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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 और्र्त्र् समेिको र्वर्ार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
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 । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राति र पररर्ालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु    र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रर्तलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खर्ा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खर्ा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, 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 फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमार्ारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमार्ारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा̧  दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 



 



 

 

 

 

 

 

मर्ावारी गाउँपातलका 
 

बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व 
लगि 

र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

५० १२३ ८६७५० ० १ १६७८६ ५० १२२ ६९९६४ १०७४७ ४७४४२ ९७८६ ० ० ६७९७५ १९८९ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

रुपन्देही १६७७१६ ० १८५२१ १४९१९५ ० ६९९६४ २१९१५९ 

 

 



आर्थिक कारोबारको र्थथर्ि 

आर्थिक बर्ि: २०७७/७८ 

कार्ािलर् र स्थान : मर्िवारी गाउँपार्लका, रुपन्देही , मर्ािवारी गाउँपार्लका , रुपन्देही 

पद नाम कार्िकाल सरुु र्मर्ि कार्िकाल समाप्त र्मर्ि 

कार्ािलर् प्रमखु लक्ष्मण     अर्ािल  २०७७-५-१५ हाल सम्म कार्िरत 

कार्ािलर् प्रमखु राम   प्रसाद   ज्ञवाली  २०७७-४-१  

लेखा प्रमखु र्वुराज     र्िर्मरे  २०७७-९-१०  

लेखा प्रमखु र्मकान्त     पौडेल  २०७७-४-१  

बेरुजु रकम ८६,७४९,६९० 

स्थानीर् तह :  

 

गि बर्िको र्जम्मेवारी  ७,०९,२९,१९८  

आम्दानी खर्ि 

सघंीर् सरकारबाट अनुदान ३१,२४,४२,५८० र्ालु खर्ि २१,०५,८१,२५६ 
 

प्रदेश सरकारबाट अनुदान २,७८,३५,००० प ूँजीगि खर्ि १६,८३,९८,०३१ 
 

राजश्व बाूँडफाूँट ७,७४,१६,७०३ र्वत्तीर्/अन्र् व्र्वथथा ८,०३,४७,०४५ 
 

आन्िररक आर् ४४,१४,३५५   
 

अन्र् आर् २,५२,३४,०८०   
 

कुल आर् ४४,७३,४२,७१८ कुल खर्ि ४५,९३,२६,३३२ 
 

बाूँकी मौज्दाि ५,८९,४५,५८४  
 

क्रम भौर्र 

नम्बर 

भौर्र 

र्मर्त 

र्बर्र् बेरुज ुरकम 

१    पररर्र् 

स्थानीय नेततृ्वको ववकास गरै्द स्थानीय शासन पद्घततलाई सदुृढ गरी स्थानीय तहमा ववधावयकी, काययकाररणी र न्यावयक अभ्यासलाई संस्थागत 

 



क्रम भौर्र 

नम्बर 

भौर्र 

र्मर्त 

र्बर्र् बेरुज ुरकम 

गनय र स्थानीय सरकारको संचालन गनय २०७३ फाल्गनुमा यस गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो। स्थानीय सरकारले संचालन गने हरेक 
काययमा सहकाररता, सह-अस्स्तत्व र समन्वयलाई प्रवयद्धन गनुय र स्थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभातगता, उत्तरर्दावयत्व, पारर्दस्शयता 
सतुनस्ित गरी नागरीकलाई लाभको ववतरणमा सलुभ र गणुस्तरीय सेवा  प्रर्दान गनुय मखु्य उद्देश्य रहेको छ। लसु्बिनी प्ररे्दशको रुपन्रे्दही 
स्जल्लामा अवस्स्थत यस गाउँपातलका अन्तगयत ७ वटा वडाहरु रहेका छन।् गाउँसभा सर्दस्य ३६ रहेको यस गाउँपातलकाको क्षेत्रफल 
४८.६ व.वक.मी. तथा ३८,७८३ जनसंख्या रहेको छ । 

२    थथानीर् सर् र्ि कोर् 

आतथयक िर्य 2077/78 को सस्ितकोर्को आय-व्यय वहसािको संस्क्षप्त अवस्था तनबन िमोस्जम रहेको छ। 

र्स.नं आर्तर्ि  र्स.नं व्र्र्तर्ि  

  र्ववरण रकम रकम   र्ववरण रकम रकम 

१  गत वर्िको र्जम्मेवारी (ब कँ)   70929198 १ र्ाल ुखर्ि 210581256 210581256 

  क) संर्र्त कोर् र्जम्मेवारी 54010238   २ प ँजीगत खर्ि 168398031 168398031 

  ख) धरौटी खाता र्जम्मेवारी 4125649   ३ र्वर्िर् व्र्वस्था भकु्तानी   0 

  ग) कोर् खाताको र्जम्मेवारी 12793311     क) ऋण भकु्तानी 0   

२ राजस्व ( आन्तररक आर्)   81831058   ख) ब्र्ाज भकु्तानी 0   

  क) आन्तररक राजस्व 4414355    ग) अन्र् भकु्तानी 0   

  ख) राजस्व बाँडर्ाँड 77416703   ४ लगानी   0 

३ र्वर्िर् हस्तान्तरण संि   312442580   शेर्र लगानी 0   

  क) र्वर्िर् समानीकरण अनदुान 124100000     अन्र् लगानी 0   

  ख) सशति अनदुान 183767080   ५ धरौटी र्र्ताि 628764 628764 

  ग) समप रक अनदुान 4575500   ६ जनश्रमदान र्र्ताि 0 0 

  ि) र्वशेर् अनदुान     ७ कोर् खाताको खर्ि 23605427 23605427 

४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान   27835000 ८ मौज्दात (ब कँ मौज्दात)   58945584 

 



क्रम भौर्र 

नम्बर 

भौर्र 

र्मर्त 

र्बर्र् बेरुज ुरकम 

  क) र्वर्िर् समानीकरणअनदुान 5488000     क) संर्र्त कोर् खाता 54436735   

  ख) सशति अनदुान 14850000     ख) धरौटी मौज्दात 3496885   

  ग) समपरुक अनदुान 1497000   ९ ग) कोर् खाता मौज्दात 1011964   

  ि) र्वशेर् अनदुान 6000000   १० शसति अनदुान र्र्ताि 56112854 56112854 

६ र्वर्भन्न कोर्तर्ि को आर् 25234080 25234080 १२ जनश्रमदान मौज्दात     

७ जनसहभार्गता (नगद)             

८ धरौटी आर्            

  जम्मा 518271916 518271916     518271916 518271916 
 

३   आ.व.2077/78 कोर्िड िफि    

३.१   वडाअध्र्क्षलाई पेशककीः आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्विीर् उिरदार्र्त्व र्नर्मावली, 2077 को र्नर्म ४७ बमोर्जम र्स पार्लकाले कोरोना भाईरस रोकथाम तथा र्नर्न्रणको लार्ग 

र्वर्भन्न वडामा आ.व. 2076/077 मा क् वारेन्टीन र्नमािण तथा व्र्वस्थापनको लार्ग वडा अध्र्क्षहरुलाई सामारी ी खररद सम्बन्धी पेशकक र्दएकोमा र्नम्नानसुार व्र्होरा देर्खर्ोीः 

गो.भौ.नं. र र्मर्त वडाअध्र्क्षको नाम वडा नं. पेशकक रकम पेशकक र्र्छ्र्ौट र्मर्त 

1-2077/07/05 नारार्ण बहादरु र्ादव 3 1000000 3/28/2078 

2-2077/07/05 सरेुन्र नाथ र्मश्र 2 1000000 3/28/2078 

3-2077/07/05 मकेुश र्ादव 1 1000000 3/31/2078 

4-2077/07/05 श लेर् कुमार श्रीवास्तव 4 1000000 3/29/2078 

5-2077/07/05 मातीबर कोहार 7 1000000 3/31/2078 

6-2077/07/05 राम अर्ल कुमी 6 1000000 3/31/2078 

7-2077/07/05 सरु्नल कलवार 5 1000000 3/31/2078 

जम्मा 7000000   

(क) आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्विीर् उिरदार्र्त्व र्नर्मावली, 2077 को र्नर्म 47(1) मा कुन  व्र्र्क्त वा संस्थाले सरकारी कामको लार्ग पेशकक र्लन ुपदाि कुन कामको लार्ग के 

कर्त रकम र्ार्हने हो त्र्सको एर्कन र्ववरण खलुाई कार्ािलर्मा र्नवेदन पेश गनुिपने व्र्वस्था रहकेो छ । पार्लकाले र्वर्भन्न क्वारेन्टीनमा आ.व.2076/077 मा भएको मालसामान 

तथा सामारी ीको भकु्तानीको लार्ग र्मर्त २०७७ कार्ििक ३ गतेको कार्िपार्लका ब ठकबाट वडा अध्र्क्षहरुलाई पेशकक र्दने र्नणिर् गरेको पाईर्ो । खर्ि भईसकेको मालसामान तथा 

सामारी ीहरुको खर्ि एर्कन गरी सोझ  भुक्तानी गनि सर्कनेमा पेशकक र्दने र्नणिर् गनुि र्नर्मावली र्वपरीत भएको देर्खन्छ । पार्लकाले पेशकक र्दँदा काननुले तोकेको व्र्र्क्तलाई काननुी 

प्रर्क्रर्ा परुा गरी पेशकक नर्दँदा मालसामान तथा सामारी ी प्राप्त हुन नसक्ने अवस्थाको आँकलन गरेर मार पेशकक र्दन ुपदिछ । 

 

  



क्रम भौर्र 

नम्बर 

भौर्र 

र्मर्त 

र्बर्र् बेरुज ुरकम 

(ख) आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्विीर् उिरदार्र्त्व र्नर्मावली, 2077 को र्नर्म 49 मा र्वके्रताबाट सोझ  मालसामान खररद गनि नसर्कने भई त्र्स्तो मालसामान खररद गनि आफ्नो 

कार्ािलर्को कमिर्ारीलाई पेशकक र्दई पठाउनपुने भएमा अर्धकारप्राप्त अर्धकारीले कारण उल्लेख गरी पेशकक र्दन सर्कने र त्र्स्तो पेशकक बुर्झर्लने कमिर्ारीले मालसामान खररद गरी 

कार्ािलर्मा र्केको एक्काईस र्दनर्भर सो पेशकक रकम र्र्छ्र्ौट गनि मालसामान सर्हत र्बल भरपाई पेश गनुिपने व्र्वस्था रहकेो छ । पार्लकाले र्नर्मावलीमा पदार्धकारीलाई 

मालसामान खररद पेशकक र्दन र्मल्ने व्र्वस्था र्वपरीत पेशकक र्दनकुा साथ  पेशकक लगेको कररब ८ मर्हनापर्छ मार र्र्छ्र्ौट गरेको देर्खन्छ । र्नर्मावली बमोर्जम पेर्शक र्दनपुने 

अवस्थाको सरु्नर्श र्तता गरी तोर्कएको कमिर्ारीलाई मार पेशकक र्दई समर्ावर्धर्भर  पेशकक र्र्छ्र्ौट गनुि पदिछ । 

 

३.२   क्वारेन्टीन व्र्वथथापन र सरं्ालन खर्िः पार्लकाले र्नम् नानसुार र्वर्भन्न र्वयालालर् तथा सामदुार्र्क भवनमा वडाहरुबाट संर्ालन गरेको क्वारेन्टीनमा र्वर्भन्न व्र्र्क्तहरु  औसतमा 

१६ र्दनसम्म बसेको देर्खन्छ । प्रर्तव्र्र्क्त औसत खर्ि भने क्वारेन्टीन अनसुार रु.8456/- देर्ख 30814/- रहकेो पाईर्ो । सामान्र्तर्ा क्वारेन्टीनको प्रकृर्त र व्र्वस्थापनमा एउट  

सामारी ी तथा और्धी उपकरण प्रर्ोग हुने भएकोले औसत खर्िमा धेर  र्रक पने देर्खद नँ । तर पार्लकाले उपलब्ध गराएको र्ववरण अनसुार औसत क्वारेन्टीन खर्ि र्रक र्रक 

देर्खर्कोले सो एर्कन गनि सर्कएन । पार्लकाले खर्ि गदाि र्मतव्र्र्ी र र्वश्वसनीर् तररकाले एउट  प्रकृर्तमा समान तररकाले खर्ि गनुि पदिछ । 

क्वारेन्टीनको नाम खर्ि रकम संख्र्ा औसत र्दन प्रर्तव्र्र्क्त खर्ि 

श्री हररनामपरु आधारभ त र्वयालालर् वडा नं.4 (2077/02/01-

2077/03/01 सम्म) 

35,27,272 130 16 27,133 

सामदुार्र्क भवन अमवा वडा नं. 2 (2077/01/25-

2077/02/28) 

25,82,400 168 16 15,371 

जनकल्र्ाण प्रा.र्व. र्वर्ौवापरु वडा नं.3 (2077/01/31-

2077/02/32) 

18,18,032 59 - 30,814 

सरस्वती प्रा.र्व.,सेमरा आ.र्व., र जनशर्क्त प्रा.र्व. वडा नं.1 

(2077/02/01-2077/02/32) 

34,41,778 226 - 15,229 

ठकी मा.र्व. वडा नं.6 (2077/02/01-2077/02/32) 23,00,106 272 15 8,456 

वडा नं.7 क्वारेन्टीन खर्ि (2077/02/01-2077/02/32) 20,57,600 108 16 19,052 
 

 

  

३.३ ३९ २०७८-

३-२८ 
प्रमाण पेश गनुिपननः आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्विीर् उिरदार्र्त्व र्नर्मावली, २०७७ को र्नर्म ५७ मा कार्ािलर्ले खर्ि गदाि सो खर्ि प्रमार्णत गने र्बल, भरपाई तथा अन्र् 

कागजात संलग्न गरी खर्ि गनुि पदिछ । पार्लकाले वडा नं.3 मा रहकेो जलकल्र्ाण प्रा.र्व. र्वर्ौवापरु क्वारेन्टीन व्र्वस्थापन खर्ि वापत 2077/01/31-2077/02/25 सम्म 

१६३८ सेट खाना प्रर्तछाक रु.160/- दरले रु.262080/- र 1638 सेट खाजा प्रर्तछाक रु.100/- का दरले रु.163800/- गरी कुल रु.425880/- र्ादव र्मष्ठान्न 

भण्डारलाई भकु्तानी गरेकोमा क्वारेन्टीनमा बस्नेहरुको द र्नक संख्र्ा खलु्ने प्रमार्णत हार्जरी पेश नगरेकोले उपरोक्त अवर्धमा कर्तजना क्वारेन्टीनमा बसेका हुन सोको प्रमार्णत हार्जरी 

पेश गनुिपने रु. 

४२५,८८० 

  

३.४ ४९ २०७८- पार्लकाले वडा नं 1 मा रहकेा र्नम्नानुसार क्वारेन्टीनको खाजा र खाना खर्ि वापत र्वर्भन्न अर्वधको रु.1980980/- खर्ि भकु्तानी गरेकोमा क्वारेन्टीनमा बस्ने व्र्र्क्त तथा १,९८०,९८० 
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३-३० सहर्ोगीहरुको द र्नक हार्जरी संलग्न नगरेकोले उपरोक्तानसुार अवर्धको द र्नक प्रमार्णत हार्जरी पेश गनुिपने रु. 

क्वारेन्टीनको नाम अवर्ध संख्र्ा खाना र खाजा खर्ि 

जनशर्क्त प्रा.र्व. पर्वारे 2077/02/15-2077/02/32 57 505560 

सेमरा आ.र्व. कर्हररहवा 2077/02/01-2077/02/32 94 793020 

सरस्वती प्रा.र्व. समेुरगढ 2077/02/02-2077/02/29 75 682400 

जम्मा 226 1980980/- 
 

३.५ ५३ २०७८-

३-३१ 
वडा न.1 मा रहकेो क्वारेन्टीनको र्वर्भन्न खर्ि भकु्तानी गरी वडा अध्र्क्ष श्री मुकेश र्ादवको रु.10,00,000/- पेशकक र्र्छ्र्ौट गरेकोमा खर्िको र्बल भरपाई रु.880000/- को 

मार संलग्न रहकेो पाईर्ो । नपगु र्बल भरपाई रु.1,20,000/- बराबर खाना तथा खाजा खर्िवापत तेररजमा उल्लेख गरी भकु्तानी र्दईएकोमा सोही क्वारेन्टीनको र्वर्भन्न खर्ि 

गो.भौ.न 49-2078/03/30 बाट पर्न खाना तथा खाजा खर्ि भकु्तानी भईसकेकोले क्वारेन्टीनमा बसेका व्र्र्क्तहरुको हार्जरी समेत एर्कन गरी र्बल भरपाई पेश गनुिपने अन्र्था 

असलु गनुिपने रु. 

१२०,००० 

  

३.६   र्वशेर् पररर्थथर्ि खरीदः साविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म १४५ (१) मा र्वशेर् पररर्स्थर्तमा खररद गने सम्बन्धी व्र्वस्था अनुसार ऐनको दर्ा ६६ बमोर्जम खररद 

गदाि साविजर्नक र्नकार्ले खररदको आवशर्कताको र्लर्खत र्ववरण, गुणस्तर, पररमाण, शति र कार्ि सम्पन्न गने अवर्ध जस्ता र्ववरण तर्ार गरी आकर्स्मक पररर्स्थर्तको सामना गनि 

आवशर्क पररमाण र समर्ावर्धका लार्ग मार र्थासम्भव प्रर्तस्पधाि गराई वा एउटा मार र्नमािण व्र्वसार्ी, आप र्तिकताि, परामशिदाता वा सेवा प्रदार्कसँग र्लर्खत दरभाउ वा प्रस्ताव 

र्लई स्वच्छ र उर्र्त म ल्र्को लार्ग वाताि गरी खररद गनुि पने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले कोर्भड १९ प्रकोप रोकथाम र न्र् नीकरणको लार्ग देहार् अनसुारका प्रमुख स्वास््र् सामारी ीको 

खररद गरेको छ । खररद दर लट अनसुार र्रक रहकेो छ । कार्ािलर्ले र्वशेर् पररर्स्थर्तमा खररद गने सम्बन्धी व्र्वस्था प्रभावकारी रुपमा पालना गरेको देर्खएन । ऐनमा भएको 

व्र्वस्था कार्ािन्वर्नमा ध्र्ान र्दनपुछि । 

क्र.सं. सामारी ीको नाम पररमाण दर रकम पाटीको नाम 

1 Mask (4 Ply) 3450 pcs 29 100050 सर्हल ईन्टरनेशनल 

2 KN 95 Mask 50 pcs 650 32500 र्बराट मेर्डकल हल 

3 Mask N95 25 pcs 650 16250 ब ष्णौ माता साईन्टीर्र्क माटि 

4 Surgical Mask 1500 pcs 30 45000 ब ष्णौ माता साईन्टीर्र्क माटि 

५ Surgical Mask 3500 pcs 25 87500 न्र् ुसपुर टे्रडसि भ रहवा 

6 Surgical Mask 2500 pcs 17 42500 B&P Agro Bhet Suppliers 
 

 

  

३.७   गाउँपार्लकाको कोर्भड-१९ रोकथाम र्नर्न्रण र व्र्वस्थापनमा २०७७।७८ प्राप्त रकम र खर्ि सम्बन्धी र्बबरण र्नम् नानसुार रहकेो छीः 

क्र.सं. आर्तर्ि  र्शर्िक रकम क्र.सं. व्र्र्तर्ि  र्शर्िक रकम 

1 गत वर्िको र्जम्मेवारी 10361333 1 5 श र्ाको अस्पताल र्नमािण 497641 
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2 स्थानीर् तहको र्वर्नर्ोजन 11200000 2 जोर्खम भिा 632060 

3 संिबाट प्राप्त आउ 0 3  और्धी तथा स्वास््र् सामारी ी 45998 

4 प्रदेशबाट प्राप्त आर् 0 4 आईसोलेशन र्नमािण व्र्वस्थापन 1999792 

5 अन्र् सहर्ोग 0 5 आर्थिक सहार्ता 683000 

   6 राहत सामारी ी र्वतरण 907999 

   7 क्वारेन्टीन व्र्वस्थापन खर्ि भकु्तानी 16270766 

   8 ब कँ मौज्दात 524077 

जम्मा 21561333 जम्मा 21561333 
 

४   र्वत्तीर् र्ववरण परीक्षण   

४.१   आर्थिक कार्िर्वर्ध कान न बमोर्जम स्वीकृत भएको कार्िक्रममा र्नर्म २५ बमोर्जम र्ौमार्सक प्रगर्त र्ववरण वनाई पेश गनुिपने र र्ौमार्सक कार्िलक्ष्र् तथा कर्िक्रम बमोर्जम 

कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपने व्र्वस्था रहकेो छ । पार्लकाले कार्िक्रमहरुको र्ौमार्सक र्ववरण तर्ार गरी कार्िलक्ष्र् तथा कर्िक्रम बमोर्जम कार्िसम्पादन 

गनुिपनेमा बार्र्िक रुपमा मार प्रगर्त तर्ार पारेको देर्खर्ो । पार्लकाले काननु बमोर्जम र्ोजना तथा कार्िक्रमहरुको र्ौमार्सक प्रगती र्ववरण तर्ार गनुि पदिछ । 

 

  

४.२   स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दर्ा ९१ बमोर्जम स्थानीर् तहले स्थानीर् सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्िरत प्रत्र्ेक कमिर्ारीले खाईपाई आएको मार्सक तलबबाट १० 

प्रर्तशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी कोर् स्थापना गनुिपने व्र्वस्था रहकेो छ । पार्लकाले र्सवर्ि कमिर्ारीहरुको र्ोगदानबाट हुने अंश कट्टी गरी 

कमिर्ारी कल्र्ाण कोर्को व्र्वस्था गरेको छ न । स्थार्नर् सरकार संर्ालन ऐन अनसुार स्थानीर् तहले स्थानीर् सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्िरत प्रत्र्ेक कमिर्ारीले खाईपाई आएको 

मार्सक तलबबाट १० प्रर्तशत कट्टा गरी सो रकम बराबर हुन आउने रकम थप गरी कमिर्ारी कल्र्ाण कोर् स्थापना र संर्ालन गनुि पदिछ । 

 

  

४.३   स्थानीर् सरकार संर्ालन ऐन, २०७४ को दर्ा ७२ मा गाउँपार्लका तथा नगरपार्लकाले प्रत्र्ेक वर्िको साउन एक गतेदेर्ख आगामी वर्िको असार मसान्तसम्मको अवर्धलाई आर्थिक 

वर्ि कार्म गरी आर् र व्र्वर्को र्हसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दर्ा ६९ मा तोककर् अनसुार गाउँपार्लका तथा नगरपार्लकाले आफ्नो आर्थिक कार्ि प्रणfलीको व्र्वस्थापन 

गनुिपदिछ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ् 

• स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को र्नर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले र्नधािरण गरे बमोर्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरण तथा खर्ि शीर्िक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन 

गनुिपने तथा र्नर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोर्जमको ढाँर्ामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पार्लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट 

स्वीकृत भएको NEPSAS based ढाँर्ामा प्रर्तवेदन तथा लेखाङ्कन गरेको पाईएन । त्र्स ले तोकेबमोर्जमका र्विीर् र्ववरणहरु तथा खाताहरु अयालावर्धक गरी आर् र व्र्र्को 

वास्तर्वक र्स्थर्त देर्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ ।  

 

  

४.४   बैक र्िसाब र्मलान नगरेकोः स्थानीर् तह सरकार संर्ालन ऐन, २०७४ को दर्ा ७६(२) बमोर्जम स्थानीर् तहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्को 

र्सर्ाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको ढाँर्ामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोर्जम मार्सक रुपमा से्रस्ता र ब क खाताको र्हसाब र्मलान र्वबरण तर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् 

तहले सञ्र्ालन गरेको देहार्बमोर्जमको खाताको बक क र्हसाब र्मलान र्ववरण तर्ार नगरेको कारण र्नम्नानसुार र्रक पनि गएकोले बक क र्हसाब र्मलान र्ववरण तर्ार गरी र्र्कन 

गनपुने रु. 

