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ljifoM n]vfk/LIf0fsf] k|f/lDes k|ltj]bg .  

 

 

>L प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू, 

िौकुण्ड गााँउपाललका 
गााँउ काययपाललकाको sfof{no, 

सरमथली¸रसुवा . 
 

 n]vfk/LIf0f P]g, @)&% cg';f/ To; sfof{nosf] cfly{s aif{ @)&&.)&* sf] ljlgof]hg÷/fh:j÷w/f}6L÷cGo 

sf/f]af/sf] cfly{s ljj/0f tyf ;f];Fu ;DalGwt sfuhkq / ljj/0f k/LIf0f u/L ldlt २०७८।०६।१८ df 5nkmn 

kZrft\ tof/ ul/Psf] kfgf ३१ sf] k|f/lDes k|ltj]bg o;};fy 5 . 

sfof{noaf6 k]; ePsf] cfly{s ljj/0fk|ltsf] pQ/bfbloTj lhDd]jf/ JolQmsf] xf] . n]vfk/LIfssf] 

pQ/bfloTj cfly{s ljj/0f k/LIf0f u/L k|ltj]bg ug'{ xf] . k|ltj]bgdf plNnlvt Joxf]/fsf ;DaGwdf jfudtL प्ररे्दश 
cfly{s sfo{ljlw P]g २०७४ sf] bkmf ३८ वमोजजम #% lbgleq km5\of}{6 u/L ;Dk/LIf0f u/fpg' x'g]5 . pQm ;doleq 

km5\of}{6 u/L ;Dk/LIf0f gu/fPdf jf ;Dk/LIf0f u/fO{ afFsL /x]sf Joxf]/fx? ;dfj]z u/L n]vfpQbfoL 

clws[t÷sfo{kflnsf k|d'vnfO{ hfgsf/L u/fOg] Joxf]/f lgb]{zfg';f/ cg'/f]w ub{5' .   

      

 

               ====================== 
            -प्रेम वहार्दरु मङु्गमेि_ 
                lgb]{zs 

af]wfy{ tyf sfof{y{M  

>L ;+l3o dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno,  

l;+xb/jf/, sf7df08f}F M– k|ltj]bg ;+nUg 5 .  

 

>L sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no, 

w'Gr], /;'jf M– k|ltj]bg ;+nUg 5 .  
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लेखापरीक्षणको प्रारजभभक प्रनतवेर्दि 

कायायलय र स्थाि:- िौकुण्ड गााँउपाललका 
गााँउ काययपाललकाको कायायलय, 

सरमथली¸रसुवा . 
आधथयक वर्य:- 207७/7८ 

पर्दाधिकारी 
अवधि कुल वेरुजू पेश्की बााँकी 

रे्दखी सभम 

प्रमुख प्रशासकीय 
अधिकृत 

श्री िवदर्दप राई 207७/०4/०1 २०७७/०८/१० 
३३७६९५६६।१९ 13691659.00 श्री िेत्रराज धगरी २०७७/१०/०७ 207८/०3/31 

लेखा प्रमुख श्री सुवोि प्रसार्द सापकोटा 207७/०4/०1 207८/०3/31 

 

• पररचय: स्थािीय शासि पद्िनतलाई सुदृढ गरी स्थािीय तहमा वविानयकी, काययकाररणी र न्द्यानयक अभ्यासलाई 
संस्थागत गरै्द स्थािीय सरकारको संचालि गिे उद्रे्दश्यले यस गाउाँपाललकाको स्थापिा भएको हो । स्थािीय 
सरकारले संचालि गिे काययमा सहकाररता, सह–अजस्तत्व र समन्द्वयलाई प्रवद्यिि गिुय र स्थािीय सरकारका 
काममा जिसहभाधगता, उत्तरर्दानयत्व, पारर्दलशयता सुनिजश्चत गरी िागररकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रर्दाि गिुय 
गाउाँपाललकाको उद्रे्दश्य रहेको छ । यस गााँउपाललका अन्द्तगयत ६ वडा, २८ सभा सर्दस्य, १२६ वगय ककलोलमटर क्षेत्रफल 
तथा ११८२४ जिसंख्या रहेको छ । 

• संवैिानिक र कािूिी व्यवस्था:- िेपालको संवविािको िारा २१४ बमोजजम स्थािीय तहको काययकाररणी अधिकार 
संवविाि र संघीय कािूिको अधििमा रही िगरपाललकामा निदहत हुिे र िारा २२१ मा व्यवस्थापकीय अधिकार 
गाउाँ  सभामा रहिे व्यवस्था छ । स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ अिुसार स्थािीय तहको शासि व्यवस्थाको 
सामान्द्य निरे्दशि, नियन्द्त्रण र सञ्चालि गिे अलभभारा पाललकाको हुिे उल्लेख छ ।सोही अधिकार बमोजजम 
गााँउपाललकाले कायय गरै्द आएको छ । 

• आधथयक कारोवारको जस्थती:- स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को र्दफा ६९ र ७२ वमोजजम यस गााँउपाललकाले 
प्राप्त गरेको आय, अिुर्दाि तथा सहायता समेत स्थािीय सरकारले पेश गरेको आधथयक वर्य 207७/7८ को एकीकृत 
आय-व्यय दहसावको संक्षक्षप्त अवस्था रे्दहाय बमोजजम रहेको  छ:- 

cfo tkm{ Joo tkm{ 

l;=g+= ljj/0f /sd l;=g+= ljj/0f /sd 

! ut jif{sf] lhDd]jf/L   ! rfn' vr{    
  gub     s_ ;+3Lo ljQLo ;fdfgLs/0f 31142000 
  ;++lrtsf]if  29705000   v_ k|b]z ljQLo ;dfgLs/0f 7427205 
  w/f}l6  1315790   u_ /fhZj afF8kmfF6 ;+3Lo ;/sf/ 31401000 
  k|sf]k Joj:yfkg sf]if 76481   3_ /fhZj afF8kmfF6 k|b]z ;/sf/ 4431000 
  मदहला तथा वालवाललका तथा जेष्ट िागररक कोर् १००००००   ª_ cfGtl/s >f]t 4663000 
  अपाङ्ग पुिस्थायपिा कोर् १००००००   k"+hLut vr{   
  र्दललत सहायता कोर् १००००००   s_ ;+3Lo ljQLo ;fdfgLs/0f 37137000 
  ववववि कोर्  २५१९९६८   v_ k|b]z ljQLo ;dfgLs/0f 0 
@ ;+3Lo ljQLo x:tfGt/0f     u_ /fhZj afF8kmfF8 ;+3Lo ;/sf/ 14824000 
  s_ ljQLo ;dfgLs/0f cg'bfg 86600000   3_ /fhZj afF8kmfF8 k|b]z ;/sf/ 1962000 
  v_ ;zt{ cg'bfg 137384080 @ ª_ cfGtl/s >f]t 20001000 
# k|b]z ;/sf/af6 k|fKt cg''bfg     ;zt{ cg'bfg vr{   
  s_ ljQLo ;dfgLs/0f cg'bfg 10000000   s_ ;+3Lo ;z{t cg'bfg 115603152.44 
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  v_ ;zt{ cg'bfg 32779000   v_ k|b]z ;z{t cg'bfg 23366407 
$ ljifout lgsf;f /sd     lgsf;f lkmtf{ 0 
  s_ ;fdflhs ;'/Iff 38616091   ljifout lgsfosf] vr{   
  v_ :yfgLo k"jf{wf/ ljsf; ;fem]bf/L sfo{qmd 10174862 # ;fdflhs ;'/Iff 38616091 
  u_ k|b]z k"jf{wf/ ljsf; ;fem]bf/L sfo{qmd 11134564   :yfgLo k"jf{wf/ 10174862 
  3_ PsLs[t :jf:Yo k”j{fwf/ ljsf; sfo{s|d 791000   PsLs[t :jf:Yo k"j{fwf/ ljsf; sfo{s|d 791000 
  ª_ k|wfgdGqL /f]huf/ 6300000 $ k|wfgdGqL /f]huf/ 5660063.3 
% cfGtl/s cfo     k|b]z k"jf{wf/ ljsf; ;fem]bf/L sfo{qmd 11134564 
  s_ cfGtl/s /fh:j 2521593.42 % sf]=n]=lg=sf . k| n]=lg=sf lkmtf{   
  v_ /fh:j afF8kmfF8 ;+3Lo ;/sf/ 46436000   s_ ;+3Lo ;zt{ cg'bfg lkmtf{  21780927.56 
  u_ /fh:j afF8kmfF8 k|b]z ;/sf/ 6437000   v_ k|b]z ;zt{ cg'bfg 9412593 
  3_ cGo cfo 0   k|sf]k Joj:yfkg sf]if vr{ ४८८८५९९ 
^ w/f}l6 k|fKtL 2807150   w/f}6L lkmtf{ 1856000 
& k|sf]k Joj:yfkg sf]if 3500000  ^ af+sL df}Hbft   
८ ववववि कोर् आय 25000   ;|]:tf cg';f/ a}+s af+sL  25519239.12 
       

w/f}6L af+sL 2266940 
        k|sf]k Joj:yfkg sf]if २५१९९६८ 

        

मदहला तथा वालवाललका तथा जेष्ट िागररक 
कोर् 

१०००००० 

       अपाङ्ग पुिस्थायपिा कोर् १०००००० 

       र्दललत सहायता कोर् १०००००० 

       ववववि कोर्  २५४४९६८ 
  hDdf 43,21,23,579.42    hDdf 43,21,23,579.42 
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यायलयको िाम M िौकुण्ड गााँउपाललका                                      आ.व.२०७७।७८                                                                   
र्दफा भौ.िं., लमनत र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

फछ्यौको 
वववरण 

 उल्लेखखत कारोवारको समविगत लेखापरीक्षण योजिा, इकाईगत लेखापरीक्षण योजिा, कायायलयले पेश गरेको 
आधथयक वववरण, व्यवस्थापि प्रनतनिधित्व पत्र, आन्द्तररक लेखापरीक्षण प्रनतवेर्दि र अन्द्य वववरण समेतलाई 
आिार मािी लेखापरीक्षण सभपन्द्ि गरीएको छ ।िेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मािर्दण्ड तथा मागयर्दशयिमा 
समेत िमूिा छिौट गरी लेखापरीक्षण सभपन्द्ि गिय सककिे आिार तथा महालेखापरीक्षकको कायायलयले 
निर्क्यौल गरेको जोखखममा आिाररत रही लेखापरीक्षण सभपन्द्ि गरीएको छ । सारभूतरुपमा उल्लेखिीय 
िरे्दखखएका व्यहोराहरुलाई प्रनतवेर्दिमा समावेश गररएको छैि। लेखापरीक्षण वाट रे्दखखएका व्यहोरा उपर 
व्यवस्थापि पक्षसंग लमनत २०७८।०६।१८ मा छलफल सभपन्द्ि भएको छ । 

  

1.  ववत्तीय वववरण –स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को नियम ७२(२) मा िेपाल सरकारले नििायरण गरे 
बमोजजमको आय र व्ययको वगीकरण तथा खचय शीर्यक सभबन्द्िी व्यवस्था अवलभबि गिुयपिे तथा नियम 
७६(२) मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजजमको ढााँचामा लेखा राखु्नपिे व्यवस्था गरेकोमा यस 
पाललकाले २०७६।२।१९ मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भएको NEPSAS based ढााँचामा प्रनतवेर्दि तथा 
लेखाङ्कि गरेको पाईएि । स्वीकृत ढााँचामा प्रनतवेर्दि गि ेतफय  गााँउपाललकाको ध्याि जािुपिे रे्दखखन्द्छ । 
त्यसैले तोकेबमोजजमका ववत्तीय वववरणहरु तथा खाताहरु अद्यावधिक गरी आय र व्ययको वास्तववक 
जस्थनत रे्दखखिे गरी लेखाङ्कि गिुयपर्दयछ । 

  

2.  आन्द्तररक नियन्द्त्रण प्रणालीीः स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि २०७४ को र्दफा ७८ वमोजजम आन्द्तररक 
नियन्द्त्रण प्रणाली तयार गरर लागु गिुयपिेमा लागु गरेको पाईएि। यस सभवन्द्िमा रे्दखखएका अन्द्य व्यहोराहरु 
तपलशल वमोजजम रहेका छि ।  

➢ स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, 2074 को र्दफा 11 अिुसार आफ्िो क्षेत्रलभत्रको आिारभुत तथयांक 
संकलि, अलभलेखांकि र व्यवस्थापि तथा अिावधिक गिुयपिे सो गरेको पाईएि ।  

➢ स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को र्दफा ७१ मा गाउपाललका तथा िगरपाललकाले आफ्िो 
अधिकारक्षेत्रलभत्रका ववर्यमा स्थािीयस्तरको ववकासका लाधग आवधिक, वावर्यक, रणिीनतगत ववर्य 
क्षेत्रगत मध्यकालीि तथा र्दीघयकालीि ववकास योजिा तयार गरी कायायन्द्वयिमा ल्याएको पाईएि । 

➢ स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, 2074 को र्दफा 13 वमोजजम आधथयक वर्य शुरु हुिुभन्द्र्दा पन्द्र दर्दि 
अगाबै पाललकाल े आफ्िो क्षेत्रलभत्रको निमायण सामाग्री मूल्य, ज्याला, भाडा तथा अन्द्य महशुलको 
स्थािीय न्द्युितम र्दररेट तोर्क्िु पिेमा तोकेको पाईएि। 

➢ स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को र्दफा १०२ अिुसार स्थािीय तहहरुले आफ्िो अधिकारक्षेत्र 
लभत्रका ववर्यमा ऐि तथा सोको अधििमा रही नियम निरे्दलशका, काययववधि र मापर्दण्ड  बिाउिुपिेमा 
यस पाललकाले हालसभम १२ ऐि, ३ नियमावली, २२ काययववधि १ निरे्दलशका  र अन्द्य ९ समेत ४७ 
कािुि एवं काययववधि निमायण गरी कायायन्द्यिमा ल्याएको छ । 

➢ अन्द्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापि ऐि, २०७४ को र्दफा १७ बमोजजम मध्यकालीि खचय संरचिा तयार 
गिुयपिेमा पाललकाल ेसो बमोजजम मध्यकालीि खचयको संरचिा तयार गरेको पाईएि ।  

➢ सावयजनिक खररर्द नियमावली, 2064 को नियम 7 र 8 मा खररर्दको गुरुयोजिा र वावर्यक खररर्द 
योजिा तयार गिुयपिेमा तयार गरेको पाईएि। 
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 ➢ सावयजनिक खररर्द नियमावली, 2064 को नियम 97 अिुसार यस वर्य काययसभपन्द्ि भएका आयोजिा 
तथा काययक्रमहरु उपभोर्क्ता सलमनतलाई हस्तान्द्तरण गिुयपिेमा गरेको पाईएि । 

➢ संस्था र्दताय ऐि, २०३४ र्दफा ३ पाललकाबाट संचालि भएका ववलभन्द्ि योजिा निमायण कायय गिय सभझौता 
गठि गरेका उपभोर्क्ता सलमनत ऐिको उर्क्त व्यवस्था अिुसार मान्द्यता प्राप्त हुिे गरी र्दताय गरेको 
पाइएि।  

➢ मुल्य अलभवदृ्धि कर नियमावली, २०53 को नियम 6क मा ठेर्क्का सभझौता र कर भुर्क्तािीको 
जािाकारी सभवजन्द्ित आन्द्तररक राजस्व कायायलयलाई िदर्दई आधथयक वर्यको अन्द्तमा मात्र दर्दएको तथा 
इ टीडडएस गरेको पाइएि। 

➢ निजामती सेवा ऐि, 2049 को र्दफा ५क वमोजजम कमयचारीहरुको कायय वववरण विाई लागू गरेको 
पाईएि । 

➢ निजामती सेवा ऐि, 2049 को र्दफा 7 ख2 वमोजजम तलवव प्रनतवेर्दि पाररत गराएर मात्र तलव भत्ता 
भुर्क्तािी गिुयपिेमा कायायलयले तलवी प्रनतवेर्दि पाररत िगरी वर्यभरीमा रु.२०३२७५८७।६६ खचय लेखेको 
पाईयो । 

➢ पाललकाले २०७७।७८ को अवधिमा भएको आफ्िो आधथयक कारोवारको अिुसुची २११ वमोजजम ढााँचामा 
वावर्यक प्रनतवेर्दि तयार गरेको पाईएि । 

➢ पाललकाले काययक्रमगत तथा योजिागत खाता राखेको पाईएि । साथै पाललकाबाट यस वर्य संचाललत 
काययक्रम तथा योजिाको कायायन्द्यवयि र सेवा प्रवाह समेतको वावर्यक काययक्रम अिुसारको प्रगनत तयार 
गरेको पाईएि।  

➢ राजस्व संकलि सभबन्द्िमा सचुिा प्रबबधिको प्रयोग गरी सबै कारोबार बैककङ्ग प्रणाली माफय त गिे 
गरेको रे्दखखएि । 

➢ स्थानिय तहले आफ्िो क्षेत्रमा कायायन्द्वयि हुिे आयोजिाको बबश्लेर्ण गरी सभभाब्य आयोजिाको बैंक 
खडा गरेको रे्दखखएि । 

➢ दर्दगो बबकास योजिा (२०१५-३०) लाई कायायन्द्वयि गिे सन्द्र्दभयमा लक्ष्यलाई आन्द्तररकीकरण गिे र 
मध्यकाललि लक्ष्यहरु तोकक मुल्याङ्कि गिे कायय भएको रे्दखखएि । 

➢ पाललकाले जजन्द्सी सामािको एकीकृत वववरण तथा सहायक जजन्द्सी खाता अध्यावधिक िगरी वडा 
कायायलय तथा ववलभन्द्ि संघ संस्थालाई ववतरण गरेको पाईयो । 

➢ वडा कायायलयमा रहेका जजन्द्सी सामाि सदहतको अलभलेख रे्दखखिे गरी पाललकाको मूल जजन्द्सी खाता 
अध्यावधिक गरेको पाईएि । 

➢ जजन्द्सी निरीक्षण प्रनतवेर्दिमा उल्लेख भए अिुसार ववलभन्द्ि मालसामाि ममयत तथा लललाम गिुय पिेमा 
गरेको पाईएि ।  

➢ कुिै रकमको भुर्क्तािी दर्दाँर्दा ररत पुगेको वा िपुगेको जााँच गरी रलसर्द ववल भपायइहरुमा लसललसलेवार 
िभवर राखख कायायलय प्रमुखले तोकेको कमयचारीले भुर्क्तािी भएको जिाउिे छाप समेत लगाई र्दस्तखत 
गरी प्रमाखणत गिुयपिेमा सो अिुसार गरेको पाईएि । 

➢ ठेर्क्काहरुको ववस्ततृ वववरण रे्दखखिे गरी ठेर्क्का अलभलेख खाता र कजन्द्टन्द्जेन्द्सी खाता राखेको पाईएि। 

➢ स्थािीय तहले निमायण व्यवसायी तथा उपभोर्क्ता सलमनत माफय त कायय गराएकोमा निमायण काययमा 
प्रयोग हुिे सामािको गुणस्तर परीक्षण गरेको पाइएि । 
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फछ्यौको 
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➢ पाललकाले आयोजिा।काययक्रम छिौट गर्दाय उपभोर्क्ता सलमनतको तपयmबाट िगर्द लागत सहभाधगता जुट्िे 
आयोजिालाई प्राथलमकता दर्दिुपिे,मा सो िगरेको र लागत सहभाधगता सदहतका लागत अिुमाि तयार 
गरेको रे्दखखएि । 

