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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र् 
समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 
207६/7७ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ 
। लेखापरीक्षणको प्रमखु उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्रातप्त र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिा भए 
नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु    र्ाउन ुलेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको 
छ । आतथाक वषा २०७६/७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी 
कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् 
स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा 
प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने 
गरेको, वषाान्िमा बढी खिा गरेको, खररद काननु र्वपरीि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिा गरेको, बिि अनदुान र्फिाा नगरेको, 
अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन  । त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा 
टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार रहेको, जर्टल प्रकृतिका 
कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, 
दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन  ।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमािारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, 
सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैङ्क र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन 
प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा 
महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । 
लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनेु अपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण िथा 
प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
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परिचय – स्थानीय नेततृ्वको ववकास गरै्द स्थानीय शासन पद्धततलाई सदुृढ गिी स्थानीय तहमा ववधावयकी, काययकािीणी ि न्यावयक 
अभ्यासलाई संस्थागत गनय स्थानीय सिकािको संचालन गने उद्देश्यले यस िाप्ती सोनािी गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो । 
स्थानीय सिकािले संचालन गने काययमा सहकारिता, सहअस्स्तत्व ि समन्वयलाई प्रवद्धयन गनुय ि स्थानीय सिकािका काममा 
जनसहभातगता, उत्तिर्दावयत्व, पािर्दस्शयता सतुनस्ित गिी नागरिकलाई गणुस्तिीय सेवा प्रर्दान गनुय िामग्राम गाउपातलकाको उद्देश्य 
िहेको छ । यस िाप्ती सोनािी  गाउँपातलका अन्तगयत  ९ वडा, १०४१.७३ वगय वक तम क्षेत्रफल तथा ५९ हजाि ९४६ 
जनसंख्या िहेको छ ।          
स्थानीय संस्चत कोष : स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ६९ ि ७२ बमोस्जम यस गाउँपातलकाले ववस्त्तय 
हस्तान्तिणबा  प्राप्त अनरु्दान तथा सहायता, आन्तरिक आम्र्दानी ि स्थानीय सिकािबा  सञ्चालन भएको आयोजनाहरु समेतको 
आयव्यय वहसाबको आतथयक वषय २०७६।७७ को समग्र संस्चत कोषको संस्क्षप्त अवस्था तनम्नबमोस्जम िहेको छ।  

 

तस.नं आयतफय  तस.नं व्ययतफय  

  ववविण िकम िकम   ववविण िकम िकम 

१ गत वषयको स्जम्मेवािी 102,467,834 102,467,834 १  चाल ुखचय  513,211,858.72 513,211,858.72 

  क) नगर्द - - २  प जँीगत खचय  215,949,285.00 215,949,285.00 

  ख) बैँक  102,467,834 - ३ ववस्त्तय व्यवस्था 
भकु्तानी  

- - 

२ िाजस्व ( आन्तरिक आय) 180,921,388.90 180,921,388    क) ऋण भकु्तानी   - 

  क) आन्तरिक िाजस्व 13,773,070 -   ख) ब्याज भकु्तानी   - 

  ख) िाजस्व बाँडफाँड 130,482,318.90 -    ग) अन्य भकु्तानी   - 

  ग) अन्य आय (स्जसस) 36,666,000 - ४  लगानी  - - 

३ ववस्त्तय हस्तान्तिण संघ 405,108,334 405,108,334    ऋण लगानी   - 

  क) ववस्त्तय समानीकिण अनरु्दान 162,400,000 -    शेयि लगानी   - 

  ख) सशतय अनरु्दान 242,708,334 -   भज्न बाँकी चेक 
िकम  

- - 

  ग) समप िक अनरु्दान - - ५  धिौ ी वफताय  2,345,025.00 2,345,025.00 

  घ) ववशेष अनरु्दान - - ६ प्रकोप व्यवस्थापन 
कोष  

49,661,200.50 49,661,200.50 

४ अन्तिसिकािी ववत्त अनरु्दान   - ७  स्जसस, बाँके  11,349,893.00 11,349,893.00 

 प्ररे्दश सिकािबा  प्राप्त अनरु्दान 25,223,000.00 25,223,000 ८  ववभाज्य कोष  8,087,305.13 8,087,305.13 

  क) ववस्त्तय समानीकिण अनरु्दान 4,898,000.00 - ९  मौज्र्दात  106,359,318.62 106,359,318.62 

  ख) सशतय अनरु्दान 8,000,000.00 -    क) बैँक मौज्र्दात  106,359,318.62 - 

  ग) समपिुक अनरु्दान 7,125,000.00 -   ख) नगर्द मौज्र्दात  - - 

  घ) ववशेष अनरु्दान 5,200,000.00 - १०  संस्चत कोष  89,195,236.75 - 

५ अन्ति स्थानीय तहबा  प्राप्त - - ११  चाल ुखचय  - - 

६ अन्य 138,466,134.00 138,466,134 १२  प ंस्जगत  - - 

  क) कोतभड ववशेष कृवष काययक्रम- 
प्ररे्दश-५ 

1,920,000.00 - १३  धिौ ी  6,175,626.00 - 

  ख) सामास्जक सिुक्षा 116,688,000.00 - १४  प्रकोप  7,988,455.87 - 

  ग) स्थानीय प वायधाि साझेर्दािी 
काययक्रम 

16,924,663.00 - १५ कमयचािी कल्याणकोष  3,000,000.00  

  घ) पंस्जकिण काययक्रम- प ंस्जगत 205,331.00 - १६   अनरु्दान वफताय  4,014,378.00 4,014,378.00 

  ङ) पंस्जकिण काययक्रम- चाल ु 684,960.00 -    क) संघ सशतय  - - 

  च) नतसिंग काययक्रम 705,000.00 -    ख) संघ ववषेश  - - 
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  छ) िाप्ती सोनािी गाउँपातलका 1,338,180.00 -   ग) प्ररे्दश सशतय  1,200,769.00 - 

७ ववतभन्न कोषतफय को आय 50,630,789.07 50,630,789   घ) प्ररे्दश ववषेश 
(मखु्यमस्न्त्र)  

41,340 - 

८ धिौ ी आय  8,160,784.00 8,160,784   ङ) प्ररे्दश समपिुक  2,772,269.00 - 

जम्मा 910,978,263.97 जम्मा 910,978,263.97 
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क्रमश 
र्दफा गो भौ.नं, तमतत ि ब्यहोिा बेरुज  िकम 

 लेखापिीक्षकको स्जम्मेवािी लेखापिीक्षण तनश्कषय सवहतको प्रततवेर्दन जािी गनुय हो भने आतथयक 
कािोबाि ि ववस्त्तय ववविणको सम्प णय स्जम्मेवािी व्यवस्थापन पक्षको िहेको छ । बैङ्क नगर्दी 
वकताबसमेत आतथयक कािोबािका अंकगस्णततय शदु्धता तफय  कायायलय ि आन्तरिक लेखापरिक्षणले गने 
जोड जम्मामा तनभयि गरिएको छ। लेखापिीक्षणमा पेश भएसम्मका आतथयक कािोवािसंग सम्बस्न्धत 
तनकायबा  प्राप्त जानकािी अनसुाि तयाि गरि स्वीकृत भएको लेखापिीक्षण योजना बमोस्जमको जोस्खम 
ववश्लषेण, नम ना छनौ  ि व्यवस्थापन प्रतततनतधत्व पत्रको आधािमा लेखापिीक्षण नीतत मापर्दण्ड, 

मागयर्दशयन, तनरे्दशन एवं व्यवसावयक लेखापिीक्षणका असल अभ्यास ि लेखापिीक्षण सीमासमेतको 
आधािमा परिक्षण गिी तयाि गरिएको लेखापिीक्षणको मस्यौर्दा प्रततवेर्दन उपि व्यवस्थापनसंगको 
बवहगयमन बैठकमा छलफल गरि कायम भएको व्यहोिा सवहतको प्रततवेर्दन जािी गरिएको छ । 
लेखापिीक्षणको क्रममा प्रततवेर्दनको यथाथयता ि पयायप्तताको तनस्म्त पषु्टयाई समेत संकलन गिी त्यसका 
आधािमा यो प्रततवेर्दन तयाि गरिएको छ । लेखापिीक्षणमा रे्दस्खएका व्यहोिा मध्ये तत्काल प्रमाण 
पेश हनु आएका व्यहोिालाई यो प्रततवेर्दनमा समावेश गरिएको छैन । उस्ल्लस्खत आधािमा 
लेखापिीक्षण सम्पन्न गिी रे्दस्खएका व्यहोिाहरु उपि तमती २०७८-११-१० मा व्यवस्थापनसँग 
छलफल गिी कायम भएका व्यहोिाहरु तनम्न अनसुाि छन ्

 

1 ऐन कान न तनमायण एवं कायायन्वयनः यसमा रे्दहायका व्यहोिाहरु रे्दस्खएका छन ्।  
1.1 स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन २०७४ को कायायन्वयनः स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन २०७४ अनसुाि 

गाउपातलकाले गनुयपने उल्लेख भएका काययहरु गरिएको हनुपुनेमा रे्दहायका काययहरु भएको रे्दस्खएन । 
अत उक्त ऐनद्वािा गनुयपने काययहरु प्रभावकािी रुपमा गरिन ुपने रे्दस्खन्छ । 
क) स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ को र्दफा ११ अनसुाि नभएका काययहरु  

१.  सहकािी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापर्दण्ड तनधायिण ि तनयमको कायय 
नभएको । 

२. एक सय वा  सम्मको एफ.एम. िेतडयो सञ्चालन अनमुती नवीकिण तनयमन ि खािेजी सम्बन्धी 
कायय नभएको । 

३. प्ररे्दश कान नको अधीनमा िही एफ.एम. सन्चालन सम्बन्धी अन्य कायय नभएको । 

४. टे्रतडङ्ग कायावकङ्ग, क्यानोतनङ्ग, बञ्जी जम्प, स्जपफ्लायि, यायस्फ् ङ्ग, मो िवो , केबलुकाि लगायत 
अन्य जल तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्लालन हनुे नवीन पयय कीय सेवा तथा साहतसक खेलको शलु्क 
तनधायिण संकलन ि व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय नभएको । 

५. जतडब ुी कवाडी ि जीवजन्त ुकि तनधायिण तथा संकलन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

६. िाजस्व स चना तथा तथयांकको आर्दानप्रर्दान सम्बन्धमा कायय नभएको । 

७. संघीय तथा प्ररे्दश कान नको अधीनमा िही स्थानीय तहमा िाजस्व चहुाव  तनयन्त्रण सम्बन्धी नीतत 
कान न मापर्दण्ड ि तनयमन सम्बन्धी कायय नभएको । 

८. स्थानीय प वायधाि सेवा ि उपयोगमा सेवा शलु्क र्दस्तिु सम्बन्धी नीतत कान न मापर्दण्ड ि तनयमको 
कायय नभएको । 

९. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतत, मापर्दण्ड सेवा शतय योजना कायायन्वयन ि तनयमन 
सम्बन्धमा कायय नभएको । 

१०. स्थानीय कान न बमोस्जम संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गिी संगठन संिचना तथा र्दिबन्र्दी 
तनधायिण गने सम्बन्धमा कायय नभएको ।  

११. स्थानीय तथयाक सम्बन्धी नीतत कान न मापर्दण्ड योजना कायायन्वयन ि तनयमन तथा आधािभतु 
तथयांक संकलन ि व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय नभएको ।  
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१२. ववकास आयोजना तथा परियोजना सम्बन्धी नीतत कान न मापर्दण्ड तजुयमा कायायन्वयन अनगुमन 
मलु्याङ्कन ि तनयमन सम्बन्धी कायय नभएको । 

१३. आयोजनाको अध्ययन अनसुन्धान तथा प्रभाव म ल्याकंन सम्बन्धी  कायय नभएको ।  

१४. संघीय तथा प्ररे्दश कान नको अधीनमा िही शहिी ववकास बस्ती ववकास ि भवन सम्बन्धी नीतत 
कान न मापर्दण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तजुयमा आयोजना पवहचान अध्ययन कायायन्वयन ि 
तनयमको कायय नभएको ।  

१५. संघीय ि प्ररे्दश स्तिीय आयोजना तजा परियोजनाको कायायन्वयनमा समन्वय, सहजीकिण ि 
सहयोग समब्नधमा कायय नभएको ।  

१६. गठुी ि सहकािी ववद्यालय स्थापना अनमुतत सञ्चालन व्यवस्थापन तथा तनयमन सम्बन्धमा कायय 
नभएको । 

१७. मातभृाषामा स्शक्षा दर्दने ववद्यालयको अनमुतत अनगुमन तथा तनयमन गने सम्बन्धमा कायय नभएको 
।  

१८. सामरु्दावयक ववद्यालयको जग्गाको स्वातमत्व सम्पत्तीको अतभलेख संिक्षण ि व्यवस्थापन सम्बन्धी 
कायय नभएको ।  

१९. ट्य सन कोस्चङ्ग जस्ता ववद्यालय बावहि हनुे अध्ययन सेवाको अनमुती तथा तनयमनको सम्बन्धमा 
कायय नभएको । 

२०. स्थानीय पसु्तकालय ि वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

२१. आधािभतु स्वास्थय ि सिसफाइ तथा पोषण सम्बन्धी नीतत कान न मापर्दण्ड योजनाको तजुयमा 
कायायन्वयन तथा तनयमको कायय नभएको ।  

२२. स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पर्दाथयको गणुस्ति ि वाय ुतथा ध्वतनको प्रर्दषुण तनयन्त्रण ि तनयमन 
सम्बन्धी कायय नभएको । 

२३. स्वास्थयमा फोहोिमैला संकलन पनु उपयोग प्रशोधन ववसजयन ि सोको सेवा शलु्क तनधायिण ि 
तनयमनको सम्बन्धमा कायय नभएको ।  

२४. िक्त सञ्चाि सेवा तथा स्थानीय ि शहिी स्वास्थय सेवा सञ्चालनको सम्बन्धमा कायय नभएको ।  

२५. सिसफाइ तथा स्वास्थय क्षेत्रबा  तनष्कातसत फोहोिमैला व्यवस्थापनमा तनजी तथा गैिसिकािी 
क्षेत्रसंगको समन्व्य सहकायय ि साझेर्दािी सम्बन्धी कायय नभएको । 

२६. परिवाि तनयोजन तथा मातसृ्शश ु कल्याण सम्बन्धी सेवा सञ्चालन अनमुती अनगुमन तथा 
तनयमनको कायय नभएको  

२७. स्थानीय वस्तहुरुको उत्पार्दन आपतुी तथा तनकासी प्रक्षेपण म ल्य तनधायिण ि अनगुमन सम्बन्धी 
कायय नभएको । 

२८. स्थानीय व्यापाि ि वास्णज्य सम्बन्धी प वायधाि तनमायणको कायय नभएको । 

२९. स्थानीय व्यापािको तथयांक प्रणाली ि अध्ययन अनसु्नधान सम्बन्धी कायय नभएको । 

३०. स्थानीय बौवद्धक सम्पस्त्तको संिक्षण प्रवद्धयन ि अतभलेखाङ्कन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

३१. उपभोक्ता अतभववृद्ध लस्क्षत उपभोक्ताको लगत व्यवस्थापन ि स्थानीय वस्त ु तथा सेवाको 
गणुस्ति पिीक्षण सम्बन्धी कायय नभएको । 

३२. वाताविण संिक्षण ि जैववक ववववधता सम्बन्धी स्थानीय नीतत कान न मापर्दण्ड योजना तजुयमा 
तथा त्यसको कायायन्वयन अनगुमन ि तनयमन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

३३. स्थानीय स्तिमा वाताविणीय जोस्खम न्य नीकिण सम्बन्धी कायय नभएको । 

३४. स्थानीयस्तिमा न्य न काबयनमखुी तथा वाताविणमैत्री ववकास अवलम्बन गने कायय नभएको ।  

३५. स्थानीयस्तिमा वाताविण संिक्षण क्षेत्र तनधायिण ि व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कायय नभएको ।  
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३६. स्थानीय ग्रातमण तथा कृवष सडक ि तसचाई सम्बन्धी नीतत कान न मापर्दण्ड तथा सो सम्बन्धी 
योजना तजुयमा कायायन्वयन अनगुमन ि तनयमन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

३७. स्थानीय ग्रातमण तथा कृवष सडक झोलङु्गे पलु पलेुसा तसचाई ि त बन्धन सम्बन्धी गरुुयोजनाको 
तजुयमा कायायन्वयन ममयत सम्भाि ि तनयमन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

३८. स्थानीयस्तिका तसंचाइ प्रणालीको तनमायण सञ्चालन िेखरे्दख ममयत सम्भाि स्तिोन्नतत अनगुमन ि 
तनयमन सम्बन्धी कायय नभएको । 

३९. यातायात सिुक्षाको व्यवस्थापन ि तनयमनको सम्बन्धमा कायय नभएको । 

४०. स्थानीय तहबीच साझा सिोकाि तथा साझेर्दािीका तबषयमा संयकु्त सतमतत गठन गने कायय 
नभएको ।  

४१. गाउँपातलका तथा गाउपातलकालाई आतथयक व्ययभाि पने ववषयको तनयमन सम्बन्धी कायय 
नभएको । 

४२. स्थानीय अतभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतत कान न मापर्दण्ड योजनाको तनमायण कायायन्वयन 
अनगुमन ि तनयमन गने कायय नभएको ।  

४३. जनसांस्ख्यक प्राकृततक आतथयक सामास्जक सांस्कृततक भौततक प वायधाि िोजगािीको अवस्था कुल 
ग्राहस्थ उत्पार्दन प्रततव्यस्क्त आय मानव ववकास तथा लैवङ्गक सशस्क्तकिण सचुकांक िाजस्वा तथा 
आयव्यय समेतको तथयांक संकलन ि प्रशोधन गिी नवीनतम प्रववतधयकु्त ि िाविय तथा स्थानीय 
स चना प्रणालीमा आवद्धता नक्साको अद्यावतधक अतभलेख सम्बन्धी कायय नभएको ।  

४४. स चना तथा अतभलेख केन्रको स्थापना तथा सञ्चालनको कायय नभएको । 

४५. सावयजतनक सम्पस्त्त सामरु्दावयक सम्पस्त्त भवन सडक पसल व्यवसायको ववविण सवहतको 
अतभलेख सम्बन्धी कायय नभएको । 

४६. आफ्नो क्षेत्रतभत्र सम्पन्न् भएका तथा चाल ु योजनाको ववविण ि त्यस्तो योजनाको सम्पस्त्तको 
अद्याववधक अतभलेख सम्बन्धी कायय   नभएको ।  

४७. स्थानीय जग्गाको नापनक्सा वकत्ताबा  हाल साववक िस्जिेशन नामसािी तथा र्दास्खल खािेज 
सम्बन्धी कायय नभएको  

४८. जग्गा धनी र्दताय प्रमाणपजुाय ववतिण तथा लगत व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय नभएको । 

४९. भतुमको वगीकिण अनसुािको लगत व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय नभएको । 

५०. सावयजतनक प्रयोजनका लातग जग्गा प्राप्ती मआुब्जा तनधायिण तथा ववतिणमा समन्वय ि 
सहजीकिण गने सम्बन्धमा कायय नभएको ।  

५१. नापी नक्सा तथा जग्गाको स्वातमत्व तनधायिण काययमा समन्वय ि सहजीकिण गने सम्बन्धमा 
कायय नभएको ।  

५२. जग्गा धनी र्दताय प्रमाणपजुाय ववतिण सम्बन्धी अन्य कायय नभएको ।  

५३. कृवष तथा पशपुक्षीजन्य प्राकृततक प्रकोप तथा महामािी िोगको तनयन्त्रण ि पशपंुक्षी स्चवकत्सा 
सेवाको व्यवस्थजापन सम्बन्धी कायय  नभएको ।  

५४. उच्च म ल्याङ्कन कृवषजन्य वस्तकुो प्रवद्धयन ववकास तथा बजािीकिण सम्बन्धमा कायय नभएको ।  

५५. स्थानीय चिन तथा खकय  ववकास ि व्यवस्थापन एवम ्पश ुआहािको गणुस्ति तनयमन सम्बन्धी 
कायय नभएको ।  

५६. स्थानीय स्तिमा पशपंुक्षी सम्बन्धी तथयांको व्यवस्थापन ि स चना प्रणालीको तनमायण सम्बन्धमा 
कायय नभएको ।  

५७. पश ुवद्यशाला ि शीत भण्डािकव व्यवस्थापन ि तनयमन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

५८. पशपंुक्षी सम्बन्धी ववमा ि कजाय सहजीकिण सम्बन्धी कायय नभएको ।  



 

 

5 
 

र्दफा गो भौ.नं, तमतत ि ब्यहोिा बेरुज  िकम 

५९. जेष्ठ नागरिक क्लब दर्दवा सेवा केन्र आश्रय केन्रको सञ्चालन ि व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय 
नभएको । 

६०. संघ तथा प्ररे्दशसँगको समन्वयमा अपाङ्गता पनुस्थापना केन्र जेष्ठ नागरिक केन्र तथा अशक्त 
स्याहाि केन्रको सञ्चालन ि व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय नभएको । 

६१. सडक बालबातलका अनाथ असहाय अशक्त ि मानतसक असन्तलुन भएका व्यस्क्तहरुको 
पनुस्थायपना केन्रको सञ्चालन व्यवस्थान अनगुमन ि तनयमन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

६२. िोजगाि तथा बिोजगाि श्रमशस्क्तको तथयांक संकलन प्रशोधन ि स चना प्रणालीको स्थापना 
सम्बन्धी कायय नभएको । 

६३. स्थानीयस्तिमा िहेका स्वेर्दशी तथा ववरे्दशी श्रतमकको लगत संकलन तथा स चना व्यवस्थापन 
सम्बन्धी कायय नभएको । 

६४. ववतभन्न क्षेत्र तथा ववषयका र्दक्ष जनशस्क्तको तथयांक संकलन तथा स चना व्यवस्थापन सम्बन्धी 
कायय नभएको ।  

६५. सिुस्क्षत वैरे्दस्शक िोजगािी ि वैरे्दस्शक िोजगािीमा िहेको श्रमशक्तीको स चना तथा तथयांकको 
संकलन तथा व्यवस्थापनको कायय नभएको ।  

६६. वैरे्दस्शक िोजगािीबाठ फकेका व्यस्क्तहरुको सामास्जक पनु एकीकिण ि वैरे्दस्शक िोजगािबा  
प्राप्त ज्ञान सीप ि उद्यमशीलताको उपयोग सम्बन्धी कायय नभएको ।  

६७. कृवष प्रसाि तथा जनशस्क्तको प्रक्षेपण व्यवस्थापन ि परिचालन सम्बन्धी कायय नभएको । 

६८. स्थानीयस्तिमा कृवष सम्बन्धी प्रववतधको संिक्षण ि हस्तान्तिण सम्बन्धी कायय नभएको ।  

६९. स्थानीयस्तिका श्रोत केन्रहरुको ववकास ि व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

७०. खानेपानी महसलु तनधायिण ि खानेपानी सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

७१. एक मेगाबा  सम्मका जलववद्यतु आयोजना सम्बन्धी स्थानीयस्तिको नीतत कान न मापर्दण्ड 
योजना तजुयमा कायायन्वयन अनगुमन ि तनयमन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

७२. स्थानीयतहमा वैकस्ल्पक उजायसम्बन्धी नीतत कान न मापर्दण्ड योजना तजुयमा कायायन्वयन 
तनयमनको कायय नभएको ।  

७३. स्थानीय ववद्यतु ववतिण प्रणाली ि सेवाको व्यवस्थापन सञ्चालन अनगुमन ि तनयमन सम्बन्धी 
कायय नभएको   

७४. स्थानीय तहमा वैकस्ल्पक उजाय सम्बन्धी प्रववतध ववकास ि हस्तान्तिण क्षमता अतभववृद्ध ि 
प्रवद्धयनको कायय नभएको ।  

७५. खानेपानी साना जलववद्यतु आयोजना तथा वैकस्ल्पक उजाय सम्बन्धी अन्य कायय नभएको ।  

७६. स्थानीय स्तिमा ववपर्द प वय स चना प्रणाली खोज तथा उद्दाि ि समन्वय सम्बन्धी कायय नभएको 
।  

७७. स्थानीय त बन्ध नदर्द ि पवहिोको तनयन्त्रण तथा नदर्दको व्यवस्थापन ि तनयमन सम्बन्धी कायय 
नभएको ।  

७८. ववपद् व्यवस्थापनमा संघ प्ररे्दश ि स्थानीय समरु्दाय संघ संस्था तथा नीजी शे्रत्रसँग सहयोग 
समन्वय ि सहकायय सम्बन्धी कायय नभएको ।  

७९. ववपद् जोस्खम न्य नीकिण सम्बन्धी स्थानीयस्तिका आयोजना तजुयमा कायायन्वयन अनगुमन ि 
तनमयन सम्बन्धी कायय नभएको । 

८०. ववपद् पिात स्थानीयस्तिको पनुस्थापना ि पनु तनमायण सम्बन्धी कायय नभएको ।  

८१. स्थानीय स्तिको ववपद् सम्बन्धी तथयांक व्यव्थापन ि अध्यनन अनसुन्धान सम्बन्धी कायय 
नभएको ।  
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८२. स्थानीय आपतकालीन कायय सञ्चालन प्रणालीको तनमायण नभएको ।  

८३. जलाधाि वन्यजन्त ु खानी तथा खतनज तथा खतनज पर्दाथयको संिक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीतत 
कान न मापर्दण्ड तथा योजनाको कायायन्वयन ि तनयमन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

८४. सामदुर्दयक भ-ुसंिक्षण ि सो मा आधािीत आय आजयन काययक्रम सम्बन्धी कायय नभएको । 

८५. भ-ुसंिक्षण ि जलाधाि व्यवस्थापनजन्य सामरु्दावयक अनकुुलन सम्बस्न्ध कायय नभएको ।  

८६. खानी तथा खतनज पर्दाथय सम्बन्धी स चना तथा तथयांक संकलनको कायय नभएको । 

८७. बहमुलु्य धात ुपत्थि तथा खतनज पर्दाथयको संिक्षण ि संवद्धयनमा सहयोग सम्बन्धी कायय नभएको 
। 

८८. भाषा संस्कृतत ि लतलतकलाको संिक्षण ि ववकास सम्बन्धी स्थानय स्तिको नीतत कान न 
मापर्दण्ड योजना कायायन्वयन अनगुमन ि तनयमनको कायय नभएको ।  

८९. पिुातत्व प्राचीन स्मािक तथा संग्राहलयको संिक्षण सम्भाि प्रवद्धयन ि ववकास सम्बन्धी कायय 
नभएको । 

९०. स्थानीय तहका पत्रपतत्रकाको र्दताय अतभलेख ि तनयमन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

९१. संघीय तथा प्ररे्दश स्तिीय लक्ष्य ि मापर्दण्ड बमोस्जम स्थानीयस्तिको स्वास्थष सम्बन्धी लक्ष्य ि 
गणुस्ति तनधायिण सम्बन्धी कायय नभएको ।  

९२. जनिल अस्पताल नतसयङ्ग एवम तनर्दान केन्र तथा अन्य स्वास्थय संस्था ि स्क्लतनक र्दताय सञ्चालन 
अनमुतत ि तनयमन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

९३. स्थानीयस्तिमा औषतधजन्य वनस्पती जतडव ुी ि अन्य औषतधजन्य वस्तकुो उत्पार्दन प्रशोधन ि 
ववतिण सम्बन्धी कायय नभएको ।  

९४. स्थानीयस्तिमा औषतध तथा अन्य मेतडकल उत्पार्दनहरुको न्य नतम म ल्य तनधायिण ि तनयमन 
सम्बन्धी कायय नभएको ।  

९५. स्थानीयस्तिमा औषतधयको उस्चत प्रयोग ि सकु्ष्मजीव तनिोधक प्रततिोध न्य तनकिणको कायय 
नभएको ।  

९६. आयवेुदर्दक यनुानी आम्ची होतमयोप्यातथक प्राकृततक स्चवकत्सा लगायतका पिम्पागत स्वास्थय 
उपचाि सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय नभएको । 

९७. ववद्यतु ववतिण प्रणाली ि सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय नभएको । 

९८. खानेपानी महसलु तनधायिण ि खानेपानी सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

९९. स्थानीय साना सतह तथा भतुमगत तसंचाइ प्रणालीको सञ्चालन तथा ममयत सम्भाि सेवा शलु्क ि 
संकलन सम्बन्धी व्यवस्थापनको कायय नभएको ।  

१००. खतनज पर्दाथयको उत्खनन ्ि सो सम्बन्धी िोयल् ी संकलनको कायय नभएको ।  

१०१. सामरु्दावयक वनको सञ्चालन ि व्यवस्थापनबा  प्राप्त िोयल् ी संकलनकव कायय नभएको ।  

