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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

जनष्टहिकालातग जवाफदेष्टहिा, पारदन्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने ष्टवश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील 
रहन े। 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोर्को दक्षिापूणि उपर्ोग सम्बतधमा आश्वस्ि पानि स्वितर एवं 
गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने ।  
(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that 

the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ावसाष्टर्किा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: २०८ तमतिाः २०७८।०५।०४ 
 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

आबखैुरेनी गाउँपातलका, 
िनहुँ। 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्र्स पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन 
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्जम कारबाहीको लातग अनरुोध छ ।  

 

 

 

 

 

  
 

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको 
वाष्टर्िक लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ। लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा 
ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम कार्ाितवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक 
सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको  छ। त्र्सैगरी स्रोि साधनको 
प्राति र उपर्ोग सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी ष्टवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी 
सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा परु् र्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ।  

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ाका 
ष्टवर्र्हरु तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सष्टहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ। प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको 
कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी ष्टवकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्ष्टर्िा, दक्षिा र 
प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पगु्न ेअपेक्षा गररएको छ। फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेष्टहिा र पारदन्शििा 
प्रबर्द्िन हनु ेष्टवश्वास तलइएको छ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा 
स्पि कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ािि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकाररिा 
नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, 
वर्ाितिमा बढी खचि गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान ष्टफिाि नगरेको, 
ष्टविरणमखुी खचिको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवनृ्त्त देन्खएका छन।् त्र्सैगरी ष्टवकास तनमािणिफि  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना 
िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जष्टटल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोष्टकएबमोन्जम जनसहभातगिा 
नजटेुको, ददगो ष्टवकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन ष्टवकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा 
रहेका  छन।्  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्नु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहसाब ष्टववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र 
प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनर्तरण कमजोर रहेको छ। साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 
स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि कार्िष्टवतध िजुिमा 
हनु बाकँी रहेको पाइएको छ। लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि ष्टवगिका बेरुज ुउपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क 
कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन। 

समर् र जनशन्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको 
तथर्ो। लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सष्टहिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो। 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहको ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनुे अपके्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्र्ािउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलाइि धतर्वाद ज्ञापन गदिछु।  

 
 

 

                (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

पर संखर्ााः २०७८/७९   च.नं.: १२४     तमतिाः२०७८।०५।०४                                                                            

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

आबखैुरेनी गाउँपातलका, 
गाउँकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
िनहुँ। 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् 

हामीले आबखैुरेनी गाउँपातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर् व्र्र् ष्टववरण िथा लेखा ष्टटप्पणीहरूको 
लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ 
आर्ाढ 31 मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर्- व्र्र् ष्टववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बन्तधि प्रचतलि 
कानून र परम्परा बमोन्जम सारभूि रुपमा सष्टह िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गरेको छैन। 

२. लेखापरीक्षणबाट रु २ करोड ४७ लाख ३६ हजार बेरुजू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु. ३९ लाख १३ हजार, प्रमाण कागजाि पेश 
गनुिपने रु १ करोड ८० लाख ९३ हजार र तनर्तमि गनुिपने रु. २७ लाख  ३० हजार रहेको छ।   

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरूका सम्बतधमा तमति २०७७।१०।२२ मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ा सष्टहिका 
प्रमाण कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना २७ र्सैसाथ संलग्न छ । 

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेस्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व र्ष्टकन हनेु कुनै 
जानकारी खुलाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, 

मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसंग हामी स्वितर छौं । त्र्सका 
लातग स्वीकृि आचार संष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका 
लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ािलर् ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम सही र र्थाथि हनेु 
गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अतर् गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रष्टहि स्वरुपमा बने्न गरी आवश्र्क 
आतिररक तनर्तरण प्रणाली लागू गने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्िकाररणी, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि पातलकाको 
ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतर् गल्िी समेिका कारण सारभूि रुपमा गलि आकँडारष्टहि रहेको होस ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् 
सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने 
तनन्श्चििा भने हदैुन । ष्टवत्तीर् ष्टववरणका उपर्ोगकिािले सामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु 
ष्टवशेर् वा जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िीलाई सारभूि रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ । 

 

 (इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवधाष्टर्की, कार्िकारीणी र 
तर्ाष्टर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स आबखैुरेनी गाउँपातलकाको स्थापना भएको 
हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवर्द्िन गनुि र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि र्स नगरपातलको उद्देश्र् 
रहेको छ । र्स पातलका अतिगिि ६ वडा, ३५ सभा सदस्र्, १२८ वगि ष्टकलोतमटर क्षेरफल िथा २०७६८ जनसंखर्ा 
रहेको छ । 

 

आर्थिक कारोवारको स्थथर्ि 

 

आय व्ययको एकककृत वििरण २०७६।७७ 
सि नं 

आयतर्फ  
सि नं 

व्ययतर्फ  
वििरण रकम जम्मा रकम वििरण रकम जम्मा रकम 

1 गि वर्िको न्जम्मेवारी   ४०६०८८९४.०९ 1 चाल ुखचि २०३५४९२८१.४७ २०३५४९२८१.४७ 
  क) नगद      2 पूजँीगि खचि १३४३२५२२८.०४ १३४३२५२२८.०४ 
  ख) बैंक ४०६०८८९४.०९   3 विषयगत तर्फ ः   ५८८५८४२४.०० 
2 राजस्व (आतिररक आर्)   १२३६११५३०.०२   क)सामाजिक सुरक्षा ४४७३४२००.००   
  क) आतिररक राजस्व २७७२९८४३.६२     ख)स्थानीय पुर्ााधार साझेदारी ९५०००००.००   
  ख) राजस्व बाँडफाँड ८८३३७२४६.००     ग)मुख्यमन्त्री तथा मजन्त्रपरीषद ५०००००.००   
  ग) राजस्व वाँडफाँट प्रदेश ६८८०३२०.४०     घ)शिक्षा वर्कास ननदेिनालय १३६१०३२.००   
          ङ) सामान्जक ष्टवकास मतरालर् १९८५९६४.००   
  घ) अतर् आर् जनसहभागीिा ६६४१२०.००     च) राजरिय पंन्त्िीकरण वर्भाग ७७७२२८.००   
3 ष्टवत्तीर् हस्िातिरण   २५३५१८०००.०० 4 सामान्जक ष्टवकास मतरालर्   0 
  क)ष्टवत्तीर् समानीकरण अनदुान ८९००००००.००     क) ऋण भकु्तानी     
  ख) सशिि अनदुान १६४५१८०००.००     ख) ब्र्ाज भकु्तानी     
  ग) समपूरक अनदुान ०.००     ग) अतर् भकु्तानी     
  घ) ष्टवशेर् अनुु ुदान ०.००   5 लगानी    0 
4 प्रदेश सरकारबाट प्राि अनुु दुान   २४८५९०००.०० 6 ऋण लगानी      
  क)ष्टवत्तीर् समानीकरण अनदुान १९८५९०००.००     शेर्र लगानी     
  ख) सशिि अनदुान ५००००००.००     अतर् लगानी      
  ग) समपूरक अनदुान       धरौटी ष्टफिाि ४३५७५७४.५८ ४३५७५७४.५८ 

  घ) ष्टवशेर् अनदुान 
    

  कोर् खचि (प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अतर् 
कोर्) 

  0 

5 अतिर स्थानीर् िहबाट प्राि    0   मौज्दाि   82255655.95 
6 ष्टवत्तीर् व्र्वस्था प्राति   0   क) नगद मौज्दाि     
  क) ऋण प्राति      7 ख) बैंक मौज्दाि (संन्चि कोर् खािा) ७९०३८००६.३५   
  ख) साँवा प्राति       ग) बैँक मौज्दाि (राजश्व बाँडफाँड खािा)     
  ग) ब्र्ाज प्राति       घ) बैँक मौज्दाि (धरौटी कोर् खािा) ३२१७६४९.६०   
  घ) अतर् प्राति       ङ) बैँक मौज्दाि (प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्) 0   
7 ष्टवतभन्न कोर्िफि को आर्   १२४१९१५६.५०   च) अन्त्य भए  0   
  ष्टवभाज्र् कोर् खािा १२४१९१५६.५०   ८ ष्टवतभन्न कोर्िफि को खचि   12419156.50 
  प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अतर् कोर्       क दहत्तर र्हत्तर प्रदेि फिताा 4345664.80   
8 विषयगत तर्फ ः   ५८८५८४२४.००   ख दहत्तर र्हत्तर मु अ कर र अग्रिम 1554994.50   
  क)सामाजिक सुरक्षा ४४७३४२००.००     ग _गाउँपाशलका संग्रचत कोष िम्मा 6518497.20   
  ख)राजरिय पंन्त्िीकरण वर्भाग ७७७२२८.००   ९ अतर् ष्टवष्टवध खचि   11280000.00 
  ग)स्थानीय पुर्ााधार साझेदारी ९५०००००.००     फलफुल िथा िरकारी मलु्र् श्रङृ्खला 1547476.00   
  घ)मुख्यमन्त्री तथा मजन्त्रपरीषद ५०००००.००     वर्वर्ध खचा खाता बैक मोज्दात 9732524.00   
  ङ)शिक्षा वर्कास ननदेिनालय १३६१०३२.००   10 अनुदान कर्ताफ नेपाल िरकार   25684908.25 
  च)सामाजिक वर्कास मन्त्रालय १९८५९६४.००     अनुदान फिताा नेपाल सरकार 20684908.25   
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9 जनसहभातगिा (नगद भए)   ७५७५२२४.१८   अनुदान फिताा प्रदेि सरकार 5000000.00   
10 धरौटी आर् ७५७५२२४.१८   11 क कोष कोष खचा ४१८३९८१.७५ ४१८३९८१.७५ 
11 लगानीको साँवा ष्टफिाि   0   ख कोष कोष बैंक मौज्दात १८४०७८९.२५ १८४०७८९.२५ 
12 अतर् ष्टवष्टवध आर्   १७३०४७७१.००         