➢ सञ्चाललत योजिाको सूचिा पाटीमा आय–व्यय, अपेक्षक्षत र वास्तववक लाभका साथै उपभोर्क्ताको 
योगर्दाि र काययसभपार्दि लगायतका ववर्यमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सदहतको सावयजनिक सुिुवाई र 
सावयजनिक परीक्षणलाई अनिवायय गिुय गराउिु पिेमा अधिकांशतीः पालिा भएको पाईएि। 

➢ वातावरणको संरक्षणको एकककृत दर्दघयकालीि योजिा तयार गरेको पाइएि ।शहरीकरण भैरहेका स्थािलाई 
मध्यिजर राख्रै्द फोहोरमैला ब्यबस्थापि स्थल पदहचाि एबं कायययोजिा तयार गरेको पाईएि ।  

          तसथय पाललकाले आन्द्तररक नियन्द्त्रण प्रणालीलाई तोकीए बमोजजम प्रभावकारी र ववश्वशिीय 
बिाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बिाउिे तफय  ध्याि दर्दिुपिे रे्दखखन्द्छ ।  

3.  बजेट पेश, पाररत र अजख्तयारी - स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को र्दफा ७१ मा स्थािीय तहले 
आगामी आधथयक वर्यको राजश्व र व्ययको अिुमाि काययपाललकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गत ेलभत्र 
पेश गि ेर यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्द्तलभत्र सभाबाट पाररत गिुयपिे व्यवस्था छ 
। सोही ऐिको र्दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दर्दिलभत्र स्थािीय तहका प्रमुखल ेप्रमुख 
प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खचय गि ेअजख्तयारी प्रर्दाि गिुयपिे व्यवस्था छ । यस स्थािीय तहमा 
उपाध्यक्ष श्री सजृिा लामाल े२०७७।३।१० गते रु.३२ करोड ३५ लाख ३१ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश 
गरेकोमा २०७७।०३।१० मा पाररत भएको छ। यसैगरी स्थािीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई 
बजेट खचय गि ेअजख्तयारी प्रर्दाि गरेको रे्दखखएतापिी काययक्रम र खचय उल्लेख गरी अजख्तयारी दर्दएको 
रे्दखखएि । ऐिमा भएको व्यवस्थको कायायन्द्वयि गिुयपर्दयछ । 

  

4.  जजभमेवारी फरक – स्थािीय तहको सजञ्चत कोर्मा गत ववगतको बााँकी, यस वर्य प्राप्त र खचय भएको 
रकम स्पष्ट रे्दखखिे गरी दहसाब राखे्न र जजभमेवारी एककि गिुयपर्दयछ । तर स्थािीय तहको लेखापरीक्षण 
प्रनतवेर्दिअिुसार गत वर्यको अन्द्त्यमा रु३५१४७५५४।६३ मौज्र्दात कायम भएकोमा यो बर्यको शरुुमा 
रु.२९७०५००० जजभमेवारी सारेको रे्दखखयो । जस अिुसार लेखापरीक्षण प्रनतवेर्दिमा उल्लेख भएको भन्द्र्दा 
रु.५४४२५५४।६३ घटी जजभमेवारी सरेको सभबन्द्िमा यककि गिुयपिे रे्दखखएको रु......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

५४४२५५४।६३ 

 

5.  बैक दहसाब लमलाि – स्थािीय तह सरकार संचालि ऐि, २०७४ को र्दफा ७६(२) बमोजजम स्थािीय तहले 
आफ्िो कारोबारको लेखा महालेखा नियन्द्त्रक कायायलयको लसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको 
ढााँचामा राखु्नपिे उल्लेख छ । सो बमोजजम मालसक रुपमा स्रसे्ता र बैक खाताको दहसाब लमलाि ववबरण 
तयार गिुयपिेमा स्थािीय तहले सञ्चालि गरेको रे्दहायबमोजजमको खाताको बैंक दहसाब लमलाि वववरण 
तयार िगरेको कारण निभिािुसार फरक पिय गएकोले बैंक दहसाब लमलाि वववरण तयार गरी यककि 
गिुयपर्दयछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 लस.ि.ं खाताको िाम शे्रस्ता अिसुार बााँकी बैंक स्टेटमेण्ट अिसुार 
बााँकी फरक 

१ संधचत कोर् २५५१९२३९।१२ २६६४५२४४।८० ११२६००५।६८  
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6.  चौमालसक पूाँजीगत खचय - आधथयक काययववधि नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजजम स्वीकृत भएको 
काययक्रममा नियम २५ बमोजजम चौमालसक प्रगनत वववरण विाई पेश गिुयपिे र चौमालसक काययलक्ष्य तथा 
कययक्रम बमोजजम काययसभपार्दि सभपन्द्ि गरी कययक्रम कायायन्द्वयि गिुयपिे व्यवस्था छ। गााँउपाललकाले 
उपलव्ि गराएको वववरण अिुसार चौमालसक पुजजगत खचयको जस्थनत रे्दहाय बमोजजम छ ।तेस्रो चौमालसकमा 
कुल पुाँजीगत खचयको ८६।२५ प्रनतशत तथा आर्ाढ मदहिामा मात्र ४९।७० प्रनतशत खचय भएको रे्दखखन्द्छ । 
वर्ायन्द्तमा हतारमा काम गराउाँर्दा कामको गुणस्तरमा असर पि ेरे्दखखएकोले नियममा भएको व्यवस्था अिुरुप 
आर्ाढमा खचय गि ेपररपाटीमा नियन्द्त्रण गिुयपर्दयछ । 

  

  

पूाँजीगत खचय शीर्यक 
कुल खचय 

चौमालसक खचय (रु.हजारमा) आर्ाढ मदहिाको 
मात्र खचय प्रथम चौमालसक र्दोस्रो चौमालसक तेसोचौमालसक 

पूाँजजगत वववत्तय हस्ताितरण समेत १०१८२२ ३१९१ १३८५८ ८४७७२ ४१६८४ 

प्ररे्दश पुवायिार १११३५ ० ० १११३५ ८९४१ 
स्थािीय पुवायिार १०१७५ ० ० १०१७५ १०१७५ 
एकीकृत स्वास्थय पुवायिार ७९१ ० ० ७९१ ७९१ 
कूल खचय: १२३९३३ ३१९१ १३८५८ १०६८७४ ६१५९१ 
खचय प्रनतशत १०० २।३१ ११।१८ ८६।२५ ४९।७०  

  

7.  क्षते्रगत बजेट र खचय - स्थािीय तहको एकीकृत, समािुपानतक र दर्दगो ववकासका क्षेत्रगत रुपमा समािुपानतक 
बजेट ववनियोजि गरी खचय गिुयपिे हुन्द्छ । यस पाललकाको २०७७।७८ को क्षेत्रगत बजेट र खचयको जस्थनत 
रे्दहायअिुसार रहेको रे्दखखन्द्छ । 

  

 मुख्य क्षेत्र वावर्यक वजेट रु हजारमा खचय रकम रु 
हजारमा 

खचय प्रनतशत 

आधथयक ववकास २६५९५ १९४२६ ७३।०४ 
सामाजजक क्षेत्र  १७३७९९ १४९७२९ ८६।१५ 

पूवायिार ववकास क्षेत्र ९६५५३ ७४०२७ ७६।६७ 

वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापि ३३०० ३२४७ ९८।३९ 

ववत्तीय व्यवस्थापि र सुशासि ६९१८ ३३२० ४७।९९ 

कायय सञ्चालि तथा प्रशासनिक खचय ५६९३६ ४२२१४ ७४।१४ 

जभमा ३६४१०१ २९१९९३ ८०।१८ 
 

  

8.  योजिा र कायायन्द्वयि – स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को र्दफा २४ बमोजजम स्थािीय तहले योजिा 
बिाउाँर्दा सहभाधगतमूलक, उत्पार्दिमूलक र प्रनतफल प्राप्त योजिा छिौट गरी प्राथलमकककरण गिुयपिे 
व्यवस्था छ ।साथै योजिा बिाउाँर्दा मध्यम तथा र्दीघयकालीि प्रकृनतका आयोजिाहरुको सूची समेत तयार 
गरी कायायन्द्वयिमा ल्याउिु पिे व्यवस्था छ। कायायलयले योजिा छिौट गर्दाय ऐिमा भएको व्यवस्था अिुरुप 
र्दीघयकालीि प्रकृनतका ठुला योजिा छिौट िगरी सािासािा र टुके्र योजिामा ठुलो मात्रामा बजेट छुट्याएको 
अवस्था छ । सािा तथा टुके्र योजिामा वजेट ववनियोजि गर्दाय दर्दघयकालीि उपलव्िी िहुाँिे हुाँर्दा यस्ता 
काययमा नियन्द्त्रण गरी ठुला योजिा छिौटलाई प्राथलमकतामा राखखिुपर्दयछ ।यस वर्य उपभोर्क्ता सलमनतमाफय त 
भएका कामका योजिाहरु रे्दहायअिुसार छि:् 

  

 क्र. सं. वववरण योजिा संख्या रकम 

१ रु १ लाख भन्द्र्दा कमको योजिा ११ १०५०००० 

२ रु एक लाख एक रे्दखख पााँच लाख सभमका योजिा ९९ २९९०५००० 

३ रु ५ लाख रे्दखख १० लाख सभमका योजिा ३५ २२२४०००० 

४ र्दश लाख एक रे्दखख ५० लाख सभमका योजिा ३ ७१००००० 

५ ५० लाख भन्द्र्दा माथीका - - 

   जभमा 148 ६०२९५०००  
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र्दफा भौ.िं., लमनत र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

फछ्यौको 
वववरण 

9.  आन्द्तररक लेखापरीक्षण - स्थािीय तह संचालि ऐि, २०७४ को र्दफा ७७ (२) मा स्थािीय तहले आधथयक 
कारोबारको नियलमतता, लमतव्यनयता, काययर्दक्षता र प्रभावकारीताको आिारमा प्रत्येक चौमालसक समाप्त भएको 
एक मदहिा लभत्र आन्द्तररक लेखापरीक्षण गराउिु पि ेउल्लेख छ। यस स्थािीय तहले २०७७।७८ को आधथयक 
कारोबार मध्ये कोर् तथा लेखा नियन्द्त्रक कायायलयवाट केजन्द्रय वजेट शीर्यकको आन्द्तररक लेखापरीक्षण 
गरेको उल्लेख गराएतापिी गाउपाललका तफय को आन्द्तररक लेखापरीक्षण गराएको छैि ।कायायलयमा एक 
आलेप साहायक पााँचौ तहको कमयचारीको पर्दपुती  भएतापिी आन्द्तरीक लेखापरीक्षण गरी प्रनतवेर्दि तयार 
गरेको रे्दखखएि। तसथय कािुिमा तोककए बमोजजम सव ैआधथयक कारोबारको आन्द्तररक लेखापरीक्षण गराई 
आन्द्तररक नियन्द्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बिाउिे तफय  ध्याि दर्दिुपर्दयछ । 

  

 

10.  आधथयक सहायता – स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ मा स्थािीय तहको रकमबाट आधथयक सहायता, 
चन्द्र्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अिुर्दाि ववतरण गिय पाउिे व्यवस्था रहेको रे्दखखरैं्दि । यस स्थािीय तहले 
घर आगलागी गजभभर रोग उपचार खचय साहायता समेतका काययमा कुल १४ जिा व्यजर्क्तलाई प्रकोप 
व्यवस्थापिकोर् वाट रु१८५०००।०० आधथयक सहायता ववतरण गरेको पाइयो । यस्तो खचयमा लमतव्यनयता 
कायम गिुय पर्दयछ । 

  

11.  न्द्यायीक सलमनत – स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को र्दफा ४६ रे्दखख ५३ सभम अधिकार क्षेत्र तथा 
न्द्याय सभपार्दि प्रकक्रयाको व्यवस्था गरेको छ । सलमनतमा परेको उजुरीमध्ये मेललमलाप प्रकृनतका आिारमा 
ववामर्द र्दताए भएको३ मदहिालभत्र टुङ्गो लगाउिे व्यवस्था छ । तर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त वववरण 
अिुसार गतबर्य फछ्र्यौट वा कारबाही ककिारा गरी टुङ्गो लगाउि बाकी २ र यो बर्य थप भएको २२ गरी 
कुल २४ वववार्द र्दताय भएकोमा १९ वटा वववार्द फछ्ययौट भएको र ५ वााँकी रहेको वववरण प्राप्त भएको छ। 
न्द्याय सभपार्दि प्रकक्रयालाई ऐिले तोकेको भयार्दलभत्र फछ्र्यौट वा कारबाही ककिारा गरी टुङ्गो लगाउिुपर्दयछ 
। 

  

12.  खािा तथा ववववि खचय – स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को र्दफा ७१ बमोजजम व्ययको बजेट अिुमाि 
आन्द्तररक आयको पररधिलभत्र रही औधचत्यताको आिारमा ववववि खचय गिुयपिे व्यवस्था छ । यस स्थािीय 
तहले यो वर्य खािा तथा ववववितफय  रु १७४२७३०।०० खचय गरेको छ ।यस्तो खचयमा लमतव्यनयता कायम 
गिुय पर्दयछ । 

  

 कर र्दस्तुर एवं आन्द्तररक आय   
13.  कर तथा शुल्क असुली - स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को र्दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृत 

सभपवत्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्यवसाय कर र वहाल ववरौटी शुल्क उठाउिे व्यवस्था 
रहेको छ । गााँउपाललकाले ती आय शीर्यकमा आय अिुमाि र असुली जस्थनत रे्दखखिेगरी  अिुमाि र 
असुलीको वववरण तयार िगरेकोले अिुमाि र असुली लभडाि गिय सककएि ।साथै गााँउपाललका लभत्र रहेका 
करर्दाताहरुको अलभलेख व्यवजस्थत िरहेको एवं बुझाउि ल्याएको अवस्थामा मात्र कर एवं शुल्क बुझी 
पररपाटी रहेकोले उजल्लखखत असुली यथाथय मान्द्ि सर्क्िे अवस्था रे्दखखएि ।तसथय आफ्िो क्षेत्रलभत्र करर्दाताको 
अलभलेख अद्यावधिक गरी करको र्दायारामा ल्याउिु पर्दयछ । 

  

14.  आन्द्तररक आय – स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को पररच्छेर्द ९ ववत्तीय अधिकार क्षेत्र अन्द्तगयत 
ववलभन्द्ि कर तथा शुल्क लगाउिे व्यवस्था छ । यो वर्य गााँउपाललकाले आन्द्तररक आयको श्रोतगत आाँकलि 
गरेको रे्दखखएि ।तथापी स्थािीय तहमा लसफाररस र्दस्तुर मालपोत र्दस्तुर वहाल कर जस्ता लशर्यकवाट यो 
वर्य रु २५२१५९३।४२ आभर्दािी गरेको रे्दखखएता पनि सवै वडाहरुवाट संकलि भएको आयको अलभलेख तयार 
िगरेका कारण वास्तववक आय तथा र्दाखखला गिय वााँकी आयका सभवन्द्िमा एककि गिय सकीएि । 
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र्दफा भौ.िं., लमनत र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

फछ्यौको 
वववरण 

15.  रलसर्द नियन्द्त्रण खाता- आधथयक काययववधि तथा वववत्तय उत्तरर्दानयत्व ऐि, 2076 को र्दफा 51 मा ऐि 
वमोजजम राखु्नपिे प्रत्येक कारोवारको लेखा राखु्नपिे उल्लेख छ । सो अिुसार िगर्द आभर्दािी गिे कायायलयले 
राजश्व असुल गिय प्रयोग हुिे मालपोत रलसर्द एवं िगर्दी रलसर्दको छपाई गरी रलसर्द नियन्द्त्रण खाता प्रववजष्ट 
गरी सो बाट वुझेर लगेको अलभलेख राखी रलसर्द नियन्द्त्रणलाई व्यवजस्थत गिुय पर्दयछ। गााँउपाललकाले सो 
अिुसार व्यवजस्थत तररकाले रलसर्द नियन्द्त्रण खाता राखेको पाइएि । जसवाट २०७७ आर्ाढमा वााँकी भएका 
वास्तववक रलसर्द तथा 207७।7८ मा छपाई गररएका रलसर्द सो अिुसार जभमा रलसर्द ठेलल मध्ये वडामा 
उपलव्ि गराईएका रलसर्द र जजजन्द्समा वााँकी रहेका वास्तववक रलसर्दको एककि गिय सर्क्िे आिार भएि । 
िगर्दी रलसर्द खाता प्रमाखणत गरी िराखेको तथा ववलभन्द्ि वडालाई रलसर्द वुझाएको रलसर्द मध्ये यस वर्य 
प्रयोग भै वााँकी रहेको रलसर्दको वववरण तयार िगरेकोले रलसर्दवाट प्राप्त सवै आभर्दािी र्दाखखला भए िभएको 
एककि हुि सकीएि ।राजश्व असुलीमा प्रयोग हुिे िगर्दी रलसर्दको नियन्द्त्रण खाता राखी प्रमाखणत गिे 
व्यवस्था कायायन्द्वयि गिुय पर्दयछ।  

  

16.  राजश्व लेखाीः राजश्व असुल गर्दाय रलसर्द अिुसार असुली रे्दखखिे रै्दनिक आभर्दािी ककताव मलेपफा ि १०२,  
राजश्वको गोश्वरा भौचर मलेपफा ि १०३, राजश्व आभर्दािीको लशर्यकगत खाता मलेपफा ि १०४, राजश्व 
आभर्दािीको रै्दनिक गोश्वरा खाता मलेपफा ि १०५, राजश्व आभर्दािीको  वैङ्क िगर्दी ककताव मलेपफा  ि 
१०८, राजश्व आभर्दािीको आधथयक वववरण मलेपफा ि ११० जस्ता खाता राखी वैंक र्दाखखला पश्चात गोश्वारा 
भौचर उठाई राजश्व असुल गिुयपिेमा रलसर्द वाट लसिै वैङ्क र्दाखखला रकम गरी वैंक स्टेटमेन्द्ट अिुसार 
आभर्दािी जिाउिे गरेको छ। जसवाट र्दाखखला राजश्व खातामा लभडाि गिय सककएि । राजश्व आभर्दािीका 
सवै वववरण तयार गरी आभर्दािी लभडाि गिे व्यवस्था कायायन्द्वयि गिुयपर्दयछ । 

  

17.  एभवुलेन्द्स संचालिीः गााँउपाललकाले एभबुलेन्द्स संचालि गर्दाय सोबाट प्राप्त आभर्दािी र खचय रे्दखखिे अलभलेख 
तयार गिुय पर्दयछ। गााँउपाललकाले यो वर्य 2077 चैत्र मदहिामा एभबुलेन्द्स खररर्द गरर संचालि गरेकोमा यो 
वर्य एभबुलेन्द्स वाट प्राप्त आभर्दािी भनि रु 25,000 राजश्व आभर्दािी वािेको रे्दखखन्द्छ । गााँउपाललकाल े
एभबुलेन्द्स संचालि वाट प्राप्त भएको आभर्दािी तथा सोमा भएको खचय को अलभलेख तयार िगरेकोले 
एभबुलेन्द्स मा भएको खचय तथा आभर्दािी सभबन्द्िमा एकीि गिय सककएि । एभबुलेन्द्स तफय को खचय र 
आभर्दािीको व्यवजस्थत अलभलेख राखे्न तफय  पाललकाको ध्याि जािु पर्दयछ ।  