१६,७८५,७३१ 
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र्स.नं. खाताको नाम श्रेस्ताअनसुार बाँकक ब कँ स्टेटमेण्ट अनसुार बाँकक र्रक 

1 सर्ञ् र्त कोर् खाता 34516584 17730853 16785731 

2 र्ाल ुखाता 13950 41095931 -41081981 

3 प ँजीगत खाता 46776 40624084 -40577308 

4 प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् -22984284 4548715 -27532999 

5 धरौटी 3496885 3496885 0 

जम्मा 16785731 
 

५   र्शक्षा िफि    

५.१   रार्ष्ट्रर् र्शक्षा नीर्त, २०७६ मा र्वयालालर् र्शक्षालाई गुणस्तरर्कु्त बनाउन स्थानीर् तहबाट  र्नर्र्मत अनगुमन, र्नरीक्षण र सपुररवेक्षण गरी साविजर्नक र्वयालालर्को श र्क्षक गुणस्तरको 

मापन गरी अनगुमन मलु्र्ाशङ्कन प्रर्तवेन साविजर्नक गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । गाउँपार्लकाले साविजर्नक र्वयालालर्को श र्क्षक गुणस्तर पापन मापदण्ड तर्ार गरी 

अनमुगन मलु्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन तर्ार गरेको छ न । र्स सम्बन्धी र्नम् नानुसार व्र्होरा रहकेा छन ् 

 

 साविजर्नक र्वयालालर्को श र्क्षक गुणस्तरको मापन मापदण्ड बनाएको छ न ।  

 मापदण्ड बमोर्जम अनगुमन गरेको छ न ।  

 अनगुमन म ल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन तर्ार गरेको छ न ।  

 प्रर्तवेदन साविजर्नक गरेको छ न । 

 

तसथि गाउँपार्लकाले साविजर्नक र्वयालालर्को श र्क्षक गुणस्तर पापन मापदण्ड तर्ार गरी अनमुगन मलु्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन तर्ार गनुि पदिछ । 

 

 

  

५.२   गाउँपार्लकाले र्बयालालर् भौर्तक प वािधार र्वकास कार्िक्रम स्वीकृत गरी तर्ार गनुिपने, स्वीकृत कार्िक्रम र सम्झौता अनुसार अनदुान उपलब्ध गराउनु पने र अनुदान र्नकासा अनरुुप न  

प वािधार र्नमािण भए नभएको एर्कन गनुिपनेमा र्बयालालर् भौर्तक प वािधार र्वकास कार्िक्रम स्वीकृत गरेको छ न । कार्िक्रम स्वीकृत गरी सम्झौता गराई अनदुान उपलब्ध गराउने 

तर्ि  पार्लकाले ध्र्ान र्दन ुपदिछ ।  

 

  

५.३   राष्ट्रीर् र्शक्षा नीर्त, 2076 मा संिीर् सरकारले तजुिमा गरेको मापदण्ड र कार्िर्वर्धका आधारमा र्नजी लगानीका र्वयालालर्हरुको स्थानीर् सरकारबाट प्रभावकारी र्नर्मन गरी 

पाठ्र्क्रम तथा पाठ्र्पसु्तक, र्शक्षकको सेवा शति तथा सरु्वधा, शलु्कको सीमाको पालना, आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र भौर्तक प वािधारहरुको र्स्थर्त समेत एर्कन गनि र्नजी 

र्वयालालर् व्र्वस्थापन र अनगुमन मापदण्ड र्नधािरण गनुिपने व्र्वस्था रहकेो छ । गाउँपार्लकाले र्नजी र्वयालालर् व्र्वस्थापन र अनगुमन मापदण्ड र्नधािरण गरी अनगुमन प्रर्तवेदन 

साविजर्नक गरेको छ न ।  र्स सम्बन्धी थप व्र्होरा र्नम् नानसुार रहकेा छन ् 
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 र्नजी र्वयालालर् व्र्वस्थापन र अनगुमन मापदण्ड र्नधािरण गरेको छ न ।  

 मापदण्ड बमोर्जम अनगुमन गरेको छ न ।  

 र्नजी र्वयालालर् शलु्क र्नधािरण तोर्कए बमोर्जम गरेको छ न ।  

 शलु्क र्नधािरण र त्र्सको कार्ािन्वर्नको अनगुमन गरेको छ न ।  

 अनगुमन प्रर्तवेदन साविजर्नक गरेको छ न आर्द । 

अतीः गाउँपार्लकाले र्वयालालर् व्र्वस्थापन र अनगुमन मापदण्ड र्नधािरण गरी र्नजी र्वयालालर्हरुको अनगुमन गनुि पदिछ । 

६   पदार्िकारी सरु्विा र र्वर्वि खर्ि   

६.१   पदार्िकारी अन्र् सरु्विाः आर्थिक कार्िर्वर्ध र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ३६ को उपर्नर्म १ मा बजेटको सीमार्भर रही र्नधािररत कार्िमा खर्ि गनुिपने व्र्वस्था रहकेो र 

उपर्नर्म ३ मा खर्ि गदाि खर्िको र्वल भरपाई सर्हत लेखा राख्नुपने, र्वल भरपाई आउन नसक्ने काममा खर्ि भएको रु्टकर खर्िको हकमा खर्ि गने कमिर्ारीले प्रमार्णत गरी 

अर्धकार प्राप्त अर्धकारीद्वारा समथिन गराई लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । सोही उपर्नर्म ३ को स्पर्िकरणमा रु्टकर खर्ि भन्नाले एक पटकमा १ हजार रुपक र्ा भन्दा कम रकमको टेक्सी 

ररक्सा भाडा कुल्ली खर्ि र दर्क्षणा भन्ने उल्लेख छ । लुर्म्बनी प्रदेशको प्रदेश सभाले बनाएको स्थानीर् तहका पदार्धकारी तथा सदस्र्को सुर्वधा सम्बन्धी ऐन-२०७६ को दर्ा 

३,४,५,६,७,८ र ९ संग सम्बर्न्धत अनुसरु्ी अनुसार स्थानीर् तहका पदार्धकारीहरुलाई टेर्लर्ोन तथा मोवाइल, पसु्तक परपर्रका तथा इन्टरनेट,जनसम्पकि  तथा र्वशेर् कार्िसरु्वधा 

ममित सुर्वधा अर्तर्थ सत्कार र खानेपानी र्वयालतु तथा सरसर्ाई खर्ि र्दने व्र्वस्था गरेको व्र्वस्था अनुसार कार्ािलर्ले स्थानीर् तहका पदार्धकारीहरुलाई र्ो वर्ि र्ातार्ात सरु्वधा 

रु.१६,५६,०००/-, टेर्लर्ोन तथा मोवाइल रु.११,७०,०००/-, पसु्तक तथा परपर्रका इन्टरनेट रु.१०,५६,०००/-, जनसम्पकि  र्वशेर् कार्िसरु्वधा रु.१८,१२,०००/-, अर्तर्थ 

सत्कारमा रु.४,६८,००० /-, खानेपानी र सरसर्ाईमा रु.२,८८,०००/-, र र्ाडपवि खर्िमा रु.३,२४,०००/- समेत रु.८१,१०,३००/- खर्ि भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । कार्ािलर्ले 

उर्ल्लर्खत अनसुारको रु.६४,५०,०००/- भकु्तानी गदाि र्वल भरपाई नराखी एकमुष्ठ मार्सक रुपमा भकु्तानी र्दने गरेकोले उदेशर् अनरुुप र्नधािररत कार्िमा उपर्ोग भए नभएको र्र्कन एवं 

र्वश्वस्त हुने अवस्था रहने । अत उद्देशर् अनरुुप खर्ि भएको र्वश्वस्त हुन सक्ने खर्िको प्रमाण पेश गररन ुपदिछ । 

 

  

६.२   आर्थिक सिार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् तहको रकमबाट आर्थिक सहार्ता, र्न्दा, परुस्कार एवं संस्थागत अनदुान र्वतरण गनि पाउने व्र्वस्था रहकेो 

देर्खंद न । तर पार्लकाले र्स वर्ि रु.। आर्थिक सहार्ता र्वतरण र रु.५०००००/- मर्िवारी आदशि बहुमखुी क्र्ाम्पसलाई अनदुान र्दएको पाईर्ो। आर्थिक सहार्ता खर्ि लेख्ने कार्िमा 

र्नर्न्रण गनुिपदिछ । 

 

  

७   सम्पर्त्त उपर्ोग र सरंक्षण   

७.१   स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दर्ा ९७, ९८ र १०४ अनसुार र्वर्र्गत कार्ािलर्को र्ल अर्ल सम्पर्ि, दार्र्त्व तथा अर्भलेख उक्त कार्ािलर्हरु समार्हत भएका 

पार्लकामा स्वतीः हस्तान्तरण हुनपुने र र्सरी हस्तान्तरण हुने सम्प णि सम्पर्िको अर्भलेख तथा र्जन्सी लगत खाता २०७५ असार मसान्त र्भर स्थानीर् तहले तर्ार गरी प्रर्तबेदन तर्ार 

गनुिपनेमा सार्वकको गाउँ र्वकास सर्मर्तको र्ल अर्ल सम्पर्ि, दार्र्त्वको सम्प णि अर्भलेख समेत देर्खने गरी एर्ककृत अर्भलेख तर्ार भएको छ न । गाउँपार्लकाले साविजर्नक 

सम्पर्ि व्र्वस्थापन प्रणाली (PAMS) मा सम्प णि हस्तान्तररत र्ल अर्ल सम्पर्ि तथा दार्र्त्वको अर्भलेख प्रर्वर्ि गरी एकककृत अर्भलेख प्रर्तवेदन तर्ार गनुि पदिछ ।  

 

  

७.२   गाउँपार्लकाले साविजर्नक सम्पर्ि, जग्गाको संरक्षण, उपर्ोग नीर्त र मापदण्ड र्नमािण गरी साविजर्नक सम्पर्िको प्रभावकारी र और्र्त्र्प णि प्रर्ोग गनुि पदिछ । पार्लकाले सम्पर्तको 

संरक्षण र उपर्ोग नीर्त र मापदण्ड नबनाएको र साविजर्नक पर्ति ऐलानी जग्गा तथा सम्पर्तको अर्तक्रमण भए नभएको अनगुमन नगरेको पाईर्ो । गाउँपार्लकाले साविजर्नक सम्पर्ि, 
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जग्गाको संरक्षण, उपर्ोग नीर्त र मापदण्ड र्नमािण गरी साविजर्नक सम्पर्िको व्र्वस्थापन गनुि पदिछ ।  

८   कानुन र्नमािण एवं कार्ािन्वर्न   

८.१   कान न र सञ्र्ालन र्स्थर्त – स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दर्ा १०२ अनसुार स्थानीर् तहहरुले आफ्नो अर्धकारके्षर र्भरका र्वर्र्मा ऐन तथा सोको अर्धनमा रही 

र्नर्म र्नदेर्शका, कार्िर्वर्ध र मापदण्ड बनाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनुसार स्थानीर् तह सञ्र्ालनको लार्ग संिीर् मार्मला तथा सामान्र् प्रशासन 

मन्रालर्बाट ३० नम ना कान नहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पार्लकाले हालसम्म कर्तवटा ऐन, र्नर्मावली, कार्िर्वर्ध, र्नदेर्शका,नम्स गरी कार्ािन्र्नमा ल्र्ाएको छ भन्ने 

र्ववरण प्राप्त भएन । तसथि आवशर्क सव  कान नहरु तजुिमा गरी उक्त कान नहरु राजपरमा प्रकाशन गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

 

  

८.२   न्र्ार्ीक सर्मर्त – स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दर्ा ४६ देर्ख ५३ सम्म न्र्ार्र्क सर्मर्तको अर्धकार के्षर तथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सर्मर्तमा 

परेको उजरुीमध्रे् मेलर्मलाप प्रकृर्तका आधारमा र्ववाद दताि भएको ३ मर्हनार्भर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । तर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त र्ववरण अनुसार गतबर्ि र्र्छ्र्ौट वा 

कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकक रहकेो २१ र र्ो बर्ि थप भएको ४४ गरी कुल ६५ र्ववाद दताि भएकोमा २१ वटा मार र्छ्र्र्ौट भई ४४ बाँकक देर्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन 

प्रर्क्रर्ालाई ऐनले तोकेको म्र्ादर्भर र्र्छ्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन ुपदिछ । 

 

  

९   अनुदानको अनुगमन  

अनुदानको अनुगमन – साविजर्नक र्नकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए नभएको एककन गनि अनदुान उपलब्ध गराउने र्नकार्ले समर् समर्मा अनगुमन 

गनुिपदिछ । तर पार्लकाले देहार्अनसुार कृर्र्, पश,ु श र्क्षक सेवा, सामान खररदमा तथा र्वर्भन्न सहकारी संस्थालाई बीउप ँजी तथा अनदुानमा खर्ि लेखेकोमा पार्लकाबाट र्बतरण 

भएको अनदुानको सर्ह सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन तथा सोबाट प्राप्त उपलव्धी मापन गरेको छ न । साथ  अनदुान सम्बन्धमा स्थानीर् अनदुान नीर्त तर् गरेको छ न । 

तसथि अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई संि, प्रदेश तथा स्थानीर् तहबाट र्वतरण हुने अनदुानमा दोहोरोपना नहुने गरी अनुदानरी ाहीको जीबनस्तरमा सधुार आएको र्र्कन गरी रकमको 

प णि सदपुर्ोग गराउनेतर्ि  ध्र्ान र्दनपुदिछ । 

 

१०   आन्िररक र्नर्न्रण   

१०.१   स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन २०७४, आर्थिक कार्िर्वधी तथा र्विीर् उिरदार्र्त्व कान न तथा पार्लकाको कारोवारको आकार, जर्टलता तथा संरर्ना बमोर्जम आन्तररक 

र्नर्न्रण प्रणाली सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा र्नम् नानसुा रहकेा छन ् 

 स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन २०७४ को दर्ा ७८ वमोर्जम आन्तररक र्नर्न्रण प्रणाली तर्ार गरर लागु गनुिपनेमा नगरेको,  

 स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दर्ा ११ अनुसार आफ्नो के्षरर्भरको आधारभतु त्र्ांक संकलन, अर्भलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपनेमा नगरेको,  

 पार्लकाले एक आर्थिक वर्ि र्भर भएको आर्थिक कारोवारको तोर्कएको ढाँर्ामा वार्र्िक प्रर्तवेदन तर्ार नगरेको,  

 पार्लकाले कार्िक्रमगत तथा र्ोजनागत खाता नराखेको, 

 पार्लकाबाट र्स वर्ि संर्ार्लत कार्िक्रम तथा र्ोजनाको कार्ािन्वर्न र सेवा प्रवाह समेतको वार्र्िक कार्िक्रम अनसुारको प्रगर्त प्रर्तवेदन तर्ार नगरेको,  

 अन्तर सरकारी र्वि व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दर्ा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खर्ि संरर्ना तर्ार गनुिपनेमा पार्लकाले सो बमोर्जमको मध्र्कालीन खर्िको संरर्ना तर्ार 

नगरेको,  
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 वडा कार्ािलर्मा रहकेा र्जन्सी समान अर्भलेख पार्लकाको म ल र्जन्सी खातामा अध्र्ावर्धक नगरेको,  

 र्जन्सी र्नररक्षण प्रर्तवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वर्भन्न मालसामान ममित तथा र्ललाम गनुि पनेमा नगरेको, 

 साविजर्नक खररद र्नर्मावर्ल 2064 को र्नर्म 7 र 8 खररद अनसुार गुरुर्ोजना र वार्र्िक खररद र्ोजना तर्ार गनुिपनेमा तर्ार नगरेको,  

 संस्था दताि ऐन, २०३४ को दर्ा ३ अनसुार पार्लकाबाट संर्ालन भएका र्वर्भन्न र्ोजना र्नमािण गनि गठन गरेका उपभोक्ता सर्मर्त उक्त ऐनको व्र्वस्था अनुसार मान्र्ता प्राप्त हुने 

गरी दताि नगरेको,  

 वातावरण संरक्षणको एर्ककृत र्दििकार्लन र्ोजना तर्ार नगरेको,  

 मन्रालर्को र्मर्त २०७३।१२।२५ को आर्थिक कारोबार तथा खाता सञ्र्ालन सम्बन्धमा थप स्पि पाररएको पररपरको दर्ा १७ बमोर्जम र्स पार्लका तथा पार्लकामा समार्हत 

भएका सार्वकका गाउँ र्वकास सर्मर्त तथा नगरपार्लकाको नाममा रहकेो पेशकक तथा बेरुजु अर्भलेख समार्ोजन भएको पार्लकामा कार्म गरी र्नर्मानसुार पेशकक र्छिर्ौट तथा बेरुज ु

सम्परीक्षण कार्ि गनुिपनेमा र्स पार्लकामा समार्हत भएका सार्बकका र्वर्र्गत कार्ािलर्को बेरुज  लगत तथा सम्परीक्षणको अर्भलेख नगरपार्लकाले एर्कन गरी अध्र्ावर्धक नगरेको 

 ब क र्हसाव र्मलान तर्ार नगरेको,  

 अधरुा आर्ोजनाको सर्मक्षा नगरेको आर्द ।  

१०.२   महालेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले सम्प णि सरकारी कार्ािलर्हरुको सवारी साधन र मेर्शनरी सञ्र्ालनका अर्भलेखका लार्ग स्वीकृत मलेप र्ारामको व्र्वस्था गररएको छ । पार्लकाले 

र्नम् नानसुार म.ले.प र्ारामहरु स्वीकृत ढाँर्ामा अयालावर्धक गरी राखेको छ न । अतीः पार्लकाले स्वीकृत म.ले.प र्ारामहरुको प्रर्ोग गरी सवारी साधन र मेर्शनरी संर्ालन गररन ुपदिछ ।  

 म. ले. प. र्ाराम ९०५ बमोर्जम सवारी साधन सञ्र्ालन लगबुक नराखेको र अयालावर्धक नभएको  

 म. ले. प. र्ाराम ४१५ बमोर्जम त्र्स्ता सवारी साधन र मेर्शनरीको ममित अर्भलेख नराखेको र अयालावर्धक नभएको  

 

  

१०.३   म. ले. प. फारामले िोके बमोर्जमका आन्िररक र्नर्न्रण पद्दर्िः भ्रमण खर्ि र्नर्मावली, 2064 मा भ्रमणमा खर्टने पदार्धकारीहरुको भ्रमण अर्भलेख तर्ार गनुिपने, भ्रमण 

प्रर्तवेदन पेश गनुिपने व्र्वस्था गरेको छ । त्र्स्त  कार्ािलर्ले कमिर्ारीहरुको भ्रमण स्वीकृत गरी खर्ि गदाि औपर्ाररक भ्रमण प्रर्तवेदन तर्ार गरी भ्रमण अर्भलेख तर्ार गरेतापर्न 

र्नम् नानसुारको म.ले.प र्ारामहरुको प्रर्ोग गरी र्ववरण तर्ार गरी अर्भलेख राखेको पाईएन । 

 म. ले. प. र्ाराम ९०७ बमोर्जम भ्रमण गरेका सब  कमिर्ारीका लार्ग द र्नक कार्िसम्पादन र्ववरण (TIME SHEET) नराखेको  

 म. ले. प. र्ाराम ९०८ बमोर्जम भ्रमण गरेका सब  कमिर्ारीका लार्ग भ्रमण अर्भलेख नराखेको  

 म. ले. प. र्ाराम ९०९ बमोर्जम भ्रमण प्रर्तवेदन नराखेको 

अतीः कार्ािलर्ले भ्रमण खर्िमा आन्तररक र्नर्न्रण हुने गरी उपरोक्तानसुारका स्वीकृत म.ले.प र्ारामहरुको प्रर्ोग गनुि पदिछ । 

 

  

१०.४   बेरुज ुलगतीः कार्ािलर्ले स्वीकृत म.ले.प. र्ारामहरुको प्रर्ोग गरी र्ववरण अयालावर्धक गरी से्रस्ता राख्नपुदिछ । गाउँपार्लकाले र्नम्नानुसार बेरुजु लगतका लार्ग मलेप र्ारामको 

व्र्वस्था गरेको पाईएन ।  

-म. ले. प. र्ाराम ८०१ – बेरुज ुलगत  

-म. ले. प. र्ाराम ८०२ – बेरुजकुो कार्ािलर्गत प्रर्तवेदन  
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-म. ले. प. र्ाराम ८०५ – सम्परीक्षण गोश्वारा अर्भलेख 

स्वीकृत म.ले.प र्ारामहरुको प्रर्ोग गरी स्रेस्ता अयालावर्धक गने तर्ि  ध्र्ान र्दन ुपदिछ । 

११   राजश्व आन्िररक र्नर्न्रण   

११.१   कर तथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संर्ालन ऐन, २०७४ को दर्ा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकककृत सम्पर्ि कर र िरजग्गा कर, िरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल 

र्वरौटी शलु्क उठाउने व्र्वस्था रहकेो छ । ती आर् शीर्िकमा आर् अनमुान र असलुी र्स्थर्त र्नम्नानुसार रहकेो देर्खन्छ ।  

आम्दानी र्शर्िक अनमुान असलुी असलुी प्रर्तशत 

एकककृत सम्पर्ि कर 977546 1077163 90.75 

िरजग्गा कर 200000 32864 16.43 

िरजग्गा बहाल कर 200000 0 0 

व्र्वसार् कर 150000 21200 14.13 

पार्लका र्भर रहकेा करदाताहरुको अर्भलेख व्र्वर्स्थत नरहकेो एवं बुझाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मार कर एवं शलु्क बुझ् ने पररपाटी रहकेोले उर्ल्लर्खत असुली र्थाथि मान्न सक्ने 

अवस्था देर्खएन । तसथि आफ्नो के्षरर्भर करदाताको अर्भलेख अयालावर्धक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउनु पदिछ । 

 

  

११.२   आन्तररक आर्ीः स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दर्ा ६६ बमोर्जम स्रोत अनुमान तथा वजेट सीमा र्नधािरण सर्मर्तले पार्लकामा प्राप्त हुने आन्तररक आर् समेतको 

व्र्वस्थापन गनि सक्ने व्र्वस्था छ । पार्लकाले आर्थिक वर्ि २०७७।७८ मा केन्रीर् अनदुानबाट गरेको खर्िको तुलनामा आन्तररक आर्को र्स्थर्त देहार् बमोर्जम छ ।  

केन्रीर् अनदुानबाट खर्ि आन्तररक आर् आन्तररक आर् प्रर्तशत 

४३११०४२८२ ४४१४३५५ १.०२ 

उपरोक्त र्ववरण अनसुार स्थानीर् तहमा प्राप्त केन्रीर् अनदुानबाट भएको खर्िको तुलनामा आन्तररक आर्को र्हस्सा १९.१२ प्रर्तशत मार रहकेो छ । त्र्स ले पार्लकाको आन्तररक 

आर् संकलनको दार्रालाई र्रार्कलो पादै आन्तररक आर् बरृ्ि गनेतर्ि  ध्र्ान र्दनपुने देर्खन्छ ।  

 

  

१२   सगंठन िथा कमिर्ारी व्र्वथथापन   

१२.१   कमिर्ारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दर्ा ८३ मा स्थानीर् तहले आफ्नो अर्धकार के्षर र कार्िबोझको र्वशे्लर्ण गरी सँगठन तथा व्र्वस्थापन सभेक्षणको 

आधारमा स्थार्ी प्रकृर्तको कामको लार्ग तथा सेवा करारबाट र्लईने कमिर्ारीको दरबन्दी प्रस्ताव गनुिपने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गनि नसर्कने व्र्वस्था छ । तर पार्लकाले 

र्वर्भन्न १८ पदमा ४८ जना कमिर्ारीहरू करारमा राखी रु.१,३३,८१,०१०।- खर्ि लेखेको छ । त्र्स गरी सोही ऐनको २०७४ को दर्ा ८३(८) वमोर्जम पार्लकाले नगर प्रहरी, सवारी 

र्ालक, सर्श, कार्ािलर् सहर्ोगी, पलम्बर, इलेर्क्टर्सर्न, र्ौर्कदार, माली, बग रँ्े लगार्तका पदमा मार करारवाट सेवा र्लन सर्कने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् तहले मार्थ 

उल्लेर्खत पद वाहकेको र्वर्भन्न ६पदमा १८ जना करार र्नर्रु्क्त गरी बर्िभरीमा रु.८१,५७,५४०।- भकु्तानी गरेको अर्नर्र्मत देर्खएको रु. 

