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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील 
रहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापूणा उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पाना स्विन्ि एवम ्
गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्ििा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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 र्वषर्ः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।  

श्री अध्र्क्ष ज्रू्, 

तिवेणी गाउँपातलका, 
गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, रोल्पा । 

         
    नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको 
छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० (३) र दफा २२ बमोर्जम कारवाहीको लातग 
अनरुोध छ । 

 
............................... 

                                                                     नारार्ण एम.सी. 
( नार्व महालेखापरीक्षक) 

 
बोधाथाः 
सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्िालर्,  

तसंहदरवार, काठमाडौँ – प्रतिवेदन संलग्न छ । 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु 
उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, 
सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि 
साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु 
गरी सशुासन प्रबर्द्ानमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाट 
स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गना 
सहर्ोग पगु्न ेअपके्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शािा प्रबर्द्ान हनुे र्वश्वास तलइएको छ 
।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षपेण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पट क कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, बजेट 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पिाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खचा 
गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि अनदुान र्फिाा नगरेको, र्विरणमूखी खचाको 
बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवरृ्त्त देर्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको 
छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् 
अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका     छन ्।  

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

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपके्षा 
गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्रर्ााउन े स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा 
प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरु सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 
 

                (टंकमर्ण शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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र्वषर्ः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

 

श्री अध्र्क्ष ज्रू्, 

तिवेणी गाउँपातलका, 
गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, रोल्पा । 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले तिवेणी गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि आर् व्र्र् र्ववरण 
िथा लेखा र्टप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असरबाहेक, 

पेश भएको २०७७ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७६।७७ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि आर् 
व्र्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभिू रुपमा सही िथा र्थाथा अवस्था 
र्चिण गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१. लेखापरीक्षणबाट रु.१ करोड ५५ लाख ८४ हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु. १० लाख २० 
हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुापने रु.१५ लाख ७८ हजार तनर्तमि गनुापने रु.३५ लाख ९९ हजार पेश्की बाँकी 
रु.९३ लाख ८७ हजार रहेको छ ।   

२. लेखापरीक्षणमा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 207८।०१।२८ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन 
उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा सर्हिका प्रमाण कागजािका आधारमा फछ र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अर्न्िम 
प्रतिवेदन पाना २२(बाईस) र्सै साथ संलग्न छ । 

३.आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेस्की बाहेक सम्पर्त्त िथा 
दार्र्त्व र्र्कन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ। र्वत्तीर् 
र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्ि छौँ । त्र्सका लातग स्वीकृि आचारसंर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका 
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"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षण संस्था" 

छौँ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त 
छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   

र्वत्तीर्र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि 
कानूनबमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण 
सारभिू रुपमा गलि आकँडारर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्िण प्रणाली लाग ु गने र्जम्मेवारी 
नगरपातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ ।नगर कार्ापातलका, नगर प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिू रुपमा गलि आकँडारर्हि रहेको होस भतन 
उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा 
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि 
कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता 
लगाउन सक्ने तनर्िििा भने हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना 
सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिू रुपमा गलि 
आकँडा मातनएको छ ।  
 

 

 

    नारार्ण एम. सी. 
 ( नार्ब महालेखापरीक्षक) 

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 
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परिचय – स्थानीय नेततृ्वको ववकास गरै्द स्थानीय शासन पद्धततलाई सदुृढ गिी स्थानीय तहमा ववधावयकी, काययकािीणी ि 
न्यावयक अभ्यासलाई संस्थागत गनय स्थानीय सिकािको संचालन गने उद्देश्यले यस पातलकाको स्थापना भएको हो।स्थानीय 
सिकािले संचालन गने काययमा सहकारिता, सह–अस्स्तत्व ि समन्वयलाई प्रवद्धयन गनुय ि स्थानीय सिकािका काममा 
जनसहभातगता, उत्तिर्दावयत्व, पािर्दस्शयता सतुनस्ित गिी नागरिकलाई गणुस्तिीय सेवा प्रर्दान गनुय पातलकाको उद्देश्य िहेको छ।यस 
पातलका अन्तगयत ७ वडा, ३७ सभा सर्दस्य, २०५.३९ वगय वकलोतमटि क्षेत्रफल तथा २५ हजाि ९५७ जनसंख्या िहेको छ ।                      
 

स्थानीय संस्चत कोष : स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ६९ ि ७२ बमोस्जम यस गाउपातलकाले ववस्त्तय 
हस्तान्तिणबाट प्राप्त अनरु्दान तथा सहयता, आन्तरिक आम्र्दानी ि स्थानीय सिकािबाट सञ्चालन भएको आयोजनाहरु समेतको 
आयव्यय वहसाबको आतथयक वषय २०७६।७७ को समग्र संस्चत कोषको संस्क्षप्त अवस्था तनम्नबमोस्जम िहेको छ।  

 

तस.नं 

आयतफय  तस.नं व्ययतफय  

ववविण िकम िकम 
 

ववविण िकम िकम 

१  गत वषयको स्जम्मेवािी 
 

५५२६९१२३.०३ १ चाल ुखचय २०५९६४४०७ २०५९६४४०७ 

 

क) नगर्द 
  

२ प ूँजीगत खचय १८४७३१०७३ १८४७३१०७३ 

 

ख) बैँक  ५५२६९१२३.०३ 
 

३ ववस्त्तय व्यवस्था भकु्तानी 
  

२ िाजस्व ( आन्तरिक आय) 
 

६०३१२९९८.०३ 
 

क) ऋण भकु्तानी 
  

 

क) आन्तरिक िाजस्व ५०५५९२५.०४ 
 

 

ख) ब्याज भकु्तानी 
  

 

ख) िाजस्व बाूँडफाूँड ५५२५७०७२.९९ 
 

 

ग) अन्य भकु्तानी 
  

 

ग) अन्य आय 
  

४ लगानी 
  

३ ववस्त्तय हस्तान्तिण संघ 
 

२७८२८५००० 

 

ऋण लगानी 
  

 

क) ववस्त्तय समानीकिण अनरु्दान ९१७00000.0 
 

 

शेयि लगानी 
  

 

ख) सशतय अनरु्दान १६८२८५०००.0 
 

 

अन्य लगानी 
  

 

ग) समप िक अनरु्दान 1३३00000.0 
 

५ धिौटी वफताय 
  

 

घ) ववशेष अनरु्दान ५००००००.0 
 

६ जनश्रमर्दान वफताय 
  

४ प्ररे्दश सिकािबाट प्राप्त अनरु्दान 
 

३५३३९००० ७ कोष वफताय 
  

 

क) ववस्त्तय समानीकिण अनरु्दान 4१३९000.0 
 

८ मौज्र्दात 
  

 

ख) सशतय अनरु्दान ८००००००.0 
 

 

क) बैँक मौज्र्दात 
 

48433279.39 

 
ग) समपिुक अनरु्दान १५०००000.0 

  
चाल ुखचय खाता ११८७७३१२.१७ 

 

 
घ) ववशेष अनरु्दान ८२०००००.0 

  
प जीगत खचय खाता ७२९६७९५.७८ 

 

५ अन्ति स्थानीय तहबाट प्राप्त 
   

संस्चत खाता २९२५९१७१.४४ 
 

६ अन्य 
 

२९४०००० 

 

ख) नगर्द मौज्र्दात 
  

 

क) क्षेत्रीय शहिी ववकास योजना 
  

९ शसतय अनरु्दान वफताय 
  

 

ख) सडक बोडय नेपाल 
  

१० गत बषयको बढी अल्या 
  

 

ग) पययटन बोडय नेपाल 
  

११ जनश्रमर्दान मौज्र्दात 
  

 

घ) प्ररे्दश सिकाि समपिुकगत आ व 
  

१२ धिौट मौज्र्दात ९७७३१९.८८ ९७७३१९.८८ 

 ङ स्जल्ला समन्वय सतमतत २९४००००  १३ कोष खाताको मौज्र्दात 
  

७ ववतभन्न कोषतफय को आय ६९८२६३८.३ ६९८२६३८.३ 
    

८ जनसहभातगता (नगर्द) 
  

  

  

९ ववषयगत तनकायबाट प्राप्त 
  

  
  

१० धिौटी आय 
 

९७७३१९.८८ 
  

  

 क गत आ व मौज्र्दात २९८१४३.८८ 
     

 ख चाल ुआ व को आय ६७९१७६.0 
     

११ लगानीको साूँवा वफताय 
  

  

  

१२ अन्य ववववध आय 
  

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

 

जम्मा 
 

४४०१०६०७९.२७ 

 

जम्मा 
 

४४०१०६०७९.२७ 
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       आ.व. २०७६।७७    कायायलयको नाम M तत्रवेणी गाउपातलका िोल्पा । व उ स्श न ववतभन्न 
र्दफा भौ.नं, तमतत ि ब्यहोिा बेरुज  िकम 

 लेखापिीक्षणमा पेश भएको शे्रस्ता तथा आतथयक कािोबािहरुको जोस्खम ववश्लषेण, लेखापिीक्षण नीतत, मापर्दण्ड, 
व्यवस्थापन प्रतततनतधत्व पत्र, लेखापिीक्षण मागयर्दशयन, व्यवसावयक लेखापिीक्षणका असल अभ्यासको आधािमा 
तयाि गिीएको स्वीकृत लेखापिीक्षण योजना, काययक्रम ि लेखापिीक्षणको ववतध अनसुाि लेखापिीक्षण सम्पन्न 
गरिएको छ । लेखापिीक्षकको स्जम्मेवािी लेखापिीक्षणको तनष्कषय सवहत प्रततवेर्दन जािी गनुय हो भने आतथयक 
कािोबाि ि ववस्त्तय ववविणको शदु्धताको स्जम्मेवािी व्यवस्थापन पक्षको िहेको छ । उक्त आधािमा लेखापिीक्षण 
सम्पन्न गिी रे्दस्खएका व्यहोिाहरु उपि तमती २०७८।१।१८ मा व्यवस्थापनसूँग छलफल गिी कायम भएका 
व्यहोिाहरु तनम्न अनसुाि छन ्:  

 

  ववत्तीय ववविण ववश्लषेण  

1.  ववत्तीय ववविण – स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ को र्दफा ७२ मा गाउूँपातलका तथा गाउपातलकाले 
प्रत्येक वषयको साउन एक गतेरे्दस्ख आगामी वषयको असाि मसान्तसम्मको अवतधलाई आतथयक वषय कायम गिी 
आय ि व्यवयको वहसाव िाख्नपुर्दयछ । सोही ऐनको र्दफा ६९ मा तोकीय अनसुाि गाउूँपातलका तथा 
गाउपातलकाले आफ्नो आतथयक कायय प्रणलीको व्यवस्थापन गनुयपर्दयछ । यस सम्बन्धमा रे्दस्खएका व्यहोिा रे्दहाय 
बमोस्जम छन ्

 स्थानीय तहले संस्चत कोषमा गत ववगतको बाूँकी यस वषय प्राप्त िकम ि संस्चत कोषवाट भएको खचय स्पष्ट 
रे्दस्खने गिी खाता िाखेको छैन । 

 लेखापिीक्षणका क्रममा बैंक नगर्दी वकताब तथा पेश्की खाता अद्यावतधक तथा प्रमाणीत निहेको कािण 
स्थानीय तहले पेश गिेको आय–व्यय ववविण यथाथय मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

 स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनयम ७२(२) मा नेपाल सिकािले तनधायिण गिे बमोस्जमको 
आय ि व्ययको वगीकिण तथा खचय शीषयक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गनुयपने तथा तनयम ७६(२) मा 
महालेखा पिीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोस्जमको ढाूँचामा लेखा िाख्नपुने व्यवस्था गिेकोमा यस पातलकाले 
२०७६।२।१९ मा महालेखापिीक्षकबाट स्वीकृत भएको NEPSAS based ढाूँचामा प्रततवेर्दन तथा लेखाङ्कन 
गिेको पाईएन । 

त्यसैले तोकेबमोस्जमका ववत्तीय ववविणहरु तथा खाताहरु अद्यावतधक गिी आय ि व्ययको वास्तववक स्स्थतत 
रे्दस्खने गिी लेखांकन गनुयपर्दयछ । 

 

2.  स्जम्मेवािी फिक पिेको – स्थानीय तहको सस्ञ्चत कोषमा गत ववगतको बाूँकी, यस वषय प्राप्त ि खचय भएको िकम 
स्पष्ट रे्दस्खने गिी वहसाब िाख्न ेि स्जम्मेवािी एवकन गनुयपर्दयछ । ति स्थानीय तहको लेखापिीक्षण प्रततवेर्दनअनसुाि 
गत वषयको अन्त्यमा रु.५,६७,७०,८८५.८७ मौज्र्दात कायम भएकोमा यो बषयको शरुुमा 
रु.५,५२,६९,१२३.०३ स्जम्मेवािी सािेको रे्दस्खयो । जस अनसुाि लेखापिीक्षण प्रततवेर्दनमा उल्लेख भएको 
भन्र्दा रु.१५,०१,७६२.८४ घटी स्जम्मेवािी सिेको सम्बन्धमा यवकन गनुयपने रे्दस्खएको रु. 