  

18.  उपभोक्ता सलमनत र्दतायीः  सावयजनिक खररर्द नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता सलमनतबाट कायय 
गराउिे व्यवस्था छ । संस्था र्दताय ऐि २०३४ को र्दफा ३ मा कुिैपनि संस्था वविािसदहत र्दताय िभएमा 
कािूिी मान्द्यता दर्दि लमल्िे रे्दखखरै्दि। पाललकाले यो बर्य ववलभन्द्ि १२७ उपभोक्ता सलमनतसाँग सभझौता गरी 
कायय गराई रु ६०२९५००० भुक्तािी गरेकोमा यसरी कायय गिय गठि भएका उपभोक्ता सलमनत ऐिको उक्त 
व्यवस्थाअिुसार र्दताय भएको पाइएि। त्यस्ता सलमनतहरु स्थािीय स्तरमा सञ्चाललत आयोजिाको निमायण 
गिय अस्थायी रुपमा गठि हुिे र कायय सभपन्द्ि पश्चात ्सलमनत ववघटि हुिे हुाँर्दा निमायण कायय सभपन्द्ि 
भएका आयोजिा सञ्चालि तथा ममयत सभभारमा ती सलमनतलाई जजभमेवार बिाउि कदठिाइ हुिे र त्यस्ता 
सलमनतहरुले आयव्यको लेखापरीक्षणसमेत िगराउिे भएकोले स्थायी संयन्द्त्रमाफय त ्काम गिे, गराउिे गरी 
सुिार हुिुपर्दयछ । 
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फछ्यौको 
वववरण 

19.  उपभोर्क्ताको काम :सावयजनिक खररर्द ऐि, २०६३ को र्दफा ४४ मा उपभोर्क्ता सलमनत वा लाभग्राही समुर्दायवाट 
निमायण कायय गराउाँर्दा वा सो सभवन्द्िी सेवा प्राप्त गर्दाय रोजगारीको सजृिा गि ेर लाभग्राही समुर्दायलाई 
सहभाधग हुि सर्क्िे प्रकृनतका कायय गराउि वा सेवा ललि सककि ेउल्लेख छ । साथै नियमावलीको नियम 
९७(१४) मा उपभोर्क्ता सलमनत वा लाभग्राही समुर्दायवाट काम गराउर्दा श्रममुलक कामको नििायरण, काम वा 
सेवामा लमतव्ययीता, गुणस्तरीयता, दर्दगोपिा अलभवदृ्धि गिे तररका, आभर्दािी खचयको अलभलेख, काम वा 
सेवाको सुपररवेक्षण र अिुगमि जस्ता ववर्यमा सावयजनिक निकायले अपिाउिुपिे काययवविी सावयजनिक 
खररर्द अिुगमि कायायलयले नििायरण गिय सर्क्ि ेउल्लेख छ । 

           गााँउपाललकाले बाटो निमायण, भवि निमायण जस्ता कायय उपभोर्क्ता सलमनत माफय त गराई 
उपभोर्क्ताले निमायण काययमा प्रयोग गरेको एर्क्जाभेटर, डोजर, जस्ता हेलभ मेलशिहरु प्रयोग गरेको ववल 
भपायईको आिारमा निमायण कायय सभपन्द्ि गरेको प्राववधिक प्रनतवेर्दिमा उल्लेख गरेको छ । उपभोर्क्ता 
माफय त सभपन्द्ि गररएका आयोजिा श्रम मुलक, लमतव्ययी, गुणस्तरीय र दर्दगोपिा अलभवदृ्धि हुिे खालको 
िरे्दखखएको र पररयोजिाको मुख्य उद्रे्दश्य रोजगारी सजृिा गि ेिभएकोले उपभोर्क्ता माफय त निमायण कायय 
गराएको मिालसव मान्द्ि सककएि ।सावयजनिक खररर्द अिुगमि कायायलयले समेत उपभोर्क्ता सलमनतवाट 
गराउि सर्क्ि ेकामको काययवविी हालसभम तयार गरेको पाईएि । सावयजनिक खररर्द ऐिमा भएको खररर्द 
सभवन्द्िी प्रकृयाको अवलभवि गरै्द श्रममुलक काम उपभोर्क्ताबाट र अन्द्य जदटल तथा निमायण व्यवसायी 
प्रयोग गिुयपिे काम प्रनतस्पिायत्मक ववधिबाट सभपन्द्ि गिे तफय  कायायलयको ध्याि जाि जरुरी रे्दखखएको 
छ ।गााँउपाललकाल ेहेलभ इर्क्वीपमेन्द्टको प्रयोग गरेर निमायण गरेका काययहरु रे्दहाय वमोजजम रहेका छि । 

  

 उपभोर्क्ता सलमनतको िाम कामको वववरण भुर्क्तािी रकम प्रयोग गरेको 
हेभी 

उपकरण 

हेभी 
उपकरणमा 
भएको खचय 

घाङमार ढोकाचेत सडक सडक निमायण ९१३७१०।०० एर्क्साभेटर ९१३७१०।०० 

आरुखकय  लाङव ुकृवर् सडक सडक निमायण ६९४९०७।०० एर्क्साभेटर ६९४९०७।०० 

खाल्चेत र्दपु्चेश्वरी मावी हुाँरै्द घट्टेखोला 
सडक 

सडक निमायण ९३७८८६।०० एर्क्साभेटर ९३७८८६।०० 

यायुङ्ग कस्िाङ्ग कृवर् सडक सडक निमायण १४०५१८९।०० एर्क्साभेटर १४०५१८९।००  

  

20.  जदटलसंरचिा निमायण – सावयजनिक खररर्द नियमावली, २०६४ को नियम ९७अिुसार उपभोर्क्ता सलमनतहरुलाई 
मेलशि, औजार उपकरणहरुको आवश्यक िपिे, श्रममूलक काययको जजभमेवारी दर्दिुपिे व्यवस्था रहेको छ । 
पाललकाले आर.लस.सी. फे्रम स्रर्क्चर सदहतका भवि, पुल, कल्भटय, ओभरहेड टंकी, निमायण लगायतका जदटल 
प्राववधिक पक्ष समावेश हुिे पूवायिार संरचिा निमायण कायय समेत उपभोर्क्ता सलमनतहरु माफय त ्गराउिे गरेको 
रे्दखखयो ।यस्ता कायय व्यावसानयक र अिुभवी निमायण व्यवसायी फमयबाट बोलपत्र गरी प्रनतस्पिाय मापयmत ्
गराउि उपयुर्क्त हुिे रे्दखखन्द्छ । यसका केही उर्दाहरणहरु यसप्रकार रहेका छि ्: 
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र्दफा भौ.िं., लमनत र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

फछ्यौको 
वववरण 

 गो भौ ि लमनत उपभोर्क्ता सलमनतको िाम कामको वववरण भुर्क्तािी रकम 

१७ २०७८।३।२४ स्थािीय  
पुवायिार 

िेमाङ खािेपािी उपभोर्क्ता सलमनत खािेपािी टंकी निमायण ४४६५०००।०० 

५ २०७८।३।२० स्थािीय  
पुवायिार 

निम छोललङ गुभवा निमायण उपभोर्क्ता सलमनत गुभवा निमायण ९४१०७७।०० 

५ २०७८।२।२४  प्ररे्दश पुवायिार लाङवु भुलमथाि  मदहला समुह भवि निमायण १०४२२२४।०० 

१३ २०७८।३।२४ थामचेत खािेपािी निमायण उपभोर्क्ता सलमनत खािेपािी टंकी निमायण ४७२९२५२।०० 

२०६ २०७८।३।२३ वडा िं १ कायायलय भवि निमायण उपभोर्क्ता 
सलमनत 

भवि निमायण ३६३८५७५।०० 

२०९ २०७८।३।२३ वडा िं ३ कायायलय भवि निमायण उपभोर्क्ता 
सलमनत 

भवि निमायण १५२४८७८।०० 

२६७ऽ २०७८।३।२३ वडा िं ६ कायायलय भवि निमायण उपभोर्क्ता 
सलमनत 

भवि निमायण ३५९६८७३।०० 

 

  

21.  सभझौता अिुसार कायय िभएको - उपभोर्क्ता सलमनतसाँग निमायण काययको सभझोता गर्दाय एक आधथयक वर्य 
लभत्र समपन्द्ि हुिे गरी गिुयपर्दयछ । तर पाललका र उपभोर्क्ता सलमनत बीच भएको सभझौता भन्द्र्दा रे्दहायका 
योजिामा न्द्युि कायय गर्दाय कायय सभपन्द्ि गरेको पाईयो । सालबसालल रुपमा बजेट ववनियोजि हुिे यस्ता 
योजिाहरुको कायय समयमा सभपन्द्ि िहुर्दााँ पाललकाको ववकास निमायणको कायय प्रभाववत भएको हुिुका साथै 
२०७८।७९ मा समेत िेरैजसो योजिामा बजेट ववनियोजि भएको पाईएि । तसथय समयमै कायय सभपन्द्ि 
हुिे गरी उपभोर्क्ता सलमनतसाँग सभझौता गिुयपिे रे्दखखन्द्छ ।यसका केही उर्दाहरणहरु रे्दहाय वमोजजम रहेका 
छि  
लस ि योजिाको िाम सभझौता रकम कायय सभपन्द्ि न्द्युि भएको काम 

१ आरु खकय  लाङ्वु कृवर् सडक १०४५७६६ ७६४९१२ २८०८५४ 
२ पेमा छोललङ गुभवा १०४९८८७ ७५६४७१ २९३४१५ 
३ लाच्याङ् सरमथली सडक ५२२९९९१ ४७४२८९० ४८७१०० 
४ भञ्ज्याङ डााँडााँ वोन्द्र्दो सडक १०४८०६९ ८९४५८३ १५३४८६ 
५ िगरचेत हुरै्द आदर्दम्राङ सडक ६३०२४२ ५२७८५५ १०२३८५ 
६ वडा ि ३ वडा कायायलय निमायण २१९५९६३ १७६२०४१ ४३३९२२ 
७ चोिाम मञ्चवाल कृवर् सडक ४७१९३४ १४४६८१ ३२७२५३  

  

22.  डीपीआर खचय – बजेट व्यवस्था भई कायायन्द्वयि हुिे आयोजिाको मात्र गुरुयोजिा डीपीआर लगायतको 
अध्ययत गरी प्रनतवेर्दि तयार गिुय पर्दयछ । यस स्थािीय तहले यो बर्य स्वीकृत बावर्यक काययक्रम अिुसार 
रे्दहायबमोजजमको कायय परामशयर्दाताबाट गराई प्रनतवेर्दि प्राप्त गरको छ । 

क्रस  कार्यक्रमको नाम परामर्यदाताको नाम 

स्विकृत रकम 

खर्य रकम 

अध्र्र्न स्नर्ायरण 

भएका र्ोजनाको 

लागत 

१ गोसाइकुण्ड पर्दमागय डडवपआर लाङटाङ इजन्द्जनियररङ 
कन्द्सल्टेन्द्ट 

५००००० ४५४७२० १३१६३४९६३ 

२ ५ सैया अस्पताल डडवपआर भयाप िेपाल इजन्द्जनियररङ 
कन्द्सल्टेन्द्ट 

७४४००० ७९१००० ७७४८६८४५ 

३ जुरे ढुङ्गा ववजुली ढुङ्गा 
पययटकीय स्थल डडवपआर 

रोयल कन्द्सल्टेन्द्ट्स प्रालल ४००००० ३९७४०० १३६८६७४२५ 

४ लारच्याङटार शाजन्द्त स्तुपा सेर्दाप 
गुभबा डडवपआर 

िेते्रश्वरी ईजन्द्जनियररङ 
कन्द्सल्टेन्द्सी प्रालल 

४००००० ३९७७६० २७०७०२४७ 

५ सेमजोङ छ्योतयि डडवपआर प्रववधि इजन्द्जनियररङ सोलुसि 
प्रा लल 

२००००० १९८८८० ६०३३६५८।०० 
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फछ्यौको 
वववरण 

 यस्तो अध्ययि कायय गराउाँर्दा लाग्िे खचयको लागत अिुमाि तयार गर्दाय कुिै आिार िललई स्वीकृत बजेट 
बमोजजमकै रकम खचय गरेको उपयुर्क्त रे्दखखएि । डी.पी.आर.तयार गर्दाय गाऊाँ पाललकाको प्राववधिक जिशजर्क्त 
प्रयोग िगिायको कारण स्पष्ट गरै्द आगामी दर्दिमा आगामी दर्दिमा गाऊाँ पाललकाको प्राववधिक जिशजर्क्तबाट 
यस्तो कायय गराउिु पर्दयछ । साथै यसरी अध्ययि प्रनतवेर्दि तयार भएका आयोजिाहरु कायायन्द्वयिमा गएको 
समेत िरे्दखखएकोले खचयको साथयकता समेत रे्दखखएि । 

  

23.  सवारी सािि खररर्द – अथय मन्द्त्रालयको स्थािीय तहमा बजेट तजुयमा कायायन्द्वयि आधथयक व्यवस्थापि 
तथा सभपती हस्तान्द्तरण सभबन्द्िी निरे्दलशका, २०७४ को निरे्दशि िं. ५.१५ अिुसार िेपाल सरकारबाट 
उपलब्ि गराइएको बजेट तथा स्रोत साििबाट कायायलयको नियलमत प्रयोजिको लाधग सवारी सािि खररर्द 
गिय िपाईिे व्यवस्था छ। लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त वववरण अिुसार पाललकाले २ थाि र्दईु पांग्रे सवारर 
सािि खररर्दमा रु.६८८५०० खचय गरेको रे्दखखयो। साथै एक एभवुलेन्द्स समेत खररर्द गरी थप रु१० लाख 
समेत खचय गरेको रे्दखखन्द्छ। निरे्दलशकामा भएको व्यवस्था वमोजजम सवारी खररर्द गिेतफय  पाललकाको ध्याि 
जािु पर्दयछ । 

  

24.  कजन्द्टजेन्द्सी खचय  गाउाँपाललकाले कन्द्टीजेन्द्सी रकम खचय गर्दाय काययववधि तयार गरेर मात्र खचय गिुय पर्दयछ । 
गाउाँपाललकाले यो वर्य कुल रु ३९६८९३१।०० कजन्द्टजेन्द्सी खचय गरेकोमा रु ७४५७२९।०० मात्र पूाँजीगत 
काययक्रममा खचय गरेको रे्दखखयो। उर्क्त खचयगर्दाय  कन्द्टीजेन्द्सी खचय सभवजन्द्ि काययववधि तयार गरेको रे्दखखएि 
। काययववधि तयार गरी काययववधि बमोजजम कन्द्टीजेन्द्सी खचय गिेतफय  पाललकको ध्याि जािु पिे रे्दखखन्द्छ 
। 

  

 लशक्षा तफय    
25.  लशक्षक र्दरवन्द्र्दी र पर्दपूनतय - स्थािीय तह अन्द्तगयत रहेका सामुर्दानयक ववद्यालयहरुमा र्दरबन्द्र्दी अिुसार 

लशक्षकको पर्दपूनतय भई नियलमत पठिपाठिको व्यवस्था हुिुपर्दयछ। यस स्थािीय तह अन्द्तगयत ववलभन्द्ि 
तहका २९ सामुर्दानयक ववद्यालयहरुको लशक्षक र्दरवन्द्र्दी र पर्दपूनतयको अवस्था एवं ववद्याथीको संख्या 
निभिािुसार रहेको रे्दखखन्द्छ । 

  

 लस.िं. ववद्यालयको िाम लशक्षक र्दरबन्द्र्दी पर्दपूनत य पर्दपूनत य मध्ये करार ववद्याथी 
संख्या 

१ २९ १३३ १२७ २७ ३३२९  

  

26.  ववद्यालयगत निकासा रजजस्टर- आधथयक काययववधि नियमावली २०६४ को नियम ४५ मा अधिकार प्राप्त 
अधिकारीले आय व्यय दठक र ववश्वसनिय रहेको तथा र्दोहोरो हुिे गरी भुर्क्तािी भएको छैि भन्द्िे कुरामा 
ध्याि दर्दिु पि ेउल्लेख छ। गााँउपाललकाले कायायलयले तोककएको ढााँचामा ववलभन्द्ि ववद्यालयलाई निकासा 
दर्दएको रकमको स्पस्ट वववरण खुल्िे गरी यथाथय वववरण अलभलेख राखु्न पिेमा निकासा अलभलेख राखेको 
छैि । जसवाट ववद्यालयलाई वास्तववक रुपमा निकासा दर्दिु पि ेर भुर्क्तािी दर्दएको वारे यथाथय वववरण 
प्राप्त गिय कदठि हुिे भएकोले ववद्यालयगत निकासा रजजस्टर खाता अद्यावधिक राखु्न पर्दयछ । 

  

27.  समािीकरण अिुर्दािबाट लशक्षकको तलब भत्ता – अन्द्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापि ऐि, २०७४ को र्दफा ९ 
ले स्थािीय तहलाई स्वीकृत र्दरबन्द्र्दी लभत्रका लशक्षकको तलब भत्ता बापत सशतय अिुर्दाि उपलब्ि गराउिे 
व्यवस्था छ पाललकाले स्वीकृत र्दरबन्द्र्दीलभत्र िपरेका एवं ववद्यालयले गत ववगतरे्दखख िै आन्द्तररक स्रोतबाट 
तलब भत्ता व्यहोरेका लशक्षकलाई ववत्तीय समािीकरण अिुर्दािबाट रु.७१०८२१७।९८ तलब भत्ता भुर्क्तािी 
गरेको पाईयो । 
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र्दफा भौ.िं., लमनत र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

फछ्यौको 
वववरण 

28.  निशुल्क पाठ्यपुस्तक ववतरणीः काययक्रम कायायन्द्वयि पूजस्तका 2077/78 वमोजजम सावयजनिक ववद्यालयका 
लाधग निशुल्क पाठ्यपुस्तक ववतरण गर्दाय ववद्याथी संख्याको आिारमा 75 प्रनतशत अिुर्दाि उपलब्ि 
गराउिुपिे र अन्द्तीम चौमालसकमा वास्तववक ववद्याथी संख्या र ववद्यालयको मागको आिारमा आवश्यक 
भएमा मात्र थप 25 प्रनतशत पाठ्यपुस्तकको रकम उपलब्ि गराउिुपिे उल्लेख छ। तथापी गााँउपाललकाल े
लमनत 2078/2/31 को निणयय वमोजजम कुल 29 वटा ववद्यालयलाई ववद्याथी संख्याका आिारमा 100 
प्रनतशत पाठ्यपुस्तकको रकम रु 16,14,608/64 निकासा गरेको रे्दखखयो । यसरी काययक्रम कायायन्द्वयि 
पूस्तीका ववपररत 100 प्रनतशत अिुर्दाि उपलब्ि गराएको नियम सभमत रे्दखखएि । 25 प्रनतशत अिुर्दािको 
रकम सभबन्द्िमा गााँउपाललका वाट एकीि गरी नियलमत गिुयपिे रे्दखखएको रु    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,03,652/16 

 