  क)उद्योग ग्राम  ९२०००००.००           
  ख)सडक बोडि नेपाल ३०००००.००           
  ग)फलफुल िथा िरकारी मलु्र् श्रृङ्खला १७८००००.००           

13 कोरोना कोर् आम्दानी ६०२४७७१.०० ६०२४७७१.००         
  जम्मा 538754999.79 538754999.79   जम्मा 538754999.79 538754999.79 

        
        

 

कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

1  ष्टवत्तीर् ष्टववरण – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले 
प्रत्रे्क वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार मसातिसम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म गरी 
आर् र व्र्र्को ष्टहसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीए अनसुार गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणालीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा 
देहार्बमोन्जम छन ्: 
 स्थानीर् िहले संन्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी र्स वर्ि प्राि रकम, संन्चि कोर्वाट भएको खचि िथा 

खचि नभइ वाँकी रहेको रकम स्पि देन्खने गरी खािा राखेको छैन भने स्थानीर् सरकारको कोर्को प्राति 
र भकु्तानीको एकीकृि वाष्टर्िक प्रतिवेदन (NPSAS अनरुूप) म=ले=प=फा= नं= २७२ ले समेि आर् व्र्र्को 
र्थाथि न्चरण गनि सकेको छैन । 

 र्स पातलकाले खािा अनसुारको बैंक समार्ोजन ष्टहसाब खािा राखेको छैन । जसबाट स्थानीर् िहको 
असार मसातिको बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दािमा फरक देन्खएको छ । 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे बमोन्जमको 
आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचि शीर्िक सम्बतधी व्र्वस्था अवलम्बन गनुिपने िथा तनर्म ७६(२) मा 
महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्जमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले 
२०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन 
गरेको पाईएन । 

 स्थानीर् कोर्को सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कार्म गनि महालेखा 
तनर्तरक कार्ािलर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् संन्चि कोर् व्र्वस्थापन प्रणाली (सरु) को प्रर्ोग 
गरेिापतन र्स वाट प्राि ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदनमा देहार्को ष्टववरण फरक परेकोले र्सको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदनले 
आर्व्र्र्को र्थाथििा न्चरण गदैन। 

ष्टववरण शे्रष्िा अनसुार  
मलेपफा नं २७२ 
अनसुार 

फरक रकम  

समानीकरण संघ ८९००००००. ९४०००००0 79600000 
ष्टवतभन्न कोर् खचि ४१८३९८२ १५४७४७६ 2636506 
मौज्दाि 82255655.95 ११९६६५८९३ -37410237 
राजस्व वाँडफाँट समेिको कुल आर् १२३६११५३०.०२ १२६९३९३७३ -3327843 
धरौटी आर् ७५७५२२४.१८ ० 7575224 
कोर् िफि को आर् ६०२४७७१. १०९८०००० -4955229 
धरौटी ष्टफिाि ४३५७५७४.५८ ० 4357575 
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 स्थानीर् कोर्को सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कार्म गनि महालेखा 
तनर्तरक कार्ािलर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् संन्चि कोर् व्र्वस्थापन प्रणाली (सरु) को प्रर्ोग 
गरेिापतन र्स वाट प्राि ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन (म=ले=प=फा= नं= २७२) मा वैंक मौज्दाि ११ करोड ९६ लाख 
६५ हजार देन्खएको िर वास्िष्टवक वैंक मौज्दाि ८ करोड २२ लाख ५५हजार भएको भतन प्रमाणीि 
ष्टववरण पेश भएकोले र्सवाट प्राि ष्टववरणले र्थाथि ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन ददने अवस्था छैन। 

 आतिररक राजस्व िफि  ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन बाट प्राि ष्टववरणमा १२ करोड ९६ लाख ६५ हजार देन्खएको 
छ। िर वास्िष्टवक राजस्व आर् १२ करोड ३६ लाख ११ हजार रहेको ष्टववरण पेश भएको छ। 
पातलकाले लेखापरीक्षणको क्रममा िर्ार पारेको एष्टककृि आर् व्र्र्को ष्टववरणले  देखाएको राजस्व र 
ष्टवत्तर् प्रतिवेदन मा ३३ लाख २७ हजार फरक परेको देन्खतछ। कार्ािलर्ले ष्टहसाब तमलान गनिको लातग 
मार नभई वास्िष्टवक आतिररक आर् एष्टकन गरी सो को र्थाथि ष्टववरण िर्ार गरी पेश गनुिपदिछ।   

 कोर्हरु िफि  रु ४१ लाख ८३ हजार खचि भएकोमा ष्टवत्तीर् प्रतिवेदनमा १५ लाख ४७ हजार खचि 
भएको देखाएको छ ।  

 ससिि अनदुान संघ िफि  ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन मा ९ करोड ४० लाख रहेकोमा वास्िष्टवक ८ करोड ९० लाख 
रहेको देन्खएको छ।  

त्र्सैले िोके बमोन्जमका ष्टवत्तीर् ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िष्टवक न्स्थति 
देन्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ । 

2  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक 
तनर्तरण प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वतधमा देन्खएका अतर् व्र्होराहरु 
िपन्शल वमोन्जम रहेका छन ।  

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

 पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वर्ि संचातलि 
कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाितर्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वाष्टर्िक कार्िक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार 
गरेको पाईएन।  

 कार्ािलर्को शे्रष्िा र वैक ष्टवचको ष्टहसाव फरक परे वा नपरेको सम्वतधमा वैक ष्टहसाव तमलान ष्टववरण 
िर्ार नगरेको कारण ष्टहसाव तमलान भए नभएको सम्वतधमा र्ष्टकन गनि सष्टकएन । 

 राजस्व संकलन सम्बतधमा सचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैष्टकङ्ग प्रणाली माफि ि गने गरेको 
देन्खएन । स्थानीर् राजस्व व्र्वस्थापन प्रणाली प्रर्ोगमा आएिापतन पणुिरुपमा कार्ाितवर्नमा आउन सकेको 
छैन । 

 अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जम मध्र्कालीन खचि संरचना िर्ार 
गनुिपनेमा पातलकाले सो बमोन्जम मध्र्कालीन खचिको संरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो 
अतधकारक्षेर तभरका ष्टवर्र्मा स्थानीर्स्िरको ष्टवकासका लातग आवतधक, वाष्टर्िक, रणनीतिगि ष्टवर्र्, क्षेरगि 
मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन ष्टवकास र्ोजना िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 
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 स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भाब्र् आर्ोजनाको बैंक खडा 
गरेको देन्खएन । 

 ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ाितवर्न गने सतदभिमा लक्ष्र्लाई आतिररकीकरण गने र 
मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोष्टक मलु्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको देन्खएन । 

 पातलकाले न्जतसी सामानको एकीकृि ष्टववरण िथा सहार्क न्जतसी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा कार्ािलर् 
िथा ष्टवतभन्न संघ संस्थालाई ष्टविरण गरेको पाईर्ो । 

 वडा कार्ािलर्मा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्जतसी खािा 
अध्र्ावतधक गरेको पाईर्ो।  

 गाउँपातलका मािहिका ष्टवतभत न शाखा िथा वडा कार्ािलर्हरुवाट सामाग्री खररद गरी सो वापि ष्टवल रकम  
भकु्तानी गररएकोमा उक्त शाखा िथा वडा कार्िलर्मा दान्खला गररएको न्जतसी सामाग्रीको अतभलेख 
कार्ािलर्को मूल खािामा प्रष्टवष् टी नहुँदा लगि अद्यावतधक नभएको 

 न्जतसी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार ष्टवतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि पनेमा गरेको 
पाईएन ।  

 मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको जानाकारी 
सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददएको िथा इ टीतडएस नगरेको पाइर्ो। 

 कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगुेको वा नपगुेको जाँच गरी रतसद ष्टवल भपािइहरुमा तसलतसलेवार नम्वर 
रान्ख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी 
प्रमान्णि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोन्जम आतथिक वर्ि शरुु हनुभुतदा पतर ददन अगाबै 
पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अतर् महशलुको स्थानीर् तर्नुिम 
दररेट िोक्न ुपनेमा ष्टढला गरी िोकेको देन्खर्ो। 

 स्थानीर् िहले तनमािण व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािण कार्िमा प्रर्ोग हनुे 
सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 

