविी, २०53 को लनर्म 6 क मा ठेक्का सम्झौता र कर भकु्तानीको जानकारी 
सम्वष्न्धत आन्तररक राजस्व कार्ाािर्िाई नददई आलथाक वषाको अन्तमा मार ददइएको तथा इ िीलडएस 
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नगरेको । 

• कार्ाािर्िे उद्दशे्र् प्रालप्तमा आइपने सम्भाहवत जोष्खमहरु पहहचान गरी लनराकरर्को प्रर्ास गरेको अलभिेख 
राखेको पाईएन । 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररत पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रलसद हवि भपााइहरुमा लसिलसिेवार नम्वर 
राखी कार्ाािर् प्रमखुिे तोकेको कमाचारीिे भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेत िगाई दस्तखत गरी 
प्रमाष्र्त गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• सावाजलनक खररद लनर्माविी, 2064 को लनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वाहषाक खररद र्ोजना 
तर्ार गनुापनेमा तर्ार गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोष्जम आलथाक वषा शरुु हनुभुन्दा पन्र ददन अगाव ै
पालिकािे आफ्नो क्षेरलभरको लनमाार् सामाग्री मूल्र् ज्र्ािा भाडा तथा अन्र् महशिुको स्थानीर् न्र्नुतम 
दररेि तोक्न ुपनेमा तोकेको पाईएन । 

• ठेक्काहरुको हवस्ततृ हववरर् देष्खने गरी ठेक्का खाता र कष्न्िन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजलनक खररद लनर्माविी बनाई 
िागू गना सक्ने व्र्वस्था भएकोमा बनाएको पाईएन ।  

• सावाजलनक खररद लनर्माविी, 2064 को लनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न भएका आर्ोजना तथा 
कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सलमलतिाई हस्तान्तरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्था दताा ऐन, २०३४ दफा ३ पालिकाबाि संचािन भएका हवलभन्न र्ोजना लनमाार् कार्ा गना सम्झौता 
गठन गरेका उपभोक्ता सलमलत ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्ता प्राप्त हनुे गरी दताा गरेको पाइएन ।  

• सञ्चालित र्ोजनाको सूचना पािीमा आर्–व्र्र् अपेष्क्षत र वास्तहवक िाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान र 
कार्ासम्पादन िगार्तका हवषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवािा सहहतको सावाजलनक सनुवुाई र सावाजलनक 
परीक्षर्िाई अलनवार्ा गनुा गराउन ुपनेमा अलधकांशताः पािना भएको पाईएन । 

• वातावरर्को संरक्षर्को एकीकृत दीघाकालिन र्ोजना तर्ार गरेको पाईएन । 

• पालिकाको हवकास लनमाार् व्र्वस्थापन तथा सेवा प्रवाहका िालग आवश्र्क प्राहवलधक तथा प्रशासलनक 
कमाचारीको अभाव रहेको पाईर्ो । 

• सशुासन व्र्वस्थापन तथा सञ्चािन लनर्माविी, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्िेष्खत सेवाहरुको 
कार्ाान्वर्न ष्स्थती अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र तर् गरेको पाईएन । 

• लनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 ख 2 वमोष्जम तिवी प्रलतवेदन पाररत गराएर मार तिव भत्ता 
भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाािर्िे तिवी प्रलतवेदन पाररत नगरी खचा िेखेको पाईर्ो । 

• मन्रािर्को लमलत 2073।12।25 को पररपर अनसुार र्स पालिकामा समाहहत भएका साहवकका गाँउ 
हवकास सलमलतको नाममा रहेका पेश्की तथा वेरुजकुो िगत तर्ार गरेको पाईएन ।  

• हवत्तीर् जवाफदेहहता पािनााः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ४५ मा अलधकार प्राप्त 
अलधकारीिे सरकारी रकम लनकासा ददँदा वा खचा गदाा लनर्लमतता, लमतव्र्हर्ता, कार्ादक्षता, प्रभावकारीता र 
औष्चत्र्को दृहष्टकोर्िे आम्दानी, खचा, िेखा र त्र्सको ष्जन्सी, नगद मौज्दात तथा आलथाक कारोबार 
सम्बन्धी व्र्वस्था र लनर्म पर्ााप्त छन ्र लतनीहरुको पािना गररएको छ भन्ने कुरामा हवश्वस्त हनुपुदाछ। 

     आन्तररक लनर्न्रर् व्र्वस्थािे लनर्लमतता, लमतव्र्र्ीता, पारदष्शाता र सेवा प्रवाहमा असर पने भएकोिे 
उल्िेष्खत लनर्मको प्रावधान पािना गरी उपर्ुाक्त हवषर्मा सधुार गनुापदाछ । 

3.  हववरर् सावाजलनकाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७६(३) मा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिे 
गाउँपालिकाको कोषबाि खचा भएको रकमको चौमालसक प्रगलत त्र्स्तो अवलध समाप्त भएको पन्र ददनलभर 
कार्ापालिकाको बैठकमा पेश गनुापने तथा दफा ७६(४) मा आफ्नो आर् र व्र्र्को हववरर् प्रत्रे्क महहनाको 
सात गतेलभर सावाजलनक गनुापने व्र्वस्था छ । गाउँपालिकािे खचाको प्रगलत हववरर् तथा आर् व्र्र्को हववरर् 
सावाजलनक गरेको देष्खएन । अताः काननु बमोष्जम प्रगलत हववरर् कार्ापालिकामा पेश गने तथा आर् व्र्र्को 
हववरर् सावाजलनक गनुापदाछ । 
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 बजेि तथा कार्ाक्रम   

4.  बजेि पेश, पाररत र अष्खतर्ारी - स्थानीर् तह संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् तहिे आगामी 
आलथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापालिकाबाि स्वीकृत गराई असार १० गते लभर पेश गने र 
र्सरी पेश भएको बजेि छिफि गरी असार मसान्तलभर सभाबाि पाररत गनुापने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको 
दफा ७३ मा सभाबाि बजेि स्वीकृत भएको ७ ददनलभर स्थानीर् तहका प्रमखुिे प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृतिाई बजेि खचा गने अष्खतर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् तहमा उपाध्र्क्ष श्री 
फुिकुमारी चौधरीिे लमलत २०७६।३।१० गते रु. ४१ करोड ३ िाख ७४ हजारको बजेि सभा समक्ष पेश 
गरेकोमा लमलत २०७६।३।३०। मा पाररत भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् तहका प्रमखुिे लमलत 
२०७६।५।५ मा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई बजेि खचा गने अष्खतर्ारी प्रदान गरेको देष्खन्छ । कानूनिे 
तोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान पेश गरी पाररत गने र अष्खतर्ारी ददनेतफा  ध्र्ान ददनपुदाछ  

 

5.  चौमालसक पूजँीगत खचा - आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म  २३ बमोष्जम स्वीकृत भएको 
कार्ाक्रममा लनर्म २५ बमोष्जम चौमालसक प्रगलत हववरर् बनाई पेश गनुापने र चौमालसक कार्ािक्ष्र् तथा 
कार्ाक्रम बमोष्जम कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे उपिव्ध 
गराएको हववरर् अनसुार चौमालसक पूजँीगत खचाको ष्स्थलत देहार् बमोष्जम छ । वषाान्तमा हतारमा काम 
गराउँदा कामको गरु्स्तरमा असर पने देष्खएकोिे लनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचा गने 
पररपािीमा लनर्न्रर् गनुापदाछ । 

पूजँीगत खचा 
शीषाक 

कुि खचा 

चौमालसक खचा (रु.हजारमा) 

आषाढ महहनाको 
मार खचा प्रथम 

चौमालसक 
दोस्रो चौमालसक तेसे्र चौमालसक 

 ८३७४१ ५७७८ १९८५१ ५८११२ ३८९८० 

 

 

6.  गाउँपालिकािे रु. ५ िाख भन्दा कमका िुके्र र्ोजनाहरुको सञ्चािन गरेको देष्खन्छ । र्स्तो प्रकृलतका 
र्ोजनाहरुको िालग आलथाक मानवीर् साधनहरुको िागतको तिुनामा प्राप्त प्रलतफि न्रू्न हनुे तथा ददगो 
हवकासमा समेत िेवा नपगु्ने देष्खन्छ । अताः कार्ाािर्िे उपिब्ध स्रोत साधनहरुिाई लमतव्र्र्ी तररकािे 
पररचािन गरी प्रभावकारी रुपिे उच्चत्तम प्रलतफि प्राप्त गने तथा वाहषाक र्ोजना तथा बजेि तजुामा गदाा 
उल्िेष्खत लनदेष्शकाको कार्ाान्वर्नमा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

7.  मध्र्कािीन खचा संरचनााः अन्तर सरकारी हवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा स्थानीर् तहिे 
सावाजलनक खचाको हववरर् तर्ार गदाा आगामी तीन आलथाक वषामा हनुे खचाको प्रक्षेपर् सहहत देहार्को हववरर् 
सहहत मध्र्कािीन खचा संरचना तर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । गाउँपालिकािे उक्त बमोष्जम खचाको मध्र्कािीन 
खचा संरचना समेत तर्ार गनुापदाछ । तर गाउँपालिकािे सो गरेको देष्खएन । 

(क) प्रस्ताहवत र्ोजनाको उद्देश्र्, 

(ख) प्रस्ताहवत र्ोजनाको िालग सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गना वा खचा छुिर्ाउन आवश्र्कताको पुयाई, 

(ग) प्रस्ताहवत र्ोजना कार्ाान्वर्न हनु सक्न ेआलथाक वषा र त्र्सपलछका दईु आलथाक वषामा प्राप्त हनु सक्न े
प्रलतफि र उपिष्ब्ध, 

(घ) प्रस्ताहवत र्ोजना िागू गना आवश्र्क पने खचाको हववरर्, 

(ङ) खचा व्र्होने स्रोत र खचा गररएको रकमबाि प्राप्त हनु सक्ने प्रलतफि र उपिष्ब्धको प्रक्षपेर्, 

(च) प्रस्ताहवत र्ोजनाको मध्र्म अवलधको खचाको रर्नीलत र त्र्सको वाहषाक खचासगँको तादाम्र्ता, 
(छ) सञ्चालित र्ोजना भए गत आलथाक वषामा छुिर्ाइएको खचा अनसुार िक्ष्र् हालसि भए नभएको र्थाथा 
हववरर् । 

गाउँपालिकािे मध्र्मकािीन खचा संरचाना स्वीकृत गरी िागू गरेको पाइएन । ऐनको व्र्वस्था बमोष्जम 
सावाजलनक खचाको हववरर् तर्ार गनुापदाछ ।  

 

 



 

7 

 

8.  श्रोत अनमुान तथा वजेि सीमााः स्थानीर् सरकार सञ्चािन  ऐन, २०७४ को दफा ६६  वमोष्जम 
गाउँपालिकामा प्राप्त हनुे आन्तररक आर् राजश्व वाँडफाँडबाि प्राप्त हनुे रकम अनदुान ऋर् र अन्र् आर्को 
प्रक्षेपर् तथा सोको सन्तलुित हवतरर्को खाका र बजेि सीमा लनधाारर् गना ४ सदस्र्ीर् सलमलत गठनको 
व्र्वस्था छ । उक्त सलमलतिे आर्को प्रक्षेपर् सन्तलुित हवतरर्मा बजेि सीमा लनधाारर् बजेि तथा कार्ाक्रमको 
प्राथलमकीकरर् बजेि तजुामा मागादशान गनुापने र कार्ापालिकामा पेश गने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा हवषर्गत 
क्षेर तथा पूवााधार क्षेरमा रकम हवलनर्ोजन गरी र्ोजना छनौि तथा सोको प्राथलमकीकरर् गरी आंष्शक रुपमा 
कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएता पलन ठुिा पूवााधार क्षेरिाई बजेिको प्राथलमकतामा नराखेकोिे साना ठुिा मझौिा पूवााधार 
क्षेरको हवकासमा बजेि व्र्वस्थापन गरी आगामी ददनमा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सहकने छनौि गररन ुपदाछ । 
वजेि तथा श्रोतको प्राथलमकता तर्ार गरी र्ोजना कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउने तफा  हवशेष ध्र्ान पगु्न ुआवश्र्क छ। 

 

9.  चौमालसक हववरर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७६(५) मा स्थानीर् तहिे स्थानीर् सष्ञ्चत 
कोषमा भएको आर् व्र्र्को चौमालसक शीषाकगत हववरर् तर्ार गरी संघीर् अथा मन्रािर् , प्रदेश अथा 
मन्रािर् तथा राहिर् प्राकृलतक स्रोत तथा हवत्त आर्ोगमा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे चौमालसक 
हववरर् तोहकएको लनकार्मा पठाएको देष्खएन । अताः काननुको पररपािना हनुपुदाछ । 

 

10.  सेवा प्रवाह ष्स्थलताः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) मा गाउँपालिकाको काम कताव्र् 
र अलधकारको व्र्वस्था रहेको छ । गाउँपालिकािे वडा कार्ाािर्बाि सम्पाददत नागररकता लसफाररस, घरबािो, 
नाता प्रमाष्र्त, पष्िकरर्को तथर्ांक तथा अलभिेखिाई व्र्वष्स्थत तलु्र्ाउँदै सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी 
बनाउनपुदाछ । र्स गाउँपालिका तथा अन्तगातका वडाबाि र्स बषा सम्पाददत सेवा प्रवाहको ष्स्थलत लनम्नानसुार 
रहेकोछ । 
क्र.सं हववरर् लनवेदन संखर्ा लसफाररस संखर्ा कैहफर्त 