 

 

 

 

१५०१७६२.८४ 

3.  बैक वहसाब तमलान : स्थानीय तह सिकाि संचालन ऐन, २०७४ को र्दफा ७६(२) बमोस्जम स्थानीय तहले 
आफ्नो कािोबािको लेखा महालेखा तनयन्त्रक कायायलयको तसफारिशमा महालेखापिीक्षकबाट स्वीकृत भएको 
ढाूँचामा िाख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोस्जम मातसक रुपमा से्रस्ता ि बैक खाताको वहसाब तमलान ववबिण तयाि 
गनुयपनेमा स्थानीय तहले सञ्चालन गिेको रे्दहायबमोस्जमको खाताको बैंक वहसाब तमलान ववविण २०७७ श्रावण 
मसान्तको से्रस्ता ि बैक खाताको वहसाब तमलान ववविण तयाि गिेको छ ।यस सम्बनधमा २०७७ असाि 
मसान्तको से्रस्ता ि बैक खाताको वहसाब तमलान ववविण पेश गनुयपने रे्दस्खएको छ । 

तस.नं. खाताको नाम शे्रस्ता अनसुाि बाूँकी 
बैंक स्टेटमेण्ट अनसुाि 

बाूँकी 
फिक 
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१. संस्चत कोष खाता २९२५९१७१.४४ २९२५९१७१.४४ ०।०० 

२. 
तत्रवेणी गापा चाल ुखचय 

खाता  
११८७७३१२.१७ ११८७७३१२.१७ 

०।०० 

३. 
तत्रवेणी गापा पजुीगत खचय 

खाता 
७२९६७९६.७६ ७२९६७९६.७६ 

०।०० 

 ४. प्रकोप व्यवस्थापन खाता  ६८६५१२ ७५२१५१ 
६५६३९ चेक साट्न 

बाकी िहेको 
५. धिौटी खाता ९७७३१९.८८ ९७७३१९.८८ ०।०० 

  
4.  आन्तरिक तनयन्त्रण प्रणालीीः स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन २०७४ को र्दफा ७८ वमोस्जम आन्तरिक तनयन्त्रण 

प्रणाली तयाि गरि लाग ु गनुयपनेमा लाग ुगिेको पाईएन। यस सम्वन्धमा रे्दस्खएका अन्य व्यहोिाहरु तपस्शल 
वमोस्जम िहेका छन ।  

 स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन 2074 को र्दफा 11 अनसुाि आफ्नो क्षेत्रतभत्रको आधािभतु तथयांक 
संकलन, अतभलेखांकन ि व्यवस्थापन गनुयपनेमा गिेको पाईएन ।  

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

 कायायलयको शे्रष्ता ि वैक ववचको वहसाव फिक पिे वा नपिेको सम्वन्धमा वैक वहसाव तमलान ववविण 
तयाि नगिेको कािण वहसाव तमलान भए नभएको सम्वन्धमा यवकन गनय सवकएन । 

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

 स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को र्दफा ६५, ६६ ि ६७ मा क्रमशीः स्थानीय िाजश्व पिामशय 
सतमतत, स्रोत अनमुान ि बजेट सीमा तनधायिण सतमतत ि बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सतमतत गठन 
गनुयपने व्यवस्था िहेकोमा पातलकाले उक्त सतमततहरु गठन गिेको पाईएन ।  

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

 पातलकाले स्जन्सी सामानको एकीकृत ववविण तथा सहायक स्जन्सी खाता अध्यावतधक नगिी वडा 
कायायलय तथा ववतभन्न संघ संस्थालाई ववतिण गिेको पाईयो  

 वडा कायायलयमा िहेका स्जन्सी समान अतभलेख पातलकाको म ल स्जन्सी खातामा अध्यावतधक गिेको 
पाईएन । 

 स्जन्सी तनरिक्षण प्रततवेर्दनमा उल्लेख भए अनसुाि ववतभन्न मालसामान ममयत तथा तललाम गनुय पनेमा 
गिेको पाईएन ।  

 मलु्य अतभववृद्ध कि तनयमावली २०53 को तनयम 6 क अनसुाि ठेक्का सम्झौता ि कि भकु्तानीको 
जानाकािी सम्वस्न्धत आन्तरिक िाजस्व कायायलयलाई नदर्दई आतथयक वषयको अन्तमा मात्र दर्दइएको तथा 
इ.टी. तड.एस. नगिेको । 

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

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

 सावयजतनक खरिर्द तनयमावतल 2064 को तनयम 7 ि 8 खरिर्द अनसुाि गरुुयोजना ि वावषयक खरिर्द 
योजना तयाि गनुयपनेमा तयाि गिेको पाईएन। 

 ठेक्काहरुको ववस्ततृ ववविण रे्दस्खने गरि ठेक्का खाता ि कस्न्टन्जेन्सी खाता िाखेको पाईएन। 

 स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन 2074 को र्दफा 74(2) अनसुाि सावयजतनक खरिर्द तनयमावली वनाई 
लाग ुगनय सक्ने व्यवस्था भएकोमा वनाएको पाईएन ।  

 सावयजतनक खरिर्द तनयमावली 2064 को तनयम 97 अनसुाि यस वषय काययसम्पन्न भएका आयोजना 
तथा काययक्रमहरु उपभोक्ता सतमततलाई हस्तान्तिण गनुयपनेमा गिेको पाईएन । 

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

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

 वाताविण संिक्षणको एवककृत दर्दघयकातलन योजना तयाि नगिेको  
 पातलकाको ववकास तनमायण व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्यक प्राववतधक तथा प्रशासतनक 

कमयचािीको ३३ जनाको र्दिबन्र्दी िहेकोमा ११ र्दिबन्र्दी रिक्त िहेको पाईयो । 

 सशुासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन तनयमावली २०६५ को र्दफा २८ अनसुाि नागरिक वडापत्रमा 
उल्लेस्खत सेवाहरुको कायायन्वयन स्स्थती अनगुमन गनय अनगुमन संयन्त्र तय गिेको पाईएन । 

 तनजामती सेवा ऐन 2049 वमोस्जम कायय ववविण वनाई लाग ुगिेको पाईएन । 

 तनजामती सेवा ऐन 2049 को र्दफा 7 ख 2 वमोस्जम तलवव प्रततवेर्दन पारित गिाएि मात्र तलव 
भत्ता भकु्तानी गनुयपनेमा कायायलयले तलवी प्रततवेर्दन पारित नगिी तलब खचय लेखेको पाईयो ।तलबी 
प्रततवेर्दन पारित नहुूँर्दा ग्रडेसमेत यवकन हनु सकेन । 

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

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

5.  सम्पस्त्त हस्तान्तिण : स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा  ९७, ९८ ि १०४ अनसुाि ववषयगत 
कायायलयको चल अचल सम्पस्त्त, र्दावयत्व तथा अतभलेख उक्त कायायलयहरु समावहत भएका पातलकामा स्वतीः 
हस्तान्तिण हनुे व्यवस्था छ ।यसिी हस्तान्तिण हनुे सम्प णय सम्पस्त्तको अतभलेख तथा स्जन्सी लगत खाता 
२०७५ असाि मसान्त तभत्र स्थानीय तहले तयाि गिी प्रततबेर्दन तयाि गनुयपने व्यवस्था गिेकोमा यस पातलकाले 
सम्पस्त्तको अतभलेख तथा स्जन्सी लगत तयाि नगिेको, कम््यटुि, ल्यापटप, वप्रन्टि, मोबाईल फोन सेट ि अन्य 
फतनयचि जस्ता म ल्यवान समानहरु स्जम्मेवािी सािेको पाईएन। यसिी स्जन्सी मालसामानको आम्र्दानी नजनाउूँर्दा 
स्जन्सी मालसामानहरु हिाउने ि  वहनातमना हनु सक्ने हुूँर्दा खरिर्द गरिएका मालसामानहरुको प्रकृतत अनसुाि 
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सम्बस्न्धत स्जन्सी खातामा आम्र्दानी जनाई स्जन्सी खाता अद्याबतधक गनुयपर्दयछ  

  बजेट तथा काययक्रम   

6.  बजेट पेश, पारित ि अस्ख्तयािी - स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ को र्दफा ७१ म स्थानीय तहले आगामी 
आतथयक वषयको िाजश्व ि व्ययको अनमुान काययपातलकाबाट स्वीकृत गिाई असाि १० गते तभत्र पेश गने ि यसिी 
पेश भएको बजेट छलफल गिी असाि मसान्ततभत्र सभाबाट पारित गनुयपने व्यवस्था छ । सोही ऐनको र्दफा 
७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दर्दनतभत्र स्थानीय तहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतलाई 
बजेट खचय गने अस्ख्तयािी प्रर्दान गनुयपने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष श्री साववत्रा कुमािी बढुा 
(घती)ले तमतत २०७६।३।१० गते रु.४७ किोड ८२ लाख ८ हजािको बजेट सभा समक्ष पेश गिेकोमा 
तमतत २०७६।३ । १० । मा पारित भएको छ ।यसैगिी स्थानीय तहका प्रमखुले तमतत २०७६।४।१० मा 
प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतलाई बजेट खचय गने अस्ख्तयािी प्रर्दान गिेको रे्दस्खन्छ।  

 

7.  गत बषयको र्दावयत्व - आतथयक काययववतध ववस्त्तय उत्तिर्दावयत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ३९(१३) बमोस्जम 
चाल ु बषयको बजेटले नखाम्ने गिी खचय गनय नहनुे ि खचय भएको अबस्थामा कायायलय प्रमखु ि ि आन्तरिक 
लेखापिीक्षकबाट श्रावण सात गतेतभत्र भकु्तानी बाूँकीको तबबिण म.ले.प.फा.नं.२२१ प्रमाणीत गिी िाख्नपुने 
व्यबस्था छ ।गाउूँपातलकाले आ.ब.२०७५/७६ मा ववतभन्न २९ वटा आयोजना लातग रु.३,०१,४६,११०।- 
भकु्तानी गिेको छ । गत बषयको भकु्तानीको लातग बजेट (आ.व.२०७६।७७) व्यबस्था नगिेको अबस्थामा 
उक्त िकम भकु्तानी गिेको छ ।अत: बजेटमा समावेश गिी भकु्तानी दर्दने तफय  कायायलयले ध्यान दर्दनपुने 
रे्दस्खन्छ ।  

 

8.  चौमातसक प ूँजीगत खचयीः आतथयक काययववतध तथा ववस्त्तय उत्तिर्दावयत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ३५ 
बमोस्जम तै्रमातसक प्रगतत ववविण वनाई पेश गनुयपने ि चौमातसक काययलक्ष्य तथा कययक्रम बमोस्जम 
काययसम्पार्दन सम्पन्न गिी कययक्रम कायायन्वयन गनुयपने व्यवस्था छ । कायायलयले उपलव्ध गिाएको ववविण 
अनसुाि चौमातसक खचयको स्स्थतत रे्दहाय बमोस्जम छ । वषायन्तमा हतािमा काम गिाउूँर्दा कामको गणुस्तिमा 
असि पने रे्दस्खएकोले तनयममा भएको व्यवस्था अनरुुप आषाढमा खचय गने परिपाटीमा तनयन्त्रण गनुयपर्दयछ । 

 

qm=;+= ah]6 pkzLif{s s'n vr{ 
rf}dfl;s vr{ 

k|yd rf}dfl;s bf];|f] rf}dfl;s t];|f] rf}dfl;s cfiff9 dlxgf 

१ संघीय समातनकिण अनरु्दान ६,९८,७१,२०० ० ६५,५४,८९३ ६३३१६३०७ ५,११,६९,८१४ 
२ संघीय सिकाि िाजश्व बाूँडफाूँड ६,०९,०३,०८९ ७६,६३,७४३ १५७०९१२३ ३७५३०२२३ २,४८,२९,३३१ 
३ संघीय समपिुक अनरु्दान ३०००००० ० ० ३०००००० ३०००००० 
४ संघीय ववशेष अनरु्दान ५०००००० ० ० ५०००००० ५०००००० 
५ संघीय सशतय १६,६८,२३,००० २,९८,०८,८३४ ३०७५१३७४ १०६२६२७९२ ७,२५,५८,९१० 
६ प्ररे्दश िाजश्व बाूँडफाूँड २८,४२,८३३ १२८९७७ ६५९९३० २०५३९२६ ७,६२,९९४ 
७ प्ररे्दश समातनकिण अनरु्दान २४,३६,११५ १,१३,४३० ३२२५०० २०००१८५ १५,०७,३०५ 
८ प्ररे्दश ववशेष अनरु्दान ८२,००,००० ० ० ८२,००,००० ८२,००,००० 
९ प्ररे्दश सशतय ८०००००० ० ० ८०००००० ७०००००० 
१० प्ररे्दश समपिुक अनरु्दान ७५,००,००० ० ० ७५,००,००० ७५,००,००० 
११ आन्तरिक श्रोत ५,४८,२०,५७१ २,६४,३४,४२७ ३८७४८१२ २४५११३३२. १,९९,२६,८८५ 
१२ स्थानीय पवुायधाि ववकास 

साझेर्दािी काययक्रम २५००००० ० ० २५००००० २५००००० 
   जम्मा ३९१८९६८०८ ६४१४९४११ ५७८७३६३२ २६९८७३७६५ २०३९५५२३९ 

पातलकाले उपलब्ध गिाएको ववविणअनसुाि बावषयक रु.   ३९,१८,९६,८०८।- तनकासा भएकोमा प्रथम 
चौमातसकमा रु.६,४१,४९,४११।-  अथायत १६ प्रततशत, र्दोश्रो चौमातसकमा रु.५,७८,७३,६३२।– अथायत १४ 
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प्रततशत ि तेश्रो चौमातसकमा रु. २६,९८,७३,७६५।– अथायत ७० प्रततशत खचय गिेको रे्दस्खएको छ । यसिी 
नै आषाढ मवहनामा मात्र रु.२०,३९,५५,२३९।–अथायत ५२ प्रततशत खचय रे्दस्खनलेु आषाढमा आएि खचयको 
चाप बढेको रे्दस्खएकाले सन्ततुलत खचय ब्यवस्थापन भएको रे्दस्खएन ।स्वीकृत काययक्रम अनसुाि चौमातसक रुपमा 
सन्ततुलत खचय हनुे गिी काययक्रम कायायन्वयन गरिनपुर्दयछ । 

9.  क्षते्रगत बजेट ि खचयको स्स्थततीः स्थानीय तहको एकीकृत, समानपुाततक ि दर्दगो ववकासका क्षेत्रगत रुपमा 
समानपुाततक बजेट ववतनयोजन गिी खचय गनुयपने हनु्छ ।यस पातलकाको २०७६।७७ को क्षेत्रगत बजेट ि 
खचयको स्स्थतत रे्दहायअनसुाि िहेको रे्दस्खन्छ । 

मखु्यक्षते्र वावषयकवजेट खचयिकम कुल खचय मध्ये प्रततशत 

आतथयकववकास 41324809 15052260 ३% 

सामास्जक के्षत्र 303972000 251570055 ५२% 

प वायधाि ववकास के्षत्र 202401851 149830968 ३१% 

वाताविण तथा ववपद्वव्यवस्थापन 5500000 4398015 १% 

काययसञ्चालन तथा प्रशासतनकखचय 84745191 65709164 १३% 

जम्मा ६३७९४३८५१ ४८६५६०४६२ १००% 

 

उपिोक्त ववविण अनसुाि सभाले ववतनयोजन गिेको बजेट मध्ये सामास्जकक्षेत्रमा सबैभन्र्दा बढी ५२ प्रततशत ि 
वाताविण तथा ववपद्वव्यवस्थापन मा सबै भन्र्दा घटीमा १ प्रततशत िहेको छ । 

 