 कार्ािलर्ले सवारी साधन भएको अवस्थामा समेि गाडी भाडामा तलइ भौ नं ७०, २५ आददमा रु 
१०००००। भकु्तानी गरेकोमा सो को प्रर्ोजन नखलुाएको साथै आवस्र्किा एष्टकन नगरेको 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार साविजतनक खररद तनर्मावली वनाई 
लाग ुगनि सक्ने व्र्वस्था भएकोमा साविजतनक खररद तनर्मावली वनाएको पाईएन ।  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमोन्जम स्थानीर् िहले भ–ू जोन्खम संवेदनशीलिाका 
आधारमा जग्गाको उपर्ोग सम्बतधी मापदण्ड िोक्नपुने र त्र्स्िो मापदण्डको अधीनमा रही िोकेको क्षेरमा 
मार भवन तनमािण गनि स्वीकृति ददन सक्ने व्र्वस्था भएकोमा र्स स्थानीर् िहले जग्गाको उपर्ोग सम्बतधी 
मापदण्ड बनाई लागू गरेको देन्खएन । 

 संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ अनसुार पातलकाबाट संचालन भएका ष्टवतभन्न र्ोजना तनमािण कार्ि गनि 
सतमति गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मातर्िा प्राि हनुे गरी दिाि गरेको 
पाइएन ।  
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 पातलकाले आयोजना/कायिक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि सहभातगिा जटु्ने 
आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सष्टहिको लागि अनमुान िर्ार गरेको 
देन्खएन । 

 वािावरणको संरक्षणको एष्टककृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई 
मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पष्टहचान एबं कार्िर्ोजना िर्ार गरेको पाईएन ।  

 पातलकाको ष्टवकास तनमािण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्राष्टवतधकिफि  र प्रशासतनकिफि  गरर ३६ 
जना कमिचारीको दरबतदी स्वीकृि भएकोमा २९ पदपूिी भएको पाईर्ो । 

 सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि सेवाहरुको 
कार्ाितवर्न न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्तर िर् गरेको पाईएन । 

 वजेट िथा वाष्टर्िक कार्िक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार नगरेकोले पातलकाको वजेट, शशिि िथा ष्टवर्र्गि 
अनदुानको कार्िक्रम कार्ाितवर्नमा आए नआएको र कार्िक्रम अनसुारको प्रगति भए नभएको संवतधमा 
एष्टकन गनि सष्टकएन । 

 तनजामिी सेवा ऐन, 2049 दफा ५ (क) वमोन्जम कमिचारीहरुको कार्ि ष्टववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन 
। 

 वडावाट ष्टवतभन्न वैठकहरु वसी भत्ता भकु्तानी गरेकोमा वडागि वैठकको तनणिर् अध्र्र्न गदाि अतधकांशमा 
वैठकको स्पि कार्िष्टवतध नभएको िथा केहीमा महत्वपणुि तनणिर् नभएको िर वैठक भत्ता भकु्तानी गरेको, 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर 
तभरका ष्टवर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, कार्िष्टवतध र मापदण्ड  बनाउनपुनेमा र्स 
पातलकाले हालसम्म १ ऐन, ५ तनर्मावली र १८ कार्िष्टवतध तनमािण गरी कार्ाितर्नमा ल्र्ाएको छ । 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ अनसुार स्थानीर् िहले घर िथा जग्गा वहाल कर 
मार संकलन गनुिपनेमा कार्िलर्ले गाडी भाडामा संकलन भएको भाडाकर, ढुवानीमा असलु भएको वहालकर 
आददलाइ समेि आतिरीक आम्दानीमा राखेकोमा उक्त कर संघीर् सरकारको संन्चिकोर्मा दान्खला 
गनुिपनेमा गरेको छैन। 

 

 साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७  उपतनर्म (११) मा तनमािण कार्ि सम्पन्न गररसकेपतछ 
भौतिक संरचनाहरुको ष्टववरण खलुाई अतभलेख राख्नपुने व्र्वस्था भएकोमा पातलकाले ष्टवगि वर्िदेन्ख भएको 
कार्िको लगि नराखेको कारण एकै र्ोजनालाइ एक भतदा वढी वर्िमा ष्टवतनर्ोजन हनु सक्ने देन्खएको,  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनसुार कामलाइ व्र्वन्स्थि गनि लेखा सतमति, 

सशुासन सतमति लगार्िका सतमति िथा ष्टवशेर् सतमति गठन गनि सक्ने उल्लेख भएकोमा गठन नभएको 
कारण संस्थागि सशुासनको न्स्थतिको वारेमा मलु्र्ांकन गनि सक्ने न्स्थति नभएको,  

 सूचना अतधकारीको काम, कििव्र् र न्जम्मेवारी सम्वतधी तनदेन्शका, २०७३ को दफा २५ मा सूचनाको 
माग, सो अनरुुप सूचना प्रबाहको अवस्था वा सूचना ददन इतकार गरेको अतभलेख राख्नपुने जसमा सूचना 
माग गनेको ष्टववरण िथा सूचनाको संन्क्षि तबबरण आददको ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख भएकोमा सूचना माग 
र प्रबाहको अतभलेख व्र्बस्थापन नगरेको, 
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद २ दफा ७.१ मा भत्ता प्राप् ि 
गरररहेका लाभग्राहीहरुले आगामी आथीक वर्िमा पतन भत्ता तलन चाहेमा दफा ६ को उपदफा १ मा 
उल्लेन्खि समर्ावतधतभर वडा कार्ािलर्मा दरखास्ि ददनपुने व्र्वस्था भएकोमा सो को पालना नभएको,  

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ३ को दफा १२.५ मा एक आतथिक 
वर्िको कुनै पतन ष्टकस्िा रकम नबझेुमा वा बैंक माफि ि ष्टविरण भएकामा लगािार एक वर्िसम्म खािा 
तनन्ष्क्रर् भएमा लगि कट्टा गने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ािलर्ले लगि कट्टाको ष्टववरण नराखेको साथै बैंक 
बाट तनन्ष्क्रर् खािाको ष्टववरण माग गरी लगिको अद्यावतधक नगरेको, जसवाट तनन्ष्क्रर् भएका लाभग्राष्टहलाई 
समेि भत्ता जाने जोन्खम देन्खएको,  

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ८ दफा २८ मा सामान्जक सरुक्षा 
कार्िक्रमको तनर्तमि अनगुमन,मलु्र्ाङ्कन िथा सपुरीवेक्षण गनि स्थानीर् स्िरको अनगुमन िथा सपुरीवेक्षण 
सतमति गठन गनुिपने व्र्वस्था भएकोमा उक्त सतमति गठन नगरेको, 

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ (क) मा आगामी आतथिक वर्िमा 
भत्ता प्राप् ि गनेहरुको ष्टववरण सम्बन्तधि वडा सतमतिहरुको तसफाररसका आधारमा स्थानीर् सभामा पेश 
गनुिपछि भत न ेव्र्वस्था रहेकोमा कार्ािलर्ले लाभग्राहीहरुको ष्टववरण सभामा पेश नगरेको,  

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ घ मा सामान्जक सरुक्षा भत्ता 
प्राप् ि गने लाभग्राष्टहहरुको नाम नामेतस स्थानीर् िहको वेवसाइटमा राख नपुने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ािलर्ले 
उक्त कार्िष्टवतधको पालना नगरेको, 

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ दफा ३४ मा पातलकाले नर्ाँ 
नाम दिाि, चौमातसक भत्ता ष्टविरण सम्बन्तध ष्टववरण साविजतनक गनुिपने व्र्वस्था भएिा पतन कार्ािलर्ले 
उक्त ष्टववरणहरु साविजतनक गरेको देन्खने गरी प्रमाण नराखेको, 

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ दफा ३५ मा वडा सतमतिले 
प्रत्रे्क चौमातसकमा कम्िीमा एकपटक सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सम्बतधमा साविजतनक सनुवुाई गनुिपने 
र प्राप् ि गनुासा िथा सझुावहरु सम्वोधन गनुिपने उल्लेख भएकोमा सो को पालना नभएको,  

 आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोन्जम नगद प्राि हनुे रकम दैतनक रुपमा 
दान्खला गनुिपने र दैतनक रुपमा बैंक दान्खला गनि नसष्टकने भएमा कार्ािलर् प्रमखुले कारण उल्लेख गरी 
साि ददन तभर बैंक दान्खला गनुि पने व्र्वस्था रहेकोमा स्थानीर् िह अतिरगिका वडाहरुले कतिपर्ले 
पतर ददन,  मातसक रुपमा र कतिपर्ले २, ३ मष्टहना पतछ मार दान्खला गने गरेको, 

 ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् ष्टवपद् व्र्वस्थापन 
सतमतिले गरेको कामको वाष्टर्िक प्रतिवेदन न्जल्ला ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश ष्टवपद् व्र्वस्थापन 
कार्िकारी सतमति समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बन्तधि सतमतिमा पेस गरेको 
नदेन्खएको, 

 वािावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा स्थानीर् िहले तनर्मावलीको अनसूुची वमोन्जम सडकहरु 
तनमािण, १०० तम सम्मको पलु, तलफ्ट तसँचाइ, सडक स्िरोन्निी लगार्िका कार्िमा वािावरणीर् अध्र्र्न 
गनुिपने र नगरेमा दफा ३५ वमोन्जम रु = ५ लाख सम्म जररवाना हनुे व्र्वस्था भएकोमा स्थानीर् िह 
आफैले पालना नगरेको िथा गराएको अतभलेख नराखेको,  
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 स्थानीर् सरकार सञ् चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा स्थानीर् िहले साविजतनक सम्पन्त्तको संरक्षण 
गनुिपने उल्लेख भएकोमा सो को अतभलेख नराखेको,  

िसथि पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्जम प्रभावकारी र ष्टवश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह 
सदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ । 