१ नागररकता लसफाररस ७५७ ७५७  
२ घरबािो लसफाररस १२७० १२७०  
३ नाता प्रमाष्र्त २३४ २३४  
४ जन्म मतृ्र् ुदताा  ९०३ ९०३  
५ अन्र् ३४३४ ३४३४  

 

 

11.  र्ोजनागत िक्ष्र् प्रगलताः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी २०६४ को लनर्म २४ मा चौमालसक प्रगलत हववरर् पेश 
गने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे सञ्चािन गरेका पालिकास्तरी तथा वडास्तरीर् आर्ोजनामध्रे् सबै आर्ोजनाको 
उपर्ुाक्त लनर्म बमोष्जम अनसूुची-२ बमोष्जमको ढाँचामा प्रगलत हववरर् ददएको देष्खएन । जसबाि सञ्चालित 
र्ोजना तथा कार्ाक्रमको कार्ा सम्पादन र प्रगलत सम्वन्धमा एहकन गना तथा पालिकाबाि सञ्चालित कार्ाक्रमको 
उपिष्ब्ध सम्वन्धमा हवश्लषेर् गना सहकएन। लनर्माविीिे तोके वमोष्जमको ढाँचामा हक्रर्ाकिापगत पररमार् र 
खचा देष्खने गरी प्रगलत प्रलतवेदन तर्ार गनुापने पदाछ । 

 

12.  खररद र्ोजनााः सावाजलनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६ बमोष्जम सावाजलनक लनकार्िे तोहकए बमोष्जम 
खररदको गरुुर्ोजना तथा वाहषाक खररद र्ोजना तर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे सो अनरुुप खररद 
र्ोजना तर्ार गरेको पाइएन । अत ऐन तथा लनर्माविीमा तोके बमोष्जम गरुु र्ोजना तथा वाहषाक खररद 
र्ोजना बनाउने र सो बमोष्जम खररद व्र्वस्थापन गनेतफा  कार्ाािर्िे ध्र्ान ददनपुनेछ । 

 

13.  र्ोजना छनौिाः स्थानीर् तहको वाहषाक र्ोजना तथा बजेि तजुामा ददग्दशान, २०७४(पररमाष्जात) को बुदँा न +. ३ 
मा गाउँपालिकािे वाहषाक र्ोजना तथा बजेि तजुामा गदाा लनम्न हवषर्िाई प्राथलमकता ददनपुने व्र्वस्था छ ।  
क) आलथाक हवकास तथा गररबी लनवारर्मा प्रत्र्क्ष र्ोगदान परु्र र्ाउने 
ख) उत्पादनमिुक तथा लछिो प्रलतफि प्राप्त गना सहकने 
ग) जनताको जीवनस्तर आम्दानी र रोजगारी बढ्ने 
घ) स्थानीर् सहभालगता जटु्ने स्वमंसेवा पररचािन गना सहकने तथा िागत कम पगु्ने 
ङ) स्थानीर् स्रोत साधन र सीपको अलधकतम प्रर्ोग हनुे 
च) महहिा, बािबालिका तथा हपछलडएका क्षेर र समदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्ने 
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छ) िैलगंक समानता र सामाष्जक समावेशीकरर् अलभवृहर्द् हनुे 
ज) दीगो हवकास वातावरर्ीर् संरक्षर् तथा सम्बर्द्ान गना सघाउ परु्र र्ाउने आदद । 

वाहषाक र्ोजना तथा वजेि तर्ार गदाा ददग्दशानमा उल्िेष्खत व्र्होराको पािना गरेर मार संचािन गनुापदाछ ।  
 संगठन तथा कमाचारी व्र्वस्थापन  

14.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोष्जम 
स्थानीर् तहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमता, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्कता समेतिाई ध्र्ानमा राखी 
कमाचारी समार्ोजन भएपलछ मार संगठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् तहमा संगठन संरचना 
कार्म हनु े व्र्वस्था छ । पालिकामा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत सहहत ८२ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा 
िेखापरीक्षर् अवलध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अलधकृत सहहत ७५ पदपूती भएको देष्खन्छ । 

 

15.  कमाचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् तहिे आफ्नो अलधकार क्षेर 
र कार्ाबोझको हवश्लषेर् गरी संगठन तथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी प्रकृलतको कामको िालग तथा 
सेवा करारबाि लिईन ेकमाचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गना नसहकने व्र्वस्था छ 
। तर पालिकािे हवलभन्न १२ पदमा ४१ जना कमाचारीहरु करारमा लनर्षु्क्त गरी रु. ११४२६४१८।- खचा 
िेखेको छ ।  
    त्र्सैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) वमोष्जम पालिकािे नगर प्रहरी, सवारी चािक,  कार्ाािर् सहर्ोगी, 
पिम्बर, इिेक्िीलसर्न, चौहकदार, मालि, बगैँचे िगार्तका पदमा मार करारवाि सेवा लिन सहकने व्र्वस्था 
गरेको छ । स्थानीर् तहिे मालथ उल्िेष्खत पद वाहेकको हवलभन्न ६ पदमा ६ जना करार लनर्षु्क्त गरी 
बषाभरीमा रु.७३२५३०।- भकु्तानी गरेको अलनर्लमत देष्खएको रु....... 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

७३२५३०/- 

16.  बढी ग्रडे भकु्तानीाः- ६२७.-२०७७।३।२९ कमाचारी समार्ोजन ऐन २०७५ को दफा ७ को उपदफा ४ मा  
सरकारी सेवामा शे्रर्ीगत रुपमा कार्ारत कमाचारी प्रदेश वा स्थानीर् तहमा समार्ोजन गदाा कमाचारीको सेवा 
अवलध र शैष्क्षक र्ोग्र्ताको आधारमा तह लमिान र ग्रडे कार्म हनुे गरी समार्ोजन गरेको छ । तर 
कार्ाािर्िे देहार्का कमाचारीहरुिाई सो ऐनमा कार्म गरेको ग्रडे भन्दा बढी ग्रडे भकु्तानी गरेको हुँदा बढी 
रकम असिु गरी स्थानीर् संष्चत कोषमा दाष्खिा गनुा पने रु. 

कमाचारीको नाम समार्ोजन 
भएको पद 

आ.व.२०७४।७५ 
मा बढी ग्रेड 
भकु्तानी रकम 

आ.व.२०७५।७६ 
मा बढी ग्रेड 
भकु्तानी रकम 

चाड पवा 
खचा 

२०७६ 

थप संचर् 
कोष 

जम्मा 
रकम 

सा.सुु. 
कर 
कट्टी 

जम्मा बढी 
भकु्तानी 

ग्रडे रकम ग्रडे रकम 

चन्द्रप्रकाश कटे्टि अ.छैिौ २४ २४४०८ ७२ ८६४०० ७२०० ११०८१ १२९०८९ १०६९ १२८०२० 

िेकनाथ ष्घलमरे अ.छैिौ २० २०३४० ७२ ८६४०० ७२०० १०६७४ १२४६१४ १०३३ १२३५८१ 

बािकृर् ढकाि अ.छैिौ २० २०३४० ७२ ८६४०० ७२०० १०६७४ १२४६१४ १०३३ १२३५८१ 

हवश्वमर्ी न्र्ौपाने स.पाँचौ ३ २३४९ १२ ११२८० ९४० १३६३ १५९३२ १३२ १५८०० 

जम्मा ३९०९८२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

३९०९८२/- 

17.  कमाचारी जोष्खम भत्तााः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८६ मा स्थानीर् सेवा शता तथा सहुवधा 
सम्वन्धी आधारभतु लसर्द्ान्त र मापदण्ड संघीर् काननु वमोष्जम हनुे तथा दफा ८८ मा स्थानीर् सेवाका 
कमाचारीको शरुु तिव स्केि प्रदेश सरकािे तोके वमोष्जम हनुे र त्र्सरी प्रदेश सरकारिे नतोकेसम्म नेपाि 
सरकारिे तोके वमोष्जम हनुे व्र्वस्था छ। गाउँपालिकािे गाउँपररषद्को लनर्ार्ानसुार गाउँपालिकामा कार्ारत 
पलछल्िो तीन महहना हाष्जर भएका कमाचारीहरुिाई कोरोना जोष्खम स्वरुप रु.९२९१०३।- भत्ता भकु्तानी 
भएको देष्खर्ो । उक्त सहुवधा संघीर् काननुको लसर्द्ान्त र मापदण्ड अनकूुि तथा लनर्मसम्मत नदेष्खएको रु. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

९२९१०३।- 
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18.  उपदानाः साहवक दईु गाउँ हवकास सलमलतका कमाचारी हवहािाि हवश्वास थारु, मोलतपरु गा.हव.स. कार्ाािर्बाि 
लमलत २०६६।४।१ गते र ष्जतनारार्र् भगत थारु, लसधराहा गा.हव.स. कार्ाािर्बाि २०६७ साि देष्ख 
अलनवार्ा अवकाश भएको उल्िेख छ । लनजहरुिाई उपदान रकम भकु्तानी गना बाँकीको प्रमार् बेगर 
गाउँपालिकाको पाँचौ गाउँसभाको लनर्ार् नं. हवहवध(१७) मा लनजहरुिाई जनही रु. १,५०,०००।- का दरिे 
उपदान ददने लनर्ार् गरेको पाईर्ो । भकु्तानी पाउने आधार र बाँकी रहेको प्रमार् वेगर गाउँसभाको लनर्ार्को 
आधारबाि भकु्तानी गरेकोिे  असिु उपर गरी स्थानीर् संष्चत कोषमा दाष्खिा गना पने रु.    

 

 

 

 

 

 

 

३०००००/- 

 कानून लनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  

19.  कानून र सञ्चािन ष्स्थलत – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् तहहरुिे 
आफ्नो अलधकारक्षेर लभरका हवषर्मा ऐन तथा सोको अलधनमा रही लनर्म लनदेष्शका, कार्ाहवलध र मापदण्ड 
बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् तह सञ्चािनको िालग संघीर् मालमिा 
तथा सामान्र् प्रशासन मन्रािर्बाि ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपिब्ध गराएकोमा र्स पालिकािे हािसम्म 
३ विा ऐन, २ विा लनर्माविी र  ७ विा कार्ाहवलध तथा मापदण्ड लनमाार् तथा  राजपरमा प्रकाशन गरी 
कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको छ । 

 

20.  न्र्ाहर्क सलमलत –  स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देष्ख ५३ सम्म अलधकार क्षेर तथा 
न्र्ार् सम्पादन प्रहक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सलमलतमा परेको उजरुीमध्रे् मेिलमिाप प्रकृलतका आधारमा 
हववाद दताा भएको ३ महहनालभर िुङ्गो िगाउने व्र्वस्था छ । तर िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त हववरर् अनसुार 
र्ो बषा ७९ हववाद दताा भएकोमा ५३ विा मार फछ र्ौि भई २६ विा बाँकी देष्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन 
प्रहक्रर्ािाई ऐनिे तोकेको म्र्ादलभर फछ र्ौि वा कारबाही हकनारा गरी िुङ्गो िगाउनपुदाछ । 

 

21.  हवत्तीर् जवाफदेहहता पािनााः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ४५ मा अलधकार प्राप्त 
अलधकारीिे सरकारी रकम लनकासा ददँदा वा खचा गदाा लनर्लमतता, लमतव्र्हर्ता, कार्ादक्षता, प्रभावकारीता र 
औष्चत्र्को दृहष्टकोर्िे आम्दानी खचा िेखा र त्र्सको ष्जन्सी नगद मौज्दात तथा आलथाक कारोबार सम्बन्धी 
व्र्वस्था र लनर्म पर्ााप्त छन ्र लतनीहरुको पािना गररएको छ भन्न ेकुरामा हवश्वस्त हनुपुदाछ। 

 

 राजस्व तफा   

22.  आन्तररक आम्दानीाः  नेपािको संहवधान २०७२ को धारा २३० बमोष्जम गाउँपालिकािे आलथाक ऐन, २०७६ 
तर्ार गरी िागू गरेको भएतापलन सोही अनरुुप लनधााररत दरमा शलु्क तथा कर रकम लनर्लमत रुपमा असिु 
गने गरेको पाइएन । 

• गाउँपालिका क्षेरमा रहेका हवलभन्न व्र्ापार व्र्वसार् परामशादाता िगार्तका सबै लनकार् बैंक तथा हवत्तीर् 
संस्था, अन्र् सघं सस्था आददिाई अलनवार्ा दताा गराउने नवीकरर् गने तथा लनधााररत वाहषाक कर दस्तरु 
समेत असिु गने कार्ा प्रभावकारी रुपमा भए गरेको पाइएन । 

• मनोरिन कर वापत कुनैपलन रकम असिु गरेको पाइएन । गाउँपालिका क्षेरमा रहेका लसनेमा घर तथा 
चिष्चर भवन  तथा होििको दताा नहवकरर् तथा वाहषाक कर असिु गरेको पाइएन । 

