
 

 

महालेखापरीक्षकको  
वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

२०७८ 
मेल्लेख गाउँपातलका 

अछाम  

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्  
काठमाण्डौँ, नेपाल    



 

 

Serving the Nation and the People 
 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील रहन े
। 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोषको दक्षिापूणि उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पानि स्विन्र एवम ्
गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शििा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(लमु्बीनी, कणााँली र सूदरुपर्िम प्रदेश) 
 

 

प.सं. २०७८।७९                      तमतििः२०७८।५।४
   

च.नं ६६ 
  

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

मेल्लेख गाउँपातलका, अछाम । 

र्वषर्िः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ािपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न 

गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखपारीक्षण 

ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोर्जम कारबाहीको लातग अनरुोध छ । 

 

 

                                                        ...............................         
  ( नारार्ण एम.सी. )  
 नार्ब महालेखापरीक्षक 

बोधाथििः 
सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,  
तसंहदरवार, काठमाडौँ – प्रतिवेदन संलग्न छ ।
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, 
र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक 
लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । 

लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेण 
गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु 
तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको 
कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र 
प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पगु्न ेअपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शििा 
प्रबर्द्िन हनु ेर्वश्वास तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ािप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, 
बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पिाि बजेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषािन्िमा 
बढी खचि गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान र्फिाि नगरेको, र्विरणमूखी 
खचिको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवरृ्त्त देर्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमािणिफि  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र 
आर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, 
दीगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन र्वकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका     
छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, 
सञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन 
प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् 
िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्िर्वतध िजुिमा हनु 
बाँकी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क 
कारवाही भए गरेको समेि देर्खएन । 

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

                (टंकमर्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक
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प.सं. २०७८।७९                                   तमतििः २०७८।५।४ 
     

च.नं ६७ 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  
मेल्लेख गाउँपातलका, अछाम । 

र्वषर्िः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले मेल्लेख गाउँपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबत्तीर् र्ववरण र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् तबबरण िथा 
लेखा र्टप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर 
बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरण र त्र्स संग 
सम्बर्न्धि अन्र् तबबरणले स्थानीर् िहसंग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथि अवस्था 
र्चरण गदिछ ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्तगने आधार 

१.  लेखापरीक्षणबाट रु २ करोड ३१ लाख ३६ हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलुगनुिपने रु. ९५ लाख 
७५ हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने रु. १ करोड ३ लाख १९ हजार, तनर्तमि गनुिपने रु. १८ लाख ८ 
हजार र म्र्ाद नाघेको पेश्की बाँकी रु १४ लाख ३४ हजार रहेको छ ।    

२. लेखापरीक्षणमा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७८।२।२१ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन 
उपर प्रतिर्क्रर्ा पेस हनु नआएकोले उक्त दफा प्रारर्म्भक प्रतिवेदनमा उल्लेर्खि बेरुजकुा व्र्होराको अर्न्िम 
प्रतिवेदन पाना पच्चीस (२५) र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले गाँउपातलकाको पेश्की बाहेक 
सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्कीन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

 

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका 
सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षण सगं सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ 
। र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसंग हामी स्विन्र छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचारसंर्हिा अनसुार हामीले 
काम गरेका छौं ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्तगने आधारका लातग पर्ािप्त 
र उपर्कु्त छन ्भन्न ेकुरामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ ।   
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र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि 
काननु बमोर्जम सही र र्थाथि हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्िका कारण र्वत्तीर् 
र्ववरण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लाग ुगने र्जम्मेवारी 
गाउँपातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ ।गाउँ कार्िपातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन 
उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा 
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि 
कानून बमोर्जम लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउन 
सक्ने तनर्िििा भने हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिािले सामान्र्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि सक्न े
अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा 
मातनएको छ ।  
 

 

 

 

 

...............................         
   ( नारार्ण एम.सी. ) 
  नार्ब महालेखापरीक्षक
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 2 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

                               मेल्लेख गाउँपातलका 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

                              २०७६।७७ 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्िकारीणी र न्र्ार्र्क 
अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो।स्थानीर् सरकारले 
संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवधिन गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, 

पारदर्शििा सतुनर्िि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि गाउँपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ।र्स गाउँपातलका अन्िगिि ८ 
वडा, ४२ सभा सदस्र्, १३८.७८ वगि र्कलोतमटर क्षेरफल िथा २४६०० जनसंख्र्ा रहेको छ ।                          

  

स्थानीर् संर्चि कोषिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोर्जम र्स गाउँपातलकाले र्वर्त्तर् 
हस्िान्िरणबाट प्राप्त अनदुान िथा सहर्िा, आन्िररक आम्दानी र स्थानीर् सरकारबाट सञ्चालन भएको आर्ोजनाहरु समेिको 
आर्व्र्र् र्हसाबको आतथिक वषि २०७६।७७ को समग्र संर्चि कोषको संर्क्षप्त अवस्था तनम्नबमोर्जम रहेको छ। 

 

तस.नं आर्िफि    तस.नं व्र्र्िफि    

  र्ववरण  रकम    र्ववरण  रकम  

१  गि वषिको र्जम्मेवारी   १ चाल ुखचि 
         
298,836,809.58  

  क) नगद                            -    २ पूजँीगि खचि 
         
112,226,815.36  

  ख) बैँक                             -    ३ र्वर्त्तर् व्र्वस्था भकु्तानी   
२ राजस्व ( आन्िररक आर्)     क) ऋण भकु्तानी   

  क) आन्िररक राजस्व 

      
1,805,769.65    ख) ब्र्ाज भकु्तानी   

  ख) राजस्व बाँडफाँड 

    
58,972,212.57    ग) अन्र् भकु्तानी   

  ग) अन्र् आर्   ४ लगानी   
३ र्वर्त्तर् हस्िान्िरण संघ     ऋण लगानी   

  क) र्वर्त्तर् समानीकरण अनदुान 

    
91,300,000.00    शेर्र लगानी   

  ख) सशिि अनदुान 

 
264,629,696.81    अन्र् लगानी   

  ग) समपूरक अनदुान 

      
9,400,000.00  ५ धरौटी र्फिाि 

                 
904,291.00  

  घ) र्वशेष अनदुान 

    
16,442,000.00  ६ जनश्रमदान र्फिाि   

४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान   ७ कोष र्फिाि   

  क) र्वर्त्तर् समानीकरण अनदुान 

      
6,875,000.00  ८ मौज्दाि   

  ख) सशिि अनदुान 

    
10,224,000.00    क) बैँक मौज्दाि 

           
29,534,072.93  

  ग) समपरुक अनदुान 

    
14,076,000.00    ख) नगद मौज्दाि   

  घ) र्वशेष अनदुान 

      
7,500,000.00  ९ शसिि अनदुान र्फिाि 

           
40,626,981.16  

५ अन्िर स्थानीर् िहबाट प्राप्त   १० गि बषिको बढी अल्र्ा  
६ अन्र्   ११ जनश्रमदान मौज्दाि   

  क) क्षेरीर् शहरी र्वकास र्ोजना   १२ धरौट मौज्दाि 

              
1,681,252.00  



 

 

1 

  ख) सडक बोडि नेपाल   १३ कोष खािाको मौज्दाि   

  ग) पर्िटन बोडि नेपाल         

  घ) एन एन एस डब्ल ुए         
७ र्वतभन्न कोषिफि को आर्         
८ जनसहभातगिा (नगद)         
९ र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त         

१० धरौटी आर् 

      
2,585,543.00        

११ लगानीको साँवा र्फिाि         
१२ अन्र् र्वर्वध आर्         

  जम्मा 
 
483,810,222.03    जम्मा 

         
483,810,222.03  
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दफा नं भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

  र्वत्तीर् र्ववरण र्वश्लषेण  

1.  र्वत्तीर् र्ववरण – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँगाउँपातलका िथा 
गाउँपातलकाले प्रत्रे्क वषिको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषिको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई आतथिक 
वषि कार्म गरी आर् र व्र्वर्को र्हसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् अनसुार 
गाउँगाउँपातलका िथा गाउँपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणलीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्स सम्बन्धमा 
देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ्

 स्थानीर् िहले बैंक समार्ोजन र्हसाब खािा राखेको छैन।गाउँपातलकाको असार मसान्िको बैंक मौज्दाि 
र शे्रस्िाको मौज्दाि रु. ६२५८२०४८.०० ले फरक देर्खएको छ । 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे बमोर्जमको 
आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचि शीषिक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुिपने लेखाङ्कन गरेको पाईएन 
। 

    त्र्सैले िोके बमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्िर्वक र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ । 

 

2.  बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्र्ीर् 
बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सतमति गठन गरी आगामी वषिको नीति िथा कार्िक्रम, बजेट िथा कार्िक्रम, 

कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण, र्वषर् क्षेरगि कार्िक्रम, र्ोजना िथा कार्िक्रममा दोहोरोपना हनु नददई आपसी 
िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुिपने ब्र्वस्था अनसुार सतमति गठन गरेको भएिा पतन आगामी आतथिक 
वषिको नीति िथा कार्ि.क्रम, कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण, कार्िक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरेको समेि 
नदेर्खएकाले बजेट िजुिमा गदाि ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

3.  बैंक र्हसाब तमलान – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम स्थानीर् िहले 
आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को तसफाररसमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको 
ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ ।सो बमोर्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाब तमलान र्वबरण 
िर्ार गनुिपनेमा कार्ािलर्ले सञ्चालन गरेको देहार्बमोर्जमको खािाको बैंक र्हसाब तमलान िर्ार गरी पेश 
गरेको छैन।कार्ािलर्लबाट खचि खािाको बतगिकरण अनसुार बैँक स्टेटमेन्ट पेश नभएकोले, शे्रस्िा बैँक 
र्हसाब तमलानको र्ववरण एर्कन गनि सर्कएन। 

तस.नं
. 

खािाको नाम 
शे्रस्िा अनसुार 

२०७७।३।३१ को 
बाकँी 

बैंक स्टेटमेण्ट अनसुार 
२०७७।३।३१ को 

बाकँी 

फरक 

१ चाल ुखचि खािा तबजोर बषि 15212172.6 12554818.3 २६५७३५४.३ 

२ 
पूरँ्जगि खचि खािा तबजोर 
वषि  

23001274.3 22168693.0 ८३२५८१.२ 

३ मूल संर्चि कोष 26960030.1 82735260.4 ५५७७५२३०.३ 

४ धरौर्ट खािा 300339.05 1696252 १३९५९१२.९ 

५ र्वर्वध कोष खािा 0 1805769.6 1805769.6 

६ र्वभाज्र् कोष खािा ०.०० ०.०० ०.०० 

७ प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 73604.4 188804.4 ११५२००.० 

 



 

 

मेल्लेख गाउँपातलका, अछाम                                           आ व २०७६।७७ 

3 
 

दफा नं भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

जम्मा ६२५८२०४८.०  
4.  आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थातनर् िहले 

आ–आफ्नो कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपदिछ ।र्स सम्वन्धमा 
देर्खएका व्र्होराहरु िपर्शल वमोर्जम रहेका छन ।  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 
िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन ।  

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आतथिक वषिमा खचि हनु नसकी 
बाँकी रहेको रकम आतथिक वषिको अन्िमा स्थानीर् िहको संर्चि कोषमा ट्रन्सफर गनुिपनिमा 
आतथिक वषि समाप्त भए पिाि ्पतन चाल ुखचि खिामा रु 15212172.66 , पजुीगि खचि खािामा 
रु. 23001274.34 र र्वभाज्र्कोषमा रु.० समेि गरी रु. ३८२१३४४७.० मौज्दाि रहेको 
पाईर्ो । 

 अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचि संरचना 
िर्ार गनुिपनेमा गाउँपातलकाले सो बमोर्जम मध्र्कालीन खचिको संरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

 गाउँपातलकाले र्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरण िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी 
वडा कार्ािलर् िथा र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरण गरेको पाईर्ो।  

 वडा कार्ािलर्मा रहेका र्जन्सी समान सर्हिको अतभलेख देर्खने गरी गाउँपातलकाको मूल र्जन्सी 
खािा अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

 र्जन्सी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि पनेमा 
गरेको पाईएन ।  

 कार्ािलर्ले उद्देश्र् प्रातप्तमा आइपने सम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरर तनराकरणको प्रर्ास गरेको, 
अतभलेख नराखेको । 

 साविजतनक खररद तनर्मावतल 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वार्षिक खररद 
र्ोजना िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ गाउँपातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमािण कार्ि गनि 
सम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनु ेगरी दिाि 
गरेको पाइएन ।  

 सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेर्खि 
सेवाहरुको कार्ािन्वर्न र्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन । 

 तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोर्जम कार्ि र्ववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

 मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 
जानाकारी सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददई आतथिक वषिको अन्िमा मार ददइएको 
िथा इ टीतडएस गरेको छैन । 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 13 वमोर्जम आतथिक वषि शरुु हनुभुन्दा पन्र 
ददन अवागै गाउँपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अन्र् 
महशलुको स्थानीर् न्र्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

 ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरण देर्खने गरर ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा अद्यावतधक राखेको 
पाईएन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनसुार साविजतनक खररद तनर्मावली 
वनाई लाग ुगनि सक्ने व्र्वस्था भएकोमा सो वनाएको पाईएन ।  
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 साविजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषि कार्िसम्पन्न भएका आर्ोजना 
िथा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन । 

 संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ गाउँपातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमािण कार्ि गनि 
सम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनु ेगरी दिाि 
गरेको पाइएन ।  

 सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेर्खि 
सेवाहरुको कार्ािन्वर्न र्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन । 

 भ्रमण अतभलेख खािा नरहेको िथा अतधकांश भ्रमणको उद्देश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ािलर्कै 
कामका लातग भएको हो भनी सतुनर्िि हनुे र्वश्वसनीर् आधार नदेर्खएको । 

 स्पष्ट प्रर्ोजन बेगर वडा अध्र्क्ष सर्हिका पदातधकारीको ७ ददन वा सोभन्दा बढी भ्रमण आदेश 
स्वीकृि गरी भकु्तानी गने गरेको । 

 तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव 
भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरर खचि लेखेको पाईर्ो ।िलबी 
प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्र्कन हनु सकेन । 

िसथि गाउँपातलकाले आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीलाई िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् बनाइ सेवा 
प्रवाह सदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

5.  बरबझुारथ : मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथिक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा 
थप स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम र्स गाउँपातलका िथा गाउँपातलकामा समार्हि भएका 
सार्वकका गाउँ र्वकास सतमति िथा गाउँपातलकाको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुजू अतभलेख समार्ोजन 
भएको गाउँपातलकामा कार्म गरी तनर्मानसुार पेश्की फर्छ्यौट िथा बेरुजू सम्परीक्षण कार्ि गनुिपनेमा र्स 
गाउँपातलकामा समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ािलर्को बेरुजू लगि िथा सम्परीक्षणको अतभलेख 
गाउँपातलकाले एर्कन गरी अध्र्ावतधक नगरेकोले गाउँपातलकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

 

6.  सम्पर्त्त हस्िान्िरण : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ अनसुार र्वषर्गि 
कार्ािलर्को चल अचल सम्पर्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ािलर्हरु समार्हि भएका गाउँपातलकामा 
स्वििः हस्िान्िरण हनुे व्र्वस्था छ।र्सरी हस्िान्िरण हनुे सम्पूणि सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि 
खािा २०७५ असार मसान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार गरी प्रतिबेदन िर्ार गनुिपने व्र्वस्था गरेकोमा र्स 
गाउँपातलकाले सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि िर्ार नगरेको, कम्प्र्टुर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोबाईल 
फोन सेट र अन्र् फतनिचर जस्िा मूल्र्वान समानहरु र्जम्मेवारी सारेको पाईएन । र्सरी र्जन्सी 
मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा र्जन्सी मालसामानहरु हराउन, र्हनातमना हनु सक्ने हुँदा खररद गररएका 
मालसामानहरुको प्रकृति अनसुार सम्बर्न्धि र्जन्सी खािामा आम्दानी जनाई र्जन्सी खािा अद्याबतधक 
गनुिपदिछ। 

 

  बजेट िथा कार्िक्रम   

7.  बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्र्ीर् 
बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सतमति गठन गरी आगामी वषिको नीति िथा कार्िक्रम, बजेट िथा कार्िक्रम, 

कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण, र्वषर् क्षेरगि कार्िक्रम, र्ोजना िथा कार्िक्रममा दोहोरोपना हनु नददई आपसी 
िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुिपने ब्र्वस्था अनसुार सतमति गठन गरेको भएिा पतन आगामी आतथिक 
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वषिको नीति िथा कार्ि.क्रम, कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण, कार्िक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरेको समेि 
नदेर्खएकाले बजेट िजुिमा गदाि ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदिछ। 

8.  चौमातसक खचििः आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम स्वीकृि भएको कार्िक्रममा 
तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा कर्िक्रम 
बमोर्जम कार्िसम्पादन गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको 
र्ववरण अनसुार चौमातसक खचिको र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । वषािन्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको 
गणुस्िरमा असर पने देर्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचि गने पररपाटीमा तनर्न्रण 
गनुिपदिछ।               
 

क्र.स.
स बजेट उपर्शषिक कुल खचि 

चौमातसक खचि  

प्रथम चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेश्रो 
चौमातसक आषाढ मर्हना 

 

चाल ुखचििफि  298836809 96949220 66790112 135097475 76267001 

 

पूरँ्जगि 
खचििफि  

112226815 4872456 21031748 86322611 66527879 

  जम्मा 411063624 101821676 87821860 221420087 142794881 

  प्रतिशि  ८४.९६ २४.७ २१.३ ५३.८ ३४.७ 

 गाउँपातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरणअनसुार िेश्रो चौमातसकमा रु २२१४२००८७.०६ अथािि ५३.८ 
प्रतिशि खचि गरेको देर्खएको छ । र्सरी नै आषाढ मर्हनामा मार रु १४२७९४८८१.७८अथािि ३४.७ 
प्रतिशि खचि देर्खनलेु आषाढमा आएर खचिको चाप बढेको देर्खएकाले सन्ितुलि खचि ब्र्वस्थापन भएको 
देर्खएन । स्वीकृि कार्िक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा सन्ितुलि खचि हनुे गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
गररनपुदिछ । 

 

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

 

क्र.स क्षरे बजेट खचि 

खचि प्रतिशि 

जम्मा खचिको 
िलुनामा 

१ आतथिक र्वकास 33510000 17205000 51.34 

२ पूवािधार र्वकास 75707000 41186000 54.40 

३ सामार्जक र्वकास 243407000 195161000 80.17 

४ बािावरण िथा र्वकास  ०.०० ०.०० ०.०० 

५ संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र सशुासन  8878000 4913000 55.33 

६ अन्र् कार्ािलर् संचालन िथा प्रशासतनक 65082000 52536000 80.72 

जम्मा 426584000 311001000 72.90 

उपरोक्त र्ववरण अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् सबैभन्दा बढी 80.72 प्रतिशि अन्र् कार्ािलर् 
संचालन िथा प्रशासतनकमा छ भने वािावरण िथा र्वकासमा खचि गरेको छैन । 

 

10.  खचि तबश्लषेणिः गाउँपातलकाले र्सबषि कुल आर्न्िरक आर्बाट रु १८०५७६९.६५ राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु ४७९४१८९०९.४ समेि रु.४८१२२४६७९.० आम्दानी भएकोमा चाल ु िफि  रु. 
२९८८३६८०९.५८ र पूरँ्जगि िफि  रु ११२२२६८१५.३६ र तबर्त्तर् ब्र्बस्था िफि  रु ०.०० समेि 
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रु.४११०६३६२४.८ खचि भएको छ।खचि मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा ४.३ प्रतिशि रहेको छ । 
।गाउँपातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ७२.६९ प्रतिशि चाल ु र 
२७.३ प्रतिशिमार पूरँ्जगि तनमािणमा खचि भएको देर्खन्छ।र्सबाट गाउँपातलकाहरुले तबकास तनमािण 
प्रर्ोजनमा न्र्नु खचि गरेको प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बर्ढ खचि भएको देर्खन्छ । प्रशासतनक खचि तनर्न्रण 
गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािण प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदिछ 
। 

11.  लक्ष्र् प्रगति : कार्ािलर्को चौमातसक प्रगिी र्ववरण बनाई पेश गनुिपनेमा कार्ािलर्ले सञ्चालन गरेका स्थानीर् 
स्िर, र्जल्ला स्िररर् िथा केर्न्द्रर् स्िररर्का ६५६ र्ोजनाको तनर्म बमोर्जमको उर्ल्लखि ढाँचामा चौमातसक 
प्रगिी र्ववरण िर्ार गरेको देर्खएन । बजेट खचि गने िथा खचिको िोर्कएको ढाँचामा बार्षिक प्रगति िर्ार 
नगने कार्िकारी, प्रार्वतधक कमिचारीलाई र्जम्मेवार बनाउन ुपदिछ । 

कार्िक्रम/र्ोजना कुल कार्िक्रम 

वार्षिक प्रगति र्स्थिी 

शून्र् प्रगिी 
२५%सम्म 
प्रगति 

५०% सम्म 
प्रगति 

७५% सम्म प्रगति 

कार्िक्रम संख्र्ा 19 
   

19 

सहार्क कार्िक्रम 
संख्र्ा 

637 
   

637 

 

 

 संगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  

12.  वडा सर्चवको पदपूतिि : गाउँपातलका अन्िगििका वडा कार्ािलर्बाट संचातलि सेवा प्रवाहमा महत्वपणुि भतूमका 
रहेका वडा सर्चवको दरबन्दी र पदपूतििको अवस्था देहार् बमोर्जम छ । 

वडा संख्र्ा वड सर्चवको दरबन्दी वडा सर्चवको पदपूतिि ररक्त वडा सर्चव 

८ ८ ७ १  

 

13.  र्ोजना छनौट र कार्ािन्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् िहले 
र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त र्ोजना छनौट गरर प्राथातमकीकरण गनुिपने 
व्र्वस्था छ।सभाबाट स्वीकृि बार्षिक गाउँ र्वकास र्ोजना २०७६÷७७ को अध्र्र्न गदाि गाउँपातलकाले 
स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट भएका र लागि प्रभावी हनु ेर्कतसमले संचालन 
गरेको पाइएन । गाउँपातलकाले र्स वषि संचालन गरेका र्ोजना देहार् अनसुार छन ्।  
रु १ लाख 
सम्म 

रु १ लाख देर्ख 
२ लाखसम्म 

रु २ लाखदेर्ख ५ 
लाखसम्मका 

रु ५लाख देर्ख १० 
लाखसम्मका 

रु १० लाखभन्दा 
बढीको 

जम्मा 

६ १६ ११९ ३९ १५ १९५ 

उपरोक्त र्ववरण अनसुार गाउँपातलकाले र्स वषि रु. १ लाख सम्मका जम्मा ६ वटा र्ोजना संचालन 
गरेकोमा रु.२ लाख भन्दा मतुनका मार २२ वटा र्ोजनाहरु रहेका छन ्।त्र्सैले साना र र्विरणमूखी 
र्ोजनाहरु संचालन गदाि कार्ािलर्को जनशर्क्त वषै भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ुपने, संचातलि र्ोजनाबाट 
प्रतिफल भन्दा चाल ुप्रकृर्त्तका कार्िमा बढी खचि भई लागि प्रभवी नहनु ेिथा तनमािण कार्िको गणुस्िरमा 
समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफि  ध्र्ान ददन ुपदिछ । 

 

  कानून तनमािण एवं कार्ािन्वर्न  

14.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा 
न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा 
र्ववाद दिाि भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त र्ववरण 
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अनसुार गिबषि फर्छ्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी नरहेको, र्ो बषि थप भएको ६ गरी 
कुल ६ र्ववाद दिाि भएकोमा ५ वटा फर्छ्यौट भएको छ । 

15.  आन्िररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले आतथिक 
कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातसक समाप्त भएको 
एक मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षण गराउन ुपने उल्लेख छ । िर गाउँपातलकाले र्स वषि अन्िर 
सरकारी अर्ख्िर्ारीबाहेकको कारोबारको आतथिक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षण गराएको छैन । िसथि 
काननुमा िोर्कए बमोर्जम आतथिक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षण गराई आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीलाई 
प्रभावकारी बनाउन ेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ। 

 

  पदातधकारी सरु्वधा  

16.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा गाउँसभाका 
सदस्र्ले पाउने सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनुे ब्र्वस्था अनसुार सदुरुपर्िम प्रदेश संसदले 
स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा 
भएको ब्र्वस्था अनसुार गाउँपातलकाबाट देहार् बमोर्जम रु ११७९०००.० सरु्वधा वापि भकु्तानी भएको 
छ । 

 

17.  पदातधकारीलाई दोहोरो संचार भत्ता भकु्तानीिः सूदूरपर्िम प्रदेशको स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को 
सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा १ सँग सम्बर्न्धि अनसूुची १(ख) मा तनधािरण 
गरेको सरु्वधा बाहेक अन्र् सरु्वधा तलन नपाइने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले गाउँपातलकाका तनवािर्चि 
पदातधकारीलाई ऐन बमोर्जम संचार सरु्वधा एकमषु्ठ भकु्तानी गरेकोमा, सो सरु्वधा दोहोरो हनुे गरी ११ 
पदातधकारीहरुलाई रु ९४०००.० भकु्तानी गरेको छ।दोहोरो सरु्वधा बापि भकु्तानी भएको तनर्मसम्मि 
नदेर्खएको रु 

 

 

 

 

 

९४०००.० 

18.  पदातधकारीलाई पोशाक भत्तािः ४३/२०७६/७/२७, सूदूरपर्िम प्रदेशको स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा 
सदस्र्को सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा १ सँग सम्बर्न्धि अनसूुची १(ख) मा 
तनधािरण गरेको सरु्वधा बाहेक अन्र् सरु्वधा तलन नपाइने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले गाउँपातलकाका 
कार्िपातलका सदस्र्हरुको कोट, पाईन्ट लागार्िको पोशाक खररदका लागी रु २३११४३.० खचि गरेको 
छ।सरु्वधा सम्बर्न्ध ऐनमा पोशाक सरु्वधा पाउने उल्लेख नभएकोले, निोर्कएको सरु्वधा बापि भकु्तानी 
भएको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