10.  खचय तबश्लषेणीः पातलकाले यसबषय कुल आस्न्तिक आयबाट रु ५०५५९२५.०४ िाजस्व बाूँडफाूँड ि अनरु्दानबाट 
रु.५५२५७०७२.९९ समेत रु. ६०३१२९९८.०३ आम्र्दानी भएकोमा चाल ु तफय  रु.२०५९६४४०७ ि 
प ूँस्जगत तफय  रु.१८४७३१०७३ समेत रु.३९०६९५४८० खचय भएको छ । खचय मध्ये आन्तरिक आयको 
वहस्सा १.२९ प्रततशत िहेको छ । यसबषय पर्दातधकािी सववधामा रु.५२,००,०००।- खचय भएको छ जनु 
आन्तरिक आयको ९७ प्रततशत िहेको छ । पातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनरु्दान ि िाजस्व बाूँडफाूँडको 
िकमबाट  ५४ प्रततशत चाल ु ि ४६ प्रततशतमात्र प ूँस्जगत तनमायणमा खचय भएको रे्दस्खन्छ । यसबाट 
पातलकाहरुले तबकास तनमायण काययक्रम संचालनमा न्यनु खचय गिी प्रशासतनक काययमा बवढ खचय गिेको रे्दस्खन्छ 
। प्रशासतनक खचय तनयन्त्रण गरै्द प्राप्त अनरु्दान ि िाजस्व बाूँडफाूँडको िकम अतधकरुपमा तबकास तनमायणमा 
परिचालन गरिनपुर्दयछ । 

 

 संगठन तथा कमयचािी ब्यवस्थापन  

11.  प्रशासकीय संगठन ि कमयचािी व्यवस्थापन – स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ८३ बमोस्जम 
स्थानीय तहको काययबोझ, िाजस्व क्षमता, खचयको आकाि ि स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा िाखी 
कमयचािी समायोजन भएपतछ मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणका आधािमा स्थानीय तहमा संगठन संिचना 
कायम हनु े व्यवस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत सवहत ३३ र्दिबन्र्दी स्वीकृत िहेकोमा 
लेखापिीक्षण अवतध सम्म प्रमखु प्रशाकीय अतधकृत सवहत २२ जना पर्दप ती भएको रे्दस्खन्छ । लेखापिीक्षणको 
क्रममा प्राप्त ववविण अनसुाि कायय व्यवस्थापनका दृवष्टकोणले महत्वप णय मातनएका सब इन्जीतनयि, अ.सब 
इन्जीतनयि सवहत ११ पर्दहरु रिक्त िहेका छन ् । र्दिबन्र्दी बमोस्जम जनशस्क्तको प णयता नहुूँर्दा ववषयगत 
काययक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा पातलकाको समग्र कायय सम्पार्दनमा असि पिेको स्स्थतत छ । तसथय रिक्त 
पर्दहरु यथाशक्य तछटो प ततय गिी सेवा प्रवाह प्रभावकािी बनाउनपुर्दयछ । 

 

12.  स्थानीय तथयाङ्क, अतभलेख तथा स्रोत नक्साङ्कन : स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ११ बमोस्जम 
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रतभत्रको आधािभतु तथयाङ्क संकलन, अतभलेख ि सोको ब्यवस्थापन गनुयपने तथा आफ्नो 
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क्षेत्रतभत्रको शैस्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृततक श्रोत अन्तगयत खानी, जंगल तथा अन्य श्रोत, प वायधाि अन्तगयत 
सडक, पलु, खानेपानी लगायतको अतभलेख तथा श्रोत नक्साङ्कनसवहतको पातलकाको प्रोफाइल तयाि गनुयपने 
ब्यवस्था छ । पातलकाले स्थानीय तथयाङ्क सम्बन्धी नीतत, कान न ि सोको मापर्दण्ड बनाएको तथा स्रोत नक्साङ्कन 
गिेको  रे्दस्खएन । स्थानीय तहका हिेक प्राथतमकीकिणका वक्रयाकलाप सञ्चालनमा तथयाङ्कले महत्वप णय भतुमका 
खेल्न े हुूँर्दा सोको संकलन ि अतभलेख िाख्न ेकाययमा  पहल हनु ुआवश्यक छ । तथयाङ्कवेगि प्राथतमकतामा 
िास्खएका योजना, बजेट, प्रवक्रया ि कायायन्वयनले उस्चत साथयकता नपाउने हुूँर्दा यस तफय  पातलकाले अतभलेख 
ब्यवस्थापनमा ध्यान दर्दनपुर्दयछ । 

13.  वडा सस्चवको पर्दप ततय : पातलका अन्तगयतका वडा कायायलयबाट संचातलत सेवा प्रवाहमा महत्वपणुय भ तमका िहेका 
वडा सस्चवको र्दिबन्र्दी ि पर्दप ततयको अवस्था रे्दहाय बमोस्जम छ । रिक्त पर्दहरुको पर्दप ततय गनुयपर्दयछ । 

वडा संख्या वड सस्चवको र्दिबन्र्दी वडा सस्चवको पर्दप ततय रिक्त वडा सस्चव 

७ 

 

७ ५ २ 

 

 

14.  सेवाप्रवाहको स्स्थतत : स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा १०२ अनसुाि स्थानीय तहले आफ्नो 
अतधकािक्षेत्र तभत्रका ववषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अतधनमा िही आवश्यकता अनसुाि तनयम, तनरे्दस्शका, 
काययववतध ि मापर्दण्ड बनाई कायायन्वयनमा ल्याउन सक्ने ब्यवस्था अनसुाि ९ वटा ऐन, ३ वटा तनयमावली ि 
१२ बटा काययतबतध स्वीकृत गिी कायायन्वयनमा ल्याएको छ । यस वषय पातलकाबाट तनम्नअनसुाि सेवाप्रवाह 
गिेको ववविण प्राप्तभएको छ : 

ववविण जम्मा 
पस्िकिणतफय   

जन्मर्दताय  

!#$) मतृ्यरु्दताय 
बसाईसिाई र्दताय $%# 

वववाह र्दताय #^^ 

सम्बन्धववच्छेर्द र्दताय ९ 

प वायधाि ववकास सडक तनमायण 
 

 

          ० 

कालोपते्र सडक तनमायण 

कालोपते्र सडक ममयत 

ग्राभेल सडक तनमायण 

ग्राभेल सडक ममयत 

स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन,२०७४ अनसुाि पातलकाबाट प्रर्दान गरिने सेवाप्रवाहमध्ये पस्िकिण बाहेकका अन्य 
सेवा सञ्चालनमा सन्तोष जनक रे्दस्खएन । 

 

15.  योजना छनौट ि कायायन्वयन : स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा २४ बमोस्जम स्थानीय तहले 
योजना बनाउूँर्दा सहभातगतम लक, उत्पार्दनम लक ि प्रततफल प्राप्त हनुे प्रगततका योजना छनौट गरि 
प्राथातमकीकिण गनुयपने व्यवस्था छ ।  सभाबाट स्वीकृत बावषयक गाउूँ ववकास योजना २०७6÷७7 को 
अध्ययन गर्दाय पातलकाले स्वीकृत गिी सञ्चालन गिेको अतधकांश योजना न्य न बजेट भएका ि लागत प्रभावी हनु े
वकतसमले संचालन गिेको पाइएन । पातलकाले यस वषय संचालन गिेका योजना रे्दहाय अनसुाि छन ्।  

रु १ लाख 
सम्म 

रु १ लाख रे्दस्ख 
५ लाखसम्म 

रु ५लाख रे्दस्ख 
१० लाखसम्मका 

रु १० लाखभन्र्दा 
बढीको 

जम्मा 

७५ १२३ १६ १८ २३२ 

उपिोक्त ववविण अनसुाि पातलकाले यस वषय रु.५० हजाि रे्दस्ख २५ लाख सम्मका जम्मा २३२ वटा योजना 
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संचालन गिेकोमा रु.१ लाख भन्र्दा मतुनका मात्र ७५  वटा योजनाहरु िहेका छन ्। त्यसैले साना िकमका धेिै 
योजनाहरु संचालन गर्दाय कायायलयको जनशस्क्त वषै भरि योजना व्यवस्थापनमा खवटन ुपने, संचातलत योजनाबाट 
चाल ुप्रकृस्त्तका काययमा बढी खचय भई लागत प्रभावी नहनु ेतथा तनमायण काययको गणुस्तिमा समेत नकािात्मक 
असि पने अवस्था तफय  ध्यान दर्दन ुपर्दयछ । 

  कान न तनमायण एवं कायायन्वयन  

16.  कान न ि सञ्चालन स्स्थतत – स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा १०२ अनसुाि स्थानीय तहहरुले 
आफ्नो अतधकािक्षेत्र तभत्रका ववषयमा ऐन तथा सोको अतधनमा िही तनयम तनरे्दस्शका, काययववतध ि मापर्दण्ड बनाई 
कायायन्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । जसअनसुाि स्थानीय तह सञ्चालनको लातग संघीय मातमला तथा 
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ३० नम ना कान नहरु बनाई उपलब्ध गिाएकोमा यस पातलकाले हालसम्म १ 
वटा ऐन,  ८ काययववतध लगायत १० वटा काननु तनमायण गिी कायायन्यनमा ल्याएको छ  । अन्य कान नहरु 
तनमायण गिी कायायन्वयनमा ल्याउन ुपर्दयछ । 

 

17.  न्यायीक सतमतत – स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ४६ रे्दस्ख ५३ सम्म न्यावयक सतमततको 
अतधकाि क्षेत्र तथा न्याय सम्पार्दन प्रवक्रयाको व्यवस्था गिेको छ । सतमततमा पिेको उजिुीमध्ये मेलतमलाप 
प्रकृततका आधािमा वववार्द  र्दताय भएको ३ मवहनातभत्र टुङ्गो लगाउन ेव्यवस्था छ । लेखापिीक्षणको क्रममा प्राप्त 
ववविण अनसुाि गतबषय फछ्र्यौट वा कािबाही वकनािा गिी टुङ्गो लगाउन यो बषय थप भएको ९ वववार्द र्दताय 
भएकोमा ९ वटा फछ्र्यौट भएको रे्दस्खन्छ ।  

 

18.  आन्तरिक लेखापिीक्षण - स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को र्दफा ७७ (२) मा स्थानीय तहले आतथयक 
कािोबािको तनयतमतता, तमतव्यवयता, काययर्दक्षता ि प्रभावकािीताको आधािमा प्रत्येक चौमातसक समाप्त भएको एक 
मवहना तभत्र आन्तरिक लेखापिीक्षण गिाउन ुपने उल्लेख छ । ति पातलकाले यस वषयको आतथयक कािोबािको 
आन्तरिक लेखापिीक्षण चौमातसक गिाएको छैन ।तसथय काननुमा तोवकए बमोस्जम आतथयक कािोबािको 
आन्तरिक लेखापिीक्षण गिाई आन्तरिक तनयन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकािी बनाउने तफय  ध्यान दर्दनपुर्दयछ । 

 

  पर्दातधकािी सवुवधा  

19.  खाना तथा ववववध खचय – स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ७१ बमोस्जम व्ययको बजेट अनमुान 
आन्तरिक आयको परितधतभत्र िही औस्चत्यताको आधािमा ववववध खचय गनुयपने व्यवस्था छ । पातलकाले यस वषय 
खाना तथा ववववधतफय  मात्र रु.२,००,०००।-खचय गिेको छ ।औस्चत्यताका आधािमा खचय लेख्न े प्रणालीको 
ववकास गनुयपर्दयछ ।  

 

20.  आतथयक सहायता – स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको िकमबाट आतथयक सहायता, चन्र्दा, 
पिुस्काि एवं संस्थागत अनरु्दान ववतिण गनय पाउने व्यवस्था िहेको रे्दस्खंरै्दन । ति पातलकाले यस वषय  
रु.७,०३,०००।- आतथयक सहायता ववतिण गिेका छन ् ।आतथयक सहायता खचय लेख्न े काययमा तनयन्त्रण 
गनुयपर्दयछ । 

 

  अनरु्दान वफताय, ववतिण ि उपयोग  

21.  अनरु्दान वफताय – संघीय एवं प्ररे्दश सिकािको कान न एवं काययववतध बमोस्जम ती तनकायबाट स्थानीय तहमा प्राप्त 
हनुे समातनकिण वाहेकका अनरु्दान खचय नभई बाूँकी िहेको अवस्थामा सम्बस्न्धत तनकायमा वफताय गनुयपने 
व्यवस्था िहेको छ । प्राप्त ववविण (सतु्रको अनसु ची १२ ि २१) अनसुाि २०७७ असाि मसान्तमा 
रे्दहायबमोस्जमको अनरु्दान खचय नभई बाूँकी िहेकोमा वफताय गिेको छ ।  

अनरु्दान प्रर्दान गने अनरु्दानको प्रकाि प्राप्त िकम खचय िकम वफताय िकम 
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तनकाय 

संघीय सिकाि शसतय  १५३०३०००० १३८५४७७६१ १४४८२२३९ 

 ववषशे ५०००००० ५०००००० ० 

 समपिुक १३३००००० २६२५००० १०६७५००० 

प्ररे्दश सिकाि शसतय  ८०००००० ७९१२१८७ ८७८१३ 

 ववषशे ८२००००० ७९८५३९८ २१४६०२ 

 समपिुक १५०००००० ६८३५४७२ ८१६४५२८ 

 जम्मा २०२५३०००० १६८९०५८१८ ३३६२४१८२  
22.  कल्याण कोष – स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ९१ बमोस्जम स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका 

आफ्नो र्दिबन्र्दीमा काययित प्रत्येक कमयचािीले खाईपाई आएको मातसक तलबबाट १० प्रततशत िकम कट्टा गिी 
सो िकम बिाबिले हनु आउने िकम थप गिी जम्मा गनुयपने व्यवस्था छ । पातलकाले यस वषय कमयचािी 
कल्याण कोषमा रु ५०००००।०० ट्रान्सफि गिेको छ।ति उक्त कोषको संचालन सम्बन्धी पातलकाबाट कुनै 
ऐन कान नको व्यवस्था भएको रे्दस्खएन । पातलकाले कायायववधी बनाएि खचय लेख्न ेतफय  ध्यान दर्दनपुने रे्दस्खन्छ । 

 

 

 

 

 