• हवलभन्न सघं संस्थाका घर तथा कार्ाािर् बहािकर असिु गना पूवा अध्र्र्न गने तथा कार्ाान्वर्न 
प्रभावकारी रुपमा गने तफा  कार्ाािर्को हवशेष ध्र्ानाकषार् हनुपुने देष्खन्छ । 

जस्तै पसि तथा हवलभन्न कार्ाािर्हरुको पूर्ा हववरर् तर्ार गने दताा तथा नहवकरर् अद्यावलधक गने प्रलत 
वगा हफिमा स्थान अनसुार बहािदर लनधाारर् गरी असिु गनुापने । 

 

23.  व्र्वसार् कराः गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेरलभर तोहकएको व्र्ापार व्र्वसार् वा पेशामा पूजँीगत िगानी र 
आलथाक कारोबारको आधारमा तोहकए बमोष्जम व्र्वसार् कर िगाई असिु गना सक्न े व्र्वस्था अनसुार र्स 
आलथाक वषामा व्र्वसार् कर रु. ७,८७,३२६।- असिु गरेको देष्खर्ो । प्रत्रे्क वषा कर असिु नभएका 
व्र्वसार्ी करदाताहरुको अलभिेख खडा गरी काननुी प्रहक्रर्ा माफा त कर रकम असिुी गनुापने देष्खन्छ । 

 

 

24.  अनमुानमा घिी आर्ाः गाउँपालिकािे पेश गरेको आर् व्र्र्को अनमुानमा आन्तररक आर् तफा  कर सेवा शलु्क 

दस्तरु वापत अनमुालनत रु. ४२८०६२५८।०० आर् प्राप्त हनुे प्रक्षपेर् गरेकोमा आलथाक वषा २०७६।७७ 
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मा रु. ३५५८२०९९।६४   अथाात अनमुानको तिुनामा १६.८८ प्रलतशत घिी आर् प्राप्त गरेको छ । 
आर्को अनमुान र वास्तहवक प्रालप्त हवच धेरै फरक परेको कारर् पहहचान गरी वास्तहवक श्रोतको र्थाथाता 
एहकन गरी आर् आजान गने तफा  हवशेष रुपिे ध्र्ान ददन आवश्र्क देष्खएको छ । 

25.  राजश्व कारोबारको िेखााः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म लनर्म ९२ (१) मा प्रत्रे्क 
कार्ाािर्िे राजश्वको िेखा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्वाि स्वीकृत ढाँचामा राख्नपुने उल्िेख छ । 
कार्ाािर्िे राजश्व आम्दानी तफा  म.िे.प.फा.नं. १०५ र १०८ नराखेको तथा  दैलनक राजश्व असूिीको भौचर 
उठाएको देष्खएन । लनर्माविीको व्र्वस्था अनसुार म.िे.प.फा.नं. १०५ र म.िे.प.फा.नं. १०८ राष्ख राजश्व 
असिुी िेखा व्र्वष्स्थत गनुापदाछ । साथै असिुी रकम असिु भएको भोिीपल्ि दाष्खिा गनुापनेमा वडा 
कार्ाािर्िे  हढिा दाष्खिा गने गरेको देष्खर्ो । असिुी रकम लनर्मानसुार समर्मै दाष्खिा गनुापदाछ । 
आम्दानी जस्तो संवेदनशीि हवषर्मा गष्म्भर भई अलनवार्ा रूपमा राख्नपुने दैलनक आम्दानी एवं बैङ्क दाष्खिा 
खाताहरूको प्रर्ोग गरी आन्तररक आर्िाई व्र्वष्स्थत बनाउन ुपने देष्खन्छ । 

 

26.  रलसद लनर्न्रर् खातााः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ अनसुार स्थानीर् तहिे आन्तररक आम्दानी हनुे 
रकमहरूको नगदी रलसद कट्टा गरी त्र्सिाई दैलनक आम्दानी हकताबमा प्रहवष्टी गरी तोहकएको समर्मा बैङ्क 
दाष्खिा खातामा प्रहवष्ट गनुापदाछ । कार्ाािर्िे राजस्व असिुीमा प्रर्ोग हनुे रलसद के कलत छपाई भर्ो गत 
हवगतका कलत रसीद बाँकी लथए र र्ो वषा खचा भई के कलत आगामी वषाको िालग ष्जम्मेवारी सारेको छ तथा 
वडाहरुमा के कलत रलसद पठाएको हो सो खुल्ने रलसद लनर्न्रर् खाता राख्न ेनगरेकोिे राजस्व असूिीमा प्रर्ोग 
हनुे रलसद उपर्ुाक्त ढङ्गबाि प्रर्ोग भएको छ भन्न सहकने आधार भएन । रलसदको प्रर्ोगिाई व्र्वष्स्थत 
बनाइनपुदाछ । 

 

27.  जररवाना दस्तरु — खोिा जन्र् पदाथा अबैध चोरी लनकासी गरी अनालधकृत रुपमा ढुवानी गने व्र्ष्क्तिाई 
स्थानीर् प्रहरीको समन्वर्मा लनर्न्रर् लिई याक्िर प्रलत हिप रु. १००००।००,  हिपर प्रलत हिप रु. 
२००००।०० र जे.लस.हव.(स्काभेिर) रु. ३००००।०० जररमाना गरी स्थानीर् सष्ञ्चत कोषमा दाष्खिा गने 
गाउँकार्ा पालिकाको लनर्ार्मा उल्िेख छ । तर देहार् बमोष्जमको िर्ाकिर लनर्न्रर्मा लिई कार्ापालिकाको 
लनर्ार् भन्दा कम जररवाना दस्तरु लिएकोिे छुि दस्तरु लिई स्थानीर् सष्ञ्चत कोषमा दाष्खिा गनुापने रु. 
क्र।स
। 

गाडीको हवरर् लनर्न्रर्मा 
लिएको लमालत 

गाडीको 
हववरर् 

प्राप्तजरीमाना िाग्ने 
जररमाना 

प्राप् गनुा पने 
जररमाना 

१ को २ त ३९४० २०७६।६।९ याक्िर  ३००० १०००० ७००० 
२ को २ त २६२२ २०७६।८।२७ याक्िर  ३००० १०००० ७००० 
३ को २ त ३०८३ २०७६।८।२७ याक्िर  ३००० १०००० ७००० 
४ को २ त ११९६ २०७६।८।२९ याक्िर  १००० १०००० ९००० 
५ को १ ख ५६८८ २०७६।८।२९ हिपर  १०००० २०००० १०००० 
६ को १ ख ४४९६ २०७६।८।२९ हिपर १०००० २०००० १०००० 
 जम्मा ५००००  

 

 

 

 

५०००० 

28.  असिुी गना बाकँी आन्तररक आर् – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ हवत्तीर् अलधकार 
क्षेर अन्तगात हवलभन्न कर तथा शलु्क िगाउने र आर् ठेक्का बापत बक्र्ौता रकम समेत असिुी गने व्र्वस्था 
छ । तर आर् ठेक्का कबोि गरेको व्र्वसार्ी वा व्र्ष्क्तिे कार्ाािर्मा कबोि गरेको रकम सम्झौता अनसुार 
समर्मै दाष्खिा गनुापनेमा देहार्को ठेक्कामा कबोि गरेको व्र्ष्क्तिे ठेक्का रकम दाष्खिा नगरेको हुँदा उक्त 
रकम असिु गरी स्थानीर् सष्ञ्चत कोषमा दाष्खिा गनुापने रु. 
हाि ठे्ठक्का करदाताको नाम सम्झौता रकम  दाष्खिा रकम  बाँकी रकम  
वडा नं. २  हवजर् खवास  १२८००० ६५००० ६३००० 

वडा नं. ४ हेमनारार्र् धामी  १३०००० ६५००० ६५००० 
वडा नं. ७ नरेश कुमार माझी  २५५००० २०२५०० ५२५०० 

जम्मा  १८०५००  

 

 

 

१८०५०० 
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29.  मूल्र् अलभवहृर्द् कर असिुी नगरेको– मूल्र् अलभवृहर्द् कर ऐन, २०५२ र लनर्माविी, २०५३ अनसुार आर् 
ठेक्कामा मूल्र् अलभवृहर्द् कर असिुी गरी दाष्खिा गनुा पनेमा र्स वषा पालिकावाि आर् ठेक्का वन्दोवस्त भएका 
तपलसिको आर् ठेक्काहरुमा मूल्र् अलभवृहर्द् करको रकम असिु गरी दाष्खिा गरेको नदेष्खएकोिे असिु गरी 
संघीर् राजश्व खातामा जम्मा भएको प्रमार् पेश हनुपुने रु.  

लस।नं ठेक्का िागेको क्षेर ठेक्का लिठेको नाम ठक्का कर वाहेक 
रकम 

मूल्र् अलभवृहर्द् कर 
दाष्खिा बाँकी 

१ वडा नं. २  हवजर्कुमार खवास  १२८००० १६६४० 

२ वडा नं. ३ ष्शवनारार्र् सरदार ६०००० ७८०० 

३ वडा नं. ४  हेम नारार्र् धामी  १३०००० १६९०० 

४ वडा नं. ५ शवुािाि थारु  १४०००० १८२०० 

५ वडा नं. ६ िैहरी कुमारी चौधरी  ४५५०० ५९१५ 

६ वडा नं. ७ नरेश कुमार माझी  २५५००० ३३१५० 

जम्मा ९८६०५  

 

 

९८६०५/- 

 

 पदालधकारी सहुवधा  

30.  सल्िाहाकाराः गाँउ तथा नगर सभाका सदस्र्हरुिे पाउने सहुवधा सम्बन्धमा व्र्वस्था गना बनेको ऐन, २०७५ 
को दफा ३ को उपदफा ३ अनसुार कार्ापालिकाको लनर्र्ा बमोष्जम एक जना लनजी सष्चवको रुपमा राख्न 
पाउने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्था अनरुुप  नगर प्रमखुिाई एक जना लनजी सष्चवको व्र्बस्था गरेको 
अिावा कमि प्रकाश चौधरीिाई कानूनी सल्िाहाकार लनर्कु्त गरेको पाइर्ो । ऐनमा व्र्वस्था नभएको 
सल्िाहाकार लनर्कु्त गरी गाउँपालिकािाई थप आलथाक व्र्र्भार पने गरी खचा िेखेको रकम लनर्मसंगत 
नदेष्खएको  रु. 
क्र.स. नाम पद पाररश्रलमक पाररश्रलमक कर कट्टी  जम्मा भकु्तानी 
१ कमि प्रकाश चौधरी कानूनी सल्हाकार १४४००० २१६०० १२२४००  

 

 

 

 

 

 

 

 

१२२४००/- 
 

 

 
31.  अन्र् प्रर्ोजनमा खचााः आलथाक कार्ाहवलध तथा हवत्तीर् उत्तरदाहर्त्व ऐन, २०७४ को दफा २४ मा खचा गने 

कार्ावहवलध र मापदण्दको बारेमा उल्िेख गरेको छ । अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, वडाध्र्क्ष, कार्ाापालिका सदस्र् तथा 
वडा सदस्र्हरु देहार्को स्थान तथा उद्देश्का िालग वाहषाक कार्ाक्रमा नपरेको कार्ाको िालग भ्रमर्मा गएको 
तथा भ्रमर्बाि के कस्ता उपिब्धी हाँलसि भर्ो सो हवषर् समेिेर प्रलतवेदन समेत पेश नभएको भकु्तानी रु. 
गो.भौ.नं. पदालधकारीहरु भ्रमर्मा गएको स्थान  उद्देश्र् भ्रमर् रकम 

२२८-२०७६।१०।१० कार्ापालिकाका 
पदालधकारीहरु 

पष्श्चम तराईका हवलभन्न 
ष्जल्िा 

क्षमता अलभवृहर्द् २४८६०० 

५४०-२०७७।३।१० वडा सलमलतका 
पदालधकारीहरु वडा नं. ६ 

कोशीिप्प ु ष्चतवन  स्पष्ट नखिेुको  ८०६०० 

७२-२०७६।६।१६ वडाध्र्क्ष बैजनाथ हवश्वास हेिौडा प्रर्ोजन नखिेुको ८५०० 
५३६-२०७७।३।१० वडा सलमलतका पदालधकारी िाहान  घरेि ु तथा साना 

उद्योग अविोकन 
५८४०० 

५६७-२०७७।३।१४ वडा नं. ७ का 
पदालधकारीहरु 

वेिवारी कानेपोखरी  र्ोजना सम्वन्धी 
अन्तहक्रा र्ा 

८०५०० 

६२१-२०७७।३।२१ वडा नं.१ का 
पदालधकारीहरु 

झापामा वाि सेवा 
केन्द्रको अविोकन  

अविोकन  २८००० 

 वडा सलमलतका 
पदालधकारीहरु 

तेह्रथमुका हवलभन्न 
स्थानहरुको 
क्वारेन्िाईन अविोकन  

अविोकन ४२५०० 

६५३-२०७७।३।२५ वडा नं. ५ का उिााबारी  क्वारेन्िाईन अविोकन २४१०० 

 

 

 

५७१२००/- 
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पदालधकारीहरु 
जम्मा ५७१२००  

 हवलनर्ोजन तफा  (गा.पा. पूजँीगत)  