29.  वढी तलब निकासाीः गााँउपाललकाले यो वर्य निरखुभूमे माध्यलमक ववद्यालयका निभि माध्यलमक ततृीय 
लशक्षक श्री िारायण र्दास लमनत 2077/9/30 रे्दखख लागु हुिे गरी जजल्ला बादहर सरुवा भ ैगएको रे्दखखन्द्छ। 
निज लशक्षकको स्थािमा लमनत 2077/10/16 गते रे्दखख मात्र करारमा लशक्षक पर्दपूती भएको रे्दखखएकोले 
र्दोस्रो चौमालसकमा श्री िारायण र्दासको िाममा वढी निकासा रु 21,540 ववद्यालयबाट असलु गरी संनघय 
संधचत कोर् र्दाखखला गिुयपिे रे्दखखएको रु              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,540।०० 

 

30.  छात्रववृत्त वढी भुर्क्तािीीः गााँउपाललकाले छात्रववृत्त भुर्क्तािी गर्दाय छात्रा संख्याको आिारमा प्रनत ववद्याथी रु 
400 का र्दरले भुर्क्तािी गिुयपिे उल्लेख छ। यो वर्य गााँउपाललकाले िारायण मा.वव. लाङवुमा कुल छात्रा 
संख्या 140 रहेकोमा 158 जिाको लाधग रु 63,400 निकासा गरेको रे्दखखन्द्छ। ववद्याथी संख्या भन्द्र्दा वढी 
निकासा गरेको 18 जिाको छात्रववृत्त रकम असुल गरी संनघय संधचत कोर्मा र्दाखखला गिुयपिे रे्दखखएको रु                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200।०० 

 

31.  अिुर्दािको अिुगमिीः गााँउपाललकाले निकासा गरेको ववलभन्द्ि प्रकारको शैक्षक्षक अिुर्दाि सभबजन्द्ित 
ववद्यालयले सभबजन्द्ित काययक्रममा खचय गरे िगरेको सभवन्द्िमा गााँउपाललकाल ेअिुगमि गिुयपिे तथा 
काययक्रम कायायन्द्वयि निरे्दलशका २०७७।७८ वमोजजम अिुर्दाि रकमवाट भएको प्रगनत वववरण तयार गरर 
मािव ववकास श्रोत केन्द्रमा समेत पठाउिु पिे व्यवस्था छ। गााँउपाललकाल ेयो वर्य लशक्षा चालुतफय  रे्दहाय 
वमोजजमको अिुर्दाि रे्दहाय बमोजजमको ववद्यालयलाई आधथयक वर्यको अन्द्त्यमा उपलब्ि गराएकोमा सो 
अिुर्दािको उपयोगका सभवन्द्िमा अिुगमि गरी प्रनतवेर्दि तयार गिुयपिेमा प्रनतवेर्दि तयार गरेको 
रे्दखखएि।उल्लेखखत अिुर्दािको प्रभावकारी उपयोगका सभवन्द्िमा गााँउपाललकाबाट अिुगमि गरी प्रनतवेर्दि 
पेश गिुयपिे रे्दखखन्द्छ । 
लस.िं. गो.भौ.िं. वववरण ववद्यालय रकम 

1 107,2078/3/15 उत्कृष्ट लसकाई उपलब्िी भएका 
ववद्यालयलाई लसकाई सुद्धिकरण 
अिुर्दाि तथा कायय सभपार्दिमा आिाररत 
अिुर्दाि  

निरखुभुमे मा.वव. 2,00,000 

2 111,2078/3/17 OJT  अिुर्दाि गोसाइकुण्ड मा.वव. 5,40,000 

3 122,2078/3/21 ICT ल्याब स्थापिा गौतमवुद्ि मा.वव. 6,35,150 

 

जभमा 
13,75,150 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 स्वास्थ तफय    
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र्दफा भौ.िं., लमनत र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

फछ्यौको 
वववरण 

32.  फरक खचय लशर्यकीः गााँउपाललकाले बजेट खचय गर्दाय सभबन्द्िीत खचय लशर्यकबाट मात्र गिेपर्दयछ। महालेखा 
नियन्द्त्रक कायायलयले जारी गरेको एकीकृत आधथयक संकेत तथा वगीकरण र व्याख्या 2074 वमोजजम खचय 
लशर्यक 21111(तलव) वाट तलब वाहेक अन्द्य कुिै पनि खचय गिय लमल्रै्दि । तथापी गााँउपाललकाले यो वर्य 
स्वास्थय तफय को तलब लशर्यकबाट रे्दहाय वमोजजमको खचय समेत भुर्क्तािी गरेको रे्दखखएकाले उर्क्त खचय 
नियम सभमत िरे्दखखएको रु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

९४०३२५।०० 

 

 लस.िं. गो भौ. िं. वववरण खचय लखे्नुपिे लशर्यक रकम 

1 100,2078/3/13 स्वास्थय कमयचारीलाई भत्ता ववतरण 21139 7,22,800 

2 90 , 2078/3/3 काललका वुर्क्स स्टेसिरीलाई कायायलय 
सामाि खररर्द भरु्क्तािी 

22311 2,17,525 

जभमा 9,40,325  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

33.  वहुक्षेत्रीय पोर्ण काययक्रमीः यो वर्य गााँउपाललकाल ेवहुक्षेत्रीय पोर्ण काययक्रम अन्द्तगयत को 1000 दर्दि सभमका 
लशसुहरुका लाधग सवोत्तम वपठो ववतरण तथा ववलभन्द्ि तरकारीको ववउ खररर्द गरर रे्दहाय वमोजजमका 
आपूतयकलाई रु 418281 बजेट खचय लेखेको रे्दखखन्द्छ । खररर्द गररएको सवोत्तम वपठो 810 प्याकेट मध्ये 
464 प्याकेट ववतरण गरेको साथै तरकारी ववउ (3 प्रकारका) 800 प्याकेट मध्ये 464 प्याकेट मात्र ववतरण 
गरेको भरपाई पेश भएकाल ेववतरण िभएको सवोत्तम वपठो 346 प्याकेट तथा तरकारी ववउ 346 प्याकेट 
को कुल रु 1,69,886 को ववतरण भरपाई पेश गिुयपिे रे्दखखएको रु       
लस.िं. आपूतयक संख्या  र्दर जभमा रकम 

1 साक्षात सप्लायसय (सवोत्तम वपठो) 810 221 2,02,281/30 

2 जातपाडेवी एग्रो सेन्द्टर (तरकारी ववउ) 800 270 2,16,000/00 

जभमा 4,18,281।००  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,69,886।०० 

 

 गापा कृवर् चाल ु   
34.  मकैको ववउ ववतरणीः गााँउपाललकाले यो वर्य 50 प्रनतशत अिुर्दािमा मकैको ववउ ववतरण गिय जालपारे्दवी 

एग्रो सेन्द्टर वाट 2000 केजी मकैको ववउ प्रनतकेजी रु 100 का र्दरल ेखररर्द गरर गााँउपाललका तफय को रु 
1,00,000 भुर्क्तािी गरेको रे्दखखन्द्छ । उल्लेखखत मकैको ववतरण गर्दाय गाउाँपाललकाल ेववतरणको मापर्दण्ड 
तयार गरी ववतरण गिुयपिेमा मापर्दण्ड तयार िगरी न्द्यूितम 1 केजी रे्दखख 50 केजी सभम प्रनत व्यजर्क्त 
ववतरण गरेको भरपाई पेश गरेको रे्दखखन्द्छ। पेश भएको भरपाई परीक्षण गर्दाय लशव प्र. पुडासैिी िौकुण्ड 5 
लाई 4 केजी ववतरण गरेको पछी 0 थप गरी 40 केजी ववतरण गरेको भरपाई तयार गरेको रे्दखखन्द्छ । 
अन्द्य भरपाईमा समेत फरक 0 थप गरर पररमाण पुर् याएको रे्दखखएकाले यस सभबन्द्िमा गााँउपाललकाबाट 
छािववि गरी ववतरण भए िभएको सुनिजश्चत गिुयपिे रे्दखखएको रु   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00,000।०० 

 

35.  उर्क्त मकैको ववउ ववतरण गरेको भरपाई मध्ये रे्दहाय वमोजजमका व्यजर्क्तले उल्लेखखत ववउ वुझेको 
िरे्दखखएकोले 220 केजीको रु 100 का र्दरले हुिे रु 22,000 ववतरण गिे सभबजन्द्ित कमयचारीबाट असलु 
गरी र्दाखखला गिुयपिे रे्दखखएको रु  

 
 
 

22,000।०० 
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र्दफा भौ.िं., लमनत र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

फछ्यौको 
वववरण 

 लस.िं. वुझाएको व्यजर्क्तको िाम पररमाण 

1 घोप्टे ग्याल्जि   -िौकुण्ड -5 40 के जी  

2 िमराज न्द्यौपािे   -िौकुण्ड -5 20 के जी 
3 अजुयि न्द्यौपािे    -िौकुण्ड -5 20 के जी  

4 गोलमाया लो    -िौकुण्ड -5 20 के जी  

5 तेभवा शेपाय      -िौकुण्ड -3  40 के जी  

6 सुन्द्र्दरारे्दवी कृवर् सहकारी –िौकुण्ड-3 30 के जी  

7 कुपुय रािा तामाङ्ग       -िौकुण्ड-3 40 के जी 
जभमा २२० केजी  

 
 
 

 

36.  सुिाररएको चुलोीः 114, 2078/3/31 : आधथयक काययववधि तथा वववत्तय उत्तरर्दानयत्व नियमावली 2077 
वमोजजम बजेट खचय गर्दाय ववल भरपाई सदहतको लेखा राखु्नपिे उल्लेख छ। गााँउपाललकाले यो वर्य स्माटय 
सोलार प्रा.ली.को ववल ि. 1157 वाट रकेट ग्यालसफाहर चुलो थाि 66 खररर्द गरर रु 3,99,003 भुर्क्तािी 
गरेकोमा उर्क्त चुलो ववतरण गिे मापर्दण्ड तथा ववतरण भरपाई पेश िभएकाले ववतरणको मापर्दण्ड सदहतको 
ववतरण भरपाई पेश गिुयपिे रे्दखखएको रु         

 
 
 
 

३९९००३।०० 

 

 गााँउपाललका लशक्षा चाल ु   
37.  शैक्षक्षक अिुर्दािीः गााँउपाललकाल ेअिुर्दाि प्रर्दाि गर्दाय निरे्दलशका तयार गरर तोककएको क्षेत्रमा मात्र अिुर्दाि 

प्रर्दाि गिुयपर्दयछ। यो वर्य गााँउपाललकाले काललका दहमालय र्क्याभपस लाई शैक्षक्षक अिुर्दाि भनि रु 2,00,000 
सोझै निकासा गरेको रे्दखखयो। र्क्याभपसले पेश गरेको प्रस्ताविा अिुसार जेहेन्द्र्दार ववद्याथी छात्रववृत्त भनि 
रु 1,00,000 तथा पुस्तकालय व्यवस्थापि तफय  रु 1,00,000 भुर्क्तािी भएकोमा सोको अिुगमि गरी 
कायय प्रगती सदहतको प्रनतवेर्दि पेश गिुयपिे मा सो काययक्रमको अिुगमि गरेको रे्दखखएि। अिुगमि गरी 
प्रस्ताविा अिुसार कायय सभपन्द्ि भए िभएको एकीि गिुयपिे साथै गााँउपाललका वादहरको संस्थालाई अिुर्दाि 
भुर्क्तािी गरेको समेत रे्दखखएकाले सोको आिार समेत स्पष्ट पािुयपिे रे्दखखएको रु       

 
 
 
 
 
 
 
 

2,00,000।०० 

 

38.  सर्क्कल ववलीः वजेट खचय गर्दाय सर्क्कल ववल भरपाईका आिारमा मात्र गिुयपर्दयछ । गााँउपाललकाले यो वर्य 
अनतररर्क्त कक्रयाकलाप संचालि गिय भनि जजवि वुर्क्स एण्ड स्टेशिरी को फोटोकपी ववलका आिारमा 
ववलभन्द्ि स्टेशिरी सामाि खररर्द गरी 3 ववलको रु 57,625 भुर्क्तािी गरेको रे्दखखएकाले सर्क्कल ववल पेश 
गिुयपिे अन्द्यथा असुल गिुयपिे रे्दखखएको रु                    

 
 
 
 

57,625।०० 

 

39.  जजन्द्सी र्दाखखलाीः गााँउपाललकाले खररर्द गरेको जजन्द्सी सामाि लाई जजन्द्सी आभर्दािी वााँध्िे पश्चात मात्र 
भुर्क्तािी गिुयपर्दयछ । यो वर्य ववद्याथी दटकाउ प्रोत्साहि लशर्यकबाट 1 थाि डडजजटल र्क्यामरा खररर्द गरर 
आपूतयक मायारे्दवी रेड कन्द्सिय को ववल ि 20 वमोजजम रु 37,805 भुर्क्तािी गरेकोमा सो डडजजटल र्क्यामरा 
जजन्द्सी आभर्दािी वााँिेको िरे्दखखएकाले  जजन्द्सी र्दाखखला गिुयपिे रे्दखखएको रु       

 
 
 
 

37,805।०० 

 

40.  अिुर्दािको अिुगमिीः गााँउपाललकाले निकासा गरेको ववलभन्द्ि प्रकारको शैक्षक्षक अिुर्दाि सभबजन्द्ित 
ववद्यालयले सभबजन्द्ित काययक्रममा खचय गरे िगरेको सभवन्द्िमा गााँउपाललकाल े अिुगमि गिुयपर्दयछ । 
गााँउपाललकाल ेयो वर्य लशक्षा चालुतफय  रे्दहाय वमोजजमको अिुर्दाि रे्दहाय बमोजजमको ववद्यालयलाई आधथयक 
वर्यको अन्द्त्यमा उपलब्ि गराएकोमा सो अिुर्दािको उपयोगका सभवन्द्िमा अिुगमि गरी प्रनतवेर्दि तयार 
गिुयपिेमा प्रनतवेर्दि तयार गरेको रे्दखखएि।उल्लेखखत अिुर्दािको प्रभावकारी उपयोगका सभवन्द्िमा 
गााँउपाललकाबाट अिुगमि गरी प्रनतवेर्दि पेश गिुयपिे रे्दखखन्द्छ ।               
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र्दफा भौ.िं., लमनत र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

फछ्यौको 
वववरण 

 लस. ि. गो भौ ि. वववरण ववद्यालय रकम 

1 29,2078/3/18 एकमुस्ठ अिुर्दाि गोसाइकुण्ड मा.वव. 1,00,000 

2 29,2078/3/18 कायायलय व्यवस्थापि अिुर्दाि गोसाइकुण्ड मा.वव. 1,50,000 

3 29,2078/3/18 लशक्षण लसकाई गुणस्तर अिुर्दाि गोसाइकुण्ड मा.वव. 1,50,000 

4 29,2078/3/18 कोचीङ कक्षा व्यवस्थापि अिुर्दाि ववलभन्द्ि 8 ववद्यालय 6,13,750 

जभमा 10,13,750  

 
 
 
 
 
 

 

41.  ववल भरपाइ वेगरको खचयीः आधथयक काययववधि तथा वववत्तय उत्तरर्दानयत्व नियमावली २०६४ वमोजजम बजेट 
खचय गर्दाय ववलभरपाई सदहतको लेखा राखु्न पिे उल्लेख छ। गााँउपाललकाले यो वर्य गाउपाललका लशक्षा तफय  
रे्दहायका गोश्वरा भौचर र लमनत वाट रे्दहाय वमोजजम रु वजेट खचय गरेकोमा सोको शे्रस्ता लेखापरीक्षणको 
क्रममा पेश भएि । बजेट खचय भएको उल्लेखखत शे्रस्ता  पेश गिुयपिे रे्दखखएको रु 

गो भौ िं लमनत वववरण भुर्क्तािी रकम 

४० २०७८।३।२३ िखुल्िे १३००००।०० 

४१ २०७८।३।२४ िखुल्िे १११०५५।०० 

४२ २०७८।३।२४ िखुल्िे ५२५४५।०० 

जभमा २९३६००।००  

 
 
 
 
 

२९३६००।०० 

 

 सामाजजक सुरक्षातफय    
42.  पारर्दलशयता:- सामाजजक सुरक्षा काययक्रम संचालि काययववधि, २०७५ को र्दफा ३३ मा आगामी आधथयक वर्यमा 

भत्ता प्राप्त गिेहरुको वववरण सभबजन्द्ित वडा सलमनतहरुको लसफाररशका आिारमा स्थािीय तहको सभामा 
पेश गिुयपिे, स्थानिय तहले संचालि गरेको काययक्रमको चौमालसक वा वावर्यक रुपमा सलमक्षा गर्दाय सामाजजक 
सुरक्षा काययक्रममा भएको निकासा तथा खचयको पनि सलमक्षा गिुयपिे, सामाजजक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गि े
लाभग्राहीहरुको िाम िामेसी सभबजन्द्ित स्थानिय तहको वेभसाइटमा राखु्नपिे व्यवस्था गरेकोमा 
गााँउपाललकाले उल्लेखखत व्यवस्था पररपालिा गरेको पाइएि । गााँउपाललका बाट निकासा गरीएको सामाजजक 
सुरक्षा भत्ता यथाथयपरक छ भन्द्ि सककएि । 

  

43.  अिुगमि तथा सुपररवेक्षण:- सामाजजक सुरक्षा काययक्रम सचंालि काययववधि, २०७५ को र्दफा २८ अिुसार 
प्रत्येक कायायलयले सामाजजक सुरक्षा भत्ता ववतरण काययक्रमको नियलमत अिुगमि, मुल्याङकि तथा 
सुपररवेक्षण गिय एक स्थािीय स्तरको अिुगमि तथा सुपरीवेक्षण सलमनत गठि गरी निरे्दलशका बमोजजम 
अिुगमि मुल्याङि गरी भत्ता ववतरणलाई व्यवजस्थत गिुयपिेमा सलमनतिै गठि िगरेकोले निरे्दलशयका 
अिुसारको सलमनत गठि गरी कक्रयालसल हुिुपिे रे्दखखन्द्छ । 
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र्दफा भौ.िं., लमनत र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

फछ्यौको 
वववरण 

44.  सामाजजक सुरक्षा काययववधि २०७५ को वुाँर्दा ि २३ मा वैङ्क माफय त भत्ता ववतरण गर्दाय तोकीएको वैङ्कल े
स्थािीय तहवाट अिलाइिमा आिाररत व्यवस्थापि सुचिा प्रणालीवाट लाभग्राहीको सुची प्राप्त गिे र 
वैङ्कले सभवजन्द्ित लाभग्राहीका िाममा सामाजजक सुरक्षा ववर्ेश वचत खाता खोली सोको वववरण सुची 
प्रर्दाि गिे निकायमा  व्यवस्थापि सुचिा प्रणालीकै माध्यमवाट दर्दिुपिे साथै सो खाता सभवजन्द्ित 
लाभग्राहीले आफ्िो पररचय खुल्िे कागजात प्रस्तुत गरेपछी कक्रयालसल हुिे उल्लेख छ । गााँउपाललकाल ेयो 
वर्य प्रथम चौमालसकमा  रु १०७०८६२५ र्दोस्रो चौमालसकमा रु १४२१५८०७ तथा तेस्रो चौमालसकमा रु 
१३६९१६५९ सामाजजक सुरक्षा भत्ता वापतको रकम ग्लोवल आइएमइ वैङ्क माफय त ववतरण गिय पेश्की 
पठाएकोमा वङै्कले काययववधि वमोजजमको खाता िखोली लाभग्राहीले सो अनघिै खोलेको व्यजर्क्तगत वचत 
खातामा रकम जभमा गरेको रे्दखखन्द्छ । सो पश्चात वैङ्कले ररससय कफड गरी सुचिा प्रणालीमा इन्द्री 
गिुयपिेमा अिलाइिमा आिाररत व्यवस्थापि सुचिा प्रणालीमा सो इन्द्री गरेको रे्दखखएि। यसवाट निरे्दलशका 
ववपरीत सभवजन्द्ित लाभग्राहीको व्यजर्क्तगत खातामा जभमा गरेकोले सामाजजक सुरक्षा प्राप्त गिे लाभग्राहीको 
खाता संचालि भए वा िभएको र सभवजन्द्ित  लाभग्राहीले सामाजजक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरे वा िगरेको 
एकीि गिय सककएि। निरे्दलशका ववपररत हुिे गरी सामाजजक सरुक्षा भत्ता निरे्दलशका भएको व्यवस्था वमोजजम 
िखोललकएको खातामा र्दाखखला गरेको रे्दखखएकाले यस सभवन्द्िमा गााँउपाललकावाट एकीि गरी निरे्दलशका 
वमोजजम खोललएको खाता माफय त मात्र सामाजजक सुरक्षा ववतरण गरी अिलाइि प्रनतवेर्दिमा प्रववजश्ट गि े
गराउिे व्यवस्था गिुयपिे रे्दखखन्द्छ । 