८,१५७,५४० 

  

१२.२   र्नजामती सेवा ऐन, 2049 को दर्ा 7ख2 वमोर्जम तलवी प्रर्तवेदन पाररत गराएर मार तलव भिा भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले तलवी प्रर्तवेदन पाररत नगरी वर्िभरीमा 

रु.२,६३,८१,१२६/- खर्ि लेखेको पाइर्ो । तलबी प्रर्तवेदन पाररत नगरी खर्ि लेखेकोले कमिर्ारीहरुको री ेड वापतको रकम समेत एर्कन गनि सर्कएन । पार्लकाले तलबी प्रर्तवेन 
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पारीत गरेर मार तलब भिा खर्ि लेख्न ुपदिछ । 

१३   खररद व्र्वथथापन   

१३.१   र्ौमार्सक प ूँजीगि खर्ि - आर्थिक कार्िर्वर्ध र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म २३ बमोर्जम स्वीकृत भएको कार्िक्रममा र्नर्म २५ बमोर्जम र्ौमार्सक प्रगर्त र्ववरण वनाई पेश 

गनुिपने र र्ौमार्सक कार्िलक्ष्र् तथा कर्िक्रम बमोर्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरण अनसुार र्ौमार्सक 

परु्जगत खर्िको र्स्थर्त देहार् बमोर्जम छ । तल उल्लेर्खत र्ववरण अनसुार पार्लकाले कुल खर्िमध्रे् 67.75 प्रर्तशत तेस्रो र्ौमार्सकमा र 47.30 प्रर्तशत आर्ाढमा मार खर्ि 

भएको देर्खर्ो । वर्ािन्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पने देर्खएकोले र्नर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आर्ाढमा खर्ि गने पररपाटीमा र्नर्न्रण गनुिपदिछ । 

(खर्ि रु. हजारमा)  

खर्ि र्शर्िक कुल खर्ि रु. प्रथम र्ौमार्सक दोस्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक आर्ाढ मर्हना 

र्ाल ुखर्ि 210581 42296 51155 117130 77669 

प ंजीगत खर्ि 168398 6025 22735 139638 101605 

जम्मा 378979 48320 73891 256768 179274 

प्रर्तशत 100% 12.75% 19.5% 67.75% 47.3% 
 

 

  

१३.२   कार्ि सम्पन्न प्रर्िवेदन - साविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म १२५(२) मा कुन  र्नमािण कार्ि सम्पन्न भई रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवर्ध समाप्त भएपर्छ प्रार्वर्धक 

कमिर्ारीबाट जाँर्बुझ गराई कार्ि सम्पन्न प्रर्तवेदन तर्ार गनुि व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् तहले उर्ल्लर्खत कान नी व्र्वस्था बमोर्जम रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवर्ध समाप्त भएपर्छ 

कार्ि सम्पन्न प्रर्तवेदन तर्ार गरेको पाइएन । कान नी व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्तो र्नमािण कार्ि स्वीकति ड्रइङ र्डजाइन वा स्पेर्सर्र्केशन बमोर्जम भए नभएको र्र्कन हुन 

सक्ने अवस्था देर्खएन । साथ  साविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ११७ वमोर्जम साविजर्नक र्नकार्ले सम्पन्न भएको र्नमािण कार्ि, आप ती गररएको मालसामान वा 

प्रदान गररएको मालसामान वा प्रदान गररएको सेवा स्वीकादाि सोको प्रर्तवेदन तर्ार गनुिपनेमा सो नभएकोले कार्ि स्वीकार प्रर्तवेदन पेश गनुि पदिछ ।  

 

  

१३.३   र्ोजना छनौट र कार्ािन्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दर्ा २४ बमोर्जम स्थानीर् तहले र्ोजना बनाउँदा सहभार्गतम लक, उत्पादनम लक र प्रर्तर्ल प्राप्त हुने 

प्रगर्तका र्ोजना छनौट गरर प्राथार्मकककरण गनुिपने व्र्वस्था छ । सभाबाट स्वीकृत बार्र्िक गाउँ र्वकास र्ोजना २०७७/७८ को अध्र्र्न गदाि पार्लकाले स्वीकृत गरी सञ्र्ालन गरेको 

अर्धकांश र्ोजना न्र् न बजेट भएका र लागत प्रभावी हुने र्कर्समले संर्ालन गरेको पाइएन । पार्लकाले र्स वर्ि संर्ालन गरेका र्ोजना देहार् अनसुार छन् ।  

रु. १ लाखसम्म रु.१ लाखदेर्ख २ लाखसम्म रु.२ लाखदेर्ख ५ लाखसम्म रु.५ लाखदेर्ख १० लाखसम्म रु.१० लाखदेर्ख ५० लाखसम्म ५० लाखभन्दा मार्थ जम्मा 

३ ४ २१ ५६ ६८ ७ १५९ 

उपरोक्त र्ववरण अनसुार पार्लकाले र्स वर्ि रु.१ लाख देर्ख १० लाख सम्मका जम्मा ८४ वटा र्ोजना संर्ालन गरेकोमा रु. ५ लाख भन्दा मरु्नका मार २८ वटा र्ोजनाहरु रहकेा छन ्

। त्र्स ले साना रकमका धेर  र्ोजनाहरु संर्ालन गदाि कार्ािलर्को जनशर्क्त वरै् भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ुपने, संर्ार्लत र्ोजनाबाट र्ालु प्रकृर्िका कार्िमा बढी खर्ि भई 

लागत प्रभावी नहुने तथा र्नमािण कार्िको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक असर पने अवस्था तर्ि  ध्र्ान र्दन ुपदिछ ।  

 

 

  

१३.४   साविजर्नक परीक्षण - स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दर्ा ७८ वमोर्जम स्थानीर् तहले साविजर्नक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, र्दगो र भरपदो वनाउन कार्िक्रमको  
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सामार्जक परीक्षण अन्तगित साविजर्नक परीक्षण र साविजर्नक सनुवुाई गनुिपने व्र्वस्था बमोर्जमको कार्ि भएको पाइएन । साविजर्नक परीक्षणको अभावमा आर्थिक कारोबारमा 

जवार्देर्हता र पारदिर्शताको प्रबर्द्िन गने कार्िमा बाधा पने देर्खन्छ । कार्ािलर्ले साविजर्नक परीक्षण र साविजर्नक सुनवुाई सरु्नर्श र्त हुने गरी कार्ि गने तर्ि  ध्र्ान र्दन ुपदिछ । 

१४   पेश्की व्र्वथथापन  

आर्थिक कार्िर्वधी तथा र्विीर् उिरदार्र्त्व र्नर्मावली, 2077 को र्नर्म ४७ अनसुार र्दईएको पेशकक र्लने व्र्र्क्त तथा संस्थाले काम सम्पन्न भएको पन्र र्दनर्भर खर्ि प्रमार्णत 

गने आवशर्क बील भरपाई र कागजात सर्हतको प्रर्तवेदनका आधारमा कार्ािलर् समक्ष पेश गनुिपने र कार्ािलर्ले पेश भएको सात र्दनर्भर र्र्छ्र्ौट गनुिपने व्र्वस्था रहकेो छ । र्नर्म 

52(3) अनसुार कार्ािलर्ले र्दएको मोर्बलाईजेशन पेशकक रु.4500000/- तथा व्र्र्क्तगत र संस्थागत रु.1989345 पेशकक र्नम्नानसुार तोर्कएको समर्मा न  कार्ि सम्पन्न गरी 

र्र्छ्र्ौट गने तर्ि  कार्ािलर्को ध्र्ान जानुपदिछ । 

 

क्र.सं. पेशकक र्लने /संस्था/र्नमािण व्र्वसार्ी  रकम क र्र्र्त 

1 र्दनेश कुमार र्ादव 50000 म्र्ाद नािेको 

2 महशे वर र्ादव 200000 म्र्ाद नािेको 

3 माधव प्रसाद र्िर्मरे 488500 म्र्ाद नािेको 

4 अर्ग्न ईन्कपोरेटेड प्रा.र्ल. 1050845 म्र्ाद नािेको 

5 मर्िवार सामार्जक सेवा केन्र 100000 म्र्ाद नािेको 

6 मानसरोवर टेर्क्नकल टे्रर्नङ ईन्स्टीच्र्टु 100000 म्र्ाद नािेको 

7 ब्रेभ कन्स्ट्रक्सन 2500000 मोर्बलाईजेसन 

8 राजन  र्नमािण सेवा 2000000 मोर्बलाईजेसन 

  जम्मा 6489345   
 

१,९८९,३४५ 

१५   बजेट िथा कार्िक्रम   

१५.१   बजेट पेश, पाररि र अर्तिर्ारी - स्थानीर् सरकार संर्ालन ऐन, २०७४ को दर्ा ७१ म स्थानीर् तहले आगामी आर्थिक वर्िको राजश्व र व्र्र्को अनुमान कार्िपार्लकाबाट 

स्वीकृत गराई असार १० गते र्भर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलर्ल गरी असार मसान्तर्भर सभाबाट पाररत गनुिपने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दर्ा ७३ मा सभाबाट बजेट 

स्वीकृत भएको ७ र्दनर्भर स्थानीर् तहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासककर् अर्धकृतलाई बजेट खर्ि गने अर्ख्तर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् तहमा उपाध्र्क्ष श्री सरु्नता 

कलवारलर ्र्मर्त २०७७।३।१० गते रु.५० करोड १३ लाख ४१ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा र्मर्त २०७७।३।१० मा पाररत भएको छ । र्स गरी स्थानीर् तहका प्रमखुले 

२०७७।०४।०१ मा प्रमखु प्रशासककर् अर्धकृतलाई बजेट खर्ि गने अर्ख्तर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ । कान नले तोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान पेश गरी पाररत गने र 

अर्ख्तर्ारी र्दनेतर्ि  ध्र्ान र्दनपुदिछ ।  

 

  

१५.२   र्ोजना छनौट र कार्ािन्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दर्ा २४ बमोर्जम स्थानीर् तहले र्ोजना बनाउँदा सहभार्गतम लक, उत्पादनम लक र प्रर्तर्ल प्राप्त हुने    
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प्रगर्तका र्ोजना छनौट गरर प्राथार्मकककरण गनुिपने व्र्वस्था छ । सभाबाट स्वीकृत बार्र्िक गाउँ र्वकास र्ोजना २०७७/७८ को अध्र्र्न गदाि पार्लकाले स्वीकृत गरी सञ्र्ालन गरेको 

अर्धकांश र्ोजना न्र् न बजेट भएका र लागत प्रभावी हुने र्कर्समले संर्ालन गरेको पाइएन । पार्लकाले र्स वर्ि संर्ालन गरेका र्ोजना देहार् अनसुार छन् ।  

रु १ लाख सम्म रु १ लाख देर्ख २ लाख 

सम्म 

रु २ लाखदेर्ख ५ लाख 

सम्म 

रु ५लाख देर्ख १० लाख 

सम्म 

रु १० लाखदेर्ख ५० लाख 

सम्म 

५० लाखभन्दा बढी जम्मा 

३ ४ २१ ५६ ६८ ७ १५९ 

उपरोक्त र्ववरण अनुसार पार्लकाले र्स वर्ि रु.१००००० लाख देर्ख ५० लाख वढी सम्मका जम्मा १५९ वटा र्ोजना संर्ालन गरेकोमा रु. ५ लाख भन्दा मरु्नका मार २८ वटा 

र्ोजनाहरु रहकेा छन् । त्र्स ले साना रकमका धेर  र्ोजनाहरु संर्ालन गदाि कार्ािलर्को जनशर्क्त वरै् भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ुपने, संर्ार्लत र्ोजनाबाट र्ालु प्रकृर्िका 

कार्िमा बढी खर्ि भई लागत प्रभावी नहुने तथा र्नमािण कार्िको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक असर पने अवस्था तर्ि  ध्र्ान र्दन ुपदिछ ।  

१५.३   स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दर्ा ६६(१) बमोर्जम पार्लकामा प्राप्त हुने आन्तररक आर्, राजश्व बाँडर्ाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनदुान, ऋण र अन्र् आर्को प्रके्षपण 

तथा सोको सन्तुर्लत र्वतरणको खाका र बजेट सीमा र्नधािरण गनि ७ सदस्र्ीर् स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा र्नधािरण सर्मर्त गठनको व्र्वस्था बमोर्जम सर्मर्त गठन गनुिपने र 

सर्मर्तले आर्को प्रके्षपण, साधनको सन्तुर्लत र्वतरणको खाका, बजेटको क ल सीमा, बजेटको के्षरगत सीमा र्नधािरण, बजेट तथा कार्िक्रमको प्राथर्मर्ककरण, र्वर्र्के्षरगत बजेट 

तजुिमा मागिदशिन तर् गनुिपने जस्ता कार्िहरु र्ाल्गुन मर्हनार्भर सम्पन्न गररसक्नुपने तथा बजेट प्रके्षपण गदाि बजेट वर्िपर्छको थप दईु वर्िको समेत प्रके्षपण तर्ार गनुिका साथ  तर्ार 

भएको आगामी आर्थिक वर्िको बजेट सीमा प्रमखु प्रशासर्कर् अर्धकृतले र् र १५ गतेर्भर पार्लकाका र्वर्र्गत शाखा तथा वडा सर्मतीलाई उपलब्ध गराउनपुने व्र्वस्था रहकेो छ । 

पार्लकाले ऐन बमोर्जम स्रोत अनमुान तथा बजेट र्नधािरण सर्मर्त गठन गरेको भएतापर्न र्वर्र्गत के्षरको बजेट तजुिमा तोर्कएको समर्र्भर गरी बजेट सीमा र्वर्र्गत शाखा तथा 

वडा सर्मतीलाई उपलब्ध गराएको छ न । पार्लकाले ऐन बमोर्जम र्रणबर्द् रुपमा स्रोत अनमुान सर्हतको बजेट तजुिमा गरी तोर्कएको समर्मा न  र्वर्र्गत शाखा तथा वडा सर्मतीलाई 

जानकारी गराउन ुपदिछ ।  

 

  

१५.४   के्षरगि बजेट र खर्ि - स्थानीर् तहको एकककृत, समानपुार्तक र र्दगो र्वकासका के्षरगत रुपमा समानपुार्तक बजेट र्वर्नर्ोजन गरी खर्ि गनुिपने हुन्छ । र्स पार्लकाको २०७७।७८ 

को के्षरगत बजेट र खर्िको र्स्थर्त देहार्अनुसार रहकेो देर्खन्छ 

।                                                                                                                             (बजेट रु. हजारमा)  

क्र.सं. र्वर्र्गत के्षर बजेट  खर्ि जम्मा खर्िको तुलनामा खर्ि 

प्रर्तशत 

१ आर्थिक र्वकास 37002 29515 7.79 

२ प वािधार र्वकास 135895 102805 27.13 

३ सामार्जक र्वकास 193185 147978 39.05 

४ वातावरण तथा र्वकास 0 0 0 

५ संस्थागत र्वकास र सशुासन 42150 27344 7.21 

६ कार्ािलर् संर्ालन तथा प्रशासर्नक खर्ि 93109 71336 18.82 
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  जम्मा 501341 378978 100 

पार्लकाले उपलब्ध गराएको र्ववरण अनसुार सुशासन तथा अन्तरसम्बर्न्धत के्षरमा सब भन्दा कम ७.१६ प्रर्तशत र सामार्जक र्वकास के्षरमा सब भन्दा बढी ४८.१२ प्रर्तशत बजटे 

र्वर्नर्ोजन गरी खर्ि गरेको छ । पार्लकाले संस्थागत सम्बन्ध तथा वातावरण शीर्िकमा कुन  पर्न बजेट र्वर्नर्ोजन गरेको पाईएन । पार्लकाले समानपुार्तक र्वकास हुने गरी रोजगारी 

र्सजिनाको के्षरमा जोड र्दएर प ँजीगत र्वकासमा जोड र्दन ुपदिछ ।  

१५.५   स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दर्ा ११ बमोर्जम स्थानीर् तहले आफ्नो के्षरर्भरको आधारभतु त्र्ाङ्क संकलन, अर्भलेख र सोको ब्र्वस्थापन गनुिपने तथा आफ्नो 

के्षरर्भरको श र्क्षक, भौगोर्लक अवस्था, प्राकृर्तक श्रोत अन्तगित खानी, जंगल तथा अन्र् श्रोत, प वािधार अन्तगित सडक, पलु, खानेपानी लगार्तको अर्भलेख तथा श्रोत 

नक्साङ्कन सर्हतको पार्लकाको प्रोर्ाइल तर्ार गनुिपने ब्र्वस्था रह े ेको छ । पार्लकाले तोर्कए बमोर्जम प्रोर्ाइल तर्ार गरेको छ न । ऐन अनसुार आफ्नो के्षरको एर्ककृत 

अर्भलेख र जानकारी समेर्टएको प्रोर्ाईल तर्ार गनुि पदिछ । 

 

  

१६   आ.व. 2076/77 को कोर्िड िफि    

१६.१   िरपाई पेश गनुिपननः आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्विीर् उिरदार्र्त्व र्नर्मावली, २०७७ को र्नर्म ५७ मा कार्ािलर्ले खर्ि गदाि सो खर्ि प्रमार्णत गने र्बल, भरपाई तथा अन्र् 

कागजात संलग्न गरी खर्ि गनुि पदिछ । गाउँपार्लकाले र्नम्नानुसार सामारी ी खररद गरी राहत र्वतरण खर्ि लेखेकोमा उक्त राहत सामारी ी कसलाई र्वतरण गरेको हो सोको र्वतरण भरपाई 

र अन्र् र्ववरण श्रेस्तासँग राखेको छ न । तसथि पार्लकाले र्नम्नानुसार सामारी ी र्वतरण गरेको भरपाई पेश गनुिपने रु.  

गो.भौ.न . र र्मर्त पाटीको नाम सामारी ीको र्ववरण रकम 

45-2077/02/26 उिम गल्ला भण्डार आलु, प्र्ाज र अन्र् 263600 

23-2077/01/02 र्शतल गल्ला भण्डार एण्ड र्कराना स्टोर आल ुर प्र्ाज 533600 

22-2077/01/02 उिम गल्ला भण्डार आल ुर प्र्ाज 270800 

24-2077/02/02 गणेश एण्ड ऋर्र्द् र्सर्र्द् खायाल भण्डार आल ुप्र्ाज र ननु 256700 

25-2077/01/02 श्री नारार्णी टे्रडसि आल ुर प्र्ाज 235016 

26-2077/01/02 श्री जर् हनुमान गल्ला भण्डार आल ुर प्र्ाज 530440 

जम्मा     2090156 
 

२,०९०,१५६ 

  

१६.२   र्वशेर् पररर्थथर्ि खरीदः साविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म १४५ (१) मा र्वशेर् पररर्स्थर्तमा खररद गने सम्बन्धी व्र्वस्था अनुसार ऐनको दर्ा ६६ बमोर्जम खररद 

गदाि साविजर्नक र्नकार्ले खररदको आवशर्कताको र्लर्खत र्ववरण, गुणस्तर, पररमाण, शति र कार्ि सम्पन्न गने अवर्ध जस्ता र्ववरण तर्ार गरी आकर्स्मक पररर्स्थर्तको सामना गनि 

आवशर्क पररमाण र समर्ावर्धका लार्ग मार र्थासम्भव प्रर्तस्पधाि गराई वा एउटा मार र्नमािण व्र्वसार्ी, आप र्तिकताि, परामशिदाता वा सेवा प्रदार्कसँग र्लर्खत दरभाउ वा प्रस्ताव 

र्लई स्वच्छ र उर्र्त म ल्र्को लार्ग वाताि गरी खररद गनुि पने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले कोर्भड १९ प्रकोप रोकथाम र न्र् नीकरणको लार्ग देहार् अनसुारका प्रमुख स्वास््र् सामारी ीको 

खररद गरेको छ । खररद दर लट अनसुार र्रक रहकेो छ । कार्ािलर्ले र्वशेर् पररर्स्थर्तमा खररद गने सम्बन्धी व्र्वस्था प्रभावकारी रुपमा पालना गरेको देर्खएन । ऐनमा भएको 

व्र्वस्था कार्ािन्वर्नमा ध्र्ान र्दनपुछि । 
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क्र.सं. सामारी ीको नाम पररमाण दर रकम पाटीको नाम 

1 KN 95 Mask 10 pcs 410 4000 शभुकामना सप्लार्सि 

2 KN 95 Mask 10pcs 400 4000 नेपाल एरोमेर्ट्रक टे्रड र्लंक 

3 Mask N95 6pcs 850 5100 र्र्स्टेल सप्लार्सि 

4 Surgical Mask 400pcs 14 5000 नेपाल एरोमेर्ट्रक टे्रड र्लंक 

५ Surgical Mask 700pcs 12.5 8750 र्र्स्टेल सप्लार्सि 
 

१६.३   ररिप बिकको कर र्बजक – म ल्र् अर्भवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को दर्ा १४ बमोर्जम म ल्र् अर्भवरृ्ि करमा दताि भएका र्मिसँग तोककएको ढाँर्ाको कर वीजक र्लई खररद गनुिपने 

व्र्वस्था छ । तर गाउँपार्लकाले ररत प कि कको कर वीजक बेगर देहार्का सप्लार्सि तथा र्नमािण व्र्सार्ीबाट म.ुअ.कर रु.13992/- समेत रु.167417/- सामान तथा र्नमािण सेवा 

खररद गरेको छ । तसथि उक्त सप्लार्सि तथा र्नमािण व्र्वसासर्र्ले ररतप विकको कर र्बजक वेगर पार्लकाबाट भकु्तानी र्लएको म .अ.कर समार्ोजन गरेको प्रमाण पेश हुनपुने रु. 

गो.भौ.नं./र्मर्त भकु्तानी पाउनेको नाम भ्र्ाट नं. कर र्वजकको अवस्था र्वजक नं भकु्तानी रकम म.ुअ.कर रकम 

54-2077/3/20 नेपाल एरोमेर्ट्रक टे्रड र्लंक, रुपन्देही 100548088 हातले लेखेको 125-2077/2/13 24300 2796 

126-2077/2/15 46622 4005 

124-2077/02/13 82503 7191 

जम्मा   153425 13992 
 

१३,९९२ 

  

१६.४   पान र्वलमा भ्र्ाट िुक्तानीः म ल्र् अर्भवरृ्ि कर ऐन, 2052 को दर्ा 15 मा म ल्र् अर्भबरृ्र्द् करमा दताि नभएको व्र्र्क्तले कर असलु गनि नपाईने र त्र्सरी दताि नभएको व्र्र्क्तले 

कर उठाएमा उक्त कर असलु उपर गररने व्र्वस्था रहकेो छ । पार्लकाले गणेश एण्ड ऋर्र्द् र्सर्र्द् खायाल भण्डार, रामनगर रुपन्देहीलाई साबुन खररद वापत रु.167685/- भकु्तानी 

गरेकोमा प्र्ान र्वलबाट रु.19292/- भ्र्ाट भकु्तानी गरेको पाईर्ो । पार्लकाले गणेश एण्ड ऋर्र्द् र्सर्र्द् खायाल भण्डार, रामनगर रुपन्देहीलाई मलु्र् अर्भबरृ्र्द् करवापत कर र्बजक र्वना 

न  भकु्तानी गरेको उक्त रकम रु.19292/- सम्बर्न्धत बाट असलु गनुिपने रु 

गो.भौ.नं. र र्मर्त पाटीको नाम रकम  भ्र्ाट 

119-2076/12/22 गणेश एण्ड ऋर्र्द् र्सर्र्द् खायाल भण्डार, रामनगर 69020 8973 

115-2076/12/22 69020 8973 

116-2076/12/22 10353 1346 

जम्मा 148393 19292 
 

१९,२९२ 

  

१६.५ ४९ २०७७-

३-१५ 
बढी खर्ि िुक्तानीः पार्लकाले वडा नं. 3 मा रहकेो र्श्रमती मनराजीदेवी उ.मा.र्व. क्वारेन्टीनमा बसेका 185 जना व्र्र्क्तहरुलाई खाना र खाजा खर्ि वापत रु.1423500/- 

भकु्तानी गरेको छ । र्मर्त 2077/01/28 को व्र्र्क्तगत हार्जरी परीक्षण गदाि 9 जना मार्नसहरु 2077/2/12 सम्म 15 र्दन क्वारेन्टीनमा बसेको देर्खन्छ तर पार्लकाले दईुछाक 

खाना प्रर्तछाक रु.160/- र दईुछाक खाजा प्रर्तछाक रु.100/- का दरले 12 जनाको 15 र्दनसम्मको र्हसाब गरी र्ादव र्मष्ठान्न भण्डारलाई भकु्तानी र्दएको देर्खन्छ । द र्नक 

२३,४०० 
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हार्जरी भन्दा 3 जना बढी हुने गरी खानावापत रु.14400 (160*15*2*3) र खाजावापत रु.9000/- (100*15/2*3) गरी कुल रु.23400/- बढी भकु्तानी भएको 

रकम र्ादव र्मष्ठान्न भण्डारबाट असलु गनुिपने रु.  