3  अबण्डा बजेटाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोन्जम स्थानीर् आतथिक अवस्था समेिको आधारमा 
बजेट िथा कार्िक्रमको प्राथतमकीकरणका आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा तनधािरणका आधारमा 
अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बर्ि भैपरी आउने 
(पुनँ्जगि) कार्िक्रममा एकमिु रुपमा रु १ करोड ७१ लाख ८७ हजार वजेट अबण्डाको रुपमा राखेको छ 
। भैपरी आउने खचि अतिगिि कुन कुन कार्िक्रम गने हो सो र्ोजनामा नै रकम छुट्याउनपुनेमा एकमिु 
रुपमा वजेट अवण्डाको रुपमा राखेको देन्खर्ो ।बजेट अबण्डमा राखी कार्िपातलकाको तनणिर्बाट खचि गने 
प्रष्टक्रर्ामा तनर्तरण गनुिपदिछ । 

 

4  सेवा प्रवाहाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ मा गाँउपातलका िथा वडा कार्ािलर्को 
काम कििव्र् र अतधकारको व्र्वस्था छ । पातलकाबाट प्राि ष्टववरण अनसुार र्स वर्ि जतम दिाि िथा मतृ्र् ु
दिाि ४०५ वटा, नािा प्रमान्णि १४४ वटा, घरवाटो न्शफाररश ५८० वटा, नागरीकिा न्शफाररश ३२० वटा 
दिाि िथा तसफारीस गरी सेवा प्रवाह गरेको देन्खर्ो । पातलकाले सम्वतध ष्टवच्छेद, बसाई सराई, पञ्जीकरण 
दिाि िथा तसफाररश सम्बतधमा अतभलेख राखेको छैन । पातलकाले ऐन बमोन्जम सोको अतभलेख व्र्वन्स्थि 
गनुि पदिछ । 

 

5  नक्सा पासाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीर् िहले नक्सापास गनुिपने उल्लेख 
छ र नक्सापास नगराइ भवन तनमािण गनि नहनुे उल्लेख छ । र्स पातलकावाट आ-व- २०७६।७७ मा ५५ 
ले नक्सापासको लातग तनवेदन ददएकोमा ५५ लाई अस्थार्ी अनमुति ददएको छ भने गि वर्ि अनमुति तलएका 
१६ सष्टहि कुल २६ को कार्िसम्पन्न भएको अवस्था छ । पातलकाले आफ्नो क्षेतरभरको घरहरुको अतभलेख 
नराखेको िथा हालसम्म भएका नक्सापासको समेि अतभलेख नराखेको हुँदा नक्सा पास नभएका घरको संखर्ा 
एष्टकन हनु सकेको छैन । सो को अतभलेख िथर्ांकको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ ।  

 

6  अनगुमन िथा भ्रमण खचिाः भ्रमण खचि तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २१ मा भ्रमण खष्टटने पदातधकारी वा 
कमिचारीले भ्रमण गरेपतछ सो को अतभलेख अनसूुची ६ को ढाँचामा राख्नपुने िथा भ्रमणलाई ष्टवश्वसनीर् वनाउन 
आवस्र्किा अनसुार आतिरीक तनर्तरण प्रणालीको थप व्र्वस्था गनुिपने उल्लेख छ । तनर्म १९ मा 
न्जल्लातभरको ठाउँको दरुीको ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले र्स वर्ि ष्टवर्र्गि न्शर्िक िथा 
कन्तटतजेतसी वाहेक चालू खचि न्शर्िकवाट रु. १९ लाख ९३ हजार खचि लेखेको छ िर भ्रमणको उरे्द्श्र्, 

अनगुमन िथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अतभलेख, दरुीको ष्टववरण, सवारी साधनको ष्टटकट आदद राखेको छैन । 
जसले गदाि अनगुमन िथा भ्रमणको सष्टह सदपुर्ोग भएको छ भन्ने आधार रहेन । र्समा सधुार गनुिपने 
देन्खतछ । 

 

7  

चौमातसक पूजँीगि खचि - आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्जम स्वीकृि भएको 
कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा 
कर्िक्रम बमोन्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध 
गराएको ष्टववरण अनसुार चौमातसक पनु्जगि खचिको न्स्थति देहार् बमोन्जम छ । वर्ाितिमा हिारमा काम 
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

गराउँदा कामको गणुस्िरमा असर पने देन्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आर्ाढमा खचि गने 
पररपाटीमा तनर्तरण गनुिपदिछ । 

क्र.सं
. 
 

बजेट उपशीर्िक बजेट र खचि प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेस्रो चौमातसक 

खचि खचि खचि खचि 
१  
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8  

क्षरेगि बजेट र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा समानपुातिक 
बजेट ष्टवतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट र खचिको न्स्थति 
देहार्अनसुार रहेको देन्खतछ । 

तस.नं. 
 

क्षेर/उप क्षेर ष्टवतनर्ोजन खचि खचि (%) 

१ आतथिक ष्टवकास १,८१,५८,००० १,२९,७७,१०१ ३.८४ 
२ सामान्जक ष्टवकास १८,१०,९८,४३६ १४,३८,३६,३०८.१६ ४२.५७ 
३ पूवािधार ष्टवकास २२,८१,०९,०४६ १०,३३,४८,२४९.२१ ३०.५८ 
४ सशुासन िथा अतिरसम्बन्तधि के्षर ७८,१५,११४ ६१,४४,१८१ १.८१ 
५ कार्ािलर् सञ्चालन िथा प्रशासतनक १०,७०,८९,९६० ७,१५,६८,६७०.१४ २१.२० 

कुल जम्मा ५४,२२,७०,५५६ ३३,७८,७४,५०९.५१ 100 

उक्त खचि मध्रे् ४३ प्रतिशि रकम सामान्जक ष्टवकास, कार्ािलर् संचालन िथा प्रशासतनक िफि  २१ प्रतिशि 
िथा पवुािधार ष्टवकासमा ३० प्रतिशि खचि भएको देन्खतछ । पवुािधार ष्टवकास िफि को खचिमा वदृद्द गनुिपने 
देन्खतछ । 

 

9  र्ोजना र कार्ाितवर्न – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीर् िहले र्ोजना 
बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट गरी प्राथतमष्टककरण गनुिपने व्र्वस्था 
छ। साथै र्ोजना बनाउँदा मध्र्म िथा दीघिकालीन प्रकृतिका आर्ोजनाहरुको सूची समेि िर्ार गरी 
कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन ुपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले र्ोजना छनौट गदाि ऐनमा भएको व्र्वस्था अनरुुप 
दीघिकालीन प्रकृतिका ठुला र्ोजना छनौट नगरी सानासाना र टुके्र र्ोजनामा ठुलो मारामा बजेट छुट्याएको 
अवस्था छ । साना िथा टुके्र र्ोजनामा वजेट ष्टवतनर्ोजन गदाि ददघिकातलन उपलव्धी नहुँने हुँदा र्स्िा कार्िमा 
तनर्तरण गरी ठुला र्ोजना छनौटलाई प्राथतमकिामा रान्खनपुदिछ ।र्स वर्ि उपभोक्ता सतमतिमाफि ि भएका 
कामका र्ोजनाहरु देहार्अनसुार छन:्  
क्र स ं वर्र्रण  योिना संख्या  

१ रु १ लाख भतदा कमका र्ोजना  १५ 

२ रु एक लाख एक देन्ख पाचँ लाख सम्मका र्ोजना १३१  

३ रु ५ लाख एक देन्ख १० लाख सम्मका र्ोजना २३८ 

४ दश लाख एक देन्ख ५० लाख सम्मका र्ोजना ३४ 

५ ५० लाख भतदा मातथका र्ोजनाहरु ३  
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

10  तर्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा 
तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा 
ष्टववाद दिाि भएको ३ मष्टहनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण 
अनसुार  र्ो बर्ि १७ ष्टववाद दिाि भएकोमा १४ वटा फछ्र्र्ौट भई ३ वटा बाँकी देन्खतछ । तर्ार् सम्पादन 
प्रष्टक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

 

11  एउटै नागररकिा नम्बरवाट रान्ख भकु्तानीाः सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िष्टवतध,२०७५ को दफा 
१९ मा ष्टवभागले स्थानीर् िहका सामान्जक सरुक्षा सम्बतधी सूचनालाई व्र्वन्स्थि गनि, स्थानीर् िह,ष्टवभाग 
र बैंक\ष्टवन्त्तर् संस्था बीच प्रणातलगि सम्बतध स्थापना गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता  ष्टविरणलाई प्रभावकारी 
र पादिशी बनाउन केन्तरकृि व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको छ। उक्त प्रणालीमा 
लाभग्राहीको ष्टववरण प्रष्टवष्टि गरी अद्यावतधक गने न्जम्मेवारी सम्बन्तधि स्थानीर् िहको हतुछ।पातलकाले 
िपन्शलको व्र्न्क्तहरूलाई दोहोरो नागररकिा नम्वर उल्लेख गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता भकु्तानी गररएको 
छ। नागररकिा नम्बर दोहोरो उल्लेख गरी भत्ता ष्टविरण गररएकोले वास्िष्टवक लाभग्राही पष्टहचान हनु 
सकेन।केष्टह उदाहरण देहार्अनसुार रहेका छन ्

तस.न.  भकु्तानी पाउने  वडा नं। भत्ताको प्रकार  ना.प्र.नं. प्रति चौमातसक  जम्मा रकम 