32.  सम्पष्त्त हस्तान्तरर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा  ९७ ,९८ र १०४ अनसुार हवषर्गत 
कार्ाािर्को चि अचि सम्पष्त्त दाहर्त्व तथा अलभिेख त्र्सरी कार्म भएका गाउँपालिकामा स्वताः हस्तान्तरर् 
हनुे व्र्वस्था छ। र्सरी हस्तान्तरर् हनुे सम्पूर्ा सम्पष्त्तको अलभिेख तथा ष्जन्सी िगत खाता २०७५ असार 
मसान्त लभर स्थानीर् तहिे तर्ार गरी प्रलतबेदन तर्ार गनुापने व्र्वस्था गरेकोमा गाउँपालिकािे वडागत समेत 
सम्पष्त्तको अलभिेख तथा ष्जन्सी िगत तर्ार नगरेको कम्प्र्िुर ल्र्ापिप हप्रन्िर र अन्र् फलनाचर जस्ता मूल्र्वान 
समानहरु ष्जम्मेवारी साने गरेको पाईएन। र्सरी ष्जन्सी मािसामानको आम्दानी नजनाउँदा ष्जन्सी 
मािसामानहरु हराउन हहनालमना हनु सक्न े हुँदा खररद गररएका मािसामानहरुको प्रकृलत अनसुार सम्बन्धीत 
ष्जन्सी खातामा आम्दानी जनाई ष्जन्सी खाता अद्याबलधक गनुापदाछ । 

 

33.  कष्न्िन्जेन्सी खचााः सावाजलनक खचाको मापदण्ड र लमतव्र्हर्ता सम्बन्धी लनदेष्शका, २०७५ को संसोधन अनसुार  
कुनै कामका िालग कष्न्िन्जेन्सी रकम आवश्र्कता नपने भएमा रकम छुयाउन ुहुँदैन । सावाजलनक खररदमा 
कष्न्िन्जेन्सी रकम लनधाारर् गनुापदाा आवश्र्कता र लमतव्र्हर्ताको लसर्द्ान्तिाई ध्र्ानमा राखी 
आवश्र्कताअनसुार  ५ प्रलतशतसम्म कष्न्िन्जेन्सी रकम छुयाउन सहकने छ । र्सरी छुयाएको कष्न्िन्जेन्सी 
रकम को कार्ाक्रम बनाई अलधकारप्राप्त अलधकारीबाि स्वीकृत गराएर मार खचा गनुापनेछ । सो रकममध्रे् 
५० प्रलतशतभन्दा बढी रकम  चािू प्रकृलतको शीषाकमा खचा गना पाइने छैन साथै सो खचाको हववरर् आलथाक 
मालमिा तथा र्ोजना मन्रािर्मा समेत पेश गनुापनेछ  । तर कार्ाािर्िे कष्न्िन्जेन्सी खचाको अलभिेख स्पष्ट 
राखेको छैन । के कलत चािू प्रकृलतमा खचा भएको हो अलभिेख अद्यावलधक हनु ुपछा ।  

 

34.  र्ोजनागत खचा खातााः त्र्स गाउँपालिकाको गाउँसभािे गाउँपालिका पूजँीगत तफा  हवलभन्न र्ोजना तथा 
कार्ाक्रमको िालग रु.१५ करोड ७५ िाख १६ हजार हवलनर्ोजन गरेकोमा र्ोजनागत खचा खाता नराखेको 
कारर् कुन कुन र्ोजनामा के कलत रकम भकु्तानी भर्ो र के कलत खचा भएको हो र्हकन गना सहकएन । 
र्स्तो खाताको अभावमा कुन कुन र्ोजनामा के कलत रकम भकु्तानी भर्ो र के कलत बाँकी रहेको छ स्पष्ट 
नहनुे र एउिै र्ोजनामा दोहोरो भकु्तानी हनुे जोष्खम समेत हनुे देष्खएको छ । र्ोजनागत खचा खाता अलनवार्ा 
तर्ार गरी पेश हनुपुदाछ ।  

 

35.  उपभोक्ता सलमलतको छनौि – सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७ मा एक करोड सम्मको 
िागत अनमुान भएको लनमाार् कार्ा वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुार्बाि गराउन 
सक्ने र र्सका िालग सम्बन्धीत काम र सेवाको प्रकृलत पररमार् िाग्ने रकम उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही 
समदुार्को व्र्होने वा व्र्होनुा पने रकम र अन्र् आवश्र्क कुराहरु खिुाई सावाजलनक लनकार्िे सावाजलनक 
सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गना वा त्र्स्तो सलमलत वा समदुार् आफैं िे प्रस्ताव वा लनवेदन पेश गना सक्ने 
व्र्वस्था रहेको छ । तर कार्ाािर्िे र्स वषा उपभोक्ता सलमलतबाि कार्ा गराउँदा संझौता बाहेक संझौता 
पूवाका उक्त प्रकृर्ा पािना गरेको कुनै कागजात तथा आधार पेश हनु आएन । र्सबाि हवकास लनमाार् 
कार्ामा उपभोक्ता सलमलत छनौिको आधार पारदशी र प्रलतस्पधाात्मक तवरिे भएको देष्खएन । र्सबाि लनमाार् 
कार्ाको समर् िागत र गरु्स्तरमा असर पने हुँदा उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समूह छनौि गदाा उक्त 
लनर्माविीको व्र्वस्था पािना गरी पारदशी र प्रलतस्पधाात्मक तवरिे गररन ुपदाछ । 

 

36.  नापी हकतावाः लनमाार् कार्ाको हवस्ततृ अलभिेखाकंनका िालग स्वीकृत ढाँचाको नापी हकताब म.िे.प.फा.न.५१२ 
मा उल्िेख गनुापने गरी महािेखापरीक्षकबाि स्वीकृत गराई महािेखा लनर्न्रक कार्ाािर्िे िागू गरेको छ । 
उक्त नापी हकताबमा ठेक्का नं., आलथाक वषा, कार्ाािर्को नाम, लनमाार् व्र्वसार्ीको नाम, कामको नाम र स्थान 

चेनेज काम शरुु भएको लमलत सम्पन्न हनुपुने लमलत र सम्पन्न भएको लमलतका साथै अष्घल्िो लबिसम्म भएको 
कामको पररमार् र भकु्तानी रकम हािको लबिबाि भएको कामको पररमार् र भकु्तानी हनुे रकम समेत 
हािसम्म भएको कामको पररमार् र रकम समेत स्पष्ट रुपमा उल्िेख गरी नापजाँच गने लसफाररस गना र 
स्वीकृत गने कमाचारीको पद नाम हस्ताक्षर र लमलत समेत उल्िेख हनुपुने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे उक्त 
प्रर्ोजनिाई नापी हकताव प्रर्ोग गदाा िजु लसििाई नै नापी हकताव मानी कार्ा गना गरेको देष्खन्छ । र्सरी 
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तर्ार गरेको नापी हकताब काम तामेि भएको बीस वषा पलछमार धलु्र्ाउन लमल्ने भलन सरकारी कागजात 
धलु्र्ाउने लनर्माविी, २०२७ को अनसूुची ५ को बदुा नं ३ मा उल्िेख छ । िेखापरीक्षर् क्रममा परीक्षर् 
गदाा कष्न्िन्जेन्सी खचा नापी हकतावमा चढाएको पाइएन । नापी हकताव तोहकएको ढाँचामा सबै व्र्होरा 
नखिुाई िजुलसिमा राखदा आवश्र्कता अनसुार २० वषासम्म आवश्र्क सूचना लिन सहकने अवस्था छैन । 
िजुलसििाई नै नापी हकताव मान्ने व्र्वस्थािाई लनर्मिे छुि ददएको पलन देष्खदैन । तसथा नापी हकतावमा 
खिुाउनपुने सबै व्र्होरा खिुाई कोषका प्रमखुबाि प्रमाष्र्त गरी नापी लनर्न्रर् खाता  म.िे.प.फा.न. ५१२ 
मा अलभिेख चढाई नापी हकताव प्रर्ोगमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

37.  कार्ा स्वीकार र कार्ासम्पन्न प्रलतवेदनाः सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ११७ मा सावाजलनक 
लनकार्िे सम्पन्न भएको लनमाार् कार्ा स्वीकार गदाा कार्ा स्वीकार प्रलतवेदन तर्ार गरी मार लनमाार् कार्ाको 
भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ । र्स्तै लनर्म १२५ मा लनमाार् कार्ा सम्पन्न भएको तीस ददनमा लनमाार् 
व्र्वसार्ीिे एज हवल्ि नक्सा पेश गनुापने रिुी सच्चाउन े दाहर्त्वको अवलध समाप्त भएपलछ स्वीकृत ड्रइङ्ग 

लडजाइन स्पेलसहफकेशन बमोष्जम भए नभएको जाँचबझु गरी कार्ासम्पन प्रलतवेदन तर्ार गनुापने त्र्स्तो कार्ा 
सम्पन्न प्रलतवेदन एक तह माथीको अलधकारी समक्ष पेश गनुापने त्र्स्तो अलधकारीिे आवश्र्क देखेमा जाँचबझु 
गराउन सक्न ेर जाँचबझु गदाा ड्रइङ्ग लडजाइन स्पेलसहफकेशन बमोष्जम भएको पाएमा लनमाार् कार्ा स्वीकृत गने 
व्र्वस्था छ । र्स आर्ोजनािे लनमार्ा कार्ा सम्पन्न भएपलछ कार्ा ष्स्वकार प्रलतवेदन तर्ार नगरी कार्ासम्पन्न 
प्रलतवेदन तर्ार गरी भकु्तानी ददने गरेको देष्खर्ो । लनमार्ा कार्ा सम्पन्न भएपलछ कार्ा ष्स्वकार प्रलतवेदन तर्ार 
गरी भकु्तानी ददनपुने र रिुी सच्चाउने अवलध समाप्त भएपलछ सच्चाउनपुने रहुिहरु सच्चाएपलछ मार कार्ासम्पन्न 
प्रलतवेदन तर्ार गनुापनेमा लनमाार् कार्ा समाप्त हनुासाथै कार्ा स्वीकार प्रलतवेदन तर्ार गरेतापलन रिुी सच्र्ाउन े
अवलध पश्चात कार्ा सम्पन्न प्रलतवेदन  तर्ार देष्खएन । र्सबाि रिुी सच्चाउने अवलधको रहुिहरु सच्चाएको 
सलुनष्श्चत हनुे आधार देष्खएन । लनर्माविीको व्र्वस्था बमोष्जम कार्ा स्वीकार र कार्ासम्पन्न तर्ार गनुापने र 
कार्ासम्पन्न प्रलतवेदन एक तहमालथको अलधकारी समक्ष पेश गने व्र्वस्थाको अलनवार्ा व्र्वस्था कार्ाान्वर्न 
हनुपुदाछ । 

 

38.  गरु्स्तर पररक्षर्ाः सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ११५(१) अनसुार सावाजलनक लनकार्िे 
आपूलता गरेका मािसामान तथा लनमाार् कार्ाको सम्झौतामा उल्िेष्खत प्राहवलधक स्पेष्शहफकेसन र गरु्स्तर 
वमोष्जम भए नभएको लनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुा गराउन ुपने व्र्वस्था छ । र्ोजनामा प्रर्ोग भएको सामानको 
गरु्स्तर परीक्षर् गरेको पाइएन । गरु्स्तर परीक्षर्को व्र्वस्था कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

39.  रिुी सच्र्ाउने कार्ााः ठेक्का सम्झौता अनसुारको काम सम्पन्न भएपलछ आर्ोजनािाई लनलमात संरचना हस्तान्तरर् 
गने र हस्तान्तरर् गरेको लमलतिे १ वषासम्म रिुी सच्चाउने अवलध राखी त्र्स अवलधमा लबग्रकेा काम लनमाार् 
व्र्बसार्ी माफा त नै सच्चाई कार्ा सम्पन्न गने व्र्वस्था गररए पलन कार्ाािर्िे संचािनमा रहेका र्ोजनाहरुको 
हववरर् अद्यावलधक राखी लबग्रेका कामको िालग लनमाार् व्र्वसार्ीिाई पुूर्ा रुपमा ष्जम्मेवार बनाई रिुी 
सच्चाउन िगाउन ुपदाछ । रिुी सच्चाउन ुपने कार्ाको ठेक्कागत अलभिेख राखी रिुी सच्चाएपलछ मार कार्ा 
सम्पन्न प्रलतवेदन तर्ार गनुापदाछ ।  

 

40.  सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७(६) अनसुार उपभोक्ता सलमलत  माफा त कार्ा गदाा उपभोक्ता 
सलमलत वा समदुार्िे हरेक हकस्ताको कामको प्राहवलधक मूल्र्ाङ्कन लबि भरपाई र खचा प्रमाष्र्त गने अन्र् 
कागजात त्र्स्तो सलमलत वा समदुार्को बैठकबाि अनमुोदन गराई सम्बन्धीत सावाजलनक लनकार्मा पेश गनुापने 
व्र्वस्था गरेको छ तर र्स कार्ाािर्मा उपभोक्ता सलमलतमाफा त गररएका कामको लबि भरपाई पेश गरेतापलन 
कागजात परीक्षर् गदाा प्राहवलधक लबिमा भएको पररमार् र उपभोक्ता सलमलतिे खररद गरेको लनमाार् सामग्रीको 
पररमार्  फरक रहेको पाइएकोिे लनधााररत  नम्सा अनसुार न ै लनमाार्कार्ा भएको छ भन्न ेआस्वस्त हनुे अवस्था 
छैन । लनमाार् कार्ा गना आवश्र्क पने पररमार् भन्दा अलधक खररद तथा न्रू्न खररदको अवस्थामा उपभोक्ता 
सलमलत माफा त गररएको कामको गरु्स्तरीर् छ भन्न ेअवस्था देष्खँदैन । 
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41.  हवराि कालिमाई कन्िक्सन प्रालििे नर्ाँ वजार थिाहा पलुनतिाि माझी सडक कािो परे कार्ा गदाा Prime 

coat र Track coat को कार्ा गदाा ३२६७ वगा लमिरमा कार्ा गरेको अनपुातमा premix carpet को कामको 
भकु्तानी गदाा ९८.०१ (३२६७*०.०३) घन लमिरको मार भकु्तानी हनुपुनेमा १००.६५ घन लमिर (premix 

carpet को मोिाई ०.०३ न ै रहेको)  कामको भकु्तानी भएको देष्खएकोिे २.६४ घन लमिरको रु 
१९१९३.६४ (भ्र्ाि समेत)का दरिे असिु हनुपुने रु......     