१०२. पानीघट्ट कुलो पैनी जस्ता सेवा सञ्चालनबा  प्राप्त िोयल् ी संकलनको कायय नभएको ।  

१०३. वन जंगल वन्यजन्त ु चिाजरुुङ्गी जल उपयोग वाताविण पयायवयिण तथा जैववक ववववधता 
सम्बन्धी स्थानीय नीतत कान न मापर्दण्ड योजना कायायन्वयन अनगुमन ि तनयमनको कायय नभएको 
। 

१०४.स्थानीयस्तिमा सामरु्दावयक ग्रातमण तथा शहिी धातमयक कबतुलयती ि साझेर्दािी वनको संिक्षण 
संवद्धयन उपयोग अनगुमन ि तनयमन तथा वन उपभोक्ता सम हको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय 
नभएको ।  

१०५. स्थानीयस्तिमा नदर्द वकनाि नदर्द उकास नहि नहि वकनाि तथा सडक वकनािमा वकृ्षािोपण 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय नभएको ।  
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१६. स्थानीयस्तिमा सावयजतनक खाली जग्गा पाखा वा क्षेत्रमा वकृ्षािोपण सम्भाि उपयोग ि व्यव्थापन 
सम्बन्धी कायय नभएको ।  

१०७. स्थानीय स्तिमा जतडबवु  तथा गैिकाष्ठ वन पैर्दावाि सम्बन्धी सवेक्षण उत्पार्दन संकलन 
प्रवद्धयन प्रशोधन ि बजाि व्यवस्थापनको कायय नभएको । 

१०८. बनबीउ बगैंचा स्थापना व्यवस्थापन ि प्रवद्धयन सम्बन्धी कायय नभएको । 

१०९. नसयिी स्थापना तबरुवा उत्पार्दन ववतिण िोपण ि प्रवद्धयन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

११०. जैववक ववववधताको अतभलेखांकन तथा स्थानीयस्तिमा वन वन्यजन्त ु तथा चिाचरुुङ्गी 
अतभलेखाङ्कन ि अध्ययन अनसुन्धान सम्बन्धी कायय नभएको ।  

१११. तमचाहा प्रजाततको तनयन्त्रण तथा िैथनी प्रजाततको संिक्षण ि प्रवद्धयन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

११२. ववश्व सम्पर्दा स चीमा पिेका स्मािक ि पिुातास्त्वक महत्वका वन तसमसाि क्षेत्र न वती क्षेत्रका 
जग्गा सम्बन्धी लगत व्यवस्थापनको कायय नभएको ।  

११३. मानव तथा वन्यजन्त ुबीचको द्धन्द्ध व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कायय नभएको । 

११४. स्थानीय प्राणी उद्यान स्चतडयाखाना को स्थापना ि सञ्चालन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

११५. स्थानीयस्तिमा आिवे ोपद्धाि व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

११६. स्थानीय साना जल उपयोग सम्बन्धी क्षेत्रगत आयोजना तजुयमा कायायन्वयन अनगुमन ि 
तनयमनको कायय नभएको ।  

११७. स्थानीयस्तिमा वाताविणीय जोस्खम ि न्य तनकिण प्रर्दषुण तनयन्त्रण ि हातनकािक पर्दाथयहरुको 
तनयमन ि व्यवस्थापन तथा न्य न काबयनमखुी तथा वाताविणमैत्री ववकास अवलम्बन सम्बन्धी 
कायय नभएको ।  

११८. सामास्जक सिुक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथयाक ि स चना व्यवस्थापनको कायय नभएको ।  

११९. गरिब घिपरिवाि पवहचान सम्बन्धी स्थानीय सवेक्षण स चना व्यवस्थापन ि तनयमनको कायय 
नभएको ।  

१२०. स्थानीयतस्तिमा पिुातत्व प्राचीन स्मािक ि सङ्ग्ग्राहलय संिक्षण संवद्धय ि पनु तनमायण सम्बन्धी 
कायय नभएको ।  

१२१. सकुुम्बासीको पवहभान ि अतभलेख व्यवस्थापन तथा सकुुम्बासी सम्बन्धी स्जववकोपाजयन ि 
बसोबास व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कायय नभएको ।  

१२२. प्राकृततक श्रोतबा  प्राप्त हनुे िोयल् ी सम्बन्धी नीतत कान न मापर्दण्ड तथा तनयमनको कायय 
नभएको ।  

१२३. यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीतत कान न मापर्दण्ड योजना कायायन्वयन ि तनयमन 
सम्बन्धी कायय नभएको ।  

१२४. स्थानीय सावयजतनक यातायातको रु  तनधायिण अनमुतत नवीकिण खािेजी सेवाको गणुस्ति 
भाडार्दि तनधायिण ि तनयमन सम्बन्धी कायय नभएको । 

१२५. वाताविणमैत्री जलवाय ु परिवतयन अनकुुलन ववपद् जोस्खम संवेद्य अपाङ्गता अपाङ्गता ि 
लैवङ्गकमैत्री यातायात प्रणालीको स्थानीय तहमा प्रवद्धयन सम्बन्धी कायय नभएको । 

१२६. संघीय तथा प्ररे्दश कान नको अधीनमा िही स्थानीयस्तिको भ -उपयोग नीतत योजना काययक्रम 
तजुयमा ि कायायन्वयन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

१२७. संघीय तथा प्ररे्दशको मापर्दण्डको अधीनमा िही व्यवस्थीत वस्ती ववकासका काययक्रमको तजुयमा 
ि कायायन्वयन एकीकृत वस्ती ववकासका लातग जग्गाको एकीकिण तथा जग्गा ववकास ि 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

१२८. संघीय तथा प्ररे्दश कान नको अधीनमा िही स्थानीय क्षेत्रतभत्र इन् िने  सेवा  ेतलसेन् ि केबलु 
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तथा तािवववहन  ेतलतभजन प्रसािणको अनमुती नवीकिण ि तनयमन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

१२९. स्थानीय बस ट्रली बस ट्राम जस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्रास्ञ्ज  प्रणालीको नीतत मापर्दण्ड 
योजना कायायन्वयन अनगुमन ि तनयमन सम्बन्धी कायय नभएको ।  

१३०. िाविय िेल प वाधायिको उपयोग तथा नगिक्षेत्रीय शहिी िेल सेवाको सञ्चालन व्यवस्थापन ममयत 
सम्भाि समन्वय साझेर्दािी ि सहकायय सम्बन्धी कायय नभएको । 

ख)  स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ को अन्य र्दफा  अनसुाि नभएका काययहरु  

 र्दफा २४ (१) गाउपातलकाले आफ्नो अतधकाि क्षेत्रतभत्रका ववषयमा स्थानीयस्तिको ववकासका 
लातग आवतधक, िणनीततक ववषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा र्दीघयकातलन ववकास योजना बनाई 
लाग  नगिेको, 

 र्दफा २४ (४) गाउपातलकाले आवतधक, वावषयक, िणनीततगत योजना बनाउँर्दा मध्यम तथा 
र्दीघयकातलन प्रकृततका आयोजनाहरुको स ची तयाि नगिेको, 

 र्दफा ७६ (५) गाउपातलकाले स्थानीय सस्ञ्चत कोषमा भएको आय व्ययको चौमातसक स्शषयकगत 
ववविण तयाि गिी संघीय अथय मन्त्रालय, प्ररे्दश अथय मन्त्रालय, मन्त्रालय तथा िाविय प्राकृततक 
स्रोत तथा ववत्त आयोगमा नपठाएको, 

 र्दफा ७८ (५)  गाउपातलकाले सावयजतनक सेवा प्रवाहलाई पािर्दशी, उत्तिर्दायी ि जवाफरे्दही 
बनाउन सावयजतनक पिीक्षण, सामास्जक पिीक्षण तथा सावयजतनक सनुवुाई जस्ता काययक्रम 
संचालन नगिेको, 

 र्दफा ८३ (७) गाउपातलकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणका आधािमा कुनै कायय सम्पार्दन 
गनय ववशेषज्ञ सेवा आवश्यक पने भई सेवा किािबा  कायय सम्पार्दन गर्दाय उपयकु्त ि प्रभावकािी 
हनुे रे्दखेमा सेवा किािबा  त्यस्तो कायय गनय सक्ने उल्लेख गिेकोमा नभएको, 

 र्दफा ८३ (८) गाउपातलकाले नगि प्रहिी, सवािी चालक,सयश, कायायलय सहयोगी, प्लम्वि, 
इलेस्क्ट्रतसयन,चौकीर्दाि, माली, बगैंचे ि सिसफाई सम्बन्धी पर्दमा स्थायी पर्दप ती नगिी 
प्रततस्पधायको आधािमा सेवा किािबा  मात्र तलनपुने उल्लेख गिेकोमा सो नगिेको, 

1.२ न्यायीक सतमतत – स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ४६ रे्दस्ख ५३ सम्म न्यावयक 
सतमततको अतधकाि क्षेत्र तथा न्याय सम्पार्दन प्रवक्रयाको व्यवस्था गिेको छ । सतमततमा पिेको 
उजिुीमध्ये मेलतमलाप प्रकृततका आधािमा वववार्द  र्दताय भएको ३ मवहनातभत्र  ुङ्गो लगाउन ेव्यवस्था 
छ । ति लेखापिीक्षणको क्रममा प्राप्त ववविण अनसुाि गतबषय फछ्र्यौ  वा कािबाही वकनािा गिी 
 ुङ्गो लगाउन बाकी ८ ि यो बषय थप भएको २८ गिी कुल ३६ वववार्द र्दताय भएकोमा २८ व ा 
मात्र फछ्र्यौ  भई ८ बाँकी रे्दस्खन्छ । न्याय सम्पार्दन प्रवक्रयालाई ऐनले तोकेको म्यार्दतभत्र फछ्र्यौ  
वा कािबाही वकनािा गिी  ुङ्गो लगाउनपुर्दयछ । 

 

२ ववत्तीय ववविण ववश्लषेण  यसमा रे्दहायका व्यहोिाहरु रे्दस्खएका छन ्।  
२.१ ववत्तीय ववविण – स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ को र्दफा ७२ मा गाउँपातलका तथा 

गाउपातलकाले प्रत्येक वषयको साउन एक गतेरे्दस्ख आगामी वषयको असाि मसान्तसम्मको अवतधलाई 
आतथयक वषय कायम गिी आय ि व्ययको वहसाव िाख्नपुर्दयछ । सोही ऐनको र्दफा ६९ मा तोकीय 
अनसुाि गाउँपातलका तथा गाउपातलकाले आफ्नो आतथयक कायय प्रणालीको व्यवस्थापन गनुयपर्दयछ । 
स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनयम ७२(२) मा नेपाल सिकािले तनधायिण गिे 
बमोस्जमको आय ि व्ययको वगीकिण तथा खचय शीषयक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गनुयपने तथा 
तनयम ७६(२) मा महालेखा पिीक्षकबा  स्वीकृत भए बमोस्जमको ढाँचामा लेखा िाख्नपुने व्यवस्था 
गिेकोमा यस पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापिीक्षकबा  स्वीकृत भएको NEPSAS based 

ढाँचामा प्रततवेर्दन तथा लेखाङ्कन गिेको पाईएन ।त्यसैले तोकेबमोस्जमका ववत्तीय ववविणहरु तथा 
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खाताहरु अद्यावतधक गिी आय ि व्ययको वास्तववक स्स्थतत रे्दस्खने गिी लेखांकन गनुयपर्दयछ । 

2.2 आन्तरिक तनयन्त्रण प्रणालीः स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन २०७४ को र्दफा ७८ वमोस्जम आन्तरिक 
तनयन्त्रण प्रणाली तयाि गरि लाग ु गनुयपनेमा लाग ु गिेको पाईएन। यस सम्वन्धमा रे्दस्खएका अन्य 
व्यहोिाहरु तपस्शल वमोस्जम िहेका छन ।  

 स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन २०७४ को र्दफा ११ अनसुाि आफ्नो क्षेत्रतभत्रको आधािभतु 
तथयांक संकलन, अतभलेखांकन ि व्यवस्थापन गनुयपनेमा गिेको पाईएन ।  

 पातलकाले काययक्रमगत तथा योजनागत खाता िाखेको पाईएन । साथै पातलकाबा  यस वषय 
संचातलत काययक्रम तथा योजनाको कायायन्यवयन ि सेवा प्रवाह समेतको वावषयक काययक्रम 
अनसुािको प्रगतत प्रततवेर्दन तयाि गिेको पाईएन।  

 अन्ति सिकािी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को र्दफा १७ बमोस्जम मध्यकालीन खचय संिचना 
तयाि गनुयपनेमा पातलकाले सो बमोस्जमको मध्यकालीन खचयको संिचना तयाि गिेको पाईएन ।  

 ववषयगत क्षेत्रमा संचालन हनुे काययक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तातलम, गोष्ठीतफय  बढी 
केन्रीत भई ववतिणमसु्ख िहेको पाईयो।   

 मलु्य अतभववृद्ध कि तनयमावली २०५३ को तनयम ६ क अनसुाि ठेक्का सम्झौता ि कि 
भकु्तानीको जानाकािी सम्वस्न्धत आन्तरिक िाजस्व कायायलयलाई नदर्दई आतथयक वषयको अन्तमा 
मात्र दर्दइएको। 

 कायायलयले उद्देश्य प्रातप्तमा आइपने सम्भाववत जोस्खमहरु पवहचान गरि तनिाकिणको प्रयास 
गिेको अतभलेख निाखेको । 

 कुनै िकम भकु्तानी दरँ्दर्दा रित पगुे वा नपगुेको जाँच गिी ितसर्द ववल भपायइहरुमा तसलतसलेवाि 
नम्वि िास्ख कायायलय प्रमखुले तोकेको कमयचािीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई 
र्दस्तखत गिी प्रमास्णत गनुयपनेमा से अनसुाि गिेको पाईएन । 

 ठेक्काहरुको ववस्ततृ ववविण रे्दस्खने गरि ठेक्का खाता ि कस्न् न्जेन्सी खाता िाखेको पाईएन। 

 सावयजतनक खरिर्द तनयमावली २०६४ को तनयम ९७ अनसुाि यस वषय काययसम्पन्न भएका 
आयोजना तथा काययक्रमहरु उपभोक्ता सतमततलाई हस्तान्तिण गनुयपनेमा गिेको पाईएन । 

 संस्था र्दताय ऐन, २०३४ को र्दफा ३ अनसुाि पातलकाबा  संचालन भएका ववतभन्न योजना तनमायण 
गनय गठन गिेका उपभोक्ता सतमतत उक्त ऐनको व्यवस्था अनसुाि मान्यता प्राप्त हनुे गिी र्दताय 
गिेको पाइएन  

 सञ्चातलत योजनाको स चना पा ीमा आय–व्यय, अपेस्क्षत ि वास्तववक लाभका साथै उपभोक्ताको 
योगर्दान ि काययसम्पार्दन लगायतका ववषयमा स्पष्ट गिी सिोकािवाला सवहतको सावयजतनक 
सनुवुाई ि सावयजतनक पिीक्षणलाई अतनवायय गनुय गिाउन ु पनेमा अतधकांशतः पालना भएको 
पाईएन। 

 वाताविण संिक्षणको एवककृत दर्दघयकातलन योजना तयाि नगिेको  

 पातलकाको ववकास तनमायण व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्यक प्राववतधक तथा 
प्रशासतनक कमयचािीको ७८ जनाको र्दिबन्र्दी िहेकोमा २० र्दिबन्र्दी रिक्त िहेको पाईयो । 

 सशुासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन तनयमावली २०६५ अनसुाि नागरिक वडापत्रमा उल्लेस्खत 
सेवाहरुको कायायन्वयन स्स्थती अनगुमन गनय अनगुमन संयन्त्र तय गिेको पाईएन । 

 तनजामती सेवा ऐन २०४९ वमोस्जम कायय ववविण वनाई लाग ुगिेको पाईएन । 

 तनजामती सेवा ऐन २०४९ को र्दफा ७ ख २ वमोस्जम तलवव प्रततवेर्दन पारित गिाएि मात्र 
तलव भत्ता भकु्तानी गनुयपनेमा कायायलयले तलवी प्रततवेर्दन पारित नगिाई तलब भत्ता खचय 
लेखेको पाइयो । तनजामती सेवा ऐन अनसुाि तलबी प्रततवेर्दन पारित नहुँर्दा ग्रडेसमेत यवकन हनु 
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सकेन । 

 मन्त्रालयको तमतत २०७३।१२।२५ को आतथयक कािोबाि तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धमा थप 
स्पष्ट पारिएको परिपत्रको र्दफा १७ बमोस्जम यस पातलका तथा पातलकामा समावहत भएका 
साववकका गाउँ ववकास सतमतत तथा गाउपातलकाको नाममा िहेको पेश्की तथा बेरुज ुअतभलेख 
समायोजन भएको पातलकामा कायम गिी तनयमानसुाि पेश्की फछ्र्यौ  तथा बेरुज ु सम्पिीक्षण 
कायय गनुयपनेमा यस पातलकामा समावहत भएका सातबकका ववषयगत कायायलयको बेरुज  लगत 
तथा सम्पिीक्षणको अतभलेख गाउपातलकाले एवकन गिी अध्यावतधक नगिेकोले पातलकाले उक्त 
व्यवस्थाको कायायन्वयन गनुयपर्दयछ । 

       तसथय पातलकाले आन्तरिक तनयन्त्रण प्रणालीलाई तोवकए बमोस्जम प्रभावकािी ि ववश्वशनीय 
बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेतफय  ध्यान दर्दनपुने रे्दस्खन्छ ।  

३ बजे  तथा काययक्रम तजुयमा ि कायायन्वयनः यसमा दहेायका व्यहोराहरु दखेिएका छन ्।  
3.1 बजे  पेश, पारित ि अस्ख्तयािी - स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ को र्दफा ७१ मा स्थानीय 

तहले आगामी आतथयक वषयको िाजश्व ि व्ययको अनमुान काययपातलकाबा  स्वीकृत गिाई असाि १० 
गते तभत्र पेश गने ि यसिी पेश भएको बजे  छलफल गिी असाि मसान्ततभत्र सभाबा  पारित गनुयपने 
व्यवस्था छ । सोही ऐनको र्दफा ७३ मा सभाबा  बजे  स्वीकृत भएको ७ दर्दनतभत्र स्थानीय तहका 
प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतलाई बजे  खचय गने अस्ख्तयािी प्रर्दान गनुयपने व्यवस्था छ । यस 
स्थानीय तहमा उप प्रमखुले तमतत २०७६।०३।०९ गते रु.७६किोड ८ लाख २९ हजािको बजे  
सभा समक्ष पेश गिेकोमा तमतत २०७६।०४।२६ मा पारित गरि स्थानीय तहका प्रमखुले 
२०७६।०५।०५मा प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतलाई बजे  खचय गने अस्ख्तयािी प्रर्दान गिेको रे्दस्खन्छ 
। कान नले तोकेको समयमा आय ि व्ययको अनमुान पेश गिी छलफल गने पारित गने ि अस्ख्तयािी 
दर्दनेतफय  ध्यान दर्दनपुर्दयछ ।  

 

3.२ बजे  सीमा तनधायिण सतमतत : स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ६६(१) बमोस्जम 
पातलकामा प्राप्त हनुे आन्तरिक आय, िाजश्व बाँडफाँडबा  प्राप्त हनुे िकम, अनरु्दान, ऋण ि अन्य आयको 
प्रक्षेपण तथा सोको सन्ततुलत ववतिणको खाका ि बजे  सीमा तनधायिण गनय ७ सर्दस्यीय स्रोत अनमुान 
तथा बजे  सीमा तनधायिण सतमतत गठनको व्यवस्था छ । उक्त सतमततले आयको प्रक्षेपण, साधनको 
सन्ततुलत ववतिणको खाका, बजे को क ल सीमा, बजे को क्षेत्रगत सीमा तनधायिण, बजे  तथा 
काययक्रमको प्रथतमवककिण, ववषयक्षेत्रगत बजे  तजुयमा मागयर्दशयन तय गनुयपने जस्ता काययहरु फाल्गनु 
मवहनातभत्र सम्पन्न गरिसक्नपुने ि बजे  प्रक्षेपण गर्दाय बजे  वषयपतछको थप र्दईु वषयको समेत प्रक्षेपण 
तयाि गनुयका साथै तयाि भएको आगामी आतथयक वषयको बजे  सीमा प्रमखु प्रशासवकय अतधकृतले चैत्र 
१५ गतेतभत्र पातलकाका ववषयगत शाखा तथा वडा सतमतीलाई उपलब्ध गिाउनपुने काननुी व्यवस्था 
िहेकोमा पातलकाले त्यस अनसुाि गिेको छैन ।  

 

3.३ बजे  तथा काययक्रम तजुयमा : स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ६७(१) मा ४ सर्दस्यीय 
बजे  तथा काययक्रम तजुयमा सतमतत गठन गिी आगामी वषयको नीतत तथा काययक्रम, बजे  तथा 
काययक्रम, काययक्रमको प्राथतमकीकिण, ववषय क्षेत्रगत काययक्रम, योजना तथा काययक्रममा र्दोहोिोपना हनु 
नदर्दई आपसी तार्दाम्यता तथा परिप िकता कायम गनुयपने ब्यवस्था अनसुाि सतमतत गठन गिेको 
भएतापतन आगामी आतथयक वषयको नीतत तथा काययक्रम, काययक्रमको प्राथतमकीकिण, काययक्रमबीच 
परिप िकता कायम गिेको समेत नरे्दस्खएकाले बजे  तजुयमा गर्दाय ऐनमा भएको ब्यवस्थाको 
परिपालनामा ध्यान दर्दनपुर्दयछ । 

 

3.४ चौमातसक खचयः -   आतथयक काययववतध तथा ववततय उतिर्दावयत्व तनयमावली २०७७ को तनयम  ३५  
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बमोस्जम स्वीकृत भएको काययक्रममा तै्रमातसक  प्रगतत ववविण वनाई पेश गनुयपने ि चौमातसक कायय 
लक्ष्य तथा कययक्रम बमोस्जम कायय सम्पार्दन सम्पन्न गिी कययक्रम कायायन्वयन गनुयपने व्यवस्था छ । 

कायायलयले उपलव्ध गिाएको ववविण अनसुाि चौमातसक खचयको स्स्थतत रे्दहाय बमोस्जम छ 
।वषायन्तमा हतािमा काम गिाउँर्दा कामको गणुस्तिमा असि पने रे्दस्खएकोले तनयममा भएको व्यवस्था 
अनरुुप आषाढमा खचय गने परिपा ीमा तनयन्त्रण गनुयपर्दयछ ।गाउपातलकाले उपलब्ध गिाएको 
ववविणअनसुाि बावषयक रु. ५९०६९५००० खचय भएकोमा प्रथम चौमातसकमा रु.९२९०५००० 
अथायत ११.१४ प्रततशत, र्दोश्रो चौमातसकमा रु.८७४४४००० अथायत १०.४८ प्रततशत ि तेश्रो 
चौमातसकमा रु.४१०३४५००० अथायत ४९.२ प्रततशत खचय गिेको रे्दस्खएको छ । यसिी नै आषाढ 
मवहनामा मात्र रु. ३४२७१००० अथायत ३६.४८ प्रततशत खचय रे्दस्खनलेु आषाढमा आएि खचयको 
चाप बढेको रे्दस्खएकाले सन्ततुलत खचय ब्यवस्थापन भएको रे्दस्खएन । स्वीकृत काययक्रम अनसुाि 
चौमातसक रुपमा सन्ततुलत खचय हनुे गिी काययक्रम कायायन्वयन गरिनपुर्दयछ । 

बजे  उपस्शषयक कुल खचय चौमातसक खचय रु.हजािमा 

प्रथम चौमातसक र्दोस्रो चौमातसक तेश्रो चौमातसक आषाढ मवहना 

चाल ुखचयतफय  ३९३२१३.९ ७८७९६.८३ ७६५९१.४५ २३७८२५.६२ १४५७३२.८ 

प सँ्जगत खचयतफय  १९७४८१.११ १४१०८.३५ १०८५३.०४ १७२५१९.७२ १५८५३९.१३ 

जम्मा ५९०६९५.०१ ९२९०५.१८ ८७४४४.४९ ४१०३४५.३४ ३०४२७१.९३ 

प्रततशत ७०.८२ ११.१४ १०.४८ ४९.२ ३६.४८ 

 

3.५ खचय तमतस्व्यता कायम गनुय पने – स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ७१ बमोस्जम 
व्ययको बजे  अनमुान आन्तरिक आयको परितधतभत्र िही औस्चत्यताको आधािमा खचय गनुयपने 
व्यवस्था छ ।यसै गिी खचय लेख्र्दा आवश्यकता ि औस्चत्यका आधािमा आवस्यक प्रमाण कागजात 
सवहत तमतव्ययी तविले गनुय पर्दयछ । ति पातलकाले यस वषय  तनम्न बमोस्जम खचय लेखेको रे्दहाय 
बमोस्जम पाईयो । 

खचय स्शषयक िकम 

ममयत खचय  १३,०९,६१० 

ईन्धन खचय २१,९८,८४२ 

ववववध खचय २९,१९,९६९ 

आतथयक साहायता  १९१०००० 

अनगुमन खचय ३६२७२० 

भ्रमण खचय २५६८५७१ 

सेवा पिामशय खचय ८५००००० 

बैठक भता  १४,०४,७००  

 

  भ्रमण अतभलेख निाखी तथा भ्रमणको स्पस्  उरे्दश्य वेगि  कततपय पातलका क्षेत्र तभतै्र भ्रमण 
तथा अनगुमन गिेको आधािमा भ्रमण खचय लेखेको पाईयो । 

 तनस्ित उरे्दश्य सवहत तबशेष परिस्स्थततमा मात्र काननु द्वािा गदठत सतमतीको बैठकमा मात्र 
बैठक खचय लेख्न पाईने व्यवस्था ववपरित कायायलयका पर्दातधकािी कमयचािीहरुलाई  
कायायलयकै तनयतमत कायय सम्बन्धमा भएका बैठकको भता दर्दएको पाईयो । 
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  ववववध खचयको प्रयोजन नखलेुको आवश्यकता आंकलन नगिी खचय गिेको तथा प्यान ववल 
िाखी एउ ै पा ीवा  प क प क गिी तसमा भन्र्दा बढी खरिर्द गरि भकु्तानी गिेको पाईयो 

 सवािीलग बकु बेगि ईन्धन खचय गिेको पाईयो । 

 ममयत अतभलेख खाता निाखेको कािण कुन सवािी साधनको ममयत खचय के  कतत भएको हो 
अवस्था यवकन गनय सवकएन ।  

यस्ता खचयहरुमा तनयन्त्रण हनु ुपर्दयछ । 

 
3.६ क्षते्रगत बजे  ि खचयको स्स्थततः स्थानीय तहको एकीकृत, समानपुाततक ि दर्दगो ववकासका क्षेत्रगत 

रुपमा समानपुाततक बजे  ववतनयोजन गिी खचय गनुयपने हनु्छ । यस पातलकाको २0७६।७७ को 
क्षेत्रगत बजे  ि खचयको स्स्थतत रे्दहायअनसुाि िहेको रे्दस्खन्छ ।रे्दहायको ववविण अनसुाि सभाले 
ववतनयोजन गिेको बजे  मध्ये सामास्जक ववकासमा सबैभन्र्दा बढी ७५.३४ प्रततशत ि आतथयक 
ववकासमा सबै भन्र्दा घ ीमा ४९.५ प्रततशत िहेको छ । यसमा सधुाि गरिन ुपर्दयछ । 

क्षेत्र बजे  खचय 
खचय प्रततशत 

जम्मा खचयको तलुनामा 

आतथयक ववकास ४,७९,९८,००० २,३७,५९,६१८ ४९.५ 

प वायधाि ववकास २६,२२,४६,००० १३,८२,५३,१०६ ५२.७२ 

सामास्जक ववकास ३५,६२,४६,००० ३०,७७,९१,१४२.६० ८६.४ 

संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह ि सशुासन ४,०५,२५,००० २,५३,१७,४९७ ६२.४७ 

अन्य कायायलय संचालन तथा प्रशासतनक १२,६८,५६,००० ९,५५,७३,६४६.१२ ७५.३४ 

 

 