 

क्रम कमिर्ारीको/फमि/सगंठन नाम असलुी रकम 

१६.५.१ र्ादव र्मष्ठान्न भण्डार २३,४०० 
 

१७   सामार्जक सरुक्षा ित्ता र्विरण   

१७.१   सामार्जक सरुक्षा भिा र्वतरण कार्िर्वर्ध, २०७७ को बुँदा 23 (5) मा सामार्जक सरुक्षा भिा र्वतरण गनि खाता संर्ालन गने ब कँ तथा र्विीर् संस्थाले र्स प्रकारका खाताहरु मध्रे् 

र्नष्कृर् खाताको र्ववरण प्रत्रे्क श्रावण मर्हनार्भर सम्बर्न्धत स्थानीर् तहका साथ  सामार्जक सरुक्षा तथा पञ् र्ीकरण र्वभागलाई र्दनपुने व्र्वस्था रहकेो छ । गाउँपार्लकाले गत 

आ.व. मा र्नष्कृर् रहकेो एकमिु र्ववरण सम्बर्न्धत ब कँ तथा र्विीर् संस्थाहरुबाट प्राप्त गरेको छ न । कार्िर्वर्ध वमोर्जम सामार्जक सरुक्षा भिा र्वतरण गने ब कँहरुले र्नष्कृर् खाताको 

र्ववरण तोर्कएको समर्ार्वर्धमा तर्ार गरी गाउँपार्लकालाई उपलब्ध गराउने र कार्ािलर्ले पर्न समर्मा न  र्ववरण प्राप्त गने तर्ि  ध्र्ान र्दन ुपदिछ ।  

 

  

१७.२   सामार्जक सरुक्षा भिा र्वतरण कार्िर्वर्ध, २०७७ को बुँदा २६ (१) मा सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रमको लार्ग र्नकासा भएको रकम सोही आर्थिक वर्िमा खर्ि नभएमा संिीर् संर्र्त 

कोर्मा दार्खला गनुिपने व्र्वस्था रहकेो छ । गाउँपार्लकाले र्नम् नानसुार लाभरी ाहीहरुलाई प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमार्सक सामार्जक सरुक्षा भिा र्वतरणको लार्ग ब कँलाई उपलब्ध 

गराएको अनुस र्ीमा लाभरी ाहीहरुको नाम र नागररकता प्रमाणपर नम्बर एउट  रहेको पाईर्ो । पार्लकाले उक्त लाभरी ाहीहरुको खाता र नागररकता प्रमाणपर नं. दोहोरो परेको हो होईन 

एर्कन हुने Bank Reverse Feed तथा ब कँको व्र्र्क्तगत र्वतरण भरपाई समेत राखेको छ न । पार्लकाले र्नम्नानसुार लाभरी ाहीहरुको अनुस र्ी र ब कँ र्वतरण भरपाई र 

लाभरी ाहीहरुको ब कँ खाता नम्बर पेश गरी दोहोरो परेको रकम एककन हुने प्रमाण पेश गनुिपने 

नामथर ना.प्र.प. नम्बर वडा नं. रकम रु. क र्र्र्त 

जंग बहादरु अर्हर (जेष्ठ नागररक) 33922 1 36000 प्रथम दोस्रो र तेस्रो 

राजमती केवटीन (जेष्ठ नागररक) 3/1059 1 36000 प्रथम दोस्रो र तेस्रो 

सभुावती देवी रार् (जेष्ठ नागररक) 37104-12161 1 36000 प्रथम दोस्रो र तेस्रो 

र्झनकक देवी कुमी (जेष्ठ नागररक एकल मर्हला) 27211 2 24000 प्रथम दोस्रो र तेस्रो 

र्जलेवा अर्हरनी (जेष्ठ नागररक) 3/829 3 36000 प्रथम दोस्रो र तेस्रो 

पाविती पासी (जेष्ठ नागररक) 372060-15528 3 36000 प्रथम दोस्रो र तेस्रो 

सोरत लोर्नर्ा (जेष्ठ नागररक) 23085 3 36000 प्रथम दोस्रो र तेस्रो 

भागीरथी पासी (जेष्ठ नागररक) 23027 3 24000 प्रथम दोस्रो र तेस्रो 

भानमती अर्हरनी (जेष्ठ नागररक एकल मर्हला) 3/3297 3 24000 प्रथम दोस्रो र तेस्रो 

३७२,००० 
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बेर्न र्मार (जेष्ठ नागररक) 56630 5 36000 प्रथम दोस्रो र तेस्रो 

पदुन खर्टक (जेष्ठ नागररक) 37107 6 24000 प्रथम दोस्रो र तेस्रो 

सोनमती गडेररन (जेष्ठ नागररक एकल मर्हला) 31584 7 24000 प्रथम दोस्रो र तेस्रो 

जम्मा 372000   
 

१८   प विर्निािररि क्षर्िप र्िि  

प विर्निािररि क्षर्िप र्िि : ठे.नं. 17/MRM/076-077(सहानी री पु कन्स्ट्रक्सन) साविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म १२१(क) मा र्नमािण व्र्वसार्र्को र्ढलाइको 

कारणवाट खररद सम्झौता वमोर्जम तोर्कएको म्र्ादमा कार्ि सम्पन्न हुन नसकेमा र्नमािण व्र्वसार्ीले सम्झौता रकमको दश प्रर्तशतमा नबढ्ने गरी प्रर्त र्दन सम्झौता रकमको ०.०५% 

प विर्नधािररत क्षर्तप र्ति र्दन ुपने र प विर्नधािररत क्षर्तप र्ति र्तदैमा सम्वर्न्धत परामशिदाता खररद सम्झौता बमोर्जमको कार्िसम्पादन गने दार्र्त्वबाट मकु्त हुन नसक्ने व्र्वस्था छ । र्स ठकाि 

गाउँ देर्ख ठकी गाउँ सम्म सडकमा कालोपरे र्नमािण कार्िको प्रथम पटक र्मर्त २०७७। असोज मसान्तसम्म म्र्ाद थप भएकोमा त्र्सपर्छ म्र्ाद थप भएको छ न् साथ  काम समेत भएको 

छ न ्। र्स कार्िको कवोल अंक रु ६३,१३,७७४ (म .अ.कर बाहके) रहकेो छ । र्स र्नमािण कार्िको सव-वेस सम्मको काम सम्पन्न भई वाँकक कार्ि अधरुो रहेको छ । र्स वर्ि उक्त 

कार्िको शनु्र् प्रगर्त रहकेो छ । कामको म्र्ाद थप समेत भएको छ न् भने कार्ि सम्पादन जमानतको म्र्ाद समेत समाप्त भएको छ । र्नमािण व्र्वसार्ीले काम नगरी अधरुो अवस्थामा 

राखेको र म्र्ाद थप समेत नभएकोले साविजर्नक खररद कान न तथा सम्झौताको शति वमोर्जम सम्झौता रकमको १०% ले हुने रकम रु ६,३१,३७७।०० प विर्नधािररत क्षर्तप र्ति असलु 

गरी सम्झौता बमोर्जमको बाँकक काम र्नमािण व्र्वसार्ीवाट सम्पन्न गनुिपने रु...  

६३१,३७७ 

१९   अिुरो काम   

१९.१   र्नमािण स्थलको तर्ारी – साविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ६(३) मा र्नमािणस्थलको वातावरणीर् अध्र्र्न, जग्गा प्रार्प्त र रुख कटान गरेपर्छ बोलपर आव्हान 

गनुिपदिछ । ठे.नं. 06/MRM/076-077 (व्रेभ कन्स्ट्रक्सन) वडा नं. ५ को कार्ािलर् भवन र्नमािण कार्िको रु १,२५,९३,४२९.१९(म .अ.कर वाहके) कवोल अंकको कार्ि सम्पन्न 

गनुिपने म्र्ाद २०७८।२।२३ सम्म रहकेोमा आर्थिक वर्िको अन्त्र्सम्म पर्न कुन  काम भएको छ न ्। जग्गा र्ववादको कारण कार्ि अर्ि वढन नसकेको पार्लकाले जानकारी र्दएको छ । 

र्नमािण स्थलको एर्कन गरेर मार वोलपर व्र्वस्थापन गने तर्ि  पार्लका गर्म्भर वन्न ुपदिछ ।  

 

  

१९.२   पेश्की असुल : ठे.नं. 06/MRM/076-077 (व्रेभ कन्स्ट्रक्सन) वडा नं. ५ को कार्ािलर् भवन र्नमािणको खररद सम्झौताको SCC को GCC 57.1 मा The 

Advance Payments shall be 20% of Initial Contract Price excluding the Provisional Sums and VAT and shall be 

made in two installments. को व्र्वस्था रहकेो छ । र्स पार्लकाले खररद सम्झौता र्वपरीत कार्ािलर्ले र्नमािण व्र्वसार्ीलाई पेशकक र्दँदा वीस प्रर्तशत पेशकक र्दएको रु 

२५,००,०००।०० र्नर्म सम्मत देर्खएन । खररद सम्झौताको पररपालना गने तर्ि  कार्ािलर्ले ध्र्ान र्दनपुदिछ । पेशकक जमानतको म्र्ाद समाप्त भएकोमा म्र्ाद थप समेत भएको छ न् । 

हालसम्म पेशकक र्छिर्ौट समेत भएको छ न ्। अत: पेशकक वापत भकु्तानी र्दएको रकम सम्वर्न्धत र्नमािण व्र्वसार्ीवाट असलु हुन ुपदिछ रु..... 

२,५००,००० 

  

१९.३   प्रर्ोगशाला परीक्षण : साविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म १११(ङ) मा साविजर्नक र्नकार्ले खररद सम्झौता कार्ािन्वर्न गदाि खररद सम्झौता कार्ािन्वर्न पक्षको 

र्नरीक्षण र पररक्षण गनुिपने व्र्वस्था छ । ठे.नं. 15/MRM/076-077 (मर्िवारी गाउँपार्लका ख रा गाउँ महदेवा हुद  ओडवर्लर्ा र्ोक सम्म सडक कालोपरे) को ल्र्ाव टेि वापत 

रु १०,०००।०० भकु्तानी भएको छ । ल्र्ाव टेि ररपोटि अनसुार Moisture Content Optimum 6.1 % हुनपुनेमा १० वटा नमनुामा न्र्नुतम ३.८४% देर्ख अर्धकतम 

४.७८% रहकेो पाइर्ो । हुनपुने मापदण्ड को तुलनामा ६२% देर्ख ७८.३६% रहेको पाइर्ो । उपर्कु्त मापदण्ड भन्दा कर्त िटी वा वढी भएमा स्वीकार्ि हुने भन्न सम्वन्धमा पार्लकावाट 
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जानकारी माग गरेकोमा प्राप्त भएन । र्सले गदाि काम गुणस्तरीर् भएको छ भनी आश्वस्त हुन सर्कएन । 

१९.४   नापी र्किाबः साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ को र्नर्म १२३(१) को खण्ड ख मा खररद सम्झौता अनसुार साविजर्नक र्नकार्ले रर्नङ र्वल वा अन्र् कुन  र्वजकको भकु्तानी 

गदाि करारका शति बमोर्जम प्रार्वर्धक नापजाँर् गरी नापी र्कताब (मेजरमेन्ट बुक) मा उल्लेख वास्तर्वक कार्ि सम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स र्नमािण कार्िको 

र्ाइनल र्वलको नापी र्कताव तर्ार गदाि अर्िल्लो र्वलमा भकु्तानी भएको कामको पररमाणको नापी र्ववरण संलग्न रहेको छ न ्। र्स र्वलमा भकु्तानी भएको आइटमको मार नापी गरी 

भकु्तानी भएको छ । पार्लकाले मेजरमेन्ट बुकलाई लजु र्सटको रुपमा तर्ार गरी रकम भकु्तानी गररने र्वलमा संलग्न राख्ने गरेकोले दोश्रो तथा सो भन्दा पछाडीको रर्नङ र्वल भकु्तानीमा 

नापी र्कताब अनुसारको खर्ि, कट्टी र खदु भकु्तानी रकम र्भडान गनि सर्कने अवस्था रहने । र्सबाट अर्िल्लो रर्नङ र्वलको भकु्तानी कटाउन छुट हुन गई दोहोरो भकु्तानी हुन सक्ने 

जोर्खम रहकेो छ । नापी र्कताव तर्ार गदाि अर्िल्लो र्वलमा भकु्तानी भएको पररमाण समेत स्पि देर्खने गरी नापी र्कताव तर्ार नगरेकोले भकु्तानी भएको अर्िल्लो र्वलमा भकु्तानी 

भएको पररमाण सम्वन्धमा एर्कन भएन । र्ाइनल र्वलको भकु्तानी गदाि उक्त र्नमािण कार्िका सव  आइटमहरुको शरुु देर्ख अर्न्तम सम्मको कामको पररमाण उल्लेख गरी भकु्तानी र्दने 

तर्ि  पार्लकाले ध्र्ान र्दन ुपदिछ । साथ  दईु वा दईु भन्दा बढी रर्नङ र्वल हुने र्नमािण कार्िको रर्नङ र्वलको अर्नवार्ि रुपमा नापी र्कताब (Measurement BooK) वा 

अन्तररम भकु्तानी प्रमाणपर (IPC) तर्ार गराई र्नमािण कार्िको नापजाँर्लाई दरुुस्त र प्रभावकारी बनाइन ुपदिछ ।  

 

  

२०   ठे.नं. 9/MRM/076-077 रार्पुर देर्ख उमवा गाउूँ सम्म कालोपरे र्नमािण कार्ि   

२०.१ 34 २०७७-

११-१३ 
म  .अ.कर बीजकः गो.भौ. ३४।०७७।११।२३: मलु्र् अर्भबरृ्र्द् कर र्नर्मावली, २०५३ को र्नर्म १७ मा दताि भएको पाटीले कुन  वस्तु वा सेवा आप ती गदाि अनसु र्ी ५ र ५ (क) 

बमोर्जमको ढाँर्ामा कर बीजक पेश गनुिपने व्र्वस्था छ । पार्लकाले ठे.नं. 9/MRM/076-077 रार्परु देर्ख उमवा गाउँ सम्म कालोपरे र्नमािण कार्िको र्भजन री पु कन्स्ट्रक्सन 

लाई प्रथम तथा र्ाइनल र्वल वापत रु ३४,७८,३०९।०० भकु्तानी गरेकोमा र्नमािण व्र्वसार्ीवाट पेश भएको र्वजकमा बीजक नं. र र्मर्त उल्लेख गरेको छ न ् । उक्त भकु्तानीमा 

म .अ.कर वापत भकु्तार्न भएको रकम रु४,००,१५९।०० सम्वर्न्धत आन्तररक राजस्व कार्ािलर्वाट समार्ोजन भएको प्रमाण पेश हुनपुने अन्र्था असलु हुनपुने रु ...  

४००,१५९ 

  

२०.२   अर्िम आर्कर : आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्विीर् उिरदार्र्त्व र्नर्मावली, २०७७ को र्नर्म ३९(५) मा सरकारी रकम खर्ि गदाि त्र्स्तो खर्ि पिुी गने र्बल, भपािई, प्रमाण र 

कागजात संलग्न हुनपुने व्र्वस्था छ । अर्री म आर्कर वापत रु ४६,१७२।०० भौर्रमा कट्टी गरेकोमा दार्खला गरेको प्रमाण पेश भएन । अत: सम्वर्न्धत खातामा कर दार्खला गरेको 

प्रमाण पेश हुनुपने रु..  

४६,१७२ 

  

२०.३   िरौटी कट्टी र दार्खला : साविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म १२३(४) मा साविजर्नक र्नकार्ले रर्नङ्ग र्वलको भकु्तानी गदाि ररटेन्सन मनी वापत रर्नङ्ग र्वलमा 

उल्लेर्खत रकमको पाँर् प्रर्तशत कट्टा गरी राख्नु पने व्र्वस्था छ । र्स्तो कट्टा गररएको धरौटी रकम धरौटी खातामा जम्मा गनुि पदिछ । र्स र्वलवाट धरौटी रु १,५३,९०७।०० कट्टी 

गरेकोमा दार्खला प्रमाण पेश भएन । पार्लकाले धरौटी एकमिु दार्खला गने जानकारी र्दएकोमा प्रत्रे्क ठेक्कावाट कट्टी भएको धरौटी स्पि देर्खने र्ववरण संलग्न गरेको पाइएन । र्सले 

गदाि उक्त धरौटी जम्मा भएको सम्वन्धमा एर्कन भएन । प्रत्र्ेक ठेक्काको धरौटी कट्टी गरेको रकम स्पि देर्खने र्ववरण संलग्न गरेर धरौटी दार्खला गनुि पदिछ । 

 

  

२०.४   कार्ि सम्पन्न प्रर्िवेदन : साविजर्नक खररद र्नर्मावली,२०६४ को र्नर्म १२५(२) मा कुन  र्नमािण कार्ि सम्पन्न भई ररु्ट सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवर्ध समाप्त भएपर्छ साविजर्नक 

र्नकार्का प्रमखुले त्र्स्तो र्नमािण कार्ि स्वीकृत ड्रइङ्ग, र्डजाइन वा स्पेर्सर्र्केशन बमोर्जम भए नभएको कुरा प्रार्वर्धक कमिर्ारीवाट जाँर्वझु गराई कार्ि सम्पन्न प्रर्तवेदन तर्ार 

गराउन ुपने व्र्वस्था छ । र्स कार्ािलर्ले कार्ि स्वीकार प्रर्तवेदन तर्ारी सँग  कार्ि सम्पन्न प्रर्तवेदन तर्ार गने गरेको देर्खर्ो । र्नर्मावर्लको व्र्वस्था वमोर्जम ररु्ट सच्र्ाउने अवर्ध 

समार्प्त भएपर्छ मार कार्ि सम्पन्न प्रर्तवेदन तर्ार गनुि पदिछ । 

 

  

२०.५   अिावर्िक कार्ि प्रगर्ि : खररद सम्झौताको SCC को GCC 26.3 मा The period between program updates गने र्दन उल्लेख गरेको छ । The  
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amount to be withheld for late submission of an updated program is NPR 20000.00 को व्र्वस्था रहकेो छ । नमनुा छनौटको 

आधारमा लेखापरीक्षण गदाि र्नम्नानुसारको ठेक्कामा आवर्धक कार्िक्रम पेश गरेको देर्खएन । रकम समेत रोक्का गरेको देर्खएन । खररद सम्झौताको पररपालना गने गराउने तर्ि  

सम्वर्न्धत पक्षले ध्र्ान र्दन ुपदिछ । र्सका केही उदाहरणहरु र्नम्नानसुार रहकेो छ : 

ठे.नं. आवर्िक कार्िक्रम पेश गनुि पनन अवर्ि रोक्का गनुि पनन रकम 

06/MRM/076-077 ६० र्दन २०,०००।०० 

24/MRM/076-077 ६० र्दन २०,०००।०० 
 

२१   सोनवर्ाि र्ोकदेर्ख समेुरगढसम्म कालोपरे  

सोनवर्ाि र्ोकदेर्ख सुमेरगढसम्म कालोपरे गनि उपभोक्ताको र्ोगदान समेत रु ९९५१४३९।०० को लागत अनमुान तर्ार गरी र्मर्त २०७८।२।१५ सम्म सम्पन्न गने गरी दगुाि माँ सडक 

कालोपरे उपभोक्ता सर्मर्त मर्िवारी १ सँग र्मर्त २०७७।९।२९ गते सम्झौता भएकोमा सम्पन्न गनुिपने म्र्ाद भन्दा २३ र्दन र्ढलो गरी उपभोक्ता सर्मर्तले र्मर्त २०७८।३।८ गते र्नमािण 

सम्पन्न गरर रु ९०१७२७१।०० को प्रार्बर्धक म ल्र्ांकन भए अनसुार उपभोक्ता सर्मर्तलाई रु ८०६४१४६।०० भकु्तार्न भएकोले उपभोक्ताले तोर्कएको समर्र्भर र्नमािण काम सम्पन्न 

गनुिपनेमा र्ढलो गरी र्नमािण काम गरेको हुदाँ र्स प्रकारको काममा पार्लकाले उर्र्त ध्र्ान र्दनपुदिछ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरु र्नम्न छन ।  

(१) सोनवर्ाि र्ोकदेर्ख समेुरगढसम्म कालोपरे गनि दगुाि माँ सडक कालोपरे उपभोक्ता सर्मर्त मर्िवारी १ पार्लकामा दताि भइ काम गरेको भएतापर्न आन्तररक राजस्व कार्ािलर्मा 

प्र्ान दताि र्नमािण काम सम्पन ् भएपश्चात र्मर्त २०७८।३।२८ मा भएको र कामको उिेशर् र्बर्बध प्रकारको ठेक्का पट्टा कारोबार गने उल्लेख भएबाट उपभोक्ता सर्मर्तहरु 

र्नर्मावर्लको उिेशर् र्बपररत ठेक्का पट्टाको कारोबार गरेको देर्खएकोले र्समा पार्लकाले र्नर्न्रण गनि तथा र्नर्मानुसार गनुि गराउन ुपदिछ । 

(२) सोनवर्ाि र्ोकदेर्ख समेुरगढसम्म कालोपरे गनि उपभोक्ता सर्मर्तकाट भएको कामको कुल प्रार्बर्धक म ल्र्ांकन रु ९०१७२७१।०० भएकोमा खर्ि अनुमोदन उपभोक्ता सर्मर्तको 

र्मर्त २०७८।.....।२० मा बसेको ब ठकबाट गरेकोमा मर्हना उल्लेख गरेको पाइएन । एवम उपभोक्ता सर्मर्त गठन र्मर्त २०७७।८।२६ मा गरेकोमा उपभोक्ताहरुको ठेगाना र सम्पकि  

नंम्बर उल्लेख गरेको पाइएन । र्सरी र्नर्ममा भएको व्र्वस्था अनसुार उपभोक्ता गठन गरी र्नमािण काम गनुि गराउन ुपदिछ ।  

(३) र्स सडक कालोपरे गनि प्रदेश सरकारको रु ५० लाख र पार्लकाको रु ५० लाख गरी रु १ करोड समपरुक बजेटबाट र्नमािण कार्ि गनि उपभोक्ताको र्ोगदान समेत रु 

९९५१४३९।०० को लागत अनमुान तर्ार गरी दगुाि माँ सडक कालोपरे उपभोक्ता सर्मर्त मर्िवारी १ सँग सम्झौता भई रु ९०१७२७१।०० को प्रार्बर्धक म ल्र्ांकन भए अनसुार 

उपभोक्ताको र्ोगदान कट्टा गरी रु ८०६४१४६।०० भकु्तार्न भएकोले भकु्तार्न भएको रकमको ५० प्रर्तशतले हुने रु ४०३२०७३।०० प्रदेशको समपरुक बजटेबाट खर्ि लेखांकन 

गनुिपनेमा प्रदेशको रु ४९८११५१।०० खर्ि लेखांकन गरेकोले बढी खर्ि लेखांकन गरेको रु ९४९०७८।०० प्रदेश सरकारलाई र्र्ताि हुनपुने रु .... 

(४) र्पपरहवार्ोकदेर्ख प्रहरीर्ोक हुदँ  कञ्र्नपरुिाटसम्म कालोपरे गनि प्रदेश सरकारको रु ५० लाख र पार्लकाको रु ५० लाख गरी रु १ करोड समपरुक बजेटबाट र्नमािण कार्ि गनि 

उपभोक्ताको र्ोगदान समेत रु ९९३९३५४।०० को लागत अनमुान तर्ार गरी दगुाि सडक कालोपरे उपभोक्ता सर्मर्त मर्िवारी २ सँग सम्झौता भई रु ८६२१२०८।०० को प्रार्बर्धक 

म ल्र्ांकन भए अनुसार उपभोक्ताको र्ोगदान कट्टा गरी रु ८१३१२२९।०० भकु्तार्न भएकोले भकु्तार्न भएको रकमको ५० प्रर्तशतले हुने रु ४०६५६१४।०० प्रदेशको समपरुक बजेटबाट 

खर्ि लेखांकन गनुिपनेमा प्रदेशको समप णि रकम रु ५००००००।०० खर्ि लेखांकन गरेकोले बढी खर्ि लेखांकन गरेको रु ९३४३८६।०० प्रदेश सरकारलाई र्र्ताि हुनपुने रु .... 

१,८८३,४६४ 

२२   म  अ कर कट्टा निएको  २,६१७,१९३ 
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म ल्र् अर्भबरृ्ि कर र्नर्मावली २०५३ ( २०७८ जेठ १५ को बजेट भार्ण अनसुारको संशोधन) को र्नर्म ६ (ग) मा ठेक्का वा करार अन्तगितको भकु्तानीमा म ल्र् अर्भवरृ्ि कर 

रकमको ५० प्रर्तशत ( २०७८ जेठ १५ अर्ि) तथा ३० ( २०७८ जेठ १५ पर्छ) सम्बर्न्धत राजश्व र्शर्िकमा र वाँर्क रकम सम्बर्न्धत र्मि लाई भकु्तार्न र्दनपुने उल्लेख छ । पार्लकाले 

देहार् बमोर्जमको उपभोक्ता सर्मर्तहरु लाई र्नमािण कार्ि गराएको र्त उपभोक्ता सर्मर्तले आप र्तिकतािहरुबाट सामान खररद तथा सेवा आपरु्ति गदाि र्नर्मावलीमा व्र्वस्था भए अनुसार 

म  अ कर कट्टा गरर राजश्व दार्खला नगरेकोले पार्लकाले र्नर्ममा व्र्वस्था भए बमोर्जम म ल्र् अर्भबरृ्ि कर कट्टा गरी राजश्व दार्खला गनुि गराउनु पदिछ । 

उपभोक्ता सर्मर्तको नाम र्बबरण रकम म  अ कर रकम कट्टा हुनपुने म  अ कर रकम 

सोनवर्ािर्ोकदेर्ख समेुरगढ सडक कालोपरे (दगुाि माँ सडक कालोपरे उ स मर्िवारी १) ३ सप्लार्सिको १४ र्बजक ७७९५२२० ८९६७९५ २६९०३८ 

र्पपरहवार्ोकदेर्ख कञ्र्नपरुिाटसम्म कालोपरे (दगुाि सडक कालोपरे उ स मर्िवारी २) र्बर्भन्न सप्लार्सिको २३ र्बजक ७०२९८९० ८०८७४८ ४०४३७४ 

बगौलीगाउँ पर्श्चमटोल अधरुो सडक कालोपरे (ए के सडक कालोपरे उ स मर्िवारी ६) र्बर्भन्न सप्लार्सिको  र्बजक ९८७६८८ ११३६२७ ३४०८८ 

अर्त र्वपन्न िरवार र्वर्हनाई आवास र्नमािण (री ार्मण आवास र्नमािण उ स) र्बर्भन्न सप्लार्सिको  र्बजक १६०९५९५ १८५१७४ ५५५५२ 

रार्परु गाउँर्भर र्प र्स र्स ढलान र्बर्भन्न सप्लार्सिको  र्बजक १३९०००० १५९९११ ७९९५५ 

सोनवर्ािर्ोकदेर्ख सोनवर्ाि गाउँसम्म कालोपरे र्बर्भन्न सप्लार्सिको  ४ र्बजक २०२२७९२ २३२७१० ६९८१३ 

बगौली प्रहरी र्ौर्कदेर्ख ईश्वरीटोल सडक कालोपरे ३ सप्लार्सिको ३ र्बजक १७८६४६२ २०५५२२ ६१६५६ 

मदरसा अरर्बर्ा सेराजलु बलमु भवन र्नमािण र्बर्भन्न सप्लार्सिको ६ र्बजक ६८६५०१ ७८९७८ ३९४८८ 

अधरुो र्प र्स र्स देर्ख हररराम वार्नर्ाको िरसम्म र्प र्स र्स र्बर्भन्न सप्लार्सिको ५ र्बजक ८४९२७३ ९७७०३ ४८८५१ 

बगौर्ल बडिरदेर्ख राजकुमार भजुको सम्म र्प र्स र्स  र्बर्भन्न सप्लार्सिको २ र्बजक १९२३८६५ २२१३२९ ११०६६४ 

रार्परु कालोपरेदेर्ख अमवा गाउँसम्म कालोपरे ४ सप्लार्सिको ६ र्बजक २१८५९८८ २५१४८५ ७५४४५ 

गुर्डर्ारी मलु सडकदेर्ख अमवाको सडक कालोपरे र्बर्भन्न सप्लार्सिको ९ र्बजक १४०५४८२ १६१६९२ ८०८४६ 

मदरसा अरर्बदा र्मसबहुल उलमु भवन र्नमािण र्बर्भन्न सप्लार्सिको ५ र्बजक ७०१४५० ८०६९७ २४२०९ 

खेलावन कुर्मिको िरको अगार्डको िोिी पलु र्नमािण र्बर्भन्न सप्लार्सिको ८ र्बजक १६६९५६४ १९२०७३ ५७६२२ 

इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स र उपिोक्ता र्वलको सामजथर्िा : साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ को र्नर्म १२३(१) मा खररद सम्झौता अनसुार साविजर्नक र्नकार्ले रर्नङ र्बल 

वा अन्र् कुन  र्बल र्बजकको भकु्तानी गदाि प्रार्वर्धक नापजाँर् गरी नापी र्कतावमा उल्लेख भएको वास्तर्वक कार्िसम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुिपने ब्र्वस्था रहकेो छ । 

र्नर्मावली को र्नर्म ९७.६ मा उपभोक्ता सर्मर्तले हरेक र्कस्ताको कामको प्रार्वर्धक म ल्र्ाङ्कन , र्वल, भरपाइ, र खर्ि प्रमार्णत गने अन्र् कागजात त्र्स्तो सर्मर्त बाट अनुमोदन 

गराई सम्बर्न्धत साविजर्नक र्नकार्मा पेश गनुि पने व्र्वस्था छ ।र्स पार्लकाको नमनुा छनोटको आधारमा गररएका लेखापरीक्षणवाट कर्तपर् उपभोक्ता सर्मर्तले गरेको वास्तर्वक 

कामको पररमाण नापी र्कताव र खर्ि प्रमार्णत गने कागजात र्वर् र्मलान भएको देर्खएन । उपभोक्ता सर्मर्तवाट भएको कामको भकु्तानी गदाि र्नमािण कार्िको लार्ग सडक कालोपरे 

गने कार्िका लर्ग प्रर्ोग भएको मेर्शनरीका लार्ग आवशर्क इन्धन (र्डजेल), सडक री ाभेलका लार्ग मस्कट, सव वेस र वेस का लार्ग र्गट्ट र प्राइम कोट, टेक कोट, र्प्रर्मक्स कारपेट, 

स्र्ाण्ड र्शलकालार्ग र्वटुर्मन को र्वल र इन्जर्नर्ररङ्ग नम्स अनसुार हुनपुने कामको पररमाण वीर् र्रक परेको देर्खर्ो । सामर्री को र्वलको तुलनामा वास्तर्वक कामको पररमाण 
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नर्मल्दा इन्धन, मस्कट, गट्टी र र्वटुर्मनको को र्वल वास्तर्वक हो भन्न सर्कएन । नापी र्कतावको पररमाण र खर्ि प्रमार्णत गने र्वल भपािइहरु र्वर् सामञ्जस्र्ता नहुदाँ वास्तर्वक 

काम भएको पररमाण समेत एर्कन हुन सकेन । र्स सम्वन्धमा देर्खएको व्र्होरा र्नम्नानुसार रहकेा छन ्: 
उपिोक्ता सर्मर्ि : दगुाि माँ सडक कालोपरे उपभोक्ता सर्मर्त मर्िवारी १ ( सोनववाि र्ोक देर्ख समेुरगढ सम्म सडक कालोपरे ) इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स अनुसार र्वटुर्मन २५७७० के. 