  

45.  प्रगनत प्रनतवेर्दिीः सामाजजक सरुक्षा काययक्रम सञ्चालि काययववधि २०७५ को वुाँर्दा ि ३० मा स्थानिय तहले 
पदहलो चौमालसक प्रगनत वववरण मागय ७ र्दोस्रो चौमालसक प्रगनत वववरण चैत्र ७ लभत्र तथा बावर्यक प्रगनत 
वववरण श्रावण १५ गते लभत्र एमआइएसमा प्रववस्टी गिुयपिेमा यो वर्य वैङ्क माफय त सामाजजक सुरक्षा भत्ता 
ववतरण गरेको जिाएतापिी लाभग्राहीको वववरण सदहतको प्रगनत वववरण एमआइएस मा प्रववस्टी गरेको 
रे्दखखएि। निरे्दलशकामा भएको व्यवस्था वमोजजम प्रगनत प्रनतवेर्दि तयार गिुयपिे रे्दखखन्द्छ । 

  

46.  सामाजजक सुरक्षा काययक्रम सञ्चालि काययववधि २०७५ को वुाँर्दा ि २५ मा वैङ्कले लाभग्राहीको खातामा 
जभमा भएको स्पस्ट रे्दखखिे गरी लाभग्राहीको िाम वैङ्क खाता िभवर र जभमा भएको रकम सदहतको 
वववरण अिुसुची १३ वमोजजम चौमालसक रुपमा सभवजन्द्ित स्थािीय तहलाई वविुनतय माध्यममा अनिवायय 
पठाउिु पिे व्यवस्था रहेकोमा लेखापरीक्षणमा अिुसुची १३ वमोजजमको वववरण माग गररएकोमा सो वववरण 
वैङ्कले उपलव्ि गराएको रे्दखखएि। यसवाट सामाजजक सुरक्षा भत्ता वापतको रकम सभवजन्द्ित लाभग्राहीले 
पाए िपाएको सभवन्द्िमा एकीि हुि सककएि । 

  

47.  पेश्की वााँकीीः कायायलयले पेश्की रकम समयमै फछ्ययौट गिुय गिुयपर्दयछ। गााँउपाललकाले यो वर्य तेस्रो चौमालसक 
सामाजजक सुरक्षा वापतको रकम वैक माफय त भुर्क्तािी गर्दाय ग्लोवल आइएमइ वैकलाई पेश्की भुर्क्तािी गरेको 
रे्दखखयो। पेश्की फछ्यौट गिुयपिे रे्दखखएको रु 

 

 

 

 

१३६९१६५९।०० 
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र्दफा भौ.िं., लमनत र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

फछ्यौको 
वववरण 

48.  मुअकर वदढ भुर्क्तािी– सावयजनिक खररर्द नियमावली, २०६४ को नियम ९७(४) वमोजजम उपभोर्क्ता सलमनतलाई 
भुर्क्तािी गर्दाय मूलय अलभकृद्धि कर, ओभरहेड, कन्द्टेन्द्जेन्द्सी तथा जिसहभाधगता रकम घटाई वााँकी रकम 
भुर्क्तािी गिुयपिे व्यवस्था छ। पाललकाल ेतपलशल वमोजजमको उपभोर्क्ता सलमनतले गरेको निमायण काययमा 
१५ प्रनतशत मुल्यअलभवदृ्धि कर समेत जोडेर लागत अिुमाि विाई भुर्क्तािी दर्दएको रे्दखखएको तथापी 
उपभोर्क्ताको ववजक पररक्षण गर्दाय उल्लेखखत मुअकर भुर्क्तािी गरेको िरे्दखीएकोल ेवढी भुर्क्तािी भएको 
मुअकर उर्क्त रकम असुल गिुयपिे रु 

लसि  उपभोर्क्ता सलमनत र काम भुर्क्तािी भएको मुअकर खररर्दमा समावेश मुअकर  वदढ भुर्क्तािी भएको 
मुअकर रकम  

१ पारच्याङ्ग ढल व्यवस्थापि १९८००।०० १४३००।०० ५५००।०० 
२ ररङजोङ्ग बेताङ्ग पदहरो नियन्द्त्रण २७१५०।०० १७०१५।०० १०१३५।०० 
    १५६३५।००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५६३५।०० 

 

49.  मूल्य अलभवदृ्धि कर कट्टी – आधथयक ऐि, २०७७ ले गरेको व्यवस्था अिुसार सरकारी कायायलयले २०७७।२।१६ 
रे्दखखको ठेर्क्का वा करार अन्द्तगयतको भुर्क्तािीमा मू.अ.कर रकमको ३० प्रनतशत सभबन्द्िीत राजस्व शीर्यकमा 
र बााँकी ७० प्रनतशत सभबन्द्िीत फमयलाई भुर्क्तािी दर्दिुपिे उल्लेख छ। तर पाललकाले रे्दहायको भुर्क्तािीमा 
नियमािुसार ३० प्रनतशत रकम कट्टी गरी राजस्व र्दाखखला िगरी फमयलाई िै भुर्क्तािी दर्दएको रे्दखखन्द्छ 
।नियमािुसार कट्टी गरी भुर्क्तािी गिुयपिे रकम कट्टी िगरी भुर्क्तािी गरेको रे्दखखएकाल ेमलु्य अलभवदृ्िी 
कर समायोजि पेश गिुयपिे रे्दखखएको रु  

गोभौि.ं/लमनत भुर्क्तािी पाउिेको िाम मुअक वाहेकको रकम मुअकर कर रकम ३० प्रनतशत रकम 

११ २०७८।०३।१९ मुजर्क्तिाथ कृवर् कभपिी प्राली ४१५९२९।२० ५४०७०।७९ १६२२१।२३ 
१४ २०७८।०३।२४ निरखुभुमे कन्द्सरर्क्सि ३६६७२०।१० ४७६७३।६१ १४३०२।०८ 
जभमा ३०५२३।३१  

 

 

 

 

 

 

 

 

३०५२३।३१ 

 

50.  कालोसूचीीः सावयजनिक खररर्द ऐि  २०६३  को र्दफा  ६२ (२च) मा  वोलपत्रर्दाताहरु वा प्रस्तावकहरु वीच 
खररर्द सभवन्द्िी काम वााँडफााँड गिे वा वोलपत्र वा प्रस्तावकल ेमूल्य कृबत्रम वा अप्रनतस्पिी तररकाले कायम 
गिे वा अन्द्य कुिै तररकाले सावयजनिक निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्द्त्र प्रनतस्पिायको लाभवाट वजञ्चत 
गिे उद्रे्दश्यले वोलपत्र प्रस्ताव पेश गिुय अनघ वा पछी लमलेमतो गिय वा गुटवन्द्र्दीमा सलंग्ि हुिु िहुिे 
उल्लेख छ।  यसरी आचरण उलघंि गरेमा ऐिको र्दफा ६३ वमोजजम वोलपत्रार्दाताको काययको गाजभभययताको 
आिारमा  सावयजनिक खररर्द अिुगमि कायायलयले १ रे्दखी ३ वर्य कालो सुचीमा राख्न सर्क्िे उल्लेख छ। यो 
वर्य गाउपाललकाल ेल्हो गााँउ सािाटोल खािेपािी निमायण काययका लाधग निमायण व्यवसायी कुशलरे्दव निमायण 
सेवा ले उर्क्त निमायण कायय रु १६४८१९१ मुअकर समेतमा निमायण कायय गिय प्रस्ताव गरी अशयको सूचिा 
प्रकाशि गरेकोमा  तोकीएको समायवधिमा उर्क्त निमायण व्यवसायी सभझौता गिय आएको रे्दखीएि। 
गााँउपाललकाले र्दोस्रो घटी कवोल गिे निमायण व्यवसायी साँग सोही निमायण कायय रु २८०८४३३।११ मा सभझौता 
गरेको रे्दखखन्द्छ ।सवैभन्द्र्दा न्द्युि कवोल गिे निमायण व्यवसायीले सभझौता िगर्दाय गााँउपाललकालाई सो 
निमायणमा रु११६०२४२।११ थप व्ययभार परेको रे्दखखन्द्छ। गााँउपाललकाले ऐिमा उल्लेखखत आचरण ववपरीत 
कायय गिे निमायण व्ययवसायी कुशलरे्दव निमायण सेवालाई कालो सुचीमा राख्न लमनत २०७८।३।९ मा सावयजनिक 
खररर्द अिुगमि कायायलयलाई पत्र लेखेको भएतापिी लेखापरीक्षण अविी सभमपिी निमायण व्यवसायी 
कालोसुचीमा परे िपरेको सभवन्द्िमा एकीि भएकाले कालो सुचीमा राख्न गाउपाललकाले समेत थप पहल 
कर्दमी ललिु पिे रे्दखखएको छ । 
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फछ्यौको 
वववरण 

51.  लागत अिुमाि स्वीकृनतीः वागमती प्ररे्दश, सावयजनिक खररर्द नियमावली, २०७६ को नियम ९ मा नियम ५,६ 
र ८ बमोजजम तयार भएको ५ करोड रुपैयााँ सभमको लागत अिुमाि राजपत्राङ्ककत द्धिनतय शे्रणी अधिकृत 
स्तर िवौं वा र्दशौं को कायायलय प्रमुखबाट स्वीकृत हुिुपिे उल्लेख छ। सावयजनिक निकायको प्रमुख आफैल े
यस नियम बमोजजम लागत अिुमाि स्वीकृत गिय निमल्िे भएमा १ तह माधथको अधिकारीबाट स्वीकृत 
गराउिु पिे उल्लेख छ। गाउाँपाललकाले यो वर्य समपुरक अिुर्दािवाट लारच्याङ पारच्याङ सडक स्तरउन्द्ती 
निमायण काययका लाधग रु.१,९९,९५४२७।९२ (मुअकर र कन्द्टेजेन्द्सी समेत) को लागत अिुमाि स्वीकृनत 
राजपत्राङ्ककत बत्रनतय शे्रणीको कायायलय प्रमुखबाट लागत अिुमाि स्वीकृती गरी ठेर्क्का व्यवस्थापि गरेको 
रे्दखखयो। ऐि नियममा भएको व्यवस्था बमोजजम निमायण काययको लागत अिुमािको स्वीकृनत गरेरमात्र 
ठेर्क्का व्यवस्थापि गिुय पर्दयछ । 

  

52.  एज ववल्ट ड्रइङ्गीः सावयजनिक खररर्द नियमावली २०६४ को नियम १२४ मा खररर्द सभझौता वमोजजम 
सभपन्द्ि भएको कायय सावयजनिक निकायले जस्वकार गरेपनछ  निमायण व्यवसायीलाई करारका शतय बमोजजम 
अजन्द्तम भुर्क्तािी दर्दिु पिे उल्लेख छ। यो वर्य गााँउपाललकाल ेनिमायण व्यवसायी गुललभर वल्ड फलाखु जेभी 
साँग पारच्याङ लारच्याङ सडक स्तरउन्द्ितीको निमायण कायय गरेको निमायण काययका लाधग भएको सभझौताको 
वुर्दा जजलसलस ५६=१ मा निमायण व्यवसायीले अजन्द्तम ववल भरु्क्तािीको ६० दर्दि लभत्र एज ववल्ट ड्रइङ्ग पेश 
गिुयपिे अन्द्यथा ५० हजार भुर्क्तािी कट्टा गिे उल्लेख भएको छ । निमायण व्यवसायीले उर्क्त निमायण कायय 
सभपन्द्ि गरी रु ८४११०४१।७९ भुर्क्तािी गरेकोमा  सभझौतामा उल्लेख भएको एज ववल्ट ड्रइङ्ग पेश भएको 
िरे्दखखएकाले असुल गिुयपिे रु 
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53.  सााँगाचौर मन्द्र्दचुते सडकीः गाउाँपाललकाले लागत अिुमाि गर्दाय सामाग्रीको हकमा जजल्लार्दररेट अिुसारको 
र्दरमा र्दर ववश्लेर्ण गरी लागत अिुमाि गिे तथा सोको मूल्याङ्क समेत सोही आिारमा गिुयपर्दयछ। यो 
वर्य गाउाँपाललकाल ेसााँगाचौर मन्द्र्दचेुत सडक स्तरउन्द्िती काययका लाधग जाललमा ढुङ्गा भिे कायय गरी कुल 
रु११६३३०६।७१ को प्राववधिक मूल्याङ्कि गरेको रे्दखखन्द्छ। प्राववधिक मूल्याङ्किमा फरक र्दर ववश्लेर्ण 
प्रयोग गर्दाय रे्दहाय बमोजजमको बढी मूल्याङ्कि भएको रे्दखखएकोले बढी भुर्क्तािी भएको रकम असुल गिुयपिे 
रे्दखखएको रु. 

क्र.सं. जालीको वववरण संख्या मेलसि र्दर मानिस र्दर फरक 

१ १.५×१×१।० ३२ २३०७।४६ २५०१।८२ १९४३६।०० 

२ ३×१×१।१ ४० ४३७१।९७ ४८५७।८७ ६२१९।५५ 

जभमा २५६५५।५५  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२५६५५।५५ 

 

54.  उर्क्त निमायण काययको आइटम िभवर ३ जालीमा ढुङ्गा भिे काययको कुल २२२ घिलमटरको प्रनतघिलमटर 
३१७३।१० का र्दरले मुल्याङ्कि गरेको रे्दखखन्द्छ । तथापी गााँउपाललकाले प्रयोग गरेको र्दर ववश्लेर्णमा ढुङ्गा 
भिे काययको लाधग प्रनत घिलमटर रु २६२१।८५ मात्र प्रयोग गरेको रे्दखखएकाले फरक र्दर प्रयोग गरी वदढ 
भुर्क्तािी भएको रकम असुल गिुयपिे रे्दखखएको रु 

 

 

 

 

 

१२२३७७।५० 
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55.  फाभचते पदहरो नियन्द्त्रणीः गााँउपाललकाले निमायण काययको भुर्क्तािी गर्दाय  वास्तववक र्दर र कायय सभपार्दिका 
आिारमा गिुय पर्दयछ । यो वर्य गााँउपाललकाल ेफाभचेत पाररखेल पदहरो नियन्द्त्रण कायय उपभोर्क्ता सलमनत 
माफय त गरर रु ५२१६८५।३८ को प्राववधिक मुल्याङ्कि गरी रु ४३३१००।०० भुर्क्तािी गरेको रे्दखखन्द्छ। उर्क्त 
निमायण काययको आइटम िभवर २ जालीमा ढुङ्गा भिे काययको कुल १०४ घिलमटरको प्रनतघिलमटर ३१७३।१० 
का र्दरले मुल्याङ्कि गरेको रे्दखखन्द्छ । तथापी गााँउपाललकाले प्रयोग गरेको र्दर ववश्लेर्णमा ढुङ्गा भिे 
काययको लाधग प्रनत घिलमटर रु २६२१।८५ मात्र प्रयोग गरेको रे्दखखएकाले फरक र्दर प्रयोग गरी वदढ भुर्क्तािी 
भएको रकम असुल गिुयपिे रे्दखखएको रु 
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56.  पुङ खोलापुलीः गााँउपाललकाल ेपङु खोला पलुको सव स्रर्क्चर निमायणको लाधग खुला वोलपत्रको माध्यमवाट 
निमायण व्यवसायी श्री आश्रय निमायण सेवा साँग लमनत २०२० अर्क्टोवर १४ मा रु १७७७७०६८।५८ मा ठेर्क्का 
सभझौता भै लमनत २०७७।०८।१२मा रु १५०००००।०० पेश्की भुर्क्तािी गरेको रे्दखखन्द्छ ।  उर्क्त पुलको निमायण 
कायय निमायण व्यवसायीले शुरुगरे पश्चात सोही स्थािमा र्दइुलेिको पर्क्की पुल निमायण गियका लाधग सडक 
ववभाग पुल महाशाखावाट ठेर्क्का व्यवस्थापि भै लमनत २०७७।९।१३ मा सभझौता भएको रे्दखखन्द्छ। तत ्
पश्चात गााँउपाललकाले एकै स्थािमा र्दइु निकायवाट ठेर्क्का व्यवस्थापि भएको भनि उर्क्त निमायण काययका 
लाधग भुर्क्तािी गरेको पेश्की रकम लमनत २०७८।३।२८ मा िगर्द र्दाखखला गरी फस्यौट गरेको रे्दखखन्द्छ ।  
निमायण कायय गर्दाय अन्द्तरनिकाय  समन्द्वय गरी ठेर्क्का प्रकृयाको थालिी गिुयपिेमा समन्द्वय वेगर  पलु 
निमायणको स्रर्क्चरको काययको लाधग मात्र ठेर्क्का सभझौता गर्दाय निमायण कायय प्रभाववत भएको रे्दखखन्द्छ। 
गााँउपाललकाले सुववस्ताको आिारमा उर्क्त ठेर्क्का सभझौता अन्द्त्य गिय लमनत २०७७।१०।१२को निणयय 
भएतापिी सुववस्ताको आिारमा सभझौता अन्द्त्य भए िभएको एकीि हुि सकीएि। उर्क्त निमायण काययको 
सर्क्कल शे्रस्ता समेत अिुसन्द्िािको लसललशलामा सभवजन्द्ित निकायमा पेश गरेको गााँउपाललकाले जिाएकाल े
ठेर्क्का व्यवस्थापि प्रकृयाका सभवन्द्िमा एकीि हुि सककएि । अन्द्तर निकाय समन्द्वय गरेर मात्र ठेर्क्का 
व्यवस्थापि गिे तथा सर्क्कल शे्रस्ता प्राप्त भए पश्चात लखेापरीक्षणका लाधग समेत पेश गिुयपिे रे्दखखन्द्छ 
।  

  