२३११४३.० 

19.  अध्र्क्षको र्वदेश भ्रमणिः १११/२०७६/१०/२१, भ्रमण खचि तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४(१) मा 
पदातधकारीहरुले वैदर्शक भ्रमणमा जाँदा तनर्मावली बमोर्जम पाउने दैतनक भत्ता, भ्रमण खचि लगार्िका 
कुन कुन सरु्वधा पाउन ेसोको तनणिर् भ्रमण खटाउन ुअर्घ तनणिर् गनुिपदिछ भने तनर्म १४(२) मा सो 
बमोर्जम तनणिर्तबना आफुखशुी भ्रमणमा जाँदा दातब बमोर्जमका खचिहरु नपाउने उल्लेख छ।कार्ािलर्ले 
गाउँपातलका पदातधकारीलाई वैदेर्शक भ्रमण बापि रु १६३९८७.० भकु्तानी गरेकोमा तनर्मावलीको व्र्वस्था 
अनसुार भ्रमणको तनणिर् िथा मनोनर्न पर संलग्न शे्रस्िामा पेश नभएकोले, खचि परु्ष्टको प्रमाण पेश 
गररनपुदिछ। 

 

 

 

 

 

 

20.  पदातधकारीलाइि अनगुमन भत्ता – सूदूरपर्िम प्रदेशको स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा १ सँग समबन्धीि अनसूुची १(ख) मा तनधािरण गरेको 
सरु्वधा बाहेक अन्र् सरु्वधा तलन नपाइने व्र्वस्था छ, िथा कमिचारीहरुले कार्ािलर्को तनर्तमि काम 
कारवाही संचालन गदाि अतिररक्त भत्ता वा लाभ तलन तमल्न े देर्खदैन।गाउँपातलकाका १९ पदातधकारीले १६३२००.०   
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र्वतभन्न कार्िक्रम िथा र्ोजनाहरुको अनगुमन बापि रु १६३२००.० अनगुमन भत्ता बझेुकोले, निोर्कएको 
भत्तामा भकु्तानी भएको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु 

21.  आतथिक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथिक सहार्िा, 
चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरण गनि पाउन ेव्र्वस्था रहेको देर्खंदैन । िर गाउँपातलकाले र्स 
वषि  रु ८००००.० आतथिक सहार्िा र्विरण गरेका छन ्। आतथिक सहार्िा खचि लेख्न ेकार्िमा तनर्न्रण 
गनुिपदिछ । 

 

  कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  

22.  आर्को अनमुानिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा बजेट 
सीमा तनधािरण सतमतिले गाउँपातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गनि सक्ने ब्र्वस्था  
छ । गाउँपातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफि  मालपोि, कर, सेवा शलु्क, 

दस्िरु वापि अनमुातनि रु २५०००००.० आर् प्राप्त हनुे प्रक्षेपण गरेकोमा आतथिक वषि २०७६।७७ मा 
रु. १८०५०००.० अथािि अनमुान भन्दा २७.८ प्रतिशि बढी आर् प्राप्त गरेको छ।आम्दानीका अन्र् 
स्रोिको समेि पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थािथपरक बनाई आर् आजिन बरृ्र्द् गनेिफि  र्वशेष ध्र्ान ददन 
आवश्र्क देर्खएको छ । 

 

23.  आन्िररक आर्िः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा वजेट 
सीमा तनधािरण सतमतिले गाउँपातलकामा प्राप्त हनु ेआन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गनि सक्ने व्र्वस्था 
छ ।गाउँपातलकाले आतथिक वषि २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनदुानबाट गरेको खचिका िलुनामा आन्िररक 
आर्को र्स्थति देहार् बमोर्जम छ ।रु हजारमा 

केर्न्द्रर् अनदुानबाट खचि आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

४७९४१८९०९.४ 1,805,769.65   ०.३ 

उपरोक्त र्ववरण अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचिको िलुनामा आन्िररक आर्को 
र्हस्सा ०.३ प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सैले गाउँपातलकाको आन्िररक आर् संकलनको दार्रालाई 
फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गनेिफि  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।   

 

24.  कर िथा शलु्क असलुी -स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृि 
सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी शलु्क उठाउने व्र्वस्था 
रहेको छ । िी आर् शीषिकमा आर् अनमुान र असलुी र्स्थति तनम्नानसुार रहेको देर्खन्छ । 

आर् शीषिक अनमुान असलुी 

एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा 
कर 

  

घरजग्गा वहाल कर  ५०००० १८१५० 

व्र्वसार् कर ३३६५०० २२० 

वहाल र्वरौटी शलु्क   

सवारी साधन भाडा ९८३९०० १४९४५९ 

अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क २०००० २९२८०० 
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जम्मा १३९०४००.० ४६०६२९.० 

 

गाउँपातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वर्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मार 
कर एवं शलु्क बझु्ने पररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि असलुी र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था देर्खएन ।िसथि आफ्नो 
क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

25.  राजश्व अतभलेख : कार्ािलर्लको राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षण गराउने र्जम्मेवारी 
कार्ािलर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ।गाउँपातलकाबाट रतसद ठेतलहरु छपाई गरेर वडा कार्ािलर्मा 
पठाउन े गरेकोमा, छपाई भएको नगदी रतसदहरुको आम्दानी, र्विरण िथा र्फिािको परुा अतभलेख 
गाउँपातलकामा आएको देर्खएन।अर्घल्लो आ.व.को समेि र्ववरण पेश नभएकोले बाँकी के कति छन ्र्र्कन 
गनि सर्कएन।र्सथि कार्ािलर्मा वास्िर्वक आम्दानी भएको राजस्व दार्खला भए/नभएको सम्बन्धमा िहाँबाटै 
छानतबन गररनपुदिछ।साथै सवै वडाहरुमा पतन स्वचातलि प्रणातल जडान गरी राजस्व संकलन गने र आगामी 
ददनमा रतसद तनर्न्रण िथा राजश्व असूलीलाई स्वचातलि प्रणाली माफि ि ब्र्वस्थापन सम्बन्धमा र्वशेष ध्र्ान 
परु्ािउनपुने देर्खर्ो । 

 

26.  राजश्व दार्खला : आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम र्जम्मेवार व्र्र्क्तले 
आफ्नो र्जम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दार्खला गरी से्रस्िा खडा गनुि पने व्र्वस्था छ । साथै 
सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश्व रकम दार्खला नगरेमा सम्वर्न्धि िालकु कार्ािलर्ले १० ददन 
सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन सम्म र्ढला गरेको भए १५ प्रतिशि जररवाना गरी सो समेि 
दार्खला गनि लगाउने र १५ ददन भन्दा र्ढलो गरेको भए २५ प्रतिशि जररवाना गरी नगद दार्खला गनि 
लगाई कसूरको मारा अनसुार प्रचतलि कानून बमोर्जम तबभागीर् कारवाही समेि गनि गराउन सक्ने व्र्वस्था 
छ । कार्ािलर् अन्िगिि ८ वटा वडा गाउँपातलका प्राप्त गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार 
िोर्कएको अवतध तभर दार्खला गरेको छैन ।र्सरी र्ढला हनुे गरी राजश्व रकम बैक दार्खला भएको 
अवतधको कार्ािलर्ले छानर्वन गरी, जररवाना रकम असलु गनुिपने देर्खन्छ।कार्ािलर्ले सम्पूणि वडा 
कार्ािलर्हरुले प्राप्त गरेको आन्िररक राजश्व रकम र बैकमा दार्खला गरेको सम्बन्धमा कार्ािलर्ले र्वशेष 
ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

 उपभोक्ता सतमतिमाफि ि तनमािण  

27.  र्ोजना हस्िान्िरणिः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१३) मा उपभोक्ता वा लाभग्राही 
समदुार् माफि ि तनमािण सम्पन्न र्ोजना तनमािण सम्पन्न भएपिात्त आर्ोजनाको स्वातमत्व सोही सतमिीलाई 
हस्िान्िरण गनुि पने व्र्वस्था रहेको, कार्ािलर्ले सो बमोर्जम र्ोजना हस्िान्िरण गरेको पाईएन । र्ोजना 
हस्िान्िरण नहुँदा सोको रेखदेख, ममििको र्जम्मेवारी समेि कार्ािलर्लमा रही थप व्र्र्भार थर्पन जाने 
देर्खन्छ । 

 

28.  तनमािण कार्िको गणुस्िरिः साविजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म १११(१ङ) अनसुार साविजतनक तनकार्ले 
खररद सम्झौिा कार्ािन्वर्न गदाि गणुस्िर पक्षको तनररक्षण र परीक्षण गनुिपदिछ । कार्ािलर्ले उपभोक्ता 
सतमति माफि ि ् तनमािण/कार्ािन्वर्न गराइएका र्ोजनाको ददगोपनाका लातग सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमति 
माफि ि गणुस्िर परीक्षणको आवश्र्क व्र्वस्था गनुिपदिछ ।कार्ािलर्ले तनमािण कार्िको गणुस्िर सतुनर्िििा 
गनि र्वतभन्न तनमािण सामग्रीको प्रर्ोगशाला परीक्षण गने/गराउने, ढुङ्गा र तसमेन्टको गाह्रो लगाउने िथा 
ढलानको कार्िको गणुस्िरका लातग प्रर्ोग हनुे ग्र्ार्वर्न िार, तसमेण्ट, मोटािर िथा कंर्क्रट क्रू्ब टेष्ट जस्िा 
कार्ि गराएको पाइएन।र्सले गदाि तनमािण कार्िमा आवश्र्क गणुस्िर कार्म भएको सम्बन्धमा आश्वस्ि हनु 
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सक्न ेअवस्था छैन।अििः तनर्मावली िथा सम्झौिामा उल्लेख भए अनसुार तनमािण कार्िको गणुस्िर सतुनर्िि 
गनि गणुस्िर पररक्षणलाइि अतनवार्ि गनुि पदिछ। 

29.  बीमा गराउनपुनेिः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२(१) मा दश लाख रुपैँर्ाभन्दा 
बढीको तनमािण कार्िमा तनमािण व्र्वसार्ीले िोर्कएको कुराको तबमा गराउनपुने व्र्वस्था रहेको छ । 
कार्ािलर्द्वारा संचातलि दश लाख मातथका अतधकाँश तनमािण कार्िको सम्झौिामा तबमाको व्र्वस्था गरेको 
छैन भन ेसम्झौिामा तबमाको व्र्वस्था भएिापतन तनमािण व्र्वसार्ीले तबमा गरेको प्रमाण पेश भएका छैनन।् 
तनमािण कार्िमा हनुसक्ने सम्भाव्र् दघुिटनाबाट हनु सक्न े क्षति न्रू्नीकरणका लागतथ अतनवार्ि रुपमा 
संरचनाको र्वमा गरेर तनर्मावलीको व्र्वस्था पालना गररनपुदिछ। 

 

30.  उपभोक्ता सतमतििः  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ )३ (घ मा उपभोक्ता सतमति 
माफि ि गरेको कार्िको तनमािण सम्झौिामा सम्पन्न तनमािण कार्िको सञ्चालन र ममिि संभार उपभोक्ता सतमति 

वा लाभग्राही समदुार्ले गनुिपने व्र्वस्था समावेश गनुिपने प्रावधान रहेकोमा गाउँपातलकाले  उपभोक्ता 
सतमतिसँग गरेको अतधकांश सम्झौिामा उक्त व्र्होरा समावेश गरेको देर्खएन।साथै तनर्म ९७ )७ (मा 

उपभोक्ता सतमतिले प्रत्रे्क र्कस्िामा गरेको काम िथा खचिको सूचना साविजतनक स्थानमा टासँ गनुिपने र 
काम कारबाहीको सम्बन्धमा साविजतनक लेखापरीक्षण गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा उक्त व्र्वस्था अनसुार 

अतधकांश र्ोजनाहरुमा साविजतनक लेखापरीक्षण गरेको देर्खएन उपभोक्ता सतमतिले गरेको कार्िको पारदर्शििा 
वरृ्र्द् गने उक्त प्रावधानको पूणिििः पालना गनुिपने देर्खएको छ । 

 

 सशिि कार्िक्रमिफि   

31.  अनगुमन प्रतिवेदन नभएकोिः कार्िक्रम कार्ािन्वर्न परु्स्िका,२०७६/७७ र्क्रर्ाकलाप नं २.७.१३.१३ को 
९.१ मा र्वद्यालर्मा शैर्क्षक गणुस्िर सदुृर्ढकरण एवम कार्िसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान बापि 
र्शक्षा सतमतिको तनणर्ािथ िपर्शल बमोर्जमका छनौट भएका र्वद्यालर्हरुलाई र्शक्षण तसकाईमा ICT को 
प्रर्ोग (कम्प्र्टुर,इन्टरनेट,कनेर्क्टतभटी इक्र्पुमेन्ट िथा Kits) खररदका लातग  अनदुान बापि प्रति र्वद्यालर् 
६५००००.० का दरले, माध्र्तमक र्वद्यालर्मा र्वज्ञान प्रर्ोशाला अनदुान बापि प्रति र्वद्यालर् ६५००००.० 
का दरले र माध्र्तमक र्वद्यालर्मा पसु्िकालर् स्थापना िथा व्र्वस्थापन(फतनितसङ,र्किाब खररद,िथा ई 
पसु्िकालर् समेि)का लातग अनदुान बापि र्वद्यालर्लाई रु ६५००००.० का दरले प्रदान गने व्र्वस्था 
रहेको छ ।र्शक्षा सतमतिले उक्त अनदुान प्रदान गरेपिाि  र्शक्षण तसकाईमा ICT  को प्रर्ोग गरे नगरेको 
र पसु्िकालर् स्थापना िथा व्र्वस्थापन सम्बर्न्ध  र्वद्यालर्मा भएको प्रगति बारे अनगुमन प्रतिवेदन पेश 
गनुिपदिछ। 
क्र.सं. र्वद्यालर्को नाम कार्िक्रम तनकासा रकम 
१ र्पपलसैन मा.र्व. ठाटँी दबाि माध्र्तमक र्वद्यालर्मा ICT  स्थापना िथा व्र्वस्थापन 