3.७ खचय तबश्लषेणः पातलकाले यसबषयको  आस्न्तिक आय रु.१८०९२१३८८  िहेकोमा गत बषयको 
स्जम्मेवािी रु.१०२४६७८३४ समेत कुल आस्न्तिक रु.२८३३८९२२२ िाजस्व बाँडफाँड ि 
अनरु्दानबा  रु.१८०९२१३८८ समेत रु.६८९०४१२७५ आम्र्दानी भएकोमा चाल ु तफय  
रु.५१३२११८५८ ि प सँ्जगत तफय  रु.२१५९४९२८५ समेत रु ७२९१६११४३ खचय भएको छ । 
खचय मध्ये आन्तरिक आयको वहस्सा २४.८१ प्रततशत िहेको छ । यसबषय पर्दातधकािी सतुबधामा रु 
६२,४९,००० खचय भएको छ जनु आन्तरिक आयको २.२० प्रततशत िहेको छ यसबा  
पातलकाहरुले तबकास तनमायण काययक्रम संचालनमा न्यनु खचय गिी प्रशासतनक काययमा बवढ खचय गिेको 
रे्दस्खन्छ । प्रशासतनक खचय तनयन्त्रण गरै्द प्राप्त अनरु्दान ि िाजस्व बाँडफाँडको िकम अतधकरुपमा 
तबकास तनमायणमा परिचालन गरिनपुर्दयछ । 

 

3.८ सम्पस्त्त हस्तान्तिण : स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा  ९७, ९८ ि १०४ अनसुाि 
ववषयगत कायायलयको चल अचल सम्पस्त्त, र्दावयत्व तथा अतभलेख उक्त कायायलयहरु समावहत भएका 
पातलकामा स्वतः हस्तान्तिण हनुे व्यवस्था छ  । यसिी हस्तान्तिण हनुे सम्प णय सम्पस्त्तको अतभलेख 
तथा स्जन्सी लगत खाता २०७५ असाि मसान्त तभत्र स्थानीय तहले तयाि गिी प्रततबेर्दन तयाि 
गनुयपने व्यवस्था गिेकोमा यस पातलकाले सम्पस्त्तको अतभलेख तथा स्जन्सी लगत तयाि नगिेको, 
कम्प्य ुि, ल्याप प, वप्रन् ि, मोबाईल फोन से  ि अन्य फतनयचि जस्ता म ल्यवान समानहरु स्जम्मेवािी 
सािेको पाईएन । यसिी स्जन्सी मालसामानको आम्र्दानी नजनाउँर्दा स्जन्सी मालसामानहरु हिाउने ि  

वहनातमना हनु सक्न ेहुँर्दा खरिर्द गरिएका मालसामानहरुको प्रकृतत अनसुाि सम्बस्न्धत स्जन्सी खातामा 
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आम्र्दानी जनाई स्जन्सी खाता अद्याबतधक गनुयपर्दयछ । 
3.९ योजना संशोधन– प ँजी सजृना नहनुे खालका ववतिणम खी खचयलाई तनरुत्सावहत गरै्द स्थानीय तहले 

अतधकतम प्रततफल दर्दने ि प ँजीको तनमायण हनुे एवम ्उपयोतगता तसजयना हनुे गिी योजना छनौ  तथा 
कायायन्वयन गनुयपने काययक्रम छनौ  गिी प जँीगत शीषयकमा समावेश गिी तसतमत स्रोतको उच्चतम 
प्रयोग गनुयपर्दयछ।पातलकाले वन उपभोक्ता महासंघ िातप्त सोनािी स्थातनय संघको प्रस्तावका आधािमा 
बैजापिु रे्दखी नसयिी कालो पते्र योजना संशोधन गिी वन तथा वाताबिण सम्बस्न्ध तातलम काययक्रम 
संचालन गिी रु ४७५००० भकु्तानी गिेको छ । सडक कालोपते्र योजना संशोधन गिी भता, खाना 
खचय वापत भकु्तानी हनुे गिी योजना संशोधन गिी खचय गिेको अतनयतमत रे्दस्खएको रु.   
यस्तो खचयमा तमतव्यवयता कायम गनुय पर्दयछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    ४७५००० 

4 संगठन तथा कमयचािी ब्यवस्थापन  
4.1 प्रशासकीय संगठन ि कमयचािी व्यवस्थापन – स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ८३ 

बमोस्जम स्थानीय तहको काययबोझ, िाजस्व क्षमता, खचयको आकाि ि स्थानीय आवश्यकता समेतलाई 
ध्यानमा िाखी कमयचािी समायोजन भएपतछ मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणका आधािमा 
स्थानीय तहमा संगठन संिचना कायम हनुे व्यवस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत 
सवहत ५७ र्दिबन्र्दी स्वीकृत िहेकोमा लेखापिीक्षण अवतध सम्म प्रमखु लेखा अतधकृत सवहत ४९ जना 
पर्दप ती भएको रे्दस्खन्छ । लेखापिीक्षणको क्रममा प्राप्त ववविण अनसुाि कायय व्यवस्थापनका 
दृवष्टकोणले महत्वप णय मातनएका प्रशासकीय अतधकृत, ईस्न्जतनयि सवहत ८ पर्दहरु रिक्त िहेका छन ्। 
र्दिबन्र्दी बमोस्जम जनशस्क्तको प णयता नहुँर्दा ववषयगत काययक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा पातलकाको 
समग्र कायय सम्पार्दनमा असि पिेको स्स्थतत छ । तसथय रिक्त पर्दहरु यथाशक्य तछ ो प ततय गिी सेवा 
प्रवाह प्रभावकािी बनाउनपुर्दयछ । 

 

4.2 कमयचािी किाि– स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो 
अतधकािक्षेत्र ि काययबोझको ववश्लषेण गिी संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षणको आधािमा स्थायी 
प्रकृततको कामको ि सेवा किािबा  तलईने कमयचािीको र्दिबन्र्दी प्रस्ताव गनुयपने ि अस्थायी र्दिबन्र्दी 
सजृना गनय नसवकने व्यवस्था छ। ति पातलकाले ववतभन्न पर्दमा २६ जना कमचायिीहरुलाई किािमा 
िाखी रु. ७५९३९२४  खचय लेखेको छ । 

 त्यसैगिी सोही ऐनको २०७४ को र्दफा ८३(८) वमोस्जम पातलकाले नगिप्रहिी, सवािीचालक, 

सयश, कायायलय सहयोगी, पलम्बि, इलेक् ीतसयन, चौवकर्दाि, मातल, बगैँचे ि सिसफाई सम्बस्न्ध पर्दमा मात्र 
किािवा  सेवा तलन सवकने  ि सो बाहेक अन्य पर्द तथा सेवामा किािबा  पर्दप ततय गनय नसवकन े
व्यवस्था गिेकोछ।स्थानीय तहले मातथ उल्लेस्खत पर्द बाहेक ववतभन्न पर्दमा १७ जना तनयसु्क्त गिी 
वषय रु.५६९१५०४ खचय लेखेकोले तनयमसम्मत नरे्दस्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५६९१५०४ 
4.३ स्थानीय तथयाङ्क, अतभलेख तथा स्रोत नक्साङ्कन : स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ११ 

बमोस्जम स्थानीयतहले आफ्नो क्षेत्रतभत्रको आधािभतु तथयाङ्क संकलन, अतभलेख ि सोको ब्यवस्थापन 
गनुयपने तथा आफ्नो क्षेत्रतभत्रको शैस्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृततक श्रोत अन्तगयत खानी, जंगल तथा 
अन्य श्रोत, प वायधाि अन्तगयत सडक, पलु, खानेपानी लगायतको अतभलेख तथा श्रोत नक्साङ्कनसवहतको 
पातलकाको प्रोफाइल तयाि गनुयपने ब्यवस्था छ । पातलकाले स्थानीय तथयाङ्क सम्बन्धी नीतत, कान न ि 
सोको मापर्दण्ड बनाएको तथा स्रोत नक्साङ्कन गिेको  रे्दस्खएन । स्थानीय तहका हिेक 
प्राथतमकीकिणका वक्रयाकलाप सञ्चालनमा तथयाङ्कले महत्वप णय भतुमका खेल्ने हुँर्दा सोको संकलन ि 
अतभलेख िाख्न ेकाययमा  पहल हनु ुआवश्यक छ । तथयाङ्कवेगि प्राथतमकतामा िास्खएका योजना, बजे , 

प्रवक्रया ि कायायन्वयनले उस्चत साथयकता नपाउने हुँर्दा यस तफय  पातलकाले अतभलेख ब्यवस्थापनमा 
ध्यान दर्दनपुर्दयछ । 
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4.४ सेवाप्रवाहको स्स्थतत : स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा १०२ अनसुाि स्थानीय तहले 
आफ्नो अतधकािक्षेत्र तभत्रका ववषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अतधनमा िही आवश्यकता अनसुाि 
तनयम, तनरे्दस्शका, काययववतध ि मापर्दण्ड बनाई कायायन्वयनमा ल्याउन सक्ने ब्यवस्था छ ।यस वषय 
पातलकाबा  तनम्नअनसुाि सेवाप्रवाह गिेको ववविण प्राप्तभएको छ : 

ववविण जम्मा 
  स्वीकृत घिनक्सा र्दताय पास २४ 

पस्ञ्जकिणतफय   

जन्मर्दताय         ५०८ 
मतृ्यरु्दताय ८४ 

बसाईसिाई र्दताय  २६ 

वववाह र्दताय १०८ 

सम्बन्धववच्छेर्द र्दताय ३ 
प वायधाि ववकास सडक तनमायण 

 

कालोपते्र सडक तनमायण 
 

 

अतभलेख निाखेको ।  

 

कालोपते्र सडक ममयत 

ग्राभेल सडक तनमायण 

ग्राभेल सडक ममयत 

स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन,२०७४ अनसुाि पातलकाबा  प्रर्दान गरिने सेवाप्रवाह सञ्चालनमा 
पस्ञ्जकिणतफय  वाहेक सन्तोष जनक रे्दस्खएन । 

 

५ स्थानीय तहको पर्दातधकािी सवुवधा यसमा रे्दहायका व्यहोिाहरु रे्दस्खएका छन ्।  
५.१ स्थानीय तहका पर्दातधकािी सवुवधा : नेपालको संववधानको धािा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगिसभाका 

सर्दस्यले पाउने सवुवधाका सम्बन्धमा प्ररे्दश कान नबमोस्जम हनुे ब्यवस्था अनसुाि लसु्म्बनी प्ररे्दश 
संसर्दले स्थानीय तहका पर्दातधकािी तथा सर्दस्यहरुको सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जािी गिेको छ 
। उक्त ऐनमा भएको ब्यवस्था अनसुाि पातलकाबा  रु.६२,४९,००० सवुवधा  भकु्तानी भएको छ । 

 

५.२ पर्दातधकािी ईन्धन सवुवधा- लसु्म्वतन प्ररे्दशको स्थातनय तहका सर्दस्य तथा पर्दातधकािी तथा सर्दस्यले 
पाउने सवुवधा सम्वन्धी ऐन,२०७६ को र्दफा ४ (३) बमोस्जम पर्दातधकािीको लातग सवािी साधन 
उपलब्ध गिाएकोमा पर्दातधकािीले यस र्दफा बमोस्जमको यातायात सवुवधा पाउने छैनन ् ति त्यस्तो 
सवािी साधनलाई अनसचुी बमोस्जमको इन्धन ि मोतबल उपलब्ध गिाईनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा 
पातलका प्रमखु श्री लाहिुाम थारुले कायायलयबा  सवािी साधन पतन तलएको ि ईन्धन वापत वावषयक 
120000।– तलएको पाईएकोले असलु गनुयपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    120000 
५.३ स्ववकय सस्चव ि प्रसे सल्लाहकाि खचय - लसु्म्वनी प्ररे्दश स्थानीय तहका पर्दातधकािी तथा सर्दस्यको 

सवुवधा सम्वन्धी ऐन, २०७7 मा यस प्ररे्दशमा स्थानीय तहका प्रमखु तथा उप प्रमखुले स्वकीय 
सस्चव/सल्लाहकाि िाख्न पाउन े व्यवस्था गिेको छैन।् त्यसैगिी स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, 

२०७४ को र्दफा ८३(८) मा तोकीएको भन्र्दा फिक पर्दमा कमयचािी पर्दप ती गनयनहनुे उल्लेख छ । 
ति गाउँ प्रमखुको स्ववकय सस्चवमा सन्तोष चौधिीलाई तनयकु्त गिी मातसक रु.२२५०० का र्दिले 
वावषयक  रु.292500।- प्रसे सल्लाहकािका रुपमा तभम बहार्दिुलाई तनयकु्त गिी मातसक 
रु.२२५०० का र्दिले वावषयकवावषयक रु. 292500।– खचय लेखेकोमा अतनयतमत भएको रु. 

 
 
 
 
 

 

 

585000 
६ अनरु्दान वफताय, ववतिण ि उपयोग यसमा रे्दहायका व्यहोिाहरु रे्दस्खएका छन ्।  
६.१ अनरु्दान वफताय – संघीय एवं प्ररे्दश सिकािको कान न एवं काययववतध बमोस्जम ती तनकायबा  स्थानीय 

तहमा प्राप्त हनुे समातनकािण वाहेकका अनरु्दान खचय नभई बाँकी िहेको अवस्थामा सम्बस्न्धत 
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तनकायमा वफताय गनुयपने व्यवस्था िहेको छ । प्राप्त ववविण (सतु्रको अनसु ची १२ ि २१) अनसुाि 
२०७७ असाि मसान्तमा रे्दहायबमोस्जमको अनरु्दान खचय नभई बाँकी िहेकोमा वफताय गिेको छ । 

 प्रर्दान गने तनकाय प्रकाि प्राप्त िकम खचय बाँकी 
संघीय सिकाि शसतय 242,708,334 243,434,897.60 - 726,563.60 

ववषेश - - - 
समातनकिण 162,400,000 97,235,850 65,164,150.00 
समपिुक - - - 

प्ररे्दश सिकाि शसतय 8,000,000 6,799,231 1,200,769.00 
ववषेश 5,200,000 5,158,660 41,340.00 
समपिुक 7,125,000 4,352,731 2,772,269.00 
समातनकिण 4,898,000 1,825,761 3,072,239.00  

 

६.२ सवािीसाधन खरिर्द – स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्रीय सिकाि ि तालकु संघीय 
मन्त्रालयको परिपत्र, तनरे्दशन समेतको आधािमा आफ्नो आन्तरिक आम्र्दानीबा  मात्र सवािी साधन 
खरिर्द गनुय पर्दयछ । अथय मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजे  तजुयमा कायायन्वयन आतथयक व्यवस्थापन 
तथा सम्पती हस्तान्तिण सम्बन्धी तनरे्दस्शका, २०७४ को तनरे्दशन नं. ५.१५ अनसुाि नेपाल 
सिकािबा  उपलब्ध गिाइएको बजे  तथा स्रोत साधनबा  कायायलयको तनयतमत प्रयोजनको लातग 
सवािी साधन खरिर्द गनय नपाईने व्यवस्था छ । लेखापिीक्षणको क्रममा प्राप्त ववविण अनसुाि 
पातलकाले आ.व. २०७६/७७ मा रे्दहायको सवािी साधन खरिर्द नगिेको पाइयो । सवािी साधन 
खरिर्द कायय तनयन्त्रण गरिन ुपने रे्दस्खन्छ । 

 

तस.नं सवािी साधन संख्या िकम 

१ मो िसाईकल ४ ७३४४४० 
२ स्कु ि १ २४६९०० 
३ काि  ा ा जेनन १ ४०४५००० 

 जम्मा  ५०२६३४०  

 

६.३ अनरु्दानको अनगुमन – सावयजतनक तनकायबा  उपलब्ध गिाईएको अनरु्दानको सही सर्दपुयोग भए 
नभएको एकीन गनय अनरु्दान उपलब्ध गिाउने तनकायले समय समयमा अनगुमन गनुयपर्दयछ । ति 
पातलकाबा  तबतिण भएको अनरु्दानको सवह सर्दपुयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन तथा सोबा  
प्राप्त उपलव्धी मापन गिेको छैन । साथै अनरु्दान सम्बन्धमा स्थानीय अनरु्दान नीतत तय गिेको   
छैन । तसथय अनगुमनलाई प्रभावकािी वनाई संघ, प्ररे्दश तथा स्थानीय तहबा  ववतिण हनुे अनरु्दानमा 
र्दोहोिोपना नहनुे गिी अनरु्दानग्राहीको जीबनस्तिमा सधुाि आएको यवकन गिी िकमको प णय सर्दपुयोग 
गिाउनेतफय  ध्यान दर्दनपुर्दयछ । 

 

७ बावषयक खरिर्द योजना/गरुुयोजना : सावयजतनक खरिर्द ऐन, २०६३ ले सावयजतनक तनकायले तोकेको 
सीमाभन्र्दा बढी िकमको खरिर्द गर्दाय तोवकए बमोस्जमको खरिर्द गरुुयोजना ि वावषयक खरिर्द योजना 
तयाि गनुयपने ब्यवस्था छ । यस्तै सावयजतनक खरिर्द तनयमावली, २०६४ को तनयम ७ ले वावषयक 
१० किोडभन्र्दा बढीको खरिर्द गर्दाय गरुुयोजना तयाि गनुयपने तनयम ८ ले बावषयक १० लाखभन्र्दा 
बढीको खरिर्द गर्दाय वावषयक खारिर्द योजना बनाउनपुने ब्यवस्था छ । यस पातलकाले ववतभन्न शीषयक 
अन्तगयत वावषयक रु.२१५९४९२८५ प जँीगत खचय/खरिर्द तनमायण कायय गिेको छ । कायायलयले 
बावषयक खरिर्द योजना छ ति सोही अनरुुप कायायन्वयनमा आएको रे्दस्खएन । त्यस्तै कायायलयले खरिर्द 
गरुुयोजना बनाएको छैन  अतः पातलकाले तनयमावली बमोस्जम खरिर्द योजना/गरुुयोजना बनाई खरिर्द 
कायय व्यवस्स्थत ि प्रभावकािी हनुे गिी  कायायन्वयन गनुयपर्दयछ । 

 

८ कि र्दस्तिु एवं आन्तरिक आय  यसमा रे्दहायका व्यहोिाहरु रे्दस्खएका छन ्।  
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8.1 आयको अनमुानः स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ६६ बमोस्जम स्रोत अनमुान तथा 
बजे  सीमा तनधायिण सतमततले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्तरिक आय समेतको ब्यवस्थापन गनय सक्न े
ब्यवस्था  छ । पातलकाले पेश गिेको आय-व्ययको अनमुानमा आन्तरिक आयतफय  मालपोत, कि, 
सेवा शलु्क, र्दस्तिु वापत अनमुातनत रु.१८२८६५००० प्राप्त हनुे प्रक्षेपण गिेकोमा आतथयक वषय 
२०७६।७७ मा रु.१३४७१५९९७ अथायत अनमुान भन्र्दा २६.३३ प्रततशत कम आय प्राप्त गिेको 
छ। आम्र्दानीका अन्य स्रोतको पवहचान गिी आयको अनमुान यथायथपिक बनाई आय आजयन बवृद्ध 
गनेतफय  ववशेष ध्यान दर्दन आवश्यक रे्दस्खएको छ । 

 

8.2 आन्तरिक आयः स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ६६ बमोस्जम स्रोत अनमुान तथा 
वजे  सीमा तनधायिण सतमततले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्तरिक आय समेतको व्यवस्थापन गनय सक्न े
व्यवस्था छ । पातलकाले आतथयक वषय २०७६।७७ मा केन्रीय अनरु्दानबा  गिेको खचयका तलुनामा 
आन्तरिक आयको स्स्थतत रे्दहाय बमोस्जम छ । 

केस्न्रय अनरु्दानबा  खचय आन्तरिक आय आन्तरिक आय प्रततशत 

६२७५८९०४१          २८३३८९२२२              ४५.१६ 

उपयुयक्त ववविण अनसुाि स्थानीय तहमा प्राप्त केन्रीय अनरु्दानबा  भएको खचयको तलुनामा आन्तरिक 
आयको वहस्सा ४५.१६ प्रततशत मात्र िहेको छ । त्यसैले पातलकाको आन्तरिक आय संकलनको 
र्दायिालाई फिावकलो पारै्द आन्तरिक आय बवृद्ध गनेतफय  ध्यान दर्दनपुने रे्दस्खन्छ ।   

 

8.3 कि तथा शलु्क असलुी - स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ को र्दफा ५५, ५७, ५८ ि ५९ मा 
एकीकृत सम्पस्त्त कि ि घिजग्गा कि, घिजग्गा वहाल कि, व्यवसाय कि ि वहाल वविौ ी शलु्क 
उठाउने व्यवस्था िहेको छ । ती आय शीषयकमा आय अनमुान ि असलुी स्स्थतत तनम्नानसुाि िहेको 
रे्दस्खन्छ । 
आय शीषयक अनमुान असलुी असलुी प्रततशत 

एकीकृत सम्पती कि 2500000 58,669.00 2.35 

भतुमकि/मालपोत 120000 3,225,500.00 2,687.92 

घिवहाल कि 200000 2,310,635.00 1,155.32 

सवािी साधन कि (साना सवािी) 100000 - - 

अखे ोपहािमा लाग्ने कि 10000 - - 

अन्य कि 198000 85,200.00 43.03 

अन्य सेवा शलु्क तथा तबक्री (ढुङ्गा, तगवट्ट वाल)ु 83300000 1,221,762.00 1.47 

पिीक्षा शलु्क 100000 58,800.00 58.80 

अन्य प्रशासतनक सेवा शलु्क 150000 771,280.00 514.19 

तसफारिश र्दस्तिु 3500000 1,655,119.00 47.29 

व्यस्क्तगत घ ना र्दताय र्दस्तिु 200000 128,807.00 64.40 

नाता प्रमास्णत र्दस्तिु 200000 24,450.00 12.23 

अन्य र्दस्तिु 660000 1,778,598.00 269.48 

व्यावसाय िस्जिेशन र्दस्तिु 1120000 - - 
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अन्य िाजस्व 300000 39,120,250.00 13,040.08 

गत वषयको मौज्र्दात 90207000 84,276,927.87 93.43 

जम्मा 182865000 134715997.9 73.67 

पातलका तभत्र िहेका किर्दाताहरुको अतभलेख व्यवस्स्थत निहेको एवं बझुाउन ल्याएको अवस्थामा मात्र 
कि एवं शलु्क बझु्ने परिपा ी िहेकोले उस्ल्लस्खत असलुी यथाथय मान्न सक्ने अवस्था रे्दस्खएन ।तसथय 
आफ्नो क्षेत्रतभत्र किर्दाताको अतभलेख अद्यावतधक गिी किको र्दायािामा ल्याउन ुपर्दयछ । 

८.4 स्थानीय तहरूको ववभाज्य कोष – प्ररे्दशहरुको आन्तरिक आय व्यावस्थापन गनय बनेको कि तथा 
गैिकि िाजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ को र्दफा १५ मा ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा, र्दहत्ति बहत्ति शलु्क 
मानोिञ्जन कि लागतका शलु्क तथा किको सङ्कलनबा  उठेको शलु्क मध्ये साठी प्रततशतले हनु े
िकम स्थानीयतहले स्थानीय सस्ञ्चत कोषमा िाखी चातलस प्रततशतले हनुे िकम मातसक रुपमा प्ररे्दश 
सस्ञ्चत कोषमा जम्मा गनुयपने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले बाडफाड गनुयपने तबभाज्यकोषको वहसाव 
िाखेका छन । जसबा  अततरिक्त तबज्ञापन, मनोिन्जन कि यथायथ असलुीका अतभलेख नहरु्दा 
तबभाज्यकोषको बािेमा एवकन गनय सवकयो । अतभलेख  प्रणाली व्यवस्स्थत गनुयपर्दयछ । 

 

८.५        ढंुगा तगट्टी तफय : गाँउपातलकाको क्षेत्रमा पने िातप्तखोलामा EIA ि  IEE प्रततवेर्दन अनसुाि ववतभन्न क्षेत्रमा 
घा  तोकी उक्त क्षेत्र वा  यस वषय जम्मा रु ३१६२२४।५० घ .तम ढंुगा तगट्टी उत्खनन ् गनय 
सवकने भतन उल्लेख भएकोमा कायायलय रािा तमतत २०७६।५।१०, ०७६।७।९ ि 
०७६।९।२१ मा वोलपत्र आह्वान भएको कुनै पतन वोलपत्र र्दाता सहभागी नभएको उल्लेख छ । 
गत  वषय ढंुगा तगवट्ट वापत रु ९६००१५८०।०० आम्र्दातन भएकोमा यस वषय उक्त स्शषयकमा कुनै 
पतन िकम आम्र्दातन नभएको ि सो को अवैध चोिी तनकासीको जरिवाना वापत भतन रु 
१२२१७६२।०० आम्र्दातन जनाएको छ  ि अवैध चोिी तनकासी तनयन्त्रणका लातग हेिाल ु भतन 
ववतभन्न ११ जनालाइ पािीश्रतमक खचय लेखेको रे्दस्खन्छ । 

       EIA ि  IEE प्रततवेर्दन अनसुाि ि तनकातस गनय सवकने परिमाण ३१६२२४।५० घ. तम पातलकाको 
र्दििे  अनसुाि रु १०६१०५९६८।७३ आम्र्दातन हनु सक्नेमा कुनै पतन आम्र्दातन भएको 
नरे्दस्खएकोले गाँउपातलकाले यस सम्वन्धमा आवश्यक एवकन गिी ढँुगा तगवट्टको आम्र्दातनलाइ 
व्यवस्स्थत गनुयपर्दयछ । 

 

८.६ तगट्टी, ढंुगा, बालवुाको किः स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, 2074 को र्दफा 64 को उपर्दफा १, 
१(च), ३ ि ४ मा ढंुगा, तगट्टी ि बालवुाको किमा प्ररे्दश तथा स्थानीय तहहरुको र्दोहोिो अतधकाि 
िहने, किको र्दि सम्बस्न्धत प्ररे्दशले तनधायिण गिी स्थानीय तहहरुले संकलन गिेि प्ररे्दश स्तिको 
कोषमा जम्मा गने व्यवस्था गिी प्ररे्दशले लाग ुगिेको काननु अनसुाि बाँडफाँड हनुे गिेको मा उक्त 
र्दफा संघीय आतथयक ऐन, 2075 द्वािा खािेज गिी र्दफा ६२(क) थप गिेि स्थानीय तहहरुले तगट्टी, 
ढंुगा, बालवुा तबक्री गिी प्राप्त िकम आफ्नो संस्चत कोषमा जम्मा गने गिी सो किमा स्थानीय 
तहहरुको एकल अतधकाि कायम गिेको रे्दस्खन्छ ति सो अनरुुप प्ररे्दशहरुले तजुयमा गिेका कान नहहरु 
संशोधन गनुय पनेमा नगिेको कािण सो किको बाँडफाँडमा अस्पष्टता रे्दस्खएको छ।यस्तो अवस्थामा 
संघीय कान न अन साि नै गनुय पर्दयछ।त्यस अततरिक्त र्दफा ६२(क) ववपरित हनुे गिी संघीय 
मन्त्रीपरिषद्ले ढंुगा, तगट्टी, बालवुा उत्खन्न, तबक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापर्दण्ड, 2077 जािी 
गिी थप अस्पष्टता सजृना गिेको अवस्था समेत रे्दस्खयो। स्पष्ट कान नी व्यवस्था गिी  तगवट्ट, 
ढंुङ्गा,वालवुा किको संकलन तथा बाँडफाँड गनुयपर्दयछ। 

 

8.७ िाजश्व अतभलेख : कायायलयले िाजस्वको अतभलेख अध्यावतधक गिी सोको लेखापिीक्षण गिाउन े
स्जम्मेवािी कायायलय प्रमखुको हनुे व्यवस्था िहेको छ । पातलकाबा  ितसर्द ठेतलहरु छपाई गिेि वडा 
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कायायलयमा पठाउने गिेकोमा सोको पिुा अतभलेख पातलकामा आएको रे्दस्खएन । अतधल्लो आ.व.को 
बाँकी के कतत छन एवकन गनय सवकएन । कायायलयबा  सवै वडाहरुमा पतन स्वचातलत प्रणातल जडान 
गिी िाजस्व संकलन गने तफय  कायायलयको ध्यान जानपुर्दयछ । यसले गर्दाय व्यस्क्तहरुले छुटै्ट ितसर्द 
छपाउने जोस्खम ववद्यमान िहन्छ । यसको सम्बन्धमा तहाँ कायायलयबा ै एवकन  गनुयपर्दयछ । अतः 
काययलयले आगामी दर्दनमा ितसर्द तनयन्त्रण तथा िाजश्व अस लीलाई स्वचातलत प्रणाली माफय त 
ब्यवस्थापन सम्बन्धमा ववशेष ध्यान पयुायउनपुने रे्दस्खयो । 