57.  पेश्की फस्यौटीः पुङ खोला पुल निमायण काययको लाधग निमायण व्यवसायी श्री आश्रय निमायण सेवालाई लमनत 
२०७७।०८।१३ मा रु १५०००००।०० पेश्की भुर्क्तािी गरेकोमा लमनत २०७८।३।२८ मा पेश्की फस्यौट गरेको 
रे्दखखन्द्छ। निमायण व्यवसयीले उर्क्त पेश्की रकम गााँउपाललकाको पुाँजजगत खचय खातामा  पटक पटक गरी 
जभमा गरेकोमा पेश्की फस्यौट गर्दाय खचय घटाउिु पिेमा खचय िघटाई पेश्की फस्यौट मात्र गरेको रे्दखखयो । 
पेश्की िगरै्द कफताय भएको रकम समेत वजेट खचयमा समावेश भएकोले वैङ्कमा जभमा रहेको रकम आयव्यय 
वववरणमा खचयमा समावेश भएकोले आभर्दािी वााँध्िुपिे रे्दखीएको रु 
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58.  आलु धचस्याि केन्द्र निमायणीः गाउाँपाललकाले एउटै येजिालाई टुक्रा गरी फरक फरक ववधिवाट आपुनतय तथा 
निमायण गिुयहुरै्दि । ये वर्य गाउाँपाललकामा आलु धचस्याि केन्द्र निमायणका लाधग प्ररे्दश पुवयिार साझेर्दारी 
काययक्रम अन्द्तगयत रु ३००००००। वजेट ववनियेजि भएको रे्दखखन्द्छ । गाउाँ  काययपाललकाके लमनत २०७७।१२ऽ२४ 
को निणययवाट उर्क्त वजेटमध्य टुक्रा गरी कोल्ड च्याभवर कायय तफय  रु २० लाखके कायय ठेर्क्का माफय त तथा 
१० लाखको भवि निमायण गि ेकायय उपभेर्क्ता सलमती माफय त गि ेगरी निणयय भै सेही अिुसार येजिा 
कायायन्द्वयि गरी उपभेर्क्ता समीनतलाई भवि निमायण वापत रु ९१६२१०। भुर्क्तािी गरेको दर्दखखन्द्छ । आलु 
धचस्याि केन्द्र निमायण जस्तो जदटल प्रवविीयूर्क्त काययलाई टुक्रा गरी उपभोर्क्ता सलमती माफय त निमायण 
कायय गिुय नियम सभमत िरे्दखखएको  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९१६२१०।०० 
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58.1 आलु धचस्याि केन्द्रको निमायणको लाधग ववनियोजि भएको रु ३० लाख वजेट मध्ये Construction, Supply, 

installation and commissioning of cold chamber  का लाधग रु १९९७१७३।१६ को लागत अिुमाि 
तयार गरी cold chamber को आपुतयक सिराइज डडजाइिर एण्ड इजन्द्जनियरीङ कन्द्सरर्क्सि प्रा ली सा 
लमनत २०७८।३।२३ मा आपुती गिे गरी रु १५४९९९९।५३ मा सभझौता भएको रे्दखखन्द्छ । उर्क्त कोल्ड 
च्यामवर आपुती गरी सभझौता वमोजजमको रकम भुर्क्तािी गरेकोमा निमायण स्थलमा ३ फेजको वविुत 
आपुती िभएको भिी उर्क्त केन्द्र हालसभम सञ्चालिमा आएको रे्दखखएि । उर्क्त चेभवर सञ्चालिमा 
ल्याउिे तफय  गाउाँपाललकाको ध्याि जािुपिे रे्दखखन्द्छ । 

  

58.2 आपुतयकले उर्क्त कोल्ड चेभवर आपुती गरेकोमा कोल्ड चेभवरको post delivery inspection वेगर अजन्द्तम 
भुर्क्तानि गरेको रे्दखखयो । यसवाट ससभझौतामा उल्लेख भएकै specification वमोजजमकै सामाि प्राप्त 
भएपछी post delivery inspection प्रनतवेर्दि तयार गरेमात्र भुर्क्तािी गि ेवयवस्था गिुयपछय । 

  

59.  र्दिु सङ्कलि केन्द्र निमायणीः गाउाँपाललकाल ेयोजिा कावयन्द्यि गर्दाय प्रनतफल प्राप्त योजिा मात्र सञ्चालि 
गिुयपर्दयछ । गाउाँपाललकाले यो वर्य वडा ि १ मा र्दिु सङ्कलि केन्द्र निमायणका लाधग रु २०९१५७३।९८ 
लागत अिुमाि तयार गरेकोमा उर्क्त काययमध्ये भवि निमायण तफय  रु १५९४५५३।७७ को प्राववधिक मुल्याङ्कि 
गरी उपभोर्क्ता सलमतीलाई १४५५२८९।०० भुर्क्तािी गरेको रे्दखखन्द्छ भिे  supply and installment of  dairy 

equipment  तफय  रु ४९७००० को कायय अपुरो रहेको रे्दखखन्द्छ । यसरी भवि निमायण मात्र भएको त्यसमा 
जडाि हुिे उपकरण खररर्द िै िभएकाले योजिा अपुरो रहेको रे्दखखन्द्छ । सो योजिाको लाधग चालु आधथयक 
वर्यमा समेत थप वजेट ववनियोजि िभएकाले उर्क्त योजिावाट कुिै प्रनतफल प्राप्त िहुिे अवस्था छ ।  
यसरी अिुरो रहेको योजिामा गाउाँपाललकावाट वजेट व्यवस्थापि गरी सभपन्द्ि गिुयपिे रे्दखखन्द्छ । 

 

 
 

60.  वढी मुल्याङ्किीः गाउाँपाललकाले वास्तववक कायय सभपार्दिका आिारमा मात्र भुकुतािी गिुयपर्दयछ। यो वर्य 
गाउाँपाललकाल ेखाल्चेत तरकारी सङ्कलि केन्द्र निमायणका लाधग रु १०३६२०५।१३ को प्राववधिक मुल्याङ्कि 
गरी उपभोर्क्ता सलमतीलाई रु ९३५१३७।०० भुर्क्तािी गरेकोमा प्रावविीक मुल्याङकिमा समावेश आइटम ि 
. ८ को fe. 500 of any providing and laying pn position reinforcement bar कुल १५१७।९८ केजी 
मुल्याङ्कि गरी प्रनतकेजी १३२।८७ का र्दरल े२०१६९४ समावेश गरेको रे्दखखन्द्छ। त्यसका अनतररर्क्त प्रावविक 
मुल्याङ्कलमा १०% अनतररर्क्त भिी एकमुष्ठ १३८ केजी समेत समावेश गरेको रे्दखखन्द्छ । यसरी खपतको 
वास्तववकक स्थाि वेगर एकमुष्ठ समावेश गिय मिालसव िरे्दखखएकोले एकमुष्ठ समावेश गरेको रकम 
सभवजन्द्ित वाट बसुल गिुयपिे रे्दखखएको रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१८३३६।०६ 

 

61.  िगरेको निमायण काययको भुर्क्तािीीः  गाउाँपाललकाले निमायण काययको भुर्क्तानि गर्दाय वास्तववक िापजााँचका 
आिारमा मात्र गिुयपर्दयछ । यो वर्य गाउाँपाललकाल ेगौतमविुर्द माध्यलमक वविालयको २ कोठे सौचालय 
निमायण काययको लाधग रु ८११०४०।८१ को प्रावविीक मुल्याङ्कि गरी रु ६८२५००। भुर्क्तािी गरेको रे्दखखन्द्छ 
। प्रावविीक मुल्याङ्किको आइटम ि. ९ मा supplying and fitting ready made teak wood door 

shutter ३ थािको लाधग प्रती थाि १००००। का र्दरले ३०००० समावेश गरी भुर्क्तािी गरेकोमा सौचालयको 
निरीक्षण गर्दाय उर्क्त ढोका लगाएको रे्दखखएि। यसरी निमायण िै िगरेको कायय प्रावविीक मुल्याङ्किमा 
समावेश गि ेकमयचारीलाई जजभवेवार विाई असुल गिुयपिे रे्दखखएको रु  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

३००००।०० 
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62.  वढी भुर्क्तािीीः सावयजनिक खररर्द नियमावली २०६४ को नियम १२३ वमोजजम खररर्द सभझौता अिुसार 
सावयजनिक निकायले रनिङ ववल वा अन्द्य कुिै ववको भुर्क्तािी गर्दाय करारका सतय वमोजजम प्रावविीक िााँप 
जााँच गरी िापी ककतावमा उल्लेख भएको वास्तववक कायय सभपार्दिका आिारमा गिुयपिे उल्लेख छ । 
गाउाँपाललकाल ेयो वर्य पारच्याङ लाटच्याङ सडक स्तरउन्द्ितीको र्दोश्रो प्याकेज अन्द्तगयतको कायय निमायण 
व्यवसायी फलाखु निमायण सेवा ले गरी प्रावविीक िााँपजााँचका आिारमा मुअकर समेत रु ४६०७७३२।१३ को 
कायय सभपन्द्ि गरेकोमा गाउाँपाललकाले गो.मो.ि ११४।२०७८।२।१८ वाट रु १९८९२३६। तथा गो. भौ.ि २२७ 
२०७८।३।२४ वाट रु ३०७०२३४। समेत कुल रु ५०५९४७०। भुर्क्तािी गरेको रे्दखखयो । वास्तववक कायय गरेको 
भन्द्र्दा वढी रु ४५१७३७।८७। वढी भुर्क्तािी गरेको रे्दखखएकोले निमायण व्यवसायीवाट उर्क्त रकम असुल गरी 
सभवजन्द्ित संधचतकोर्मा र्दाखखला गिुयपिे रे्दखखएको रु  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

४५१७३७।८७ 

 

63.  िभसयको र्दर भन्द्र्दा फरक र्दरमा भुर्क्तािी:- सावयजनिक खररर्द नियमावली,2064 को नियम 10 अिुसार 
निमायण काययको लागत अिुमाि तयार गरी उपभोर्क्ता सलमनत माफय त काम गराउाँर्दा स्वीकृत िभसय र जजल्ला 
र्दररेट अिुसार हुिे र्दरमा सभझौता गरी भुर्क्तािी पर्दयछ ।रसवुा जजल्लाको आधथयक वर्य २०७७।७८ को लाधग 
जजल्ला र्दररेट नििायरण सलमनतको लमनत २०७७।३।३० को निणयय वमोजजम जजल्लाको र्दररेट नििायरण गरेको 
रे्दखखन्द्छ। उर्क्त निणययको निणयय िं २ मा हेलभ इर्क्वीपमेण्टको भाडा  काठमाण्डौको नििायररत र्दररेट हुिे 
कायम गरेको छ। हेलभ इजर्क्वपमेण्टको भाडा र्दर नििायरण गिे आधिकारीक निकायम हेलभ इजर्क्वपमेण्ट 
डडलभजिले आधथयक वर्य २०७७।७८ को लाधग १२० रे्दखी २२० लसलस सभमको डोजर तथा एर्क्साभेटरको भाडा 
र्दर रु१८०० प्रनतघण्टा र सोही क्षमताको व्रेकरको भाडार्दर रु २१०० मुअकर वाहेक नििायरण गरेको रे्दखखन्द्छ 
। जजल्ला र्दररेट सलमनतले सोही र्दररेट कायम गरेको रे्दखखएकोले माटो खन्द्िेकाययको र्दरववश्लेर्ण गर्दाय सोही 
भाडार्दर समावेश गिुयपिेमा  सोही क्षमताका डोजरर तथा एर्क्साभेटरको भाडा र्दर रु३५०० प्रनतघण्टा समावेश 
गरी र्दर ववश्लेर्ण गरी लागत अिुमाि तयार गर्दाय स्वीकृत िभसयले हुिे भन्द्र्दा तपलशल बमोजजम बढी र्दरल े
भुर्क्तािी गरेको छ।यसरी रे्दहाय वमोजजमका आयोजिामा फरक र्दरमा मुल्याङ्कि गरी भुर्क्तािी गरेको 
सभवन्द्िमा कायायलयवाट एकीि गरी असुल गिुयपिे रे्दखखएको रु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5793224.78 
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योजिाको वववरण पररमाण 

भुर्क्तािी 
र्दर 

वास्तववक 
र्दर फरक र्दर वदढ भुर्क्तािी 

घाङमार ढोकाचते सडक           

ordinary soil/hard soil 8471.15 93.79 77.71 16.08 136216.09 

medium rock 445.85 565 195.06 369.94 164937.75 

आरुखकय  लाङवु सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 5767.62 93.79 77.71 16.08 92743.33 

medium rock 396.4 565 195.06 369.94 146644.22 

खाल्चेत र्दपु्चेश्वरी घट्टेखोला सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 6430.35 93.79 77.71 16.08 103400.03 

medium rock 774.56 565 195.06 369.94 286540.73 

भोले सौराटोल र्दिुश्वारा सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 3905 93.79 77.71 16.08 62792.40 

शेरच्याङ्ग खेलमैर्दाि निमायण       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 7682.36 93.79 77.71 16.08 123532.35 

लारच्याङ्ग सरमथली पाटीखकय  सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 3765.75 93.79 77.71 16.08 60553.26 

medium rock 565.25 565 195.06 369.94 209108.59 

वडा ि ५ सडक सरसफाई       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 3254.16 93.79 77.71 16.08 52326.89 

वडा ि४  सडक सरसफाई       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 5146.5 93.79 77.71 16.08 82755.72 

छापडााँडााँ भोर्क्टेघारी गुभचेत सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 2774.66 93.79 77.71 16.08 44616.53 

medium rock 489.72 565 195.06 369.94 181167.02 

घोमुय वाम्राङ आरुखकय  सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 3801.61 93.79 77.71 16.08 61129.89 

सााँगाचौर मन्द्र्दचेत केस्रङ सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 2795.74 93.79 77.71 16.08 44955.50 

वडा ि ६ सडक सरसफाई       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 4428.75 93.79 77.71 16.08 71214.30 

खोरे्दल छुमी सडक लायकु       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 3632.92 93.79 77.71 16.08 58417.35 

भोञ्ज्याङ्ग डााँडााँ वोन्द्र्दो सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 877 93.79 77.71 16.08 14102.16 

medium rock 481.65 565 195.06 369.94 178181.60 

hard rock 636.97 847.97 431.38 416.59 265355.33 

स्यागुल लसभवजन्द्र्द सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 749.72 93.79 77.71 16.08 12055.50 

medium rock 1919.16 565 195.06 369.94 709974.05 

पाटीखकय  लाम्राङ सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 2080.64 93.79 77.71 16.08 33456.69 

medium rock 720.64 565 195.06 369.94 266593.56 

पारच्याङ खेलकुर्द        0 0.00 

ordinary soil/hard soil 3900.42 93.79 77.71 16.08 62718.75 

medium rock 293.58 565 195.06 369.94 108606.99 

यायुङ थािाङ कृवर् सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 306.82 93.79 77.71 16.08 4933.67 

medium rock 2210.68 565 431.38 133.62 295391.06 
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सौरा डााँडााँ रे्दखी भोर्क्टेघारी सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 4333.67 93.79 77.71 16.08 69685.41 

medium rock 295.43 565 195.06 369.94 109291.37 

वेताङ वुद्ब कफल्ड निमायण       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 1506.6 93.79 77.71 16.08 24226.13 

medium rock 113.4 565 195.06 369.94 41951.20 

िगरचेत हुाँरै्द आदर्दम्राङ सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 3813.24 93.79 77.71 16.08 61316.90 

medium rock 301.26 565 195.06 369.94 111448.12 

पाम्रे छााँगाहुाँरै्द आरुचते सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 1840.68 93.79 77.71 16.08 29598.13 

medium rock 301.26 565 195.06 369.94 111448.12 

गापा हुाँरै्द नघचेत सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 606.94 93.79 77.71 16.08 9759.60 

medium rock 200.28 565 195.06 369.94 74091.58 

छाप हुाँरै्द लसस्िेरी सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 1867.42 93.79 77.71 16.08 30028.11 

medium rock 188.2 565 195.06 369.94 69622.71 

या छेवा ररन्द्जोङ र्दजुभसगाङ सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 7644.76 93.79 77.71 16.08 122927.74 

medium rock 21 565 195.06 369.94 7768.74 

फाभचेत सािोखोला पलु सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 5279.25 93.79 77.71 16.08 84890.34 

medium rock 51.75 565 195.06 369.94 19144.40 

सतारखोला पदहरो       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 2512 93.79 77.71 16.08 40392.96 

िोभिाङ मन्द्जवाल कृवर् सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 932 93.79 77.71 16.08 14986.56 

medium rock 101.28 565 195.06 369.94 37467.52 

उपल्लोचौर हुाँरै्द निकय भुमे मजन्द्र्दर जािे वाटो       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 3172.38 93.79 77.71 16.08 51011.87 

medium rock 339.77 565 195.06 369.94 125694.51 

छुलम लाङवु कृवर् सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 3084.86 93.79 77.71 16.08 49604.55 

medium rock 729.64 565 195.06 369.94 269923.02 

उपल्लोचौर सौरा पािीघाट सडक       0 0.00 

ordinary soil/hard soil 3529.69 93.79 77.71 16.08 56757.42 

medium rock 637.31 565 195.06 369.94 235766.46 

          5793224.78  
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64.  स्थलगत निररक्षण : सावयजनिक खररर्द नियमावली, २०६४ को नियम १२५ १(क) मा खररर्द सभझौता बमोजजम 
निमायण कायय सभपन्द्ि मैसकेपनछ सभझौता बमोजजम निमायण काययको कु्रटी सच्चाउिे र्दानयत्वको अविी 
समाप्त िहुरै्द कुिै कु्रटी रे्दखखएमा सावयजनिक निकायले सोको एकीि गरी समयमािै र्दावव गिुयपिे उल्लेख 
छ । गाउाँपाललकाल ेयो वर्य समपूरक अिुर्दािबाट पारच्याङ – लारच्याङ सडक स्तरउन्द्ितीका लाधग २ फेजमा 
रे्दहाय बमोजजमका निमायण व्यावसाय माफय त निमायण कायय गरेकोमा स्थलगत निररक्षण गर्दाय रे्दहाय 
बमोजजमको निमायण कायय वर्ायतको कारणले क्षनत भएको रे्दखखयो । उर्क्त निमायण काययको कु्रदट सच्याउिे 
अविी बााँकी छाँरै्द गाउपाललकाले र्दावव गरी निकाणय काययको कु्रटी सच्याउिुपिेमा हाल सभम कु्रटी सच्चाएृको 
रे्दखखएि । नियमािुसार निमायण व्यावसायीबाट कु्रटी सच्याउिुपिे अन्द्याथा ररटेन्द्सि मनि बापत कट्टा 
भएको रकम र कायय सभपार्दि जमाितको रकम बाट समेत कु्रटी सच्याउिु पिे रे्दखखएको रु.  