23.  टुके्र खरिर्दीः – सावयजतनक खरिर्द ऐन, २०६३ को र्दफा ८ बमोस्जम प्रततस्पधाय तसतमत नहनुे गिी खरिर्द गनुयपने 
व्यवस्था छ । त्यस्तै सावयजतनक खरिर्द तनयमावलीमा रु.५ लाखसम्मको खरिर्द कायय सोभैm गनय सवकन,े रु.५ 
लाखभन्र्दा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबन्र्दी र्दिभाउपत्रबाट ि सोभन्र्दा मातथ बोलपत्रको माध्यमबाट खरिर्द गने 
व्यवस्था छ।त्यस्तै सोझै खरिर्द कायय गर्दाय एक आतथयक वषयमा सीमाभन्र्दा बढीको खरिर्द गनय नहनु ेएवं एउटा 
आप ततयकतायसंग एक पटकभन्र्दा बढी सोभैm खरिर्द गनय नहनुे उल्लेख छ। पातलकाले ववद्यालयहरुमा 
आई.तस.वट.ल्याब तनमायणका लातग खरिर्द गर्दाय प्रततस्पधाय तसतमत हनुे गिी टुक्रा टुक्रा पािी कम्यटुि लगायतका 
इलेस्क्ट्रक सामाग्री  सोझै खरिर्द गिेको छ ।  

गो.भौ.नं. ।तमतत ववद्यालयको नाम  आपतुीकतायको नाम    िकम 

६४।२०७७-३-२१ 

(शशतय चाल ु) 

सिस्वती मा.वव. गगुल टे्रडसय ५,२०,४९४।- 

६८।२०७७-३-२२ शकु्र मा.वव. गगुल टे्रडसय ४,५३,९९४।- 

७४।२०७७-३-२४ सिस्वती मा.वव. गगुल टे्रडसय ४,६५,४९५।- 

८१।२०७७-३-२५ तसद्धित्न मा.वव. गगुल टे्रडसय ४,७६,३९५।- 

८४।२०७७-३-२५ बालकल्याण नमनुा आ.वव. गगुल टे्रडसय ५,१२,९८८।- 

१२०।२०७७-३-३१ बाल कल्याण मा.वव. गगुल टे्रडसय ४,९९,०००।- 

  जम्मा  २९,२८,३६६।-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायायलयको भनाई : स्शक्षा तफय को काययक्रम कायायन्वयन पसु्स्तकाको बुंर्दा ९.७ मा ववद्यालय लाई आई.तस.वट.ल्याब तनमायणका लातग 
एकमषु्ठ तनकाशा उपलब्ध गिाउने उल्लेख भए अनसुाि ववद्यालयलाई तनकाशा गिाएको ि ववद्यालयहरुले आफै खरिर्द गिेको जवाफ पेश 
गिेको छ । पातलकाले आगामी दर्दनमा खरिर्द गर्दाय प्रततस्पधाय अपनाउन ुपने रे्दस्खन्छ ।  
24.  कायायलयले ववद्यालय अनसुाि चौमातसक तनकासा िस्जष्टि कायम गिी सोही अनसुाि माग फािाम तभडान गिी 

स्शक्षकहरुको तलब भत्ता तनकासा गनुयपनेमा तनकासा िस्जष्टि तयाि गिेको छैन । 

 

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

26.  ववद्यालय काययक्रम कायायन्वयन पसु्स्तका २०७६/77  को खण्ड १, काययक्रम कायायन्वयन सम्बन्धी मागयर्दशयन 
(बरु्दा नं. १८ ठ) अनसुाि स्थानीय तहले ववद्यालयहरुमा जाने सबै प्रकािका अनरु्दानहरुलाई व्यवस्स्थत गनय ि 
स्शक्षामा हनुे लगानी प्रभावकािी बनाउन आफ्नो तहको संयन्त्रमा अनरु्दान व्यवस्थापन यतुनट तनमायण गिी 
अनरु्दानको  तनकासा गने व्यवस्था गिेकोमा सो अनसुाि कायय गिेको पाइएन । 

 

27.  ग्रडे भकु्तानीीः  गाउपातलकाले स्शक्षा वकतावखानाले पारित गिेको तलबी प्रततवेर्दन अनसुाि स्शक्षकहरुको 
तलबभत्ता भकु्तानी गनुयपर्दयछ । नमनुा छनौट गिी पिीक्षण गर्दाय स्शक्षा वकतावखानाबाट पारित तलवव प्रततवेर्दन 
भन्र्दा तनम्न स्शक्षकको ग्रडे िकम बवढ भकु्तानी भएको रे्दस्खएको छ । सो ग्रडे िकमको सम्बन्धमा भकु्तानी 
पाउने आधाि पेश गनुयपने अन्यथा असलु गनुयपने रु. 

स्शक्षकको नाम ववद्यालयको नाम ग्रडे संख्या र्दशै समेत ग्रडे िकम बढी ग्रडे िकम (क.सं कोष थप समेत) 
नि बहार्दिु बढुा अितनको मा.वव. नवुागाूँऊ १३ ९४० १३,३४८।- 

 

 

 

 

 १३,३४८ 

28.  स्शक्षक र्दिवन्र्दी – गाउपातलकाले स्शक्षा तनयमावली अनसुाि स्शक्षक र्दिवन्र्दी तमलान गनुयपर्दयछ । कायायलयको 
स्शक्षा तथा समन्वय इकाइले उपलब्ध गिाएको ववविण अनसुाि प्रा.वव., तन.मा.वव., ि मा.तब. का स्थायी  ,अस्थायी 
ि  िाहात र्दिवन्र्दी स्शक्षक , ववद्याथी संख्या ि भौततक प वायधािलाई यवकन गिी र्दिवन्र्दी तमलान गिेको रे्दस्खएन 
।र्दिवन्र्दी तमलान वेगि गाउपातलकाले गिेको  स्शक्षक तलब  तनकाशा  वास्तववक छ भनी आश्वस्त हनु 
सवकएन। 

 

29.  बावषयक खरिर्द योजना/गरुुयोजना : सावयजतनक खरिर्द ऐन, २०६३ ले सावयजतनक तनकायले तोकेको सीमाभन्र्दा 
बढी िकमको खरिर्द गर्दाय तोवकए बमोस्जमको खरिर्द गरुुयोजना ि वावषयक खरिर्द योजना तयाि गनुयपने ब्यवस्था 
छ । यस्तै सावयजतनक खरिर्द तनयमावली, २०६४ को तनयम ७ ले वावषयक १० किोडभन्र्दा बढीको खरिर्द गर्दाय 
गरुुयोजना तयाि गनुयपने तनयम ८ ले बावषयक १० लाखभन्र्दा बढीको खरिर्द गर्दाय वावषयक खारिर्द योजना 
बनाउनपुने ब्यवस्था छ । यस पातलकाले ववतभन्न शीषयक अन्तगयत वावषयक रु.११,१७,३५,६७५।- प ूँजीगत 
खचय/खरिर्द तनमायण कायय गिेको छ । ति पातलकाले आफ्नो खरिर्द तनयमावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, 

तनयम बमोस्जम बावषयक खरिर्द योजना ि गरुुयोजना नबनाई खरिर्द कायय गिेको रे्दस्खयो । अतीः पातलकाले उक्त 
तनयमावली बमोस्जम खरिर्द योजना/गरुुयोजना बनाई व्यवस्स्थत ि प्रभावकािी हनु ेगिी खरिर्द कायय गनुयपर्दयछ । 

 

30.  सवािीसाधन खरिर्द – स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्रीय सिकाि ि तालकु संघीय मन्त्रालयको 
परिपत्र, तनरे्दशन समेतको आधािमा आफ्नो आन्तरिक आम्र्दानीबाट मात्र सवािी साधन खरिर्द गनुय पर्दयछ । अथय 
मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजेट तजुयमा कायायन्वयन आतथयक व्यवस्थापन तथा सम्पती हस्तान्तिण सम्बन्धी 
तनरे्दस्शका, २०७४ को तनरे्दशन नं. ५.१५ अनसुाि नेपाल सिकािबाट उपलब्ध गिाइएको बजेट तथा स्रोत 
साधनबाट कायायलयको तनयतमत प्रयोजनको लातग सवािी साधन खरिर्द गनय नपाईने व्यवस्था छ । 
लेखापिीक्षणको क्रममा प्राप्त ववविण अनसुाि पातलकाले २ थान र्दईु पांगेि् सवारि साधन खरिर्दमा रु. 
५,१६,८००।- तथा १ थान चाि पांग्र ेसवािी साधन खरिर्दमा रु.१०,०१,३४८।- बजेटबाट खचय गिेको छ । 

तस.नं सवािी साधन संख्या िकम 

१ मोटिसाइकल २ %!^*)) 

२ ऐम्बलेुन्स १ !))!#$* 

 जम्मा  १५,१८,१४८  

 

  कि र्दस्तिु एवं आन्तरिक आय  
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31.  िसीर्द तनयन्त्रण खाता  - स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुाि स्थानीय तहले आन्तरिक आम्र्दानी हनु े
िकमहरूको नगर्दी ितसर्द कट्टी गिी त्यसलाई रै्दतनक आम्र्दानी वकताबमा प्रववष्ट गिी तोवकएको समयमा बैङ्क 
र्दास्खला गनुयपने व्यवस्था गिेको छ । गाउपातलकाले िाजश्व अस लीमा प्रयोग हनु े ितसर्द को छपाई एवं गत 
ववगतको बाूँकी ि यो वषय खचय भई आगामी वषयको लातग स्जम्मेवािी सािेको तथा वडाहरुमा पठाएको ितसर्दको 
आम्र्दानी खचय  ) उपयोग (खलु्ने अतभलेख िसीर्द तनयन्त्रण खाता अद्यावतधक नगिेकोले िाजश्व अस लीमा 
गाउपातलका ,वडा कायायलय ि ववषयगत शाखाहरुमा प्रयोग भएका िसीर्द उपयुयक्त ढङ्गवाट प्रयोग भएको छ भनी 
आश्वस्त हनु सवकएन । आम्र्दानी जस्तो संवेर्दनस्शल ववषयमा गस्म्भि भई िसीर्दको प्रयोगलाई व्यवस्स्थत बनाउन े
तफय  कायायलयको ध्यान जानपुर्दयछ । 

 

32.  आयको अनमुानीः स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ६६ बमोस्जम स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा 
तनधायिण सतमततले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्तरिक आयसमेतको ब्यवस्थापन गनय सक्न ेब्यवस्था  छ । पातलकाले 
पेश गिेको आय-व्ययको अनमुानमा आन्तरिक आयतफय  एकीकृत सम्पत्ती कि, खोटो िोयल्टी, बालवुा तथा तगट्टी 
तनकासी कि, मालपोत, कि, सेवा शलु्क, र्दस्तिु वापत अनमुातनत रु.१,१०,००,०००।- प्राप्त हनु े प्रक्षेपण 
गिेकोमा आतथयक वषय २०७६।७७ मा रु. ५०,५५,९२५।०४ अथायत अनमुान भन्र्दा ४५ प्रततशत घटी आय 
प्राप्त गिेको छ । आम्र्दानीका अन्य स्रोतको पवहचान गिी आयको अनमुान यथायथपिक बनाई आय आजयन बवृद्ध 
गनेतफय  ववशेष ध्यान दर्दन आवश्यक रे्दस्खएको छ। 

 

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

केस्न्रय अनरु्दानबाट खचय आन्तरिक आय आन्तरिक आय प्रततशत 

३९०६९५४८०     ५०,५५,९२५ १ 

उपिोक्त ववविण अनसुाि स्थानीय तहमा प्राप्त केन्रीय अनरु्दानबाट भएको खचयको तलुनामा आन्तरिक आयको 
वहस्सा १ प्रततशत मात्र िहेको छ । त्यसैले पातलकाको आन्तरिक आय संकलनको र्दायिालाई फिावकलो पारै्द 
आन्तरिक आय बवृद्ध गनेतफय  ध्यान दर्दनपुने रे्दस्खन्छ ।   

 

34.  िाजश्व अतभलेख : कायायलयले िाजस्वको अतभलेख अध्यावतधक गिी सोको लेखापिीक्षण गिाउने स्जम्मेवािी 
कायायलय प्रमखुको हनुे व्यवस्था िहेको छ । पातलकाबाट ितसर्द ठेतलहरु छपाई गिेि वडा कायायलयमा पठाउन े
गिेकोमा सोको पिुा अतभलेख पातलकामा आएको रे्दस्खएन । अस्घल्लो आ.व.को बाूँकी के कतत छन एवकन गनय 
सवकएन ।कायायलयबाट सवै वडाहरुमा पतन स्वचातलत प्रणातल जडान गिी िाजस्व संकलन गने तफय  कायायलयको 
ध्यान जानपुर्दयछ । यसले गर्दाय व्यस्क्तहरुले छुटै्ट ितसर्द छपाउने जोस्खम ववद्यमान िहन्छ । यसको सम्बन्धमा 
तहाूँ कायायलयबाटै छानववन  गनुयपर्दयछ । अतीः काययलयले आगामी दर्दनमा ितसर्द तनयन्त्रण तथा िाजश्व 
अस लीलाई स्वचातलत प्रणाली माफय त ब्यवस्थापन सम्बन्धमा ववशेष ध्यान प¥ुयाउनपुने रे्दस्खयो । 

 

35.  ववद्यतुीकिण खचय – सावयजतनक खरिर्द तनयमावली २०६४ को तनयम ९७ अनसुाि जटील प्रकृततका हेभी मेतसन 
प्रयोग हनुे काम उपभोक्ता सतमततबाट गनय नतमल्ने उल्लेख छ ।यसैगिी सवै नागिीकहरुलाई ववद्यतु सेवा 
उपलव्ध गिाउन े र्दावयत्व नेपाल तबद्यतु प्रातधकिणको हो । ववद्यतु सेवा प्रर्दान गिे वापत ग्राहकहरुवाट 
प्रातधकिणले सेवा शलु्क तलने गर्दयछ । त्यस्तै टेतलफोन तथा केवल सेवा प्रर्दायकहरुले तबद्यतु प्रातधकिणको पोल 
उपयोग गिेवापत सेवा शलु्क तलने समेत गर्दयछ । ववद्यतु प्रातधकिणको काययक्षेत्र तभत्रको ववद्यतुीकिण कायय 
सम्बस्न्धत तनकायले नगिी सो काययमा कायायलयले ववद्यतु पोल, ताि खरिर्द तथा ताि तान्ने कामको लातग 
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उपभोक्ता सतमतत माफय त तनम्नानसुािको खचय गिेको छ । जवटल तथा प्राववतधक पक्ष िहेको काम उपभोक्ता 
सतमतत माफय त गिेको ि ववद्यतु प्रातधकिणको काययक्षेत्र तभत्र कायायलयले लगानी गिेकोमा नागरिकले सेवा 
उपयोगमा कुनै छुट तथा थप सवुवधा प्राप्त गिेको छैन भने कायायलयले िोयल्टी समेत प्राप्त गिेको छैन । अतीः 
अन्य तनकायको स्जम्मेवािी िहेको क्षेत्रमा गाउंपातलकाले बजेट ववतनयोजन गरि कायायन्वयन गनुय अगावै सम्बस्न्धत 
तनकायसूँग समन्वय गिेि मातै्र खचय गने तथा प्राप्त हनु ेलाभको यवकन गिेि मातै्र खचय गने तफय  कायायलयको 
ध्यान जान ुपर्दयछ । 