 

 

 

 

 

 

 

५०६७१/- 
42.  हवद्या मष्न्दर  अधरुो भवन लनमाार् उपभोक्ता सलमलतिे छत  ढिान गने कार्ा गदाा घिी पररमार्मा फिामे रडको 

काम गरेको देष्खर्ो। उक्त कार्ा गना हवलभन्न छि १२ एमएमको ७९० के.ष्ज. १० एमएमको ९७० केष्ज. र 
८ एमएमको १३९ के.ष्ज. गरर जम्मा १८९९ के.ष्ज. खररद गरेको उपभोक्ता सलमलतको हविवाि देष्खन्छ । 
तर प्राहवलधक हविमा २०४२ के.ष्ज. फिामे डन्डी प्रर्ोग गरेको प्रहवलधक मलु्र्ाँकन गरी २०४२ के.ष्ज. 
फिामे डन्डीको भकु्तानी गरेको छ । आवश्र्कता भन्दा कम पररमार्मा फिामे डन्डी प्रर्ोग  गररएकोिे उक्त 
काम लनधााररत मापदण्ड बमोष्जम गरु्स्तरीर्  छ भन्नेमा आश्वस्त हनु सहकएन । र्सरी प्रर्ोग गररएको भन्दा 
१४३ के.ष्ज. वढी फिामे डन्डोको रु.१०0 का दरिे रु.१५७३० भकु्तानी ददएको हुँदा असिु हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  १५७३०/- 

43.  ग्रैह सरकारी संस्थाको कार्ााः साबाजलनक खररद लनर्माविी २०६४ को लनर्म ९९ मा १० िाख रुपैर्ाँ भन्दा कम 
रकमको कार्ा मौजदुा सूचीमा रहेका गैह्र सरकारी संस्थावाि सूचना प्रकाशन गरी सम्भव भए सम्म ६ विा र 
कष्म्तमा ३ विासँग आलथाक प्रस्ताव माग गरी कामको आवश्र्कता हकलसम समर्ावलध गरु्स्तर जनशष्क्त कार्ा 
सञ्चािन हवलध सहहतको कार्ाक्षेरगत शता र िागत मूल्र्ांकन हवलध अनसुार पारदशी रुपमा छनौि गनुा पने 
व्र्वस्था छ । गाउँपालिकािे एकि महहिा उद्यमष्शिता हवकास कार्ाक्रम अन्तरगत ३० ददने वहुिक तालिम 
सञ्चािन गदाा उज्जि एकि महहिा समाज सेवा संस्थािाई रु.५०००००/- भकु्तानी ददएको छ। सामाष्जक 
हवकास मन्रािर्‚ प्रदेश नं १ को लमलत २०७६/३/१ को परमा सावाजलनक खररद एन तथा लनर्माविी अनसुार 
जर्नेपाि होिि म्र्ानेजमेन्ि एण्ड िेलनङ प्रा.लि.िाई छनौि गरर सामाष्जक हवकास मन्रािर् र र्स संस्था वीच 
सँझौता भएको उल्िेख गरीएको छ। मन्रािर्िे उक्त संस्थासँग कस्तो खररद प्रहक्रर्ा अपनाएर सम्झौता भएको 
हो उल्िेख गररएको छैन।  सामाष्जक हवकास मन्रािर् प्रदेश १  र उज्जि एकि महहिा संस्था ग्रामथान मोरङ 
वीच २०७६/४/२८ मा सम्झौता भएको छ उक्त सम्झौताअनसुार स्थानीर् तहिे छनोि गरेका २५ जना 
तालिमप्राप्त एकि महहिािे ग्रामथान गाउँपालिकामा दताा भई तोहकएको स्थानीर् तह अन्तगातको कार्ाक्षेरमा 
व्र्वसार् सञ्चािन गनुापने उल्िेख गरेको छ त्र्स्तै सम्झौताको बुदँा नम्बर ११ मा आलथाक वषा समाप्त भएको तीन 
महहनालभर सम्पूर्ा आलथाक कारोबारको िेखापरीक्षर् गरी सोको प्रलतवेदन समूहिे मन्रािर् तथा ग्रामथान 
गाउँपालिका िाई उपिब्ध गराउनपुने उल्िेख गरेको छ। तालिममा खचाको नम्सा, िागत इस्िीमेि तर्ार नगरी 
तालिम सञ्चािन गरेको र सहभागीहरुको छनौिको मापदण्ड स्पष्ट नदेष्खएकोिे कार्ाक्रमिे अपेक्षा अनरुुप प्रलतफि 
प्राप्त हनुे हवश्वस्त आधार देष्खएन। खररद प्रहक्रर्ाको बारेमा स्पष्ट भएन तथा सम्झौता बमोष्जमको िेखापरीक्षर् 
प्रलतवेदन तथा खचाका हवि भरपाई समेत संिग्न नराखी खचा गरेको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५०००००/- 

44.  सरेुनको घरदेष्ख झवरिािको घर सम्म वािो ग्रावि उपभोक्ता सलमलतिे वािो ग्रावेि गने कार्ा गदाा नम्सा 
अनसुार ४६९ घन लमिर ग्रावेि आवश्र्क पनेमा सलमलतिे ६० हिपर (७।५ घ.लम. प्रलत हिपर) अथवा ४५० 
घन लमिर मार प्रर्ोग गरेकोमा घिी प्रर्ोग गरेको १९.०२ घन लमिरको रु.१०३९।४० को दरिे असिु 
हनुपुने रु. 

 

 

 

 

१९७६९/- 

45.  हवद्यामष्न्दर अधरुो भवन लनमाार् उपभोक्ता सलमलतिे छत ढिानको कार्ा  गदाा नम्सा अनसुार २०४२ हकिोग्राम 
रड प्रर्ोग हनुपुनेमा १८९९ हकिोग्राम मार प्रर्ोग भएको देष्खएको तर प्रहवलधक हवि अनसुार २०४२  
हकिोग्रमकै  भकु्तानी भएको देष्खएको हुँदा प्रर्ोग नभई १४३  हकिोग्रमको भकु्तानी भएको हदुा रु.११० प्रलत 
हकिोको दरिे असिु हनुपुने रु. 

 

 

 

 

१५७३०/- 

46.  लनमाार् कार्ासँग सम्वष्न्धत खातााः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४  को लनर्म ९२ मा प्रत्रे्क 
कार्ाािर्िे हवलनर्ोजन राजस्व धरौिी ष्जन्सी र अन्र् आम्दानी खचाको िेखा महािेखापरीक्षको कार्ाािर्बाि 
स्वीकृत ढांचामा राख्न ु पनेछ भन्ने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे लनमाार् कार्ासँग सम्वष्न्धत कार्ाको राख्नपुने 
म.िे.प.फा.नं. ५०५ आइिमवाइज खाता,  म.िे.प.फा.नं. ५१२ नापी लनर्न्रर् खाता ५०७ ठेक्का सम्वष्न्ध 
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अलभिेख िगार्तका अलभिेखहरु राख्नपुनेमा सो राखेको पाइएन । अलधकांश र्ोजनाहरु क्रमागत रुपमा 
संचालित हनुे एवं वाहषाक हवलनर्ोजनको आधारमा खण्ड खण्ड गरी कार्ाान्वर्न गनुापने अवस्था रहने भएकोिे 
र्स प्रकारका खाता अद्यावलधक गरी राख्न ुपदाछ । र्स प्रकारका अलभिेखको अभावमा क्रमागत र्ोजनाको कुि 
खचा एवं र्ोजना कार्ाान्वर्नको ष्स्थलत र्हकन गना नसहकने भएकोिे कार्ाािर्िे लनमाार् कार्ासंग सम्वष्न्धत 
म.िे.प. फारामहरु अलनवार्ा राख्न ेव्र्वस्था गनुापने देष्खन्छ । 

47.  लनमार्ा सामाग्रीको गरु्स्तर परीक्षर्ाः सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनमर् ९ (२) मा िागत 
अनमुान तर्ार गदाा गरु्स्तर परीक्षर् समेत छुटै्ट आईिम बनाई िागत अनमुानमा समावेश गनुापने र लनर्म ११ 
(१)  मा गरु्स्तर परीक्षर् गने व्र्वस्था छ । उपभोक्ता माफा त गराएको लनमाार् कार्ाको िागत अनमुानमा 
गरु्स्तर परीक्षर् आईिम समावेश नगरीएको ठेक्कार्द्ारा गररने लनमाार् कार्ाको िागत अनमुानमा गरु्स्तर 
परीक्षर्को आईिम समावेश गररएकोमा  खचा दाहव नभएको र उपभोक्ता माफा त वा लनमाार् व्र्वसार्ी माफा त 
हनुे लनमाार् कार्ामा प्रर्ोग भएका लनमाार् सामाग्री िगार्त लनमाार् कार्ाको गरु्स्तर परीक्षर् हनुे गरेको देष्खएन 
। लनमाार् कार्ाको पररमार् सूचीमा गरु्स्तर परीक्षर्को रकम समावेश नहनु ु र भएकोमा रकम न्रू्न भएको 
कारर्िे गरु्स्तर परीक्षर् नभएको देष्खन्छ । गरु्स्तर परीक्षर् नहुँदा लनमाार् कार्ा गरु्स्तरीर् भएको सलुनश्चत 
हनु नसक्न ेदेष्खन्छ । लनमाार् कार्ामा प्रर्ोग हनुे लनमाार् समाग्री िगार्त लनमाार् कार्ाको गरु्स्तर परीक्षर् गरी 
लनमाार् भएको कार्ाको गरु्स्तर परीक्षर् गरी लनमाार् भएको कार्ा गरु्स्तरीर् भएको सलुनश्चत हनुपुदाछ । 

 

48.  आर्ोजना हस्तान्तरर्ाः साबाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७(१२) बमोष्जम लनमाार् कार्ा 
सम्पन्न भएपलछ सावाजलनक लनकार्िे सोको रेखदेख ममात सम्भार गने ष्जम्मेवारी समेत तोकी आर्ोजनाको 
स्वालमत्व उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुार्िाई नै हस्तान्तरर् गनुा पने व्र्वस्था छ । र्ो बषा उपभोक्ता 
सलमलतबाि आर्ोजना सम्पन्न गरेकोमा कुनै पलन आर्ोजना लनर्माविीको व्र्बस्था बमोष्जम हस्तान्तरर् गरको 
देष्खएन । उपभोक्ता सलमलतबाि कार्ा गराउन िागत अनमुान तर्ार गदाा ममात संभार कोष वापत रकम 
व्र्वस्था गरी लबि भकु्तानी गदाा कट्टा गरी कोषमा रकम जम्मा नगरेकोिे सम्पन्न आर्ोजनाको ममात रेखदेख 
तथा उष्चत संरक्षर् हनु नसहक िगानी खेर जान सक्ने हदुा ममात कोषको कट्टी नगरी र्ोजना सम्पन्न गरेको 
काननु सम्मत देष्खएन । 

 

49.  एजहवल्ि नक्सा पेश नभएकोाः सावाजलनक खररद लनर्माविी २०६४ को लनर्म १२५(१) मा खररद सम्झौता 
बमोष्जम लनमाार् कार्ा सम्पन्न भएको तीस ददन लभर सम्वष्न्धत लनमाार् व्र्वसार्ीिे लनमाार् भए बमोष्जमको एज 
हवल्ि नक्सा सावाजलनक लनकार्मा पेश गनुापने व्र्वस्था छ । र्स बषा लनमाार् सम्पन्न गरेको  हवलभन्न लनमाार् 
कार्ाहरुको लनमाार् भए बमोष्जमको नक्सा पेश गरेको देष्खएन सम्झौताको शतामा समेत नक्सा पेश गने उल्िेख 
गरेको देष्खएन। 

 

 प्रदेश सरकार हस्तान्तरीत कार्ाक्रम  

50.  प्रदेश लनवााचन क्षेर पूवााधार हवकास कार्ाक्रम संचािन दोस्रो संशोधन लनर्माविी २०७६ (४) अनसुार उपभोक्ता 
सलमलतमाफा त कार्ाान्वर्न गररने आर्ोजना मध्रे् भवन र पिु भए उपभोक्ता सलमलतिे कम्तीमा १० प्रलतशत र अन्र् 
आर्ोजना भए कम्तीमा २० प्रलतशत रकम र्ोगदान गनुापने व्र्वस्था गरेको छ तर र्स गाउँपालिकामा संचालित 
कार्ाक्रममा लनम्नानसुारको उपभोक्ता सलमलतको तफा बाि र्ोगदान गरेको पाइर्ो। लनर्माविीिे तोकेको भन्दा घिी 
र्ोगदानिाई बढी भकु्तानी गरेकोिे असिु गरी दाष्खिा हनुपुने रु... 