जी @ रु ८२.४२ को रु २१,१३,१४०।०० को काम हुनु पनेमा उपभोक्ताले १२७९२ के. जी वापत रु १३,८७,६७६।०० को र्वटुर्मन वापतको र्वल पेश गरेको छ । इर्न्जर्नर्ररङ्ग 

नम्स भन्दा १२९७८ के. जी अथाित ५०% िटी र्वटुर्मनको प्रर्ोगवाट र्नधािररत काम शत प्रर्तशत भएको छ भन्ने सम्वन्धमा एर्कन भएन । कालोपरेको गुणस्तर सम्वन्धमा आश्वस्त हुन 

सर्कएन । र्वटुर्मन वापत उपभोक्ताले पेश गरेको र्वल भन्दा रु ७,२५,४६४।०० सम्वर्न्धत उपभोक्ता सर्मर्तवाट असुल हुन ुपदिछ रु........ 
उपिोक्ता सर्मर्ि : दगुाि सडक कालोपरे उपभोक्ता सर्मर्त मर्िवारी २ ( र्पपरहवा र्ौकक हुद  कंर्नपरु िाट सम्मको कालोपरे ) र्स दगुाि सडक कालोपरे उपभोक्ता सर्मर्त मर्िवारी २ 

( र्पपरहवा र्ौकक हुद  कंर्नपरु िाट सम्मको कालोपरे ) र्नमािण कार्िको लार्ग इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स अनुसार सव  आइटमहरुमा दक्ष र अदक्ष जनशर्क्त वापत रु ७४४७६५।०० भकु्तानी 

हुन ुपनेमा उपभोक्ता सर्मर्तले रु १५,७२,९५०।०० को डोर हार्जरी पेश गरेको छ । र्समा पेश भएको र्वल र्स  कार्िका लार्ग उपर्ोग भएको वास्तर्वक हो भनी एर्कन हुन सकेन । 

इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स अनसुार र्डजेल वापत १३१० ली. @ रु ९२ ले हुने रकम रु १,२०,५२०।०० खर्ि हुनपुनेमा उपभोक्ताले २०३०० ली. वापत रु १९,३८,०७५।०० को इन्धन 

वापतको र्वल पेश भएको छ । इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स अनुसार आवशर्क भन्दा १८९९० ली. अथाित १४४९% वढी र्डजेलको र्वल पेश भएको छ । खर्िलाई पिुर्ाई गनि अस्वभार्वक 

र्वल पेश गरेको पाइर्ो । र्समा पेश भएको र्वल र्स  कार्िका लार्ग उपर्ोग भएको वास्तर्वक हो भनी एर्कन हुन सकेन । इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स अनसुार री ाभेल, वेस र्गट्ट र र्गरट्ट वापत 

७१२०२ िन रु्टको रु ४६,९२,३४७।०० को काम हुन ुपनेमा उपभोक्ताले ५३५८० िन रु्ट वापत रु ३२,५९,७५५।०० को री ाभेल, वेस र्गट्ट र र्गरट्ट वापतको र्वल पेश भएको छ । 

इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स अनसुार गुणस्तरीर् कार्िकालार्ग आवशर्क पररमाण भन्दा १७६२२ िन रु्ट अथाित २५% िटी पररमाणको री ाभेल, वेस र्गट्ट र र्गरट्ट को र्वल पेश भएकोले 

प्रार्वर्धक र्वल अनसुारको वास्तर्वक काम भएको कुरा एर्कन भएन । कम पररमाणको उपर्ोग गरी वढी पररमाणको प्रार्वर्धक र्वल तर्ार भई भकु्तानी भएकोले कामको गुणस्तरमा 

कमी हुन जाने देर्खन्छ । री ाभेल, वेस र्गट्ट र र्गरट्ट वापत उपभोक्ताले पेश गरेको र्वल भन्दा रु १४,३२,५९२।०० वढी भुक्तानी र्दएको सम्वर्न्धत उपभोक्ता सर्मर्तवाट असलु हुन ुपदिछ 

रु..... 

इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स अनसुार र्वटुर्मन २०५५३ के. जी @ रु ८२.४२ को रु १६९३९७८।०० को काम हुनु पनेमा उपभोक्ताले ११७०० के. जी वापत रु १२३४८४१।०० को र्वटुर्मन 

वापतको र्वल पेश गरेको छ । इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स भन्दा ८८५३ के. जी अथाित ४३% िटी र्वटुर्मनको प्रर्ोगवाट र्नधािररत काम शत प्रर्तशत भएको छ भन्ने सम्वन्धमा एर्कन भएन । 

कालोपरेको गुणस्तर सम्वन्धमा आश्वस्त हुन सर्कएन । र्वटुर्मन वापत उपभोक्ताले पेश गरेको र्वल भन्दा रु ४,५९,१३७।०० सम्वर्न्धत उपभोक्ता सर्मर्तवाट असुल हुनु पदिछ रु.. 

२३   र्बपन्न आवास र्नमािण  

र्स गाउँपार्लकाको अर्त र्वपन्न िरवार र्वर्हनलाई ७ वटा आवास र्नमािण गनि एक आवासको रु ३३०३१८।०० ले ७ वटा आवासको उपभोक्ताको र्ोगदान समेत जम्मा रु 

२३१२२२६।०० लागत अनमुान तर्ार गरी र्मर्त २०७८।३।१५ मा सम्पन ्गने गरी र्मर्त २०७८।२।१४ मा री ार्मण आवास र्नमािण उपभोक्ता सर्मर्त मर्िवारीसंग सम्झौता भएको 

देर्खर्ो । उपभोक्ताले ७ वटा िर र्नमािणको रु २२६७६५०।०० प्रार्बर्धक म ल्र्ांकन र्मर्त २०७८।३।१४ मा गरी उपभोक्ताको र्ोगदान कट्टा गरी रु २०३१३६१।०० गो भौ नं 

१७।२०७८।३।२४ बाट भकु्तानी र्दएकोमा र्नमािण भएको ७ वटा िर पररवारको नाम र ठेगाना लागत अनमुान नापी र्कताब कार्िसम्पन्न प्रर्तबदेद उपभोक्ता र्बल उपभोक्ताको र्नणिर् 

पार्लकाको र्टप्पणीमा कुन  कागजातमा उल्लेख नगररएको तथाेा सम्बर्न्धत वडा कार्ािलर्को र्सर्ाररस संलग्न भएको पाइएन । र्सरी र्नमािण भएको ७ वटा िरको अर्त र्वपन्न 

िरवार र्वर्हन पररवार र्थए वा र्थएनन र र्नमािण भएको आवास कुन व्र्र्क्तको हो भन्न नसर्कएको हुनाले र्स सम्बन्धमा पार्लकाले र्र्कन गरी स्पि गनुिपदिछ ।  एउटा उपभोक्ता 

१२,००० 
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सर्मर्तलाइ ७ वटा  आवास र्नमािणको लार्ग र्दएको हुनाले एउटा होर्डङ्ग बोडिको रु २०००।०० भकु्तानी र्दनपुनेमा रु १४०००।०० भकु्तार्न र्दएको हुनाले रु १२०००।०० असलु 

हुनपुने रु ..... 

२४   अर्िम कर कट्टा निएको  

आर्कर ऐन २०५८ ( नेपाल सरकार आर्थिक ऐन २०७६ बाट भएको संशोधन) दर्ा ८९ (३ क) उपभोक्ता सर्मर्तबाट काम गराउने गरी भएको सम्झौतामा रु ५० लाख भन्दा बढी 

भकु्तार्न हुने गरी भएको कार्िमा भकु्तार्न हुने रकमको १.५ प्रर्तशत अर्री म कर करट्ट गनुिपने व्र्वस्था छ । पार्लकाले देहार्का र्ोजनाहरु उपभोक्ता सर्मर्तबाट र्नमािण कार्ि 

गराएकोमा  ऐनमा भएको व्र्वस्था बमोर्जम कर कट्टी नगरेको रु असलु हुनपुने रु.... 

 

गो भौ नं र र्मर्त भकु्तार्न 

रकम 

उपभोक्ताको नाम अर्री म 

आर्कर रु 
समार्ोजन कर 

रकम 

नपगु कर 

रकम 

क र्र्र्त 

१४३-१४५।०७८।३।२६ ८०६४१

४६ 

दगुाि माँ सडक कालोपरे उ स 

मर्िवारी १ 

१२०९६२ ५११५९ ६९८०३ उपभोक्ताबाट पेश भएको र्बजकको अर्री म कर रु 

५११५९।०० बढी कट्टा गरेको 

५६,५७।०७८।१।७ 

१०९।०७८।३।२३ 

८१३१२

२९ 

दगुाि सडक कालोपरे उ स 

मर्िवारी २ 

१२१९६८ ३००८२ ९१८८६ उपभोक्ताबाट पेश भएको र्बजकको अर्री म कर 

रु ३००८२।०० बढी कट्टा गरेको 

१२७-१२९,१२५ र ५५।२०७८।१।७ र 

२०७८।३।२४ 

७७४४७

८४ 

कार्लमाई सडक उ स 

मर्िवारी ३ 

११६१७२ ४७८०४ ६८३६८ उपभोक्ताबाट पेश भएको र्बजकको अर्री म कर 

रु ४७८०४।०० बढी कट्टा गरेको 

जम्मा २३९४०

१५९ 

 ३५९१०२ १२९०४५ २३००५७  

 पार्लकाको वडा नं १ सोनवर्ाि र्ोकदेर्ख ममेुरगढसम्म कालोपरे गनि दगुाि माँ सडक कालोपरे उपभोक्ता सर्मर्त मर्िवारी वडा नं १ संग र्मर्त २०७७।९।२९ मा सम्झौता 

गरी गो भौ नं १४३ देर्ख १४५ बाट र्मर्त २०७८।३।२६ बाट रु ८०६४१४६।०० भकु्तार्न भएकोमा उपभोक्ताबाट पेश भएको र्बल भरपाई परीक्षण गदाि कामदारहरुलाइ 

भकु्तार्न र्दएको रु १५७२९५०।०० को भरपाई पेश भएकोमा सो मा आर्कर ऐन २०५८ अनुसार १ प्रर्तशतले हुने रु १५७२९।०० कट्टा गनुिपनेमा रु ४१८५।०० मार कट्टा 

गरेकोले नपगु रु ११५४४।०० असुल हुनुपने रु.... 

  

 पार्लकाको वडा नं ३ रार्परु पेट्रोलपम्प देर्ख मधबुर्नसम्म कालोपरे गनि कार्लमाई सडक कालोपरे उपभोक्ता सर्मर्त मर्िवारी वडा नं ३ संग र्मर्त २०७७।९।६ मा 

सम्झौता गरी गो भौ नं १२७ देर्ख १२९,१२५ र ५५ बाट र्मर्त २०७८।३।२६ र २०७८।३।२६ बाट रु ७७४४७८४।०० भकु्तार्न भएकोमा उपभोक्ताबाट पेश भएको र्बल 

भरपाई परीक्षण गदाि कामदारहरुलाइ भुक्तार्न र्दएको रु १८००४००।०० को भरपाई पेश भएकोमा सो मा आर्कर ऐन २०५८ अनुसार १ प्रर्तशतले हुने रु १८००४।०० 

२४८,२२३ 
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कट्टा गनुिपनेमा रु ११३८२।०० मार कट्टा गरेकोले नपगु रु ६६२२।०० असलु हुनुपने रु.... 

२५   जर्टल प्रकृर्िको काम उपिोक्ताबाट गराएको  

र्स वर्ि पार्लकाले अर्धकांश र्नमािणको काम प्रर्तस्पधािको माध्र्मबाट नगराइ उपभोक्ता सर्मर्तहरु मार्ि त गराएको पाइएको छ । लेखापरीक्षणमा नम ना छनौटको आधारा उपभोक्ता 

सर्मर्तहरुको परीक्षण गदाि देहार् अनसुार देर्खएको छ । 

(१) खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता सर्मर्तहरूलाई मेर्शन, औजार उपकरणहरूको आवशर्क नपने, श्रमम लक कार्िको र्जम्मेवारी र्दनपुने व्र्वस्था रहकेो 

छ । पार्लकाले आर.र्स.सी. फे्रम स्ट्रक्र्र सर्हतका भवन, र्नमािण लगार्तका जर्टल प्रार्वर्धक पक्ष समावेश हुने प वािधार संरर्ना र्नमािण कार्ि समेत उपभोक्ता सर्मर्तहरू मार्ि त् 

गराउने गरेको देर्खर्ो । र्स्ता कार्ि व्र्ावसार्र्क र अनभुवी र्नमािण व्र्वसार्ी र्मिबाट बोलपर प्रर्तस्पधाि मार्ि त गराउन उपर्कु्त हुने देर्खन्छ ।  

 

 

गो भौ नं र र्मर्त उपभोक्ता सर्मर्तको नाम कामको र्बबरण भकु्तार्न रकम 

१४३,१४४,१४५।२०७८।३।२६ दगुाि माँ सडक कालोपरे उ स मर्िवारी १ कालोपरे ८०६४१४६ 

५६,५७।२०७८।१।७ 

१०९।२०७८।३।२३ 

दगुाि सडक कालोपरे उ स मर्िवारी २ कालोपरे ८१३१२२९ 

१२१।२०७८।३।२३ मराहीमाई कालोपरे उ स मर्िवारी २ कालोपरे ३२६३२५८ 

६२।२०७८।१।८ दगुाि र्प र्स र्स ढलान उ स मर्िवारी ७ र्प र्स र्स ढलान २०००००० 

११९।२०७८।३।२३ मदरसा अरर्बदा र्मसबहुल उलमु मर्िवारी ६ भवन र्नमािण ९९९२८२ 

११८।२०७८।३।२३ गुर्डर्ारी म ल सडकदेर्ख अमवाको सडक कालोपरे मर्िवारी २ भवन र्नमािण १७०५६३२ 

१७७।२०७८।३।३० बगौर्ल गाउँपर्श्चम टोल अधरुो सडक कालोपरे मर्िवारी ६ कालोपरे ११९४२०७ 

१४२।२०७८।३।२५ खेलावन कुमीको िरको अगार्ड िोर्ि नालामा पलु र्नमािण  पलु र्नमािण २०२०१४४ 

२६।२०७७।११।१६ रार्परु र्प र्स र्स ढलान उ र मर्िवारी ३ र्प र्स र्स ढलान २०००००० 

१४०।२०७८।३।२५ सोनवर्ाि र्ोकदेर्ख सोनवर्ाि गाउँ सडक कालोपरे  कालोपरे २४९५८५८ 

३२।२०७७।११।२३ मदरसा अरर्बर्ा सेराजलु बलमु उ स मर्िवारी २ भवन र्नमािण १०००००० 

८३।२०७८।३।१४ मदरसा तर्लमनु इस्लाम अलइवतेदाइर्ा भवन उ र मर्िवारी ४ भवन र्नमािण १०००००० 

८४।२०७८।३।१८ महदेइदेर्ख महादेवासम्म सडक री ाभेल उ स मर्िवारी ४ सडक री ाभेल ९५०९२६ 
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१७९।२०७८।३।३० बगौली प्रहरी र्ौर्कदेर्ख प वि इश्वरीटोल सडक उ स मर्िवारी ७ कालोपरे २०१११३६ 

(२) पार्लकाबाट र्स वर्ि सडक तथा कुलो नहर र्नमािण तथा ममितमा सो स्थानको र्ेनेज नं. उल्लेख गने नगरेबाट एक  कार्िको लार्ग दोहोरो भकु्तानी हुन सक्ने र र्नमािणस्थलको 

अनगुमन र्नरीक्षणमा र्द्वर्वधा हुने भएकोले जनुसकु  समर्मा पर्न र्नमािणस्थलको पर्हर्ान हुने गरी र्ेनेज लगार्तका संकेतहरूलाई अर्नवार्ि गनुिपदिछ । 

(३) पार्लकाले र्ो बर्ि र्वर्भन्न र्ोजनाहरु उपभोक्ताबाट र्नमािण गराइ भकु्तानी गरेकोमा त्र्स्ता सर्मर्तहरू स्थानीर् स्तरमा सञ्र्ार्लत आर्ोजनाको र्नमािण गनि अस्थार्ी रुपमा गठन 

हुने र कार्ि सम्पन्न पश्चात् सर्मर्त र्विटन हुने हुदँा र्नमािण कार्ि सम्पन्न भएका आर्ोजना सञ्र्ालन तथा ममित सम्भारमा ती सर्मर्तलाई र्जम्मेवार बनाउन कर्ठनाइ हुने र त्र्स्ता 

सर्मर्तहरूले आर्व्र्को लेखापरीक्षणसमेत नगराउने भएकोले स्थार्ी संर्न्रमार्ि त् काम गने, गराउने गरी सधुार हुनपुदिछ ।  

(४) साविजर्नक खररद ऐन २०६३ को दर्ा ४४ मा उपभोक्ता सर्मर्तबाट गराउँदा सो र्ोजना सञ्र्ालन हुने स्थानका लाभरी ार्ह समदुार्बाटको आम भेला गराई सो भेलाबाट उपभोक्ता 

सर्मर्त गठन गनुिपने प्रावधान रहकेोमा मार्थ उल्लेर्खत र्ोजनाहरुको उपभोक्ता सर्मर्तहरु गठन गदाि पेश भएको माइन्र् टमा ठेगाना र सम्पकि  र्ोन नंम्बर एवम केही 

र्ोजनाहरुमा  जनप्रर्तर्नर्धहरुको उपर्स्थर्त समेत उल्लेख नगरेको कारण उपभोक्ता सर्मर्त गठनको प्रकृर्ा कान नमा तोकेको प्रावधान बमोर्जम रहकेो पाइएन ।  

(५) साविजर्नक खररद र्नर्मावर्ल २०६४ को र्नर्म ९७ को उपर्नर्म ७ मा उपभोक्ता सर्मर्तहरुले गरेको खर्िको स र्ना साविजर्नक स्थानमा टाँस गनुिपने र आर् ले गरेका काम 

कारबाहीको सम्बन्धमा साविजर्नक लेखापरीक्षण समेत गराउनपुनेमा मार्थ उल्लेर्खत उपभोक्ताहरुले र्नर्ममा व्र्वस्था भए बमोर्जमको खर्िको स र्ना टाँस गरेको तथा 

साविजर्नक परीक्षण गराएको पाईएन । तसथि र्समा पार्लकाले सधुार गनुिपने देर्खन्छ । 

(६) साविजर्नक खररद र्नर्मावर्ल २०६४ को र्नर्म ९७ मा उपभोक्ता सर्मर्तले र्नमािण काम सम्पन्न भए पश्चात र्नमािण कामको अनगुमन र्नरीक्षण तथा र्ोजना हस्तान्रण एवम 

सम्पन्न र्ोजनाहरुको उपभोक्ता सर्मर्तहरुले अर्भलेख राख्नपुने व्र्वस्था रहकेो पार्लकाबाट सञ्र्ार्लत र्ोजनाहरुको र्नमािण सम्पन्न पश्चात र्नर्ममा व्र्वस्था भए 

अनसुार पार्लकाबाट केर्ह र्ोजनाहरुको अनगुमन र्नररक्षण नभएको अनगुमन भएको र्ोजनाहरुमध्रे् केर्ह र्ोजनाको प्रर्तबेदनमा संर्ोजक तथा अन्र् पदार्धकारी दस्तखन नभएको 

अनगुमन प्रर्तबेदनमा अनगुमनबाट देर्खएका व्र्होराहरु उल्लेख गरेको पाइएन । साथ  र्त र्ोजनाहरु उपभोक्तालाइ हस्तान्रण नभएको तथा उपभोक्ताहरुले सम्पन्न र्ोजनाहरुको 

अर्भलेख राखेको नपाइएकोले र्स सम्बन्धमा र्नर्ममा भएको व्र्वस्था बमोर्जम सधुार हुनपुदिछ । 

(७) सोनवर्ाि र्ोकदेर्ख समेुरगढ सम्म सडक कालोपरे गनि दगुाि माँ सडक कालोपरे उपभोक्ता सर्मर्त मर्िवारी १ सँग र्मर्त २०७७।९।२९ मा सम्झौता भई रु ९०१७२७१।०० को 

प्रार्बर्धक म ल्र्ांकन भए अनसुार उपभोक्ताको र्ोगदान कट्टा गरी रु ८०६४१४६।०० भकु्तानी र्दएकोमा ल्र्ाव टेि वापत रु १००००।०० भकु्तार्न गरेकोमा गुणस्तर परीक्षण प्रर्तबेदन 

तथा सो वापत रकम बुझाएको र्बजक समेत पेश नभएको अवस्थामा पार्लकाले ल्र्ाव टेि वापतको रकम समेत भकु्तार्न र्दएको हुदाँ र्नमािण कार्िको गुणस्तरको सम्बन्धमा र्र्कन गनि 

सर्कएन । साथ  गुणस्तर परीक्षण प्रतबेदन तथा सो वापत रकम बुझाएको प्रमाण र्बना भकु्तानी र्दएको रकम रु १००००।०० को प्रमाण पेश हुनपुने अन्र्था असुल हुनुपने रु  

२६   सोनवर्ािदेर्ख समसानघाटसम्म सडक र्नमािण  

पार्लकाको सोनवर्ाि गाउँदेर्ख समसानिाटसम्म नर्ाँ सडक तथा पलु र्नमािण गनि उपभोक्ता सर्मर्तको र्ोगदान समेत रु २५१०१०३।०० को लागत अनमुान तर्ार गरी समर्माई पलु 

तथा सडक र्नमािण उपभोक्ता सर्मर्तसँग सम्झौता भएकोमा प्रार्बर्धक म ल्र्ांकन रु २५१०१०३।०० तथा उपभोक्ता सर्मर्तको ब ठकबाट खर्ि अनमुोदन रु २५१०५९६।०० 

भएकोमा  उपभोक्ताले खर्ि अनुमोदन गरेको र्बबरण अनसुार ढुवानी भरपाई रकम रु १०१५०००।०० रहकेो उल्लेख भएतापर्न उपभोक्ताबाट पेश भएको र्बल भरपाइ परीक्षण गदाि ३ 

वटा भरपाईको रु ७६३०००।०० मार रहकेो पाइर्ो । र्सरी प्रार्बर्धक म ल्र्ांकन तथा खर्ि अनमुोदन र्बबरण भन्दा रु २५२०००।०० को भरपाइ नपगु देर्खएको हुनाले सो रकम 

१९,९०० 
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पार्लकाले र्र्कन गरर असलु हुनपुदिछ । उपभोक्ता सर्मर्तसँग भएको सम्झौताको बुदाँ नं ११ मा रु २००००।०० भन्दा बढी रकमको खररदमा म ल्र् अर्भबरृ्ि कर दतािसँग खररद 

गनुिपने व्र्वस्था रहकेोमा रु ७६३०००।०० को ररतप विकको र्बजक पेश नगरी सामान्र् भरपाई पेश गरेको अवस्थामा समेत पार्लकाले उर्र्त ध्र्ान र्दएको नदेर्खएकोेेले र्समा 

पार्लकाले सधुार गनुिपदिछ । उपभोक्ता सर्मर्तबाट पेश भएको ढुवानी भरपाई रु ७६३०००।०० को १० प्रर्तशतले रु ७६३००।०० कट्टा गनुिपनेमा रु ५६४००।०० मार कट्टा गरेकोले 

नपगु बहाल कर रु १९९००।०० असलु हुनपुने रु.... 