१ डल्ली जोशी  ३ जेष्ठ नागररक १४२७ १२००० ३६००० 
२ सकु बहादरु पररर्ार ३ अपाङ्गिा १४२७   
३ ष्टटका मार्ा आले १ जेष्ठ नागररक १०२ १२००० ३६००० 
४ मान बहादरु के्षरी १ जेष्ठ नागररक १०२ १२००० ३६०००  

 

12  अनदुान ष्टफिािाः ष्टवतनर्ोजन ऐन, २०७६ को दफा ४ (१२) िथा (१३) मा सशिि, समपरुक िथा ष्टवशेर् 
अनदुानको रकम असार मसातिसम्म खचि नभइ वचि भएमा त्र्स्िो रकम सम्वन्तधि कोर् िथा लेखा 
तनर्तरक कार्ािलर्माफि ि संघीर् सन्तचि कोर्मा ष्टफिाि गनुिपने र ष्टफिाि नभएमा ष्टवन्त्तर् समानीकरण अनदुानवाट 
उक्त रकम कट्टा गनुिपने उल्लेख छ ।औधोतगक ग्राम स्थापना गनि नेपाल सरकार उद्योग मतरालर्वाट रु 
९२ लाख अनदुान प्राि भएको िर कुनै पतन कार्ि नगरी रकम खचि नभएको कारण उक्त रकम ष्टफिाि 
गनुिपनेमा गरेको छैन । उक्त रकम ष्टवत्तीर् समानीकरणको अनदुान नभएकोले अतर् रकम ष्टफिाि गनुिपनेमा 
नगरेकोले उक्त रकम ष्टफिाि गरेको प्रमाण पेश गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

९२००००० 

13  कमिचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोन्जम स्थानीर् सेवा 
गठन, संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा सषु्टवधा सम्बन्तध आधारभिू तसर्द्ाति र मापदण्ड संघीर् काननु 
बमोन्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोन्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन िथा व्र्वस्थापन सेवाको शिि िथा 
सतुबधा सम्बन्तध अतर् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु बमोन्जम हनु ेव्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले 
कानून नबनाई र्ो बर्ि तनम्नानसुार प्रोत्साहन भत्ता खचि गरेको कारण आतथिक व्र्र्भार बढ्न गएको छ। 

 कमिचारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार अतिगिि मातसक रु ३०००। िथा ५०००। को दरले स्थार्ी 
कमिचारीलाइ वाष्टर्िक रु ६२००००। िथा करार सेवामा कार्िरि कमिचारीलाइ रु १२५००००। गरी 
कुल रु १८ लाख ७० हजार और्िमा खाजा भत्ता वापि रकम भकु्तानी गरेको . 

 स्वास्थर् क्षेरमा कार्िरिलाइ और्िमा मातसक रु ३०००। िथा ५०००। को दरले वाष्टर्िक रु 
८०००००। खाजा भत्ता भकु्तानी गरेको . 
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

14  कोरोनाको जोन्खम भत्तााः कोरोना भाइरस (कोतभड-१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशन्क्तको जोन्खम 
भत्ता व्र्वस्थापन आदेश, २०७७ को दफा ७ मा संक्रमणको शंका लातग आइसोलेसनमा रान्खएका वा 
संक्रमण पषु्टि भई उपचारमा रहेका तबरामीहरुको उपचारमा प्रत्र्क्ष संलग्न जनशन्क्त िथा संक्रमणको शंकास्पद 
िथा पषु्टि भएका तबरामीको नमूना संकलन गने जनशन्क्तलाई नेपाल सरकारले िोकेको शरुु िलब स्केलको 
शि प्रतिशि ददने उल्लेख छ भने कोरोना रोकथाम िथा उपचारको कार्िमा सहर्ोग परु् र्ाउने अतर् 
जनशन्क्तलाई नेपाल सरकारले िोकेको शरुु िलब स्केलको पचास प्रतिशि रकम दफा ९ वमोन्जम २०७६ 
चैर ९ गिे देन्ख उपलव्ध गराउने उल्लेख छ ।कार्ािलर्ले प्रशासतनक १३ कमिचारीलाइ भौ नं ६११ 
समेिवाट रु ३५९६८०। भत्ता भकु्तानी गरेको छ भने जनप्रतितनतध ८ लाइ रु ३५०००। को दरले 
२८००००। भकु्तानी गरेको छ । जनप्रतितनतधको िलव स्केल नहनुे अवस्थामा आफुखसुी तनणिर् गरी भत्ता 
ददन ुउन्चि नदेन्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६३९६८० 

15  पदातधकारीलाइ खाजा भत्तााः गण्डकी प्रदेशले िर्ार गरेको गाउँसभा, नगरसभा र न्जल्ला समतवर् सतमतिका 
सदस्र्ले पाउने सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, २०७६ मा खाजा भत्ता ददने व्र्वस्था छैन भने खारेज भएको 
पदातधकारीको सषु्टवधा सम्वतधी ऐनले समेि खाजा भत्ता ददने व्र्वस्था नगरेको अवस्थामा र्स पातलकाले खाजा 
भत्ता भतन श्रावण देन्ख मंसीर सम्म अध्र्क्ष देन्ख वडाध्र्क्षसम्मलाइ मासीक रु ३०००को दरले १२००००। 
िथा परु्देन्ख असारसम्म कार्िपातलका सदस्र् सवैलाइ मातसक ५०००। को दरले रु ४९००००। भकु्तानी 
ददएको देन्खर्ो । ऐनको सषु्टवधा ष्टवपरीि हनुे गरी ददएको खाजा भत्ता ददएको कारण पातलकालाई अतिररक्त 
व्र्र्भार थष्टपएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

६१०००० 

16  सेवा कराराः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार क्षेर 
र कार्िबोझको ष्टवश्लरे्ण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग 
िथा सेवा करारबाट तलईन ेकमिचारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबतदी सजृना गनि नसष्टकने 
व्र्वस्था छ । िर पातलकाले ष्टवतभन्न पदमा २५ जना कमिचारीहरु करारमा राखी खचि लेखेको छ भने पश ु
सेवा, कृष्टर्, स्वास्थर् िथा अतर्मा समेि थप कमिचारी करारमा राखेको छ ।त्र्सैगरी सोही ऐनको दफा 
८३(८) वमोन्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सर्श, कार्ािलर् सहर्ोगी, पलम्बर, इलेन्क्ितसर्न, 

चौष्टकदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा मार करारवाट सेवा तलन सष्टकने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् 
िहले नर्ाँ कमिचारी माग गरी पदपतुिि गरेको छैन उक्त कमिचारी तभर करारवाट पतुिि गनि नसष्टकने इन्तजतनर्र 
१, सव इन्तजतनर्र १, कार्ािलर् सहार्क पाँचौ ५, अतमन १ लगार्िमा ष्टवतभन्न कमिचारी रहेका छन ्।काननुमा 
भएको व्र्वस्थाको पालना गरी कमिचारी पदपतुिि िथा तमलान गनुिपदिछ। 

 

17  पदातधकारीलाइ पोर्ाकाः गाउँसभा, नगरसभा र न्जल्ला समतवर् सतमतिका सदस्र्ले पाउने सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, 

२०७६ को दफा १६ मा पदातधकारीलाइ अनसूुचीमा िोष्टकए भतदा वढी सषु्टवधा नहनुे उल्लेख छ । 
कार्ािलर्ले भौ नं १३१ िथा १३० वाट रु १४००००।पदातधकारीको पोर्ाकको लातग भतन पोर्ाक खररद 
गरी साजन टेलसिलाइ भकु्तानी गरेको छ भन ेभौ नं ४८४ बाट श्री कटक बहादरु थापालाई पदातधकारीलाई 
पोर्ाक खररद गनेको लातग रु १६०००० पेश्की र्स आ व मा पेश्की फर्छ्यौट भएकोले पदातधकारीको 
पोर्ाकमा मार कुल ३०००००। खचि भएको छ।र्सरर भकु्तानी ददएको रकम असलु गनुिपने रु   

 

 

 

 

 

 

 

३००००० 

18  सामदुाष्टर्क वनवाट रकम प्राि नगरेकोाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ ख मा 
सामदुाष्टर्क वन उपभोक्ता सतमतिले वन पैदावार ष्टवष्टक्र िथा उपर्ोग सम्वतधी वाष्टर्िक कर्ािर्ोजना वनाई 
सम्वतधीि िहवाट स्वीकृि गराउनपुने र सामदुाष्टर्क वनले वन पैदावारको ष्टवष्टक्र वापि प्राि हनुे रकमको 
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

दश प्रतिशि रकम पातलकामा वझुाउनपुने व्र्वस्था छ । न्जल्ला वन कार्ािलर्वाट प्राि ष्टववरण अनसुार र्स 
पातलका अतिगिि देहार्का सामदुाष्टर्क वन उपभोक्ता सतमतिले वन पैदावार ष्टवष्टक्र गरेकोमा उक्त रकमको 
१० प्रतिशिले हनुे रकम र्स पातलकामा वझुाउनपुनेमा वझुाएको छैन भने उक्त रकम उठाउन स्थानीर् िहले 
कुनै पहल समेि गरेको देन्खएन । उक्त रकम असलु गनुिपने रु .. 
 