ववविण  गो भो न उपभोक्ता सतमती भकु्तानी 

गत आ व को भकु्तानी बाूँकी तफय  ०९।०७६।५।३० ववद्यतु लाईन ववस्ताि उ स वडा न २ ४३१०३५० 

११।७६।५।३१ ववद्यतु लाईन ववस्ताि उ स वडा न ७ ४०५१०८६ 

१२।७६।५।३१ ववद्यतु लाईन ववस्ताि उ स वडा न ३ ७२९६१७ 
१३।७६।५।३१ ववद्यतु लाईन ववस्ताि उ स वडा न ६ २५०६०८७ 
१४।७६।५।३१ ववद्यतु लाईन ववस्ताि उ स वडा न ४ ३८७८५६ 

आ व ०७६।७७ को काययक्रम तफय  १३०।७७।३।४ ववद्यतु लाईन ववस्ताि उ स वडा न ३ १०००००० 
१४०।७७।३।७ ववद्यतु लाईन ववस्ताि उ स वडा न ५ १५००००० 
१४३।७७।३।८ ववद्यतु लाईन ववस्ताि उ स वडा न ४ २५१८०० 
१६२।७७।३।८ ववद्यतु लाईन ववस्ताि उ स वडा न १ २५००००० 
१६७।७७।३।८ ववद्यतु लाईन ववस्ताि उ स वडा न ६ १११९२७७ 
१६८।७७।३।८ ववद्यतु लाईन ववस्ताि उ स वडा न २ ३४४९२७१ 
१८०।७७।३।२८ ववद्यतु लाईन ववस्ताि उ स वडा न ७ १०००००० 
२३४।७७।३।२८ ववद्यतु लाईन ववस्ताि उ स वडा न ४ १८९५७७४ 

 जम्मा  २,४७,०१,११८  
36.  खन्न ेकाययमा प्रयोग र्दि –  सावयजतनक तनकायले  तनमायण  कायय गिाउर्दा नेपाल सिकाि द्वािा स्वीकृत तनमायण 

सम्बन्धी  नम्सयका आधािमा र्दिववश्लणे गिी   सावयजतनक खरिर्द तनयमावली २०६४ को तनयम १० को अनसु स्च 
१ बमोस्जमको लागत अनमुान तयाि गिी  तनयमावलीको व्यवस्थाको अतधनमा िही तनमायण कायय गिाउन ुपर्दयछ 
। सडक तनमायणका लातग नेपाल सिकाि सडक ववभागवाट  सडक तथा पलु तनमायण सम्बस्न्ध नम्स स्स्वकृत भई 
लाग ु भएको  छ । पातलकाले सडक तनमायण काययमा सो भन्र्दा फिक र्दि ववशलेण गिी मेस्शनवाट खन्न े
काययमाको लागी समेत ८५ प्रततशत मेस्शन ि १५ प्रततशत मातनसको र्दि जोडेि प्राप्त भएको र्दि अनसुाि 
सम्झौता तथा भकु्तानी गिेको छ । नमनुा पिीक्षण गरिएका रे्दहायबमोस्जम उपभोक्ता सतमतत माफय त भएका तनम्न 
सडक तनमायण तथा ममयत  काययमा मेस्शनवाट खन्ने कायय भएकोमा पातलकावाट तयाि भएको ८५ प्रततशत मेस्शन 
ि १५ प्रततशत मातनसको र्दि जोडेि प्राप्त भएको र्दि अनसुाि स्स्वकृत नम्सय भन्र्दा बढी भकु्तानी भएको रु. 

गो भो न उ स को नाम आईटम परीमाण भुक्तानी दर हुनु पनै दर बढि दर बढि भुक्तानी 

१।७६।५।२३ 
ज्यावल खोला जगरे    
सडक उ स 

नरम माटो ९८९ 78 67 11 10879 

कडा माटो २६ 103 67 36 936 

नरम चट्टान ३९० 308 203 105 40950 

मध्यम चट्टान ३९ ४७७ 316 161 6279 

जम्मा 212158 

१७।७६।६।१३ 
जुगार ततला सडक  

उ स 
नरम माटो ३७० 78 67 ११ 4070 

१७।७६।६।१३ 
जुगारचववघाट सडक 

उ स 
नरम माटो ६७३६ 78 67 ११ 74096 

  
कडा माटो १३३६ 103 67 ३६ 48096 

  
नरम चट्टान ४०६ ३०८ 203 १०५ 42630 

 

 

 

 

 

 

 

 

३,९०,३८८ 
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मध्यम चट्टान ५८ ४७७ 316 १६१ 9338 

जम्मा 174160 

कुल जम्मा ३९०३८८  
37.  लागत अनमुानमा बढी र्दि –  सावयजतनक तनकायले  तनमायण  कायय गिाउर्दा नेपाल सिकाि द्वािा स्वीकृत तनमायण 

सम्बन्धी  नम्सयका आधािमा र्दिववश्लणे गिी   सावयजतनक खरिर्द तनयमावली २०६४ को तनयम १० को अनसु स्च 
१ बमोस्जमको लागत अनमुान तयाि गिी  तनयमावलीको व्यवस्थाको अतधनमा िही तनमायण कायय गिाउन ुपर्दयछ 
। सडक तनमायणका लातग नेपाल सिकाि सडक ववभागवाट  सडक तथा पलु तनमायण सम्बस्न्ध नम्स स्स्वकृत भई 
लाग ुभएको  छ । पातलकाले सडक तनमायण काययमा सो भन्र्दा फिक र्दि ववशलेण गिी मेस्शनवाट खन्ने काययको 
लागी समेत ८५ प्रततशत मेस्शन ि १५ प्रततशत मातनसको र्दि जोडेि प्राप्त भएको र्दि अनसुाि बढी लागत 
अनमुान तयाि गिी ठेक्का माफय त कायय गिाउर्दा तनम्न अनसुाि अतीरिक्त व्ययभाि पिेको रु. 

 
 

तनमायण कायय 

 
 

तनमायणव्ययसायी आईटम 
परीमा
ण 

अनुमान दर 
हुनु 
पनै दर 

बढि 
दर 

कुल बिी 
लागत 
अनुमान 

तनमााण  
व्यवसायी घटी 
प्रततशत 

थप 
व्ययभार 

जगुाि ततल 

कालोपते्र 

वप के िाजवीि 
जे तभ  

सबै प्रकार 
मा
टो 
७१४२ १३२ ८७ ४५ ३२१३९० 34.42 210767 

जगुाि 
तनगालपानी  
कालो पते्र 

िोल्पा 
स्वचंछन्र्द तन 
से  

ग्राभेल 
मा
टो
  

२५५६
३ 

९९ ८७ १२ ३०६७५६ 27.48 222459 

 

      

 

 

      

    ४,३३,२२६ 

38.  क्षततपतुी : सावयजतनक खरिर्द तनयमावली २०६४ को तनयम १२१ सम्झौता शतय पिामशय र्दाताको कािणबाट 
काममा वढलाइय भइय म्यार्द थप गर्दाय प्रतत दर्दन 0.05 प्रततशतका र्दिले सम्झौता िकमको बढीमा १०% सम्म प वय 
तनधायरित क्षततप ततयको व्यवस्था िहेको छ ।यसैगिी कायायलयवाट ववस्ततृ परियोजना प्रततवेर्दन तयािी पिामशय र्दाता 
सूँग भएको  सम्झौताको र्दफा नं. ९ सम्झौतामा नपिेका अन्य कुिाहरु सावयजतनक खिीर्द ऐन २०६३ ि 
तनयमावली २०६४ बमोस्जम हनुे उल्लेख छ । तनम्न पिामशयर्दाताहरुले सम्झौता भन्र्दा वढलो काययसम्पन्न 
गिेकोअवस्थामा समेत कायायलयवाट  पिामशयर्दातावाट कट्टा गनुय पने क्षततप ती कट्टा नभएकोले तनम्नअनसुाि  
क्षततपतुतय असलु गनुयपने रु. 

 

 

 

 

 

     १०,९५७ 
पिामशय र्दाता योजना सम्झौता िकम  

म ुअ कि वाहेक 

प्रततवेर्दन पेश गनुय पने गिेको  वढलो अवधी 
दर्दन 

प्रततदर्दन हजयना रु असलु गनुय पने रु 

वाईडिेन्ज 
ईजनिीङ् 

जगुाि चवुवघाट सडक ४२३०१६ २०७६।१०।२१ २०७६।११।२८ ३७ २११ ७८०७ 

के वव ईस्न्जनरिङ् जगुाि ततला सडक ६३०८४९ २०७६।१०।५ २०७६।१०।१५ १० ३१५ ३१५० 

       १०९५७  
39.  जवटलसंिचना तनमायण – सावयजतनक खरिर्द तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ अनसुाि उपभोक्ता सतमततहरुलाई 

मेस्शन, औजाि उपकिणहरुको आवश्यक नपने, श्रमम लक काययको स्जम्मेवािी दर्दनपुने व्यवस्था िहेको छ । 
पातलकाले आि.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्चि सवहतका भवन, पलु, कल्भटय, ओभिहेड टंकी, तनमायण, ग्रामीण ववद्यतुीकिण 
लगायतका जवटल प्राववतधक पक्ष समावेश हनुे प वायधाि संिचना तनमायण कायय समेत उपभोक्ता सतमततहरु माफय त ्
गिाउन े गिेको रे्दस्खयो । यस्ता कायय व्यावसावयक ि अनभुवी तनमायण व्यवसायी फमयबाट बोलपत्र प्रततस्पधाय 
मापयmत ्गिाउन उपयकु्त हनुे रे्दस्खन्छ । यसका केही उर्दाहिणहरु यसप्रकाि िहेका छन ्: 

गोभौनं./तमतत उपभोक्ता सतमततको नाम कामको ववविण भकु्तानी िकम 

१३३-२०७७-३-०४ भवन तनमायण उ.स. जनजागतृी आठ कोठे ववद्यालय भवन ३५४२७१७।- 
१३८।२०७७-३-७ र्दगुाय भवानी आ.वव. भवन तनमायण उ.स. 

 

ववद्यालय भवन १५०००००।- 
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२६५।२०७७-३-३१  अितनको मा.वव. छात्रवास भवन ४२५३१०८।- 
१५४।२०७७-३-१४ वडा नं. ७ वडा भवन तनमायण भवन तनमायण १४१४०३८।- 
               जम्मा १,०७,०९,८६३।- 

तनयमाबलीको ब्यबस्था अनरुुप कायय गिाउनपुर्दयछ । 

40.  हेभी इस्क्वपमेण्टको प्रयोग — सावयजतनक खरिर्द तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ को तनयम उपतनयम (९) मा 
उपभोक्ता सतमतत वा लाभग्राही समरु्दायबाट सञ्चातलत हनुे तनमायण काययमा सामान्यताीः डोजि, एक्साभेटि, लोडि, 
िोलि, ग्रडेि जस्ता हेभी मेस्शनिी प्रयोग गनय नतमल्ने व्यवस्था छ । सो तनयमावलीको प्रततबन्धात्मक वाक्यांशमा 
लागत अनमुान तयाि गर्दायको समयमा हेभी मेस्शन प्रयोग गनुयपने जवटल प्रकृततको कायय भनी उल्लेख भएको 
िहेछ भन ेसम्बस्न्धत प्राववतधकको तसफारिशमा सावयजतनक तनकायबाट सहमतत तलई त्यस्ता मेस्शन प्रयोग गनय 
सवकन े उल्लेख छ । पातलका अन्तगयत सञ्चातलत अतधकांश सडक तनमायण तथा स्तिोन्नततसूँग सम्बस्न्धत 
योजनाका उपभोक्ता सतमततहरुले डोजि, एक्साभेटि लगायतका हेभी मेस्शन प्रयोग गने गिेको पाइए तापतन 
तनयमावलीको व्यवस्था बमोस्जम सम्बस्न्धत प्राववतधकको तसफारिश गिाई गाउूँ काययपातलकाको कायायलयबाट 
सहमतत तलएको पाइएन । यसका केही उर्दाहिणहरु यसप्रकाि िहेका छन : 

गो.भौ.नं./तमतत उपभोक्ता 
सतमततको 
नाम 

कामको ववविण काययसम्पन्न  भकु्तानी िकम प्रयोग गिेको हेभी 
उपकिण 

हेभी उपकिणमा 
भएको खचय 

२६३।२०७७-३-
२८ 

तकु्ला 
तसवाङ 
धािा उ.स. 

बाटो तनमायण  ३८,३५,६४४।- ३४,००,०००।- पववत्रा तनमायण 
सेवाको जे.तस.भी. 

३७,८०,१८०।- 

२५२।२०७७-३-
३० 

हाङ्ला 
झमुलङु 
लकु्नेटा 
सडक 
उ.स. 

बाटो तनमायण १८,०९,०३५।- १४,९४,०००।- पववत्रा तनमायण 
सेवाको जे.तस.भी. 

१७,१७,५६३।- 

 जम्मा  ५६,४४,६७९।- ४८,९४,०००।-  ५४,९७,७४३।- 

तनयमाबलीको ब्यबस्था अनरुुप कायय गिाउनपुर्दयछ । 

 

41.  उपभोक्ता सतमतीलाई म . अ. कि :  सावयजतनक खरिर्द तनयमावलीको २०६४को तनयमावली ९७ को उपतनयम 
४ अनसुाि उपभोक्ता सतमततलाई भकु्तानी गर्दाय लागत अनमुानमा समावेश भएको मलु्यअतभवदृद्व कि कट्टा गिेि 
भकु्तानी गनुय  पर्दयछ ।ति नमनुा पिीक्षण गिीएका तनम्न उ.स. माफय त भएका काययमा  पातलकावाट समाग्री 
ढुवानीवापत रु.१४७००० म.ुअ.कि भकु्तानी गिेको छ। ढुवानी जस्ता श्रममलुक काययमा समेत उपभोक्ता 
सतमततलाई भकु्तानी भएको म .अ.कि असलु गनुयपने रु. 
 