२७   गुणथिर परीक्षण  

साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ को र्नर्म ९७ को उपर्नर्म ६ मा उपभोक्ता सर्मर्तले हरेक र्कस्ताको कामको प्रार्बर्धक म ल्र्ांकन र्बल भरपाई र खर्ि प्रमार्णत गने अन्र् 

कागजात त्र्स्तो सर्मर्तको ब ठकबाट अनमुोदन गराई पेश गनुिपने व्र्वस्था रहकेो छ । देहार्मा उल्लेख गररए बमोर्जमका उपभोक्ता सर्मर्तहरुलाई गुणस्तर परीक्षण वापत रकम भकु्तार्न 

र्दएकोमा उपभोक्ता सर्मर्तहरुबाट गुणस्तर परीक्षण गरेको प्रर्तबेदन र परीक्षण वापत रकम भकु्तानी गरेको र्बजक पेश नभएकोले सो को प्रमाण पेश हुनपुने अन्र्था असलु हुनपुने रु..... 

 

र्स नं उपभोक्ताको नाम गुणस्तर वापत भकु्तार्न रकम 

१ रार्परु कालोपरेदेर्ख अमवा गाउँसम्म कालोपरे (मराहीमाई उ स मर्िवारी २) १०००० 

२ गुर्डर्ारी म ल सडकदेर्ख अमवाको सडक कालोपरे (समर्माई कालोपरे उ स मर्िवारी २) १०००० 

३ सोनवर्ाि र्ोकदेर्ख सोनवर्ाि गाउँसम्म कालोपरे (र्शबशंकर कालोपरे उ स) १०००० 

जम्मा  ३०००० 
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२८   बगौली अिुरो सडक कालोपरे  

बगौली गाउँ पर्श्चमटोल अधरुो सडक कालोपरे गनि लार्ग रु १४ लाख बजेट र्बर्नर्ोजन भए अनसुार उपभोक्ताको र्ोगदान समेत रु १५४१७८०।०० को लागत अनमुान तर्ार गरर 

र्मर्त २०७८।३।१५ सम्म सम्पन्न गने गरी र्मर्त २०७८।२।१० मा ए के सडक कालोपरे उपभोक्ता सर्मर्तसँग सम्झौता भई कुल रु १३२८७७५।०० प्रार्बर्धक म ल्र्ांकन भई 

उपभोक्ताको र्ोगदान कट्टा गरी रु ११९४२०७।०० गो भौ नं १७७।२०७८।३।३० बाट भकु्तार्न भएको पाइर्ो । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरु र्नम्नानसुार छन ।  

(१) बगौली गाउँ पर्श्चमटोल अधरुो सडक कालोपरे गनिको लार्ग अर्त आवाशर्क पने रोलर री ेडर लगार्तका मेर्सनहरु एवम दाउरा प्रर्ोग भएको प्रमाण उपभोक्ताले पेश गरेको र्बल 

भरपाईमा संलग्न नभएको तथा सो र्नमािण कार्िको गुणस्तर परीक्षणको लार्ग रु ६०००।०० भकु्तानी गने गरी सम्झौता भएकोमा गुणस्तर गरेको गुणस्तर प्रर्तबदेन पेश नभएको तथा 

भकु्तानी समेत नभएको हुनाले र्नमािण काम तोर्कएको मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीर् छ भन्न सर्कने आधार भएन । 

(२) बगौली गाउँ पर्श्चमटोल अधरुो सडक कालोपरे गनिको लार्ग गत आर्थिक वर्ि २०७६।७७ मा रु २५ लाख बजेट र्बर्नर्ोजन भइ रु २७६४५२४।०० को लागत अनमुान तर्ार गरी 

सबबेश र बेसको काम ३८५ र्मटरसम्म भएको नापी तथा कार्िसम्पन्न प्रर्तबेदनबाट देर्खन्छ । पार्लकाबाट पेश भएसम्मको प्रमाण कागजात अनसुार गत वर्िको कामको प्रार्बर्धक 

म ल्र्ांकन भइ रु १३८१३८२।०० भइ गो भौ नं१११।२०७७।३।२९ बाट रु १११६८५७।०० भकु्तार्न भई र्नमािण काम अधरुो रहकेो देर्खर्ो । तसथि पार्लकाले उपभोक्ता सर्मर्तबाट 

र्नमािण कार्ि गराउदा सोही आर्थिक वर्िमा सम्पन्न गनि नसकेको अवस्थामा प्रर्र्लत र्नर्मानुसार भकु्तार्न नर्दइ सो को अर्भलेख रार्ख पार्लकाबाट हुने जनुसकु  र्नमािण काममा रोक 

लगाउनपुदिछ । पार्लकाले र्नमािण गरेको कामको लागत अनमुान नार्प र्कताब उपभोक्ता र्बल कार्िसम्पन्न प्रर्तबेदनमा र्ेनेज उल्लेख नगरेको तथा गत आर्थिक र वर्ि र्स वर्ि सबबेश 
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र बेशको काम भएको हुदाँ काममा दोहोरो परेको छ न भन्न सक्ने अवस्था रहने । साथ  र्स आर्थिक वर्ि भएको नापी अनसुार सबबेश ५१ र्मटरमा रार्ख बेश सो ५१ समेत ३९३ र्मटरमा 

राखी कालोपरे ३७१ मीटरमा भएको प्रार्बर्धक म ल्र्ांकन पेश भएको भएतापर्न कामको दोहोरोपना भए नभएको सम्बन्धमा र्र्कन हुन सकेन । 

२९ २६ २०७७-

११-१६ 

रार्पुर गाउूँर्िर र्प र्स र्स ढलान  

गाउँपार्लकाको वडा नं ३ मा रार्परु गाउँर्भर र्प र्स र्स ढलान कार्ि गनि उपभोक्ताको र्ोगदान समेत रु २२२७७४७।०० को लागत अनमुान तर्ार गरी र्मर्त २०७७।१२।१५ गतेसम्म 

सम्पन्न गने गरी र्मर्त २०७७।८।२८ मा सम्झौता भएको र उक्त कामको प्रार्बर्धक म ल्र्ांकन रु २२३१२२१।०० भई उपभोक्ताको र्ोगदान कट्टा गरी रु २००००००।०० भकु्तानी 

भएको छ । लागत अनमुान नार्प र्कताब र कार्िसम्पन्न प्रर्तबेदनमा र्ेनेज नम्बर उल्लेख नगरेको कारण र्नमािण काममा हुन सक्ने दोहोरोपनाका सम्बन्धमा र्र्कन हुन सर्कएन । सो 

सडकमा भएको कामको प्रार्बर्धक म ल्र्ांकन अनसुार पेश भएको नापी र्कताबमा सडकमा र्मस्कट आपुर्ति गने लेबल र्मलाउने काम ३१०.५० र्मटर मार गरेकोमा सडकमा र्प र्स र्स 

१:२:४ गने काम ६११.५० र्मटर गरेको नापी तथा म ल्र्ांकन भएको पाइएकोले र्मस्कट रार्ख बेश बनाएको भन्दा ३०१ र्मटर बढी नापी गरी भकु्तार्न र्दएको देर्खन्छ । र्सरी सडक र्प 

र्स र्स गदाि र्प र्स र्स गनुि भन्दा अगार्ड अर्नवार्ि रुपमा गनुिपने र्मस्कट राखी लेबल र्मलाउने काम नभएको अवस्थामा र्प र्स र्स को बढी पररमाण भकु्तार्न भएको सम्बन्धमा 

पार्लकाले र्र्कन गरी असलु गनुिपदिछ । तसथि बेश तर्ार नगरी लम्बाई ३०१ र्मटर,र्ौडाई और्तमा ३.१५ र्मटर र उर्ाई और्तमा ०.१३ र्मटरको १२३.२६ ि र्म को प्रर्त ि र्म रु 

११५९८.८१ ले हुने रु १४२९६६९।०० का सम्बन्धमा पार्लकाले र्र्कन गरर असलु हुन ुनपने भए उर्र्त कारण र पिुाई सर्हत प्रमाण पेश हुनुपने अन्र्था असलु हुनपुने रु.....  

१,४२९,६६९ 

३०   उपिोक्ता सर्मर्िलाई र्समा िन्दा बढीको काम गराएको  

साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ को र्नर्म ९७ को उपर्नर्म १ मा १ करोडसम्म लागत अनमुान भएको सोही आर्थिक वर्िर्भर र्नमािण सम्पन्न गनि सर्कने कार्ि मार त्र्स्तो सेवा 

प्राप्त गने समदुार् रहकेो उपभोक्ता सर्मर्तबाट गराउन सर्कने तथा उक्त लागत अनमुानमा ओभरहडे,म ल्र् अर्भबरृ्ि कर,कर्न्टजेन्सी र जनसहभार्गताको अंश समेत समाबेश हुने 

व्र्वस्था छ । तर पार्लकाले देहार् अनुसार रु १ करोड भन्दा बढी लागत अनमुान भएको र्ोजना उपभोक्ता सर्मर्तबाट गराई साविजर्नक खररद र्नर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्बपररत 

नहुने गरी पार्लकाले र्स प्रकारका र्ोजनाहरु प्रर्तस्पधाित्मक रुपमा र्मतव्र्र्र् हुनेगरी र्नमािण कार्ि गराउनपुनेमा सो नगरेको कारण देहार् अनुसार ३ वटा उपभोक्ता सर्मर्तहरुलाइ 

भकु्तार्न र्दएको र्नर्मसम्मत नभएको रु.... 

 

उपभोक्ता तथा र्ोजना ओभरहडे र कर्न्टजेन्सी 

बाहकेको लागत अनमुान 

ओभरहडे र म  अ कर 

समेतको लागत अनुमान 

कार्िसम्पन्न 

रकम 

भकु्तार्न रकम 

सोनवर्ािर्ोकदेर्ख समेरगढसम्म कालोपरे (दगुाि माँ सडक उ स) मर्िवारी १ ९९५१४३९ १२७३७८४१ ९०१७२७१ ८०६४१४६ 

र्पपरहवार्ोकदेर्ख कञ्र्नपरुिाटसम्म कालोपरे (दगुाि सडक उ स) 

मर्िवारी २ 

९९३९३५४ १२७२३३७३ ८६२१२०८ ८१३१२२९ 

रार्परु पेट्रोलपम्पदेर्ख मधवुर्नर्ा महाराजगञ्जसम्म कालोपरे (कार्लमाई 

सडक उ स) मर्िवारी ३ 

९९२४२७४ १२७०३०७० ८६३१२०८ ७७४४७८३ 

२३,९४०,१५८ 
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जम्मा  २९८१५०६७ ३८१६४२८४ २६२६९६८७ २३९४०१५८ 

मार्थ उल्लेख गररएका सडकहरुमध्रे् र्पपरहवार्ोकदेर्ख प्रहरीर्ोक हुदँ  कञ्र्नपुरिाटसम्म कालोपरे गनि उपभोक्ताको र्ोगदान समेत रु ९९३९३५४।०० को लागत अनमुान तर्ार गरी 

र्मर्त २०७८।२।१५ सम्म सम्पन्न गने गरी दगुाि सडक कालोपरे उपभोक्ता सर्मर्त मर्िवारी २ सँग र्मर्त २०७७।९।१५ गते सम्झौता भएकोमा सम्पन्न गनुिपने म्र्ाद भन्दा एक मर्हना 

र्ढलो गरी उपभोक्ता सर्मर्तले र्मर्त २०७८।३।१५ गते र्नमािण सम्पन्न गरर रु ८६२१२०८।०० को प्रार्बर्धक म ल्र्ांकन भए अनसुार उपभोक्ता सर्मर्तलाई रु ८१३१२२९।०० भकु्तार्न 

भएकोले उपभोक्ताले तोर्कएको समर्र्भर र्नमािण काम सम्पन्न गनुिपनेमा र्ढलो गरी र्नमािण काम गरेको हुदाँ र्स प्रकारको काममा पार्लकाले उर्र्त ध्र्ान र्दनपुदिछ । र्स सम्बन्धमा 

देर्खएका व्र्होराहरु र्नम्न छन । 

(१)  र्पपरहवार्ोकदेर्ख प्रहरीर्ोक हुदँ  कञ्र्नपरुिाटसम्म कालोपरे गनि दगुाि सडक कालोपरे उपभोक्ता सर्मर्त मर्िवारी २ पार्लकामा दताि भइ काम गरेको भएतापर्न आन्तररक 

राजस्व कार्ािलर्मा प्र्ान दताि र्नमािण काम सम्पन ्भएपश्चात र्मर्त २०७८।३।२८ मा भएको र कामको उिेशर् र्बर्बध प्रकारको ठेक्का पट्टा कारोबार गने उल्लेख भएबाट उपभोक्ता 

सर्मर्तहरु र्नर्मावर्लको उिेशर् र्बपररत ठेक्का पट्टाको कारोबार गरेको देर्खएकोले र्समा पार्लकाले र्नर्न्रण गनि तथा र्नर्मानुसार गनुि गराउनु पदिछ । 

(२) र्पपरहवार्ोकदेर्ख प्रहरीर्ोक हुदँ  कञ्र्नपरुिाटसम्म कालोपरे गनि उपभोक्ता सर्मर्तलाई प्रथम रर्नङ्ग र्बल वापत रु ५४०९२८२।०० र अर्न्तम रर्नङ्ग र्बल वापत रु 

३२३१९२६।०० गरी कुल प्रार्बर्धक म ल्र्ांकन रु ८६३१२०८।०० भएकोमा उपभोक्ता सर्मर्तले अर्न्तम र्कस्ता रु ३२२१९२६।०० को मार खर्ि अनुमोदन उपभोक्ता सर्मर्तको र्मर्त 

२०७८।३।१८ मा बसेको ब ठकबाट गरेको हुनाले प्रथम रर्नङ्ग र्बल वापत भएको खर्िको अनमुोदन गरेको पाइएन । एवम उपभोक्ता सर्मर्त गठन गरेको माइन्र् ट लेखापरीक्षणमा पेश 

भएन । उपभोक्ता सर्मर्तले पेश गरेको र्बल भरपाइहरु परीक्षण गदाि सडक कालोपरे गनिको लार्ग अर्त आवाशर्क पने री ेडर रोलर जस्ता ईर्क्बपमेन्ट प्रर्ोग भएको प्रर्ोग भएको प्रमाण 

पेश भएको नदेर्खए हुदाँ आवाशर्क पने ईर्क्बपमेन्ट र्बना सडक कालोपरे गरेको सम्बन्धमा र्र्कन हुन सक्ने अवस्था रहेन । 

(३) र्पपरहवार्ोकदेर्ख प्रहरीर्ोक हुदँ  कञ्र्नपरुिाटसम्म कालोपरे गनि दगुाि सडक कालोपरे उपभोक्ता सर्मर्त मर्िवारी २ प्रथम रर्नङ्ग र्बल वापत रु ६१११०७३।०० र अर्न्तम 

रर्नङ्ग र्बल वापत रु २९६२३८८।०० गरी कुल रु ९०७३४६१।०० काम भएको प्रार्बर्धक म ल्र्ांकन गरी उपभोक्तालाइ रु ८१३१२२९।०० भकु्तार्न भएकोमा कार्िसम्पन्न 

प्रर्तबेदनमा  प्रार्बर्धक म ल्र्ांकन रु ८६३१२०८।०० भई रर्नङ्ग र्बलमा भन्दा रु ४४२२५३।०० कम म ल्र्ांकन भएको र सो अनसुार उपभोक्ताको र्ोगदान १०.१३ प्रर्तशतले हुने रु 

४४८००।०० कट्टा गरी रु ३९७४५३।०० उपभोक्तालाई बढी भकु्तार्न हुन गएको देर्खएकोले र्स सम्बन्धमा पार्लकाले र्र्कन गरी उपभोक्ता सर्मर्तबाट असुल हुनुपदिछ । 

(४) र्पपरहवार्ोकदेर्ख प्रहरीर्ोक हुदँ  कञ्र्नपरुिाटसम्म कालोपरे गनि दगुाि सडक कालोपरे उपभोक्ता सर्मर्त मर्िवारी २ सँग सम्झौता भई रु ८६२१२०८।०० को प्रार्बर्धक 

म ल्र्ांकन भए अनुसार उपभोक्ताको र्ोगदान कट्टा गरी रु ८१३१२२९।०० भकु्तार्न भएको पाइर्ो । सडक कालोपरे गरेको कामको नापी र्कताब लागत अनमुानमा र्ेनेज उल्लेख गरेको 

पाइएन । र्स र्नमािण कामको नापी र्कताब अनसुार र्ेनेज नम्बर उल्लेख नगरीएको भएतापर्न ० देर्ख ३६० मीटरसम्म दोहोरो पने गरी नापी गरेको पाइएको हुनाले उक्त र्नमािण काममा 

दोहोरोपना भए नभएको सम्बन्धमा र्र्कन हुन सर्कएन । तसथि र्स सम्बन्धमा पार्लकाले बास्तर्बकता र्र्कन गरी दोहोरो पने गरी नापी भएको भए सो भए गरेको कारण र प्रार्बर्धक 

पिुाई सर्हत पेश गनुिपने अन्र्था सम्बर्न्धतबाट असलु उपर हुनुपदिछ ।  

३१   लाििािी समुदार्बाट र्नमािण कार्ि   

३१.१   दररेट र्वशे्लर्णीः महादेव मकर र्ादवको िरदेर्ख गुरु र्रणको िरसम्म पक्कक नाली र्नमािण र महदेईको सडक स्तरोन्नती र्ोजनाका लार्ग लागत अनुमान रु २२५७४७ मा ओर्पर्स 

र्समेन्टको रेट राखेर गरेको छ । उपभोक्ता सर्मर्तले पेश गरेको र्वलमा र्पर्पसी र्समेन्ट खररद गरर नाली र्नमािण गरेको देर्खन्छ ।कार्ािलर्ले लागत अनुमान तर्ार गदाि कुन र्समेन्टको 

आवशर्कता हो त्र्सको मलु्र्ाकंन नगरर तर्ार गरेको देर्खन्छ । कार्िसम्पन्न प्रर्तवेदनको आधारमा मलु्र्ांकन गदाि उपभोक्ता सर्मर्तले कम मलु्र्को र्समेन्ट खररद गरर कार्िसम्पन्न 

गरेको छ । उपभोक्ता सर्मर्तले तोर्कएको र्नमािण कार्ि सम्पन्न गरी बील भपािइ सर्हत भकु्तानी माग गरेकोमा उपभोक्ताले खररद गरेको र्नमािण सामरी ीको गुणस्तर प्रार्वर्धकले गरेको 

२०,९४३ 
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म ल्र्ांकन भन्दा कम भएकोले १७९ वोरा र्समेन्ट र्जल्ला दररेट अनसुार ओर्पर्स र्समेन्ट र र्पर्पर्स र्समेन्टमा र्रक रु ११७ उपभोक्तालाइ वढी भकु्तानी भएकोले सम्वर्न्धतबाट असुल 

गनुिपने रु २०९४३  

३१.२   हणे्डपाईप र्वतरणीः ४७-०७७।१२।२९ साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ को र्नर्म ९७ (६) मा उपभोक्ता सर्मर्त वा लाभरी ाही समदुार्ले हरेक र्कस्ताको कामको प्रार्वर्धक 

म ल्र्ाङ्कन, र्बल, भरपाई ि र खर्ि प्रमार्णत गने अन्र् कागजात त्र्स्तो सर्मर्त वा समदुार्को ब ठकबाट अनमुोदन गराई सम्बर्न्धत साविजर्नक र्नकार्मा पेश गनुि पनेछ ।पार्लकाले 

खानेपानी हणे्डपाइप खररद तथा जडान गने कार्िका लार्ग वडा नं ७ मा रु १० लाख र्वर्नर्ोजन गरेकोमा श्री बगौर्ल खानेपानी उपभोक्ता सर्मर्तसँग र्मर्त २०७७।९।२१ मा सम्झौता 

गरर २०७७।१२।१५ मा कार्िसम्पन् न गनुिपने सम्झौता गरेको छ । नापी र्ववरण अनसुार ४१ वटा हणे्डपाइप जडानको लार्ग रु ११२७०७५ कार्िसम्पन्न पेश गरेको छ । हणे्डपाइप¸ 

जाली¸ जीआई पाइप तथा एर् डी पी पाइप वरु्झर्लएको भर्न आ व २०७६।७७ को भरपाइ पेश गरेको तथा आ व ०७६।७७ को भरपाइको आधारमा नापी र्ववरण पेश गरेकोले र्स 

वर्ि जडान भएको कुरामा एर्कन हुन सर्कएन । र्स सम्बन्धमा पार्लकाले छानर्वन गरर एर्कन गनुिपदिछ ।हणे्डपाइप जडानका लार्ग वगौली उपभोक्ता सर्मर्तलाइ रु ९८३२०० भकु्तानी 

भएको एर्कन हुन नसर्कएको रु  

९८३,२०० 

  

३२   इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स र उपिोक्ता र्वलको सामजथर्िा :   

३२.१   इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स र उपिोक्ता र्वलको सामजथर्िा : साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ को र्नर्म १२३(१) मा खररद सम्झौता अनसुार साविजर्नक र्नकार्ले रर्नङ र्बल 

वा अन्र् कुन  र्बल र्बजकको भकु्तानी गदाि प्रार्वर्धक नापजाँर् गरी नापी र्कतावमा उल्लेख भएको वास्तर्वक कार्िसम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुिपने ब्र्वस्था रहकेो छ । 

र्नर्मावली को र्नर्म ९७.६ मा उपभोक्ता सर्मर्तले हरेक र्कस्ताको कामको प्रार्वर्धक म ल्र्ाङ्कन , र्वल, भरपाइ, र खर्ि प्रमार्णत गने अन्र् कागजात त्र्स्तो सर्मर्त बाट अनुमोदन 

गराई सम्बर्न्धत साविजर्नक र्नकार्मा पेश गनुि पने व्र्वस्था छ ।र्स पार्लकाको नमनुा छनोटको आधारमा गररएका लेखापरीक्षणवाट कर्तपर् उपभोक्ता सर्मर्तले गरेको वास्तर्वक 

कामको पररमाण नापी र्कताव र खर्ि प्रमार्णत गने कागजात र्वर् र्मलान भएको देर्खएन । मराहीमाई कालोपरे उपभोक्ता सर्मर्त मर्िवारी २ (रार्परु कालोपरे देर्ख उमवा गाउँ सम्म 

कालोपरे ) उपभोक्ता सर्मर्तवाट भएको कामको भकु्तानी गदाि र्नमािण कार्िको लार्ग सडक कालोपरे गने कार्िका लर्ग प्रर्ोग भएको मेर्शनरीका लार्ग आवशर्क इन्धन (र्डजेल), 

सडक री ाभेलका लार्ग मस्कट, सव वेस र वेस का लार्ग र्गट्ट र प्राइम कोट, टेक कोट, र्प्रर्मक्स कारपेट, स्र्ाण्ड र्शलकालार्ग र्वटुर्मन को र्वल र इन्जर्नर्ररङ्ग नम्स अनसुार हुनपुने 

कामको पररमाण वीर् र्रक परेको देर्खर्ो । सामर्री को र्वलको तुलनामा वास्तर्वक कामको पररमाण नर्मल्दा इन्धन, मस्कट, गट्टी र र्वटुर्मनको को र्वल वास्तर्वक हो भन्न सर्कएन 

। नापी र्कतावको पररमाण र खर्ि प्रमार्णत गने र्वल भपािइहरु र्वर् सामञ्जस्र्ता नहुदाँ वास्तर्वक काम भएको पररमाण समेत एर्कन हुन सकेन । र्स सम्वन्धमा देर्खएको व्र्होरा 

र्नम्नानसुार रहकेा छन् :  

 

र्स र्नमािण कार्िको लार्ग कुल भकु्तानी रु ३२,६३,२५८।०० भएको छ । र्स र्नमािण कार्िको लार्ग इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स अनसुार सव  आइटमहरुमा दक्ष र अदक्ष जनशर्क्त वापत रु 

३,६६,५०५।०० भकु्तानी हुन ु पनेमा उपभोक्ता सर्मर्तले रु १०,१९,९००।०० को डोर हार्जरी पेश गरेको छ । र्समा पेश भएको डोर हार्जर र्स  कार्िका लार्ग उपर्ोग भएको 

वास्तर्वक हो भनी एर्कन हुन सकेन ।  

 

  

३२.२ 121 २०७८-

३-२३ 
उपिोक्ताको र्वल िन्दा वढी िुक्तानी : इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स अनुसार र्वटुर्मन १२७४२ के.जी. @ रु ८२.४२ को रु १०,५०,१९६।०० को काम हुन ुपनेमा उपभोक्ताले ३२७६।०० 

के. जी वापत रु ३,१३,५१३।०० को र्वटुर्मन वापतको र्वल पेश गरेको छ । इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स भन्दा ९४६६ के. जी अथाित ७४% िटी र्वटुर्मनको प्रर्ोगवाट र्नधािररत काम 

मापदण्ड अनसुार शत प्रर्तशत भएको छ भन्ने सम्वन्धमा एर्कन भएन । कालोपरेको गुणस्तर सम्वन्धमा आश्वस्त हुन सर्कएन । र्वटुर्मन वापत उपभोक्ताले पेश गरेको र्वल भन्दा रु 

७,३६,६८३।०० सम्वर्न्धत उपभोक्ता सर्मर्तवाट असुल हुनु पदिछ रु....  