उपभोक्ता सलमलतको नाम  कुि खचा 
उपभोक्ता सलमलतिे 
वेहोनुा पने  अंश  

उपभोक्ता 
समहुिे वेहोको 
अंश  

उपभोक्ता समहुिे 
घिी वेहोरेको 
अंश  

ढहकर्ावारी हुँदै कोररर्ा डाँगी 
जानेबािो इस्तर मलत उपभोक्ता 
सलमलत 

९६८२६७ १९३६५६ ९८४८१।४८ ९५१७२ 

जडुी खोिा पष्श्चम हुँदै रामजानकी 
स्कुि जान ेबािो स्तरोन्नलत उपभोक्ता 
सलमलत  

१६५७८३९ ३३१५६७।८१ 

१६६८९१।८
७ 

१६४६७५।९४ 

 

 

 

 

 

 

७०६४५५/- 
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लसघराहा मंगिहाि उत्तर जाने सडक 
लनमाार् तथा ग्राभेि उपभोक्ता सलमलत 

१२९११४२।५२ २५८२२८।५० 

१२९६६९।४
४ 

१२८५५९।०६ 

कखरमारी नहर पष्श्चमको बािो 
स्तरउन्नती उपभोक्ता सलमलत 

११०८८३०।८७ २२१७६६।१७ ११०८८३ ११०८८३।१७ 

रलब आधारभतु हवद्यािर् पूवाधार 
लनमाार् उपभोक्ता सलमलत 

१११३४११।४१ २२२६८२।२८ १११३४१ १११३४१ 

मंगि हाि देष्ख उत्तर जाने सडक 
लनमाार् तथा ग्राभेि उपभोक्ता सलमलत 

११८४८१६।८७ २३६९६३।३७ 

१४११३९।२
९ 

९५८२४।०८ 

जम्मा ७३२४३०८ १४६४८६४ ७५८४०६ ७०६४५५  
51.  सफ्वेर्र खररदाः कार्ाािर्मा प्रर्ोगमा रहेका सफ्िवेर्रहरु नेपाि सरकारको सूचना प्रहवलध प्रर्ािी (व्र्वस्थापन 

तथा सन्चािन) लनदेष्शाका, २०७१ को दफा ४ अनसुार सूचना प्रहवलध हवभागमा अलभिेष्खकरर् गनुापने व्र्वस्था 
छ । सूचना सरुक्षा नीलत तर्ार तथा िाग ु गरी सूचना चोरी हनुबाि सरुक्षा प्रदान गररन ु पदाछ। प्रर्ािी 
संचािनका िालग आवश्र्क न्रू्नतम तर्ारी परुा गरेको हनुपुछा । प्रर्ािी सञ्चािन सम्बन्धी अलधकार तथा  

Supper User Right कार्ाािर्को लनर्न्रर्मा रहेको हनुपुछा।  कार्ाािर्िे एकीकृत सूचना तथा सेवा व्र्वस्थापन 
प्रर्ािी हवकास गना नेशनि इन्कुवेसन एण्ड ररसचा सेन्िर प्रालिसँग  लमलत २०७७ असार २५ गते  
रु.१४९३४०८/- मा सम्झौता गरी गरेको छ। सम्झौताअनसुार प्रर्ािीको ममातसम्भार गना प्रत्रे्क वषा  करार 
नवीकरर् गनुापने र ममात खचा प्रत्रे्क वषा कार्ाािर्िे रु २०००१०/- रुपैर्ा समेत भकु्तानी गनुापने दाहर्त्व 
लसजाना गरेको छ। तथर्ांक भण्डारर्को िालग server/space तथा  cloud समेत कार्ाािर्िे उपिव्ध गराउन ुपने 
व्र्वस्था संझौतामा गरेको छ । तर कार्ाािर्िे सूचना प्रहवलध हवभागमा उक्त प्रर्ािी अलभिेष्खकरर् गरेको 
देष्खएन। ममातको दीघाकालिन दाहर्त्व सजृना भएको छ। Supper User Right कार्ाािर्को लनर्न्रर्मा नरही 
प्रालिकै लनर्न्रर्मा रहेको छ। र्सिे गदाा प्रर्ािीमा कार्ािर्को कुनै हकलसमको लनर्न्रर्को अवस्था 
नरहेकोिे सूचनाको सरुक्षा हनुे अवश्था देष्खदैन । र्सरी प्रर्ािीको सरुक्षा तथा स्वालमत्व कार्म नहनुे र 
दीघाकालिन दाहर्त्व सृजना हनुे गररएको लनर्मसंमत नदेष्खएको रु..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४९३४०८/- 
52.  नापी हकताव, जडान प्रमाष्र्त नभएको – सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को दफा १२३(१) मा 

सावाजलनक लनकार्िे खररद सम्झौताको आधार नापी हकताब, रलनङ लबि संिग्न गरी भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था 
छ ।साथै दफा १२५ अनसुार प्राहवलधक कार्ासम्पादन मूल्र्ाकंनका आधारमा भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ । 
र्स्तो भकु्तानी ददँदा र्दद सामान भए सम्बष्न्धत स्थानहरुमा जडान भए नभएको जडान प्रमाष्र्त र  वडाको 
लसफाररसको आधारमा भकु्तानी ददनपुनेमा देहार्को भकु्तानीहरुमा गाउँपालिकािे सो प्रमार्हरु पेश नगरी भकु्तानी 
ददएको हदुा प्रमार् पेश हनुपुने रु. 
 

भौ.नं. र लमलत हववरर् भकु्तानी रकम 

१९९।०७७।३।२५ ह्यमु पाइप खररद ३९९६०९ 

२००।२०७७।३।२५ ह्यमु पाइप खररद  २९९२३५ 

जम्मा ६९८८४४  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६९८८४४/- 

53.  गाउँपालिकािे संगठन हवकास अध्र्र्न संगठन संरचना र कार्ाहववरर् सम्बन्धमा अध्र्र्न गरी "आन्तररक 
व्र्वस्थापन लनर्न्रर् कार्ाप्रर्ािी-२०७७" लनमाार् गरेको छ । तर िेखापरीक्षर् अवलधसम्म उक्त कार्ाप्रर्ािी 
तथा अध्र्र्न प्रलतवेदनमा भएका सझुावहरु कार्ाान्वर्न भएको छैन । प्रशासन सधुारका िालग ददएका  
सझुावहरु कार्ाान्वर्न गने तफा  पालिकाको ध्र्ान गएको देष्खन्दैन।  
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54.  सोझै खररदाः सावाजलनक खररद ऐन २०६३ को दफा ८(२) बमोष्जम प्रलतस्पधाा सीलमत हनुे गरी िुक्रा िुक्रा 
प्र्ाकेज बनाई खररद गना नहनुे व्र्वस्था रहेको छ । तर गाउँपालिकािे कार्ाािर् सामाग्री खररद गदाा रु. ५ 
िाख भन्दा मलुनका िुके्र प्र्ाकेज माफा त पिक पिक हवलभन्न फमाबाि देहार् अनसुार खररद गररएको 
लनर्मसंम्मत नदेष्खएको रु 

गो.भौ.नं. आपूलता कताा हववरर् रकम 

४३६-२०७७।२।११ सगरमाथा स्िेशनरी एण्ड जनरि 
सप्िार्सा  

 ९९६६६ 

५७२-२०७७।३।१५ सगरमाथा स्िेशनरी एण्ड जनरि 
सप्िार्सा 

अन्र् कार्ाािर् सामाग्री खररद ३४९१७० 

६७९-२०७७।३।२७ शभुिक्ष्मी सप्िार्सा मसिन्द सामाग्री  २२१९३२ 
६७८-२०७७।३।२७ सगरमाथा स्िेशनरी  मसिन्द सामाग्री  ४५२००० 
६९९-२०७७।३।२९ शभुिक्ष्मी सप्िार्सा कार्ाािर् सामाग्री  १५८२०० 

सीप हवकास सम्बन्धुी  

४५२-२०७७।२।१८ पूवााञ्चि सीप हवकास केन्द्र  कृहष तथा पश ु सम्बन्धी ४ 
ददने तािीम 

१००००० 

४४९-२०७७।२।१८ पूवााञ्चि किेज अफ साइन्स एण्ड 
िेक्नोिोजी  

वडा नं ४ को जनप्रलतलनलध र 
कमाचारीिाई कम्प्र्िुर बेलसक 
तािीम 

१००००० 

४४८-२०७७।२।१८ पूवााञ्चि किेज अफ साइन्स एण्ड 
िेक्नोिोजी  

ड्राईलभङ तालिम संचािन 
वडान नं. १  

१४९४७७ 

४४४-२०७७।२।१३ पूवााञ्चि सीप हवकास प्रष्शक्षर् केन्द्र  दलित जनचेतनामूिक 
कार्ाक्रम 

५०००० 

४४३-२०७७।२।१३ पूवााञ्चि सीप हवकास प्रष्शक्षर् केन्द्र महहिा नेततृ्व हवकास तालिम ५०००० 

५२३-२०७७।३।५ पूवााञ्चि किेज अफ साइन्स एण्ड 
िेक्नोिोजी 

लसिाई किाई तािीम १९९४४५ 

५२१-२०७७।३।५ पूवााञ्चि किेज अफ साइन्स एण्ड 
िेक्नोिोजी 

एड्भान्स कम्प्र्िुर तािीम  १९८१४५ 

६१५-२०७७।३।२१ पूवााञ्चि किेज अफ साइन्स एण्ड 
िेक्नोिोजी 

ष्शक्षकहरुिाई ष्शक्षर् लसकाई 
तािीम 

११४००० 

  जम्मा २२४२०३५  

 

 

 

२२४२०३५ 

55.  हवतरर्मखुी कार्ाक्रममा खचा गरेको– स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा २४ को उपदफा ३ मा 
आलथाक हवकास तथा गररवी लनवारर्मा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पगु्ने उत्पादनमूिक तथा लछिो प्रलतफि प्राप्त गना 
सहकने स्थानीर् वालसन्दाहरुको सहभालगता जटु्ने स्वरं् सेवा पररचािन गना सहकने कम िागतमा सम्पन्न गना 
सहकने स्थानीर् श्रोत साधन तथा सीपको अलधकतम प्रर्ोग हनु े महहिा बािबालिका हपछलडएका वगा क्षरे र 
समदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्ने िैलगक समानता र सामाष्जक समावेशीकरर् अलभबहृर्द् हनुे ददगो हवकास, वातावरर् 
संरक्षर् तथा सम्बर्द्ान गना सघाउ परु्र र्ाउन ेभाहषक तथा साँस्कृलतक पक्षको जगेनाा र सामाष्जक सद् भाव तथा 
एकता अलभवृहर्द्मा सघाउ पर्र र्ाउने हवषर्िाई प्राथलमकता ददई र्ोजना तजुामा गनुापने उल्िेख छ । तर 
गाउँपालिकािे सो ऐनिे तोकेका शता भन्दा बाहहर र्ोजना बनाई खचा िेखेको हुँदा आगामी ददनमा एनका शता 
बमोष्जम र्ोजना बनाई कार्ाान्वर्न गने तफा  ददनपुने देष्खन्छ । उदाहरर्क िालग देहार् वमोष्जम छन ्: 
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गो.भौ. नं. भकु्तालन प्राप्त गना 
व्र्ष्क्तको/संस्थाको नाम 

प्रर्ोजन रकम रु 

६८-२०७६।६।१६ खलसकप भेिान्स फुिबि 
प्रलतर्ोलगता 

फुिवि प्रलतर्ोलगता २५००० 

७०-२०७६।६।१६ वडाध्र्क्ष श्री बैजनाथ हवश्वास खेिकुद कार्ाक्रमका िालग 
सामाग्री खररद  

२१२५० 

८७-२०७६।७।२१ वडा नं ६ का वडा सदस्र् 
अलनि कुमार खाँ 

फुिवि खेि कार्ाक्रमका 
िालग 

५४४५० 

८९-२०७६।७।२१ वडा नं ६ का वडा सदस्र् 
अलनि कुमार खा ँ

फुिवि खेि कार्ाक्रमका 
िालग 

५००० 

१०३-२०७६।७।२५ उपाध्र्क्ष श्री फुिकुमारी चौधरी  ष्जलतर्ा पवा शभुकामना 
कार्ाक्रम 

४९५०० 

११५-२०७६।८।५ वडा नं। २ अध्र्क्ष 
कृर्कुमार माझी 

खलसकप भेिान्स फुिबि 
प्रलतर्ोलगताको िालग 

४०००० 

१४३-२०७६।८।२० लरवेर्ी सामदुाहर्क सेवा केन्द्र  नकआउि फुिवि प्रलतर्ोलगता ३५००० 

३४३-
२०७६।११।२६ 

दीपज्र्ोती प्रष्शक्षर् केन्द्र  कृर् जन्माष्टमी रथ र्ारा ७५००० 

६७७-२०७७।३।२७ हवशेष सप्िार्सा  फुिवि तथा जसी खररद गरी 
मलनाङ स्िार क्िविाई प्रदान  

९९८९२ 

जम्मा  ४०५०९२ 
 

 ब.उ.ष्श.नं. ८०११३५०४५०१ संघीर् सरकारबाि हस्तान्तररत कार्ाक्रम चाि ु  

56.  सट्टा करार लनर्षु्क्ताः कार्ाािर्िे हवद्यािर्मा रकम लनकासा गनुा अगावै ष्शक्षकको हववरर् लभडान र र्हकन गरेर 
मार लनकासा गनुापनेमा प्रा.हव. ततृीर् प्रहवर् कुमार सरदारिाई करार लनर्षु्क्त(केशर कुमार सरदारको सट्टामा) 
गररएको आधारमा भौचर नं. ७३-०७७।३।८ बाि रु. १५३०५०/- भकु्तानी ददएको पाईर्ो । से्रस्ता साथमा 
ष्शक्षक लनर्षु्क्त प्रकृर्ा, तथा लनर्षु्क्त भएको प्रमार् समावेश नभएकोिे सो को प्रमार् पेश हनपुने रु.  