अनदुान 
६५००००.०  

२ शोडषा आ.र्व. नवाघर माध्र्तमक र्वद्यालर्मा पसु्िकालर् स्थापना िथा 
व्र्वस्थापन अनदुान 

६५००००.०  

३ दगुािदेवी मा.र्व. 
नन्देगडा 

 माध्र्तमक र्वद्यालर्मा र्वज्ञान प्रर्ोशाला अनदुान ६५००००.०  

जम्मा १९५००००.०  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.  अतग्रम कर कर्ि नभएकोिः आर्कर ऐन,२०५८ को दफा ८८(१) अनसुार परामशि सेवा वापि १५ प्रतिशि 
कर कर्ि गनुिपनेमा कार्ािलर्ले RUDeC नामक गैह्रसरकारी संस्थालाई सोको तबजक र्वना रु 
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१७९४०७१.५० भकु्तानी गरेकोमा अतग्रम कर कर्ि गरेको छैन।तनर्मानसुार १५ प्रतिशिले हनुे अतग्रम 
कर रु २६९११०.७२ सम्बर्न्धि संस्थाबाट असलु गनुिपने रु 

२६९११०.० 

33.  भ्रमण अवतधमा स्थानीर् भत्ता भकु्तानीिः भ्रमण  खचि तनर्मावतल,२०६४ को तनर्म ७(११) मा सरकारी 
कामको तसलतसलामा भ्रमणमा रही दैतनक भंमण भत्ता उपभोग गने पदातधकारी वा कमिचारीले दैतनक भत्ता 
उपभोग गरेको अवतधभर र्फल्ड भत्ता, बैदठक भत्ता, िातलम भत्ता, स्थातनर् भत्ता वा  अन्र् कुनै र्कतसमको 
भत्ता नपाउने व्र्वस्था रहेको छ ।कार्ािलर्बाट र्वतभन्न समर्मा देहार् बमोर्जमका कमिचारीहरुको भ्रमणमा 
स्थातनर् भत्ता नकार्टएको रकम सम्बर्न्धिबाट असलु गररन ुपने रु 

भौ नं तमति कमिचारीको नाम पद भ्रमण ददन स्थातनर् 
भत्ता दर 
प्रति ददन 

कर्ि हनुपुने 
रकम 

११०/२०७७-३-२५ गोतबन्द ब. बोहरा ना.प.स्वा.प्रा ६ 

 

१८३.६ ११०१.६ 

११०/२०७७-३-२५ कृष्ण ब. रोकार्ा पशु अधिकृत २ २९३.३ ५८६.६ 

१२६/२०७७-३-२५ र्हक्मि ब.बढुा तन.प्र.प्र.अ (५+५+४+५+५
+५+३)३२ 

२९३.३  

९३८५.६ 

१२६/२०७७-३-२५ डम्बर ब.बोगटी आ.ले.प ६ १८३.६ ११०१.६ 
१२६/२०७७-३-२५ तबक्रम भण्डारी   रोजगार संयोजक ६ २९३.३ १७५९.८ 
१२६/२०७७-३-२५ नमराज भण्डारी  ६ १८३.६ ११०१.६ 
१२९/२०७७-३-२५ पषु्प ब. बढुा S.A.H.W ६ २९३.३ १७५९.८ 
१२९/२०७७-३-२५ देवेन्द्र ब. साउद A.H.W (२+४+८)१४ १८३.६ २५७०.४ 
१३०/२०७७-३-२५ तबर ब.ठकुल्ला H. A (३+३+३)९ १८३.६ १६५२.४ 
१३०/२०७७-३-२५ र्हक्मि ब.बढुा तन.प्र.प्र.अ (६+६)१२ २९३.३ ३५१९.६ 
१४४/२०७७-३-२८ नमराज भण्डारी  ६ १८३.६ ११०१.६ 
१४४/२०७७-३-२८ तबरेन्द्र ब. खड्का  ६ २९३.३ १७५९.८ 
गाउँपातलका चालिुफि  
१२६/२०७६/१०/२

४ 
र्हक्मि बा बढुा तन.प्र.प्र.अ ३४ २९३ ९९६२ 

जम्मा ३७३६१.० 
 अन्र् कमिचारीको हकमा बढी भकु्तानी भएको रकम िहाँबाट र्र्कन गरी असलु गररनपुदिछ। 

  

 

 

 

३७३६१.० 

 सशिि पूरँ्जगि  

34.  र्वद्यालर् भवनिः कार्िक्रम कार्ािन्वर्न तनदेर्शका २०७६/७७ बमोर्जम र्वद्यालर् भौतिक पूवािधार तनमािण 
सधुार िफि  सम्झौिा गरी तनमािण कार्िको नापजाँचको आधारमा रकम तनकासा गनुिपदिछ । र्वद्यालर्को 
कार्ि सम्पन्न भए पतछ मार अर्न्िम र्कस्िाको रकम तनकासा ददनपुनेमा कार्िसम्पन्न नहुँदै सबै रकम  
तनकासा भएको छ ।र्वद्यालर् तनमािण िफि को अनदुान रकममा कर्न्टन्जेन्सी किा नगनुिपनेमा गाँउपातलकाले 
४ प्रतिशि कर्न्टन्जेन्सी किा गरेको छ । 

र्वद्यालर् कार्ि पाउन ेरकम 

मस्टामाण्डौ प्रा.र्व. ४ कोठे भवन तनमािण ३२०००००.० 

र्पपलचौर मा.र्व ४ कोठे भवन तनमािण ३२०००००.० 

खापर आ.र्व २ कोठे भवन तनमािण १६०००००.० 
जम्मा ८००००००.०  
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 संर्घर् र्वशषे अनदुान  

35.  कर तबजक र्वना भकु्तानीिः गाँउपातलकामा १५ शैय्र्ाको अस्पिाल तनमािण गनि जाल्पादेवी तनमािण सेवासंग 
रु ७३३१९०८.० मा कार्िसम्पन्न गने गरी तमति २०७७-२-६ मा सम्झौिा भएको छ ।तनमािण व्र्वसार्ीले 
५७/२०७७-३-३१ मा रु २०८५०००.० को काम गरी तलएको भकु्तानीमा रु २४००१५.० मू.अ.कर 
भकु्तानी भएकोमा कर तबजक संलग्न नभएकोले कर तबजक र्वनाको भकु्तानी दार्खला भएको कर समार्ोजन 
पर पेश गनुिपने रु  

आतथिक वषि तभर कार्िसम्पन्न गने गरी ठेक्का व्र्वस्थापन गनुिपनेमा गाँउपातलकाले आ.व.को अन्िमा ठेक्का 
व्र्वस्थापन गरेको छ ।आतथिक वषि तभर कार्िसम्पन्न भएको छैन । 

  
 

 

 

२४००१५.० 

35.1.  मू.अ.कर किा नगरेकोिः ३०/२०७७-३-२५ कातलका आधारभिू र्वद्यालर् भवन तनमािण स्वरुप रु 
२००१३५०.० भकु्तानीमा मू.अ.कर ५० प्रतिशि किा नगरेकोले मू.अ.कर रु २३०२४४.० दार्खला 
भएको प्रमाण पेश गनुिपने रु 

  
 

२३०२४४.० 

35.2. त्र्सैगरी ५ प्रतिशि धरौटी किा गरेको रु ८८५५५.० धरौटी खािामा जम्मा नगरेकोले धरौटी जम्मा 
भएको प्रमाण पेश गनुिपने रु 

 

८८५५५.० 

 संर्घर् समपूरक  

36.  बढी भकु्तानीिः ४९/२०७७-३-३१ वडा नं ७ को भवन तनमािण कार्ि स्वरुप तबल रकम रु 
१६५६४९५.०(भ्र्ाट समेि) भकु्तानी गनुिपनेमा रु १६८५०००.० भकु्तानी भएकोले बढी भकु्तानी भएको 
रु २८५०५.० असलु गरी संर्घर् संर्चि कोष दार्खला गनुिपने रु 

  
 

२८५०५.० 

36.1.  सोही भकु्तानीमा ५० प्रतिशि मू.अ.कर किा गनुिपनेमा नगरेको कारण मू.अ.कर रु १९०५७०.० दार्खला 
भएको प्रमाण पेश गनुिपने रु 

संर्घर् समपूरक र गाँउपातलका श्रोिबाट ५०/५० प्रतिशि खचि व्र्होनुिपनेमा कुल खचि रु ६४११०००.० 
मा परैु खचि समपूरक श्रोिबाट मार ब्र्होरेको छ । 

 

१९०५७०.० 

 स्थानीर् पूवािधार कार्िक्रम िफि िः  

37.  उपभोक्तालाई बढी भकु्तानीिः ७।०७७।३।२१ साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म ९७)४(मा 
उपभोक्ताको हरेक र्कस्िाको भकु्तानीमा कामको प्रार्वतधक मलु्र्ांकन भई आएको आधारमा लागि अनमुानमा 
रहेको ओभरहेड मलु्र् अतभबदृ्दीकर कर्न्टजेन्सी र जनसहभातगिाको अंश किा गरेर मार भकु्तानी ददन 
सर्कन े व्र्वस्था गरेको छ।चर्ण्डका मा र्व को मातथल्लो िला तनमािणको लागि अनमुान रु 
२५¸००¸०००।-िर्ार गरी रु ५¸००¸०००।-जनश्रमदान हनुे गरी संझौिा भएकोमा रु २१¸२१¸२८९।- 
मलु्र्ांन भई आए वमोर्जम संझौिा अनसुार रु १६¸९७¸०३१।- ददन ुपनेमा रु १९¸२०¸०००। भकु्तानी 
गरेको देर्खएकोले बढी भकु्तानी गरेको रकम रु २¸२२¸९६८।- असलु हनु ुपने रु 

 
 

 

 

 

 

२२२९६८.०० 

38.  र्पपलाचौर खेल मैदानिः ५।०७७।३।१५र्स खेल मैदान तनमािणको लागि अनमुान रु १३¸३३¸७४४।-  
िर्ार गरी रु ३¸३३¸७४४।-  जनश्रमदान हनु ेगरी संझौिा भएकोमा रु १२¸९३¸७४४।-  मलु्र्ांन भई 
आए वमोर्जम संझौिा अनसुार रु ९¸१५¸९०८।-  ददन ुपनेमा रु ९¸४५¸८००। भकु्तानी गरेको देर्खएकोले 
बढी भकु्तानी गरेको रकम रु २९¸६९२।- असलु हनु ुपने 

 

 

 

२२९६९२.० 
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39.  ओभरहेड भकु्तानीिः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म ९७(४)मा उपभोक्ताको हरेक र्कस्िाको 
भकु्तानीमा कामको प्रार्वतधक मलु्र्ांकन भई आएको आधारमा लागि अनमुानमा रहेको ओभरहेड मलु्र् 
अतभबदृ्दीकर कर्न्टजेन्सी र जनसहभातगिाको अंश किा गरेर मार भकु्तानी ददन सर्कने व्र्वस्था गरेको 
छ।गाउंपातलकाले तनम्न र्ोजनामा उपभोक्तालाई भकु्तानी ददंदा ओभरहेड सर्हिको दरवाट गणना गरी 
भकु्तानी ददएको देर्खएकोले बढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनु ुपने रु   

र्ोजाको नाम कामको र्वबरण कुल मलु्र्ाकंन रकम बढी भकु्तानी भएको १५ 
प्रतिशिले हनुे रकम 

चर्ण्डका मा र्व भवन 
तनमािण 

भवनको मातथल्लो िला 
थप 

१४३१८२७ १८६७६० 

चर्ण्डका देवी मा र्व भवन 
तनमािण 

भवन तनमािण ९२०३०९ १२००४० 

 जम्मा  ३०६८०० 

सवै र्ोजनाको दर र्वश्लषेणा पेश नभएकोले थप र्र्कन हनु नसकेकोले अन्र् र्ोजनाहरुमा समेि ओभरहेड 
सर्हिको दरले उपभोक्ता सतमतिहरुलाई भकु्तानी गरेको देर्खंदा र्र्कन गरी बढी भकु्तानी भएको रकम असलु 
हनु ुपदिछ । 

 

 

 

३०६८००.० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.  नन्देश्वरी मा र्व भवनिः ३।०७७।३।३१ र्ो भवन तनमािणको लातग म ु अ बर समेि रु 
५५२७०६२।६५को लागि अनमुान स्वीकृि गरे अनसुार  ठेक्का ब्र्वस्थाको लातग  सूचना प्रकाशन गरे 
बमोर्जम दिाि हनु आएका २ वटा बोलपर दािा हरुमध्रे् ०.०९ प्रतिशि घटी कबोल गने  बोलपर दािा 
तभम तनमािणसेवाको को कबोल अंक म ुअ कर समेि  रु ५५२१६७७।६६स्वीकृि गरी २०७७।३।३० 
तभर कार्ि सम्पन्न गने गरी २०७७।२।२९मा भएको  संझौिा देर्खन्छ ।सो सम्वन्धमा देर्खएको अन्र् 
व्र्होरा तनम्न छन।् 

 