गो भो न उपभोक्ता सतमती म.ुअ. कि  
०९।०७६।५।३० ववद्यतु लाईन ववस्ताि उ स वडा न २ ५६००० 

११।७६।५।३१ ववद्यतु लाईन ववस्ताि उ स वडा न ७ २६००० 

१२।७६।५।३१ ववद्यतु लाईन ववस्ताि उ स वडा न ३ १९५०० 
१३।७६।५।३१ ववद्यतु लाईन ववस्ताि उ स वडा न ६ १९५०० 
१४।७६।५।३१ ववद्यतु लाईन ववस्ताि उ स वडा न ४ २६०००  

 

 

 

 

१,४७,००० 

42.  गो.भौ.नं.२३।७६।१०।१६ सावयजतनक तनकाय द्वािा लागग्राही समरु्दाय माफय त कायय गिाउर्दा सम्बस्न्धत 
आयोजना वा तनमायण कायय वाट प्रत्यक्ष लाभास्न्वत लाभग्राही समरु्दाय माफय त गिाउन ु पर्दयछ । तत्रबेस्ण गाूँउ 
पातलका वडा न ७ ववद्यतु ववस्ताि काययक्रमको लागी र्दोिनी सालमािा ववद्यतु ववस्ताि उपभोक्ता सतमतत सूँग 
योजना सम्झौताका गरिदर्दन  पातलका वडा कायायलय ७ च. नं. ११९ २०७६।६।२७ को तसफारिस पत्र 
पातलकामा प्राप्त भएको रे्दखीन्छ । ति पातलकावाट उक्त योजनाको लागी तमतत २०७६।७।१ च. नं ५५० 
वाट वडा न ७ ववद्यतु ववस्ताि उपभोक्ता सतमततलाई कायायरे्दश दर्दई कायय सम्पन्नका आधािमा रु.३०००००० 
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भकु्तानी भएको छ ।वडा कायायलयको तसफािीस पत्र भन्र्दा फिक उपभोक्ता सतमतत सूँग सम्झौता तथा कायय 
गिाएकोले उक्त योजनाका वास्तववक लाभग्राही समरु्दायको संलग्नतामा उपभोक्ता सतमती गठन भई कायय सम्पन्न 
भएको छ भन्ने आधाि रे्दस्खएन । सम्बस्न्धत आयोजना वा तनमायण कायय वाट प्रत्यक्ष लाभास्न्वत लाभग्राही 
समरु्दाय माफय त  नै कायय गिाउन ुपर्दयछ । 

43.  तड. वप. आि. अगाडी तनमायण कायय जगुाितीला सडक स्तिन्नोतत काययका लागी तमतत २०७६।२।२८ मा 
उपभोक्ता सतमतत माफय त कायय गिाउन रु.३०७३२८५ को लागत अनमुान तयाि भई सम्झौता पिात 
२०७६।६।१३ मा उपभोक्ता सतमतत माफय त रु ३०६१६८७ को कायय सम्पन्न भई प्रततवेर्दन का आधािमा रु 
२६५०००० भकु्तानी भएको छ । पातलकावाट सोही सडक को ववस्ततृ परियोजना प्रततवेर्दन तयािीका लागी 
२०७६।०९।२१ मा के वव ईस्न्जनरिङ्क सूँग रु.७१२८६० को सम्झौता गिी कायय सम्पन्न पिात भकु्तानी 
भएको छ । पातलकावाट योजना छनौट पवुय ववस्ततृ परियोजना प्रततवेर्दन तयाि गिी सो का आधािमा योजना 
संचालन गनुय पनेमा उपभोक्ता सतमतत माफय त रु.३०६१६८७ को कायय समाप्ती पतछ मात्र ववस्ततृ परियोजना 
प्रततवेर्दन तयािी गनुयले प्रततवेर्दन अगाडीको तनमायण कायय गरि सो वापत भकु्तानी भएको अतनयतमत रे्दखीएको रु.  
  

 

 

 

 

 

 

  
२३,४५,१९९ 

44.  जगुाि ततला सडक कालो पते्र : जगुाि ततला सडक कालो पते्र कायय गनयका लागी ७,२८,७८,०९९ को लागत 
अनमुान तयाि भई ववद्यतुतय माध्यमको बोलपत्र माफय त छनौट भएका बोलपत्र र्दाता श्री वपके िाजवीि जे भी सूँग 
तमती २०७७।१।२८ मा  ३६ मवहना तभत्र कायय सम्पन्न गने गिी रु ५,२४,९०,२११ म ुअ कि समेतको 
सम्झौता भई आतथयक बषय २०७६।७७ मा पेश्की वापत  रु ९०००००० भकु्तानी  भएको छ । यस 
सम्बन्धमा रे्दखीएका व्यहोिा तनम्नानसुाि िहेका छन ्। 

 क  सम्झौता साथ संलग्न कायायरे्दश अनसुाि ७ दर्दनमा साईटमा पिीचालन हनु े उल्लेख भएकोमा 
२०७७।३।२१ मा मात्र रु ९००००००  मोववलाईजेशन पेश्की माग गिी भकु्तानी भएकोले 
कायायरे्दश अनसुाि साईट परिचालन भएको रे्दस्खएन ।  

ख    सम्झौता साथ संलग्न कायय तातलका समेत अध्यावतधक गिाएको पाईएन । पातलकावाट समेत 
काययतातलका अध्यावतधकका लातग पहल गिेको रे्दस्खएन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.  जगुाि तनगालपानी सडक कालो पते्र  जगुाि तनगाल सडक कालो पते्र कायय गनयका लागी १,७४,९९,५९४ को 
लागत अनमुान तयाि भई ववद्यतुतय माध्यमको बोलपत्र माफय त छनौट भएका बोलपत्र र्दाता श्री िोल्पा स्वच्छन्र्द 
तनमायण सेवा सूँग तमती २०७६।१२।२ मा  १२ मवहना तभत्र कायय सम्पन्न गने गिी रु  १,२२,९६,२८० म ु
अ कि समेतको सम्झौता भई आतथयक बषय २०७६।७७ मा  रु ६७४७३७७ भकु्तानी  भएको छ । यस 
सम्बन्धमा रे्दखीएका व्यहोिा तनम्नानसुाि िहेका छन ्: 
क उक्त योजनाको ववस्ततृ पिीयोजना प्रततवेर्दन तयािीका लागी के वव ईस्न्जनरिङ्क सूँग रु ७१२८६० को 
सम्झौता भई ०७६।१०।१५ मा प्रततवेर्दन प्राप्त भएको रे्दस्खन्छ । तनमायण कायय संचालनको क्रममा माटो खन्न े
कायय पिीमाण सम्झौता पिीमाण ४१८४ घनतमटिमा थप ३७५२ घमी थप गनुय पनै गिी प्राववतधकवाट भेिीएशन 
गनुय पने िाय पेश भएको तथा सम्झौतामा उल्लेख नभएको ९०० एम एम का ह्यमुपाईप १३ तमटि समेत रु 
१२५४३८५ भेिीएशन गनुय पने िाय अनसुाि २०७७।२।२१मा ववतभन्न ८ आईटम मा भेिीएशन आरे्दश जािी 
भएको छ । ह्यमुपाईप िाख्न आवस्यक िहेको समेत समावेश नगिी ववस्ततृ पिीयोजना प्रततवेर्दन  तयाि भई 
सोही आधािमा ठेक्का सम्झौता माफय त काययहरु्दा प्रथम ववल भकु्तानी मै भेिीएशन आरे्दश जािी गनुय पने अवस्थाले 
ववस्ततृ पिीयोजना प्रततवेर्दन तयािी कायय ववश्वसतनय िहेको भन्न सवकएन । 

 

ख सावयजतनक खरिर्द ऐन को र्दफा ५४(१) अनसुाि खरिर्द सम्झौता गर्दायका बखत प वायनमुान गनय नसवकएको  
परिस्स्थतत सम्झौता कायायन्वयनको क्रममा सजृना भएमा सोको स्पष्ट कािण खलुाई तोवकएको काययववतध अपनाई 
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भेरिएशन आरे्दश जािी गनय सक्ने व्यवस्था िहेकोमा ह्यमुपाईप िाख्न लगायत सामान्यरुपमा पवुायनमुान गनय सवकन े
काययका लागी भेिीएशन भएको रु. 
 

ग सावयजतनक खरिर्द तनयमावली २०६४को तनयम ११८ बमोस्जम भेिीएशन पिात संशोतधत लागत अनमुान 
तयाि गनुय पनेमा पातलकावाट संशोतधत लागत अनमुान तयाि गिेको छैन । भेिीएशन सवहत सम्झौता अंक 
रु.१,३५,५०६६५ कायम हनु आएको छ ।ति सम्झौताको शतय न १९।१ अनसुाि तनमायण काययको ११५ 
प्रततशत खाम्ने गिी  ववमा गनुय पनयमा रु.१४२४२५४३को मात्र ववमा गिेकोले ववमा थप गनुय पनै  प्रावधान 
अनसुाि ववमा थप भएको छैन । 

ग१ तनमायण व्यवसायीवाट त्रटुी सच्चयाउन ेअबधी २०७८।१२।२५ सम्म खाम्ने गिी ववमा गनुय पनैमा तनमायण 
व्यवसायीवाट २०७८।२।१३ अवधी िहेको नेपाल ईन्सोिेन्स कम्पनीको पोतलतस न 
१५०५१११९।२०००५६ को ववमालेखको आधािमा रु.६४२३१ भकु्तानी भएको छ ।समझौताको शतय 
ववपिीत घटी अवधी ववमालेख स्वीकाि गिी भकु्तानी दर्दएकोले पिैु अबधी ि सम्झौता बमोस्जमको ववमालेख पेश 
हनुपुने रु. 
घ तनमायण व्यवसायीलाई प्रथम ववल वापत भकु्तानी गर्दाय गणुस्ति पिीक्षण वापत प्रोतभजनल सम वाट 
रु.१०००० भकु्तानी भएकोमा उक्त पिीक्षणको ववल पेश नभएको रु. 

  
१२,५४,३८५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६४,२३१ 

 

१०,००० 

46.  औषधी खरिर्द – सावयजतनक खरिर्द तनयमावली, २०६४ को तनयम ८५ को उपतनयम १(क) मा तबस लाख 
रुपैयाूँसम्मको औषतधजन्य मालसामान उत्पार्दकले िाविय स्तिको समाचाि पत्रमा स चना प्रकाशन गिी तोकेको 
तबक्री म ल्यमा सोझै खरिर्द गनय सवकने व्यवस्था भए छ । ति स्थानीय तहहरुले उक्त प्रवक्रयावेगि 
रु.११,५५,४७३।- का औषतध सोझै खरिर्द गिेको छ । यस सम्बन्धी रे्दस्खएको व्यहोिाहरु स्न्नानसुाि छनीः 

 

46.1.  खरिर्द गिेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्पनीबाट उत्पार्दन भएको हो ि सोको म ल्य िाविय पत्रपतत्रकामा 
प्रकाशन समेत भएको नरे्दस्खएको, 

 

46.2.  आप ततय हनु ेऔषतध डव्ल.ुएच.ओ. सवटफइड हनुपुने औषतधको उत्पार्दन तमतत, ब्याच नं ि म्यार्द समाप्त तमतत 
उल्लेख गिी सम्बस्न्धत ववषय ववज्ञबाट मचुलु्का उठाई िाख्न ेनगिेको तथा उक्त औषतध तबक्रीको लातग होइन 
खलुाएको प्रमाण समावेश नभएको, 

 

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

 

46.4.  औषतधको स्जन्सी वकतावमा आम्र्दानी बाूँध्र्दा खरिर्द गिेको ि स्जल्लाबाट हस्तान्तिण भई आएको खलु्ने गिी 
व्यवस्स्थत रुपमा आम्र्दानी बाूँध्ने नगिेको, 

 

46.5.  औषतधको खचय घटाउर्दा मागफािामको आधािमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउने गिेको ।  

 तसथय औषतधको खरिर्द, आप ती, र्दास्खला तथा खचयको ववविण अद्यावतधक हनु े गिी अतभलेख िाख्न,े तोकीएको 
गणुस्त अनसुािकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गिी हस्तान्तिण तथा खरिर्द गरिएको औषतधको ववविण 
खलु्न े गिी अतभलेख िाख्न े तथा आतथयक वषयको अन्त्यमा बांकी िहेको औषतधहरु स्जम्मेवािी स्जन्सी अतभलेख 
व्यवस्स्थत गनेतफय  ध्यान दर्दनपुर्दयछ । 

 

47.  प्रधानमन्त्री िोजगाि काययक्रम –  स्थानीय तहमा स चीकृत बेिोजगाि व्यस्क्तलाई न्य नतम िोजगािी प्रत्याभ त 
गिाउन एवम ् साम र्दावयक प वायधािहरुको ववकास माफय त नागरिकको जीवनयापनमा सधुाि ल्याउने उद्देश्यले 
स्थानीयतहतभत्र प्रधानमन्त्री िोजगाि काययक्रम सञ्चालनमा िहेको छ । प्रधानमन्त्री िोजगाि काययक्रम संचालन 
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तनरे्दस्शका, २०७५ को र्दफा २(१) बमोस्जम गाउपातलकाले बेिोजगािको तथयाङ्क अद्यावतधक गिेि, सचुीमा 
समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमवककिण गिी प्राथतमकता क्रम अनसुाि, कामका लातग िोजगाि काययक्रममा संलग्न 
गिाई िोजगािी दर्दनपुने व्यवस्था िहेकोमा, कायायलयले बेिोजगािको तथयाङ्क अद्यावतधक गिेको छैन/बेिोजगािको 
स स्चमा समावेशलाई प्रथतमवककिण गिेको छैन । कामका लागी िोजगाि काययक्रम कायायन्वयनका लातग 
तनरे्दस्शकामा उल्लेस्खत व्यवस्थाहरुको पालना नगिी योजनाको छनौट अगावै औजाि खरिर्द भएको, खरिर्द भएको 
औजािहरुको स्जन्सी र्दास्खला नभएको, अत्यातधक संख्यामा योजना छनौट भएको, प वायधाि एवम ् अन्य ववकास 
तनमायणका लातग अतधकाूँश योजना छनौट नभई, अनतु्पार्दनमलुक कायय गिाउने गिी योजना छनौट भएका छन ्। 
साथै श्रतमकको संख्या पतन अत्यातधक िहेकोले काययक्रमको उद्देश्य अनरुुप लक्ष्य हाूँतसल गने गिी कायायन्वयन 
भएको पाईएन । यस काययक्रम अन्तगयत स्थानीय तहतभत्रका वडाहरुमा सडक नाला, मोटि बाटो, तनमायण कायय 
लगायतका काययक्रम सञ्चालन गिी यस वषय १९५ जनालाई िोजगािी उपलव्ध गिाई रु. ३५ ,२१,४६६  खचय 
गिेको छ । लस्क्षत वगयलाई ५ दर्दनरे्दस्ख २९ दर्दनसम्म िोजगािी उपलब्ध गिाई श्रतमक ज्याला, प्रशासतनक ि 
काययक्रम खचय समेत खचय लेखेका छन ्। उक्त खचयवाट लस्क्षत वगयमा अल्पकालीन िोजगािी सजृना भए तापतन 
कामको र्दीगोपना तथा र्दीघयकालीन िोजगािी सजृयना भएको रे्दस्खंरै्दन । 