 

 

 

१५३०५० 

57.  कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तका को हक्रर्ाकिाप ३.१ अनसुार सावाजलनक हवद्यािर्का हवद्याथीहरूका िालग 
लनाःशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान ददन प्रलतहवद्याथी िागतका आधारमा कक्षा १ देष्ख १० सम्म अध्र्र्न र 
हवद्याथीका िालग लनाःशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुानमा र्हकन संखर्ाका आधारमा दोस्रो चौमालसक लभर 
हवद्यािर्हरुिाई अनदुान ददने र्सरी अनदुान दददा पहहिोपिक अष्घल्िो शैष्क्षक सरको हवद्याथी संखर्ाको ७५ 
प्रलतशत संखर्ािाई मार अनदुान ददने २०७७ वैशाखबाि सरुुहनु े शैष्क्षकसरको हवद्याथी भनााको हववरर् 
पाठ्यपसु्तक खररद तथा हवतरर् गरेको हववरर्को आधारमा र्हकन गरी   नपगु्ने रकममार अनदुान गने व्र्वस्था 
छ। तर र्स कार्ाािर्िे पाठ्यपसु्तकको रकम भकु्तानी गदाा IEMIS तथर्ांक अद्यावलधक नगरेको तथा 
िकडाउनका कारर् हवद्यािर् वन्द रहेकोिे सो अवलधमा पसु्तक खररद गरी हवतरर् गरेनगरेको र्हकन नगरी 
पाठ्यपसु्तको २५ प्रलतशत रकम भकु्तानी गरेको सो रकम २०७७ को IEMIS तथर्ांकसँग लभडान गरी हवद्याथी 
संखर्ाको आधारमा वढी भए असिु गरेको प्रमार् पेश हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५१४३६०/- 

 बजेि उपष्शषाक: ८०११३५०४५०२ प्रदेश सरकारबाि हस्तान्तररत कार्ाक्रम चाि ु  

58.  प्रदेश लनवााचन क्षेर हवशेष कार्ाक्रमबाि सूचनाको हक सम्बन्धी अलभमषु्खकरर् तालिम सबै वडामा संचािन गना  
(च.नं. ३९१-०७७।२।१९ को पर अनसुार) सो तालिमिाई हवकास गलतहवधी र कोरोना सचेतना रेलडर्ो 
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कार्ाक्रममा संशोधन गरी रु ४‚९८‚३४५।- मा पूवेिी जनसञ्चार सहकारी संस्था लि.बाि संचिान गना सहमलत 
भै लमलत २०७७।२।२७ मा कार्ाादेश ददई खचा गरेको छ । कुनै स्पष्ट आधार एवं हवलध तथा प्रकृर्ा वेगर 
भकु्तानी भएको रकम कानूनसंगत नदेष्खएको रु . 

 
 
 

४९८३४५ 

59. सेलनिरी प्र्ाड खररद :  १८।०७७।१।३ आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ३६(३) मा 
खचा गदाा हवि भरपाई सहहत िेखा राख्न ुपने उल्िेख छ । तर गाउँपालिकािे  सेलनिरी प्र्ाड  खररद गरी रु. 
९९८३५।- भकु्तानी भएकोमा सो सामाग्रीको हस्तान्तरर् नभएकोिे हवतरर् भए नभएको एहकन हनु 
नसकेकोिे हस्तान्तरर् भएको प्रमार् पेश गरी हवद्याथीिे प्राप्त गरे नगरेको सलुनश्चत गराउन ुपने रु . 

 
 
 
 

९९८३५।- 

60.  कर कट्टीाः आर् कर ऐन, २०५८ अनसुार अनगुमन भत्ता  भकु्तानीमा १५ प्रलतशतका दरिे अग्रीम कर कट्टी 
गरी भकू्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । तर ‘राहिर् लभिालमन ए’ कार्ाक्रमका अनगुमन तथा र्ातार्ात खचा वापत 
रु. ३०००० भकु्तानी गदाा कर कट्टा नगरी भकु्तानी भएकोिे उक्त रकम असिु गरी संघीर् संष्चत कोषमा 
दाष्खिा गनुा पने रु. 

 
 

 

४५००/- 
 बजेि उपष्शषाकाः ८०११३५०४३०१ ष्शक्षातफा  (गा.पा.को सामानीकरर् )  

61.  थप तिब भत्ता: कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तका आ.व.२०७६।७७ को हक्रर्ाकिाप १.१.४.१ प्रारष्म्भक बाि 
हवकास सहजकतााहरुको पाररश्रलमक तथा हवद्यािर् कमााचारी व्र्ावस्थापन अनदुान संघीर् सशता बजेिमा हनु े 
व्र्वस्था छ । तर पालिकािे  बाि हवकास केन्द्रका सहजकताा तथा हवद्यािर् सहार्क र सहर्ोगी 
कमाचरीिाई र्स आ.व. गाउँपालिकाको स्रोतबाि थप तिब भता ददईएको लनर्मसंगत नदेष्खएकोर रु. 

भौ.नं. लमलत थप तिब भत्ता रकम 

२।०७६।६।६ बािहवकास केन्द्र‚स.का‚ ६३६००० 

६।०७६।९।१६ बािहवकास केन्द्र‚स.का.  र हव.क. ६३६००० 
१४।०७६।१२।१० बािहवकास केन्द्र‚स.का‚ हव.क. २१०००० 
१६।०७७।१।७ बािहवकास केन्द्र‚स.का‚ हव.क. ४२०००० 
१९।०७७।३।८ बािहवकास केन्द्र‚स.का‚ हव.क. ६३६००० 

जम्मा २५३८००० 
 

 

 

 

२५३८०००/- 

62.  उत्तरपषु्स्तका छपाईाः सावाजलनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) बमोष्जम प्रलतस्पधाा सीलमत हनुे गरी िुक्रा 
िुक्रा प्र्ाकेज बनाई खररद गना नहनु े व्र्वस्था भएकोमा कार्ाािर्िे उतरपषु्स्तका छपाई गदाा रु. ५ िाख 
भन्दा मलुनका िुके्र प्र्ाकेज माफा त पिक पिक खररद गरी जनपथ छापाखाना एण्ड स्क्रीन हप्रन्ििाई भकु्तानी 
ददएको लनर्मसंगत नदेष्खएको रु.  

गो.भौ.नं. लमलत प्रकाशनको नाम रकम 

३।०७६।६।१६ जनपथ छापाखाना एण्ड स्क्रीन हप्रन्ि १८०८३२ 

९।०७६।१०।९ जनपथ छापाखाना एण्ड स्क्रीन हप्रन्ि १७८७०९ 
१७।०७७।२।६ जनपथ छापाखाना एण्ड स्क्रीन हप्रन्ि १७४२५१ 

जम्मा ५३३७९२ 
 

 

 

५३३७९२/- 

63.  अंग्रजेी माध्र्मको पसु्तक खररद: कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तका, आ.व.२०७६।७७ को हक्रर्ाकिाप नं ३.१ 
प्रलत हवद्याथी िागतका आधारमा कक्षा १ देष्ख १० सम्म अध्र्र्नरत हवद्याथीका िालग लनाःशलु्क पाठ्यपसु्तक 
सशता बजेिमा अनदुान ददने व्र्वस्था छ । पालिकािे अंग्रेजी माध्र्मका िालग थप पसु्तक खररद कार्ामा  
रु.१ ६,५०,०८३।- खचा गरेको छ । कोरोना संक्रमर्को कारर् शैष्क्षक सर २०७७ शरुु नभएको 
अवलधमा समेत अंग्रजेी माध्र्मबाि पढाइने पसु्तक खररद गरी खचा गरेकोमा खररद गररएका पसु्तकहरुको 
हवतरर् अवस्था पेश हनुपुदाछ ।   

गो.भौ.नं. लमलत ष्शषाक रकम 

२०।०७७।३।९ अंग्रजेी माध्र्मको पसु्तक खररद १०६५६८६ 
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२१।०७७।३।२४ अंग्रजेी माध्र्मको पसु्तक खररद ५८४३९७ 
जम्मा १६५००८३  

64.  इन्िरनेि जडानाः  २६।०७७।३।२९ अरी नेिवका स एण्ड कम्प्र्लुनकेशन ग्रामथान-२‚ झोराहािसँग 
रु.४९९४६०।- हवद्यािर्मा इन्िरनेि जडान खचा भकु्तानी गरेको छ। िकडाउनको अवस्थामा हवद्यािर् 
संचािन नभएको कारर् ईन्िरनेि जडान खचा पहुष्टहनुपुछा । 

 

 

 

सामाष्जक सरुक्षा  

65.  सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचािन कार्ालबलध, २०७५ को दफा ११ अनसुार गाँउपालिका वा नगरपालिकािे भत्ता 
पाउने िाभग्राहीहरुको फोिो सहहत अनसूुची-५ बमोष्जमको मूि अलभिेख अद्यावलधक गरी राख्न ुपने व्र्वस्था छ । 
सामाष्जक सरुक्षा पाउने व्र्ष्क्तको नामनामेसी नागररकता नंबर, पररचर् पर नंबर,  फोिो आदद हववरर् अद्यावलधक 
राखी मूि अलभिेख खाता व्र्वष्स्थत गरी सोही प्रमार्का आधारमा हवत्तीर् सूचना प्रर्ािी (MIS) मा डािा अपिोड 
गदै दोहोरो नपने गरी अलभिेख लभडान हनुे गरी राख्न ुपदाछ । कार्ाािर्िे MIS अलभिेख अद्यावलधक गररएको 
देष्खएन । 

 

66.  सामाष्जक सरुक्षा हफताााः– कार्ाािर्िे बैंक माफा त सामष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् गरेको पाइर्ो । र्स आलथाक 
वषामा संघीर् सरकारबाि रु. ७०४५६८००/- प्राप्त गरी िाभग्राहीहरुको खातामा जम्मा भएको रु. 
७००५६२००/- तथा बाँकी रहेको रकम रु. ४००६००/- हफताा गरेको पाईर्ो । 

 

67.  आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ६८ अनसुार प्रत्रे्क कार्ाािर् प्रमखुिे आफ्नो कार्ाािर्को 
धरौिी खातामा जम्मा भएको धरौिी रकमको कारोबारको िेखा गोश्वरा धरौिी खाता र व्र्ष्क्तगत धरौिी खाता 
अद्यावलधक गरी राख्नपुनेछ । अवलध र प्रर्ोजन समाप्त भएका धरौिी दफा ६४ वमोष्जम र्हकन गरी राजश्वमा 
दाष्खिा गनुापदाछ । 

 

68.  कोलभड १९/ प्रकोप व्र्वस्थापन कोषाः  सावाजलनक खररद लनर्माविी २०६४ को लनर्म १४५ अनसुार हवषेश 
पररष्स्थलतमा ऐनको दफा ६६ बमोष्जम एक तहमालथको स्वीकृलत लिएर सावाजलनक खररद लनर्माविी २०६४ 
को लनर्म १४५ अनसुार खररद गदाा सावाजलनक लनकार्िे खररदको आवश्र्कताको लिष्खत हववरर् गरु्स्तर 
पररमार् शता र कार्ा सम्पन्न गने अवलध जस्ता हववरर् तर्ार गरी आकष्स्मक पररष्स्थलतको सामना गना 
आवश्र्क पररमार् र समर् अवलधका िालगमार र्थासम्भव प्रलतस्पधाा गराई वा  एउिा मार लनमाार् व्र्वसार्ी 
आपूलता गदाा परामशादाता वा सेवा प्रदार्कसँग लिष्खत दरभाउ वा प्रस्ताव लिई स्वच्छ र उष्चत मूल्र्को िालग 
वाताा गरी खररद गनुापने खररद गदाा हवशेष पररष्स्थलत सम्बन्धी हववरर् तत्काि खररद नगदाा सावाजलनक सरुक्षा 
हहत तथा समदुाहर्क स्वास्थर्मा पने संकि र खररदका अन्र् हवलध अपनाउन नसहकने कारर् आधार खिुाउन ु
पने त्र्स्तै सावाजलनक लनकार्िे १० िाख रुपैर्ाँभन्दा बढी रकमको खररद गरेको भएमा त्र्स्तो लनकार्िे 
त्र्सरी खररद भएको हववरर्को सावाजलनक सूचना प्रकाशन गनुा पनेछ र सो को जानकारी सावाजलनक खररद 
अनगुमन कार्ाािर्िाई पठाउन ुपने व्र्वस्था छ। तर र्स  कार्ाािर्िे कोलभड १९ लनर्न्रर्का िालग आवश्र्क 
पने औषलधजन्र् सामग्री तथा राहात सामाग्रीिगार्त खररद गदाा िागत अनमुान समेत तर्ार नगरी खिुा दररेि 
माग गरी तथा सोझै लनम्नअनसुारको खररद गरेको देष्खर्ो। साथै सावाजलनक खररद अनगुमन कार्ाािर्मा समेत 
जानकारी पठएको देष्खएन। र्सरी काननुको प्रावधान हवपरीत गरेको  खचा लनर्मसम्मत देष्खएन।    