फेज निमायण व्यवसायी आईटम पररमाण र्दर रकम 

1 
गुललभर वल्ड फलाख,ु 

जेभी 

1.sub grade preparation १४४० घ.मी. 90.13 129785.47 

3.supply and place gabion boxes ३२ घ.मी. 5516.94 176542.16 

2 
फलाखु निमायण सेवा 1.sub grade preparation ३६०० घ.मी. 90.13 324463.68 

3.supply and place gabion boxes ६६ घ.मी. 5516.94 364118.21 

जभमा 994909.52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

९९४९०९।५२ 

 

65.  घााँसको बेिाय ववतरण : २६, २०७७।१०।२५ आधथयक काययववधि तथा वववत्तय उत्तरर्दानयत्व नियमावली, २०७७ 
बमोजजम खचयको ववलभरपाई सदहतको लेखा राखु्नपिे उल्लेख छ । यो वर्य गााँउपालीकाल ेदहउाँ रे्द तथा वर् े
घााँसको वेिाय ववतरण गिे राम शरण न्द्यौपािेले कुल ८९० ककलोग्राम घााँसको ववउ प्रनत केजी ९० का र्दरल े
खररर्द गरर ८००००।– सोिभिाय भुर्क्तािी ललएकोमा कुल ६९२ ककलोग्राम घााँसको ववउ मात्र ववतरण गरेको 
भरपाई पेश भएकाल े ववतरण िभएको १९८ ककलो घााँसको ववउका सभबन्द्िमा गााँउपाललका एकीि गरी 
ववतरण गरेको भए भरपाई ववतरण िगरेको भए जजन्द्सी आभर्दानि बाध्िुपिे रे्दखखएको रु  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१७८२०।०० 

 

66.  मेगपर खोला कल्र्मट निमायणीः गाउाँपाललकाले यो वर्य मेगपर खोला कल्र्मट निमायण कायय उपभोर्क्ता सलमनत 
माफय त गराई रु ५२६७०५।४६ को प्राववधिक मूल्याङ्कि गरी रु ४७०७६९।०० भुर्क्तािी गरेको रे्दखखन्द्छ । उर्क्त 
निमायण काययको प्राववधिक मूल्याङ्किमा आईटम िभबर ६ मा Reinforcement bar cutting, bending, 

placing in positon १ जव गरी ३४६३३ केजी एकमुष्ठ प्राववधिक मूल्याङ्किमा समावेश गरेको रे्दखखन्द्छ । 
उर्क्त कल्र्मटमा लभबाई, चौडाई तफय  लागेको डण्डीको वास्तववक िापजााँच वेगर एकमुष्ठ मूल्याङ्कि गरी 
प्रनत केजी १५०।९६ का र्दरले ५२२८१।९८ मूल्याङ्कि गरी भुत्तािी गरेको नियम सभमत िरे्दखखएको रु  

 
 
 
 
 
 
 
 

५२,२८१।९८ 

 

67.  बढी मूल्याङ्कि : निमायण काययको भुत्तािी गर्दाय वास्तववक काययसभपार्दिका आिारमा गिुयपर्दयछ । यो वर्य 
गाउााँललकाल ेछापडााँडा चचय घर निमायण काययको प्राववधिक मूल्याङ्कि रु ५,४६,५६७।८८ गरी रु ४,७१,८३२।०० 
भुत्तािी गरेको रे्दखखन्द्छ। चचयघरको लभबाई ११.८५ तथा चौडाई ७.३० लमटर रहेको र ८ एमएम को डण्डी 
१२५ एमएम spacing मा राख्र्दा कुल ५६९।३२ ककलो डण्डी लाग्िेमा चौडाई तफय  समेत ११.८५ लमटर डण्डी 
समावेश गरी ९३८.५२ ककलो डण्डी मूल्याङ्कि गर्दाय ३६९।२० केजी डण्डी वदढ मुल्याङ्कि गरेकोले रु१३३.३१  
प्रनतकेजीका र्दरले बढी भुत्तािी भएको रकम असुल गिुयपिे रे्दखखएको रु  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

४९,२१८।०५ 
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68.  रजाङ रे्दखी र्दोभलाङ सडक : गाउाँपाललकाल ेरजाङ रे्दखी र्दोभलाङ सडकको ववलभन्द्ि स्थािमा पदहरो हटाउिे 
कायय गरर निमायण व्यावसायी अपयिा अथय मुमसय प्रा.ली. लाई रु २,९८,०२२।४१ भुत्तािी गरेको छ । 
गाउाँपाललकाले पदहरो हटाउिे काययका लाधग प्रनत घिलमटर रु ६२.१५ र्दर ववश्लेर्ण गरेकोमा कुल ३१७७।५४ 
घिलमटर माटोको कायय मध्ये १८५०।३४ घिलमट पदहरो हटाउिे कायय गरेकोमा पदहरो हटाउिे काययलाई समेत 
रु ९३।७९ का र्दरले भुत्तािी गर्दाय बढी भुत्तािी भएको रकम असुल गिुयपिे रे्दखखएको रु  

 
 
 
 
 
 
 

५८,५४४।७५ 

 

69.  लाम्राङ वालल संरक्षण तथा घेरावेरा गिे कायय उपभोत्ता सलमनत माफय त गरी प्राववधिक िापजााँच अिुसार रु 
८,७६,२६२।५० को मूल्याङ्कि गरी रु ७,६०,०००।०० वजेट खचय लेखेको रे्दखखन्द्छ । उर्क्त तारवार लगाउिे 
काययमा 3"*3" fabrication of chain link mesh को कायय १४४० वगयलमटर गरी प्रनतवगयलमटर ५८४।२१ का 
र्दरले मूल्याङ्कि गरेकोमा उर्क्त मेस वायर मु.अ.कर समेत रु. ४७७।९९ मात्र जजल्ला र्दररेट रहेको रे्दखखन्द्छ 
। यसरी जजल्ला र्दररेट भन्द्र्दा फरक र्दररेट समावेश गरी प्रनत वगयलमटर १०६।२२ का र्दरले बढी भुत्तािी 
भएको रकम उपभोत्ताको अंश कट्टा गरी ८६।७५ प्रनतशतले हुिे असुल गिुयपिे रु  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१,३२,७०१।५५ 

 

70.  भुमेस्थाि सडक :  उपभोत्ता सलमनत माफय त गररिे निमायण काययमा समावेश हुिे सामाि खररर्द गर्दाय अधिकतम 
जजल्ला र्दररेट वमोजजमको रकम अिुसार मूल्याङ्कि गिुयपर्दयछ। यो वर्य गाउाँपाललकाल ेभुमेस्थाि सडक 
स्तरउन्द्ितीको प्राववधिक मूल्याङ्कि रु ७,२९,१७९।६९ गरी रु ६,५१,८८६।– भुत्तािी गरेकोमा आईटम िभबर 
७ मा ६०० एमएम ह्युम पाइप ४२.५ लमटर ७६४२।६० का र्दरले मूल्याङ्कि गरेको रे्दखखन्द्छ । उत्त ह्युम 
पाइपको जजल्ला र्दररेट मुअकर समेत ६६९४।७० मात्र रहेको र सामाि ढुवािी बापत थप रकम पुरै मूल्याङ्कि 
गरेको अवस्थामा समेत फरक र्दर प्रयोग गरी बढी भुत्तािी गरेको रे्दखखएकाले प्रनत लमटर ६४७।९० का र्दरल े
कुल ४२.५ लमटरमा बढी भुत्तािी भएको रकम असुल गिुयपिे रे्दखखएको रु  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२७,५३५।७५ 

 

71.  मुल्य अलभबदृ्धि कर बढी भुत्तािी :  गाउाँपाललकाले मुल्य अलभबदृ्धि कर समेत को र्दरमा मूल्याङ्कि गरी 
भुत्तािी गर्दाय मु.अ.कर मा र्दताय भएको फमयले जारीगरेको मुअकर ववजक समेत समावेश गिुयपर्दयछ । आरुखचय 
खेलमैर्दाि निमायण कायय उपभोत्ता सलमनत माफय त गरी रु ५,३०,६९६।– भुत्तािी गरेकोमा उपभोत्ता सलमनतल े
खेलमैर्दाि निमायण गर्दाय डोजरको प्रयोग गरेको रे्दखखन्द्छ। गाउाँपाललकाले माटो खन्द्िे काययको लाधग मुअकर 
समेत को र्दर ९३.७९ प्रनतघिलमटरका र्दरल ेमूल्याङ्कि गरी भुत्तािी गरेकोमा मुअकरमा र्दताय भएको ववजक 
वेगर भुत्तािी गरेको रे्दखखएकाल ेखन्द्िे काययमा भुत्तािी भएको मुअकर असुल गिुयपिे रे्दखखएको रु  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

१०,५५१।९० 

 

72.  पाइप खररर्द : १४५,२०७८।२।२१, गाउाँपाललकाले यो वर्य ग्वाछुमी खािेपािी पाइप खररर्द काययक्रम अन्र्तगत 
प्रज्ञा हाडयवेयर सेन्द्टरको ववल ३४८ बाट ४० एमएम को ११८० लमटर पाइप खररर्द गरर रु १०००००।– भुत्तािी 
गरेको रे्दखखन्द्छ । खररर्द गरेको पाइपको प्रयोग तथा ववतरण भएको भरपाई समेत संलग्ि िरहेकाले उर्क्त 
पाइप प्रयोगको प्राववधिक प्रनतवेर्दि पेश गिुयपिे रे्दखखएको रु  

 
 
 
 
 

१,००,०००। 
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73.  भवि निमायण : निमायण काययको भुत्तािी गर्दाय प्रववधिक िापजााँच गरर वास्तववक कायय सभपार्दिका आिारमा 
मात्र गिुयपर्दयछ । गाउाँपाललकाल ेयो वर्य वडा िं. ३ को वडा कायायलय निमायण कायय उपभोत्ता सलमनत माफय त 
गरर रु १७,६२,०४१।२३ को प्राववधिक मूल्याङ्कि गरी गो.भौ.िं. २०९, लमनत २०७८।०३।२३ बाट उपभोत्ता 
सलमनतलाई रु १५,२४,६७८।– भुत्तािी गरेको रे्दखखन्द्छ। उत्त निमायण काययको भौनतक पररक्षण गर्दाय भवि निमायण 
काययको कुल लागत अिुमाि २१,९५,९६३।३८ भएकोमा असार मदहिामा सभझौता गरी निमायण गर्दाय निमायण 
कायय अिुरो रहेको रे्दखखयो । यसरी असारको अन्द्त्यमा योजिा सभझौता गरी निमायण कायय गरेकाले योजिा 
अिुरो रहेकाले यस ककलसमको पररपाटी अन्द्त्यगरी समयमै योजिा सञ्चालि गिेतफय  गाउाँपाललकाको ध्याि 
जािु पिे रे्दखखन्द्छ । 

  

74.  उर्क्त भवि निमायण काययको प्राववधिक िापजााँचमा समावेश आइटम िभबर ५ वपलसलस फर आरलसलस 
१ःीः१.५ःीः३ सुपरस्रर्क्चरको कायय कुल २८.६१ घिलमटर गरेको उल्लेख छ । प्राववधिक प्रनतवरे्दिमा फलोरमा 
समेत ८.९९ घिलमटर सुपरस्रकचरको कायय गरेको जिाई प्रनतघिलमटर १९५४८।७५ का र्दरले कुल 
१७५,७४३।२६ समावेश भएकोमा भुइमा सुपरस्रकचरको काययिै भएको रे्दखखएि । कुल ८ वटा कोठा मध्ये 
२ वटा कोठामा वपलसलस को कायय भएको मा सवै भुइमा सुपरस्रर्क्चर को कायय गरेको भनि प्राववधिक 
िापजााँच गरी भुत्तािी गरेको मािलसव रे्दखखएि । यसरी उपभोत्ता सलमनतल ेगरे्द िगरेको कायय गरेको भनि 
िापजााँच गिे कमयचारीलाई जजभमेवार बिाई भुत्तािी भएको रकम असुल गिुयपिे रे्दखखएको रु  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१,७५,७४३।२६ 

 

75.  र्दल्म्राङ लसचाई : २१४, २०७८।३।२४ गाउाँपाललकाले प्राववधिक मूल्याङ्कि गर्दाय जजल्ला र्दर रेटका आिारमा 
गिुय पर्दयछ । यो वर्य र्दल्म्राङ लसचाईका लाधग ५० एमएमको वपएि १० पाइप ८२० लमटर खररर्द गरेकोमा 
प्राववधिक प्रनतवेर्दिमा प्रनतलमटर २२४ का र्दरले मूल्याङ्कि गरेको रे्दखखन्द्छ । उत्त पाइपको जजल्ला र्दर 
प्रनतलमटर १६२.७२ (मुअकर समेत) रहेको रे्दखखएकाले फरक र्दर प्रयोग गरी बढी भुत्तािी भएको रकम असुल 
गिुयपिे रे्दखखएको रु  

 
 
 
 
 
 

५०,२४९।६० 

 

76.  भोले स्वास्थय चौकी कफल्ड निमायण : उपभोत्ता सलमनतमाफय त निमायण कायय गर्दाय सभझौता बमोजजम उपभोत्ता 
सलमनतले व्यहोिे अंस कट्टा गरेरमात्र भुत्तािी गिुय पर्दयछ । गाउाँपाललकाल ेयो वर्य भोल ेस्वास्थय चौकी 
कफल्ड निमायण काययका लाधग उपभोत्ता सलमनत माफय त कायय गर्दाय सभझौतामा १०% अंश उपभोत्ता सलमनतल े
व्यहोिे उल्लेख भएकोमा उत्त निमायण काययको कुल कायय सभपन्द्ि रु ७१४९५७।२६ भएकोमा सोको ९०% ले 
हुिे रु ६४३४६१।५३ मात्र भुत्तािी गिुयपिेमा रु ६८३२२८।०० भुत्तािी गरेको रे्दखखएकाले बढी भुत्तािी भएको 
रकम असुल गिुयपिे रे्दखखएको रु  

 
 
 
 
 
 
 

३९,७६६।४६ 

 

77.  वडा िं. २ सडक ममयत तथा सरसफाई : गाउाँपाललकाले यो वर्य वडा िं. २ जस्थत ववलभन्द्ि सडकको ममयत 
तथा सरसफाई कायय गरी रु १०,२२,३८९।११ को प्राववधिक मूल्याङ्कि गरी रु ९,१२,५८४।०० भुत्तािी गरेको 
छ । प्राववधिक प्रनतवेर्दि अिुसार ववलभन्द्ि स्थािमा पदहरो हटाउिे कायय कुल ४९४४ घिलमटर गरेकोमा र्दर 
ववश्लेर्ण अिुसार पदहरो हटाउिे काययको लाधग प्रनत घिलमटर ६२।१५ का र्दरले भुत्तािी गिुयपिेमा रु ९३।७९ 
का र्दरले भुत्तािी गर्दाय सो पररमाणमा रु १५६४२८।१६ बढी भुत्तािी भएको रे्दखखएकाले पदहरो हटाउिे काययमा 
फरक र्दर प्रयोग गरी बढी भुत्तािी भएको रकम असुल गिुयपिे रे्दखखएको रु  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१,५६,४२८।१६ 

 



27 
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वववरण 

78.  मदहला सामुर्दानयक भवि निमायण : निमायण काययको भुत्तािी गर्दाय प्राववधिक िापजााँचका आिारमा वास्तववक 
कायय सभपार्दिका आिारमा गिुयपर्दयछ । यो वर्य गाउाँपाललकाले मदहला सामुर्दानयक भवि निमायण कायय 
उपभोत्ता सलमनत माफय त गरी कुल ८४०००४।– को प्राववधिक मूल्याङ्कि गरी रु ७६०००० भुत्तािी गरेको 
रे्दखखन्द्छ । उत्त भवि निमायणको प्राववधिक मूल्याङ्किमा समावेश आइटम िभबर ४.१ suppliying, cutting, 

bending, placing in position को कायय कुल १.९८ मे.टि को प्रनत मे.टि रु१३३९४६।१३ का र्दरल ेकुल रु 
२,६५,३३०।३७ को मुल्याङ्कि गरेको छ । उत्त भवि २७ कफट लभबाई र २३ कफट चौडाई भएकोमा डण्डीको 
िापजााँचमा उत्त कफटको पररमाणलाई लमटर समावेश हुि गई  कफटका आिारमा ०.८४ मे.टि मात्र खपत 
हुिे रे्दखखएकाले युनिट फरक पारी बढी मूल्याङ्कि गरी भतु्तािी भएको १.१४ मे.टि को प्रनत मे.टि रु 
१३३९४६।१३ का र्दरले हुिे रकम सभबजन्द्ित लाभग्राही बाट असुल गरी संधचत कोर् र्दाखखला गिुयपिे रु  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१,५२,६९८।५८ 

 

79.  फरक र्दरको प्रयोग : गाउाँपाललकाले एकै समयमा संचालि गरेको एउटै योजिामा एउटै र्दरको प्रयोग गरी 
मूल्याङ्कि गिुयपिेमा छापाडााँडा चचयघर निमायण कायय र्दोस्रो पटक गरेकोमा सो निमायण काययको प्राववधिक 
मूल्याङ्कि रु ८,४३,७०४।३८ गरी रु ७,५६,१४५।– भुत्तािी गरेको छ । सो प्राववधिक मूल्याङ्किको आईटम 
िभबर ७ मा समावेश भएका] Reinforcement bar cutting, bending मा कुल १११७.८४ केजी प्रनतकेजी 
१५०.९६ का र्दरले मूल्याङ्कि गरेको रे्दखखन्द्छ । सोही चचयघर निमायणको पदहलो चरणको काययमा उत्त काययको 
लाधग प्रनत केजी १३३.३१ र्दर ववश्लेष्ण प्रयोग भएको रे्दखखन्द्छ । यसरी एउटै योजिामा फरक फरक र्दरको 
प्रयोग भएकाले बढी र्दर प्रयोगका सभबन्द्िमा एकीि गरी बढी भुत्तािी भएको रकम असुल गिुयपिे रे्दखखएको 
रु  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

१९,७२९।८७ 

 

80.  जजन्द्सी र्दाखखला : खररर्द गरेका सभपुणय सामािहरु जजन्द्सी र्दाखखला गिुयपर्दयछ । यो वर्य गाउाँपाललकाल े
सुयोर्दय आिारभुत वविालय लाई ववलभन्द्ि २८ प्रकारका फनियचर सामाग्री खररर्द गरी सौरभ फनियचर 
उद्योगलाई कुल ३,७०,७५३।– भुत्तािी गरेकोमा खररर्द गरेका र्दराज, टेवल, बेन्द्च, कफल्टर, साउण्ड लसस्टम 
लगायतका सामाग्रीहरु ववद्यालयले जजन्द्सी खातामा आभर्दािी बााँध्िु पिेमा आभर्दािी बााँिेको रे्दखखएि । 
उल्लेखखत खररर्द भएका सामािको जजन्द्सी आभर्दािी बााँध्िुपिे रे्दखखएको रु  

 
 
 
 
 
 

३,७०,७५३ 

 

81.  एज ववल्ट ड्रइङ्गीः सावयजनिक खररर्द नियमावली २०६४ को नियम १२४ मा खररर्द सभझौता वमोजजम 
सभपन्द्ि भएको कायय सावयजनिक निकायले जस्वकार गरेपनछ  निमायण व्यवसायीलाई करारका शतय बमोजजम 
अजन्द्तम भुर्क्तािी दर्दिु पिे उल्लेख छ। यो वर्य गााँउपाललकाल ेनिमायण व्यवसायी फलाखु निमायण सेवा साँग 
गााँउपाललकाको प्रशासनिक भवि निमायण कायय गरेको निमायण काययका लाधग भएको सभझौताको वुर्दा जजलसलस 
५६१ मा निमायण व्यवसायीले अजन्द्तम ववल भुर्क्तािीको गर्दाय एज ववल्ट ड्रइङ्ग पेश गिुयपिे अन्द्यथा ५० 
हजार भुर्क्तािी कट्टा गिे उल्लेख भएको छ । निमायण व्यवसायीले सभझौतामा उल्लेख भएको एज ववल्ट 
ड्रइङ्ग पेश भएको िरे्दखखएकाले असुल गिुयपिे रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५००००।०० 

 

 गााँउपाललका चालु   
82.  बैठक भत्ता– सावयजनिक खचयमा लमतव्यनयता कायम गि ेसभबन्द्िी मापर्दण्ड २०७७, को र्दफा ६ मा कािुि 