समहुको नाम ठेगाना म ुअ कर रकम कुल ष्टवष्टक्र रकम १० प्रतिशिले हनुे रकम 

कतर्ादेवी  आबखैुरेनी ५ १३१८४५। १०१४१९२ १०१४१९  

 
 
 
 

101419 

19  सोझै खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनु ेगरी खररद गनुिपने 
व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोभैm गनि सष्टकने, रु.५ 
लाखभतदा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबतदी दरभाउपरबाट र सोभतदा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट खररद 
गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोभैm खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा सीमाभतदा बढीको खररद गनि नहनुे एवं 
एउटा आपूतििकिािसंग एक पटकभतदा बढी सोभैm खररद गनि नहनुे उल्लेख छ । पातलकाले र्ो वर्ि पूजँीगि 
िथा चाल ुष्टकतसमका वस्ि ुवा सेवा खररद गदाि प्रतिस्पधाित्मक ष्टवतध नपनाइ तनम्नानसुार सोझै खररद गरेको 
देन्खतछ । र्समा तनर्तरण गनुिपदिछ।   
भौ नं ष्टववरण  रकम  
पूजँीगि िफि ाः  
१५ वडा कार्ािलर्मा सफ्टवर्र लाग ुगनिको लातग नारार्णी कम्प्र्टुरवाट कम्प्र्टुर खररद ४२७४२२ 

३९ ग्लोवल तलंक टेक्नोलोजीवाट कम्प्र्टुर खररद ४९६४०९ 
४३ भैपरी न्शर्िक अतिगिि वेि आइष्टट सोलसुनवाट कम्प्र्टुर खररद ३६११४८ 
४४ भैपरी न्शर्िक अतिगिि सोलसुन स्टोर नेपाल प्रातलवाट ल्र्ापटप खररद १४१२५० 
६१५चाल ु सान िेडसिवाट ल्र्ापटप खररद  १४२२६७ 
                    जम्मा १५६८४९६  

 
 
 
 
 
 
 

20  

परामशि सेवााः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२ मा परामशििाको लागि अनमुान िर्ार 
गनुि पने लागि अनमुान िर्ार गदाि सम्बन्तधि मतरालर्ले िर्ार पारेको नम्सि गि वर्िको नम्सि सोष्टह प्रकृतिको 
कार्ि गने अतर् तनकार्ले िर्ार पारेको नम्सि आदद कुरालाई आधार तलई लागि अनमुान िर्ार गनुि पने 
उल्लेख छ।पातलकाले र्स वर्ि परामशि सेवामा देहार्अनसुार खचि गरेको छाः  
भौ नं र तमति  भकु्तानी पाउनेको नाम ष्टववरण  संझौिा रकम र्स वर्ि भकु्तानी 

रकम 
२१, ३९७ माइल स्टोन तडजाइन एण्ड 

कतसल्ट प्रातल 

एष्टककृि शहरी ष्टवकास र्ोजना 
तनमािण 

१९७२९८० 
११८३७८८ 

९२ िथा ३०१ इतटेतसीभ स्टडी एण्ड ररसचि 
सेतटर प्रातल 

गाउँ प्रोफाइल िर्ारी ११९७८०० ११९७८०० 

२८६, १०६ तग्रड कतसल्ट वहउुर्द्ेश्र्ीर् भवनको अध्र्र्न ९९४४०० ९९४४०० 

३८९ शाज इतटरनेशनल प्रातल राजस्व सम्भाव्र्िा अध्र्र्न 
िथा प्रके्षपण प्रतिवदेन िर्ारी ३९८८९० ३९८८९० 

३१० आइतडर्ा ष्टिड आइटी 
सोलसुन प्रातल 

दिाि, न्शफाररस आददको 
सफ्टवर्र खररद ४९७७६५ ४९७७६५ 

७०३ िथा २९८ रुरल इतरास्िक्चर 
डेभलपसि कतसल्टेतटस प्रातल 

औद्योतगक ग्रामको तडष्टपआर १९५४५०० १७८५४०० 

 जम्मा  ७०१६३३५ ६०५८०४३ 
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

र्स सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन ्
20.1  

लागि अनमुानको आधार नभएकोाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२ मा परामशिदािाको 
लागि अनमुान िर्ार गनुिपने, जसमा लागि अनमुान िर्ार गदाि मतरालर्ले िर्ार पारेको नम्सि, गि वर्िको 
नम्सि, सोही प्रकृतिको कार्ि गने अतर् तनकार् आददले िर्ार पारेको नम्सि आदद कुरालाई आधार वनाई लागि 
अनमुान िर्ार पानुिपने उल्लेख छ । र्स पातलकाले मातथ उल्लेख भए अनसुारका कार्ि गदाि कुन कामको 
लातग कुन कुन ष्टवशेर्ज्ञ कति ददन चाष्टहने हो उल्लेख नगरी एकमिु रुपमा र्ति ददन लाग्ने भतन लागि 
अनमुान िर्ार गरी सोझै खररद गरेको छ । वहउुरे्द्श्र्ीर् भवनको अध्र्र्नको लातग रु ९ लाख ९८ 
हजारको लागि अनमुान िर्ार गरेकोमा ष्टटम तलडरको म्र्ानडेज ४५ ददन लाग्ने गरी िर्ार गरेको छ भने 
अतर् ठेक्काको हकमा पतन र्ही अनसुार लागि अनमुान िर्ार गरेको छ । तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाको 
पालना नगरी लागि अनमुान िर्ार गरी भकु्तानी गरेको कार्ि अतनर्तमि देन्खएकोमा उक्त व्र्होरालाइ 
गाउँसभाले तनर्तमि गरी प्रतिष्टक्रर्ासाथ प्रमाण पेश गरेको छ। तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाको ष्टवपरीि हनुे 
गरी लागि अनमुान िर्ार गरी परामशिसेवा खररद गने कार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ।  

 

20.2  परामशिदािालाइ ओभरहेड भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को अनसूुची १ (क) मा 
परामशिदािाको लागि अनमुान िर्ार गदाि ओभरहेड राख्न ेव्र्वस्था छैन । कार्ािलर्ले देहार्का २ कार्िको 
लातग लागि अनमुान िर्ार गरेकोमा १५ प्रतिशि कम्पनी ओभरहेड राखी लागि अनमुान िर्ार गरेको छ 
१५ प्रतिशि ओभरहेड राखी लागि अनमुान िर्ार गदाि देहार्अनसुार रु ४१३५८०। वढी भकु्तानी भएको 
छ । उक्त रकम असलु गनुिपने रु  
परामशिदािाको नाम र काम लागि अनमुान  ओभरहेड वाहेकको 

लागि अनमुान 
संझौिा रकम  वढी भकु्तानी  

एष्टककृि शहरी ष्टवकास र्ोजना तनमािणको 
लातग माइल स्टोन तडजाइन एण्ड कतसल्ट 
प्रातल 

१९९७०४५ 1736561 
१९७२९८० 

२५७३४५ 

गाउँ प्रोफाइल िर्ारीको लातग इतटेतसीभ 
स्टडी एण्ड ररसचि सेतटर प्रातल ११९९३१३ 1042881 ११९७८०० १५६२३५ 

जम्मा ३१९६३५८ २७७९४४२ ३१७०७८० ४१३५८०  

 
 
 
 

४१३५८० 

20.3  एष्टककृि शहरी ष्टवकास र्ोजना तनमािणको लातग माइल स्टोन तडजाइन एण्ड कतसल्ट प्रातल  सँग संझौिा 
भएकोमा प्राि प्रतिवेदन अनसुार कुल २५ वर्िको लातग ९ अवि ७५ करोड ३३ लाख खचि गने गरी र्ोजना 
िर्ार भएको देन्खतछ । उक्त र्ोजना अनसुार पष्टहलो वर्िमा रु ४८ करोड ७६ लाख ६७ हजार िथा दोश्रो 
र िेश्रो वर्िको लातग रु १ अवि ४६ करोड ३० लाखको दरले खचि गने उल्लेख छ । स्थानीर् िहले कुल 
रु १२ करोडको आसपासमा वजेट खचि गरररहेको पररप्रके्षमा र्ति धेरै रकम खचि गनि सक्ने अवस्था रहदैन 
। साथै र्स तडष्टपआरले कुन कुन र्ोजना सतचालन गने हो सो को जानकारी दददैन । अिाः परुा गनि नसक्न े
कामको लातग वजेट ष्टवतनर्ोजन गरी तडष्टपआरमा रकम खचि गनुि उन्चि देन्खएन ।  

 

20.4  वािावरणीर् पररक्षणाः औद्योतगक ग्राम घोर्णा िथा सतचालन सम्वतधी कार्िष्टवतध, २०७५ को दफा २२ मा 
औद्योतगक ग्राम स्थापना िथा ष्टवकास गदाि प्रचतलि काननु वमोन्जम प्रारन्म्भक वािावरणीर् पररक्षण वा 
वािावरन्णर् प्रभाव मलु्र्ांकन सम्पन्न गरेपतछ मार औद्योतगक ग्राम स्थापना िथा ष्टवकासको कार्ि गनुिपने 
उल्लेख छ। र्स कार्ािलर्ले प्रारन्म्भक वािावरणीर् पररक्षणको लातग रु १६९५००।सष्टहि कुल रु 
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