गो.भौ.नं. हववरर्  भकु्तानी लिनेको हववरर्     रकम 

१५-२०७६।१२।२० खाद्यन्न खररद उमर खाद्य उद्योग ४८९०३२ 

१६-२०७६।१२।२४ ननु खररद साल्ि िलडङ्ग ५२००० 
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५६-२०७७।३।५ क्वारेन्िाइन व्र्वस्थापन प्रददप इन्िरप्राइजेज ४८८०४७ 
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जम्मा ८५६४५२३ 
 

69.  पेश्कीाः  आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ८१(२) मा पेश्कीको िगत राखी म्र्ाद लभर पेश्की 
फछ र्ौि नगने नगराउनेिाई लनर्म ७९ र ८४ बमोष्जम कारवाही गनुापने व्र्वस्था छ । तर देहार्को व्र्ष्क्त, 
संस्था, फमा, कम्पनी, पदालधकारी कमाचारीहरुिई आलथाक वषाको अन्त्र् सम्ममा फछ र्ौि हनु नसक्ने गरी पेश्की 
ददएको देष्खएकोिे लनर्माविीको लनर्म ७९ र ८४ अनसुार कारवाही गरी पेश्की फछ र्ौि गनुापने देष्खएको 
रु.  

पेश्की लिने ब्र्क्ती फमा वा कम्पनीको नाम प्रर्ोजन पेश्की 
अलनि कुमार खाँ थारु कार्ाक्रम १२०००० 

अजुान सरदार कार्ाक्रम १७५००० 

ष्जतनारार्र् भगत कार्ाक्रम १००००० 

रमेश कुमार चौधरी कार्ाक्रम २३२००० 

लसठरु हवश्वास कार्ाक्रम २००००० 

लभम प्रसाद न्र्ौपाने कार्ाक्रम २१३३०० 

मनोज कुमार मेहता कार्ाक्रम १००००० 

संतोष गौतम कार्ाक्रम १००००० 

अंचि नेपाि कार्ाक्रम ३९५००० 

अशोक कुमार र्ादव कार्ाक्रम २३५००० 

ज्ञाननाथ भट्टराई  कार्ाक्रम १००००० 

नलनिाि चौधरी कार्ाक्रम २००००० 

जनता सावाजलनक आधारभतु हवधािर् कार्ाक्रम १४०००० 

िोहन्द्रा आदारभतु हवधर्ािर् कार्ाक्रम १४०००० 

जम्म २४५०३०० 

      

 
 
 
 
 
 

२४५०३०० 

70.  पालिकाको आन्तरीक िेखापरीक्षर्बाि औल्र्ाईएका व्र्होराहरु िेखापरीक्षर् अवलधसम्म असिु फछ र्ौि भई 
नआएकोिे प्रलतवेदनमा समावेश गरीएको छ । लनम्नानसुार असिु फछ र्ौि हनुपुदाछ । 

 

70.1.  अन्र् लनकार्को सवारी साधनको इन्धन तथा कार्ाािर् सामान  कार्ाािर्को प्रर्ोजन तथा कार्ाादेश  हवना 
इन्धन वापत भकु्तानी ददन नहनुेमा कार्ाािर्िे अन्र् लनकार्मा इन्धन वापतको खचा गरेकोमा हकफार्ती  
गनुापदाछ । 

 

70.2.  सावाजलनक खररद लनर्मवािी, २०६३ को पररच्छेद-२ को उपलनर्म  ४  र ५ बमोष्जम अलधकार प्राप्त 
अलधकारीको आदेश लबना खररद गना नहनुेमा सो लनर्मको व्र्वस्था पािना भएको पाईएन ।  

 

70.3.  वडा नं.४ वडा सदस्र् सत्र् नारार्र् माझीिे ममातका िालग लनवेदन पेश गरेको आधारमा को.३.प.४१२ नं. को 
मोिरसाइकि (लनजी साधन ) ममात सम्भार वापतको रकम रु. ५०००।– भकु्तानी गरेकोिे  लनजी सवारी 
साधन ममात खचा असूि उपर गनुा पने रु.    

५००० 

70.4.  वडा नं. ४ का वडा अध्र्क्ष वैजनाथ हवश्वासको ममात आवेदन फारमको हवि नं .२५ मा रु. ९२०० को 
ममात हवि समावेश गरी रु. ९७०० भकु्तानी गरेकोिे सो बढी भकु्तानी असिु उपर गनुापने रु. 

 

५०० 
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70.5.  वडा सदस्र् सत्र् नारार्र् माझीिे मोिरसाईकि प्र. नं.०१-०२४१-२७१ को लनजी नम्बरको सवारी ममात 
वापत हवि सामवेश गरी भकु्तानी ददएकोिे लनजी सवारी साधन ममात गरेको रकम असिु उपर गनुा पने रु. 

४६७५ 

70.6.  मोलनका िाभल्स एण्ड िुरिाई लभलडर्ो चिष्चर बनाए बापत रु. २००००/- भकु्तानी ददएको पाईर्ो । लभलडर्ो 
कार्ाक्रमको स्वीकृत वेगर कार्ाापलिकाको लनर्ार्म पलन संिग्न नरहेकोिे सो भकु्तानी रकम असिुउपर 
गररनपुने रु. 

२०००० 

70.7.  वडा नं ४ को वडा अध्र्क्ष बैजनाथ हवश्वासिे पेश गरेको  ममात वापतको हवि रु. ६९००।– मार भएकोमा  
रु ९७००।-  भकु्तानी गरेकोिे बढी भकु्तानी रकम असिुउपर गनुापने रु. 

२८०० 

70.8.  प्रदेश नं १-०२१-२७१ नम्बरको गाडी ममात वापत भौचर नं. ६५४-२०७७/३/३१ बाि रु. १४५०/- 
भकु्तानी गरेकोमा उक्त सवारी साधन लनजी रहेकोिे सो रकम असिुउपर गनुापने रु 

१४५० 

70.9.  ६८३-२०७७।३।२८-  मेिलमिाप सलमलतका सदस्र्िाई ष्चर्ा खाजाको हवि बापतको भकु्तानीमा  हवि 
भरपाई भन्दा बढी भक्तानी रहको  रकम असूि उपर गनुा पने रु. 

९००० 

70.10.  पूजँीगत तफा ाः  कार्ाािर्िे हवलनर्ोजन गरेको पूँजीगत खचा शीषाकबाि देहार्को चािू प्रकृलतको हवतरर्मखुी तथा 
अनतु्पादक कार्ामा खचा गरेको लनर्मसंगत नदेष्खएको  रु. 

भौ.नं. र लमलत हववरर् भकु्तानी रकम 

२-२०७६।६।१५ कमाधमाको िागी साँस्कृलतक कार्ाक्रम ३०००० 

२०७६।७।२५ नवर्वुा सलमलतिाई आलथाक सहर्ोग ५००० 

२०७६।८।३ हवताा व्वाइज ग्रपुिाई आलथाक सहर्ोग १६००० 
जम्मा रु ५१०००  

 

५१००० 

71.  बेरुजू संपरीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४(२) (घ) र आलथाक कार्ाहवलध तथा 
हवत्तीर् उत्तरदाहर्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ र ४० अनसुार बेरुजूको िगत राख्ने र फछ र्ौि गरी 
सम्परीक्षर् गने दाहर्त्व ष्जम्मेवार व्र्ष्क्तको हनुे व्र्वस्था छ। पालिकािे बाँकी बेरुजू मध्रे् डोर समक्ष 
सम्परीक्षर्को िालग रु ३९२००९२  पेश गरेकोमा रु.३९२००९२सम्परीक्षर् गरी जानकारी ददईएको छ । 
डोरमा सम्परीक्षर् भएको बेरुजकुो हववरर् देहार् बमोष्जम छ । बेरुज ु फछ र्ौि गने व्र्वस्था गरेकोमा 
लनम्नानसुार देष्खएको छ । 

आ व दफा नं हववरर् संपरीक्षार् रु 

२०७५/७६ १  ष्जम्मेवारी लभडाई आएको ११८९००० 

२०७५/७६ १७ पेश्की फर्छ्योि २६७८४७० 

२०७५/७६ ३३ भ्र्ाि समार्ोजनको प्रमार् पेश ५२६२२ 

जम्मा ३९२००९२ 
 

 

72.  अनगुमन तथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौि गने 
व्र्वस्था रहेको छ ।  सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौि गने गराउने काम कताव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृतको हनुे व्र्वस्था छ ।  पालिकाबाि गत हवगत वषामा देष्खको अद्यावलधक बेरुजूको िगत 
खडा गरेको देष्खएन ।  

 
 

 

73.  संष्चत कोष र बेरुजूको ष्स्थलताः पालिकाको संष्चत कोषको ष्स्थलत, बेरुजू वगीकरर् र अद्यावलधक बेरुजूको 
ष्स्थलत क्रमशाः अनसूुची १, अनसूुची-२ र अनसूुची-३ मा समावेश गररएको छ । 
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                                                                    संष्चत कोषको हववरर्                                                      अनसूुची-१ 

    आ.व. २०७६/७७                                                                                                                       (रु. हजारमा) 

प्रदेश ष्जल्िा स्थानीर् तह 

महा/उपमहा/ 

नगर/गाउँ 

पालिका 

िेखापरीक्षर् 
रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रलतशत 

आर् व्र्र् 

मौज्दात बाकँी गतवषाको 
ष्जम्मेवारी 

संघ तथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाँडफािँ 
रकम 

आन्तररक 

आर् 
अन्र् आर् जम्मा आर् चाि ुखचा 

पंूजीगत 

खचा 
अन्र् खचा जम्मा खचा 

प्रदेश 

नं.१ 
मोरङ 

ग्रामथान 

गाउँपालिका 
गाउँपालिका 1022848 16005 1.56 37831 333094 68512 20342 118751 540699 246286 130957 104906 482149 96381 

 

 

                                                बेरुजू बगीकरर्(हवलनर्ोजन, राजस्व, धरौिी र अन्र् कारोबार)                                                    अनसुचुी-२  

     आ.व. २०७६/७७                                                                                                                       (रु. हजारमा) 

प्रदेश ष्जल्िा स्थानीर् तह 

महा/उपमहा/ 

नगर/गाउँ 

पालिका 

प्रारष्म्भक बेरुजू प्रलतहक्रर्ाबाि फछ्र्र्ौि बाकँी बेरुजू वाकँी बेरुजू 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा 

रकम 

अशिु 

गनुापने 
लनर्लमत गनुापने पेश्की 

सैर्द्ाष्न्तक िगती सैर्द्ाष्न्तक िगती  सैर्द्ाष्न्तक िगती  अलनर्लमत 

भएको 

प्रमार् 

कागजात 
पेश 

नभएको 

राजश्व 

िगत 
ष्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नलिएको 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

प्रदेश नं १ मोरङ ग्रामथान गाउँपालिका गाउँपालिका 47 41 23491 0 7 7486 47 34 16005 1779 10212 1565 0 0 11777 2169 280 2449 

 

 

                                                              अद्यावलधक बेरुजूको ष्स्थलत                                                                अनसुचुी-२  

     आ.व. २०७६/७७                                                                                                                    (रु. हजारमा) 

प्रदेश ष्जल्िा स्थानीर् तह 

महा/उपमहा/ 

नगर/गाउँ 

पालिका 

गत वषाको 
अनसूुचीवाि 

समार्ोजन 

गत बषा 
सम्मको 

वाकँी वेरुज ु

सं.प.को िालग 

अनरुोध भइ 
आएको रकम 

संपरीक्षर् 
भएको 
रकम 

संपरीक्षर् 
गना 

नलमिेको 
रकम 

कारवाही 
गना बाकँी 
रकम 

गत वषासम्मको 
वाकँी रकम 

र्ो वषाको 
थप रकम 

५८ औ ँ
प्रलतवेदन सम्मको 
वाकँी वेरुज ु

५८ औ ँ
प्रलतवेदन सम्मको 
वाकँी वेरुज ु
मध्रे् पेश्की 

प्रदेश नं १ मोरङ ग्रामथान गाउँपालिका गाउँपालिका 32953 0 32953 3920 3920 0 0 २९०३३ 16005 ४५०३८ 2449 

 

 

 