8.७.१ बडा    िाजश्व र्दास्खलाः प्ररे्दश आतथयक काययववतध ऐन, २०७४ को र्दफा २३ (३) बमोस्जम स्जम्मेवाि व्यस्क्तले 
आफ्नो स्जम्मामा आएको सिकािी नगर्द सोही दर्दन र्दास्खला गिी शे्रस्ता खडा गनुयपने व्यवस्था छ । 
साथे सोही ऐन अनसुाि तोवकएको समयमा िाजश्व िकम र्दास्खला नगिेमा सम्बस्न्धत तालकु 
कायायलयले १० दर्दन सम्म दर्दला गिेको भए १० प्रततशत, १० दर्दन भन्र्दा वढलो गिेको भए १० 
प्रततशत जरिवाना गिी नगर्द र्दास्खला गनय लगाई कस ि को मात्रा अनसुाि प्रचतलत कान न बमोस्जम 
ववभागीय कािवाही समेत गने गिाउन सक्ने व्यवस्था छ। कायायलय अन्तिगतका िाजश्व असलुी तथा 
र्दास्खलाको ववविण अनसुाि लेखापिीक्षण गरिएकोमा पातलका ि वडा कायायलयहरुले प्राप्त गिेको िाजश्व 
िकम ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुाि तोवकएको अवतध तभत्र र्दास्खला गिेको रे्दस्खएन ।कायायलयबा  
भएको आम्र्दानी िकम सवैजसो स्जम्मेवाि कमयचािीहरुले मवहनामा एक प क सम्बस्न्धत खातामा बैक 
जम्मा गने गिेको रे्दस्खयो । कायायलयले सम्प णय वडा कायायलयहरुले प्राप्त गिेको आन्तरिक िाजश्व 
िकम ि बैक र्दास्खला गिेको ववविणमा तभडान गने काययमा कायायलयले ववशेष ध्यान दर्दनपुर्दयछ 
।नम ना छनौ मा रे्दहाय अनसुाि वढला र्दास्खला गिेको रे्दस्खएकोले  जरिवाना असलु गनुयपने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
386899 

   
वडा 
नं 

कमयचािीको नाम 

िाजस्व असलुी 
वा
वषय
क 

वैक र्दास्खला तमतत र्दास्खला िकम जिीवाना रु 

1 कृष्ण खड्का  196237 असाि 28 196237 19624.00 

2 वदु्धी िाज भण्डािी 569685 असाि 28 569685 56968.00 

3 िाजािाम थारु 218031 असाि मसान्त 218031 21803.00 

4 शैलजा चौधिी 309823 श्रावण 2 309823 30982.00 

5 

 

हमुा कुमािी डागी 75206 काततयक  75206 7520.00 

नािायण ववष्ट 602243 समय मै 602243 0.00 

६ रुपेश कुमाि शे्रष्ठ 555789 श्रावण र्दास्खला नगिेक ६५१७८ 

7 

साववत िाम मोिाउ 209001 वैशाखमा (श्रावण रे्दखीको) 209001 7493.00 

रुपेश शे्रष्ठ 53261 र्दास्खला नगिेको 0 58587.1 

8 

िाज कुमाि 99056 एक मवहना वढलो 99056 5407.3 

तमन बहार्दिु  284007 असाि मसान्त 284007 28400.00 

दर्दल्ली प्रसार्द थारु 328911 श्रावण 18 328911 32891.00 

होम सयुय के.तस. 520461 असाि मसान्त 520461 52046.00 

9 

िोशन कुमाि के.सी. 46643 समय मै 46643 0.00 

हिीता कुमािी वली 191431 समय मै 191431 0.00 

जम्मा  386899.4 
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9 आयकि एवं मलु्य अतभववृद्धकि  यसमा रे्दहायका व्यहोिाहरु रे्दस्खएका छन ्।  
९.१ 

 
       ढंुगा तगट्टी तफय : गाँउपातलकाको क्षेत्रमा पने िातप्तखोलामा EIA ि  IEE प्रततवेर्दन अनसुाि ववतभन्न क्षेत्रमा 

घा  तोकी उक्त क्षेत्र वा  यस वषय जम्मा रु ३१६२२४।५० घ .तम ढंुगा तगट्टी उत्खनन ् गनय 
सवकने भतन उल्लेख भएकोमा कायायलय रािा तमतत २०७६।५।१०, ०७६।७।९ ि 
०७६।९।२१ मा वोलपत्र आह्वान भएको कुनै पतन वोलपत्र र्दाता सहभागी नभएको उल्लेख छ । 
गत  वषय ढंुगा तगवट्ट वापत रु ९६००१५८०।०० आम्र्दातन भएकोमा यस वषय उक्त स्शषयकमा कुनै 
पतन िकम आम्र्दातन नभएको ि सो को अवैध चोिी तनकासीको जरिवाना वापत भतन रु 
१२२१७६२।०० आम्र्दातन जनाएको छ  ि अवैध चोिी तनकासी तनयन्त्रणका लातग हेिाल ु भतन 
ववतभन्न ११ जनालाइ पािीश्रतमक वापत खचय लेखेको रे्दस्खन्छ ।   

       EIA ि  IEE प्रततवेर्दन अनसुाि ि तनकातस गनय सवकने परिमाण ३१६२२४।५० घ. तम पातलकाको 
र्दििे  अनसुाि रु १०६१०५९६८।७३ आम्र्दातन हनु सक्नेमा कुनै पतन आम्र्दातन भएको 
नरे्दस्खएकोले गाँउपातलकाले यस सम्वन्धमा आवश्यक एवकन गिी ढँुगा तगवट्टको आम्र्दातनलाइ 
व्यवस्स्थत गनुयपर्दयछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.२     नन्फाइलि - म ल्य अतभववृद्ध कि ऐन, २०५२ को र्दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राप्त म ल्य अतभववृद्ध किको 
ववविण भकु्तानी पाएको अको मवहनाको २५ गतेतभत्र सम्बस्न्धत आन्तरिक िाजस्व कायायलयमा कि 
ववविण सवहत र्दास्खला गनुयपने व्यवस्था छ ।ति पातलकाबा  रे्दहायका फमयलाई म .अ.कि भकु्तानी 
दर्दएकोमा लेखापिीक्षण अवतधसम्म पतन ती फमयहरु कि ववविण नबझुाई नन्फाईलि िहेको पाइयो । 
कान नी व्यवस्थाअनसुाि ववविण नबझुाएकोले कि समायोजन भएको प्रमाण पेश हनुपुने रु. 

गोभौनं./तमतत भकु्तानी पाउनेको नाम भकु्तानी िकम मअुकि कि िकम 

६९।०७७।०३।११ Deuti surgimed pvt.ltd 4138183.17 476074.17 

३४।०७७।११।०१ वव पी फेशन तडजाइनि       443212.00 50988.99 

जम्मा  
527063.16  

 

 

 

 

  

527063 

९.३ म . अ.किमा र्दताय नभएका सँग खिीर्दः सावयजतनक खरिर्द तनयमावली, २०६४ को तनयम १९ बमोस्जम 
सावयजतनक तनकायले २० हजाि रुपैयाभन्र्दा बढीको मालसामान खिीर्द गर्दाय वा तनमायण कायय गिाउँर्दा 
आन्तिीक िाजस्व कायायलयबा  स्थायी लेखा नं. ि म ल्य अतभववृद्ध किर्दताय प्रमाणमत्र प्राप्त गिेका, फमय 
वा कम्पनीबा  मात्र खरिर्द गनुयपर्दयछ ।गो भौ न ६९।०७७।३।११ मा िोजगाि काययक्रम अन्तगयत 
ववतभन्न सामाग्री खरिर्द (वेल्चा फरुवा ववतभन्न थान ) भकु्तातन दर्दएकोमा उक्त सतमततले म  अ किमा 
र्दताय नभएका सग ँववतभन्न सामान खरिर्द गिी भकु्तातन गिेको ववल पेश गिेको छ ।कायायलयले स्थायी 
लेखा नम्बि तलएका ति म ल्य अतभववृद्ध किमा र्दताय नभएका आप तीकतायबा  सामान खरिर्द गिेको 
हुँर्दा तनयमानसुाि खिीर्द कायय गरिन ुपर्दयछ । 

गो. भौ. नं. तमतत  आप ततयकतायको नाम ववल संख्या भकु्तानी रु 

६९।०७७।०३।११ लमु्वतन टे्रडसय  १ ४३९१२५।०० 

  जम्मा ४३९१२५।००  

 

९.४ म ल्य अतभववृद्ध कि कट्टी – आतथयक ऐन, २०७६ ले गिेको व्यवस्था अनसुाि सिकािी कायायलयले 
२०७६।२।१६ रे्दस्खको ठेक्का वा किाि अन्तगयतको भकु्तानीमा म .अ.कि िकमको ५० प्रततशत 
सम्बन्धीत िाजस्व शीषयकमा ि बाँकी ५० प्रततशत सम्बन्धीत फमयलाई भकु्तानी दर्दनपुने उल्लेख छ । 
ति पातलकाले रे्दहायको भकु्तानीमा तनयमानसुाि ५० प्रततशत िकम रु १०५३८३६ कट्टी गिी िाजस्व 
र्दास्खला नगिी फमयलाई नै भकु्तानी दर्दएको रे्दस्खन्छ । तसथय ऐनको व्यवस्था अनरुप कट्टा गनुय पने 
कि कट्टा नगिी भकु्तानी दर्दने व्यस्क्तलाई स्जम्मेवाि बनाई उक्त िकमको कि समायोजन प्रमाण पेश 
हनुेपने अन्यथा असलु हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 १०५३८३६ 
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 गोभौनं./तमतत भकु्तानी पाउनकेो नाम प्यान नं. भकु्तानी िकम मअुकि िकम ५० प्रततशत  

१२।६।६।१५  वप एम डी कन्ट्रक्सन ६०८४९५३९२ ४९४९१८ ५६९३७ २८४६८ 

१५।७६।७।१ कपिु कन् क्सन ६०२२९९२६८ ४९३५६७ ५६७८२ २८९१० 

६।७६।६।६ ओतल तबल्रसय बीजक १ ३०१४६५०२३ ५७२९९५२ ६५९१९५ ३२९५९७ 

१५।६।७।१७ कालीगण्डकी कन्ट्रक्सन ६०४३१२१४३ ३०६९२१५ ३५३०९५ १७६५४७ 

१७।६।७।१७ सैयर्द गाजीफते्त तन सेवा ३०००२६९७१ १७६२९७७ २०२८२० १०१४१० 

१९।।७।१९ बस्ताको ी तन सेवा ३००३७८६६८ ४७४६५८ ५४६०६ २७३०२ 

२७।।९।१ भवि भवानी तन सेवा ३०००२५१०३ ४५२२५८ ५२०२९ २६०१४ 

३१।१०।२८ तस्रपर्दी टे्रतडङ्  ४०४५००० ४६५३५३ २३२६७६ 

६९।७।२।२३ तसस्ने कन्ट्रकसन ६००२४०९६ ४७१०२० ५४१८८ २७०९४ 

58.७७।२।२८ वप एम डी कन्कक्सन  ६०८४९५३९२ ४७१४७६ ५४२४० २७१२० 

५७।७७।२।८ ब्लक बक कन्ट्रक्सन ६०१९४६३९४ ३७४०२९ ४३०२९ २१५१५ 

५५।७७।२।६ भवि भवानी तन सेवा ३०००२५१०३ ४७२५६६ ५४३६६ २७१८३ 

 जम्मा    १०५३८३६  
९.५ रितप बयकको कि तबजक – म ल्य अतभववृद्ध कि ऐन, २०५२ को र्दफा १४ बमोस्जम म ल्य अतभववृद्ध 

किमा र्दताय भएका फमयसँग तोकीएको ढाँचाको कि वीजक तलई खरिर्द गनुयपने व्यवस्था छ । नमनुा 
छनौ  गरिएका  मध्ये तनम्न कािोबािमा गाउँपातलकाले रित प कय कको कि वीजक बेगि रे्दहायका 
तनमायण व्यसायीबा  म.ुअ.कि रु  तनमायण सेवा खरिर्द गिेको छ । तसथय उक्त सप्लायसय तथा तनमायण 
व्यवसासवयले रितप वयकको कि तबजक वेगि पातलकाबा  भकु्तानी तलएको म .अ.कि समायोजन गिेको 
प्रमाण पेश हनुपुने रु. 

 
 
 
 
 

 

२७९६४ 
 गोभौनं./तमतत भकु्तानी पाउनकेो 

नाम 

प्यान नं. कि ववजकको 
अवस्था 

भकु्तानी िकम मअुकि 
कि िकम 

५० प्रततशत  

४८।७७।१
।१० 

पोखिेल ब्याग 
सप्लाययस 

६०६४६९
६१४ 

केिमै  गिी 
हातले 
सच्याएको 

३१६००० २७९६४ 
 

 जम्मा      

 

 

10 उपभोक्ता सतमतत माफय त कायय यसमा रे्दहायका व्यहोिाहरु रे्दस्खएका छन ्।  
10.1 प्राववतधक तबल ि कायय सम्पन्नः सावयजतनक खरिर्द तनयमावली २०६४ को तनयम १२३(१) मा खरिर्द 

सम्झौता अनसुाि सावयजतनक तनकायले ितनङ तबल वा अन्य कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गर्दाय 
प्राववतधक नापजाँच गिी नापी वकतावमा उल्लेख भएको वास्तववक काययसम्पार्दनको आधािमा भकु्तानी 
गनुयपने ब्यवस्था िहेको छ । उपभोक्ता सतमततहरुबा  सञ्चातलत योजनाको ठेक्का तबलहरुमा लागत 
अनमुान ि वास्तववक कामको म ल्याङ्कनमा बिावि परिमाण ि िकम उल्लेख भएको रे्दस्खन्छ । लागत 
अनमुान बिावि नै म ल्याङ्कन भएको रे्दस्खएकाले वास्तववक काम कतत भएको हो भन्न े सम्बन्धमा 
आश्वस्त हनु सक्ने अवस्था रे्दस्खएन । प्राववतधकले पेश गने कायय सम्पन्न प्रततवेर्दनमा कायय सम्पन्न 
गनुयपने तमतत ि कायय सम्पन्न भएको तमतत लगायतका इस्न्जतनयरिङ नम्स्य अनसुाि तबलमा खलुाउनपुने 
तथयाङ्क उल्लेख गिेको पाईएन । यसले गर्दाय कुन काम कवहले सम्पन्न गनुयपने ि तोवकएको अवतधमा 
सम्पन्न भए/नभएको ववषयमा यवकन हनु नसवकएको हुँर्दा प्राववधकले इस्न्जतनयरिङ नम्स्य अनसुािको 
उपभोक्ता सतमततको तबल बनाउँर्दा नापजाँचलाई वास्तववक काययसम्पार्दनमा आधारित बनाउन ु पर्दयछ। 
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१०.२       वढी भकु्तातन : सावयजतनक खरिर्द तनयमावली २०६४ तनयम १२३१ घ अनसुाि खरिर्द सम्झौता 
अनसुाि कायय सम्पार्दनको आधािमा ि आतथयक काययववधी तथा ववतीय उत्तिर्दावयत्व तनयमावली २०७७ 
को तनयम ४१ को ३ बमोस्जम आवस्यक प्रमाण कागजात सवहत भकु्तानी गनुय पर्दयछ।पातलका वा  
यस वषय उपभोक्ता सतमतत वा  भएको तनम्नानसुािको काममा वढी भकु्तातन भएको असलु हनु ुपने रु 

गो भौ न  उपभोक्ता सतमतत  भकु्तातन हनु ुपने  भकु्तातन भएको  ववढ भकु्तातन  
३६३।०७८।३।३१ वडा न २ धािा 

जडान  
  409227.00   498000.00 88733.00 

३६२।०७८।३।३१ वडा न २ सडक 
स्तिोन्नतत   

  970000.00   983078.00 13078.00 

 जम्मा    101811.00  

 
 
 
101811 

१०.३ प्ररे्दश प जँीगत 

      उपभोक्ताको योगर्दान –  सावयजतनक खरिर्द तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७(४) मा उपभोक्ता 
सतमतत वा लाभग्राही समरु्दायलाई तनमायण काययको तबल भकु्तानी दरँ्दर्दा लागत अनमुानमा िहेको मलु्य 
अतभबवृद्ध कि, ओभिहेड कस्न् न्जेन्सी िकम ि जनसहभागीताको अंश कट्टा गिेि मात्र भकु्तानी दर्दन ुपने 
व्यवस्था छ । जस अनसुाि तनम्न तनमायण कायय उपभोक्ता सतमतत माफय त गिाउँर्दा उपभोक्ता सतमतत ि 
कायायलयले ब्यहोने अंश उल्लेख गिी सम्झौता भएको, जसमा कुल लागत भन्र्दा घ ी लागतमा कायय 
सम्पन्न भएको अवस्थामा सो मतुाववक नै अनरु्दान ि श्रमर्दानको प्रततशत तनधायिण गिी भकु्तानी दर्दनपुने 
शतय उल्लेख छ। ति कायायलयले घ ी लागतमा काययसम्पन्न भएको अवस्थामा तनयमानसुाि 
आनपुाततक कट्टी गिी भकु्तानी दर्दनपुनेमा सो गिेको नरे्दस्खएको रे्दहायअनसुािको िकम अस ल हनुपुने 
रु. 

गोभौनं./ 

तमतत 

उपभोक्ता 
सतमततको नाम. 

सम्झौता पत्र अनसुाि 
काययसम्पन्न रू. खचय लेख् नपुने रू. खचय लेखेको रू. 

असलु 
हनुपुने रू. कुल लागत रू. 

कायायलयले 
व्यहोने रू. 

८/२०७७।३।२७ 

 

सौिी खानेपानी 
आयोजना पाइप 
ववस्ताि उ.स 

१०३१८५८।८१ १०००००० १००७०७२।८५ ९७५९८० ९९६५८५ २०६०५ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

२०६०५ 

१०.४     वढी भकु्तातन: सावयजतनक खरिर्द तनयमावली २०६४ तनयम १२३१ घ अनसुाि खरिर्द सम्झौता 
अनसुाि कायय सम्पार्दनको आधािमा ि आतथयक काययववधी तथा ववतीय उत्तिर्दावयत्व तनयमावली २०७७ 
को तनयम ४१ को ३ बमोस्जम आवस्यक प्रमाण कागजात सवहत भकु्तानी गनुय पर्दयछ। गो भौ न 
३३१।०७८।३।३१ मा शवहर्द स्मािक आधािभतु ववद्दालयको वफल्डमा ह्यय म पाइप जडानका 
लागी सो को उपभोक्ता सतमततलाइ ३३ थानको स्जल्ला र्दििे  अनसुाि प्रततथानको रु १९२७०.४६ 
का र्दिले भकु्तातन हनुपुनेमा रु २१६०७।१७ का र्दिले दर्दएको रे्दस्खएकोले वढी र्दि रु २३३६.७१ 
ले हनुे जम्मा रु ७७१११.४३ असलु हनुपुने रु 

 
 
 
 
 
 

७७१११ 

१०.५ उपभोक्ता सतमततलाई ओभिहेड – सावयजतनक खरिर्द तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७(४) वमोस्जम 
उपभोक्ता सतमततलाई भकु्तानी गर्दाय म लय अतभकृवद्ध कि, ओभिहेड, कन् ेन्जेन्सी तथा जनसहभातगता 
िकम घ ाई वाँकी िकम भकु्तानी गनुयपने व्यवस्था छ । पातलकाले तपस्शल वमोस्जमको उपभोक्ता 
सतमततले गिेको तनमायण काययमा १५ प्रततशत ओभिहेड जोडेि लागत अनमुान वनाई भकु्तानी दर्दएको 
रे्दस्खएकोले उक्त िकम असलु गनुयपने रु  

गोभौनं./तमतत उपभोक्ता सतमतत ि 
काम 

आई म लागत अनमुान 
र्दि  ओभिहेड 

बाहेक 

सम्झौता िकम 
 ओभिहेड समेत 

भकु्तानी 
िकम 

भकु्तानी मध्ये 
ओभिहेड िकम 

 
 
 
 
 ४६४५ 
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७०।७७।२।
२५ 

भगौततपिु बा ो 
स्तिनोन्नतत उ स  

आई म २ 
लेवतलङ्  

१५।५२ १८।१९ ३५६५२ ४६४५ 

 

११      कायय सम्पन्न प्रततवेर्दन- गौ.भो.नं.१७६।०७७।३।२५ मा सावयजतनक खरिर्द तनयमावली, २०६४को 
तनयम१२५ (२ ) मा कुनै तनमायण कायय सम्पन्न भई त्र ुी सच्याउने र्दावयत्वको अवतध समाप्त भएपतछ 
प्राववतधक कमयचािीबा  जाँचबझु गिाई कायय सम्पन्न प्रततवेर्दन तयाि गनुय व्यवस्था छ ।वडा न ३ मा 
ववधतु लाइन ववस्तािका लागी वालास्ज ह्यय म पाइप तथा ववधतु पोल उधोग प्रा तल लाइ ११ थान 
पोलको खिीर्द तथा ढुवातनको लातग जम्मा रु २२३३०५९।०० भकु्तातन दर्दएकोमा सो को कायय 
सम्पन्न प्रततवेर्दन पेश हनु ुपने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

२२३३०५९ 
१२     ववल भिपाइ बेगि भकु्तानी : गो भौ न १९।०७८।३।३१ मा सावयजतनक खरिर्द तनयमावली 

२०६४ तनयम १२३१ घ अनसुाि खरिर्द सम्झौता अनसुाि कायय सम्पार्दनको आधािमा ि आतथयक 
काययववधी तथा ववतीय उत्तिर्दावयत्व तनयमावली २०७७ को तनयम ४१ को ३ बमोस्जम आवस्यक 
प्रमाण कागजात सवहत भकु्तानी गनुय पर्दयछ। सिस्वती मा वव मा भवन तनमायण वापत रु १४५०००० 
भकु्तातन भएकोमा सो को ववल भिपाइ पेश नभएकोले सो को प्रमाण पेश हनु ुपने रु 

 

 

 
 
 

१४५०००० 

१३      ठेक्का सम्झौता वढला गिेको : सावयजतनक खरिर्द ऐन २०६३ को र्दफा २७ (३) मा वोलपत्र स्वीकृत 
गिेको १५ दर्दन तभत्र सम्झौता गनय कायय सम्पार्दन जमानत र्दास्खला गनय स चना दर्दनपुने र्दफा (५) मा 
उक्त अवतध तभत्र संम्झौता गनय नआएमा तनजको वोलपत्र जमानत जफत गिी सो भन्र्दा लगतै्त पतछको 
अको न्य नतम म ल्यांकन सािभ त रुपमा प्रभावग्रावह वोलपत्रको वोलपत्र स्स्वकृत गिी खरिर्द संम्झौता 
गनुयपने भन्ने उल्लेख भएकोमा गाँउपातलका द्धािा तनम्नानसुाि ठेक्काहरुमा ऐनको प्रावधान ववपिीत 
संम्झौता गिेकव उस्चत रे्दस्खएन । 

ठे न  तनमायण व्यवसावय  ठेक्का िकम ठेक्का स्वीकृतत  सम्झौता  

०६६।०७६।७७ सम्रा  तनमायण सेवा  ६९९२८११।४२ ०७७।२।२२ ०७७।७।१९ 

७१।०७८।०७६।७७ सम्रा  तनमायण सेवा १११५१७०९।०९ ०७७।२।२५ ०७७।६।२६ 

      

 

१४ हेभी इस्क्वपमेण् को प्रयोग — सावयजतनक खरिर्द तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ को तनयम 
उपतनयम (९) मा उपभोक्ता सतमतत वा लाभग्राही समरु्दायबा  सञ्चातलत हनुे तनमायण काययमा डोजि, 
एक्साभे ि, लोडि, िोलि, ग्रडेि जस्ता हेभी मेस्शनिी प्रयोग गनय नतमल्ने व्यवस्था छ । सो 
तनयमावलीको प्रततबन्धात्मक वाक्यांशमा लागत अनमुान तयाि गर्दायको समयमा हेभी मेस्शन प्रयोग 
गनुयपने जव ल प्रकृततको कायय भनी उल्लेख भएको िहेछ भने सम्बस्न्धत प्राववतधकको तसफारिशमा 
सावयजतनक तनकायबा  सहमतत तलई त्यस्ता मेस्शन प्रयोग गनय सवकने उल्लेख छ । पातलका अन्तगयत 
सञ्चातलत अतधकांश सडक तनमायण तथा स्तिोन्नततसँग सम्बस्न्धत योजनाका उपभोक्ता सतमततहरुले 
डोजि, एक्साभे ि लगायतका हेभी मेस्शन प्रयोग गने गिेको पाइए तापतन तनयमावलीको व्यवस्था 
बमोस्जम सम्बस्न्धत प्राववतधकको तसफारिश गिाई गाउँ काययपातलकाको कायायलयबा  सहमतत तलएको 
पाइएन । यसका केही उर्दाहिणहरु यसप्रकाि िहेका छन : 

 

 गोभौनं./तमतत उपभोक्ता सतमततको नाम कामको ववविण भकु्तानी िकम   प्रयोग गिेको    
हेभी उपकिण 

        हेभी उपकिणमा 
भएको खचय 
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७०-२-२५ भगवतीपिु वा ो स्तिोन्नतत उ स बा ो स्तिोन्नती ५००००० िोलि ग्रेडि १०९००० 

१२५।।२०७७-३-१७ नािायणपिु सहकािी रे्दखी वा  
तन उ स 

बा ो तनमायण १०००००० िोलि ग्रेडि ३०५४८७ 

१३४।७७-३-१८ खसुीिाम थारु घि वा ो तन उ स बा ो तनमायण ७००००० िोलि ग्रेडि ११३०१४ 

१३५ अतवािी घि वा ो तन उ स बा ो तनमायण ९००००० िोलि ग्रेडि ३०१५७२५ 

 जम्मा     

 

१५         जव लसंिचना तनमायण – सावयजतनक खरिर्द तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७अनसुाि उपभोक्ता 
सतमततहरुलाई मेस्शन, औजाि उपकिणहरुको आवश्यक नपने, श्रमम लक काययको स्जम्मेवािी दर्दनपुने 
व्यवस्था िहेको छ । पातलकाले आि.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्चि सवहतका भवन, पलु, कल्भ य, ओभिहेड 
 ंकी, तनमायण, ग्रामीण ववद्यतुीकिण लगायतका जव ल प्राववतधक पक्ष समावेश हनुे प वायधाि संिचना 
तनमायण कायय समेत उपभोक्ता सतमततहरु माफय त ्गिाउन ेगिेको रे्दस्खयो । यस्ता कायय व्यावसावयक ि 
अनभुवी तनमायण व्यवसायी फमयबा  बोलपत्र प्रततस्पधाय मापयmत ्गिाउन उपयकु्त हनुे रे्दस्खन्छ । यसका 
केही उर्दाहिणहरु यसप्रकाि िहेका छन ्: 

गोभौनं./तमतत उपभोक्ता सतमततको नाम कामको ववविण भकु्तानी िकम 

८०।७७।३।२ मोवा ोल त वन्ध उ स त वन्ध ५००००० 
७८।३।२ ततलौिे धि कल्भ य तन उ स कल्भ य ७००००० 

७७।७७।३।२ उज्यालो काययक्रम उ स ३ तबद्यतुतकिण ७५२७३४ 

११४ कुसमु ग्रतमण तबद्यतु उ स तबद्यतुतकिण ५३३०२४ 
१२६।७७।३।१७ लमही पलु ममयत उ स वप तस तस ४९९३८० 
१३६।७७।३।१९ अप्सिा सहकािी उ स  ट्रस भवन तनमायण ५००००० 
१३९।३।१९ वडा ३ कल्भ य तन उ स कल्भ य ७७६००० 
१५५।३।२२  सिा कुलो नातल तन उ स  पक्की नाली ६००००० 
१७१।३।२६ तनववुा ाि उ स  कल्भ य तन ९७३००० 

 जम्मा   

 

 

१६ गौ.भौ.नं.२२।२०७६।५ 

       उपभोक्ता माफय त खरिर्द कायय  सावयजतनक खरिर्द ऐन २०६३ को र्दफा ४५ ि तनयमावली ९७ को 
अनसुाि स्थानीय श्रम प्रववतध यकु्त सामान्य तनमायण कायय मात्र उपभोक्ता सतमती माफय त गिाउन े
व्यवस्था ववपिीत पातलकाले कचनापिु ग्रामीण तबद्यतुतकिण उपभोक्ता सतमतीलाई  तबद्यतु मी ि तम ि 
बक्स लगायतका ववद्यतुतय सामाग्री खरिर्दका लागी रु ७४८६४३ भकु्तानी दर्दएकोले ऐन ि 
तनयमावलीको व्यवस्था ववपिीत भकु्तानी दर्दएको अतनयतमत रे्दस्खएको रु   

 
 
 
 
 