७३६,६८३ 
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३३   रार्पुर पेट्रोल पम्म देर्ख मिुवर्नर्मा मुसिरवा को सडक कालोपरे र्नमािण उपिोक्ता सर्मर्ि   

३३.१   उपिोक्ता सर्मर्िलाई र्समािन्दा बढीको कार्ि – सावंजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ९७(१) मा रु.१ करोडसम्म लागत अनमुान भएको सोही आर्थिक वर्ि र्भर 

सम्पन्न गनि सर्कने र्नमाणि कार्ि मार सम्बर्न्धत उपभोक्ता सर्मर्तबाट गराउन सर्कने तथा उक्त लागतमा म ल्र् अर्भवरृ्ि कर, ओभरहडे, कर्न्टन्जेन्सी र जनसहभार्गताको अंश 

समेतको रकम समावेश हुने व्र्वस्था छ । तर पार्लकाले रु १,२८,९६,५९४।०० लागत अनुमान भएको रार्परु पेट्रोल पम्म देर्ख मधवुर्नर्मा मसुहरवा को सडक कालोपरे र्नमािण 

र्ोजनामा पार्लकाले रु ९०,००,०००।०० र जश्रमदानबाट रु ९,२४,२७४।५७ बेहोने गरी उपभोक्ता सर्मर्तबाट गराएको पाइर्ो । जसमा र्स वर्ि रु ७७,४४,७८३।५४ खर्ि लेखेको छ 

। कान नमा तोर्कएको सीमा भन्दा वढीको खररद कार्ि उपभोक्ता सर्मर्तवाट गराएको र्नर्म सम्मत भएन । र्स्तो कार्िमा र्नर्न्रण गरी प्रर्तष्पधाििारा खररद गने प्रर्क्रर्ाको अवलम्वन 

गररन ुपदिछ । 

 

  

३३.२   इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स र उपिोक्ता र्वलको सामजथर्िा : साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ को र्नर्म १२३(१) मा खररद सम्झौता अनसुार साविजर्नक र्नकार्ले रर्नङ र्बल 

वा अन्र् कुन  र्बल र्बजकको भकु्तानी गदाि प्रार्वर्धक नापजाँर् गरी नापी र्कतावमा उल्लेख भएको वास्तर्वक कार्िसम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुिपने ब्र्वस्था रहकेो छ । 

र्नर्मावली को र्नर्म ९७.६ मा उपभोक्ता सर्मर्तले हरेक र्कस्ताको कामको प्रार्वर्धक म ल्र्ाङ्कन , र्वल, भरपाइ, र खर्ि प्रमार्णत गने अन्र् कागजात त्र्स्तो सर्मर्त बाट अनुमोदन 

गराई सम्बर्न्धत साविजर्नक र्नकार्मा पेश गनुि पने व्र्वस्था छ ।र्स पार्लकाको नमनुा छनोटको आधारमा गररएका लेखापरीक्षणवाट कर्तपर् उपभोक्ता सर्मर्तले गरेको वास्तर्वक 

कामको पररमाण नापी र्कताव र खर्ि प्रमार्णत गने कागजात र्वर् र्मलान भएको देर्खएन ।उपभोक्ता सर्मर्तवाट भएको कामको भकु्तानी गदाि र्नमािण कार्िको लार्ग सडक कालोपरे गने 

कार्िका लर्ग प्रर्ोग भएको मेर्शनरीका लार्ग आवशर्क इन्धन (र्डजेल), सडक री ाभेलका लार्ग मस्कट, सव वेस र वेस का लार्ग र्गट्ट र प्राइम कोट, टेक कोट, र्प्रर्मक्स कारपेट, 

स्र्ाण्ड र्शलकालार्ग र्वटुर्मन को र्वल र इन्जर्नर्ररङ्ग नम्स अनसुार हुनपुने कामको पररमाण वीर् र्रक परेको देर्खर्ो । सामर्री को र्वलको तुलनामा वास्तर्वक कामको पररमाण 

नर्मल्दा इन्धन, मस्कट, गट्टी र र्वटुर्मनको को र्वल वास्तर्वक हो भन्न सर्कएन । नापी र्कतावको पररमाण र खर्ि प्रमार्णत गने र्वल भपािइहरु र्वर् सामञ्जस्र्ता नहुदाँ वास्तर्वक 

काम भएको पररमाण समेत एर्कन हुन सकेन । र्स सम्वन्धमा देर्खएको व्र्होरा र्नम्नानुसार रहकेा छन ्: 

क . र्स र्नमािण कार्िको लार्ग इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स अनुसार सव  आइटमहरुमा दक्ष र अदक्ष जनशर्क्त वापत रु ८,२७,७३९।०० भकु्तानी हुन ु पनेमा उपभोक्ता सर्मर्तले रु 

१८,००,४००।०० को डोर हार्जरी पेश गरेको छ । उपभोक्ताले पेश गरेको र्वल भपािईमा दक्ष र अदक्ष कामदारलाइ र्जल्ला दर रेट र्वपररत कर्तपर् डोर हार्जरमा प्रर्तर्दन क्रमश: रु 

१२०० र ६०० उल्लेख गरी पेश भएको छ । र्समा पेश भएको र्वल र्स  कार्िका लार्ग उपर्ोग भएको वास्तर्वक हो भनी एर्कन हुन सकेन । 

ख .इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स अनुसार र्डजेल वापत १८५९@ रु ९२ ले हुने रकम रु १,७१,०२०।०० खर्ि हुनपुनेमा उपभोक्ताले १९५०३ ली वापत रु १८,६६,८२०।०० को इन्धन 

वापतको र्वल पेश भएको छ । इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स अनसुार आवशर्क भन्दा १७६६४ ली. अथाित ९४९% वढी र्डजेलको र्वल पेश भएको छ । खर्िलाई पुिर्ाई गनि अस्वभार्वक 

र्वल पेश गरेको पाइर्ो । र्समा पेश भएको र्वल र्स  कार्िका लार्ग उपर्ोग भएको वास्तर्वक हो भनी एर्कन हुन सकेन ।  

 

 

  

३३.३   उपिोक्ताको र्वलिन्दा वढी िुक्तानी : इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स अनसुार र्वटुर्मन २५५९३ के. जी @ रु ८२.४२ को रु २१,०९,३७५।०६ को काम हुन ुपनेमा उपभोक्ताले १०४५२ 

के. जी वापत रु ९,१८,४१८।०० को र्वटुर्मन वापतको र्वल पेश गरेको छ । इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स भन्दा १५१४१ के. जी अथाित ५९% िटी र्वटुर्मनको प्रर्ोगवाट र्नधािररत काम 

मापदण्ड अनसुार शत प्रर्तशत भएको छ भन्ने सम्वन्धमा एर्कन भएन । कालोपरेको गुणस्तर सम्वन्धमा आश्वस्त हुन सर्कएन । र्वटुर्मन वापत उपभोक्ताले पेश गरेको र्वल भन्दा रु 

११,९०,९५७।०० वढी भकु्तानी र्दएको सम्वर्न्धत उपभोक्ता सर्मर्तवाट असुल हुन ुपदिछ रु  

१,१९०,९५७ 

  

३३.४   उपिोक्ताको र्वलिन्दा वढी िुक्तानी : इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स अनुसार री ाभेल, वेस र्गट्ट र र्गरट्ट वापत ८३५७९ िन रु्टको रु ४५,१५,६६५।०० को काम हुन ुपनेमा उपभोक्ताले १,४८१,७२८ 
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५१६८० िन रु्ट वापत रु ३०,३३,९३७।०० को री ाभेल, वेस र्गट्ट र र्गरट्ट वापतको र्वल पेश भएको छ । इर्न्जर्नर्ररङ्ग नम्स अनसुार गुणस्तरीर् कार्िकालार्ग आवशर्क पररमाण 

भन्दा ३१८९९ िन रु्ट अथाित ३८% िटी पररमाणको री ाभेल, वेस र्गट्ट र र्गरट्ट को र्वल पेश भएकोले प्रार्वर्धक र्वल अनसुारको वास्तर्वक काम भएको कुरा एर्कन भएन । कम 

पररमाणको उपर्ोग गरी वढी पररमाणको प्रार्वर्धक र्वल तर्ार भई भकु्तानी भएकोले कामको गुणस्तरमा कमी हुन जाने देर्खन्छ । री ाभेल, वेस र्गट्ट र र्गरट्ट वापत उपभोक्ताले पेश गरेको 

र्वल भन्दा रु १४,८१,७२८।०० वढी भकु्तानी र्दएको सम्वर्न्धत उपभोक्ता सर्मर्तवाट असलु हुन ुपदिछ रु..  

३३.५   रकम र्फिाि नगरी खर्ि गरेको : प्रदेश नं. ५, समप रक अनदुान व्र्वस्थापन कार्िर्वर्ध, २०७५ मा को (४.३) मा प्रदेश सरकारले व्र्होने अंश क ल लागतको बढीमा पर्ास प्रर्तशत 

सम्मको रकम प्रदेश सरकारले समप रक अनदुानको रुपमा प्रदान गनि सक्ने र बाँकक अंश स्थार्नर् तहले र्वर्भन्न ढाँर्ावाट व्र्होनुि पने व्र्वस्था छ । कार्िर्वर्धको (५.ज) मा क ल लागत 

रु ५० लाख भन्दा कमका आर्ोजना तथा कार्िक्रमका लार्ग समप रक अनदुान उपलब्ध नहुने व्र्वस्था छ । रार्परु पेट्रोल पम्प देर्ख मधवुर्नर्ा मसुहरवा को सडक कालोपरे कार्िको 

कार्लमाई सडक कालोपरे उपभोक्ता सर्मर्त वडा नं. ३ को समपरुक कार्िर्वर्ध अनुसार पार्लका र प्रदेशवाट ५०-५०% व्र्होनुि पनेमा र्स र्नमािण कार्िकालार्ग कुल खर्ि रु 

७७,४४,७८३।५४ को ५०% ले हुने रु ३८,७२,३९१।७७ क्रमश: पार्लका र प्रदेशले व्र्होनुि पनेमा प्रदेश तर्ि को रु १०,५०,५३३।२३ वढी खर्ि भएको देर्खर्ो । आर्थिक वर्िको 

अन्त्र्मा प्रदेशमा र्र्ताि गनुि पने रकम रु १०,५०,५३३।२३ र्र्ताि नगरी खर्ि गरेको र्नर्म सम्मत भएन रु...  

१,०५०,५३३ 

  

३४ ३८ २०७७-

१०-१२ 

बढी छारवृर्त्त िुक्तानी  

कार्िक्रम कार्ािन्वर्न परु्स्तका २०७७/७८ को र्क्रर्ाकलाप नं. ४.२ मा ग रआवासीर् छारवरृ्ि र्वतरण गदाि IEMIS मा प्रर्वि त्र्ाङ्कलाई सम्बर्न्धत र्वयालालर्बाट कक्षागत 

र्वयालाथीहरुको र्थाथि त्र्ाङ्कसँग सत्र्ापन गराई र्शक्षा अर्धकृतबाट प्रमार्णत गरी सोका आधारमा र्वयालालर्हरुलाई छारवरृ्ि अनदुान प्रदान गनुिपदिछ । छारा र दर्लत छारवरृ्ि 

अन्तगित पार्लका र्भरका सामदुार्र्क र्वयालालर्हरुलाई IEMIS  मा उर्ल्लर्खत तथा भरपाई भन्दा बढी प्रदान गररएकाले बढी भकु्तानी भएको रकम अस ल गनुिपने 

र्वयालालर्को नाम    र्दएको  वझुेको भरपाई     र्दनरु्ने बढी 

  श्री वगौर्ल मा.र्व २२४००० ५०३ २०१२०० २२८०० 

श्री ठकी मा.र्व   १९९६०० ४८६    १९४४००    ५२०० 

जम्मा    २८००० 
 

२८,००० 

३५   आन्िररक आर्   

३५.१   आन्िररक आर्ः आर्थिक कार्िर्बर्ध तथा र्विीर् उिरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को पररच्छेद ५ दर्ा २७ बमोर्जम कारोवारको लेखा महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्बाट स्वीकृत भए 

बमोर्जमको ढांर्ामा राख्नुपने र सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व र सरकारी रकम कार्ािलर्मा प्राप्त भएपर्छ सोही र्दन वा त्र्सको भोर्लपल्ट दार्खला गनुिपने उल्लेख छ । 

कार्ािलर्ले तोर्कए बमोर्जमको म.ले.प. र्ारामहरु र र्ववरण अयालावर्धक गरी नराखेकोले प्राप्त भएको र दार्खला भएको अवर्ध छुट्र्ाउन सर्कद नँ । अतीः र्नम्नबमोर्जम राजश्व 

र्ारामहरु नराखेकोले आन्तररक र्नर्न्रण हुने गरी तोर्कए बमोर्जमका र्नम्न र्ारमहरु अर्नवार्ि प्रर्ोग गरी राजस्वको लेखा राख्न ुपने देर्खन्छ ।  

-नगदी प्राप्ती रर्सद म.ले.प र्ाराम नं. १०१  

- द र्नक राजश्व / आम्दानी खाता म.ले.प र्ाराम नं. १०२  
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- राजश्व /आम्दानीको शीर्िकगत खाता म.ले.प र्ाराम नं. १०४  

- राजश्व आम्दानीको गोश्वारा खाता म.ले.प र्ाराम नं. १०५  

- राजश्व आम्दानीको द र्नक नगद प्राप्त गोश्वारा खाता म.ले.प र्ाराम नं. १०६  

- राजश्व आम्दानीको द र्नक ब कँ भौर्र प्राप्त गोश्वारा खाता म.ले.प र्ाराम नं. १०७  

- राजश व आम्दानीको ब कँ नगदी र्कताब म.ले.प. र्ा.नं. १०८ 

३५.२   आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्विीर् उिरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दर्ा २८ मा नगद रकम प्राप्त भएको भोर्लपल्ट दार्खला नगरेको देर्खन आएमा कार्िलर् प्रमखुले दश र्दनसम्म र्ढलो 

गरेको भए दशप्रर्तशतले जररवाना गरर सो समेत दार्खला गनि लगाउने र सो भन्दा वर्ढ र्ढलो गरेको भए दशप्रर्तशतका दरले जररवाना गरी दार्खला गनि लगाईने व्र्वस्था रहकेो छ । 

पार्लकाको वडा नं. ६ कार्ािलर्ले मालपोत र नगदी रर्सद बापत रु.4,29,246/- राजश्व संकलन गरेकोमा ब कँ दार्खला भएको र्ववरण अनुसार रु.4,22,582/- मार दार्खला 

भएको देर्खएकोले नपगु रकम रु.6664/- सम्बर्न्धत वडा सर्र्वबाट जररवाना सर्हत असलु गनुिपने रु.  

७,३३० 

  

३६   पदार्िकारी िथा कमिर्ारी सरु्विा   

३६.१   इन्धन सरु्वधा: स्थानीर् तहका पदार्धकारी तथा सदस्र्हरूले पाउने सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को दर्ा १४(२) मा ऐनले र्नधािरण गरेको सरु्वधा बाहके अन्र् सरु्वधा नपाउने 

व्र्वस्था छ । तर पार्लकाका पदार्धकारी तथा सदस्र्हरूले इन्धन तथा खाजा भिा दोहोरो पने गरर भकु्तानी र्लएको देर्खन्छ । र्नर्म र्वपररत दोहोरो भिा रु ४२७५४० सम्बर्न्धतबाट 

अस ल गनुिपने रु. 

क्रस पद पदार्धकारीकोनाम इन्धनसरु्वधा खाजा जम्मा 

१ गा पाअध्र्क्ष केशवनन्दवर्नर्ा ३६०९० २४००० ६००९० 

२ उपाध्र्क्ष सरु्नताकुमारी कलवार ३६५५० १४४०० ५०९५० 

३ वडाअध्र्क्ष मकेुश र्ादव ३०००० १२००० ४२००० 

४ वडाअध्र्क्ष सरेुन्रनाथ र्मश्र ३०००० १२००० ४२००० 

५ वडाअध्र्क्ष नारार्णवहादरु र्ादव ३०००० १२००० ४२००० 

६ वडाअध्र्क्ष श लेशकुमार श्रीवास्तव ३०००० १२००० ४२००० 

७ वडाअध्र्क्ष सरु्नलकुमार कलवार १८००० १२००० ३०००० 

८ वडाअध्र्क्ष राम अर्लकमी १८००० १२००० ३०००० 

९ वडाअध्र्क्ष मातीवरकोहार १८००० १२००० ३०००० 

१० का पासदस्र् सरु्नताहररजन ४५०० ७२०० ११७०० 

११ का पासदस्र् र्नशा हररजन ४५०० ७२०० ११७०० 

१२ का पासदस्र् वासमतीकोहार ४५०० ७२०० ११७०० 

४२७,५४० 
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१३ का पासदस्र् पनुमर्मश्रा ४५०० ७२०० ११७०० 

१४ का पासदस्र् राजेशहररजन ४५०० ७२०० ११७०० 

  जम्मा २६९१४० १५८४०० ४२७५४० 
 

३६.२   दोहोरो भिाीः भ्रमण खर्ि र्नर्मावली २०६४ को र्नर्म ७(११) मा सरकारी कामको र्सलर्सलामा भ्रमणमा रही द र्नक भ्रमण भिा उपभोग गने पदार्धकारी वा कमिर्ारीले द र्नक भिा 

उपभोग गरेको अवर्धभर र्र्ल्ड भिा ब ठक भिा तार्लम भिा स्थानीर् भिा वा अन्र् कुन  र्कर्समको भिा नपाउने व्र्वस्था रहकेो छ । गाउँपार्लकाका अध्र्क्ष केशव नन्द वर्नर्ाले 

भ्रमणको भिा वझुेको समर्मा पर्न ब ठक भिा अनगुमन भिा र्लएको पाइर्ो । र्वर्भन्न र्मर्तमा भएको भ्रमणको समर्मा १३ वटा ब ठक भिा कर कट्टी गरर वझुकेो रु ११०५० असलु 

गनुिपने रु 

११,०५० 

  

३६.३   कृर्र् सामर्री ीः ६१३-०७८।३।२६ आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्विीर् उिरदार्र्त्व ऐन २०७६ को दर्ा २४(२) मा सरकारी रकम खर्ि गदाि साधन स्रोतको उच्र्तम प्रर्तर्ल प्राप् त हुने र 

प्राप्त प्रर्तर्लको गुणस्तर समेत कार्म हुने गरर र्मतव्र्र्ी तररकाले गनुि पने व्र्वस्था छ ।कृर्र् पेशामा संलग्न कृर्कहरुलाई कृर्र् कार्िसँग सम्वर्न्धत मेर्शनरी औजार र्वतरण 

कार्िक्रमका लार्ग पावर स्प्रे एउट  र्मिबाट खररद गदाि पर्न र्रक र्रक दरमा खररद गरेको देर्खर्ो ।B & B Argo Vet Suppliers बाट पावर स्प्रे रु ५५०० मा खररद 

गरेकोमा र्दनेश र्ादवले पेशकक र्र्छ्र्ौट गदाि त्र्र्ह सामर्री  एउट  र्मिबाट खररद गदाि रु ६००० मलु्र् राखेको पाइर्ो । ८४ वटा पावर स्प्रेको ५०० का दरले जम्मा रु ३३६०० बढीको 

खररद गरेको भर्न भकु्तानी र्लएको सम्वर्न्धतबाट असलु गनुिपने रु  

३३,६०० 

  

३६.४   स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को दर्ा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट अनमुान आन्तररक आर्को पररर्धर्भर रही और्र्त्र्ताको आधारमा र्वर्वध खर्ि गनुिपने व्र्वस्था छ । 

गाउँपार्लका अध्र्क्षको तोक आदेशमा कुन  प्रर्ोजन र्वना खाजा खर्ि भकु्तानी र्दने गरेको छ । र्वर्वध खर्ि र्शर्िकमा खर्ि गरेकोमा खर्िको र्वल पेश भएको भएतापर्न खर्ि गनुिपने 

आधार सर्हतको प्रमाण संलग्न गरेको देर्खएन । र्वर्वध खर्िको स्पि उद्देशर् र खर्िको र्थाथिता प्रमार्णत नहुने गरी खर्ि भकु्तानी र्दने पररपाटी र्नर्न्र गनुिपदिछ । र्सका केर्ह उदाहरण 

र्नम्नानसुार छन  

गौ न  रकम क र्र्र्त 

495-078/3/7 १७४९६० प्रर्ोजन र्वना खाजा खर्ि  

540-078/3/17 १२७०९३ प्रर्ोजन र्वना खाजा खर्ि  

662-078/3/29 २०३५०० प्रर्ोजन र्वना खाजा खर्ि  
 

 

  

३६.५   पाररश्रर्मक करीः आर्थिक ऐन, २०७६ को अनुस र्ी १ को दर्ा १ को क (१) अनसुार कुन  आर् वर्िमा प्राकृर्तक व्र्र्क्तको करर्ोग्र् आर्मा र्स अनसु र्ीको उपदर्ा ४ को अर्धनमा 

रही पाररश्रर्मक कर र्नधािरण गनुिपने व्र्वस्था रहकेो छ । काननु अनसुार नेपालमा रोजगारीसँग सम्बर्न्धत ज्र्ाला, तलब, र्वदा बापतको रकम, अर्तररक्त समर् भिा लगार्त 

रोजगारीका सम्बन्धमा गररएका अन्र् कुन  पर्न आर्मा कर लाग्ने व्र्वस्था छ। आ व २०७६।७७ मा प्राकृर्तक व्र्र्क्तको शरुु सीमा अन्तगित एकल व्र्र्क्तको लार्ग रु ४ लाख तथा 

दम्पर्िको लार्ग रु ४ लाख ५० हजार सम्मको स्ल्र्ावमा सामार्जक सरुक्षा कर लाग्ने र सो भन्दा मार्थ क) ४५०००० देर्ख ५५०००० सम्म १० प्रर्तशत (ख) ५५०००० देर्ख 

७५०००० मा २० प्रर्तशत (ग) ७५०००० देर्ख २० लाख सम्म ३० प्रर्तशत आर्कर लाग्ने व्र्वस्था छ । पार्लकामा कार्िरत कमिर्ारीहरुको कर मार्थ उल्लेर्खत व्र्वस्था अनसुार 

कर कट्टी नगरेकोले कट्टी गरर असलु गनुिपने रु 

क्र स कमिर्ारीको नाम आर्कर 

१ लक्ष्मण अर्ािल २८६३८ 

१९१,३७६ 

  



क्रम भौर्र 

नम्बर 

भौर्र 

र्मर्त 

र्बर्र् बेरुज ुरकम 

2 र्वुराज र्िर्म २५५७० 

३ माधव प्रसाद र्िर्मरे १४१४१ 

4 रोशन र्िर्मरे १९५२२ 

५ सरस्वती पौडेल ६३८८ 

6 र्र्न्तामणी भण्डारी ७६८९ 

७ कमल खासु ६९११ 

8 मध ुर्िर्मरे २२५३ 

९ शरु्शल खर्र ६९११ 

10 स्वामीनाथ र्ादव ४९२९ 

११ र्दनेश कुमार र्ादव ७०५० 

12 रामानन्द वरई ३२२६ 

१३ गुलाव र्ादव ३२२६ 

14 रामर्न्र अर्हर ६४५४ 

१५ र्शव कुमार र्ादव ३२२६ 

16 जर् गोपाल र्संह ३२२६ 

१७ आशतुोर् र्रपाठी १८०५५ 

18 र्वनोद वरई १३९९७ 

१९ अखलेश र्मश्र ९९६४ 

   जम्मा १९१३७६ 
 

३६.६   स्थानीर् तहका पदार्धकारी तथा सदस्र्हरूले पाउने सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को अनसु र्ीमा गाउँपार्लकाका पदार्धकारी तथा पाउने सेवा सरु्वधा सम्बर्न्ध व्र्वस्था गरेको छ 