40.1.  प्रतिस्पधाििः साबिजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा २६)६(मा कुनै बोलपरदािाले आपसमा तमलोमिो गरी 
बोलपर दार्खला गरेको प्रमार्णि भएमा त्र्स्िा बोलपरहरु रद्द हनुे ब्र्वस्था छ । ठेक्का ब्र्वस्थाको लातग 
बोलपर आह्वान गरेकोमा र्वक्री भएका र्वतभन्न बोलपर हरुमध्रे् दिाि हनु आएका ३ वटा बोलपर 
दािाहरुमध्रे् २ वटाले लागि अनमुान भन्दा बढी कबोल गरेको र १ जनाले कररव लागि अनमुान वरावर 
उल्लेख गरेको देर्खंदा बोल पर दािाहरु वीच तमलोमिो नभई स्विन्ररुपमा प्रतिष्पधाित्मक वािावरणमा 
खररद कार्ि भएको सम्बन्धमा र्वश्वस्थ हनुे आधार देर्खएन । 

 

41.  पेश्की रकमिः साविजतनक खररद ऐन,२०६४ को दफा ५२(क) मा साविजतनक तनकार्ले खररद सम्झौिा 
पिाि तनमािण व्र्वसार्ीलाई अतग्रम बैंक जमानि तलई खररद सम्झौिाको रकमको बीस प्रतिशिमा नबढ्ने 
गरी पेश्की ददन सर्कने व्र्वस्था छ । पेश्की दददा पर्हलो पटक स्वीकृि पेश्की रकमको आधारमा नबढ्ने 
गरी र बाँकी रकम कार्ि प्रगतिको आधारमा ददन सर्कने व्र्वस्था छ ।गाउँपातलकाले देहार्को कार्िमा सो 
ऐन बमोर्जम पेश्की रकम नददने सम्झौिा पिाि परैु पाउने पेश्की रकम नै उपलब्ध गराएको छ ।ऐनको 
मनसार् बमोर्जम नै पेश्की उपलब्ध गराउनपुदिछ । 

भौ नं तमति कार्िक्रम सम्झौिा रकम पशे्की रकम 

१३/२०७७-३-२ षोडशा आ.र्व भवन 
तनमािण 

४३४३५५०.० 

(भ्र्ाट बाहेक) 
९८१०००.० 

१६/२०७७-३-३ वडा नं २ को भवन 
तनमािण 

४३४३५५०.० 

(भ्र्ाट बाहेक) 
११०००००.० 
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वडा नं २ को वडा कार्ािलर् भवन तनमािणको प्रथम र्वल रकम रु १५२५२००.० मा मू.अ.कर ५० 
प्रतिशि किा नगरेकोले मू.अ.कर रु १७२४२१.० दार्खला गरेको प्रमाण पेश गनुिपने रु 

 

१७२४२१.० 

42.  प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम –  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू 
गराउन एवम ्सामूदार्र्क पूवािधारहरुको र्वकास माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम संचालन 
तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम गाउँपातलकाले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, सचुीमा 
समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरण गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार कार्िक्रममा 
संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ािलर्ले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेको छैन 
।कामका लागी रोजगार कार्िक्रम कार्ािन्वर्नका लातग तनदेर्शकामा उल्लेर्खि व्र्वस्थाहरुको पालना नगरी, 
अत्र्ातधक संख्र्ामा र्ोजना छनौट भएको, पूवािधार एवम ्अन्र् र्वकास तनमािणका लातग अतधकाँश र्ोजना 
छनौट नभई, अनतु्पादनमलुक कार्ि गराउने गरी र्ोजना कार्ािन्वर्न भएका छन ्। साथै श्रतमकको संख्र्ा 
पतन अतधक रहेकोले कार्िक्रमको उद्देश्र् अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी कार्ािन्वर्न भएको पाईएन । र्स 
कार्िक्रम अन्िगिि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सडक, नाला, तनमािण कार्ि लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन 
गरी र्स वषि वडा नं १,२,३,४,५,६,७ र ८ का ४१५ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु ४७२४५६३.० 
खचि गरेको छ ।लर्क्षि वगिलाई  १० ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र 
कार्िक्रम खचि समेि खचि लेखेका छन ्।उक्त खचिवाट लर्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए 
िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोजगारी शृ्रजना भएको देर्खंदैन। 

 

 समानीकरण पूरँ्जगििफि   

43.  धरौटी किा नगरेकोिःसाबिजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(४)मा साबिजतनक तनकार्ले 
संझौिामा उल्लेख भए बमोर्जम तनमािण व्र्वसार्ीको प्रत्रे्क रतनङ र्वलवाट तबल वा तबजकमा उल्लेर्खि 
रकमको ५ प्रतिशि ररटेन्सन वापिको रकम किा गनुि पने व्र्वस्था गरेको छ ।गाउंपातलकाले र्वतभन्न 
तनमािण कार्िको भकु्तानीमा तनम्न तनमािण ब्र्वसार्ी संग भएको संझौिा बमोर्जम ५ प्रतिशि धरौटी किा 
नगरी रु ६९५२३.०भकु्तानी ददएको देर्खएकोले किा गनुिपदिछ। 

गो भौ नं. र तमति र्ोजनाको नाम तनमािण व्र्वसार्ी भकु्तानी गरेको 
रकम 

किा गनुि पने धरौटी 
रकम 

१०।०७६।८।३
० 

नन्देगडा शोडषा 
सडक 

के एम कन्स्ट्रकसन ४८७१६४ २१५५५ 

१७।०७६।८।१
१ 

नन्देगडा शोडषा 
सडक 

पावििी तनमािण सेवा ४३७०६२ १९३३९ 

२२।०७६।८।१
१ 

मेल्लेख सरानी टांडी 
सडक 

र्वन्देवातसनी तन से ६४७०२४ २८६२९ 

  जम्मा  ६९५२३ 

उपरोक्त वमोर्जमको र्ोजनाको अतिररक्त अन्र् र्ोजनाहरुको तनमािण व्र्वसार्ीलाई समेि धरौटी किा नगरी 
भकु्तानी ददएको देर्खएकोले सो समेि र्र्कन गरी किा भएको प्रमाण पेश हनु ुपदिछ । 
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44.  सोझैखररदिः साविजतनक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरीद प्रतिस्पधाि तसतमि हनुे गरी टुक्रा पारी 
खरीद गनि नतमल्न,े साथै साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४ मा साविजतनक तनकार्ले 
स्वीकृि कार्िक्रम र खररद र्ोजना अनाुसार २० लाख रुपैंर्ासम्म लागि अनमुान भएको मालसामान, तनमािण 
कार्ि र जनुसकैु सेवा तसलवन्दी दरभाउपर र तनर्म ३१ अनसुार सोभन्दा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट 
खररद कार्ि गराउन ुगनुिपने व्र्वस्था छ।र्स कार्ािलर्ले तनम्नानसुार एकै प्रकृतिको खररद खलुाकोटेशन 
एवं सोझै दर रेट माग गरी तनमािण कार्ि गराएको छ। 

गो.भौ.र तमति खररद र्ववरण आपूतििकिािको नाम संझौिा एवं भकु्तानी 
रकम 

२२।०७६।८।१३ मेल्लेख सरानी टांडी 
सडक 

र्वन्देवातसनी तन से ६४७०२४ 

२३।०७६।८।१३ मेल्लेख सरानी टांडी 
सडक 

एम र्ट कन्स्ट्रक्सन  ४९०८२३  

१०।०७६।८।३ नन्दगाडा मेल्लेख सडक  के एम कन्स्ट्रक्सन ४८७१६४ 

१७।०७६।८।११ नन्देगाडा शोडषा सडक पावििी तनमािण सेवा ४३७०६२ 

१९।०७६।८।११ मेल्लेख काटेगाउं सरानी तभम तनमािण सेवा ४५१९२५ 
२०।०७६।८।११ मेल्लेख काटेगाउं सरानी 

र्वतभन्न वडाहरुको 
तभम तनमािण सेवा ४६१२३१ 

९१।०७७।१।२४ मेर्शनरी ओजार खररद उग्रिारा टे्रतडङ हाउस ४७६७०२ 
९२।०७७।१।२४ मेर्शनरी ओजार खररद उग्रिारा टे्रतडङ हाउस १२४२१० 
९३।०७७।१।२४ मेर्शनरी ओजार खररद उग्रिारा टे्रतडङ हाउस १०९१५८ 

जम्मा ३६८५२९९ 
 

उपरोक्त वमोर्जम खलुा कोटेशन वाट सडक ममिि िथा अन्र् खररद कार्ि गराएको सम्बन्धमा देर्खएको 
अन्र् व्र्होरा तनम्न छन ्। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

44.1.  दोहोरो भकु्तानीिः २२।०७६।८।१३   मेल्लेख सरानी टांडी सडकमा २ वटा तनमािण व्र्वसार्ी र्वन्देवातसनी 
तनमािण सेवा र  र्वन्देवातसनी नमािण व्र्वसार्ी  लाई पर्हरो सफा गने कार्िको भकु्तानी ददएकोमा चेनेज 
नखलुाएको र स्थान एउटै भएकोले एउटै कामको दोहोरो भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । िसथि सो कार्िमा 
दोहोरो परे नपरेको सम्बन्धमा र्र्कन मलु्र्ांकन सर्हिको आधार प्रमाण पेश हनु ुपने अन्र्था असलु हनु ु
पने देर्खएको रु 

 
 

 

 

 

 

६४७०२४.० 

44.2.  दोहोरो कर र्वजकिः मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली, 2053 को तनर्म 17 अनसुार मलु्र् अतभवरृ्र्द् करमा 
दिाि भएको प्रत्रे्क व्र्र्क्त वा फमिले िोर्कएको ढाँचामा रीिपवुिकको कर र्वजक जारी गनुिपने व्र्वस्था छ 
।उपरोक्त बमोजम एकै व्र्क्तीले २ वटा तनमािण व्र्वसार्ीको नाम वाट एउटै कर र्वजकमा अलग अलग 
नाम र पान नं.उल्लेख गरी र्वजक नं.संच्चाएको कर र्वजक वाट र्वजक नं.१ तमति २०७६।८ १२ वाट 
एम र्ट कन्स्ट्रकसन र अको र्वजक नं.१ तमति २०७६।८।१३ वाट र्वन्दवातसनी  तनमािण सेवाको नाम 
वाट एउटै व्र्क्तीले हस्िाक्षर गरेको अलग अलग र्वजक पेश गरेको आधारमा भकु्तानी तलएको देर्खएकोले 
सो सम्वन्धमा छानर्वन गरी नक्कली कर र्वजक पेश गने उपर आवस्र्क कावािही हनु ु पदिछ । साथै  
केरमेट गरी सच्चाएर पेश गरेको र्वजकवाट भकु्तानी भएको म ुअ कर सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व 
कार्ािलर्वाट कर समार्ोजन भएको प्रमाण पेश हनु ुपने अन्र्था तनम्नानसुार असलु हनु ुपने रु  
गो भौ र तमति र्वजकको नाम भकु्तानी रकम म ुअ कर रकम 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

१३०९०२.० 



 

 

मेल्लेख गाउँपातलका, अछाम                                           आ व २०७६।७७ 

16 
 

दफा नं भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

२२।०७६।८।१३ र्वन्देवातसनी तन से ६४७०२४ ७४४३६ 

२३।०७६।८।१३ एम र्ट कन्स्ट्रक्सन  ४९०८२३  ५६४६६ 

जम्मा १३०९०२  
45.  म.ुअ.कर समार्ोजनिः मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली २०५३(आठौं संसोधन) को दफा ६(ग) अनसुार ठेक्का 

वा करार अन्र्िगि वस्ि ुआपूतिि वापिको मलु्र् अतभवदृद्दकर भकु्तानी गदाि सो कर रकमको ५० प्रतिशिले 
हनु आउने रकम ठेकेदार वा आपूतििकिािको नामबाट स्वरं् भकु्तानी गने तनकार्बाट सम्बर्न्धि राजस्व 
शीषिकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर रकम मार सम्वर्न्धि आपूतििकिािलाई भकु्तानी ददन ु पने र सो 
व्र्होराको जानकारी सम्बर्न्धि ठेकेदार वा आपूतििकिािलाई ददन ुपने व्र्वस्था छ। गाउंपातलकाले उक्त 
व्र्वस्था वमोर्जम ५० प्रतिशि म.ुअ.कर रकम स्वरं् कार्ािलर् माफि ि राजस्व दार्खला गनुि पनेमा सो 
वमोर्जम नगरी उपरोक्त बमोर्जमको भकु्तानीमा आपूििकलाई शिप्रतिशि भकु्तानी ददएको देर्खएकोले भकु्तानी 

भएको तनम्नानसुार म ुअ कर रु ७¸२०¸६५१।-सम्वन्धमा सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ािलर्वाट 
म.ुअ.कर समार्ोजन भएको प्रमाण पेश हनु ुपने अन्र्था असलु गरी दार्खला गनुि पने देर्खएको रु. 
गो.भौ.र तमति आपूििकको नाम भकु्तानी रकम भकु्तानी भएको म ुअ कर 

रकम 

२२।०७६।८।१३ र्वन्देवातसनी तन से ४७११७६ 
  

२३।०७६।८।१३ एम र्ट कन्स्ट्रक्सन  ४९०८२३ ५६४६६ 

११७।०७७।३।९ जे के ई एण्ड एशोतसएटस ४१५७०० ४७८२३ 

स्थानीर् पूवािधार िफि    ००० 

१३।०७७।३।२४ तभम तनमािण सेवा ४८८६४३९ ५६२१५६ 
 जम्मा  ७२०६५१ 

 