७४८६४३ 

१७ जनश्रमर्दान – सावयजतनक खरिर्द तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७(४) मा उपभोक्ता सतमतत वा 
लाभग्राही समरु्दायलाई तनमायण काययको तबल भकु्तानी दरँ्दर्दा लागत अनमुानमा िहेको मलु्य अतभबवृद्ध 
कि, ओभिहेड कस्न् न्जेन्सी िकम ि जनसहभागीताको अंश कट्टा गिेि मात्र भकु्तानी दर्दन ुपने व्यवस्था 
छ । जस अनसुाि तनम्न तनमायण कायय गर्दाय उपभोक्ता सतमतत माफय त गिाउँर्दा उपभोक्ता सतमतत ि 
पातलकाले बेहाने अंश उल्लेख गिी सम्झौता भएको रे्दस्खन्छ । ति तनमायण कायय सम्पन्न गर्दाय घ ी 
म ल्यांकन भएको अवस्थामा अनपुाततक कट्टी गिी भकु्तानी दर्दनपुनेमा सो गिेको नरे्दस्खएको 
रे्दहायअनसुािको िकम अस ल हनुपुने रु 

गोभौनं./तमतत उपभोक्ता सतमतत ि 
काम 

सम्झौता 
िकम 

कायय सम्पन्न िकम उपभोक्ताले व्यहोने 
% 

घ ी अनपुाततक कट्टी 
िकम 

७७।७७।३।२ उज्यालो उज्यालो काययक्रम ७५२७३४ ७      ७५२७३४ ५ ६०२१९ 

 
 
 
 
 
 
११५६५६ 
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उ स ३ 

११४ कुसमु ग्रतमण 
तबद्यतु उ स 

 

६१३२७४         ५३३०२४ १०.४ ५५४३४ 

     ११५६५६  
१८ खरिर्द इकाइ ि खरिर्द योजनाः सावयजतनक खरिर्द ऐन २०६३, को र्दफा ६ ि तनयमावली २०६४ को 

तनयम (७),(८) ि १६ अनसुाि गठन गिी रु.१० लाख भन्र्दा मातथ खरिर्द गनय पने भएमा वावषयक 
खरिर्द योजना ि रु.१० किोड भन्र्दा बढी खरिर्द गनुय पने भए खरिर्दको गरुु योजना (Master 

Procurement Plan) स्वीकृत गिाउन ु पने ि खरिर्दको गरुु योजना प्रत्येक आतथयक वषयमा 
अद्दावतधक गनुय पने व्यवस्था छ । कायायलयले खरिर्द इकाइ गठन गिेतापतन वावषयक खरिर्द योजना ि 
खरिर्दको गरुुयोजना बनाउन ेतथा काययक्रम संशोधन सँगै वावषयक रुपमा अद्यावतधक गने कायय गिेको 
रे्दस्खएन ।यस सम्बन्धमा गत वषय पतन औलं्याइएकोमा सधुाि गिेको रे्दस्खएन । 

 

१९  ुक्रा पािी तनमायण – सावयजतनक खरिर्द ऐन, २०६३ को र्दफा ८ बमोस्जम प्रततस्पधाय तसतमत नहनुे गिी 
खरिर्द गनुयपने व्यवस्था छ । त्यस्तै सावयजतनक खरिर्द तनयमावलीमा रु.५ लाखसम्मको खरिर्द कायय 
सोभैm गनय सवकन,े रु.५ लाखभन्र्दा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबन्र्दी र्दिभाउपत्रबा  ि सोभन्र्दा मातथ 
बोलपत्रको माध्यमबा  खरिर्द गने व्यवस्था छ । त्यस्तै सोभैm खरिर्द कायय गर्दाय एक आतथयक वषयमा 
सीमाभन्र्दा बढीको खरिर्द गनय नहनुे एवं एउ ा आप ततयकतायसंग एक प कभन्र्दा बढी सोभैm खरिर्द गनय 
नहनुे उल्लेख छ ।  नमनुा छनौ  गरि पिीक्षण गरिएका तनम्न तनमायणकाययमा पातलकाले यो वषय गर्दाय 
प्रततस्पधायत्मक ववतध नअपनाइ  लागत अनमुान रु ६७०८६२७ कै हािाहािीमा तनम्नानसुाि रु 
६६५२९५४ सोझै खरिर्द गिी तनमायणकायय गिेको अतनयतमत रे्दस्खएको रु 

 
 
 
 
 
 
 

६६५२९५४ 

 भौ न ि तमती कायय  तनमायण व्यवसायी लागत अनमुान भकु्तानी िकम 
४।७६।६।१ स्चलीङ् मेस्शन िाख्न ेघि अनमोल कन्कक्सन ४९५६७१ ४८५४९१ 

१२।७६।६।१५ प ुवा खोला तनयन्त्रण वप एम डी कन्कक्सन ४९४९१८ ४९२२६१ 

१५।७६।७।१ न्यावयक सतमती भवन ममयत कपिु कन्कक्सन ४९६१५० ४९३५६७ 

१९।७६।७।१९ ढकेिी जनाता मावी मा ो प ान बस्ताको ी तन सेवा ४७९२२७ ४७४६५८ 

२८।७६।९।१७ सामरु्दावयक भवन तन आयषु तनमायण सेवा ४७१०७४ ४६३७६३ 

३२।७६।११।८ 

वडा ८ ग्राभेल सर्दभाव तनमायण सेवा ४६६७०५ ४६५५५० 

वालापिु सडक ममयत एस एम कन्ट्रक्सन ४८०६८३ ४७८९३४ 

३३।७६।११।११ वडा ८  बा ो ममयत भट्टिाई कन्ट्रक्सन ४७६१०३ ४७४३७० 

३७।७६।१२।२६ वडा ८  बा ो ममयत एन  ी कन्ट्रक्सन ४७९४१० ४७७९२१ 

६९।७७।२।२३ वडा ४ रे्दउपिुवा नाली तसस्ने कन्ट्रकसन ४८५४०१ ४८४२११ 

58.७७।२।२८ वडा ३  ेपारिहान वा ो वप एम डी कन्कक्सन ४७३७५४ ४७१४७६ 

५५।७७।२।६ पातलका आउन ेवा ो वप तस तस भवि भवानी तन सेवा ४८०७६९ ४७२५६६ 

९५।७७।३।१५ सभाहल तनमायण चन्र तनमायण सेवा ४४४७४० ४३८८२४ 

११०।७७।३।१५ पोखिी तनमायण अपेक्षा कन्ककसन ४८४०२२ ४७९३६२ 
   ६७०८६२७ ६६५२९५४  

२० सोझै खरिर्द – सावयजतनक खरिर्द ऐन, २०६३ को र्दफा ८ बमोस्जम प्रततस्पधाय तसतमत नहनुे गिी 
खरिर्द गनुयपने व्यवस्था छ । त्यस्तै सावयजतनक खरिर्द तनयमावलीमा रु.५ लाखसम्मको खरिर्द कायय 
सोभैm गनय सवकन,े रु.५ लाखभन्र्दा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबन्र्दी र्दिभाउपत्रबा  ि सोभन्र्दा मातथ 
बोलपत्रको माध्यमबा  खरिर्द गने व्यवस्था छ । त्यस्तै सोभैm खरिर्द कायय गर्दाय एक आतथयक वषयमा 
सीमाभन्र्दा बढीको खरिर्द गनय नहनुे एवं एउ ा आप ततयकतायसंग एक प कभन्र्दा बढी सोभैm खरिर्द गनय 

 
 
 
 
 
 



 

 

25 
 

र्दफा गो भौ.नं, तमतत ि ब्यहोिा बेरुज  िकम 

नहनुे उल्लेख छ ।  नमनुा छनौ  गरि पिीक्षण गरिएका तनम्न बस्त ुतथा खरिर्दमा पातलकाले यो वषय 
सेवा खरिर्द गर्दाय प्रततस्पधायत्मक ववतध नअपनाइ  लागत अनमुानकै हािाहािीमा तनम्नानसुाि रु   माल 
समान सोझै खरिर्द गिेको अतनयतमत रे्दस्खएको रु 
भौ न ि तमती सामाग्री कायय  सप्लाययस भकु्तानी िकम  

१०-७६।६।१० ए तस खरिर्द ५ व ा  कोहलप ि स् ोि  ४६३३२७ 

१०६।७७।३।५ ए तस ४ यतुनभसयल टे्रड ४३०४४५ 

१००।३।५ फो ोकपी  मे ४ल्याप् प ४ आउ लकु सप्लाययस ४६०००० 

 फो ोकपी मे ४ ल्याप् प ४ तनशान कम्प्य  ि ४६०००० 

१०६।७७।३।५ ल्याप् प २ नेक् ोजेन कम्प्य  ि १६१००० 

   १९७४७७२  

 
 
 
१९७४७७२ 

२१ गौ.भौ.नं.२५।७६।९।१  
अथय मन्त्रालय काययक्रम संचालन तनरे्दस्शका बरु्दा न ७ अनसुाि काययक्रम गोष्ठी संचालनमा 
व्यवस्थापक पािीश्रतमकको व्यबस्था िहेको छैन ति  गौिीगाँउ लाई पणुय सिसफाई उन्मखु घोषणा 
काययक्रम संचालनमा रु ७६००० खचय भएकोमा  व्यवस्थापन वापत वडा सर्दस्य श्री डम्बि कुमािी 
र्दमाई रु ५००० बझेुको ले तनरे्दस्शका तबपरितको व्यबस्थापन खचय कि बाहेक असलु गनुय पने रु 

 
 
 
 
 
५००० 

२२ ववमा-सावयजतनक खरिर्द तनयमावली, २०६४ को तनयम ११२ बमोस्जम सम्झौता अन्यथा व्यवस्था 
भएको बाहेक रु १० लाख भन्र्दा बढीकी तनमायण कायय गिाउर्दा ववमाको व्यवस्था गनुय पर्दयछ 
।कायायलयले ववतभन् न योजाना अन्तिगत बोलपत्रबा  सञ् चातलत काययमा लागत अनमुान तथा 
ठेक् काको सम्झौतामा ववमाको व्यवस्था गिेको पाइयो ति ठेक् काको सम्झौतामा भएको ववमाको 
व्यवस्था अनसुाि तनमायण काययको श रु हुँर्दा नै ववमा गनुयपनेमा अतधकांश ठेक् काका तनमायण व्यवसायीले 
तनमायण कायय श रु हुँर्दा ववमा गिेको पाईएन ।  
नमनुा पिीक्षण गिीएका तनम्न तनमायण काययको वील भकु्तानी गर्दाय ववमा नगिेको अवस्थामा ववमा 
बापतको िकम  भकु्तानी दर्दएकोले उक्त िकम तनमायण व्यवसायीवा  असलु गनुयपने रु  
साथै अन्य तनमायण काययमा ववमा नगिी सो वापत भकु्तानी भएको िकम पातलकाले यवकन गिी असलु 
गनुय पर्दयछ । 

योजनाको नाम तनमायण व्यवसायी ववमा अवस्था भकु्तानी िकम 

 भट्टिाई कन्ट्रक्सन नभएको ४३५४० 

वपपलवो   डुवा वा ो ब्लक वकय  कन्ट्रकसन नभएको १४५३५ 

जम्मा ५८०७५  

 
 
 
 
 
 
 
५८०७५ 

२३ गणुस्ति पिीक्षण - सावयजतनक खरिर्द तनयमावली, २०६४ को तनयम ११५(१ )अनसुाि सावयजतनक 
तनकायले आपतुतय गिेका मालसामान सम्झौतामा उल्लेस्खत प्राववतधक स्पेस्शवफकेसन ि गणुस्ति वमोस्जम 
भए नभएको तनिीक्षण वा पिीक्षण गनुय गिाउन ु पने व्यवस्था छ।स्थानीय तहले उपभोक्ता सतमतत 
माफय त कायय गिाएका सवै तनमायण काययमा प्रयोग हनुे सामानको गणुस्ति पिीक्षण गिेको पाइएन । 
तनमायण व्यवसायीवा  हनुे काययमा समेत पणुय रुपमा ऐनको पालना भएको रे्दस्खएन ।  

नमनुा छनौ  गरिएका तनम्न तनमायणकायमा गणुस्ति परिक्षणवापत रु  भकु्तानी दर्दएकोमा गणुस्ति 
पिीक्षण गिेको नरे्दस्खएकोले उक्त काययवापत भएको भकु्तानी असलु गनुय पने रु  
साथै अन्य तनमायण काययमा गणुस्ति पिीक्षण नगिी सो वापत भकु्तानी भएको िकम पातलकाले यवकन 
गिी असलु गनुय पर्दयछ । 

योजनाको नाम तनमायण व्यवसायी गणुस्ति परिक्षण अवस्था भकु्तानी िकम 

गोिर्दाई चोक ६।७६।७७ भक्त तनमायण सेवा नभएको २०००० 

जम्मा २००००  

 
 
 
 
 
 

 

२०००० 
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२४ काययसम्पार्दन जमानतः सावयजतनक खरिर्द तनयमावली,२०६४ को तनयम ११० (४) अनसुाि बोलपत्र 
र्दाताले पेश गिेको काययसम्पार्दन जमानतको मान्य अवतध त्यस्तो सम्झौता उल्लेस्खत मालसमान 
आपतुतय वा हस्तान्तिण गनुयपने अस्न्तम अवतध वा वािेन् ीको अवतध वा तनमायण काययको त्रवु  सम्पार्दन 
र्दावयत्व भएको अवतध भन्र्दा एक मवहना बढी अवतधको हनुपुने व्यवस्था छ । ति कायायलयले 
गिाएको तनमायण काययको अतभलेख पिीक्षणमा केही तनमायण काययको काययसम्पार्दन जमानतको मान्य 
अवतध घव  िहेको रे्दस्खयो । अत तनमायणकाययको काययसम्पन्न गनुयपने म्यार्द थप गर्दाय समेत सोही 
अनसुाि काययसम्पार्दन जमानत समेत मान्य अवतध थप गरिन ुपर्दयछ । 

 

२५ नापी वकताबः सावयजतनक खरिर्द तनयमावली २०६४ को तनयम १२३(१) को खण्ड ख मा खरिर्द 
सम्झौता अनसुाि सावयजतनक तनकायले ितनङ ववल वा अन्य कुनै ववजकको भकु्तानी गर्दाय किािका शतय 
बमोस्जम प्राववतधक नापजाँच गिी नापी वकताब (मेजिमेन्  बकु) मा उल्लेख वास्तववक कायय 
सम्पार्दनको आधािमा भकु्तानी गनुयपने व्यवस्था छ । ति कायायलयले मेजिमेन्  बकुलाई लजु तस को 
रुपमा तयाि गिी िकम भकु्तानी गरिने ववलमा संलग्न िाख् न ेगिेकोले र्दोश्रो तथा सो भन्र्दा पछाडीको 
ितनङ ववल भकु्तानीमा नापी वकताब अनसुािको खचय, कट्टी ि खरु्द भकु्तानी िकम तभडान गनय सवकन े
अवस्था िहेन । यसबा  अस्घल्लो ितनङ ववलको भकु्तानी क ाउन छु  हनु गई र्दोहोिो भकु्तानी हनु 
सक्ने जोस्खम िहेको छ । अतः र्दईु वा र्दईु भन्र्दा बढी ितनङ  ववल हनुे तनमायण काययको ितनङ 
ववलको अतनवायय रुपमा नापी वकताब (Measurement Book _) नै तयाि गिाई तनमायण काययको 
नापजाँचलाई र्दरुुस्त ि प्रभावकािी बनाइन ुपर्दयछ । 

 

२६ काययस्वीकाि प्रततवेर्दन- सावयजतनक खरिर्द तनयमावली २०६४ को तनयम ११७ अनसुाि सावयजतनक 
तनकायले सम्पन्न भएको तनमायण कायय स्वीकाि गर्दाय काययस्वीकाि प्रततवेर्दन तयाि गनुयपने व्यवस्था छ। 
ति कायायलयले तनमायण काययको अस्न्तम भकु्तानी गर्दाय काययस्वीकाि प्रततवेर्दन तयाि गने गिेको 
रे्दस्खएन।अतः तनयमावली अनसुाि तनमायण कायय सम्पन्न भई अस्न्तम ववलको भकु्तानी गर्दाय काययस्वीकाि 
प्रततवेर्दन तयाि गने गरिन ुपर्दयछ । 

 

२७ कायय सम्पन्न प्रततवेर्दन ि एजववल्  नक्साः सावयजतनक खरिर्द तनयमावली २०६४ को तनयम १२५ 
अनसुाि तनमायण व्यवसायीले तनमायण कायय सम्पन्न भएको ३० दर्दन तभत्र सम्बस्न्धत तनमायण व्वयसायीले 
तनमायण भए बमोस्जमको एजववल्  नक्सा पेश गनुय पने, तनमायण काययको त्र ुी सच्चाउन े र्दावयत्वको 
अवतध समाप्त नहुँरै्द कुनै त्र ुी रे्दस्खएमा यवकन गिी र्दावी गर्दाय कायायलयले प्रत्येक मवहनाको कायय 
प्रगतत रे्दस्खने गिी अतभलेख तयाि गिी प्रमास्णत गिेि िाख् न ुपने ि त्र ुी सच्चाउने र्दावयत्वको अवतध 
समाप्त भएपतछ प्राववतधक जाँचबझु गिाई कायय सम्पन्न प्रततवेर्दन तयाि गनुय पने व्यवस्था छ । ति 
तनमायण व्यवसायीहरुले पलु तनमायण कायय बाहेक सडक तनमायण काययहरुको एजववल्  नक्सा कायायलयमा 
पेश गने गिेका छैनन । त्यस्तै कायायलयले त्र ुी सच्चाउने पने र्दावयत्व सम्बन्धी अतभलेख िाखेको 
छैन ि त्यस्तै त्र ुी सच्चाउने अवतध समाप्त नहुँरै्द सबै तनमायण काययको कायय सम्पन्न प्रतवेर्दन तयाि 
गिेको रे्दस्खयो । त्र ुी सच्चाउने अवतध समाप्त नहुँरै्द कायय सम्पन्न प्रततवेर्दन जािी गिेकोले तनमायण 
व्यवसायीले त्र ुी सम्बन्धी र्दावयत्वबा  उन्मकु्ती पाउन सक्ने अवस्था रे्दस्खएको छ । अतः 
तनयमानसुाि सबै तनमायण काययको एजववल्  नक्सा जािी गने, कायय स्वीकार्दाय काययस्वीकाि प्रततवेर्दन 
तयाि गने ि त्र ुी सच्चाउन ेअवतध समाप्त भए पिात मात्र कायय सम्पन्न प्रततवेर्दन तयाि गिी तनमायण 
कायय सम्पन्न गिाउने काययलाई प्रभावकािी बनाउन ुपर्दयछ । 

 

२८ गणुस्ति सतुनस्ितताः तनमायण काययमा प्रयोग गरिने तनमायण सामाग्रीको गणुस्ति सतुनितताको लातग 
प्रयोगशाला पिीक्षण (Lab test) गरिएको हनु ुपर्दयछ । तनमायण व्यवसायीले तनमायण काययमा प्रयोग गिेका 
डण्डी, तगट्टी, तसमेन् , बालवुा  ि सडक कालोपते्र गने काययमा प्रयोग गरिन े वव ुतमनको गणुस्ति 
परिक्षण गिेको छैन । उस्ल्लस्खत तनमायण सामाग्रीको Strength test कायायलयले गिाउन लगाएको पतन 
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रे्दस्खएन । तनमायण सम्पन्न पिातसमेत गणुस्ति परिक्षण गिाएको नरे्दस्खएकोले गणुस्ति सतुनस्ितता हनु 
सकेन । सडक कालोपते्र गने काययमा प्रयोग भएको वव ुतमन लगायत सबै सामाग्रीको प्रयोगशाला 
परिक्षण गिाई गणुस्ति सतुनस्ित गरिन ुपर्दयछ ।  

३० यवुा सम्वन्धी काययक्रम – 83 2076/06/16 वडा न.३ को यवुा सम्वन्धी काययक्रमको  लातग 
संघषयस्शल यवुा क्लवलाई रु.200000।– पेश्की दर्दई फछौ  गिेकोमा तनम्नानसुािको व्यहोिा 
पाईयो ।  

क) संघषय यवुा क्लव सँग  भएको सम्झौता शे्रष्ताको साथमा नभएकोले के कामको लातग िकम 
भ क्तानी भएको हो भन्ने सम्वन्धी जानकािी हनु सकेन । 

ख) क्लवले गाउँपातलका स्तिीय फु वल प्रततयोतगता सञ्चालन गिेको ि उक्त काययक्रममा भएको 
एम्पायि खचय, प्रशासन खचय,तडजे ि  ेन्  खचय लगायतको खचय भतन रु ४७०००।– 
भ क्तातन तलएको छ । शे्रष्ताको साथमा खचयलाई प्रमाणीत गने कुनै प्रमाण नभएकोले त्यस्ता 
खचयको तलएको िकम रु.47000।– असलु गनुयपने रु. 
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३१ अपागं परिचय पत्र ववतिण भत्ता - लसु्म्वतन प्ररे्दशको सावयजतनक खवयको मापर्दण्ड, काययववतध ि 
तमतस्व्यता समव्न्धी तनरे्दस्शका, २०७५ १वैठक भत्ता सम्बन्धी मापर्दण्हरु तनधायिण गिको छ । एउ ै 
तनकाय ि अन्तिगतका कमयचािीहरु भएको  वैठकमा वैठक भत्ता तलन नपाउन ेसाथै काननुी रुपमा 
गठन भएका सतमततको वैठक भत्ता मात्र भ क्तानी गनय तमल्ने व्यवस्था छ।पातलकाले अपांग पिीचय 
पत्र ववतिण गिे वापत वडा न.1 तनम्नानसुािका कमयचािीहरुलाई तनम्नानसुािको िकम भ क्तानी 
गिेकोले तनयम ववपिीत भएको भ क्तानी असलु हनुपुने रु.  

क्र.स. नाम थि कि कट्टा गिी भ क्तानी िकम 

1 रुरमणी ढकाल 1275.00 

2 तलला नेपाली 1275.00 

3 यम कुमािी वली 1275.00 

4 रे्दब बहार्दिु के.सी. 1275.00 

5 कमान तसंह वली 1275.00 

6 दर्दल बहार्दिु कुमाल 1275.00 

7 कृष्णा खड्का 1275.00 

8 पनुमः के.सी. 1275.00 

9 धतन कुमािी खत्री 1275.00 

10 वविेन्र वहार्दिु माझी 1275.00 

11 र्दमकला जैसी 1275.00 

12 कान्ती शमाय 1275.00 

13 िाम ितन थारु 1275.00 

14 श्री यम जंग ववष्ट 1275.00 

15 प्रमेा िीजाल कुसािी 1275.00 

16 सम्झना र्दलामी 1275.00 

17 वदु्धीमान ववष्ट 1275.00 

18 चेत वहार्दिु वोहोिा 1275.00 

19 खीम लाल वली 1275.00 

20 िाम ब. काकी 1275.00 

जम्मा  25500.00  

 

 

 

 

 

 

 

25500 

३२ ववल भिपाई वेगि खचय- आतथयक काययववतध तथा ववत्तीय उत्तिर्दावयत्व तनयमावली,२०७७ को तनयम 
३९ को उपतनयम ५ मा सिकािी िकम खचय गर्दाय त्यस्ता िकम पषु्टी गने ववल,भिपाई,कागजात ि 
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प्रमाण संलग्न गनुयपने उल्लेख छ । पातलकाले ववतभन्न प्रहिी चौकी तथा ईलाका प्रहिी कायायलयलाई 
भ क्तानी गिेको तनम्नानसुािको िकममा ववल तथा भिपाई शे्रष्ताको साथमा निहेको हनुाले खचयलाई 
प्रमास्णत गने प्रमाण पेश गनुयपने रु. 

क्र.स. भ क्तानी पाउनेको नाम भ क्तानी िकम 

1 कमल थापा के्षत्री 10000.00 

2 भपु बहार्दिु िाना 10000.00 

3 महेश वोहोिा 7000.00 

4 िाम वहार्दिु काकी 7000.00 

5 शम्भ ुतधताल 7000.00 

जम्मा  41000.00  

 

 

४१००० 

३३ फिक काययक्रममा खचय – पातलकले सभाबा  स्स्वकृत भएको काययक्रम तथा योजनाको वजे लाई सोही 
योजना तथा काययक्रममा खचय गनुयपर्दयछ।यसिी पातलकाले स चना प्रणाली तथा सफ् वेयि सञ्चालनको 
काययक्रमको वजे  बा  ववतभन्न २ व ा ववद्यालयलाई अनरु्दान तनम्नानसुािको अनरु्दान दर्दएको पाईयो 
। साथै अनरु्दानको अनगुमन समेत गिेको पाईएन । यसिी काययक्रममा खचय भएको िकम अतनयतमत 
भएको रु. 

क्र.स. ववद्यालयको नाम अनरु्दान िकम 

1 लक्ष्मी सामरु्दावयक क्याम्पस कचनाप ि 200000.00 

2 जन तसद्धेश्वि बहमुखुी क्याम्पस फते्तप ि 200000.00 

जम्मा  400000.00  

 

 

 

 

 

400000 

३४ ववविण पेश नभएको - 4652077/03 पातलकाले सेवा तथा पिामशय खचय बा  ववतभन्न ऐन तथा 
तनयमहरु तनमायण वापत ववतभन्न ३ व ा कन्सल् ेस्न्सहरुलाई रु.1476910.00 भ क्तानी गिेको 
छ।लेखापिीक्षणको क्रममा उक्त कन्सल् ेन्सीहरुले के-के काननु बनाए भन्ने ववविण साथै उक्त 
कन्सल् ेन्सीहरु सँग भएको सम्झौता पेश हनुपुने  रु. 

क्र.स. भ क्तानीको ववविण भ क्तानी िकम रु. 
१ ईस्न् ग्र ेेड स् तडज एण्ड िीसचय सेन् ि प्रा.ली. 492,680.00 

२ डल्ट्रक्स आई ी सोलसुन्स प्रा.ली. 491,550.00 

3 साथयक ईस्न्जतनयिीड्ड कन्सल् ेस्न्स प्रा.ली. 492,680.00 

 1,476,910.00  

 

 

 

 

 

1476910 

 

३५ र्दास्खला नगिेको-प्ररे्दश आतथयक कायायववधी तनयमावली २०7४, को तनयम ४8 मा कायायलयमा िहेको 
ि खरिर्द गिी वा नगिी वा कुनै प्रकािले हस्तान्तिण भई वा वस्तगुत सहायता वा अन्य कुनै 
प्रकािबा  प्राप्त हनु आएको स्जन्सी मालसामानको ववविण ि मलु्य समेत खलुाई स्जन्सी वकताबमा सात 
दर्दनतभत्र आम्र्दानी बाँतध से्रस्ता खडा गिी अधावतधक गिी िाख्न ु पने व्यवस्था छ । पातलकाले 
गौ.भै.नं.515 2077/03/17 बा  वडा न.२ को वफस्जकल वफ नेस सfमग्री खिीर्द वापत िमन 
सप्लायसयलाई रु. 199671.00 भ क्तानी भएकोमा वडामा तथा वडाले दर्दएको क्लवमा सामान 
र्दास्खला गिेको प्रमाण पेश नभएकोले प्रमाण पेश गनुयपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199671 

३६ बैंठक भत्ता 459 2077/03/04 लसु्म्वतन प्ररे्दशको सावयजतनक खवयको मापर्दण्ड, काययववतध ि 
तमतस्व्यता समव्न्धी तनरे्दस्शका, २०७५ १ वैठक भत्ता सम्बन्धी मापर्दण्हरु तनधायिण गिको छ । 
एउ ै तनकाय ि अन्तिगतका कमयचािीहरु भएको  वैठकमा वैठक भत्ता तलन नपाउने साथै काननुी 
रुपमा गठन भएका सतमततको वैठक भत्ता मात्र भ क्तानी गनय तमल्ने व्यवस्था छ।पातलकाले 
तनम्नानसुािका कमयचािीहरुलाई वैंठक वापत तनम्नानसुािका कमयचािीहरुलाई तनम्नानसुािको िकम 
भ क्तानी गिेकोले तनयम ववपिीत भएको भ क्तानी असलु हनुपुने रु.  
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क्र.स. नाम थि कि कट्टा गिी भ क्तानी िकम 

1 र्दल बहार्दिु वस्नेत 25500.00 

2 गौिव कुमाि लातमछाने 24225.00 

3 यथेष्ट पनु मगि 22950.00 

4 कृष्ण वहार्दिु िोकाया 22950.00 

5 वालानन्र्द पौडेल 24225.00 

6 िाम बहार्दिु वढुा 25500.00 

7 र्दगुाय के.सी. 25500.00 

8 शलुभ िोकाया 12750.00 

9 यवुिाज वस्नेत 2550.00 

10 सन्तोष िाज पाण्डे 2550.00 

11 दर्दपक के.सी. 2550.00 

जम्मा  191250.00 

 

 
३७ नम्सय भन्र्दा बढी भ क्तानी- लसु्म्वनी प्ररे्दशको सावयजतनक खचयको मापर्दण्ड, काययववतध ि तमतव्यवयता 

सम्वन्धी तनरे्दस्शका,2075 ८. को लेख िचना सम्वन्धी मापर्दण्डमा लेखकले प्रतत लेख रु2000।– 

प्राप्त गने भन्ने कुिा उल्लेख छ । ति पातलकाले हाईवे पोष्ट िािीय रै्दतनकलाई २९ व ा लेख िचना 
वापत 6000।-का र्दिले 174000।-मा 15 प्रततशत अग्रीम आय कि कट्टा गिी 
रु.147900।– भ क्तानी गिेको पाईयो  । यसिी प्रतत लेख रु2000।-मा कि कट्टा गिी 29 व ा 
लेखको रु.49300।– भ क्तानी हनुपुनेमा वढी भ क्तानी भएको िकम असलु हनुपुने  रु.   