बमोजजम गठि भएको सलमनत वा सञ्चालक सलमनतको बैठकको लाधग कायायलय समयभन्द्र्दा बादहरको 
समयमा सभपन्द्ि भएको बैठकको मात्र बैठक भर्क्ता उपलब्ि गराईिे छ । एउटै निकाय र अन्र्तगतको 
पर्दाधिकारी वा कमयचारी मात्र बैठक बसेको भए त्यस्तो बैठकको लाधग बैठक भर्क्ता उपलब्ि गराईिे छैि 
भन्द्िे व्यावस्था रहेको छ । एउटै निकायका कमयचारी मात्र बैठकमा संलग्ि रदह बैठक भर्क्ता बुझेकाल े
नियमसंगत रे्दखखएि । सो रकम असुल हुिुपर्दयछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५३३४०।०० 
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कमयचारी तथा पर्दाधिकारी भौ.िं. १९२,लमनत 

२०७८।०२।२७ 

भौ.िं.३०८, लमनत 

२०७८।०३।२४ 

भौ.िं. १७७, लमनत 

२०७८।२।१९ 

जभमा 

िेत्रराज धगरी 22780 4080 12240 39100 

बबष्णु कुमार अधिकारी 2040 4080 12240 18360 

कुमार बबक्रम पराजुली 0.00 4080 15300 19380 

सुबोि प्रसार्द सापकोटा 16320 4080 12240 32640 

प्रववि सापकोटा 0.00 1020 1020 2040 

रोशि बबस्ट 0.00 4080 14280 18360 

राजु तामाङ 0.00 1020 1020 2040 

सुबाश खड्का 0.00 1020 1020 2040 

इन्द्र बहार्दरु जजरेल 0.00 1020 0.00 1020 

राजेन्द्र लसहं साहू 4080 0.00 0.00 4080 

राजु शे्रष्ठ 4080 0.00 0.00 4080 

पूणय बहार्दरु बुलिु 1020 0.00 0.00 1020 

सुलमत कुमार संगौला 0.00 0.00 1020 1020 

दर्दल बहार्दरु तामाङ 0.00 0.00 8160 8160 

जभमा 153340.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.  मूल्य अलभवदृ्धि कर कट्टी – आधथयक ऐि, २०७७ ले गरेको व्यवस्था अिुसार सरकारी कायायलयले २०७७।२।१६ 
रे्दखखको ठेर्क्का वा करार अन्द्तगयतको भुर्क्तािीमा मू.अ.कर रकमको ३० प्रनतशत सभबन्द्िीत राजस्व शीर्यकमा 
र बााँकी ७० प्रनतशत सभबन्द्िीत फमयलाई भुर्क्तािी दर्दिुपिे उल्लेख छ। तर पाललकाले रे्दहायको भुर्क्तािीमा 
नियमािुसार ३० प्रनतशत रकम कट्टी गरी राजस्व र्दाखखला िगरी फमयलाई िै भुर्क्तािी दर्दएको रे्दखखन्द्छ 
।नियमािुसार कट्टी गरी भुर्क्तािी गिुयपिे रकम कट्टी िगरी भुर्क्तािी गरेको रे्दखखएकाल ेमलु्य अलभवदृ्िी 
कर समायोजि पेश गिुयपिे रे्दखखएको रु  

 
 
 
 
 
 
 
 

182541.90 
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 भौ.िं. र लमनत निकाय VAT NO. मू.अ.कर. जभमा रकम ५०५, ३०५ कर रकम 

18,2077.06.30 Namaste creation and 

advertising pvt.ltd. 
60187566

7 
20574.40 178845.10 10287.20 

19,2077.6.30 Rainbow media pvt.ltd. 60430812
2 

22276.80 193636.80 11138.40 

29, 2077.7.29 World wide offset press and 
suppliers 

 48750.00 423750.00 24375.00 

32, 2077.7.21 S.M. Traders and suppliers 

ktm 
60331803

2 
52858.65 459463.65 26429.32 

34,2077.07.21 M.S. Printing solution 30330715
6 

54320.50 472170.50 27160.25 

51,2077.8.11 Rainbow media pvt.ltd. 60430812
2 

27846.00 242046 13923.00 

51,2077.8.11 Namaste creation and 

advertising pvt.ltd. 
60187566

7 
24287.90 211117.90 12143.95 

295,2078.3.24 lqz'nL w'Gr] ;Knfo;{ 60341067
2 

57060.25 495985.25 17118.07 

296,2078.03.24 k|lts a'S; P08 O:6]zg/L ;]G6/ 60036015
3 

31005.00 269505.00 9301.50 

301,2078.03.24 A.P. Design Studio pvt. ltd. 60686120
7 

56825.70 493945.70 17047.71 

233,2078.03.15 :sfO{ l:6n kmlg{r/ pBf]u  27235.00 236735.00 13617.50 
hDdf 182541.90  

  

84.  भ्रमण अलभलेख : भ्रमण खचय नियमावली २०६४ को उपनियम २१ अिुसार भ्रमण खदटिे पर्दाधिकारी वा 
कमयचारीले भ्रमण प्रारभभ गरेपनछ सभबजन्द्ित कायायलयले अिुसुधच (६) बमोजजमको ढााँचामा भ्रमण अलभलेख 
राखु्न पिेछ र भ्रमणमा खटाउिे पर्दाधिकारीले ववश्वसिीय आिार र प्रमाण स्थावपत हुिे गरी आवश्यकता 
अिुसार आन्द्तररक नियन्द्त्रण प्रणालीको थप व्यवस्था समेत गिुय पिेछ भन्द्िे व्यावस्था रहेको छ साथै 
उपनियम १९ अिुसार जजल्ला लभत्रको ठााँउ ठााँउको र्दरूीको वववरण सभबजन्द्ित जजल्लाको स्थािीय ववकाश 
अधिकारीले तयार गरी राखु्न पिेछ र जजल्ला लभत्रका सब ै कायायलयलाई उपलब्ि गराउिु पिेछ भन्द्िे 
व्यावस्था रहेको छ । कायायलयले भ्रमणमा खदट जािे कमयचारीहरु तथा पर्दाधिकारीहरुको अिुसुधच (६) 
बमोजजमको ढााँचामा भ्रमण अलभलेख िराखेको तथा भ्रमण आरे्दश िभबर उल्लेख िरहेको र र्दरूीको ख्याल 
िगरी भ्रमण खचय भुर्क्तािी गरेको रे्दखखन्द्छ । सभबजन्द्ित कायायलयले सुिार गिुयपिे रे्दखखन्द्छ । 
कमयचारी कैकफयत रकम 

पूणय बहार्दरु बुलुि (स्थािीःिौकुण्ड रे्दखख िौकुण्ड) , भ्रमण अलभलेख िरहेको 33900 

रामशरण न्द्यौपािे भ्रमण अलभलखे िरहेको 8700 
ववष्णुकुमार अधिकारी भ्रमण अलभलखे िरहेको 30800 
कृष्ण प्रसार्द रे्दवकोटा भ्रमण अलभलखे िरहेको 2250 
हकय  बहार्दरु तामाङ भ्रमण अलभलखे िरहेको 2700 

जभमा 78350 
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फछ्यौको 
वववरण 

85.  हाजजर केरमेट : सुलमत कुमार संग्रौलाले भौचर िभबर २२८, लमनत २०७८।०३।१४ बाट भ्रमण खचयको बबल 
पेश गरी भुत्तािी ललएको रे्दखखन्द्छ । निजको हाजजर रजजष्टर पररक्षण गर्दाय हाजजर केरमेट गरर कफल्ड 
जिाएको रे्दखखन्द्छ । कायायलयले आजन्द्तरीक नियन्द्त्रण प्रणालीलाई सुिार गरर डडजजटल हाजजर प्रणली 
स्थापिा गिुयपिे रे्दखखन्द्छ ।  
भ्रमण आरे्दश िभबर र लमनत अवधि .(रे्दखख– सभम) रकम कैकफयत 

267,2077.11.18 2077.11.19–2077.11.21 3600 हाजजर केरमेट 

271, 2077.12.09 2077.12.10–2077.12.16 10000 हाजजर केरमेट 

283, 2077.12.22 2077.12.22–2077.12.24 3600 हाजजर केरमेट  

  

86.  सर्क्कल बबल : आधथयक काययववधि तथा वववत्तय उत्तरर्दानयत्व नियमावली 2077 वमोजजम बजेट खचय गर्दाय 
ववल भरपाई सदहतको लेखा राखु्नपिे उल्लेख छ। गााँउपाललकाले यो वर्य गााँउपाललकाल े यो वर्य रे्दहाय 
वमोजजमका गोश्वरा भौचर वाट रे्दहाय वमोजजमको भुर्क्तािी गरेकोमा सोको सर्क्कल ववल संलग्ि गरेको 
रे्दखखएि । वजेट खचय गर्दाय सर्क्कल ववल पेश िगरेकोले सोको सर्क्कक ववल पेश गिुयपिे रु 

भौ.िं. र लमनत वववरण रकम 

227, 2078.03.24 रेडडयो रसुवा 125000.00 

258, 2078.03.22 Innovative media and multiple business pvt. ltd. 51782  

 

 

 

 

 

 

 

१७६८७२।०० 

 

 

87.  

प्रिािमन्द्त्री रोजगार काययक्रम – स्थािीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यजर्क्तलाई न्द्यूितम रोजगारी प्रत्याभूत 
गराउि एवम ्सामूर्दानयक पूवायिारहरुको ववकास माफय त िागररकको जीवियापिमा सुिार ल्याउिे उद्रे्दश्यल े
स्थािीयतहलभत्र प्रिािमन्द्त्री रोजगार काययक्रम सञ्चालिमा रहेको छ। यस काययक्रम अन्द्तगयत स्थािीय 
तहलभत्रका वडाहरुमा गोरेटो वाटो ममयत सडक सोललङ्ग तथा िाली निमायण कायय लगायतका काययक्रम 
सञ्चालि गरी यस वर्य १०० जिालाई रोजगारी उपलव्ि गराई रु ४९११५९२।२३ खचय गरेको छ । लक्षक्षत 
वगयलाई ८५ दर्दिरे्दखख १०० दर्दिसभम रोजगारी उपलब्ि गराई श्रलमक ज्याला, प्रशासनिक र काययक्रम खचय 
समेत खचय लेखेका छि ्। उर्क्त खचयवाट लक्षक्षत वगयमा अल्पकालीि रोजगारी सजृिा भए तापनि कामको 
र्दीगोपिा तथा र्दीघयकालीि रोजगारी सजृयिा भएको रे्दखखरैं्दि । 

  

 कोलभड-19 सभबन्द्िी खचय:-   
88.  राहत ववतरण:- िगरपाललकाबाट प्राप्त वववरण अिुसार 2077 आर्ाढ सभम कोलभड रोकथाम, व्यवस्थापि 

एवं नियन्द्त्रण काययमा निभिािुसार खचय भएको उल्लेख  रे्दखखन्द्छ:- उपरोर्क्त खचय मध्ये रु २९०४०००।००  
कोलभड-19 साँग सभवजन्द्ित राहत ववतरण, र्क्वारेजन्द्टि व्यवस्थापि, भत्ता लगायतमा खचय भएको छ । 

  

 अय व्यय 

क्र.स. लशर्यक रकम क्र.स लशर्यक रकम 

1. ववपत व्यवस्थापि अ.ल्या ०।०० 1. जिशजर्क्त पररचालि ४२५२८२।०० 

2. प्ररे्दश सरकार ५०००००।०० 2. मेडडकल सामाधग्र  ८०६०७६।०० 

३ संघ सरकारवाट १००००००।०० ३ अन्द्य खचय १६७२६४२।०० 

४ पाललकाबाट कोलभड-19 को लाधग २००००००।०० ४ मौज्र्दात ५९६०००।०० 

जभमा ३५०००००।०० जभमा ३५०००००।००  
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फछ्यौको 
वववरण 

89.  ववपद् व्यवस्थापि कोर् – ववपद् जोखखम न्द्यूिीकरण तथा व्यवस्थापि ऐि, २०७४ को र्दफा २३(१४) मा 
ववपद् व्यवस्थापिको लाधग प्रत्येक स्थािीय तहमा ववपद् व्यवस्थापि कोर् रहिे र कोर्मा रहिे रकम 
तथा कोर्को सञ् चालि सभबन्द्िी व्यवस्था सभबजन्द्ित स्थािीय तहले बिाएको नियममा तोककएबमोजजम 
हुिे व्यवस्था छ।गााँउपाललकाल ेगत वर्यको मौज्र्दात समेत ?-७४०८६७।०० आभर्दािी भई रु-४८८८५९९।०० 
खचय गरी बााँकी रु-२५१९९६८ रे्दखखन्द्छ।गााँउपाललकाले खचय मध्ये रु.३३८८५९९।०० भुक्तािी गरेको तथा रु-

१०लाख प्ररे्दश सरकारवाट र ५ लाख संघ सरकारवाट प्राप्त गरी भुर्क्तािी भएको रे्दखखन्द्छ . 

  

90.  सलमनत गठि- ववपद् जोखखम न्द्यूिीकरण तथा व्यवस्थापि ऐि, २०७४ को र्दफा १७(१) मा प्रत्येक स्थािीय 
तहले अध्यक्ष तथा प्रमुखको अध्यक्षतामा बढीमा १५ जिा सर्दस्य रहेको स्थािीय ववपद् व्यवस्थापि सलमनत 
गठि गिुयपिे व्यवस्था छ ।पाललकाले ऐिमा तोककएबमोजजमको सलमनत गठि गरेको भएतापनि कुिैपिी 
बैठक िवसेको तथा सो सभवन्द्िी अन्द्य कायय गरेको समेत पाइएि। ऐिमा तोककएबमोजजम सलमनत गठि 
गरी तोककएको काम, कतयव्य र अधिकारमा सकक्रय बिाउिुपर्दयछ। 

  

91.  कायय योजिा - ववपद् जोखखम न्द्यूिीकरण तथा व्यवस्थापि ऐि, २०७४ को र्दफा १७(२) तथा ववपद् जोखखम 
न्द्यूिीकरण तथा व्यवस्थापि नियमावली, २०७६ को नियम (८) मा स्थािीय ववपद् व्यवस्थापि सलमनतको 
काम, कतयव्य र अधिकारमा पररर्द्/काययकारी/प्ररे्दश ववपद् व्यवस्थापि काययकारी सलमनतबाट स्वीकृत एकीकृत 
क्षेत्रगत िीनत तथा काययक्रम अिुरुप हुिे गरी स्थािीय ववपद् व्यवस्थापि योजिा तजुयमा गरी कायायन्द्वयि 
गिे, बजेट ववनियोजि गिय लगाउिे, सब ै पक्षको समन्द्वय र सलंग्ि गराउिे, ववपद् पवूय तयारी तथा 
प्रनतकायय सलमनत गठि गिे, प्रभाववत क्षेत्रमा उद्दार र राहत व्यवस्था गिे, ऐि बमोजजम कायय गरे/िगरेको 
अिुगमि गिे, ववपद् सूचिा प्रणाली ववकास र सञ् चालि, तथयाङ्क अद्यावधिक गिे, ववपद् घरपररवारको 
पदहचाि गिे, कमयचारी क्षमता अलभववृिको व्यवस्था र काययक्रम सदहतको कायययोजिा तयारी गरी लाग ू
गिे व्यवस्था छ ।पाललकाले ऐि तथा नियमावलीमा तोककएका काययहरू गरेको पाइएि । ऐि तथा 
नियमावलीको पालिा गिुय पर्दयछ।  

  

92.  वावर्यक प्रनतवेर्दि – ववपद् जोखखम न्द्यूिीकरण तथा व्यवस्थापि ऐि, २०७४ को र्दफा ४५ मा स्थािीय ववपद् 
व्यवस्थापि सलमनतले प्रत्येक आधथयक वर्यमा गरेको कामको वववरण सदहतको वावर्यक प्रनतवेर्दि तयार गरी 
जजल्ला ववपद् व्यवस्थापि सलमनत तथा प्ररे्दश ववपद् व्यवस्थापि काययकारी सलमनत समक्ष पेस गिुयपिे 
व्यवस्था छ । पाललकाल ेकामको वववरण सदहतको वावर्यक प्रनतवेर्दि तयार गरी सभबजन्द्ित सलमनतमा पेस 
गरेको पाइएि । ऐिमा भएको व्यवस्थाको पालिा हुिुपर्दयछ। 

  

93.  अिुगमि तथा सभपरीक्षण – स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को र्दफा ८४ मा बेरुजू फछ्ययौट गिे 
व्यवस्था रहेको छ ।सोही एिको र्दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फछ्ययौट गिे गराउिे काम कतयव्य प्रमुख 
प्रशासकीय अधिकृतको हुिे व्यवस्था छ। यो वर्यको लेखापरीक्षणको क्रममा भई सभपरीक्षण भई गत 
बर्यसभमको बााँकी बेरुजु निभिािुसार रहेको छ ।                               
गत वर्यसभमको बााँकी बेरुज ू

(A) 

यो वर्य संपरीक्षण गररएको बेरुजू (B) गत बर्यसभमको बााँकी बेरुजू   
 (C=A-B) 

५,७३,७३,७२७।८७ २८००६००।०० ५४५७३१२७।८७  
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 सभपरीक्षण सभवजन्द्ि संक्षीप्त व्यहोराहरु रे्दहाय वमोजजम रहेका छ .   

आस्थयक िर्य र दफा िेरुजुको स्ििरण रकम कैस्फर्त 

२०७६।७७ र्दफा ५२ अिुगमि प्रनतवेर्दि पेश िभएको १९५००००।०० अिुगमि प्रनतवेर्दि पेश गरेको 
२०७६।७७ र्दफा ५९ खररर्द गरीएको ववउ ववतरण 

िहुिाको कारण स्पस्ट पािुयपिे 
४६०६००।०० ववतरण भरपाइ पेश भएको 

२०७६।७७ र्दफा ५९ पेश्की वााँकी ५०००००।०० पेश्की फस्यौट गरेको प्रमाण पेश भएको  

  

94.  अद्यावधिक वेरुजु - यस पाललकाको २०७७।७८ सभमको फछ् यौट गिय बााँकी बेरुजुको जस्थनत रे्दहायअिुसार 
रहेको छ । 
गत वर्यसभमको बााँकी 

बेरुजू (A) 

यो वर्य संपरीक्षण 
गररएको बेरुजू (B) 

यो वर्य कायम 
बेरुजू (C) 

संपरीक्षणबाट 
कायम बेरुजू (D) 

अध्यावविक बााँकी बेरुजू   
(E=A-B+C+D) 

५,७३,७३,७२७।८७ २८००६००।०० ३३७६९५६६।१९ 0.00 ८८३४२६९४।०६  

  

 

लेखापरीक्षणमा  सलंग्ि जिशजर्क्त 

क्र .सं . पर्द िामथर र्दस्तखत 

1.  

लेखापरीक्षण अधिकारी छववलाल मिैाली             
 

2.  

लेखापरीक्षण अधिक्षक भािुभर्क्त चापागाई 
  

  

 
a]?h' alu+s/0f 

बेरुजु प्रकार र्दफा ि ंर संख्या रकम 

सैर्दान्द्तीक 

1,23.5.6.7.8.9.10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,31, 
40,42,43,44,45,46,50,51,56,58.1,58.2,59,73,84,85,87,88,89, 

90,91,92,93,94- जभमा ५० र्दफा 
 

असुली 

29,30,35,37,48,52,53,54,55,62,63,64,65,69,70,71,72,73,76,77,78,79 
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