१९५४९००। मा रुरल इतरास्िक्चर डेभलपसि कतसल्टेतटस प्रातल सँग संझौिा गरेको िर प्रारन्म्भक 
वािावरणीर् पररक्षणको काम नगरी वाँकी काम मार गरी रु १७८५४००। भकु्तानी गरेको अवस्था छ । 
औद्योतगक ग्राम स्थापनाको लातग गनै पने काम नगरी वाँकी रकम भकु्तानी गरी कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार 
गनुि उन्चि देन्खएन । र्सो गदाि पनुाः लागि अनमुान िर्ारीमा ष्टढलाइ भइ काम सम्पन्न नहनुे अवस्था रहतछ 
। िोष्टकएको काम नगने परामशिदािा र प्रारन्म्भक वािावरणीर् पररक्षणको काम नगरी कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन 
िर्ार गरी स्वीकृि गनेलाइ न्जम्मेवार वनाउनपुदिछ ।  

21  मलु्र् अतभवषृ्टर्द् करमा दिाि नभएकोसँग खररदाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १९ मा रु= 
२० हजार भतदा वढीको खररद गदाि मलु्र् अतभवषृ्टर्द् करमा दिाि भएका सँग मार खररद गनुिपने उल्लेख छ 
। कार्ािलर्ले खाजा खाना वापि रकम भकु्तानी भतन पटक पटकको तमतिमा ष्टवतभन्न भौ नं वाट प्र्ान ष्टवलका 
आधारमा सम्पदा खाजा घरलाइ रु ७९५१७०। भकु्तानी ददएको छ भने ष्टवन्ज स्टेशनरीलाइ प्र्ान ष्टवलका 
आधारमा भौ नं ५७ वाट रु १४०५०५। लगार्ि अतर् फमिलाइ समेि पटक पटक सीमा भतदा वढीको 
भकु्तानी भएको छ। तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पालना गनुिपदिछ । 

 

22  सामान्जक पररक्षणाः सरकारी खचिमा तमिव्र्र्ीिा र प्रभावकारीिा कार्म गने सम्वतधी नीतिगि मागिदशिन 
२०७५ को वुदँा नं १८ ले कार्ािलर्ले गनुिपने काम परामशिदािावाट गराउने कार्िलाइ तनरुत्साष्टहि गनुिपने 
उल्लेख छ भने नेपालको संष्टवधानले आतथिक अनशुासन कार्म गने कुरा संघीर् सरकारको कानून वमोन्जम 
हनुे उल्लेख छ । कार्ािलर्ले देहार्अनसुारको साविजतनक सनुवुाइको काम परामशिदािालाइ ददइ देहार्अनसुार 
भकु्तानी गरेको छ ।कार्ािलर्ले नै गनुिपने र्स्िो कार्िक्रम अतर् तनकार्वाट गराउन ुउन्चि देन्खएन ।र्स्िो 
खचिमा तनर्तरण गनुिपदिछ ।  
भौ नं भकु्तानी पाउनेको नाम कामको ष्टववरण भकु्तानी रकम 

३९ िोडकास्टीङ तमतडर्ा प्रातल साविजतनक सनुवुाइ १५००००  

 

23  वैक नगदद ष्टकिावमा दोहोरो पोिीङाः कार्ािलर्को चालिुफि को वैंक नगदी ष्टकिाव परीक्षण गदाि भौ नं १५० 
देन्ख २१० सम्म केही भौचरमा एउटै खचि दोहोरो पोिीङ भएको देन्खएको छ । र्सो हनुकुो कारण सरु 
सफ्टवर्रले काम नगरर इन्ति गररसकेको ष्टववरण ष्टवग्रकेो कारण र्स्िो भएको कार्ािलर्ले जनाएको छ । 
िर वैंक नगदी ष्टकिावमा देहार्का लगार्ि अतर् केहीमा समेि र्सरी दोहोरो खचि भएको देन्खएको र सोही 
वैंक नगदी ष्टकिावको ष्टववरणको आधारमा चाल ुिफि को आतथिक ष्टववरण िर्ार भइ ष्टवत्तीर् ष्टववरण प्रमान्णि 
भएको अवस्था छ । र्स सम्वतधमा एष्टकन गरी वैंकका चेक समेि अध्र्र्न गरी थप जाँचवझु गरी र्थाथि 
ष्टववरण पेश गनुिपदिछ । सरु ष्टवग्रकेो भतन दइु ठाउमा एउटै कुरा पोिीङ भएको केही उदाहरण देहार्अनसुार 
छन ्: 
उदाहरणाः  
भौ नं र तमति ष्टववरण भकु्तानी रकम 

१७२…०७६।९।१० न्शवशक्ती तडन्जटल कलर ल्र्ावलाइ दइु भौचरवाट एउटै रकम 
भकु्तानी भएको वैंक नगदी ष्टकिाववाट देन्खएको 

१२६७५ 

१७६…०७६।८।१९ १२६७५ 

१६६…०७६।८।१८ अदवुाखकि  खानपेानी उपभोक्ता सतमतिलाइ दइु भौचरवाट एउटै 
रकम भकु्तानी भएको वैंक नगदी ष्टकिाववाट देन्खएको 

२५०००० 
१६२…०७६।९।९ २५०००० 
         जम्मा ५२५३५०  
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

24  अनतु्पादक खचिाः वजेट वनाउदा िथा कार्ाितवर्न गदाि उत्पादनन्शल क्षेरमा लगानी गनुिपदिछ ।कार्ािलर्ले 
पदातधकारी िथा कमिचारीको भेटघाट िथा तसकाइ आदानप्रदान कार्िक्रमको लातग पेश्की ददइ भौ नं १२० 
वाट श्री वषु्टर्द् प्रसाद भरु्ालको पेश्की फर्छ्यौट भइ रु २६४१३०। खचि भएको देन्खतछ । उक्त कार्िक्रम 
न्चिवनमा भएकोमा होटल स्टार व्र्ांक्वेटको ष्टवल रु २०३३८१। रहेको छ जसमा ९५ जनाले रु 
९७३।४५ को िेकफास्ट िथा ७०७।९७ को खाना सेट (भ्र्ाट वाहेक) को रकम भकु्तानी भएको छ । 
र्सरी पदातधकारी िथा कमिचारीको भेटघाट िथा तसकाइ आदानप्रदान कार्िक्रम भतन होटलका ष्टवल मार 
राखी रकम खचि गनुि उन्चि देन्खएन । 

 

25  पेतसन पाउनलेाइ सषु्टवधा भकु्तानीाः साष्टवकको स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, 

२०७४ मा पेतसन पाउनेलाइ सषु्टवधा नददने उल्लेख भएकोमा तमति २०७६ भदौ १३ मा उक्त ऐन संसोधन 
भएको देन्खतछ । अिाः भार १३ देन्ख लाग ुगनुिपनेमा र्स गाउँपातलकाका उपाध्र्क्ष श्री पषु्पादेवी शे्रष्ठ िथा 
वडाध्र्क्ष श्री पणुि वहादरु आलेलाइ संसोधन भतदा अगाडी श्रावण मष्टहनाको दोहोरो सषु्टवधा पने गरी क्रमशाः 
२६०००। िथा १८०००। भकु्तानी ददएको देन्खर्ो । उक्त रकम असलु गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

४४००० 

26  अनगुमन भत्तााः गाउँसभा, नगरसभा र न्जल्ला समतवर् सतमतिका सदस्र्ले पाउने सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, २०७६ 
मा अनगुमन भत्ता मातसक रुपमा ददने व्र्वस्था अनसुार कार्ािलर्ले आतथिक वर्िको अतत्र्मा सवै 
पदातधकारीलाइ रकम भकु्तानी गरेको अवस्थामा कार्ािलर्वाट सतचातलि अतर् कार्िको अनगुमन भतन पटक 
पटक अनगुमन भत्ता तलएको देन्खर्ो । अतर् काननुमा अनगुमन भत्ता ददने व्र्वस्था नभएकोले र्सरी हरेक 
कामको अनगुमन गरेको भतन अनगुमन भत्ता तलन तमल्दैन । र्समा सधुार गनुिपदिछ । केही उदाहरण 
देहार्अनसुार छन ्: 

 भौ नं २९८ वाट पतजीकरण सम्वतधी ५ ददने िातलममा अम ुभत्ता रु १२०००। 

 भौ नं ३७७ वाट वाख्रापालन िातलममा अम ुभत्ता २४०००। 

 भौ नं ५६६ वाट वाख्राको सधुाररएको खोर सम्वतधी िातलममा १२०००। 

 भौ नं ६३४ वाट स्वास्थर् पोर्ण सम्वतधी कार्िक्रममा रु २३५००। 

 

27  वतृ्तन्चर तनमािणाः संझौिा गररसकेपतछ संझौिा अनसुारको काम गरी भकु्तानी गनुिपदिछ । कार्ािलर्ले वतृ्त न्चर 
तनमािण िथा प्रशारणको लातग ष्टटतभ टुडे नेटवकि  प्रातललाइ भौ नं ५०६ वाट रु ४५००००। भकु्तानी ददएको 
छ । संझौिामा वतृ्त न्चर तनमािण गरी १० पटक राष्टिर्स्िरको टेतलतभजनमा प्रशारण गने संझौिा भएकोमा 
६ पटक मार प्रशारण भएको ष्टववरण पेश भएको छ । वाँकी ४ पटकको समेि प्रशारण भएको भए प्रमाण 
पेश गने अतर्था वाँकीको हकमा दामाशाहीले हनुे रकम असलु गनुिपने रु  
साथै र्स्िा कार्य्िकम िर्ार गदाि आवश्र्किा र औन्चत्र्िाका आधारमा गनुिपनेमा गरेको छैन ।  