 

 

 

 

 

 

 

98600 

३८ सवािी साधन भाडा- पातलकाले बल बहार्दिु खड्कासँग मातसक रु.132000।– का र्दिले भ क्तानी 
दर्दने गिी गाडी भाडाको सम्झौता गिेको छ ि वावषयक रुपमा सवािी साधन भाडामा मात्र पातलकाले 
रु.1584000।– भ क्तानी गिेको छ । पातलकाले सवािी साधन भाडामा तलर्दा प्रततस्पधाय माफय त 
नगिी तसधै सझौता गिेको रे्दस्खन्छ । यसिी प्रततस्पधाय वेगि भाडा र्दिको क नै आधाि ववना सवािी 
साधन भाडामा तलर्दा पातलकालाई ठ लो व्यय भाि पनय गएको रे्दस्खन्छ । पातलकाले यस्ता काययमा 
तनयन्त्रण गनुयपर्दयछ । 

 

३९ खानपेानी तथा सिसफाई सम्वन्धी काययक्रम- पातलकाले खानेपानी तथा सिसफाई सम्वन्धी ववतभन्न 
काययक्रममा पाईप खिीर्द तथा जडानको लातग रु.1185561.00 एस.एण्ड एस ् सप्लायसयलाई 
भ क्तानी गिको मा तनम्नानसुाि पाईयो । 

क) आतथयक ऐन, २०७६ ले गिेको व्यवस्था अनसुाि सिकािी कायायलयले २०७६।२।१६ 
रे्दस्खको ठेक्का वा किाि अन्तगयतको भकु्तानीमा म .अ.कि िकमको ५० प्रततशत सम्बन्धीत 
िाजस्व शीषयकमा ि बाँकी ५० प्रततशत सम्बन्धीत फमयलाई भकु्तानी दर्दनपुने उल्लेख छ । 
ति पातलकाले भ क्तानीमा भकु्तानीमा तनयमानसुाि ५० प्रततशत िकम रु 68185 कट्टी गिी 
िाजस्व र्दास्खला नगिी फमयलाई नै भकु्तानी दर्दएको रे्दस्खन्छ । तसथय उक्त िकमको कि 
समायोजन प्रमाण पेश हनुेपने अन्यथा असलु हनुपुने रु.  

ख) सावयजतनक खिीर्द तनयमावली,2064 को तनयम १२३(4) मा व्यवस्था भए अनसुाि ववल वा 
ववजक भ क्तानीमा पाँच प्रततशत धिौ ी कट्टा गिी भ क्तानी हनुपुनेमा धिौ ी कट्टा नगिी 
भ क्तानी भएकाले अतनयतमत भएको रु.  
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४० कस्न् न्जेन्सी कट्टा नगिेको- 274 2076/11/10 िेतडयो भवुि भवानी एफ्.एम.्लाई ववतभन्न 
काययक्रम प्रसािणका लातग रु.1400000।– मा सम्झौता भएको छ ।सम्झौताको शतय न.8 मा 3 
प्रततशत कस्न् न्जेन्सी कट्टा गिी भ क्तानी दर्दने भतन उल्लेख भएकोमा पातलकाले कट्टी नगिी भ क्तानी 
दर्दएको पाईयो ।यसिी 1400000।– को 3 प्रततशतले हनुे िकम रु.42000।– असलु गनुयपने रु 

 

 

 

 

42000 

४१ र्दास्खला नगिेको- प्ररे्दश आतथयक कायायववधी तनयमावली २०7४, को तनयम ४8 मा कायायलयमा िहेको 
ि खरिर्द गिी वा नगिी वा कुनै प्रकािले हस्तान्तिण भई वा वस्तगुत सहायता वा अन्य कुनै 
प्रकािबा  प्राप्त हनु आएको स्जन्सी मालसामानको ववविण ि मलु्य समेत खलुाई स्जन्सी वकताबमा सात 
दर्दनतभत्र आम्र्दानी बाँतध से्रस्ता खडा गिी अधावतधक गिी िाख्न ु पने व्यवस्था छ ।गौ.भो.नं.299 
2076/11/12 बा  वडा न.3 को वफस्जकल वफ नेस सfमग्री खिीर्द वापत वव.वव.साईकल 
सेन् िलाई रु. 499959.00 भ क्तानी भएकोमा वडामा तथा वडाले दर्दएको क्लवमा सामान र्दास्खला 
गिेको प्रमाण पेश नभएकोले प्रमाण पेश गनुयपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

499959 

४२ साईकल खिीर्द- आतथयक काययववतध तथा ववत्तीय उत्तिर्दावयत्व तनयमावली,२०७७ को तनयम ३९ को 
उपतनयम ५ मा सिकािी िकम खचय गर्दाय त्यस्ता िकम पषु्टी गने ववल,भिपाई,कागजात ि प्रमाण 
संलग्न गनुयपने उल्लेख छ । मवहला सम्वन्धी ववतभन्न काययक्रम अन्तिगत ९ व ा स्वास्थय 
संस्थाहरुका 110 जना मवहला स्वास्थय स्वयम ् सेववकालाई रु.7000।– का र्दिले 
रु.770000।– साईकल खिीर्दका लातग भ क्तानी गिेकोमा शे्रष्तको साथमा ववल भिपाई संलग्न 
निहेकोले साईकल खिीर्द गिेको प्रमाण पेश गनुयपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

770000 

४३ बजे  भन्र्दा बढी खचय-  पातलकाले स्स्वकृत भएि आएका काययक्रमको वजे  पिीतध तभत्र  िही खचय 
गनुयपर्दयछ। यसवषय पातलकालाई संघीय सिकािको रु.242708334।– अनरु्दान प्राप्त भएकोमा 
पातलकाले रु.243434897.60 खचय गिेको छ । प्राप्त भएको अनरु्दान भन्र्दा रु.726563.6 
बढी खचय गिको अतनयतमत रे्दस्खएको रु. 

 

 

 

 

726563 

४४ प्ररे्दश चाल ु

गैिसिकािी संस्थामाफय त ववतिणमखुी कायय: सावयजतनक खरिर्द ऐन, २०६३ को र्दफा ४६ अनसुाि 
जनचेतना सम्बन्धी तातलम, अतभमसु्खकिण, सबतलकिण, म ल प्रवाहीकिण जस्ता कायय गैि सिकािी 
संस्थाबा  गिाउँर्दा तछ ो, छरितो, प्रभावकािी ि तमतव्ययी हनुे भएमा मात्र सावयजतनक तनकायले गैि 
सिकािी संस्थाबा  त्यस्तो कायय गिाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ।पातलकाले र्दतलत सेवा संघ, 
कोहलपिुसँग व्यवसावयक तिकािी खेती सहयोग काययक्रम ि झोला, ववद्यालय पोशाक सहयोग 
काययक्रम सञ् चालन गनयका लातग तमतत २०७७।१२।७ मा सम्झौता गिी काययक्रम गिाएकोमा 
रे्दहायको गोश्वािा भौचिबा  जम्मा रू.७९८००० खचय लेखेको रे्दस्खन्छ।जनचेतना सम्बन्धी तातलम, 
अतभमखुीकिण जस्ता कायय मात्र गैि सिकािी संस्थाबा  गिाउन सवकने कान नी व्यवस्था ववपरित 
तिकािीको तबउ खरिर्द गिी वकसानलाई ववतिण गने ि ववद्याथीलाई झोला, पोशाक लगायतका अन्य 
सामग्रीहरू खरिर्द गिी ववतिण गने जस्ता ववशदु्ध ववतिणमखुी कायय गैि सिकािी संस्थाबा  पातलकाले 
गिाएको ि से्रस्ता पिीक्षण गर्दाय र्दतलत सेवा संघ माफय त उक्त काययक्रम गिाउँर्दा तमतव्ययी हनुकुो 
सा ो अझ बढी खस्चयलो भएको रे्दस्खन्छ यस्तो खचयमा तनयन्त्रण गनुयपर्दयछ । 

गोभौनं./तमतत काययक्रमको नाम खचय रू. 
१३/२०७७।३।२५ व्यवसावयक तिकािी खेती सहयोग काययक्रम ४९९००० 

१४/२०७७।३।२५ झोला, ववद्यालय पोशाक सहयोग काययक्रम २९९०००  

 

४५ बाख्रा ववतिण काययक्रम: ८/२०७७।३।१७ यस गाउँपातलकाले मखु्यमन्त्री ग्रामीण ववकास काययक्रम 
अन्तगयत प्रगततशील पशपुालन बहउुद्देश्यीय सहकािी संस्थाबा  ६३ माउ बाख्रा खरिर्द गिी २१ जना 
एकल मवहलाहरूलाई प्रतत व्यस्क्त ३ व ाका र्दिले ववतिण गिी जम्मा रू.७००००० खचय लेखेकोमा 
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रे्दहायबमोस्जमका व्यहोिा रे्दस्खन आएका छन:् 
 एकल मवहलाहरूलाई बाख्रा ववतिण गिेपतछ तनजहरूलाई बाख्रा ढुवानी गिी लैजानका लातग 

ढुवानी ज्याला िकम रू.१२५०० भकु्तानी दर्दएको रे्दस्खन्छ। बाख्रा ववतिण गिी सकेपतछ के 
कसिी ि कतत खचयमा बाख्रा गन्तव्य स्थानसम्म लैजाने भन्ने ववषय सम्बस्न्धत लाभग्राही 
कृषककै स्जम्मेवािी अन्तगयत पने भएकाले ढुवानी ज्याला बापत भकु्तानी भएको िकम 
सम्बस्न्धतबा  असलु गनुयपने रू. 

 संतगनी सामास्जक उद्यमी मवहला सहकािी संस्थाबा  तबमा शलु्क बापत गाउँपातलकाको 
नाममा जािी भएको रू.७८७५ को नगर्दी ितसर्द पेश गिी ना.प.स्वा.प्र. जानकीकुमािी थारुले 
भकु्तानी तलएको रे्दस्खन्छ।यस नगर्दी ितसर्दबा  वास्तववक रूपमा बाख्राको बीमा भएको 
नरे्दस्खने भएकोले ६३ व ा बाख्राहरूको बीमा भएको रे्दस्खने इन्सिेुन्स कम्पनीबा  जािी 
भएको तबल भिपाई पेश गनुयपने रू. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२५०० 

 

 

 

 

 

 

७८७५ 

४६ कि बीजक: ११/२०७७।३।१९ म ल्य अतभववृद्ध कि तनयमावली, २०५३ को तनयम १७(१) मा 
र्दताय भएको व्यस्क्तले कुनै वस्त ुवा सेवा आप ततय गर्दाय कि अतधकृतले अन्यथा स्वीकृत गिेरे्दस्ख बाहेक 
प्रापकलाई अनसु ची ५ ि ५(क) बमोस्जमको ढाँचामा कि तबजक दर्दनपुने उल्लेख छ।मखु्यमन्त्री 
ग्रामीण ववकास काययक्रम तसफारिस सतमतत सर्दस्य, चमेली बाकवालद्वािा सञ् चातलत वायरिङ्ग तातलमका 
लातग दर्दवपका तबजलुी भण्डाि, कोहलपिु(६०३९७४७८२) बा  र्दईु व ा प्यान तबलबा  
रू.३८४०० को सामग्रीहरू खरिर्द भएको रे्दस्खन्छ।आन्तरिक िाजस्व कायायलयको वेभसाइ मा प्यान 
सचय गर्दाय उक्त आप तयक तमतत २०७६ साल असोज २ गते भ्या मा र्दताय भएको रे्दस्खन्छ।यसिी 
म .अ.किमा र्दताय भएको आप ततयकतायले कि तबजक जािी नगिी कि छली गिेको रे्दस्खएकोले 
रे्दहायबमोस्जमको १३ प्रततशत म .अ.कि सम्बस्न्धतबा  असलु गिी र्दास्खला गनुयपने रू. 

तबल नं. तमतत तबल िकम म .अ.कि 
५८२ २०७७।३।११ 18500 2128 

६६३ २०७७।३।७ 19900 2289 

जम्मा 38400 4417  
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४७ एकीकृत स्वास्थयतफय को वावषयक समीक्षा: ५/२०७६।१०।११ आतथयक काययववतध तनयमावली, 
२०६४ को तनयम ३६(८) अनसुाि कायायलयले तातलम, गोष्ठी, सेतमनाि, काययशाला जस्ता काययक्रम 
सम्पन् न भइसकेपतछ त्यस्तो काययमा भएको खचय, खरिर्द गरिएको मालसामानको ववविण तथा तबल, 
भिपाईसवहत काययक्रममा उपस्स्थत तथा काययक्रमबा  लाभास्न्वत व्यस्क्तको संख्या ि उपस्स्थता 
समावेश गिी काययक्रम सम्पन् न प्रततवेर्दन तयाि गनुय पने उल्लेख छ।पातलकाले आ.व.२०७६।७७ 
को एकीकृत जनस्वास्थय तफय को एक दर्दने वावषयक समीक्षा गोष्ठी गिेकोमा उक्त गोष्ठीको सम्पन्न 
प्रततवेर्दन तयाि गिेको रे्दस्खरै्दन।पातलकाले यस तफय  आगामी दर्दनमा ध्यान दर्दनपुने रे्दस्खन्छ। 

 

 सशतय काययक्रमतफय ः यसमा रे्दहायका व्यहोिाहरु रे्दस्खएका छन ्।  
४८ स्शक्षा तफय   
४८.१ स्शक्षक र्दिवन्र्दी ि पर्दप ततय - स्थानीय तह अन्तगयत िहेका सामरु्दावयक ववद्यालयहरुमा र्दिबन्र्दी अनसुाि 

स्शक्षकको पर्दप ततय भई तनयतमत पठनपाठनको व्यवस्था हनुपुर्दयछ । यस स्थानीय तह अन्तगयत ववतभन्न 
तहका ५४ सामरु्दावयक ववद्यालयहरुको स्शक्षक र्दिवन्र्दी ि पर्दप ततयको अवस्था एवं ववद्याथीको संख्या 
तनम्नानसुाि िहेको रे्दस्खन्छ ।  
तस. 
नं. 

ववद्यालयको नाम  ठेगाना स्शक्षक 
र्दिबन्र्दी 

पर्दप ततय पर्दप ततय 
मध्ये किाि 

ववद्याथी संख्या 
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  जम्मा   ३०६ २९१ १४६ १३७५३ 

 

उल्लेस्खत र्दिबन्र्दी बमोस्जम स्शक्षक ववद्याथी अनपुात तमलाएि समायोजन तथा पर्दप ततय गनुयपर्दयछ । 

४८.२ स्शक्षक र्दिवन्र्दी  – पातलकाले स्शक्षा तनयमावली अनसुाि स्शक्षक र्दिवन्र्दी तमलान गनुयपर्दयछ । 
कायायलयले स्जल्ला स्शक्षा तथा समन्वय इकाइले उपलब्ध गिाएको ववविण अनसुाि प्रा.वव.,  
तन.मा.वव., ि मा.तब. का स्थायी, अस्थायी ि िाहात  र्दिवन्र्दी स्शक्षक,  ववद्याथी संख्या ि भौततक 
प वायधािलाई यवकन गिी र्दिवन्र्दी तमलान गिेको रे्दस्खएन । अतः यसिी र्दिवन्र्दी तमलान वेगि 
पातलकाले गिेको  स्शक्षक तलब  तनकासा  वास्तववक छ भनी आश्वस्त हनु सवकएन। 

 

४८.३ सामरु्दायीक ववद्यालयको गणुस्ति - स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन,2074 को र्दफा ११ (ज) अनसुाि 
सम्बस्न्धत स्थानीय तनकायले सामरु्दायीक ववद्यालयहरुको शैस्क्षक गणुस्ति स्स्थतीको तनयतमत अनगुमन 
गिी एक प्रतत प्रततबेर्दन स्शक्षा तथा मानवस्रोत केन्रमा पठाउने ि सोको कायायन्यन गिी ववद्यालयमा 
शैस्क्षक गणुस्ति सधुाि गने ब्यवस्था छ । गाउँपातलकाले आ. व. २०७६।७७ मा ववद्यालयहरुको 
शैस्क्षक गणुस्तिको अनगुमन गिेको प्रततबेर्दन कायायलयसंग रे्दस्खएन । गाउँपातलकाले आफ्नो 
अन्तिगतका ववद्यालयहरुको शैस्क्षक गणुस्ति सधुाितफय  ध्यान दर्दन ुपने रे्दस्खन्छ । 

 

४८.४ ववद्यालयगत तनकासा खाताः कायायलयले ववद्यालयलाई दर्दएको चौमातसक तनकासाको ववद्यालयगत 
तनकासा अतभलेख खाता िाखेको हनु ु पर्दयछ । कायायलयले ववद्यालयगतलाई दर्दएको तनकासाको 
ववद्यखलयगत तनकासा अतभलेख खाता िाखेको रे्दस्खएन । यसबा  ववद्यालयलाई र्दोहोिो तनकासा हनु े
जोस्खम िहन्छ । अतः ववद्यालयगत तनकासा खाता िास्ख र्दोहोिो तनकासाको जोस्खम तनयन्त्रण गरिन ु
पर्दयछ । 

 

४८.५ छात्रावसृ्त्त तनकासा –आतथयक काययववतध तथा ववत्तीय उत्तिर्दावयत्व तनयमावली,२०७७ को तनयम ३९ 
को उपतनयम ५ मा सिकािी िकम खचय गर्दाय त्यस्ता िकम पषु्टी गने ववल,भिपाई,कागजात ि प्रमाण 
संलग्न गनुयपने उल्लेख छ । पातलकाले छात्रवतृत लातग ५४ व ा ववद्यालयलाई रु.२४४२४००।०० 
सम्बस्न्धत ववद्यालयको खातामा जम्मा गिेको छ । पातलकामा िहेको ५४ ववधालय मध्ये ८ 
ववधालयलाइ नम नाको रुपमा छनौ  गर्दाय  रे्दहायका ववद्यालयहरुलाई दर्दनपुने भन्र्दा बढी तनकासा 
सोधभनाय गिेको रे्दस्खयो । यस्तै पातलका अन्तिगतका अन्य ववद्यालयमासमेत बढी तनकासा भएको हनु 
सक्ने भएकोले कायायलय आफैं ले एवकन गरि असलु गनुय पर्दयछ । साथै रे्दहाय अनसुािका 
ववद्यालयहरुबा  उक्त िकम असलु गरिन ुपने रे्दस्खएको रु  . 

ववद्यालयको नाम तनकाशा िकम छात्रा वसृ्त्तमा भएको खचय िकम  वढी तनकासा  
तसद्श्वि महारे्दव मा वव लौकी  61000.00 53000.00 8000.00 
जनशस्क्त मा वव वैंजपिु 132000.00 126800.00 5200.00 
लस्क्ष्म मा वव  71000.00 70800.00 200.00 
जनता मा वव वैजनाथ  54200.00 48800.00 5400.00 
र्दगुाय भवातन शमशेिगजँ  38800.00 34400.00 400.00 
जम्मा  357000 333800 19200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१९२०० 
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४८.६ पाठ्यपसु्तक सोधभनाय- पातलकाले ववद्यालयहरुलाई पाठ्य पसु्तक खरिर्दको िकम शोधभनाय गर्दाय ववद्यालयले 

खरिर्द गिेको पसु्तकको संख्या ि अध्ययनित ववद्याथी संख्यामा जनु घव  हनु्छ सोही संख्याको पसु्तकको िकम 

सोधभनाय गिेको हनुपुर्दयछ । पातलकावा  यस वषय पाठयपसु्तक वापत ५४ ववधालयलाइ रु 
७०८१४४१ तनकासा गिेकोमा ७ व ा ववधालयहरुमा केही नमनुा छनौ को रुपमा पिीक्षण गर्दाय 
रे्दहायका ववद्यालयहरुलाई दर्दनपुने भन्र्दा बढी तनकासा सोधभनाय गिेको रे्दस्खयो । यस्तै पातलका अन्तगयतका 
अन्य ववद्यालयमासमेत बढी तनकासा भएको हनु सक्ने भएकोले कायायलय आफैं ले एवकन गरि असलु 
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गनुय पर्दयछ । साथै रे्दहाय अनसुािका ववद्यालयहरुबा  उक्त िकम असलु गरिन ुपने रे्दस्खएको रु. 

l;=g++= ljBfnosf] gfd तनकासा िकम  

ववद्यालयको ववलमा 
भएको खचय ि पसु्तक 
वविणको भिपाइ अनसुाि  

ववढ तनकासा भइ 
ववधालय वा  वफताय हनु ु
पने  

1  कुसमेुश्वि मा वव  
230027.00 184362.00 

45665.00 

 2 तसरे्दश्वि मा वव लौवक  
184134.00 

ववल पेश नभएको   

3 जनशस्क्त मा वव वैजापिु  
410659.00 

ववल पेश नभएको  

 शवहत स्मािक आ वव खोिीया  
163187.00 

ववल पेश नभएको   

 
४८.७ ९९-077/3/२७ सेतन िी प्याड खरिर्द तथा ववतिण: सामरु्दावयक ववद्यालयमा अध्ययनित 

वकशोिावस्थाका छात्राहरुलाई मवहनावािीका समयमा आवश्यक पने सेतन िी प्याड तनशलु्क उपलब्ध 
गिाउन स्शलबन्र्दी र्दिभाउपत्रको माध्यमबा  छनौ  गिी Deuti surgimed pvt.ltd लाई प्रतत पके  
रु.४९।५० का र्दिले ७३९८२ प्याके को रु. ४१३८१८३।१७ (म अकि समेत) भकु्तानी 
गरिएको छ । सो सम्बन्धमा रे्दस्खएका व्यहोिा तनम्न छन ्: 

 पातलकाले  उक्त सेतन िी प्याड  ववतभन्न  सामरु्दावयक ववद्यालयलाइ तमतत २०७७।१०।८ 
सम्म मा ६९४९२ प्याके  ववतिण गिेको रे्दखीन्छ ।ववतिण गनय वाकी ४४९० प्याके  रु 
२५११२५।७०  को ववतिण भिपाइको प्रमाण पेश गनुयपने रु 

  सेने िी प्याड ववतिण तथा व्यवस्थापन काययववतध २०७६र्दफा ५ वमोस्जम उपलव्ध 
सेतन िी प्याडको अतभलेख स्जन्सी खातामा व्यवस्स्थत रुपले िाखी ववधालयले छात्राहरुको 
नाम नामेसी स्पष्ट खलु्ने गिी अतभलेख अधावतधक गनुयपने व्यवस्था िहेको छ । त्यसैगिी 
काययक्रमको कायायन्वयनको प्रगतत ववविण मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा चौमातसक रुपमा 
ववधालयले स्थातनय तहमा ि स्थातनय तहले प्ररे्दश सामास्जक ववकास मन्त्रालयमा पठाउन ुपने 
व्यवस्था िहेकोमा लेखापिीक्षणको क्रममा यस सवन्धमा कुनै प्रगतत ववविण प्राप्त नभएको 
हरु्दा यस तफय  कायायलयले ध्यान दर्दन ुपने रे्दस्खन्छ । 

कायायलयले वषयभिी ववद्याथीलाई सेवा दर्दन खरिर्द गने प्याड आतथयक वषयको अन्तमा अथायत आषाढ २७ 
मा खरिर्द गिेकोले लस्क्षत उद्देश्य पिुा हनु ेरे्दस्खएन ।   
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४८.८ अनरु्दानको अनगुमन : कायायलय आफ ले दर्दएको अनरु्दानको उपयोगको सतुनस्ितताको लातग 
अनगुमनको व्यवस्था गनुयपर्दयछ । ववधालय क्षेत्र ववकास काययक्रम अन्तिगत ववधालय भकुम्पीय 
सिुक्षा काययक्रम सम्वन्धमा यस पातलका वा  भकुम्प वा  चवकय एको भवनको िेट्रोवफव ङ्ग वापत गणेश 
मा वव ढकेिीलाइ रु १५०००००।०० तनकासा भएकोमा अनरु्दानको अनगुमन ि लेखापिीक्षण 
प्रततवेर्दन संलग्न नहुँर्दा तोवकएको शीषयकमा खचय भयो भएन यवकन गनय सवकएन । तसथय अनगुमन 
प्रततवेर्दन तथा लेखापिीक्षण प्रततवेर्दन पेश हनुपुने रे्दस्खएको छ। 

 

४८.९ अनरु्दानको अनगुमन - कायायलय आफ ले दर्दएको अनरु्दानको उपयोगको सतुनस्ितताको लातग 
अनगुमनको व्यवस्था गनुयपर्दयछ । ववद्यालयहरुले प्राप्त गिेको अनरु्दान िकमको कायय प्रगतत ववविण 
तथा लेखापिीक्षण प्रततवेर्दन पेश गिेको रे्दस्खएन । ववद्यालय क्षेत्र ववकास काययक्रम वक्रयाकलाप न 
2.7.13.13मा शैस्क्षक गणुस्ति ससु्द्ढकिण एवम ्  काययसम्पार्दनमा आधारित प्रोत्साहन अनरु्दान वापत 
तनम्न ववद्यालय लाइ जम्मा रु.४५५००००।०० तनकासा भएको रे्दस्खन्छ । अनरु्दानको अनगुमन ि 
लेखापिीक्षण प्रततवेर्दन संलग्न नहुँर्दा तोवकएको शीषयकमा खचय भयो भएन यवकन गनय सवकएन । 
तसथय अनगुमन प्रततवेर्दन तथा ववद्यालयको लेखापिीक्षण प्रततवेर्दन पेश हनुपुने रु.   
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ववधालयको नाम  पसु्तकालय स्थापना  I C T ल्याव  ववज्ञान प्रयोगशाला  

र्दगुाय भवातन मा वव   650000.00  

लस्क्ष्म मा वव    650000.00 

नेपाल िाविय मा वव   650000.00  

सिस्वतत मा वव  650000.00  

जनशस्क्त मा वव  650000.00   

नेपाल िावि मा वव    650000.00 

कुश्मेश्वि मा वव कुसमु  650000.00   

जम्मा  1300000.00 1950000.00 1300000.00 

 
४९ स्ज स स तफय  २।७७।३।१६ 

तबल भिपाई नभएको आतथयक काययववतध तथा ववस्त्तय उत्तिर्दावयत्व तनयमावली २०७७ को तनयम ३९ 
उप तनयम ५ मा ववल भिपाई सवहतको शे्रस्ता िाख्न ुपने व्यवस्था िहेको छ । पातलकाले ववद्यालय 
तनमायण काययका लागी तसद्देश्वि मा तब िातप्त सोनािी ६ लाई २०७७।३।२५ सम्म कायय सम्पन्न गने 
गिी   रु३३ लाख ९५ हजाि भकु्तानी भएकोमा स्स्वकृत काययक्रम अनसुाि काययसंचालन भएको 
प्रमाण कागजात पेश नभएकोले सम्झौता अनसुाि कायय सम्पन्न भएको तबल भिपाई प्रातबतधक मलु्याङ्कन 
ि काययसम्पन्न प्रततवेर्दन पेश हनु ुपने रु    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३३९५००० 

 स्थानीय साझेर्दािी प वायधाि ववकास काययक्रम-  

५० स्थानीय प वायधाि ववकास साझेर्दािी काययक्रम (सञ्चालन काययववतध) तनयमावली, २०७६ को तनयम १५ 
मा यस तनयमावली वमोस्जम सञ्चातलत काययक्रमहरु प्रभावकािी बनाउन स्थानीय तहले प्रचतलत कान न 
बमोस्जम सावयजतनक परिक्षणका ववतध अवलम्बन गिी सावयजतनक पिीक्षण गनुयपने व्यवस्था िहेकोमा 
सावयजतनक पिीक्षण गिाएको रे्दस्खएन । कायायलयले यो वषय स्थानीय प वायधाि ववकास साझेर्दािी 
काययक्रम अन्तगतय ववतभन्न ८ व ा योजनामा १ किोड  ६९ लाख २४ हजाि खचय गिेको छ । अत: 
तनयमावलीको अनशुिण गरिन ुपर्दयछ ।  

 