उपरोक्त वमोर्जमको म ुअ कर समार्ोजन अन्र् भकु्तानीहरुमा समेि ५० प्रतिशि किा गरेको नदेर्खएकोले 
अन्र् आपूतििकिाि िथा तनमािण व्र्वसार्ीले भकु्तानी तलएको हकमा समेि र्र्कन गरी म ुअ कर समार्ोजन 
भएको प्रमाण पेश हनु ुपदिछ । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७२०६५१.० 

 

46.  परामशि खचििः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म ७२ मा ऐनको दफा ६(क) बमोर्जमको 
मौजदुा सूर्चमा रहेका कर्म्िमा ३ वटा परामशिदािाबाट तलर्खि रुपमा प्रार्वतधक र आतथिक प्रस्िाब माग 
गरी प्राप्त प्रस्िाबहरुको गणुस्िर र लागि तबतध अनसुार छनोट गनुि पने ब्र्वस्था गरेको छ ।र्स 
गाउंपातलकाले र्ो वषि र्वतभन्न परामशिदिाहरुबाट तनम्नानसुार परामशि सेवा तलएको छ । 

गो भौ र तमति परामशिदािा र्ोजनाको नाम संझौिा रकम 

म ुअ कर समेि 

भकु्तानी रकम 

म ुअ कर समेि 

१४।०७६।८
।६ 

ररसचि तडजाईन एण्ड 
प्रा तल 

गा पा भवन तड र्प आर 
वापि 

११६८७३२ ११६८७३२ 

२६।०७६।८
।३० 

सैपाल ई एण्ड क नन्देगडादपुाल्ला सोडषा 
सडक 

१३८९९०० १३८९९०० 

११७।०७७।
३।९ 

जे के ई एशोतसएटस 
प्रा तल 

बडुगंगा मल्लेख सडक ४१५७०० ४१५७०० 

  जम्मा   

२९¸७४¸३३२। 

उपरोक्त वमोर्जमको परामशि खचि सम्बन्धमा देर्खएको अन्र् व्र्होरा तनम्न छन ्।  
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46.1.  लागि टुक्राएकोिः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ िथा तनर्मावली, २०६४ वमोर्जम साविजतनक तनकार्ले 
खररद गदाि तमिव्र्र्ी र प्रतिस्पधी रुपमा खररद हनुपुदिछ । सो खररद ऐन २०६३ को दफा ८(२) मा 
प्रतिष्पधाि सीतमि हनुे गरी टुक्रा पारी खररद कार्ि िथा परामशि सेवा तलन नहनु ेिथा साविजतनक खररद 
तनर्मावलीको तनर्म ८५ मा एक आतथिक वषिमा एकै पटक वा पटक पटक गरी सीमा भन्दा बढी रकमको 
सोझै खररद कार्ि गराउन नहनुे उल्लेख छ । खररद गनुि पूवि वार्षिक खररद आवश्र्किा पर्हचान गरी 
खररद र्ोजना वनाई सोही वमोर्जम उपर्कु्त खररद र्वतध छनौट गरी प्रतिस्पधाि तसतमि नहनुे गरी खररद 
कार्ि गराउन ुपनेमा गाउंपातलकाले उक्त परामशि सेवा खररदमा २० लाख भन्दा घटी गराई प्रतिष्पधाि वेगर 
तड र्प आर वापि ३ परामशिदािालाई रु २९¸७४¸३३२।- भकु्तानी गरेको तनर्मसम्मि देर्खएन । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.2.  उपरोक्त वमोर्जम तड र्प आर गरेका र्ोजना हरुमा र्ो वषि तनमािण कार्ि प्रारम्भ गरेको  देर्खएन ।कुनै 
पतन र्ोजनाको लातग बजेटको सतुनििा  भए पिाि तड र्प आर गने र तड र्प आर अनसुार कार्ि गनुि 
गराउन ुपने देर्खन्छ।   

47.  दर बढी राखेकोिः २०।०७६।८।११ साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म ९७(४)मा 
उपभोक्ताको हरेक र्कस्िाको भकु्तानीमा कामको प्रार्वतधक मलु्र्ांकन भई आएको आधारमा लागि अनमुानमा 
रहेको ओभरहेड मलु्र् अतभबदृ्दीकर कर्न्टजेन्सी र जनसहभातगिाको अंश किा गरेर मार भकु्तानी ददन सर्कन े
व्र्वस्था गरेको छ ।र्स गाउंपातलकाले र्वतभन्न स्थानको पैरो सफा गने कार्िको लातग २५६२ घनमीटर 
लाई ३७.९६ प्रतिशि कडा चिान र ६२.०४ प्रतिशि कडा माटोको र्हसावले दर र्वश्लषेण गरी लागि 

अनमुान िर्ार गरी तभम तनमािण सेवा संग सोझै वािाि गरी पैरो सफा गरेको देखाई रु ४¸६१¸२३१।- 
भकु्तानी  गरेको देर्खर्ो।पैरो सफा गने कार्िको लातग कडा चिान कर्टङको दर रार्ख लागि अनमुान िर्ार 
गनुि स्वभार्वक नदेर्खएको र वाटो सफा गने कार्िमा समेि कररव  ३८ प्रतिशि कडा चिान रार्ख लागि 
अनमुान िर्ार गरी सोही वमोर्जम भकु्तानी गरेको देर्खएकोले सो कार्िको दर र्वश्लषेण र्वश्वसनीर् नदेर्खएकोले 
सो सम्वन्धमा थप छानर्वन गरी र्र्कन गनुि पने अन्र्था कडा माटोको दर  म ुअ कर समेि रु  १४१.८४ले 

हनुे रु ३¸६३¸४१६।८८भन्दा बढी भकु्तानी गरेको रु ९७¸८१४।-असलु हनु ुपने देर्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९७८१४.० 
48.  र्ार ुवस सञ्चालनिः र्स गाउंपातलकाले र्ार ुबस संचालन गने कार्िको लागि अनमुान स्वीकृि गरी ठेक्का 

ब्र्वस्थाको लातग २०७६।६।२मा सूचना प्रकाशन गरे बमोर्जम दिाि हनु आएका २ वटा बोलपर दािा 
हरुमध्रे् घटी कबोल गने  बोलपर दािाको कबोल अंक रु ७७८९९९९।स्वीकृि गरी ७५ ददन तभर 
आपिुी गनेगरी २०७६।८।१मा संझौिा भए अनसुार २०७७।३।३१मा २ वटा बस आपतिि भई 
दार्खला भएको देर्खन्छ ।सो खररद कार्िको ठेक्का फाईल  कार्िसंपादन जमानि राखेको प्रमाण लगार्िको 
आवस्र्क प्रमाण लेखापरीक्षणको क्रममा पेश हनु नआएकोले खररद प्रकृर्ा सम्वन्धमा थप र्वश्लषेण गनि 
सर्कएन । साथै  उक्त वस तनधािरीि स्पेर्शर्फकेशन अनसुार प्राप्त भए नभएको  सम्वन्धमा मलु्र्ांकन 
प्रतिवेदन पेश नभएकोले सो समेि र्र्कन हनु  नसकेको रु 

 

 

 

 

 

 

 

७७८९९९९.० 

48.1.  धरौटीिः उक्त आपूतििकिाि संग भएको संझौिा िथा साबिर्जनक खररद तनर्मावली २०६४अनसुार किा गनुि 
पने ५ प्रतिशि धरौटी वापि रु ३¸ ४४¸६९०।- किा नगरी भकु्तानी गरेको रकम किा हनु ुपदिछ।  

49.  सब–कन्ट्रर्ाक्टरिः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ )१०(मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुि पनेछ र कुनै तनमािण व्र्वसार्ी वा सब- 
कन्ट्रर्ाक्टरबाट गराउन नसर्कने व्र्वस्था छ ।कुनै कारणवश सो सतमति वा समदुार् आफैले संझौिा 
अनसुारको काम सम्पन्न गनि नसक्ने भएमा साविजतनक तनकार्ले सतमति वा समदुार्सँग भएको सम्झौिा 
िोडी बाँकी काम ऐन र तनर्मावली बमोर्जम गराउन ुपने उल्लेख छ ।र्स गाउं पातलकाले र्वतभन्न सडक  
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र्ोजनाहरुको उपभोक्ता सतमति संग सम्झौिा गरेकोमा सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमतिहरुले संझौिा अनसुारको 
काम आफैले नगरी वडाकार्ािलर् देर्ख सिुक्कुला सडक नन्दमािा खेल मैदान तनमािण लगार्िका कतिपर् 
र्ोजनाहरु सब-कन्ट्रर्ाक्टरबाट काम गराई तनमािण व्र्वसार्ीले पेश गरेको कर र्वजकको आधारमा 

मु.अ.कर समेि भकु्तानी गरेको छ। ।र्सरी सतमति वा समदुार् आफैले संझौिा अनसुारको काम सम्पन्न 
गनि नसकेको अबस्थामा तनर्मको उक्त व्र्वस्था अनसुार पातलकाले स्वर्म ठेक्का माफि ि काम गराउंदा 
प्रतिष्पधी दरमा काम गराउन सर्कनेमा सो बमोर्जम नगरी उपभोक्ता सतमति माफि ि सब-कन्ट्रर्ाक्टरले 

न्छ ।िसथि सो सम्बनपेश गरेको तबलको रकम भकु्तानी ददंदा राज्र्लाई थप ब्र्हभार पने हु ््धमा 
गाउंपातलका लगार्ि सम्बर्न्धि तनकार्को ध्र्ानाकषिण हनु ुजरुरी देर्खन्छ । 

 प्रदेश सरकार अनदुानिफि   

50.  नन्देगडा ररठागाउ सखु्खा पर्हरो र्पतडि घर टहरा तनमािणिः ४/२०७७/३/१०, कार्ािलर्ले नन्देगडा ररठागाउ 
सखु्खा पर्हरो र्पतडि घर टहरा तनमािणको लागी र तमति २०७६/१०/२० मा उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा 
गरेको छ।सम्झौिा बमोर्जम घर तनमािणको लागि रु ७२८५९७३.० रहेकोमा, उपभोक्ताको अंश  रु 
१८२१४९३.० (लागि सम्झौिा रकमको २५ प्रतिशि) रहेको छ।र्स सम्बन्धमा देहार्का व्र्होरा 
देर्खएका छन।् 

 

50.1.  उपभोक्ताको अंशिः र्ोजनाको भकु्तानीको कार्िसम्पन्न बमोर्जम कार्ािलर्ले रु ६३७९४२१.० कार्ि मापन 
भएको छ।सम्झौिा बमोर्जम उपभोक्ता अंश आनपुातिक रुपमा रु १५९४८५५.० (२५ प्रतिशि) किी 
हनुपुनेमा, कार्ािलर्ले रु १३७९४२३.० (अथािि ्२१.६२ प्रतिशि) मार उपभोक्ताको अंश किा गरेको 
छ।सम्झौिा बमोर्जम उपभोक्ताको अंश किी नगरी घटी जनश्रमदान रु २१५४३२.० कार्म गरी रकम 
भकु्तानी भएको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२१५४३२.० 

50.2.  उपभोक्ताको तबलिः र्ोजनाको कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार कार्ािलर्ले Reinforcement  कार्ि १३४०४ 
के.जी प्रमार्णि गरी प्रति के.जी ११.४४ का दरले मू.अ.कर भकु्तानी गरेको छ।संलग्न शे्रस्िा अनसुार 
उपभोक्ताले Reinforcement को ८००० के.र्जको मार तबजक पेश गरेकोले, ५४०४ के.जी को मू.अ.कर 
बापिको रकम उपभोक्तालाई बढी भकु्तानी भएको रु ६१८२४.० सम्बर्न्धि उपभोक्ताबाट असलु गनुिपने 
रु 

 

 

 

 

 

 

६१८२४.० 

51.  ठेक् का व्र्वस्थापनमा प्रतिस्पधाि नभएकोिः साबिजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा २६(६) मा कुनै 
बोलपरदािाले आपसमा तमलोमिो गरी बोलपर दार्खला गरेको प्रमाण भएमा सो बोलपरहरु खारेज हनुे 

व्र्वस्था रहेको छ।कार्ािलर्ले देहार्का ठेक्काहरुमा, तनम्नानसुार बोलपर तबक्री भएकोमा, न्र्नु मारामा 
बोलपर दिाि भएको देर्खन्छ।सोको मूल्र्ाङ्कनमा लागि अनमुानकै हाराहरीमा बोलपर पनि गएकोले, खररद 
प्रर्क्रर्ा तमिव्र्र्ी एवम ्प्रतिस्पतधि भएको मान्न सर्कएन। 

कार्ि लागि अनमुान कबोल अंक बोलपर र्वर्क्र थान बोलपर दिाि 
नवदगुाि आ.र्व भवन तनमािण २०२१७३८ २०१६१३४ र्ववरण पेश नभएको ३ 

नन्देश्वर मा र्व भवन तनमािण २०२१७३८ २०१२८३३ र्ववरण पेश नभएको ३ 

जानकी आ र्व भवन तनमािण २०२१७३८ १९९५७८४ र्ववरण पेश नभएको ३ 

बह्रम देवस्थली भवन तनमािण २४८५९५ २३८३८७८ र्ववरण पेश नभएको ३  

 