48.  बढी र्दिमा भकु्तानी : प्रधानमन्त्री िोजगाि काययक्रम सञ्चालन तनरे्दस्शका २०७५, मा श्रतमकहरुलाई आवश्यक 
पने औजाि,सामाग्री खरिर्द गनयसक्ने उल्लेख गिेको छ । पातलकाले प्रधानमन्त्री िोजगाि काययक्रम अन्तगयत 
ववतभन्न औजाि कुटो,कोर्दालो,सावेल,पञ्चा लगायतका सामाग्री खरिर्द गरि खचय लेखेको छ । पातलकालेनै उपलब्ध 
गिाएको अवस्थमा उक्त काययको लागत अनमुानमा ज्यालाको ३ प्रततशत औजाि उपकिणको लागत समावेश 
गिी  सम्झौता तथा भकु्तानी गिेको छ । अत: औजाि सामाग्री उपलब्ध गिाएको अवस्थमा समेत लागत 
अनमुानमा श्रतमक चाजयमा समावेश गिी भकु्तानी भएको िकम असलु गनुयपने रु. 

गो.भौ.नं.।तमतत उ.स.को नाम परिमाण पाउने र्दि भकु्तानी र्दि बढी र्दि िकम 

१६।२०७७-३-२४ 

 
खेलमैर्दान तनमायण तत्रवेणी 

७, र्दमु्ला 
६४० ४१३ ४२५.३९ १२.३९ ७९३० 

३३।२०७७-३ _-२६ किेटी माडी मोटिबाटो 
ग्याववन जाली ि वाल 
तनमायण  

६० ४१३ ४२५.३९ १२.३९ ७४४ 

                                                                                       जम्मा      ८६७४ 

 

 

 

 

 

 

८,६७६ 

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

गोभौनं./तमतत उपभोक्ता सतमतत ि 
काम 

सम्झौता िकम कायय सम्पन्न िकम उपभोक्ताले व्यहोने 
% 

घटी अनपुाततक 
कट्टी िकम 

३२।२०७७-३-२६ साल्माजा रे्दहफेर्दी 
स्स्टल,तत्रवेणी ७ 

२२०७१९२।- ८,६६,०७४।-     २ १७३२१ 

 जम्मा    १७३२१  

 

 

 

 

 

 १७,३२१ 

50.  पिामशय सेवा – सावयजतनक खरिर्द तनयमावली, तनयम १२ मा सावयजतनक तनकायमा काययित जनशस्क्तबाट नभ्याउने 
ि बढी र्दक्षता आवश्यक पने कायय अनसुाि पिामशय सेवाको लागत अनमुान तयाि गिी प्रततस्पधायको माध्यमले 
खरिर्द गनुयपने व्यवस्था छ । ति पातलकाले रे्दहायअनसुािका पिामशय सेवाको खरिर्दमा प्रततस्पधाय नगिाई सोभैm 

खरिर्द गिी रु.१३,४८,६७६।-खचय लेखेका छन ्। पातलकाले स्थानीय ववकासमा टेवा पगु्ने तथा र्दीधयकालीन 
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पजुी तनमायण हनुे मागमा आधारित आयोजनाको छनौट भएपतछ लाभ लागत यवकन गिी उपलब्ध जनशस्क्तबाट 
हनु नसक्न ेकाययको लातग प्रततस्र्धाको माध्यमले पिामशय सेवा खरिर्द गनपुनेमा सो गिेको रे्दस्खएन। 

51.  कायय सम्पन्न  प्रततवेर्दन - सावयजतनक खरिर्द तनयमावली, २०६४ को तनयम १२५(२) मा कुनै तनमायण कायय 
सम्पन्न भई त्रटुी सच्याउने र्दावयत्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्राववतधक कमयचािीबाट जाूँचबझु गिाई कायय सम्पन्न 
प्रततवेर्दन तयाि गनुय व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहले उस्ल्लस्खत कान नी व्यवस्था बमोस्जम त्रटुी सच्याउन े
र्दावयत्वको अवतध समाप्त भएपतछ कायय सम्पन्न प्रततवेर्दन तयाि गिेको पाइएन । कान नी व्यवस्थाको पालना 
नभएकोले त्यस्तो तनमायण कायय स्वीकतय ड्रइङ तडजाइन वा स्पेतसवफकेशन बमोस्जम भए नभएको यवकन हनु सक्ने 
अवस्था दर्दखएन । 

 

52.  सावयजतनक पिीक्षण - स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ७८ वमोस्जम स्थानीय तहले सावयजतनक 
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकािी, दर्दगो ि भिपर्दो वनाउन काययक्रमको सामास्जक पिीक्षण अन्तगयत सावयजतनक पिीक्षण 
ि सावयजतनक सनुवुाई गनुयपने व्यवस्था बमोस्जमको कायय भएको पाइएन । सावयजतनक पिीक्षणको अभावमा 
आतथयक कािोबािमा जवफरे्दवहता ि पािर्दयस्शताको प्रबद्र्धन गने काययमा बाधा पने रे्दस्खन्छ ।  

 

53.  डी.पी.आि.खचय –बजेट व्यवस्था भई कायायन्वयन हनुे आयोजनाको मात्र गरुुयोजना डीपीआि लगायतको अध्ययत 
गिी प्रततवेर्दन तयाि गनुय पर्दयछ । यस स्थानीय तहले यो बषय स्वीकृत बावषयक काययक्रम अनसुाि रे्दहायबमोस्जमको 

कायय पिामशयर्दाताबाट गिाई प्रततवेर्दन प्राप्त गिको छ । 

    

qm=;+= sfo{qmdsf] gfd k/fdz{bftf 
cWoogaf6 lgwf{/0f 

ePsf cfof]hgfsf] nfut 

vr{ /sd 

! जगुाि ततला सडक के.वव.इस्ितनयरिङ्ग कन्सल्टेन्सी &@*&*)((=$! &!@*^) 

@ जगुाि तनगालपानी सडक  वाइड िेि इस्न्जतनयरिङ्ग 
!&$((%($=%* ^#%*!^ 

                          जम्मा १३,४८,६७६।- 

 

 यस्तो अध्ययन कायय गिाउूँर्दा लाग्ने खचयको लागत अनमुान तयाि गर्दाय कुनै आधाि नतलई स्वीकृत बजेट 
बमोस्जमकै िकम खचय गिेको उपयकु्त रे्दस्खएन । डी.पी.आि.तयाि गर्दाय गाऊूँ पातलकाको प्राववतधक जनशस्क्त 
प्रयोग नगनायको कािण स्पष्ट गरै्द आगामी दर्दनमा आगामी दर्दनमा गाऊूँ पातलकाको प्राववतधक जनशस्क्तबाट यस्तो 
कायय गिाउन ु पर्दयछ । साथै यसिी अध्ययन प्रततवेर्दन तयाि भएका आयोजनाहरु कायायन्वयनमा गएको समेत 
नरे्दस्खएकोले खचयको साथयकता समेत रे्दस्खएन । 

 

54.  गणुस्ति पिीक्षण - सावयजतनक खरिर्द तनयमावली, २०६४ को तनयम ११५(१) अनसुाि सावयजतनक तनकायले 
आपतुतय गिेका मालसामान सम्झौतामा उल्लेस्खत प्राववतधक स्पेस्शवफकेसन ि गणुस्ति वमोस्जम भए नभएको 
तनिीक्षण वा पिीक्षण गनुय गिाउन ुपने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले तनमायण व्यवसायी तथा उपभोक्ता सतमतत 
माफय त कायय गिाएकोमा तनमायण काययमा प्रयोग हनुे सामानको गणुस्ति पिीक्षण गिेको पाइएन ।  

 

55.  भ्रमण खचय :  लसु्म्वतन प्ररे्दश अन्तगयतका स्थानीय तहका पर्दातधकािी तथा सर्दस्यले पाउने सवुवधा सम्बन्धी ऐन, 

२०७५ तथा भ्रमण खचय तनयमावली, २०६४ बमोस्जम कायायलयको काममा कमयचािी तथा पर्दातधकािीलाई भ्रमण 
खचय भकु्तानी गर्दाय रे्दस्खएका व्यहोिाहरु रे्दहाय बमोस्जम छन ्.  

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

 



 

 

19 
 

       आ.व. २०७६।७७    कायायलयको नाम M तत्रवेणी गाउपातलका िोल्पा । व उ स्श न ववतभन्न 
र्दफा भौ.नं, तमतत ि ब्यहोिा बेरुज  िकम 

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

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

 कततपय भ्रमणहरु पातलका वा कायायलयसूँग असम्बस्न्धत नगि/गाूँउपातलका गएको जनाई सो वापतको 
खचय भकु्तानी गने गिेको ।  

 स्पष्ट प्रयोजन बेगि वडा अध्यक्ष सवहतका पर्दातधकािीको ७ दर्दनको भ्रमण आरे्दश स्वीकृत गिी भकु्तानी 
गने गिेको ।  

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

 सामास्जक सिुक्षातफय   

56.  तथयाकं अध्यावतधक  : सामास्जक सिुक्षा काययक्रम सञ्चालन काययववतध, २०७५ को बरु्दां १९ अनसुाि ववभागले 
स्थानीय तहमा सामास्जक सिुक्षा सम्बन्धी स चनालाई व्यवस्स्थत गनय स्थानीय तह, ववभाग ि बैङ्क ि ववत्तीय संस्था 
ववच प्रणालीगत सम्बन्ध स्थापना गिी सामास्जक सिुक्षा भत्ता ववतिणलाईय प्रभावकािी ि पािर्दशी बनाउन 
केन्रीकृत व्यवस्थापन स चना प्रणाली कायायन्वयनमा ल्याउने ि उक्त प्रणालीमा लाभग्राहीको ववविण प्रवववष्ट गिी 
अद्यावतधक गने स्जम्मेवािी सम्बन्धीत स्थानीय तहको हनुे उल्लेख छ । कायायलयले प्रत्येक बषय सामास्जक 
सिुक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको तथयाङ्क, काययववतध बमोस्जम अद्यावतधक गिी सामास्जक सिुक्षा भत्ता ववतिण 
गनुयपनेमा प्रथम चौमातसकको एम .आई.एस . अध्यावतधक तथयाङ्क लेखापिीक्षणको क्रममा पेश गिेको छैन 
।काययववतध बमोस्जम कायायलयले केन्रीकृत व्यवस्थापन प्रणालीमा सचुना अद्यावतधक गनुयपर्दयछ । 

 

57.  सामास्जक सिुक्षा पेश्की : आतथयक काययववतध तथा ववस्त्तय उत्तिर्दावयत्व तनयमावली २०७७, को तनयम ४७ मा 
पेश्की दर्दन ेि तोवकएको म्यार्द तभत्र फछ यौट गने सम्वन्धी व्यवस्था छ ।सामास्जक सिुक्षा भत्ताको तेस्रो वकस्ता 
ववतिणका लातग दर्दईएको पेश्की तनयमानसुाि फछ यौट हनुपुने रु. 

कमयचािीको नाम िकम 

चडुामणी रे्दवकोटा  २४,४९,६००।- 
प्रमे बहार्दिु डाूँगी १९,०२,८००।- 
रे्दविाज खत्री २०,५४,४००।- 
जीत कुमािी वली थारु २९,८०,८००।- 
                               जम्मा ९३,८७,६००।-  

 

 

 

९३,८७,६०० 

58.  पेश्की बाूँकी : आतथयक काययववधी तथा ववत्तीय उत्तिर्दावयत्व नाघेको तनयमावली, 2077 को तनयम ४७ 
अनसुाि  तनयम 52(3) अनसुाि म्यार्द ननाघेको पेश्कीको ववविण तनम्नानसुाि िहेको छ। तोवकएको समयमा नै 
कायय सम्पन्न गिी पेश्की फछ्यौट गने तफय  कायायलयको ध्यान जानपुर्दयछ । 

क्र.स. पेश्की तलनेको नाम िकम कैवफयत 

1. िोल्पा स्वच्छन्र्द तनमायण सेवा प्रा. तल. 
 

१५०५९३३ 

 

म्यार्द ननाघेको 
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       आ.व. २०७६।७७    कायायलयको नाम M तत्रवेणी गाउपातलका िोल्पा । व उ स्श न ववतभन्न 
र्दफा भौ.नं, तमतत ि ब्यहोिा बेरुज  िकम 

2. वप. के. िाजववि जे.भी. 
 