५१ सशतय स्वास्थय तफय   

५१.१ तलबी प्रततवेर्दन - तनजामती सेवा ऐन, 2049 अनसुाि कायायलयले कोष तथा लेखा तनयन्त्रक 
कायायलयबा  तलबी प्रततवेर्दन पािीत गिी कमयचािीहरुको तलब खचय लेख्नपुनेमा तलतब प्रततवेर्दन पारित 
नगिी स्वास्थय तफय का कमयचािीहरुको तलब खचय लेखेको छ । तलतब प्रततवेर्दन पारित गिी तलब 
खचय लेख्न ेतफय  कायायलयको ध्यान जानपुर्दयछ । 

 

५१.२ मातसक हाजिी ववविण आतथयक काययतबतध तथा ववततय उतिर्दावयत्व तनयमावली २०७७ को तनयम 
39(4) बमोस्जम खचय लेख्र्दा खचयको तबल भिपाई तथा आवस्यक प्रमाण कागजात सवहतको लेखा 
िाख्नपुने व्यवस्था छ । पातलकावा  ववतभन्न स्वास्थय चौवकमा काययित स्वास्थय कतमयहरुलाइ गाँउघि 
स्क्लतनक ि खोप काययक्रम वापत मातसक रु १५०० का र्दिले १५ जनालाइ वावषयक रु 
११८१००।०० यातायात खचय उपलव्ध गिाएकोमा उक्त स्वास्थय कतमयहरुको मातसक हास्जरि 
ववविण ि सो काम लाइ पषु्ट्याइ गने कागजात संलग्न नभएकोले सो को प्रमाण पेश हनु ुपने रु    

 

 

 

 

११८१०० 

५१.३       सोझै खरिर्द :  सावयजतनक खरिर्द ऐन, २०६३ को र्दफा ८(२) मा यस ऐन वमोस्जम खरिर्द गर्दाय 
प्रततस्पधाय सीतमत हनुे गिी  ुक्रा  ुक्रा पािी खरिर्द गनुय हँरै्दन भन्ने व्यवस्था छ ।सावयजतनक खरिर्द 
तनयमावली, २०६४ को तनयम ८५(१ख) मा एक आतथयक बषयमा एकै प क वा प क-प क गिी 
पाँच लाख रुपैयाँभन्र्दा बढी िकमको एउ ै व्यस्क्त, फमय, कम्पनी वा संस्थावा  सोझै खरिर्द गनय सवकन े
छैन भन्ने व्यवस्था छ।गौ.भौ.न ५।०७६।१२।०२ मा पातलका अन्तगयत वडा न ४ मा िहेको 
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वैजप ि स्वास्थय चौवकमा नयँा एम्वलेुन्स खरिर्द वापत रु ११९६०६१।०० स्वास्थय चौवकलाइ 
भकु्तातन गर्दाय  तनम्न व्यहोिा रे्दखीएको छ। यसिी खरिर्द कायय  ुक्रा  ुक्रा गिी आप ततयकतायलाई लाभ 
पयुायउने गिी भएको खरिर्द तनयम सम्मत रे्दस्खएन । 

(क)    क)खरिर्द गर्दाय कान न ववपिीत प्रततस्पधाय तसतमत हनुे गिी Agni Incorporated pvt .ltd  सँग सोझै खरिर्द 
गिी  भकु्तातन दर्दएकोमा उक्त फमयले पेश गिेको सक्कल ववल सलंग्न निहेकोले सो को प्रमाण पेश 
हनुपुने रु  

  (ख )मालसामनको  तनिीक्षण ि स्वीकृती (१) सावयजतनक तनकायले आप ततय गिीएका मालसामन 
सम्झौतामा उल्लेखीत प्राववतधक स्पेतसवफकेशन ि गणुस्ति वमोस्जम भए नभएको तनिीक्षण वा पिीक्षण 
गनुय गिाउन ुपर्दछय भन्ने व्यवस्था िहेको मा  यस नगिपालीकाले उक्त सामानहरुको प्राववतधक पिीक्षण 
नगिी सोझै सामान प्राप्त भएपछी स्जस्न्स वकतावमा र्दास्खला गिेको छ। प्राववतधक वा  सामानको 
गणुस्ति पिीक्षण गिी प्रततवेर्दन पेश हनुपुर्दयछ । 
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५२ औषधी खरिर्द – सावयजतनक खरिर्द तनयमावली, २०६४ को तनयम ८५ को उपतनयम १(क) मा तबस 
लाख रुपैयाँसम्मको औषतधजन्य मालसामान उत्पार्दकले िाविय स्तिको समाचाि पत्रमा स चना प्रकाशन 
गिी तोकेको तबक्री म ल्यमा सोझै खरिर्द गनय सवकने व्यवस्था भए छ । ति स्थानीय तहले औषतध 
स्शलबन्र्दी र्दिभाउपत्रको ववतधबा  खरिर्द गिेको छ । यस सम्बन्धी रे्दस्खएको व्यहोिाहरु तनम्नसुाि 
छनः 

 

५२.१  खरिर्द गिेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्पनीबा  उत्पार्दन भएको हो ि सोको म ल्य िाविय 
पत्रपतत्रकामा प्रकाशन समेत भएको नरे्दस्खएको, 

 

५२.२  आप ततय हनुे औषतध डव्ल.ुएच.ओ. सव फइड हनुपुने औषतधको उत्पार्दन तमतत, ब्याच नं ि म्यार्द 
समाप्त तमतत उल्लेख गिी सम्बस्न्धत ववषय ववज्ञबा  मचुलु्का उठाई िाख्न े नगिेको तथा उक्त 
औषतध तबक्रीको लातग होइन खलुाएको प्रमाण समावेश नभएको, 

 

५२.३  आप ततय भएका औषधी एंवम सस्जयकल समान स् ोि र्दास्खला हनुअुस्घ स्पेशीवफकेशन अनसुाि 
भए/नभएको नखलुाएको कािण औषतधको गणुस्ति ि म्यार्द सम्बन्धमा यवकन गनय सवकएन । 

 

५२.४  औषतधको स्जन्सी वकतावमा आम्र्दानी बाँध्र्दा खरिर्द गिेको ि स्जल्लाबा  हस्तान्तिण भई आएको 
खलु्ने गिी व्यवस्स्थत रुपमा आम्र्दानी बाँध्ने नगिेको, 

 

५२.५  औषतधको खचय घ ाउर्दा मागफािामको आधािमा घ ाउन ुपने एकमषु्ट घ ाउने गिेको ।  

५२.६  तसथय औषतधको खरिर्द, आप ती, र्दास्खला तथा खचयको ववविण अद्यावतधक हनुे गिी अतभलेख िाख्न,े 

तोकीएको गणुस्त अनसुािकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गिी हस्तान्तिण तथा खरिर्द 
गरिएको औषतधको ववविण खलु्न ेगिी अतभलेख िाख्न ेतथा आतथयक वषयको अन्त्यमा बांकी िहेको 
औषतधहरु स्जम्मेवािी स्जन्सी अतभलेख व्यवस्स्थत गनेतफय  ध्यान दर्दनपुर्दयछ । 

 

५३ ववतिण भिपाइ पेश हनुपुने - –आतथयक काययववतध तथा ववत्तीय उत्तिर्दावयत्व तनयमावली,२०७७ को 
तनयम ३९ को उपतनयम ५ मा सिकािी िकम खचय गर्दाय त्यस्ता िकम पषु्टी गने ववल,भिपाई,कागजात 
ि प्रमाण संलग्न गनुयपने उल्लेख छ । पातलकाले गो भौ न ३४।०७६।११।१ मा न्यानो झोला 
खिीर्द वापत वव पी फेशन तडजाइन सेन् िलाइ ५०० थान को (७९५ म  अ कि वाहेक) रु 
४४३२१२।०० भकु्तातन दर्दएकोमा १९२ थान ववतभन्न स्वास्थय चौवकलाइ हस्तान्तिण गिेको प्रमाण 
पेश नभएकोले सो को प्रमाण पेश हनुपुने रु   

 

 

 

 

 172483 

५४ सामास्जक सिुक्षा  

५४.१ लाभग्राही परिचयपत्र अतभलेखः सामास्जक सिुक्षा काययक्रम सञ् चालन काययववतध २०७५ को र्दफा १० 
ि ११ अनसुाि स्थानीय तहले भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको फो ो सवहत मलु अतभलेख अद्याववतधक 
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गरि वडा कायायलय अनसुाि तयाि गने ि केस्न्रय पस्ञ् जकिण ववभागले सञ् चालनमा ल्याएको 
व्यवस्थापन सचुना प्रणाली एम आ एस मा प्रववष्ट गरि प्रणालीबा  प्राप् त भए बमोस्जमको परिचय पत्र 
लाभग्राहीले भत्ता पाउन सरुु गने चौमातसक भन्र्दा अस्घल्लो चौमातसक सम्ममा उपलब्ध गिाइसक्न ुपने 
व्यवस्था िहेको छ । पातलकाले तनरे्दस्शका अनसुाि मलु अतभलेख परिचयपत्र तथा एम आ एस प्रववष्टी 
गिेको भएतापतन सो को अधावतधक अतभलेख तयाि गिेको नरे्दखीएको  साथै तनस्ष्कय िहेका 
लाभग्राहीहरुको वैक खाता समेतको अनगुमन तनरे्दस्शका अनसुाि गरिन ुपर्दयछ। 

५४.२ सावयजतनक सनुवुाइः वडा सतमततले प्रत्येक चौमातसकमा कम्तीमा एकप क सामास्जक सिुक्षा काययक्रम 
सम्बन्धमा सावयजतनक सनुवुाइ गनुयपने सावयजतनक सनुवुाइमा प्राप्त गनुासा तथा सझुावमध्ये आफ ले 
सक्ने कुिा सम्बोधन गिी नसक्ने खालका सझुाव तथा गनुासाहरू सम्बोधनको लातग स्थानीय तहको 
कायायलयमा पठाउनपुने उल्लेख छ । वडा कायायलयहरूमा सावयजतनक सनुवुाइ भएको ि गनुासा 
सम्बोधनको लातग स्थानीय तहको कायायलयमा प्राप्त भएको प्रमाण पेश हनु आएन । काययववतधको 
पालना गनुयपर्दयछ । 

 

५४.३ सावयजतनक सनुवुाइः वडा सतमततले प्रत्येक चौमातसकमा कम्तीमा एकप क सामास्जक सिुक्षा काययक्रम 
सम्बन्धमा सावयजतनक सनुवुाइ गनुयपने सावयजतनक सनुवुाइमा प्राप्त गनुासा तथा सझुावमध्ये आफ ले 
सक्ने कुिा सम्बोधन गिी नसक्ने खालका सझुाव तथा गनुासाहरू सम्बोधनको लातग स्थानीय तहको 
कायायलयमा पठाउनपुने उल्लेख छ । वडा कायायलयहरूमा सावयजतनक सनुवुाइ भएको ि गनुासा 
सम्बोधनको लातग स्थानीय तहको कायायलयमा प्राप्त भएको प्रमाण पेश हनु आएन । काययववतधको 
पालना गनुयपर्दयछ । 

 

५४.४ मतृ्य ुभएमा, बसाई सिी गएमा, एकल वा ववधवा मवहलाले वववाह गिेमा, बालबातलकाको हकमा पाच 
उमेि प िा भएमा, नवीकिण नगिेमा, एक आातथयक वषयको कुनै पतन वकस्ता िकम नबझेुमा वा 
बैङ्कमाफय त ववतिण भएकामा लागाताि उक्त वषयसम्म खाता तनस्ष्क्रय भएमा, अयोग्य व्यस्क्तले भत्ता प्राप्त 
गिेको प्रमास्णत भएको अवस्थामा लाभग्राहीको नाम सम्बस्न्धत स्थानीय तहले म ल अतभलेख वा  कट्टा 
गरि भत्ता ववतिण लाइ व्यवस्स्थत ि ववश्वसतनय वनाउन  वैवकङ प्रणातल माफय त ववतिण गने तफय  
ध्यान दर्दनपुर्दयछ ।   

 

५४.५ सामास्जक सिुक्षा काययक्रम संचालन काययतबतध, २०७२ को र्दफा ९ अनसुाि गाँउपातलका वा 
गाउँपातलकाले भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको फो ो सवहत अनसु स्च ५ बमोस्जमको म ल अतभलेख 
अध्याबतधक गिी िाख्न ुपने व्यवस्था छ । सामास्जक सिुक्षा पाउने व्यस्क्तको नामनामेसी, नागरिकता 
नं., परिचय पत्र नं., फो ो आदर्द ववविण अद्यावतधक िास्ख म ल अतभलेख खाता व्यवस्स्थत गिी सोवह 
प्रमाणका आधािमा ववस्त्तय स चना प्रणाली MIS मा डा ा अपलोड गरै्द र्दोहोिो नपने गिी अतभलेख 
तभडान हनुे गिी िाख्न ुपर्दयछ । ति कायायलयले म ल अतभलेख खाता वडा कायायलयमा िहेको जनाई 
लेखापिीक्षणका लातग पेश नगिेको, अन्य ववषयका हकमा उमेि पिुा भएपतछवा भत्ता पाउने भएपतछ 
अतभलेखमा फो ो तथा ल्याप्चे नलगाई सोभै सप् वेयि इन्ट्री गिेको, सम्वस्न्धत वडाबा  नामनामेसी 
सवहत अतभलेख व्यवस्स्थत गिी तसफारिस सवहत कागजात प्राप्त भएपतछ मा  MIS प्रववष्ट गनुयपनेमा 
सोभ गने गिेको, अनसु ची ८ मा थप भएका ि हिाएका व्यस्क्तको ववविण भरि प्राप्त नभएको केही 
नामनामेसी सफ् वेयिबा  सोभै ह ाउन े ि थप्ने कायय भएको, ववस्त्तय स चना प्रणालीमा सामान्य कुिा 
फिक भएमा समेत तभडान भई नामनामेसी प्रववष्ट गिेको, एउ ै नागरिकता नं. भएकाको समेत  MIS 
मा प्रववष्ट भएबा  ववस्त्तय स चना प्रणाली भिपर्दो ि ववश्वसतनय नभएकाले सम्बस्न्धत तनकायले सो 
प्रणालीमा भत्ता पाउनेको नामनामेसी र्दोहोिो नपने गिी System बा  तनयन्त्रण हनुे गिी व्यवस्स्थत 
गनुयपर्दयछ । कायायलयले वडा कायायलय अनगुमन गिी भत्ता पाउने नपाउने अतभलेख यवकन नगिेको, 
पस्ञ्जकिण अतभलेख (जन्म, म त्य , बसाई सिाई) व्यवस्स्थत अतभलेख नभएको, मन्त्रालय  पस्न्जकिण 
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ववभागमा अनसु ची ८ (क) नपठाएको ि अतभलेख समेत पेश नगिेबा  तभडान गनय सवकएन । 
५४.६ नागरिकता प्रमाण पत्र वेगि भकु्तातनः- सामास्जक सिुक्षा भत्ता ववतिण काययववतध २०७५ को बुँर्दा ८ 

मा भत्ता पाउन योग्य लाभग्रावहको उमेिको गणना गर्दाय नेपाली नागिीकताको प्रमाण पत्र उल्लेस्खत 
जन्म तमततलाइ आधाि बनाइने उल्लेख छ । नमनुा छनौ  गिी पिीक्षण गर्दाय वडा न ६ ि ७ मा 
पिीक्षण गर्दाय  पवहलो, र्दोस्रो तथा तेस्रो वकस्तामा सामास्जक सिुक्षा भकु्तानी गर्दाय तनम्नानसुािको 
नागरिकता नं. वेगि भएको रे्दस्खयो । तनम्न  वडाका तनम्न लाभग्राहीहरुको नागरिकता प्रमाण नं 
खलेुको तबविण पेश भएको नरे्दखीएकोले सो को एकीन हनुपुने रु. 

वडा नं भत्ताको प्रकाि नाम भत्ताको प्रकाि 
जम्मा िकम 

 

६ 

जेष् ठ नागरिक भत्ता (अन्य) 
 
 

कौस्शल्या िाना  
 

36000.00 

ततथयमातल वढुामगि  36000.00 

मगँली रे्दवव सावकय    36000.00 

 

एकल मवहला भत्ता  

 

जगुिी थरुतन   36000.00 

वजािी थरुतन   36000.00 

 

ववधवा भत्ता  

 

गइु ी थरुतन   24000.00 

सनु्र्दिी थरुतन   24000.00 

अतत अशक्त अपाङ्गगता  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ओम वहार्दिु थापा   19200.00 

कणय वहार्दिु सावकय    19200.00 

मतन वहार्दिु पनु   19200.00 

 

तमध ुसकेतन   19200.00 

िाम प्यािी थरुतन   19200.00 

रितेश थारु   19200.00 

शोभा थारु   19200.00 

तसता थारु   19200.00 

हरिन्र वहार्दिु घततयमगि   19200.00 

७ 

एकल मवहला भत्ता  झपुा कुमािी   24000.00 

 

मेघिाज िास्ज  लोपोन्मखु आदर्दवासी  36000.00 

सोन ुिास्ज लोपोन्मखु आदर्दवासी 36000.00 

िामस्वतत थारु  प णय अपाङ्गता  36000.00 

आितत कुमािी गद् र्दी  अतत अशक्त अपाङ्गता  19200.00 

धतनया थरुतन  अतत अशक्त अपाङ्गता 24800.00 

पायल मिुाउ  अतत अशक्त अपाङ्गता 19200.00 

िामलाल चौधिी  अतत अशक्त अपाङ्गता 19200.00 

िामरे्दव वडही अतत अशक्त अपाङ्गता 19200.00 

िामलाल चौधिी अतत अशक्त अपाङ्गता 19200.00 

जम्मा  
 

     634400.00 

 

      

 

 

 

 

 

 

634400 

५५ प्रधानमन्त्री िोजगाि काययक्रम –  स्थानीय तहमा स चीकृत बेिोजगाि व्यस्क्तलाई न्य नतम िोजगािी 
प्रत्याभ त गिाउन एवम ् साम र्दावयक प वायधािहरुको ववकास माफय त नागरिकको जीवनयापनमा सधुाि 
ल्याउने उद्देश्यले स्थानीयतहतभत्र प्रधानमन्त्री िोजगाि काययक्रम सञ्चालनमा िहेको छ । प्रधानमन्त्री 
िोजगाि काययक्रम संचालन तनरे्दस्शका, २०७५ को र्दफा २(१) बमोस्जम गाउँपातलकाले बेिोजगािको 
तथयाङ्क अद्यावतधक गिेि, सचुीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमवककिण गिी प्राथतमकता क्रम अनसुाि, 
कामका लातग िोजगाि काययक्रममा संलग्न गिाई िोजगािी दर्दनपुने व्यवस्था िहेकोमा, कायायलयले 
कामका लागी िोजगाि काययक्रम कायायन्वयनका लातग तनरे्दस्शकामा उल्लेस्खत व्यवस्थाहरुको पालना 
नगिी अत्यातधक संख्यामा योजना छनौ  भएको, प वायधाि एवम ् अन्य ववकास तनमायणका लातग 
अतधकाँश योजना छनौ  नभई, अनतु्पार्दनमलुक कायय गिाउने गिी योजना छनौ  भएका छन ्। साथै 
श्रतमकको संख्या पतन अत्यातधक िहेकोले काययक्रमको उद्देश्य अनरुुप लक्ष्य हाँतसल गने गिी 
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कायायन्वयन भएको पाईएन । यस काययक्रम अन्तगयत स्थानीय तहतभत्रका वडाहरुमा सडक नाला, 
मो ि बा ो, पयय वकय पाकय ,  ववधालय वाल तनमायण,  वकृ्षािोपण जस्ता कायय लगायतका काययक्रम 
सञ्चालन गिी यस वषय ३९९ जनालाई िोजगािी उपलव्ध गिाई रु.२६३४१३५।०० - खचय गिेको 
छ । लस्क्षत वगयलाई 8 दर्दनरे्दस्ख 9० दर्दनसम्म िोजगािी उपलब्ध गिाई श्रतमक ज्याला, प्रशासतनक 
ि काययक्रम खचय समेत खचय लेखेका छन ् । उक्त खचयवा  लस्क्षत वगयमा अल्पकालीन िोजगािी 
सजृना भए तापतन कामको र्दीगोपना तथा र्दीघयकालीन िोजगािी सजृयना भएको रे्दस्खंरै्दन । 

५६ कस्न् न्जेन्सी खचयको अतभलेख : सावयजतनक खरिर्द तनयमावली २०६४ को तनयम १०(७) अनसुाि 
लागत अनमुान तयाि गर्दाय लागत अनमुानको ५ प्रततशतमा नबढ्ने गिी कस्न् न्जेन्सी खचय समावेस 
गनय सवकने ि  नेपाल सिकाि अथय मन्त्रालयको तमतत २०७०।१।१५ को तनणययअनसुाि खचय गर्दाय 
प जँीगत प्रकृततको २ प्रततशत ि अन्य सानाततना खचय ३ प्रततशतभन्र्दा नबढ्ने गिी खचय गनय सवकन े
ब्यवस्था  गिेको छ । कायायलयबा  योजना कायायन्वयन गने क्रममा प्रत्येक काययक्रम खचयबा  ३ 
प्रततशत का र्दिले तबलबा  यस्तो िकम कट्टी गने गिेको छ । यसिी कट्टी गिी खचय  गिेको 
िकमको काययक्रमगत कस्न् न्जेन्सी खचयको अतभलेख खडा गिी िाख्न ुपनेमा िाख्न ेगिेको छैन । 

 

५७ सावयजतनक पिीक्षण - स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ७८ वमोस्जम स्थानीय तहले 
सावयजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकािी, दर्दगो ि भिपर्दो वनाउन काययक्रमको सामास्जक पिीक्षण 
अन्तगयत सावयजतनक पिीक्षण ि सावयजतनक सनुवुाई गनुयपने व्यवस्था बमोस्जमको कायय भएको   
पाइएन । सावयजतनक पिीक्षणको अभावमा आतथयक कािोबािमा जवफरे्दवहता ि पािर्दयस्शताको प्रबद्र्धन 
गने काययमा बाधा पने रे्दस्खन्छ । अतः ऐन अनसुाि सावयजतनब सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता सम्बन्धमा 
सावयजतनक परिक्षण ि सावयजतनक सनुवुाइ गनुय पने रे्दस्खन्छ ।  

 

५८ भ्रमण खचय :  लसु्म्बनी प्ररे्दश अन्तगयतका स्थानीय तहका पर्दातधकािी तथा सर्दस्यले पाउने सवुवधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा भ्रमण खचय तनयमावली, २०६४ बमोस्जम कायायलयको काममा कमयचािी 
तथा पर्दातधकािीलाई भ्रमण खचय भकु्तानी गर्दाय रे्दस्खएका व्यहोिाहरु रे्दहाय बमोस्जम छन ्.  

 अतधकांश भ्रमणको उद्देश्य ि स्पष्ट प्रयोजन कायायलयकै कामका लातग भएको हो भनी 
सतुनस्ित हनुे ववश्वसनीय आधाि नरे्दस्खएको । 

 तनयमानसुाि भ्रमण अतभलेख खाता निहेकाले पर्दातधकािी तथा कमयचािीको भ्रमण सम्बन्धी 
एवककृत ववविण प्राप्त हनु नसकेको । 

 भ्रमण पिात ्तोवकए बमोस्जम भ्रमण प्रततवेर्दन पेश नगिी अतधकांश भ्रमणको भ्रमण खचय 
भकु्तानी गने गिेको ।   

अतः स्पष्ट प्रयोजन ि उद्देश्य बेगि अतधकांश ७ दर्दनको समयावधी िाखी भ्रमण खचय भकु्तानी गिेको 
अवस्थाबा  भ्रमण खचय भकु्तानीमा र्दरुुपयोगको सम्भावना रे्दस्खयो । त्यसैले तोवकएको काननुी 
व्यवस्थाको पालना गरै्द भ्रमण खचयमा हनु सक्ने अतनयतमतता ि र्दरुुपयोग तनयन्त्रण गनय भ्रमण आरे्दश 
स्वीकृत गने पर्दातधकािीले ध्यान दर्दनपुर्दयछ ।   

 

५९ प्रकोप व्यवस्थाप कोष  यसमा रे्दहायका व्यहोिाहरु रे्दस्खएका छन ्।  
५९.१ सतमतत गठन- ववपद् जोस्खम न्य नीकिण तथा व्यवस्थापन ऐनमा प्रत्येक स्थानीय तहले बढीमा १५ 

जना सर्दस्य िहेको स्थानीय ववपर्द व्यवस्थापन सतमतत गठन गनुय पने व्यवस्था छ। पातलकाले ऐनमा 
तोवकए बमोस्जमको सतमतत गठन गिेको छ ।  

 

५९.२ कायय योजनाः ववपद् जोस्खम न्य तनकिण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को र्दफा २९ मा जोस्खम 
न्य तनकिण तथा व्यवस्थापन तनयमावली २०७६ को तनयम ८ मा स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन, प्ररे्दश 
ववपद् व्यवस्थापन काययकािी सतमततबा  ि काययकािी ि कतयव्य ि अतधकाि परिषर्द, सतमततको काम 
स्वीकृत एवककृत क्षेत्रगत नीतत तथा काययक्रम अनरुुप हनुे गिी स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन योजना 
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तजुयमा गिी कायायन्वयन गने, ववपद् प वय सवै पक्षको समन्वय ि संलग्न गिाउन,े बजे  ववतनयोजन गने, 

लगाउने। प्रभाववत क्षेत्रमा उद्दाि ि िाहत व्यवस्था गने सतमतत गठन गने, तयािी तथा प्रततकायय सतमतत 
गठन गने, तथयाङ्क अद्यावतधक गने, ववपद् स चना प्रणाली ववकास ि सञ्चालन, नगिेको अनगुमन गने 
सवहतको कायययोजना तयािी, कमयचािी क्षमता अतभववृद्धको व्यवस्था ि काययक्रम, घिपरिवािको पवहचान 
गने गिाउन ेसम्बन्धी व्यवस्था छ । पातलकाले ऐन तथा तनयमावलीमा तोवकएका काययहरु गिाउन ु
पर्दयछ। 

५९.३ वावषयक प्रततवेर्दन -  ववपद् जोस्खम न्य नीकिण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४  को र्दफा ४५ मा 
स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सतमततले प्रत्येक आतथयक वषयमा गिेको कामको ववविण सवहतको वावषयक 
प्रततवेर्दन तयाि गिी स्जल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमतत तथा प्ररे्दश ववपद् व्यवस्थापन काययकािी सतमतत 
समक्ष पेस गनुयपने व्यवस्था छ । पातलकाले कामको ववविण सवहतको वावषयक प्रततवेर्दन तयाि गिी 
सम्वस्न्धत सतमततमा पेस गिेको पाइएन । ऐनमा भएको व्यवस्थाको पालना हनुपुर्दयछ । 

 

६० सिकािी तथा सावयजतनक जग्गा संिक्षण उपयोग तथा हक हस्तान्तिण  - स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को र्दफा ९७ मा गाउँपातलका तथा गाउपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्रको सिकािी, सामरु्दावयक 
तथा सावयजतनक सम्पस्त्तको िेखरे्दख, ममयत सम्भाि ि संिक्षण गनुय पने व्यवस्था छ । ति पातलकाले 
आफ्नो क्षेत्रतभत्रको सावयजतनक सम्पस्त्तको ममयत सम्भाि एवं संिक्षण गिेको अतभलेख िाखेको पाइएनन 
। अतः पातलकाले आफ्नो क्षेत्र तभत्रको सम्पस्त्तको िेखरे्दख ममयत सम्भाि एवं संिक्षणका लातग समेत 
अतभलेख व्यवस्स्थत गरिन ुपने रे्दस्खन्छ । 

 

६१ कोतभड-१९ महामािी तनयन्त्रण तफय   
६१.१ जोस्खम आकंलन ि प वय तयािी:- कायायलयले कोतभड महामािी तनयन्त्रणका लातग, आकलन गिी प वय 

तयािी ि महामािी पतछ तनयन्त्रण तथा िोकथामका लातग कायययोजना बनाएको हनुपुर्दयछ । 
कायायलयले स्वास्थय शाखा प्रमखुको संयोज्वकत्वमा क्वािेन् ीन संचालक सतमतत, नगि प्रमखुको 
संयोजकत्वमा नगिस्तिीय क्वािेन् ीन सतमतत तथा नगिस्तिीय सी सी एम सी सी उल्लेख गिेको 
भएतापतन कोतभड महामािीबा  हनुे जोस्खम आंकलनका लातग तथा महामािी पतछ तनयन्त्रण ि 
िोकथामका लातग कायययोजना बनाएको रे्दस्खएन ।  

 

६१.२ स्जन्सी र्दास्खला - प्ररे्दश आतथयक कायायववधी तनयमावली २०7४, को तनयम ४8 मा कायायलयमा 
िहेको ि खरिर्द गिी वा नगिी वा कुनै प्रकािले हस्तान्तिण भई वा वस्तगुत सहायता वा अन्य कुनै 
प्रकािबा  प्राप्त हनु आएको स्जन्सी मालसामानको ववविण ि मलु्य समेत खलुाई स्जन्सी वकताबमा 
सात दर्दनतभत्र आम्र्दानी बाँतध से्रस्ता खडा गिी अधावतधक गिी िाख्न ुपने व्यवस्था छ ।पातलकाले 
प सँ्जगत स्शषयकबा  कोतभड व्यवस्थापनको लातग खरिर्द गिेको रे्दहायका स्जन्सी सामाग्री र्दास्खला 
गिेको छैन । अतः तनयमावलीको व्यवस्था अनरुुप स्जन्सी मालसामानको ववविण ि मलु्य समेत 
खलुाई से्रस्ता खडा गिी अधावतधक गिी िाख्न ुपर्दयछ ।  
भौ न भकु्तानी पाउन े सामाग्री परिमाण  खचय  
४४।७७।१।५ कृष्ण ईन् िनेशनल मास्क स्यानी ाईजि १६००० ४९९९६८ 
४७। रे्दबेन्र के सी मास्क ४००० १२२०४० 
४८।७७।१।१० पोखिेल ब्याग सप्लाययस मास्क १५८०० ३१६००० 

६७।७७।२।२३ नािायण ववष्ठ यातायात खाना खचय आदर्द  २५९४४१ 
    ११९७४४९  
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६१.३ ववपद् व्यवस्थापन तफय - 11 2076/07/21 पातलकाले ववपद् व्यवस्थापनका  लातग ववतभन्न 10 
व ा सप्लायसय सँग को ेशनमा रु.4138738।– िकम खचय गिेकोमा तनम्नानसुाि व्यहोिा रे्दस्खयो 
। 

क) पातलकाले ववपद्का लातग चावहने आवश्यक सामग्रीको आवश्यकताको पवहचान गिेको छैन 
। आवश्यक सामाग्रीको पवहचान गनुयपर्दयछ । 

ख) पातलकाले खिीर्द गिेका सामाग्री वडा कायायलयहरुमा हस्तान्तिण गिेको छ।ति पातलकाले 
खिीर्द भएको सामाग्रीहरु कतत जोस्खममा िहेका मातनसहरुलाई ववतिण गिीयो ि कतत 
मौज्र्दातमा बाँकी छन ् भन्ने ववविण लेखापिीक्षणको क्रममा माग भएकोमा पेश नभएकोले 
खिीर्द भएको सामाग्रीहरुको स्थलगत अवलोकलन गिी पातलकाले सामाग्रीहरुको अध्यावतधक 
ववविण पेश गनुयपने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4138738 

६१.४ िाहत ववतिण तफय - कोिोना जोस्खम तथा व्यवस्थापनको लागी पातलकाले प क प क गरि ववतभन्न ५ 
व ा गोश्वािा भौचि माफय त रु. 7,591,172.00 को चामल र्दाल लगायतका  िाहात सामग्री खिीर्द 

गिेकोमा ववतिणको भिपाई  शे्रष्ताको साथमा नभएकोले ववतिणको भिपाई पेश गनुयपने रु. 