52.  अधरुो भवन/संरचना तनमािणिः  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म (३क) मा साविजतनक 
तनकार्ले खररद कारबाहीको िर्ारी गदाि खररदको आवश्र्किा पर्हचान गरी पूणि खरीद प्रकृर्ा अवलम्बन 
गरी खररद कार्ि स्वीकृति गनुिपने व्र्वस्था उल्लेख छ।कार्ािलर्ले देहार्को भवन/संरचना तनमािणका लातग 
भकु्तानी गरेको रकमको संलग्न फाँटवारी अनसुार भवनको तड.र्प.तस, र्पल्लर लगार्िको आंर्शक संरचना 
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तनमािणको मार सम्झौिा भई सोही अनसुार कार्िसम्पन्न पेश भएको छ।भवन तनमािण जस्िो जर्टल संरचना 
तनमािणको स्रोि समेि सतुनर्िि नभएको अवस्थामा, केही अंशमार तनमािण गरेर छोड्ने र सो भवनको अधरुो 
संरचना खडा गरी उपर्ोगर्हन अवस्था शृ्रजना भई सरकारी श्रोि साधनको नोक्सानी हनुे अवस्था र्वद्यमान 
रहेको छ । आंर्शक संरचनामार तनमािणका न्रू्न बजेट तबतनर्ोजन गरी अधरुा अपरुा भवन संरचना तनमािण 
गरी रकम भकु्तानी भएको देर्खएको छ। 

 
भौ.नं/तमति र्ोजनाको नाम भकु्तानी रकम 

८/२०७७/३/३१ दगुािदेवी मा र्व अधरुो भवन १७३७०००.० 

१९/२०७७/३/३१ बासकुी मा र्व भवन तनमािण १२५३८८३.० 

२६/२०७७/३/३१ मातलका आ.र्व ९७९०००.०  
53.  कार्िसम्पन्न नभएकोिः कार्ािलर्ले देहार्को भवन तनमािणको लागी तनम्नानसुार तनमािण सेवासँग २०७७ असार 

मसान्िमा सम्पन्न गने गरी सम्झौिा गरेको छ।सो अवतधमा तनमािण सेवाले सम्पणुि कार्िसम्पन्न नगरी देहार्को 
रकम बराबरको मार कार्ि परुा गरेको र सोही रकम भकु्तानी भएको छ।कार्ािलर्ले बाँकी कार्िसम्पन्न गनि 
र्ोजनाको म्र्ाद थप गरेको छैन भने समर्मा कार्िसम्पन्न नगरेकोमा, तनमािण व्र्वसार्ीलाई तनर्मानसुार 
कारवाही समेि गरेको छैन।सम्झौिा अनसुार िोकीएको समर्मा भवन तनमािणको सम्पणुि कार्िसम्पन्न, सो 
तनमािण व्र्वसार्ीलाई तनर्मानसुारको हजिना असलु गरी अधरुो कार्ि सम्पन्न गराउनपुने रु 

भौ.नं/तमति र्ोजना तनमािण व्र्वसार्ी सम्झौिा 
रकम 

सम्पन्न 
रकम 

कार्िसम्पन्न 
हनु बाकँी 
रकम 

२२/२०७७/३/३१ नवदगुाि आ.र्व भवन 
तनमािण 

तस र्व आर 
कन्स्ट्रक्सन 

२०१६१३४ १००७८४० १००८२९४ 

१७/२०७७/३/३१ नन्देश्वर मा र्व भवन 
तनमािण 

श्री बदु्दी तनमािण सेवा २०१२८३३ ९१७२३५ १०९५५९८ 

१६/२०७७/३/३१ जानकी आ र्व भवन 
तनमािण 

के एम ्कन्स्ट्रक्सन १९९५७८४ ८०१७९९ ११९३९८५ 

१५/२०७७/३/३१ बह्रम देवस्थली भवन 
तनमािण 

एन एम तड तनमािण 
सेवा 

२३८३८७८ १०४९६६१ १३३४२१७ 

जम्मा ४६३२०९४.०  

 

 

 

 

 

 

४६३२०९४.० 

54.  मू.अ.कर समार्ोजनिः मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली २०५३(आठौं संसोधन) को दफा ६(ग) अनसुार ठेक्का 
वा करार अन्र्िगि वस्ि ुआपूतिि वापिको मलु्र् अतभवदृद्दकर भकु्तानी गदाि सो कर रकमको ५० प्रतिशिले 
हनु आउने रकम ठेकेदार वा फमिको नामबाट स्वरं् भकु्तानी गने तनकार्बाट सम्बर्न्धि राजस्व शीषिकमा 
जम्मा गरी बाँकी रहने कर रकम मार सम्वर्न्धि आपूतििकिािलाई भकु्तानी ददन ुपने र सो व्र्होराको 
जानकारी सम्बर्न्धि ठेकेदार वा आपूतििकिािलाई ददन ुपने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले उक्त व्र्वस्था वमोर्जम 
५० प्रतिशि म.ुअ.कर रकम स्वरं् कार्ािलर् माफि ि राजस्व दार्खला गनुि पनेमा सो वमोर्जम नगरी उपरोक्त 
बमोर्जमको भकु्तानीमा आपूििकलाई शिप्रतिशि भकु्तानी ददएको देर्खएकोले भकु्तानी भएको तनम्नानसुार म ु
अ कर रु ४३४४६७.० सम्वन्धमा सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ािलर्वाट म.ुअ.कर समार्ोजन भएको 
प्रमाण पेश हनु ुपने अन्र्था असलु गरी दार्खला गनुि पने देर्खएको रु. 

गो.भौ.र तमति फमिको नाम भकु्तानी रकम भकुिानी भएको म ुअ 
कर रकम 

२२/२०७७/३/३१ तस र्व आर कन्स्ट्रक्सन १००७८४०.० ११५९४६.० 

१७/२०७७/३/३१ श्री बदु्दी तनमािण सेवा ९१७२३५.० १०५५२२.० 

१६/२०७७/३/३१ के एम ्कन्स्ट्रक्सन ८०१७९९.० ९२२४२.० 

 

 

 

 

 

 

 

 

४३४४६७.० 
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१५/२०७७/३/३१ एन एम तड तनमािण सेवा १०४९६६१.० १२०७५७.० 

जम्मा ४३४४६७.०  
 गाउँपातलका चालिुफि   

55.  ममिि खचििः साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ९६(१) मा मालसामान ममिि गनुिपने भएमा 
सोको लागि अनमुान स्वीकृि गराउन ुपने र तनर्म ९६(३) मा पाँच हजार मातथका पाटिपूजाि फनुि पने 
भएमा सोको र्जन्सी दार्खला गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ।कार्ािलर्ले गाडी, मोटरसाईकल िथा डोजरको 
ममििमा रु ७५९३५६.० खचि गरेकोमा, ममिि कार्िको लागि अनमुान िर्ार गरी स्वीकृि गरेको छैन भन े
फेरीएको पाटिपजुािको र्जन्सी दार्खला गरेको छैन।तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार लागि अनमुान िर्ार 
नभएको िथा फेरीएका पाटिपजुािको र्जन्सी दार्खलासमेि नगरेकोले, खचिको वास्िर्वकिा र्र्कन गनि सर्कएन। 

 

56.  इन्धन िथा ममिििः  गाउँपातलकामा रहेका सवारीसाधनहरु (गातड मोटर साइकल आदद) मा र्वतभन्न समर्मा 
प्रर्ोग भएको इन्धन खचिको लग बकु राखेको पाइएन इन्धन खचिको मापदण्ड नबनाई खचि लेख्दा इन्धनको 
प्रर्ोगमा दरुुपर्ोग बढ्ने संभावना रहने हुँदा मापदण्ड बनाइ खचि गरीन ुपदिछ लग वकु िथा स्पष्ट मापदण्ड 
तनधािरण नगरी पदातधकारी ईन्धन िथा गाउँपातलका कमिचारी एवं कार्ािलर् प्रर्ोजनमा रु ९२४६६५.०  
र्वतभन्न तबलबाट एक मषु्ट खचि लेखेकोले खचिको र्थाथििा र्र्कन गनि सर्कएन । 

 

57.  जनिा चलुो खाद्यन्न सहतुलर्ि कार्िक्रमिः १६८/२०७७/१/८, २०८/१०७७/२/२२, कार्ािलर्ले जनिा 
चलुो खाद्यन्न सहतुलर्ि कार्िक्रम संचालनका लागी तमिी २०७६/१०/२९ गिे के.र्व ढुवानी सेवा/जर्लाल 
तनमािण सेवासँग चामल र अन्र् खाद्यन्न सामग्री खररदको सम्झौिा गरी रु २४९९०००.० भकु्तानी गरेको 
छ।गाउँपातलकाले कार्िक्रम संचालनको लागी कार्िर्वतध िर्ार गरेको छैन भने, खररद भएका खाद्यन्न सामग्री 
र्विरणको भरपाई, लाभग्राहो छनौटको तनणिर् समेि पेश भएको छैन।साथै सहतुलर्ि दरमा खाद्यन्न तबर्क्र 
बापि प्राप्त आम्दानी कार्ािलर्मा दार्खला भएको नपाईएकोले, आम्दानी रकम र्र्कन गरी दार्खला गररनपुने 
रु 

 

 

 

 

२४९९०००.० 

58.  बैठक भत्तािः ५४५/२०७७/२/२९, अथि मन्रालर् कार्ि संचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा ७.१.१ 
मा बैठक भत्ताको मापदण्ड अनसुार एकै तनकार् र अन्िगििका पदातधकारी/कमिचारी मार बस्ने बैठकमा 
भत्ता प्रदान नगने उल्लेख छ।तनकार्का कमिचारी िथा पदातधकारी मार सर्म्मतलि भएको तनम्मानसुार 
संख्र्ाका पदातधकारीहरुलाई, बैठक भत्ता बापि भकु्तानी भएको रु ३३७३००.० तनर्मसम्मि नदेर्खएको 
रु 

 
भौ.नं/तमति प्रर्ोजन पदातधकारी 

संख्र्ा 
रकम 

२७१/२०७७/३/२३ वडा न ३ वडा सतमिी वैठक ७ ४५९००.० 

२७२/२०७७/३/२३ वडा न १ वडा सतमिी वैठक ७ ४६७५०.० 
२७४/२०७७/३/२३ वडा न २ वडा सतमिी वैठक ६ ३८२५०.० 
२८६/२०७७/३/२४ वडा न ५ वडा सतमिी वैठक ६ ४५९००.० 
३१७/२०७७/३/२४ वडा न ८ वडा सतमिी वैठक ७ ५४०००.० 
३६८/२०७७/३/३१ वडा न ७ वडा सतमिी वैठक ६ ६०६००.० 
३६९/२०७७/३/३१ वडा न ६ वडा सतमिी वैठक ६ ४५९००.० 

जम्मा ४५ ३३७३००.० 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३३७३००.० 

59.  लागि अनमुान तबना कार्िक्रम संचालनिः १८०/२०७७/१/२२, साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा 
५(१) मा साविजतनक तनकार्ले एकलाख मातथको कुनै पतन खररदको लागी िोर्कए बमोर्जम लागि अनमुान ४९८३३०.० 
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िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले र्वुा स्वरोजगार ड्राईतभङ्ग िातलम संचालन बापि शभुद्रा िातलम 
केन्द्रलाई रु ४९८३३०.० भकु्तानी गरेकोमा, सोको लागि अनमुान िर्ार गरेको छैन।साथै िातलमका 
लागी छनौट भएका लाभग्राहीको आधार, मापदण्ड िथा तनणिर् समेि पेश भएको छैन।लागि अनमुानतबना 
भकु्तानी भएको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु 

59.1.  ११/२०७६/८/१३, कार्ािलर्ले गाउँपातलकामा संचातलि आखँा र्शर्वर संचालन बापि गेटा आखँा 
अस्पिाललाई रु २९४१६५.० भकु्तानी गरेकोमा, सोको लागि अनमुान िर्ार गरेको छैन।साथै संलग्न 
फाँटवारी अनसुार र्शर्वर संचालनको प्रमाण िथा कार्िक्रम प्रतिवेदन समेि पेश नभएकोले, खचि परु्ष्टको 
प्रमाण पेश नभएको रु २९४१६५.० 

60.  दिाि चलानी सफ्टवेर्रिः२९८/२०७७/३/२६, आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(८)मा 
कुनै रकम भकु्तानी दददा रीि पगुे वा नपगुेको जाँच गनुि पने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले Darta Chalani 

Management System Web based Software खररद बापि सचि सफ्ट नेपाल प्रा. तल. लाई रु १९८८८०.० 
भकु्तानी गरेकोमा, सोको लागि अनमुान िर्ार गरेको छैन।खररद भएको सफ्टवेर्र हालसम्म जडान भई 
प्रर्ोग समेि नभएकोले, लागि अनमुानतबना भकु्तानी भएको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु 

 
 
 
 
 
 

१९८८८०.० 

61.  वडा कार्ािलर् सहार्कहरुलाई दोहोरो िलब भकु्तानीिः ३४५/२०७७/३/३०, कार्ािलर्ले वडा कार्ािलर्मा 
कार्िरि ८ जना कार्ािलर् सहर्ोगीहरुलाई कातििक, मंतसर र पषु मर्हनाको िलब भौ.नं 
१०२/२०७६/९/२७ बाट रु ४४४०००.० भकु्तानी गरेकोमा, सोही मर्हनाको छुट िलब भनी तमति 
२०७७/३/३० मा पनु रु ४४४०००.० भकु्तानी गरेको छ।तिन मर्हनाको दोहोरो िलब बापि भकु्तानी 
भएको सम्बर्न्धिबाट असलु गनुिपने रु ४४४०००.० 