९०००००० 

 

म्यार्द ननाघेको 

३. सवुणायवती कन्स्ट्रक्सन प्रा. तल. ११७२२९८ म्यार्द ननाघेको 
जम्मा ११६७८२३१ 

  
59.  बेरुज ु अनगुमन :- आतथयक काययववतध तथा ववत्तीय उत्तिर्दावयत्व ऐन, २०७६ को र्दफा ४० बमोस्जम 

कायायलयबाट आतथयक बषय २०७५।७६ मा कायम बेरुज ु मध्ये तनम्नानसुािको बेरुज ु फछ्यौट गिी 
लेखापिीक्षणको क्रममा लगत कट्टाको लातग अनिुोध गिेको छ ।  
र्दफा            व्यहोिा फछ यौट िकम 

२४ वडा सस्चव प्रमे प्रकाश पनुको पेश्की फछ यौट २१०००  

  

60.  आन्तरिक लेखापिीक्षणबाट कायम बेरुज ु: आतथयक कायायववधी तथा ववस्त्तय उत्तिर्दावयत्व तनयमावली २०७७ को 
तनयम ८५ को उपतनयम १ मा आन्तरिक लेखापिीक्षण प्रततवेर्दनमा समावेश भएका व्यहोिा अस्न्तम लेखापिीक्षण 
हनु ु अगावै फछ यौट तथा संपिीक्षण गिाई पेश गनुयपने व्यबस्था छ ।आ.ले.प. प्रततवेर्दनमा समावेश भएका 
व्यहोिा हालसम्म फछ यौट तथा संपिीक्षण भएको छैन । 

 

 अद्यावतधक वेरुज ु - यस पातलकाको २०७६।७७ सम्मको फछ् यौट गनय बाूँकी बेरुजकुो स्स्थतत रे्दहायअनसुाि 
िहेको छ 

गत वषयसम्मको बाूँकी 
बेरुज  (A) 

यो वषय संपिीक्षण 
गरिएको बेरुज  (B) 

यो वषय कायम बेरुज  
(C) 

संपिीक्षणबाट 
कायम बेरुज  (D) 

अध्याववधक बाूँकी 
बेरुज    

(E=A-B+C+D) 

  ६८,२१,००० २१,००० १७६०७७५३.८४ ० २४४०७७५३.८४  

 

 

 

 तत्रवेणी गाउपातलका कोतभड -19 तफय   
र्दफा भौ.नं, तमतत ि ब्यहोिा बरेुज  िकम 

१.  आम्र्दानी ि खचयको ववविणीः कोतभड-१९ िोकथाम  तथा तनयन्त्रणको खचय ि  आम्र्दानी व्यवस्थापनको 
लातग कायायलयले प्रकोप व्यवस्थापन कोषको स्थापना गिी २०७७ असाि मसान्तसम्मको आम्र्दानी ि 
खचयको ववविण पेश गिेको छ ।कायायलयले उपलव्ध गिाएको ववविण तनम्नानसुाि िहेको छ । 

 

                 

बजेट/आम्दानीको स्रोत २०७७ असार मसान्त 

सम्मप्राप्त रकम 

खर्च शीर्चक २०७७ असार 

मसान्तसम्म खर्च रकम 

संघीय सञ्चित कोषबाट  राहात ञ्ितरण ५७५३०० 

प्रदेश  सञ्चित कोषबाट १०००००० क्िारेञ्टटन होञ्डिङ्ग सेटटर ञ्नर्ााण व्यिस्थापन ३०१७४९८ 

स्थानीय तहको आफ्नै बजेटबाट ञ्िञ्नयोजन भएको १३७४००० आईशोलेसन केटर ञ्नर्ााण व्यिस्थापन  

संघीय कोञ्भि कोषबाट  जनशञ्ि पररिालन २७३५६४ 

प्रदेश कोञ्भि कोषबाट  औषञ्ि एि ंस्िास््य उपकरण तथा सार्ग्री खररद ९६९८७९ 

अटय स्रोतबाट प्राप्त ३५४४४८३ स्िास््य पिूाािार ञ्नर्ााण  

क) र्खु्यर्टरी ग्राञ्र्ण ञ्िकास कायाक्रर् र्ार्ा त  ञ्ज स स को 

ञ्नणाय बर्ोञ्जर् कायाक्रर् संशोिन गरी          

२२००००० 

 अटय शीषाकर्ा भएको खिा ३३००९१ 

ख)  ञ्िञ्िि स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी             १३४४४८३  बैंक मोज्दात ७५२१५१ 

  क)िेक नसाञ्टएको बैकर्ा रहकेो  रकर्                ६५६३९  

  ख)बैंक र्ोज्दात हनु ुपने sutra बर्ोञ्जर्            ६८६५१२  
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 तत्रवेणी गाउपातलका कोतभड -19 तफय   
र्दफा भौ.नं, तमतत ि ब्यहोिा बरेुज  िकम 

जम्मा ५९१८४८३ जम्मा ५९१८४८३ 

 

२. जोस्खम भत्ता:नेपाल सिकािद्बािा जािी भएको "कोिोना भाइिस (कोतभड-१९) को संक्रमणको उपचािमा 
संलग्न जनशस्क्तको जोस्खम भत्ता व्यवस्थापन आरे्दश, २०७७ को र्दफा ७(ङ) मा, अनगुमन म ल्याङ्कन 
तथा व्यवस्थापनमा संलग्न प्रशासतनक जनशस्क्तलाई नेपाल सिकािले तोकेको शरुु तलव स्केलको ५० 
प्रततशत ि कन्याक टे्रतसङ्गमा खवटएका स्वास्थयकमी, क्वािेन्टाइनमा खवटएका जनशस्क्तलाई ७५ प्रततशत 
जोस्खम भत्ता प्रर्दान गनय सक्ने व्यवस्था छ।कायायलयले अग्रपंततमा खटेका २५ जना स्वास्थयकमीलाई 
जोस्खम भत्ताको रु.२,७३,५६४।- खचय लेखेको छ ।  

 

३. ववशेष परिस्स्थतत खिीर्दीःसावयजतनक खरिर्द तनयमावली, २०६४ को तनयम १४५ (१) मा ववशेष 
परिस्स्थततमा खरिर्द गने सम्बन्धी व्यवस्था अनसुाि ऐनको र्दफा ६६ बमोस्जम खरिर्द गर्दाय सावयजतनक 
तनकायले खरिर्दको आवश्यकताको तलस्खत ववविण, गणुस्ति, परिमाण, शतय ि कायय सम्पन्न गने अवतध 
जस्ता ववविण तयाि गिी आकस्स्मक परिस्स्थततको सामना गनय आवश्यक परिमाण ि समयावतधका लातग 
मात्र यथासम्भव प्रततस्पधाय गिाई वा एउटा मात्र तनमायण व्यवसायी, आप ततयकताय, पिामशयर्दाता वा सेवा 
प्रर्दायकसूँग तलस्खत र्दिभाउ वा प्रस्ताव तलई स्वच्छ ि उस्चत म ल्यको लातग वाताय गिी खरिर्द गनुय पने 
व्यवस्था छ।कायायलयले कोतभड १९ प्रकोप िोकथाम ि न्य नीकिणको लातग रे्दहाय अनसुािका प्रमखु 
स्वास्थय सामाग्रीको खरिर्द गिेको छ।खरिर्द र्दि  लट अनसुाि फिक िहेको छ । कायायलले ववशेष 
परिस्स्थततमा खरिर्द गने सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकािी रुपमा पालना गिेको रे्दस्खएन । ऐनमा भएको 
व्यवस्था कायायन्वयनमा ध्यान दर्दनपुछय । 

 

४. स्वास्थय समाग्री खिीर्दीः कायायलयले कोतभड-19 व्यवस्थापन ि तनयन्त्रणको लातग तनम्नानसुािका स्वास्थय 
सामग्री खिीर्द गिी प्रयोगमा ल्याएको ववविण उपलव्ध गिाएको छ । 

 

सामानको 
 नाम 

सामानको छोटो 
स्पेशशफिकेशन 

आपूतताकतााको नाम खररद सम्झौता शमतत सामान प्राप्त शमतत इकाई परीमाण दर कुल रकम 

वपपीई Apron, Mask,Gloves, 

Gum boot nepali 
युनाइटेड साइन्टटफिक 
एण्ड सन्जाकल हाउस  

2076/12/2 2076/12/10 सेट 
4 3500 14000 

वपपीई Apron, Mask,Gloves, 

Gum boot chinese 
आर न्ज एम 
सप्लायसा 

2076/12/25 2076/12/28 सेट 
8 8500 68000 

वपपीई Apron, Mask,Gloves, 

Gum boot chinese 
आर ज एम सप्लायसा 2077/01/05 2077/01/10 सेट 

10 8500 85000 

वपपीई Apron, Mask,Gloves, 

Gum boot chinese 
आर न्ज एम 
सप्लायसा 

2077/02/09 2077/02/20 सेट 
20 4940 98800 

वपपीई Apron, Mask,Gloves, 

Gum boot chinese 
आर न्ज एम 
सप्लायसा 

2077/02/28 2077/02/32 सेट 
20 4940 98800 

माक्स 
KN 95 आर न्ज एम 

सप्लायसा 
2076/12/25 2076/12/28 गोटा 20 550 11000 

माक्स KN 95 आर न्ज एम 
सप्लायसा 

2077/02/02 2077/02/11 गोटा 20 550 11000 

माक्स  KN 95 आर न्ज एम 
सप्लायसा 

2077/02/09 2077/02/20 गोटा 70 260 18200 

माक्स KN 95 कान्टतपुर सन्जाकल 
2077/03/19 2077/03/25 गोटा 275 203 55825 

शभटीएम 
 कान्टतपुर सन्जाकल 

2077/03/19 2077/03/25 गोटा 40 300 12000 

आरडीटी 
फक
ट 

 युनाईटेड मेडडको 2077/02/10 2077/02/16 गोटा 300 1000 100000 

आरडीटी 
फक
ट 

 कान्टतपुर सन्जाकल 
2077/03/19 2077/03/25 गोटा 100 885 88500 

 

५. वडा अनसुािको िाहत ववतिणीःपातलकाले रु.५,७५,३००।-को िाहात सामाग्री ववतिण गिी खचय लेखेको छ । 
पातलकाले कतत पिीमाणमा िाहात सामाग्री खरिर्द तथा के-के िाहात सामाग्री ववतिण गिेको हो भन्ने ववविण उपलव्ध 
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 तत्रवेणी गाउपातलका कोतभड -19 तफय   
र्दफा भौ.नं, तमतत ि ब्यहोिा बरेुज  िकम 

गिाएको छैन । वडा अनसुाि िाहात लाभग्राही पिीवाि तथा परिवाि संख्याको ववविण तनम्नानसुाि उपलव्ध गिाएको छ   
वडा न ं राहत लाभग्राही पररवार उपलव्ध गराएको राहतबाट सवुवधा प्राप्त 

जनसखं्या  

१ ९ २७ 
२ ६३ १९ 
३ ३५ १११ 
४ ४२ १५९ 
५ ३० ९६ 
६ ३५ १४५ 
७ ३२ ११० 

जम्मा  ९६७ 
 

६. िाहात सामग्रीको खरिर्द ि ववतिणको परिमाणीः पातलकाले कोतभड-19 को जोस्खममा िहेका मातनसहरुलाई िाहात ववतिण 
गनयको लातग तनम्नानसुािको िाहात सामाग्री खिीर्द गिेको ववविण उपलव्ध गिाएको छ । 

 
राहत सामग्री ईकाइ खररद पररमाण  प्रवतईकाइ दर रकम ववतरण पररमाण गुणस्तरमा वसकायत  

र्दाल के स्ज ९०० १०० ९०००० ९०० छैन 
ननु पाकेट ५०० २० १०००० ५०० छैन 
चामल के स्ज ५८७६ ५८ ३४०७५० ५८७६ छैन 
तेल तलटि ३०० १९० ५७००० ३०० छैन 
तेल तलटि २०० १८२ ३६४०० २०० छैन 
साबनु गोटा १००८ ३० ३०२४० १००८ छैन  

७. बावषयक प्रततवेर्दनीः ववपर्द जोस्खम न्य नीकिण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को र्दफा ४५ मा स्थानीय 
ववपर्द व्यवस्थापन सतमततले प्रत्येक आतथयक बषयमा गिेको कामको तबविण सवहतको बावषयक प्रततवेर्दन 
तयाि गिी स्जल्ला ववपर्द व्यवस्थापन सतमतत तथा प्ररे्दश ववपर्द व्यवस्थापन काययकािी सतमतत समक्ष पेश 
गनुयपने व्यवस्था छ।पातलकाले कामको ववविण सवहतको बावषयक प्रततवेर्दन तयाि गिी सम्बस्न्धत सतमततमा 
पेश गिेको पाइएन। ऐनमा भएको व्यवस्था पालना गनुयपर्दयछ । 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

सस्ञ्चत कोष ववविण 

                                                                    आतथयक वषय 2076/77                                                                  अनसु ची - 1  
  

(रु. हजािमा) 
क्र.स. स्थातनय तह स्जल्ला  आय जम्मा आय व्यय 

 

गत वषयको 
स्जम्मेवािी 

समातनकिण 
अनरु्दान 

िाजस्व 
वाूँडफाूँट 
िकम 

आन्तरिक 
आय 

अन्य आय चाल ुखचय प ूँस्जगत 
खचय 

अन्य खचय जम्मा खचय मौज्र्दात 

1 2 3  4 5 (2+3+4) 6 7 8 9(6+7+8) 10(1+5-9) 
1 तत्रवेणी गा.पा. िोल्पा ५५२६९ ३१३६२६ ५५२५७ ५०५५ १०८९९ ३८४८३७ २०५९६४ १८४७३१ ० ३९०६९५ ४९४११ 

 

 

 

                                                    बेरुज ुवतगयकिण (ववतनयोजन,िाजश्व,धिौटी ि अन्य कािोवाि)                                              अनसु ची –२ 

                                         (रु. हजािमा)         
 

क्र.स. स्थातनय तह स्जल्ला प्रािस्म्भक बेरुज ु प्रततवक्रयावाट फछौट बाूँकी बेरुज ु बाूँकी बेरुज  
र्दफा सङ्ख्या िकम र्दफा सङ्ख्या िकम र्दफा सङ्ख्या िकम असलु 

 गनुयपने 

तनयतमत गनुयपने पेश्की 

सैद्धास्न्त
द्धा
स्न्त
क 

लगती सैद्धास्न्त
क 

लगती सैद्धास्न्तक लगती अतनयतमत 
भएको 

प्रमाण 
कागजात 

 पेश नभएको 

िाजश्व लगत 
स्जम्मेवािी 
नसािेको 

सोधभनाय 
 नतलएको 

जम्मा  कमयचािी अन्य जम्मा 
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                                                                बेरुजकुो अद्यावतधक स्स्थतत                                                            अनसु ची - ३  
  

 (रु. हजािमा) 
गत बषय सम्मको फछौट हनु वाूँकी यस बषय फछौट  बाूँकी बेरुज ु यस बषयको स.प.बाट कायम बेरुज ु यो बषयको कायम बेरुज ु ५८ औ ँप्रततवरे्दन सम्मको 

बाूँकी बरेुज ु 
५८ औ ँप्रततवरे्दन 

सम्मको बाूँकी बेरुज ु
मध्ये पेश्की 
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