।कार्ािलर्ले ऐनमा व्र्वस्था अनुसार सेवा सरु्वधा उपलब्ध गराउन ुपनेमा सो भन्दा वढी सरु्वधा उपलब्ध गराएको देर्खर्ो ।पार्लकाले अनुसरु्ी भन्दा बढी सेवा सरु्वधा भकु्तानी भएको 

सम्बर्न्धतबाट असलु उपर गनुिपने रु 

क्र स नाम र्ातार्ात मर्हना खानेपानी र ममित मर्हना जम्मा वढी 

1.         मकेुश र्ादव     ४००० ३ १२००० 

2.        सरेुन्र नाथ र्मश्र     ४००० ३ १२००० 

3.         नारार्ण वहादरु र्ादव     ४००० ३ १२००० 

१५०,००० 

  



क्रम भौर्र 

नम्बर 

भौर्र 

र्मर्त 

र्बर्र् बेरुज ुरकम 

4.        श लेश कुमारश्रीवास्तव     ४००० ३ १२००० 

5.        सरु्नल कुमार कलवार २००० ६ ४००० ३ २४००० 

6.         राम अर्ल कमी २००० ६ ४००० ३ २४००० 

7.        मातीवर कोहार २००० ६ ४००० ३ २४००० 

8.        सरु्नता हररजन १००० ६     ६००० 

9.        र्नशा हररजन १००० ६     ६००० 

10.      वासमती कोहार १००० ६     ६००० 

11.       पनुम र्मश्रा १००० ६     ६००० 

12.       राजेश हररजन १००० ६     ६००० 

  जम्मा         १५०००० 
 

३६.७   पदार्धकारी पोशाक भिा: गो भौ न ३१९-०७७।११।१६ मा लरु्म्वनी प्रदेश स्थानीर् तहका पदार्धकारी तथा सदस्र्हरुको सेवा सुर्वधा सम्बन्धी ऐन २०७६ अनसुार र्नवािर्र्त 

पदार्धकारीहरुलाइ पोशाक भिा र्दन पाउने व्र्वस्था गरेको छ न । तर गाउँपार्लकाका र्नवािर्र्त पदार्धकारीहरुलाइ पोशाक भिा भकु्तानी गरेको देर्खर्ो ।र्नर्मानसुार र्दन नर्मल्ने 

पोशाक भिा र्दएको सम्बर्न्धत पदार्धकारीबाट असलु गनुिपने रु  

क्र स पदार्धकारीको नाम कर पर्छको पोशाक भिा 

१ केशवनन्द वर्नर्ा ९९०० 

२ सरु्नता कुमारी कलवार ९९०० 

३ मकेुश र्ादव ९९०० 

४ सरेुन्र नाथ र्मश्र ९९०० 

५ नारार्ण वहादरु र्ादव ९९०० 

६ श लेश कुमार श्रीवास्तव ९९०० 

७ सरु्नल कुमार कलवार ९९०० 

८ राम अर्ल कमी ९९०० 

९ मातीवर कोहार ९९०० 

१० सरु्नता हररजन ९९०० 

११ र्नशा हररजन ९९०० 

१२ वासमती कोहार ९९०० 

१३ पनुम र्मश्रा ९९०० 

३५६,४०० 

  



क्रम भौर्र 

नम्बर 

भौर्र 

र्मर्त 

र्बर्र् बेरुज ुरकम 

१४ राजेश हररजन ९९०० 

१५ भागीरथी केवट ९९०० 

१६ नरुुल्लाह खाँ ९९०० 

१७ आरती केवटीन ९९०० 

१८ गुलावी धोवी  ९९०० 

१९ उसमान गनी र्ककर ९९०० 

२० शर्ामसनु्दर प्रसाद केवट ९९०० 

२१ कर्पलदेव र्ादव ९९०० 

२२ सोमई र्मार ९९०० 

२३ कमलावती र्ादव ९९०० 

२४ र्वश्राम प्रसाद वमाि ९९०० 

२५ कमलावती कमी ९९०० 

२६ रीता र्मार ९९०० 

२७ िनशर्ाम प्रसाद गुप्ता ९९०० 

२८ िनशर्ाम र्ादव ९९०० 

२९ र्म्पाकली र्मार ९९०० 

३० हररराम र्ादव ९९०० 

३१ रत् नशे कुमार र्ादव ९९०० 

३२ अकाली लोहार ९९०० 

३३ मटुुना देवी र्मार ९९०० 

३४ जगदीश प्रसाद कुमी ९९०० 

३५ साधसुरण र्ादव ९९०० 

३६ अकालवनु र्नशा ९९०० 

 जम्मा ३५६४०० 
 

३६.८   सवारी साधन नामसारी नभएकोीः आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्विीर् उिरदार्र्त्व ऐन २०७६ तथा र्नर्मावली २०७७ मा कार्ािलर्लाइ प्राप् त भएको र्जन्सी सामान ७ र्दन र्भर दार्खला 

गनुिपने व्र्वस्था छ । पार्लकाले खररद गरेको ल ु५२ प १० नं को मोटरसाइकल गत र्वगत २ वर्ि देर्ख व्र्र्क्तको नाममा रहकेोले उि सवारीसाधन कार्ािलर्को नाममा नामसारी गरी 

र्जन् सी दार्खला गरर प्रमाण पेश गनुिपदिछ ।  

 

  



क्रम भौर्र 

नम्बर 

भौर्र 

र्मर्त 

र्बर्र् बेरुज ुरकम 

३६.९   अनगुमन तथा अन्र् भिा: स्थानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन २०७४ अनसुार र्ोजना तथा कार्िक्रमको अनगुमन तथा सपुरीवेक्षण कार्ि उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा गर्ठत सर्मर्तबाट हुने 

व्र्वस्था छ । सर्मर्तमा रहने पदार्धकारी सम्बन्धमा कार्ािलर्ले कार्िर्वर्ध तर्ार गरी सोही अनसुार अनगुमन गरी भिा खर्ि लेख् न ुपदिछ ।पार्लकाको के्षरर्भर संर्ार्लत कार्िक्रमहरुको 

अनगुमन राजश्व परामशि सर्मर्तको र्रर्ारक सर्मर्त लगार्तका ब डक तथा अनुगमन गरेको भर्न कार्ािलर्ले स्थानीर् र्नकार्का पदार्धकारी सदस्र् तथा कमिर्ारीहरुलाइ अनगुमन 

तथा अन्र् भिा भकु्तानी गरेको छ ।पार्लकाले आफ्नो कार्ि के्षरर्भर संर्ार्लत कार्िक्रमको अनगुमन गरी आवशर्क थप र्नदेशन र्दन ुपदार्धकारी तथा कमिर्ारीहरुको र्नर्र्मत कार्ि 

के्षरर्भर पदिछ ।र्नर्र्मत कार्िको अनगुमन गरेको भर्न अनगुमन भिा र्लन ु र्नर्मसम्मत नदेर्खएकोले अनगुमन भिा तथा सर्मर्तको ब ठक खर्ि र्नर्न्रण गनुिपदिछ ।नमनुा छनोटको 

आधारमा परीक्षण गरेकोमा केही उदाहरण देहार् वमोर्जम छन । 

गौ न र्मर्त ब ठक भिाको र्ववरण दर भकु्तानी रकम 

659-3/29 पश ुसेवा शाखा सर्मर्तको ब ठक भिा 1000 74000 

638-3/28 र्शक्षा सर्मर्तको व ठक 1000 111000 

626-3/27 खररद सर्मर्तको ब ठक 1000 170500 

457-2/17 न्र्ार्र्क सर्मर्त 1000 54600 

287-10/27 सामार्जक र्वकास शाखाको ब ठक भिा 1000 101500 

286-10/27 कृर्र् सर्मर्तको ब ठक 1000 74000 
 

 

  

३७   सेवा र परामशि खर्ि   

३७.१   आर्कर ऐन, २०५८ को दर्ा ८८ मा सेवा शलु्कको भकु्तानी गदाि कुल भकु्तानी रकमको पन्र प्रर्तशतका दरले कर कट्टी गनुिपने व्र्वस्था रहकेो छ । परपर्रका छपाई तथा स र्ना 

प्रकाशन र्शर्िकबाट मर्ािवार सन्देशलाई सरु्ना प्रकाशन गरे वापत रु २९७२१७ भकु्तानी गरेको छ ।मर्िवार सन्देशको १५ वटा र्वल मार्ि त रु. २९७२१८ को सरु्ना प्रकाशन गरेकोमा 

म .अ.कर र्वजक पेश भएको छ न । र्स्तो र्वलको भकु्तानीमा १५ प्रर्तशत कर कट्टा गनुिपनेमा १.५ प्रर्तशत मार कर कट्टी गरेकोले नपगु १३.५ प्रर्तशतले हुने कर रु. ४०१२४।- अस ल 

हुनपुने रु.  

४०,१२४ 

  

३७.२   इन्धन खर्िको मापदण्डीः साविजर्नक खर्िमा र्मतव्र्र्र्ता र प्रभावकाररता कार्म गने सम्वन्धी नीर्तगत मागिदशिन, २०७५ मा सवारी साधनको इन्धन, ममित खर्िमा एकरुपता ल्र्ाउन 

र्नर्श्चत मापदण्ड बनाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपने साथ  सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मार प्रर्ोग गने, सरकारी सवारी साधन अनार्धकृत व्र्र्क्तले प्रर्ोग नगने जस्ता व्र्वस्था 

गरेको छ । पार्लकाले इन्धन खर्िको मापदण्ड तर्ार गरेको छ न भने सवारी साधन अनुसार वार्र्िक इन्धन खर्ि र उपर्ोगको र्ववरण खलु्ने गरी अर्भलेख राखेको छ न । इन्धन खर्िलाई 

र्मतव्र्र्ी बनाउन कोटा र्नधािरण गरी लगवकु राखेर मार खर्ि लेख्न तर्ि  कार्ािलर्को ध्र्ान जानपुने देर्खन्छ ।कार्ािलर्ले कमिर्ारी र पदार्धकारीको लार्ग छुट्ट  कुपन र्वतरण गने गरेको 

तथा पदार्धकारी¸ अध्र्क्षले आर्  कुपन काट्ने गरेको पाइर्ो । पार्लकाले इन्धन खर्िको मापदण्ड तर्ार गरर कार्ािलर्को लार्ग एउट्ट  प्रकारको कुपन वनाउन ुपदिछ ।  

 

  

३७.३   ग .स.स. मार्ि त कार्िक्रम – साविजर्नक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ४६ मा जनर्ेतना सम्बन्धी तार्लम, अर्भमरु्खकरण सवलीकरण, मलु प्रवाहीकरण जस्ता कार्ि ग सस बाट गराउँदा 

र्छटो छररतो, प्रभावकारी र र्मतव्र्र्ी हुने भएमा मार ग रसरकारी संस्थाबाट काम गराउन सर्कने व्र्वस्था छ । सो र्वपररत कार्ािलर्ले र्नर्र्मत कार्ि प्रकृर्तका कार्िक्रम पर्न ग र 

सरकारी संस्थाबाट गराएको पाइर्ो । कार्ािलर्को आफ्नो र्वर्र्गत शाखा र उपलव्ध जनशर्क्तले सम्पन्न गनि सक्ने काम ग ह्र सरकारी संस्था संग गराउन नहुनेमा र्ाल ुप्रकृर्तका कार्ि 

ग सस मार्ि त गराएको । ग ससले गरेको र्नम्नानसुारको काममा र्मतव्र्र्ीता नभएको, गनुिपने काम प णित नगरी र्वलमार राखेको, ग र सरकारी संस्थाबाट काम गराउदा खररद प्रर्क्रर्ा वेगर 

एउट  र्मिबाट पटक पटक कार्िक्रम संर्ालन गरेको तथा ऐन र्वपररत कार्ि गराई भकु्तानी र्दएको र्नर्मसम्मत नदेर्खएको रु.  

१४,२९३,५९५ 

  



क्रम भौर्र 

नम्बर 

भौर्र 

र्मर्त 

र्बर्र् बेरुज ुरकम 

गौ न र्मर्त कार्िक्रम सस्थाको नाम रकम 

251-

077/10/11 

वाल तथा र्कशोरीका लार्गर्ौन शोर्ण सम्वन्धी सर्ेतनामुलक मर्िवार सामार्जक सेवाकेन्र ४९९६०० 

252-

077/10/12 

कोभीड १९ रोकथाम तथान्र् र्नकरण सम्वन्धी सर्ेतनामलुक दर्लत सामार्जक र्वकासकेन्र ४८०९७५ 

280-

077/10/25 

सडक नाटक लागु पदाथिदवु्र्सिन र्वुाहरुलाइ र्भन्सहरा सामार्जकसंस्था ४९७८११ 

283-

077/10/26 

छार छाराहरुलाइश र्क्षक सामरी ी र्वतरण मर्िवार सामार्जक सेवाकेन्र २९९२५० 

322-

077/11/18 

ल र्गक र्हसां सम्वन्धीतार्लम मर्िवार सामार्जक सेवाकेन्र ४९९८२० 

245-

077/12/8 

गररब र्वपन्न तथा असहार्व्र्र्क्तहरुका लार्ग श र्क्षक सामरी ी र्वतरण दर्लत सामार्जक र्वकासकेन्र ३९९२८० 

377-

077/12/29 

मर्हलाहरुलाईव्र्टुीपालिर तार्लम मर्िवार सामार्जक सेवाकेन्र १९९८०० 

378-

077/12/29 

मरु्स्लम मधेशीहरुलाइजनर्ेतनामलुक तार्लम न्र्  सरस्वतीसामदुार्र्क र्सकाई केन्र २९९५०० 

393-078/1/3 दर्लत मरु्स्लम र र्पछडावगिलाइ जनर्ेतनामलुक तार्लम दर्लत सामार्जक र्वकासकेन्र १८९२२४ 

401-078/1/6 मर्हलाहरुलाईव्र्टुीपालिर तार्लम गौतमविु कलेज अर्टेर्क्नकल एजकेुशन  २९९००० 

406-078/1/8 बालम री स्थानीर्शासन सम्वन्धी अर्भमुर्खकरण कार्िक्रम पर्हलो खडुर्कलोरुपन्देही २९७०१७ 

408-078/1/8 खेलकुद सामरी ी र्वतरण र्थु र्भजन सोसाइटीमर्िवारी १९६५०० 

409-078/1/8 बालम री स्थानीर्शासन सम्वन्धी अर्भमुर्खकरण कार्िक्रम पर्हलो खडुर्कलोरुपन्देही ३४५४९७ 

411-078/1/8 र्कशोरीहरुलाइजनर्ेतनामलुक तार्लम तथा सेनेटरी प्र्ाड र्वतरण मर्िवार सामार्जक सेवाकेन्र २९८०५० 

415-078/1/8 सव  वडामा न्र्ार्र्कसर्मर्तको काम कतिव्र् वारे प्रर्ार प्रसार स्माइल र्ाउन्डेशननेपाल ४९८८०० 

472-

078/2/30 

जनर्ेतना मलुक तार्लम मर्िवार सामार्जक सेवाकेन्र २९८००० 

476-

078/2/30 

कृर्कहरुको लार्गतार्लम र तरकारी र्वउ र स्पे्र टंकक र्वतरण लरु्म्वनी हले्पर्ाउन्डेशन नेपाल ४४७१७० 



क्रम भौर्र 

नम्बर 

भौर्र 

र्मर्त 

र्बर्र् बेरुज ुरकम 

491-078/3/7 व देर्शक रोजगारवाटर्केका व्र्र्क्तहरुलाई र्सपमलुक तार्लम र्थु र्भजन सोसाइटीमर्िवारी ४९५९०० 

494-078/3/7 मादक पदाथि खानेव्र्र्क्तहरुलाई जनर्ेतनामलुक तार्लम र्थु र्भजन सोसाइटीमर्िवारी १९७०६५ 

501-078/3/8 मर्हला नेततृ्व र्वकासतार्लम दर्लत सामार्जक र्वकासकेन्र २९५००० 

502-078/3/9 कक्षा १० पासछाराहरुको लार्ग कम्प्र्टुर तार्लम मर्िवार सामार्जक सेवाकेन्र २९९८०० 

512-

078/3/13 

खेलकुद सामरी ी र्वतरण र्थु र्भजन सोसाइटीमर्िवारी ९९५०० 

542-

078/3/17 

कोरोना महामारीबाटजनर्ेतनामलुक तथा और्धी र्वतरण स्माइल र्ाउन्डेशननेपाल २९८५०० 

554-

078/3/20 

कोरोना महामारीबाटबाच्नको जनर्ेतनामलुक तथा और्धी र्वतरण स्माइल र्ाउन्डेशननेपाल २९७००० 

544-

078/3/18 

डेगुं रोगबाट वाच्नकोलार्ग और्धी र्छडकाव गने स्माइल र्ाउन्डेशननेपाल १९६९०० 

555-

078/3/20 

र्वर्भन् न रोग तथामहामारी रोकथाम माईर्कङ तथा प्रर्ार प्रसार लरु्म्वनी हले्पर्ाउन्डेशन नेपाल ४९०७८० 

560-

078/3/20 

डेगुं रोगबाट वाच्नकोलार्ग और्धी खररद गरर स्पे्र गने स्माइल र्ाउन्डेशननेपाल १७४०७७ 

568-

078/3/21 

सहकारी र्शक्षा संर्ालनकार्िक्रम र्दगो सामदुार्र्कर्वकासका र्नर्म्त एकता ४९८८०० 

570-

078/3/21 

सामदुार्र्क र्वयालालर्माखेलकुद सामरी ी र्वतरण मर्िवार सामार्जक सेवाकेन्र १९८७०० 

574-

078/3/22 

छार छाराहरुलाइश र्क्षक सामरी ी र्वतरण लरु्म्वनी हले्पर्ाउन्डेशन नेपाल २९९२५० 

577-

078/3/22 

कम्प्र्टुर र तार्लमर्वयालालर्का वालवार्लकालाइ मर्िवार सामार्जक सेवाकेन्र २९९६०० 

584-

078/3/24 

बिृ बिृाहरुलाईस्वास््र् र्शर्वर र्थु र्भजन सोसाइटीमर्िवारी ३९८७८० 

584-3/24 असहार् वालवार्लकालाईश र्क्षक सामरी ी र्वतरण मर्िवार सामार्जक सेवाकेन्र ४९८५५० 

585-3/24 च्र्ाउ खेर्त तार्लम तथार्वउ र्वतरण मानसरोवर टेर्क्नकलटे्रर्नङ्ग इर्न्स्टच्र् ट २४९००० 



क्रम भौर्र 

नम्बर 

भौर्र 

र्मर्त 

र्बर्र् बेरुज ुरकम 

598-3/24 गररव र्वयालाथीलाईझोला र्वतरण स्माइल र्ाउन्डेशननेपाल १९८५०० 

607-3/25 कृर्र् कार्िको लार्ग र्वउर्वजन खररद दर्लत सामार्जक र्वकासकेन्र १९८७०० 

608-3/25 कृर्र् कार्िको लार्ग र्वउर्वजन खररद दर्लत सामार्जक र्वकासकेन्र १९८२०० 

611-3/25 साविजर्नक सुनवुाईकार्िक्रम जलेश्वर पर्ब्लक र्मर्डर्ाप्रा र्ल १६९५०० 

634-3/30 च्र्ाउ खेर्त तार्लम तथार्वउ र्वतरण नेपाल र्पछडा वगिउत्थान र्वकास सिं १९९७०० 

677-3/30 साविजर्नक सुनवुाईकार्िक्रम जलेश्वर पर्ब्लक र्मर्डर्ाप्रा र्ल ९९९९९ 

687-3/30 मास्क वनाउने तार्लम ग्लोवल टे्रर्नङ्गसेन्टर ४५०००० 

688-3/30 र्कटनाशक और्धी स्प्रे स्माइल र्ाउन्डेशननेपाल ९९६५०० 

689-3/30 क्रस्टलको माला र्रुी औठी लगार्त वस्तु वनाउने तार्लमा ए र्ोर टे्रर्नङ्गसेन्टर प्रा र्ल ४५०००० 

   जम्मा   १४२९३५९५ 
 

३८    अनगुमन तथा सम्परीक्षण  

स्थानीय सरकार सिालन ऐन,२०७४ को र्दफा ८४ मा िेरुजू फर्छ्यौट गने व्यवस्था रहेको छ ।सोही एनको र्दफा ८४(२) 
(घ) मा िेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम कतयव्य प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको हनु ेव्यवस्था छ । यो वर्यको लेखापरीक्षणको 
क्रममा भई सबपरीक्षण भई गत िर्यसबमको िाँकी िेरुज ुतनबनानसुार रहेको छ । 

 

गत वर्यसबमको िाँकी िेरुजू 
(A) 

यो वर्य संपरीक्षण गररएको 
िेरुजू(B) 

गत िर्यसबमको िाकँी 
िेरुजू  (C=A-B) 

167716016 18521084 149194932 
 

 

  

३९    र्स वर्ि र्र्छ्र्ौट भएको वेरुजकुो र्स्थर्त र्नम्नानसुार रहकेो छ । 

र्स.नं आ.व. वेरुज ुदर्ानं. वेरुजकुो संर्क्षप्त व्र्होरा बेरुज ुर्र्छ्र्ौट । सम्परीक्षणको आधार सम्परीक्षण 

 

  



क्रम भौर्र 

नम्बर 

भौर्र 

र्मर्त 

र्बर्र् बेरुज ुरकम 

१ 2076/077 1.11 आ.व. 2076/077 को र्वपतको 

(कोर्भड तर्ि ) श्रेस्ता लेखापरीक्षणको 

क्रममा पेश नभएको रु.21785554 

खर्िको र्वलभरपाई, कार्ािलर्को र्नणिर् तथा र्नम्नानसुार खर्ि भएको 

गोश्वारा भौर्र पेश भएकोमा परीक्षण गरी संपरीक्षण 

(गो.भौ.नं२१,49,50,51,52,53,54,55,56,60,59,61,62,63,64

,65,68,75,76,77,78,79,32,30,27,26,25,24,22,23,38,37

,36,35,45,42,46,48,71,72,69,81,70,66,67) 

18115470 

२ 2074/75 39 बढी री ेड भकु्तानी भएको शेखरनाथ अर्ािलले उक्त रकम बेरुज ुदार्खला गरेकोले संपरीक्षण 6046 

३ 2076/77 32 र्नर्म र्वपरीत भिा र्लएको केशब नन्द बर्नर्ाले दार्खला गरेको प्रमाण पेश भएको 42075 

४ 33 र्नर्म र्वपरीत भिा र्लएको केशब नन्द बर्नर्ाले दार्खला गरेको प्रमाण पेश भएको 39525 

५ 32 र्नर्म र्वपरीत भिा र्लएको र्दनेश कुमार र्ादवले दार्खला गरेको प्रमाण पेश भएको 42075 

६ 38.5 पाररश्रर्मक कर दार्खला नगरेको र्वनोद प्रसाद बरई आर्कर दार्खला प्रमाण पेश भएको 26816 

7 32 र्नर्म र्वपरीत भिा र्लएको शम्भारथ प्रसाद हररजनले दार्खला गरेको प्रमाण पेश भएको 19635 

8 33 र्नर्म र्वपरीत भिा र्लएको शम्भारथ प्रसाद हररजनले दार्खला गरेको प्रमाण पेश भएको 6375 

9 36 र्नर्म र्वपरीत भिा र्लएको शम्भारथ प्रसाद हररजनले दार्खला गरेको प्रमाण पेश भएको  16200 

10 33 र्नर्म र्वपरीत भिा र्लएको सरु्नता कलवारले दार्खला गरेको प्रमाण पेश भएको 31875 

11 36 र्नर्म र्वपरीत भिा र्लएको र्नम्नानसुार पदार्धकारी तथा कमिर्ारीहरुले दार्खला गरेको प्रमाण पेश 

भएकोले संपरीक्षण 

147942 

व्र्र्क्तको नाम रकम रु. 

सरस्वती पौडेल 25380 

पशपुती ग रे 32391 

सवुाश धोवी 16200 

हररशंकर कलवार 16200 

र्र्न्तामर्ण भण्डारी 25380 

राम प्रसाद ज्ञवाली 32391 



क्रम भौर्र 

नम्बर 

भौर्र 

र्मर्त 

र्बर्र् बेरुज ुरकम 

जम्मा 147942 

12 33 र्नर्म र्वपरीत भिा र्लएको आशतुोर् र्रपाठीले दार्खला गरेको प्रमाण पेश गरेकोले संपरीक्षण 17850 

13 32 र्नर्म र्वपरीत भिा र्लएको राम प्रसाद ज्ञवालीले दार्खला गरेको प्रमाण पेश गरेकोले संपरीक्षण 9200 

जम्मा 18521084 
 

४०    अयालावर्धक वेरुज ु 

यस पातलकाको 2077।78 सबमको फछ् यौट गनय िाँकी िेरुजकुो स्स्थतत रे्दहायअनसुार रहेको छ । 

गत वर्यसबमको 
िाँकी िेरुजू 

(A) 

यो वर्य संपरीक्षण 
गररएको 
िेरुजू(B) 

यो वर्य 
कायम 

िेरुजू(C) 

संपरीक्षणिाट 
कायम 

िेरुजू(D) 

अध्याववधक िाँकी 
िेरुजू  

(E=A-B+C+D) 

167716016 18521084 8674969

0 

0.0 235944622 

 

 

  

 