 

 

 

 

      7591172 

६१.५ समन्वय, अनगुमन व्यवस्था ि प्रततवेर्दन प्रणाली- कायायलयले आसंवकत व्यस्क्तहरुको तनयमन तथा 
समन्वय गनय नगि प्रमखु तथा स्वास्थय संयोजकले अनगुमन ि तनयमन तथा समन्वय गने गिेको 
जानकािी गिाएतापतन CMC तथा Cove Team को काययसम्पार्दनको प्रततवेर्दन तयाि गने गिेको रे्दस्खएन 
। नगिवपलकाल कोभीड सम्बन्धी तथयांक स्वास्थय कायायलयमा पठाउने गिेकोमा Online System 
चाल ु भएपतछ स्वास्थय मन्त्रालयमा अनलाइन प्रणाली माफय त पठाउने गिेको पाइयो सिुक्षाकमीहरु, 
स्वास्थयकमी, प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी ि नेपाली सेना समेतको व्यवस्था िहेको बसु्झयो ।  

 

६२ मोतबलाईजेशन पेश्की - सावयजतनक खरिर्द तनयमावली,2064 अनसुाि तनमायण व्यवसावयलाई दर्दएको 
तनमायण पेश्की सोही तनयमावली अनसुाि फछ यौ  भएको हनुपुर्दयछ । कायायलयले रे्दहाय अनसुािको  

मोतबलाईजेशन पेश्की  फछ यौ  नभई बाँकी िहेकाले तनयमानसुाि फछ यौ  हनुपुर्दयछ ।   . 
ववविण पेश्की तलनेको नाम िकम 

सिस्वती मा.तब. भवन तनमायण योजना वडा नं. ३ ओतसयन कन्स्ट्रक्सन  ४५०००० 
गौिीखोला कल्ब य  पञ्चरे्दवी तनमायण सेवा  १०००००० 
स्वास्थय संस्था नभएका वडामा भवन तनमायण सम्रा  तनमायण सेवा ९१५००० 
कुशमु स्वास्थय चौकीको अधिुो भवन तनमायण सम्रा  तनमायण सेवा १६५००० 
तब.वप. स्मतृी बहउुरे्दश्यीय सामरु्दावयक भबन 
तनमायण 

सम्रा  तनमायण सेवा ५००००० 

वडा कायायलय रे्दस्ख ढलैया सम्म कालोपते्र भक्त तनमायण सेवा प्रा.तल. १८८०००० 
 जम्मा ४९१०००० 

 

 

 

६३ पेश्की बाकँी -आतथयक काययववतध तथा ववस्त्तय उत्तिर्दावयत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ४७ )१(  
अनसुाि पेश्की फछ यौ  हनुपुर्दयछ । कायायलयबा  रे्दहाय अनसुाि संस्था, तनमायण 
व्यवसायीलाइय,कमयचारि तथा उपभोक्ता सतमततलाई भकु्तानी भएको पेश्की रु.२५४१००० म्यार्द 
नाघेको रे्दस्खन्छ । म्यार्द नाघेको पेश्की तनयमानसुाि पेश्की फछ यौ  हनुपुने रु. 
ववविण पेश्की तलनेको नाम िकम 

र्दतलत लस्क्षत काययक्रम लस्क्षत वगय आय आजयन काययक्रम उ.स. ३००० 

 

 
 

 २५४१००० 
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यवुा लस्क्षत तथा य वा स्विोजगाि ि खेलकुर्द सम्बस्न्ध काययक्रम 
संचालन गनय 

सहािा स्पो य क्लब फते्तपिु  २०००० 

ववपद् तथा प्रकोप ब्यवस्थापन कोषमा िकम जम्मा गरि खचय गने कुसमु एम्वलेुन्स प्रबन्ध एवंम खरिर्द सतमतत २००००० 
गाउँपातलका तभत्रका ववतभन्न भाषा कला सांस्कृततक तथा 
पिम्पिागत संिक्षण ि प्रबद्धयन काययक्रम संचालन गनय 

ज्ञान बहार्दिु कोिी १०००० 

गाउँपातलका तभत्रका ववतभन्न भाषा कला सांस्कृततक तथा 
पिम्पिागत संिक्षण ि प्रबद्धयन काययक्रम संचालन गनय 

तसतािाम थारु ५००० 

 जम्मा २३८००० 

 

ववविण पेश्की तलने संस्था।उ.स.को नाम िकम 

गाउँपातलकाको समपिुक कोषमा िकम जम्मा गिी खचय गनय ईम्पे स  ेक्नोलोस्ज नेपाल प्रा.तल. १६००००० 

गाउँपातलकाको समपिुक कोषमा िकम जम्मा गिी खचय गनय लक्ष्मी माध्यातमक ववद्यालय  ३८८००० 

ववद्यतु लाईन ववस्ताि वडा नं. ३ आशतुोष इन्फ्रा ईस्न्जतनयरिङ्ग ३००००० 
निहिी भण्डािीको घि रे्दस्ख कालोपते्र  निहिी भण्डािीको घि रे्दस्ख कालोपते्र तन.उ.स. १५००० 
 जम्मा २३०३०००  

६४ आन्तरिक लेखापिीक्षण तर्फ - स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को र्दफा ७७ (२) मा स्थानीय तहले 
आतथयक कािोबािको तनयतमतता, तमतव्यवयता, काययर्दक्षता ि प्रभावकािीताको आधािमा प्रत्येक चौमातसक 
समाप्त भएको एक मवहना तभत्र आन्तरिक लेखापिीक्षण गिाउन ुपने उल्लेख छ । गाउपातलकाले यस 
बषयको आन्तरिक लेखापिीक्षण सशतय काययक्रम ि ववस्त्तय हस्तान्तरित काययक्रमहरुको स्जल्ला स्स्थत 
कोष तथा लेखा तनयन्त्रक कायायलयबा  ि स्थातनय सस्न्चत कोष अन्तिगत गाउपातलका चाल ु ि 
प सँ्जगत खचयको गाउपातलका कै आन्तरिक लेखापिीक्षकबा  आतथयक बषयको अन्त्यमा एकै प क 
गिाएको रे्दस्खयो । आन्तिीक लेस्खिीक्षणबा  औल्याएका ब्यहोिाहरु उपि कायायलयले प्रततकृया दर्दन े
ि फर्छ्यौ  गने गिाउने गिेको रे्दस्खएन । तसथय कान नमा तोवकए बमोस्जम आतथयक कािोबािको 
आन्तरिक लेखापिीक्षण गिाइ आन्तरिक तनयन्त्रण प्रणालीलाइ प्रभावकािी बनाइन ुपछय । गाउपातलका 
चाल ुतथा प सँ्जगत खचयको आन्तरिक लेखापिीक्षणबा  उल्लेख गिेको ब्यहोिाहरु रे्दहाय अनसुाि िहेको 
छ -  

 

६४.१ तगवट्ट, ढुङ्गा, वालवुाको  उपभोग - चाल ुआ.व.मा उपभोक्ता सतमतत माफय त सञ्चातलत अतधकांश सडक 
आयोजनाहरुको तनमायण कायय गर्दाय तगवट्ट, ढ ङ्गा वालवुाको प्रयोग ठ लो परिमाणमा प्रयोग भएको रे्दस्खयो 
। गाउँपातलकाद्वािा नदर्दजन्य पर्दाथयको ठेक्का नलागेको अवस्थामा तगवट्ट, ढुङ्गा वालवुा प्रयोग गिे वापत 
प्रचतलत र्दििे  अनसुाि गाउँपातलका कायायलय वा वडा कायायलयमा िाजश्व बझुाई प्रयोग गनुय पनेमा 
तनस्ज ट्याक् िद्वािा ढुवानी गरि ट्याक् ि धतनलाई सार्दा भिपाई प्रयोग गरि उपभोक्ता सतमततहरुले 
ढुवानीका नाममा गाउंपातलकामा बझुाउन ुपने िाजश्वको िकम बझुाएको रे्दस्खयो । यसिी गाउंपातलका, 
प्ररे्दश सिकाि ि स्जल्ला समन्वयमा जाने िाजश्वको क्षतत भैिहेको रे्दस्खन्छ । तसथय यस वकतसमको 
कायय गाउँपातलकाले प णय रुपमा िोकथाम गरि िाजश्व बवृद्ध तफय  ध्यान जान ु पर्दयछ । यस बषय 
गाउँपातलका माफय त उपभोक्ता सतमततहरुलाई ढुङ्गा, तगवट्ट वालवुाको भकु्तानी गिेको िकम रे्दहाय 
बमोस्जम उर्दाहिणको लातग प्रस्ततु गरिएको छ ।  
तस.नं. तमतत/गो.भौ.नं. आयोजनाको नाम तगवट्ट ढुङ्गा वालवुा वापत ट्याक् ि  

धतनलाई बझुाएको िकम 

1 २०७७/३/२९- ११५ ने.िा.आ.वव.स ययलालपिु िा.सो.- ४ को शौचालय तनमायण  78500 

२ २०७७/३/२९- २८१ वडा नं. ४ बाँधकुो घि रे्दस्ख स्क ल सम्मको बा ोमा ग्राभेल ७४४०० 

३ २०७७/३/२३- 164 वडा नं. ८ को बा ो स्तिोन्नती खल्लागाउँ तनमायण ५६७०५.२ 

४ २०७७/३/२९- २८१ वडा नं. ४ बाँधकुो घि रे्दस्ख स्क ल सम्मको बा ोमा ग्राभेल  ७४४००. 
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५ २०७७३/२८- २३५ वडा नं. ७ ननकउपिु को हरि शंकिको घि रे्दस्ख शाखा 
नहिसम्मको बा ो तनमायण 

१०२३००. 

६   मौवा ोलमा त बन्ध- ९ २३८७००. 

७   छववलाल थारुको घि रे्दस्ख पस्िम बा ो स्तिोन्नती- ३ ५९५००. 

८   कलवीि थारुको घिजानेबा ोमा ह्य मपाईप ि बा ो तनमायण-
३ 

२६७३७० 

९   व कुतलपिु बा ो स्तिोन्नती- २ १५१२०० 

जम्मा ११०३०७५  

६४.२ िकमान्ति  तथा  श्रोतान्ति:- िाप्ती सोनािी गाउँपातलकाको ववतनयोजन ऐन, २०७४ ि आतथयक 
काययववतध तनयतमत तथा व्यवस्स्थत गनय बनेको कान न २०७७ मा व्यवस्था भएवमोस्जम गाउँपातलकाको 
बजे को कुनै एक बजे  उपस्शषयक अन्तगयतको खचय स्शषयकमा िकम नपगु भएमा सो नपगु भएको 
िकम कुनै एक वा एक भन्र्दा बवढ स्शषयकमा बचत हनुे िकमबा  २५% मा नबढ्ने गिी  गाउँ 
काययपातलकाले िकमान्ति गनय सक्ने काननुी व्यवस्था िहेको छ ।गाउँकाययपातलकाले तभन्न तभन्न 
समयमा गिी वडा समेतका करिव १३७ भन्र्दा बवढ काययक्रम तथा आयोजनाको िकमान्ति गरिएको 
छ । तसथय सकेसम्म िकमान्ति ि स्शषयकान्ति  गनय नपने गिी  शरुुमा नै बजे  ववतनयोजन गिी 
कायायन्वयन गने तफय  कायायलयको ध्यान दर्दनपुने रे्दस्खन्छ । 

 

६४.३ योजना अनगुमन/तनरिक्षण तथा अस्न्तम भकु्तानी - स्थानीय सकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ वमोस्जम 
योजनाहरुको कायय सम्पन्न पिात गदठत अनगुमन सतमततबा  हिेक योजना अनगुमनितनिक्षण गरि 
अस्न्तम भकु्तानी दर्दन ुपर्दयछ । ति कायायलयले उपभोक्ता सतमतत माफय त सञ्चातलत आयोजनाहरुको मात्र 
अनगुमन गरि अस्न्तम भकु्तानी गिेको रे्दस्खयो । ठेक्का पट्टाका माध्यमबा  सम्पन्न भएका 
आयोजनाहरुको समेत अनगुमन, तनरिक्षण गरि अस्न्तम भकु्तानी दर्दने व्यवस्था गनुय पर्दयछ . 

 

६४.४ आायोजना फिफािकः- स्थानीय सिकाि सन्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ८४२(ङ) अनसुाि 
आयोजनाहरु सम्पन्न भए पतछ फि-फािकका लातग प्रमखु प्रशासवकय अतधकृतले प्रततवेर्दन तयाि गिी 
काययपातलकाको वैठकमा पेश गनुय पने व्यवस्था भएकोमा यस स्थानीय तहबा  सम्पन्न भएका 
आयोजनाको हकमा पिीक्षण गर्दाय त्यस्तो प्रततवेर्दन पेश भई काययपातलकाबा  सो सम्बन्धमा आवश्यक 
तनणयय भएको पाईएन । यसले ऐनको पालनामा कमजोिी रे्दस्खएको छ । 

 

६४.५ बजे  स्शषयक गाउँपातलका चाल ुखचय  

६४.५.१ गौ.भो.नं. २३ तमतत २०७६/६/७ हाइवे पोष्ट िाविय रै्दतनक, िा.सो.- ८ लाई जनवहतमा जािी सन्रे्दश 
वापतको िकम भकु्तानी तलएको  ववतभन्न तमततका प्यान ववल प्रयोग गरि भकु्तानी दर्दएको रु. 
७६,४००।- सन्र्दभयमा पेश भएका ववलहरु प्रचतलत नेपाल कान न अनसुाि रु. २०,०००।- भन्र्दा 
मातथको अंकको भकु्तानी गर्दाय भ्या  ववलको प्रयोग हनु ुपने वा VAT छु को प्रमाण संलग्न हनुपुने 
साथै कायायलयको अतग्रम आरे्दश वा सम्झौता समेत संलग्न निहेकाले संलग्न गिी तनयतमत हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 ७६४०० 

६४.५.२ गौ.भो.नं. २९७ तमतत २०७६/११/२० तनम्न संघ/संस्थाहरुको ववतभन्न कामको स्शलस्शलामा भकु्तानी 
भएको िकम बैंक र्दास्खला अथवा सम्बस्न्धत फमयले बसु्झतलएको नरे्दस्खएकोले तनयतमत हनुपुने रु. 
तस.नं. संघ/संस्थाको नाम कामको ववविण िकम (कि वाहेक) कैवफयत 

१ सद्भाव वप्रन् ीङ्ग प्रसे, नेगं. छपाई     ६२,२१७.00  
खरिर्द आरे्दशमा अस्ख्तयाि प्राप्त 
व्यस्क्तको हस्ताक्षि नभएको 

२ तसव  प्लाजा िेषु्टिेन् , कोहलपिु अतततथ सत्काि खचय      ३०,३२८.00    

जम्मा      ९२,५४५.00     

 

 

९२५४५ 
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६४.५.३ किािनामा बेगि खचय:- आतलनगि ि ढलैया समेत गाउँपातलकको ववतभन्न नाकामा ढुङ्गा, तगवट्ट वालवुाको 
चोिी तनकासी िोवक गाउँपातलका माफय त िाजश्व संकलन काययमा खव एको भतन रे्दहाय वमोस्जमका 
व्यस्क्तहरुले रे्दहायको तमतत ि गो.भौ.नं.बा  डोि हास्जिी फािम ि ठाडो तनवेर्दनका भिमा िकम 
भकु्तानी तलएको, प्रचतलत किाि सेवा ऐन अनसुाि किािनामा गरि भकु्तानी दर्दनपुनेमा ऐनको पालना 
नगिेको रे्दस्खयो । तसथय सेवा सवुवधा पाउने आधाि/प्रमाण संलग्न निहेकाले संलग्न गिी तनयतमत हनु ु
पर्दयछ ।साथै यसिी ऐन कान नको पालना नगरि ख ाईएका व्यस्क्तहरुबा  क न क न नाका, घा , नदर्द 
तथा खोलानालाबा  कतत िाजश्व उठेको तथयो ? कतत परिमाण नदर्दजन्य पर्दाथयको तनकासी भयो ? सो 
सम्बस्न्ध िेकडय समेत संलग्न हनुपुने रु. 
तस.नं. तमतत/गो.भौ.नं. पािीश्रतमक बसु्झतलनेको नाम अवतध नाकाको नाम िकम 

१ ०७७/१/१४- ३६४ 
प्रदर्दप कुमाि िजक, िा.सो.-४ समेत 

जना १४ 
०७६ चैत्र १ रे्दस्ख ऐ.ं ३० आतलनगि, ढलैया  ३०३००० 

२ ०७७/२/११- ४१५ 
धनवीि कामी, िा.सो.- ८ समेत जना 

११ 
०७६ चैत्र ७ रे्दस्ख ०७७ वैशाख २१ नखुलेको ३५८०८० 

३ ०७७/३/१४- ४८४  ोपबहार्दिु खडका, िा.सो.- २ ०७६ चैत्र ७ रे्दस्ख ०७७ वैशाख २७ नखुलेको २८००० 

४ 

०७७/३/२३- ५५१ 

श्री दर्दतलप कुमाि के.सी. ०७६/११/९ रे्दस्ख ०७७/१/२३ नखुलेको 31500 

५ श्री यवुक चौधिी ०७७/१/१ रे्दस्ख ०७७/१/३१ नखुलेको २१७०० 

६ 
श्री वकिण कुमाि वव.क. समेत जना 

१३) 
०७७/१/१ रे्दस्ख ०७७/१/१५ नखुलेको १३५८०० 

जम्मा ८७८०८०  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८७८०८० 

६४.५.४ गौ.भो.नं. ४२४ तमतत २०७७/२/२० सशस्त्र प्रहिी बल बेश क्याम्प, शम्शेिगंजका कमयचािी श्री 
स्शतल न्यौपाने माफय त  ायि खरिर्द काययको रु. २४,००।- (भ्या  समेत)  भकु्तानी गर्दाय कायायलयको 
खरिर्द आरे्दश ि स्जन्सी र्दास्खला प्रततवेर्दन संलग्न गिेको रे्दस्खएन साथै सोही भौ.नं. तथा तमततमा प्रदर्दप 
कुमाि िजकलाई ३,२४,०००।-  ववलभिपाई बेगि कायायलयले खचय लेखेको रे्दस्खएकोले उक्त खचय 
िकम िकम कुन प्रयोजनको लातग हो ? प्रयोजन समेत खलेुको ववलभिपाई संलग्न गिी तनयतमत 
गनयपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

३२४००० 

६४.५.५ गौ.भो.नं. ५६८ तमतत २०७७/३/२६ तनम्न क्याम्पसहरुलाई अनरु्दान तनकासा दर्दएको िकमको प्रचतलत 
कान न वमोस्जम सक्कल ववल भिपाई संलग्न गिी तनकासा दर्दन ुपनेमा सो गिेको रे्दस्खएन तसथय खचयका 
ववल भिपाई संलग्न िाखी तनयतमत हनुपुने रु. 
  

तस.नं. क्याम्सको नाम, ठेगाना अनरु्दान भकु्तानी िकम 

१ श्री लस्क्ष्म सामरु्दावयक क्याम्पस, कचनापिु- २    200,000.00  

२ श्री जन-तसदे्दश्वि बहमुखुी क्याम्पस, फते्तपिु- ६    200,000.00  

जम्मा    400,000.00  
 

 

 

 

४००००० 

६४.५.६ गौ.भो.नं. ६०१ तमतत २०७७/३/२९ VAT ववल वेगि खचय:-  वडा ४ अन्तिगत मकु्त कम्लहिी 
भवनको काम सम्पन्न गिी अध्यक्ष श्री पावयती थारु माफय त ववतभन्न किकट्टा गिी भकु्तानी गएको िकम 
रु. ९,४७,९१०।- मध्ये ईट्टा खरिर्द वापत पेश गिेको श्री कृष्ण भ सी भाव या, नेगं.- १९ को ववल 
नं. ३८ (तमतत २०७७/३/१) बा  रु. १,८२,०००।- को प्रचतलत नेपाल सिकािको कान न 
वमोस्जम रु. २०,०००।- माथीको अंकमा VAT ववलबा  कािोबाि हनु ुपनेमा PAN  ववल पेश गिी 
भकु्तानी तलएकोले उक्त ववलको १३% ले हनुे भ्या  रु. २३,६६०।- िकम अशलु उपि गिी बेरुज ु
खाता र्दास्खला हनुपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२३६६० 
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६४.५.७ गौ.भो.नं. ८३ तमतत २०७७/३/२ वडा नं. ४ को वावषयक काययक्रमबा  श्री ने.िा.आ.वव.स ययलालप ि- ४ 
को लातग Dell desktop Coputer थान- १ ि फो ोकवप सवहतको Printer थान- १ रु. ५१,५००।- 
मा खरिर्द गिेको, उक्त सामान नेपाल सिकािको प्रचतलत ऐन, तनयम वमोस्जम खरिर्द आरे्दश तथा 
स्जन्सी र्दास्खला संलग्न निहेको ि ववद्यालयलाई सामाग्री हस्तान्तिण गनुय पनेमा नगिेकोले प्रमाण पेश 
हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

५१५०० 

६४.५.८ गौ..भो.नं. २८७ तमतत २०७७/३/२९ वडा नं. ८ को धमोती रे्दस्ख बेलवास सम्मको बा ो तनमायण 
वापत खचय लेखेको िकम रु. १,५१,०००।- लेस्ख कायायलयले घनश्याम थारुलाई भकु्तानी गिेकोमा 
उक्त तनमायण काययको प्राववतधक ल.ई., प्राववतधक ववल, कायय सम्पन्न प्रततवेर्दन ि सम्झौता वेगि भकु्तानी 
गिेको िकम तनयतमत भएको रे्दस्खएन तसथय आवश्यक कागजात संलग्न गरि तनयतमत गनुय पने रु. 

 

 

 

 

 

१५१००० 

६४.५.९ गौ..भो.नं. ३६३ तमतत २०७७/३/३१ वडा नं. २ को उभोस अध्यक्ष श्री तगता भण्डािी िहेको 
खानेपानी धािा जडान वापत कायायलयले ४,९८,०००।- खचय लेस्ख उभोलाई भकु्तानी गिेकोमा 
प्राववतधक योजना तबल ि कायय सम्पन्न प्रततवेर्दनमा उल्लेख रु. ४,३३,४११।०६ िहेको छ । 
प्राववतधक म ल्याङ्कन भन्र्दा बवढ रु.६४५८९ भकु्तानी गिेको िकम असलु उपि हनुपुने रु.  

 

 

 

 

 

६४५८९ 

६४.५.१० गौ.भो.नं. १२० तमतत २०77/३/३० तबल भिपाई बेगि खचय ववद्यालय प्रवलीकिण (Retrofitting) 

भकुम्पबा  क्षतत भएको भवन पनु:तनयमाण/ममयत संभािका लातग कायायलयले बषायन्तको अन्त्यमा श्री 
गणेश मा.वव.िा.सो.- ९ ढकेिीलाई रु. १५,००,०००।– ववलभिपाई बेगि भकु्तानी गिेको पाइयो । 
साधािणतया कायायलयले खचय लेख्र्दा ववल भिपाई, प्राववतधक म ल्याङ्कन, काययसम्पन्न ववल, नापी वकताब, 

स्वीकृत ल.ई., सम्झौता आर्दी संलग्न िाखी भकु्तानी गनुय पनेमा संलग्न निहेकोले संलग्न िाखी 
तनयतमत गनुयपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५००००० 

 

 

 

 



राप्ती सोनारी गाउँपालिका 
सञ्चित कोष वििरण आलथिक िषि 2076/77 

                                                                                                                                                            अनसुचुी-1 

(रु. हजारमा)  
क्र.स. स्थालनय 

तह 

ञ्चजल्िा आय 
 जम्मा 

आय 

व्यय 
 

गत िषिको 
 ञ्चजम्मेिारी 

संघ तथा प्रदेश 
अनदुान 

राजश्व  
बाँडफाड  
रकम 

आन्तररक 

आय 

अन्य 

आय 

चाि ुखचि प ञँ्चजगत 

खचि 
अन्य खचि जम्मा 

खचि 
मौज्दात 

1 2 3 4 5 6 

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

(7+8+9) 
11 

(1+6-10) 
1 राप्ती सोनारी गाउँपालिका बाँके 102467 ४३०३३१ 130482 13773 233925 ८०८५११ 513211 215949 75459 ८०४६१९ १०६३५९ 

 

 

बेरुज ुबलगिकरण (लबलनयोजन, राजस्ि, धरौटी र अन्य कारोबार) 
                                                                                                                                                            अनसुचुी-२ 

(रु. हजारमा) 

प्रारञ्चम्िक बेरुज ु प्रलतवक्रयाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असिु 
गनुिपने 

लनयलमत गनुिपने पेस्की 
दफा संख्या 

रकम 

दफा संख्या 

रकम 

दफा संख्या 

रकम 

अलनयलमत 
िएको 

प्रमाण 
कागजात पेश 
निएको 

राजस्ि िगत 
ञ्चजम्मेिारी नसारेको 

सोधिनाि 
नलिएको 

जम्मा 

 

सैद्धाञ्चन्तक
 

िगती
 

सैद्धाञ्चन्तक
 

िगती
 

सैद्धाञ्चन्तक
 

िगती
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अद्यािलधक बेरुज  ञ्चस्थलत 

                                                                                                                                                             अनसुचुी-३ 
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
ञ्चजल्िा गत िषि 

सम्मको 
बाँकी 

समायोजन यो िषिको फर्छ्यौट बाँकी बेरुज  यो िषि सम्परीक्षणबाट 
कायम बेरुज ु

यो िषिको बेरुज ु कुि बेरुज ुबाँकी 

बाँके १३०४३९ ० ० १३०४३९ ० ५४९०५ १८५३४४ 

 