62.  र्वद्यालर् अनदुानिः कार्ािलर्ले गाउँपातलका अन्िगिि रहेका ४१ र्वद्यालर्लाई दरबन्दी बाहेकका र्शक्षक 
िथा अन्र् कमिचारी तनर्कु्त गरी िलब/भत्ता भकु्तान गने प्रर्ोजनाथि रु १०६६००००.० स्वर्म ्सेवक 
र्शक्षक अनदुान तनकासा गरेको छ। कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार अतधकाँश र्वद्यालर्मा र्शक्षक 
आवश्र्कभन्दा न्रू्न दरबन्दी भएिापतन, र्वद्यालर् समार्ोजनका लातग गाउँपातलकाले प्रर्ास गरेको छैन। 
दरबन्दीबाहेक र्शक्षक तनर्कु्तीको आवश्र्किा पर्हचान नभई, अनदुान तनकासा गरेकोले तनजहरुको 
कार्िसम्पादन सम्बन्धमा अनगुमन प्रतिवेदन पेश गररनपुदिछ।  

 सामार्जक सरुक्षािफि   

63.  सामार्जक सरुक्षा खचििः सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा १५ बमोर्जम 
कार्ािलर्ले पेश गरेको र्ववरण अनसुार आ व २०७६।७७ मा ८ वडामा सामार्जक सरुक्षा भत्ता बापि रु 
८८३१४७६०.० र्विरण गरेको छ ।र्स सम्बन्धमा देहार्का व्र्होरा देर्खएको छ। 

 

63.1.  सामार्जक सरुक्षािफि  बढी तनकासा – सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा १२ 
मा लाभग्राहीको नाम दिाि र नवीकरण, लगि किा िोर्कएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ि रुपमा नवीकरण 
गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरण गनुिपने, प्रत्रे्क बषि लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संख्र्ा र्र्कन 
गनुिपने, भत्ता र्विरण गदाि बैंक माफि ि भत्ता र्विरण गनुिपने, सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा 
सञ्चलान गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुिपने, केर्न्द्रकृि सूचना प्रणालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावतद्यक गने 
र्जम्मेवारी सामार्जक सरुक्षाको अर्ख्िर्ारी पाउन ेसम्वर्न्धि स्थानीर् तनकार्को प्रमखुको हनु ेव्र्वस्था गरेको 
छ ।र्विरण भपािईको पररक्षण गदाि बालबातलका पोषण अनदुान भत्ता अन्िगिि देहार् बमोर्जम दोहोरो भत्ता 
र्विरण गरेको र  ५ वषि सम्मका बालबातलकालाई मार भत्ता र्विरण गनुिपनेमा ५ वषि उमेर पतुगसकेका 
बालबातलकालाई समेि देहार् बमोर्जम भत्ता र्विरण गरेको पाईर्ो ।लेखापरीक्षण र्ोजना अनसुार पररक्षण 
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गररएका वडाहरुरमध्रे्  तनम्नानसुार दोहोरो भत्ता र्विरण देखाई बढी खचि लेखेको रकम रु ३९२००.० 
सम्बर्न्धिबाट असूल हनुपुने रु 

  
वडा नं. ४(बालबातलका पोषण अनदुान भत्ता) 

नाम जन्म तमति अतभभावकको नाम प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमतसक 

अतनस साउद २०७०-९-४ मनसरा साउद 1६00 1६00 1६00 

आइसा साउद २०७०-५-७ र्खना देवी साउद 1६00 1६00 1६00 
रतमि साउद २०७०-१०-२४ सनु्िला देवी साउद 1६00 ०.0 ०.0 
रतमति साउद २०७०-१२-४ शारदा देवी साउद 1६00 ०.0 ०.0 
सपना साउद २०७०-१२-२ नन्दा देवी साउद 1६00 ०.0 ०.0 
सरु्स्मिा शाह २०७०-११-४ शार्न्ि देवी शाह 1६00 ०.0 ०.0 

वडा नं. ४(जेष्ठ नागररक भत्ता-अन्र् ) - दोहोरो 
शारदा देवी 
साउद 

२००३-४-११ ना.नं- 
६९३०१६/१३२९ 

१२००० ०.0 ०.0 

वडा नं. ४(बालबातलका पोषण अनदुान भत्ता) - दोहोरो 
अर्स्विा 
साउद 

२०७५-७-१३ तसिा साउद 1६00 ०.0 ०.0 

आकाश 
साउद 

२०७५-१०-२२ कल्पना साउद 1६00 ०.0 ०.0 

तडम्पल साउद २०७१-९-२० जनुा देवी साउद 1६00 ०.0 ०.0 
नर्वन साउद २०७५-५-२९ जमनुा देवी साउद 1६00 ०.0 ०.0 
र्प्रतिमा साउद २०७५-६-२९  जानर्क देवी साउद 1६00 ०.0 ०.0 
तबन्दे साउद २०७५-७-१०  वसर्न्ि साउद 1६00 ०.0 ०.0 
सतमक्षा साउद २०७४-१२-३०  कलतस देवी साउद 1६00 ०.0 ०.0 
 ३२८०० ३२०० ३२०० 

जम्मा ३९२००.० 

३९२००.० 

 

63.2.  ९/२०७६/७/२७ वडा सर्चव देवी बहादरु बढुाको पेश्की फर्छ्यौटमा ज्र्ष्ठ नागररक दतलििफि को छुट 
लाभग्राहीको नाम MIS मा प्रर्वष्ट नगराई छुिै भरपाई पेश गरी फर्छ्यौट गरेकोले, सो रकममा सम्बन्धमा 
र्र्कन गररनपुने रु 

 

 

 

८०००.० 

63.3.  सामार्जक सरुक्षा कार्ािक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को १३मा नाम दिाि र नवीकरणबाट आगामी 
आतथिक वषिका लातग कार्म हनु आएको लाभग्राहीको र्ववरण प्रत्रे्क स्थानीर् िहले फागनु मसान्ितभर 
र्वभागले सञ्चालनमा ल्र्ाएको व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली (एम.आई.एसं) मा अतनवार्ि रुपमा प्रर्वर्ष्ट गनुिपनेमा 
समर्मै सो कार्ि भएको छैन । 

 

63.4.  बैंक माफि ि भत्ता र्विरण नभएकोिः सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध, २०७५ को पररच्छेद ७ 
को दफा २२ मा स्थातनर् िहले सशिि अनदुानको सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरण कार्िक्रम मन्रालर्को 
स्वीकृिी वेगर हािहािै नगद र्विरण गनि नपाइने उल्लेख छ ।गाउपातलकाले  ८ वटै वडामा िीनै 
चौमासीकमा बैर्कङ्क प्रणाली माफि ि भत्ता र्विरण नगरी स्वीकृिी र्वना हािहािै नगद र्विरण गरेको पाईर्ो 
।र्सरी र्विररि सामार्जक सरुक्षा सम्बर्न्धि सेवाग्राहीले प्राप्त गरे नगरेको र्र्कन हनु सकेन ।कार्िर्वतधमा 
भएको व्र्वस्था पालना गनुिपदिछ ।मतृ्र् ुभएमा, बसाई सरी गएमा, एकल वा र्वधवा मर्हलाले र्ववाह गरेमा, 
बालबातलकाको हकमा पाँच बषि उमेर पूरा भएमा, नवीकरण नगरेमा, एक आातथिक वषिको कुनै पतन र्कस्िा 
रकम नबझेुमा वा बैङ्क माफि ि र्विरण भएकामा लगािार उक्त वषिसम्म खािा तनर्ष्क्रर् भएमा, अर्ोग्र् 
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व्र्र्क्तले भत्ता प्राप्त  गरेको प्रमार्णि भएको अवस्थामा लाभग्राहीको नाम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले मूल 
अतभलेखबाट किा गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा सामार्जक सरुक्षाको मलु अतभलेख िर्ार गरर पेश भएको छैन 
।लाभग्राहीको अद्यावतधक र्ववरणका आधारमा मार सामार्जक सरुक्षा भत्ता तनकासा हनुे व्र्वस्था कडाइिका 
साथ लाग ुगनुि पदिछ । 

 आन्िररकलेखापरीक्षणबाट कार्म बेरुज ु  

64.  रार्िर् पररचर्पर कार्िक्रमिः कार्ािलर्ले एम.्आई.एस ्अपरेटर र र्फल्ड सहार्कलाई संचार खचि बापि बढी 
भकु्तानी भएको रु ४३२००.० सम्बर्न्धिबाट असलु गनुिपने रु 

 

 

४३२००.० 

65.  सामार्जक सरुक्षािः १८/२०७७/२/४, वडा सर्चव गोर्वन्द बहादरु रावलको पेश्की फर्छ्यौटमा बाल पोषण 
अनदुान भत्ता तस.न. ४१ को लाभग्राहीलाई केरमेट गरी बढी भकु्तानी भएको असलु गनुिपने रु 

 

१२००.० 

65.1.  १०/२०७६/७/२८, वडा सर्चव देर्व बहादरु बढुाथोकीको पेश्की फर्छ्यौटमा अति अशक्त अपाँगको ४ 
जना लाभग्राहीलाई र्विरणको भरपाई पेश नभएकोले, भरपाई प्रमाण पेश हनुपुने रु 

 

२५६००.० 

66.  स्थानीर् पूवािधार र्वकास साझेदारीिफि िः ४/२०७७/३/१२, तस.तड.आर कन्ट्रक्सनलाई भकु्तानी भएको रु 
३०१९६१ मा अतग्रम करकर्ि रु ४५२९.० नभएको, सम्बर्न्धि फमिबाट असलु हनुपुने रु 

 

४५२९.० 

66.1.  स्वीकृि भएका र्ोजनाहरुको रकम भकु्तानी र उक्त र्ोजनाको कर्न्टन्जेन्सी खचिको जोड र्ोजनाभन्दा बढी 
खचि लेखेकोले बढी खचि रकम संर्घर् संर्चि कोषमा र्फिाि गनुिपने रु 

 

७३२३४.० 

67.  पेर्श्क बाकँीिः आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७४ को तनर्म ७४(३) मा पेश्की ददएको रकम म्र्ाद तभर 
फछर्ौट गनुि गराउन ुपेश्की तलने एवं ददने दबैुको कििव्र् हनुे कुरा उल्लेख छ । कार्ािलर्ले उपलब्ध 
गराएको पेश्की बाँकीको र्ववरण अनसुार आतथिक वषिको अन्ि सम्म फर्छ्यौट हनु बाँकी रहेको तनम्नानसुार 
पेश्की रकम तनर्मानसुार फछ्र्र्ौट गनुिपने रु 

 

तस नं पेर्श्क तलनकेो नाम पद/ठेगाना प्रर्ोजन रकम रु 

 म्र्ाद ननाघेको पेश्की    
1  पाविति तनमािण सेवा अछाम गा पा भवन तनमािण ३२०००००.० 

2  र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर् अछाम भैपारी ५००००.० 

3  भीम तनमािण सेवा अछाम षोड्शा तन मा र्व 
भवन तनमािण 

९८१०००.० 

4  ढाडपगेडा खा पा िथा 
सरसफाई र्ोजना उ स 

अछाम र्ोजना पेश्की १२७४०००.० 

जम्मा ५५०५०००.० 
 म्र्ाद नाघेको पेश्की    
5  लोक बहादरु बोहोरा अध्र्क्ष/मेल्लेख नखलेुको ५००००.० 
6  नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरण अछाम तबजतुल जडान ३००००.० 
7  गेटा आखँा अस्पिाल अछाम स्वास्थर् र्शर्वर २९४१६५.० 

8  भीम तनमािण सेवा अछाम प्रदेश सरकार 
मोतबलाईजेसन 

८७६०००.० 

9  अतनिा खड्का मेल्लेख कार्िक्रम संचालन १०००००.० 
10  गोर्वन्द बहादरु बोहरा मेल्लेख ढुवानी ८०००.० 

 

 
 

 

१४३४६६५.० 
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11  नमराज भण्डारी मेल्लेख मसलन्द ६५००.० 
12  कृष्ण बा रोकार्ा मेल्लेख मसलन्द ७००००.० 

जम्मा १४३४६६५.०  
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                                मेल्लेख गाउँपातलका सर्ञ्चि कोष र्ववरण                                       अनूसचुी १ 
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क्र.स स्थानीर् िह र्जल्ला 
आर् व्र्र् 

मौज्दाि बाँकी गि वषिको 
र्जम्मेवारी 

संघ िथा प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

बाडफाड 
आन्िररक 

आर् 

अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचि पूरँ्जगि खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 
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क्र.स स्थानीर् िह 

प्रारर्म्भक बेरुज ु

प्रतिर्क्रर्ाबाट 
फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

जम्मा 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा 
संख्र्ा 

रकम 

दफा 
संख्र्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश नभएको 

राजस्व 
लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभ
नाि 
नतलए
को जम्मा 

कमिचारी 
पेश्की 

अन्र् 
पेश्की सै ल सै ल सै ल 
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स्थानीर् िह 
गि बषि सम्मको 
वाँकी वरेुज ु

समार्ोजन 

सं प को लातग 
अनरुोध भइ 
आएको रकम 

संपरीक्षण भएको 
रकम 

संपरीक्षण गनि 
नतमलेको रकम 

कारवाही गनि 
बाँकी रकम 

गि वषिसम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषिको थप 
रकम 

५८ औ ँप्रतिवदेन 
सम्मको वाँकी 
वरेुज ु

५८ औ ँ प्रतिवदेन 
सम्मको वाँकी 
वरेुज ु मध्रे् 
पेश्की 
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