 

 

 

 

 

 

१८०,००० 

28  वढी दरमा मौरीघार खररदाः गाउँपातलकाले मौरीघार खररदको रेट न्जल्ला दररेट तनधािरण सतमतिले िर् गरेको 
दरलाइ नै मानेको छ । उक्त दर अनसुार मौरीघारको लातग रु ३०००।िथा मौरी सष्टहिको घारलाइ रु 
८०००। दर हनुे उल्लेख गरेकोमा कार्ािलर्ले देहार्का भौचरवाट भकु्तानी दददा फरक पारी भकु्तानी गरेकोले 
वढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुिपने रु   

भौ नं पेश्की फर्छ्यौट िथा 
सोधभनाि तलनकेो नाम 

ष्टववरण वढी भकु्तानी 
रकम 

३४५ भकु्तानी ४५ थान मौरीघार रु ३५००। ले खररद २२५०० 

 

 

 

 

 

१५३६०० 
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

४९८ रोशन केसी मौरी सष्टहिको घार २० थान रु १०२००। को दर िथा खाली 
घार र ३ थान रु ४०००। को दर 

४७००० 

६१८ रोशन केसी मौरी सष्टहिको घार १८ थान रु १०२००। को दर  ३९६०० 

६५३ गंगादेवी वराल मौरी सष्टहिको घार १७ थान रु १००००। को दर िथा खाली 
घार र ७ थान रु ४५००। को दर 

४४५०० 

     जम्मााः  १५३६०० 

29  वढी भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिका प्रमाण सष्टहिको लेखा राख्नपुने 
उल्लेख छ । कार्ािलर्ले ए न्ज पावर सप्लार्सिलाइ रु ४९९९५५। भकु्तानी ददएको िर ष्टवलमा रु 
४८१२४४। मार रहेको देन्खएकोले वाँकी रकम असलु गनुिपने रु  

 

 

 

१८७११ 

30  मूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर दान्खला नगरेकोाः मूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६(ग) वमोन्जम 
सरकारी तनकार् वा नेपाल सरकारको पूणि वा आन्शंक स्वातमत्व भएको संघसंस्थाले ठेक्का वा करार अतिगिि 
आपूतिि हनुे वस्ि ुवा सेवा वा वस्ि ुिथा सेवा आपूतिि वापिको रकम सम्बन्तधि ठेकेदार वा आपूतििकिािलाई 
भकु्तानी गदाि तनजलाई भकु्तानी गने कर रकमको ५० प्रतिशिले हनु आउने रकम तनजको नामबाट सम्बन्तधि 
राजस्व न्शर्िकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर वापिको रकम मार भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ । 
देहार्अनसुारका भकु्तानीमा कार्ािलर्ले मअुकर कट्टा नगरी भकु्तानी ददएकोले उक्त रकम असलु गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

८५५६७ 

 

 

गो.भौ.|तमति फमिको नाम कूल भकु्तानी 
रकम 

म.ुअ.कर 
रकम 

५०% ले हनेु म.ुअ.कर 
रकम 

203|077|3|1
7 

थाकष्टवतन एण्ड ईन्तजतनर्ररङ्ग एण्ड कतसिक्सन 
प्रा.ली. 

४९८७६८ 57380 28690 

२७०|०७७|३|२
६ 

रेिा टेक्नोलोजी प्रा.ली ४९०९३५ 56479 28240 

३०२|७७|३|३१ अत नपणुि कतसनि प्रा.ली. ४९७८४० 57274 28637 
                       जम्मा ८५५६७ 

 

31  

वढी दर राखी भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म १० मा दररेट तनधािरण सतमतिले 
िोकेको दररेटको आधारमा नमिस अनसुार लागि अनमुान िर्ार गनुिपने उल्लेख छ। पातलकाले कतिपर् 
र्ोजनाको पैरो पतछाउने कार्िको कडा माटो काट्ने कार्िको दर राखी ल ई िथा मलु्र्ाकंन गरेको छ भने 
कतिपर् मोटोरेवल सडक खत ने कार्िमा मेन्शन प्रर्ोग भएको देन्खएकोमा ज्र्ामीको दर राखी भकु्तानी गने 
गरेको छ। ।त्र्स्िै सडकको खत ने र पैरो पतछाउने कार्ि मेन्शन प्रर्ोग गरेको िर सोही सडकको नाली 
खत ने िथा पैरो पतछाउने कार्ि मातछेवाट गने ल.ई. िर्ारी गरी सोही वमोन्जम मलु्र्ाकंन िथा भकु्तानी गने 
गरेको पाइर्ो। सडक खत न े कार्ि मेन्शनवाट गदाि सो सडकको नाली िथा पैरो पतछाउने कार्ि समेि 
मेन्शनवाट गररनेमा समेि देहार् बमोन्जम वढी खचि लेखेको मध्रे् उपभोक्ताको अंश घटाई वढी भकु्तानी हनु 
गएको रकम असलु हनुपुने देन्खएको रु 

गो.भौ.|तमति र्ोजनाको नाम कामको ष्टववरण  पररमाण 
(घ.मी.) 

तलइएको 
दर  

तलनपुने 
दर  

फरक दर  उ.स.को 
र्ोगदान 

वढी रकम 

३|०७६|५|१
० 

माकी चोक तिलवारी  
पहरे खोला ग्रातमण कृष्टर् 
सडक 

सडकको सवै 
प्रकारको 
 माटो खत ने कार्ि 

५६.६१ ४५०.६३ ७९.६४ ३७०.९९ ३.२२ 20325 

25|076|8|
10 

खरीटोल सहार्क मागि 
 स्िरोत नति 

सडकको पैरो  
पतछाउनेकार्ि 

८६.५ ५०४.७ ७९.६४ ४२५.०६ ५.८८ ३४६०6 

२९|०७६|८|
२७ 

आवुखैँरेनी जखेर तछम्के 
श् वरी ग्रातमण सडक 

सडकको पैरो  
पतछाउनेकार्ि 

१६१२.५ ६४.३१ ५२.६२ ११.६९ ५.५ १७८१३ 
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३५|०७६|९|
८ 

वडा न.३ को सतुदर 
वस्िी 
पानी घट्टाको नाली 
तनमािण कार्ि 

सडकको नाली  
तनमािण कार्ि 

१२३.७५ ५०४.७ ७९.६४ ४२५.०६ ५.५६ ४९६७६ 

३८|०७६|९|
१७ 

लव् दी देन्ख मझवुा मोटर 
वाटो ममिि 

पैरो पतछाउने कार्ि २४५१.७
५ 

६४.३१ ५२.६२ ११.६९ ४.८७ २७२६५ 

४५|०७६|१
०|३ 

लव् दी घमुाउने मोटर  
वाटो ममिि (लोट्स 
तनमािण सेवा ) 

पैरो पतछाउने कार्ि ५४९५.३
५ 

६४.३१ ५२.६२ ११.६९ ५.३१ ६०८२९ 

४६|०७६|१
०|३ 

न्चसापातन सडकको 
 नाला तनमािण 

सडकको नाला 
 खत ने कार्ि 

११०.५६ ५०४.७ ७९.६४ ४२५.०६ ५.६ ४४३६३ 

५७|०७६|१
०|१५ 

साइवोटे टोलमा सडक 
नाला  
तनमािण कार्ि 

नालीमा माटो खत ने 
कार्ि 

६७.०५ ५०४.७ ७९.६४ ४२५.०६ ७. २६५०५ 

६१|०७६|१
०|२० 

पलुङु्ग जलभञ् जर्ाङ्ग 
ष्टहलेखकि   
लगार्ि वडा नं. ६ को 
वाटोमा पैरो पतछाउने 
कार्ि 

पैरो पतछाउने कार्ि ४५१३.१
३ 

६६.३२ ५२.६२ १३.७ १२.६५ ५४००८ 

८२|०७६|१
१|१२ 

एकिाटोल भदौरे-३ को 
नाला 
 तनमािण 

नाला खत ने कार्ि २४३ ५०४.७ ७९.६४ ४२५.०६ ६.३ ९६७८२ 

८७|०७६|१
१|१३ 

ढकालटार खानी खोला 
छम्केश् वरी 
माई ग्रातमण कृष्टर् सडक  

ग्र्ाष्टवन जातलमा 
माटो  
खत ने कार्ि 

१०७.८५ ५०४.७ ७९.६४ ४२५.०६ ५.८ ४३१८४ 

९४|०७६|१
१|१५ 

माकी चोक पौवा खोला 
गाउँ कृष्टर् सडक 

नालीमा खत ने कार्ि १९२ ५०४.७ ७९.६४ ४२५.०६ ९.६४ ७३७४४ 

९५|०७६|१
१|१५ 

साखर सडक सधुार 
कार्ि 

सडकमा माटो काट्ने 
कार्ि 

६४.३८ ५६७.८ ७९.६४ ४९७.१५ ९.६४ २८९२२ 

९६|०७६|१
१|१५ 

अदवुा खकि कोट ग्रामीण 
सडक  

सडकको नाली खत ने 
कार्ि 

९८.१५ ५०४.७ ७९.६४ ४२५.०६ ५.४६ ३९४४२ 

१००|०७६|
११|२१ 

खानटोक नाला तनमािण नाली खत ने कार्ि १७६.१ ५०४.७० ७९.६४ ४२५.०६ ५.५१ ७०७२९ 

113|०७६|
११|३० 

अतमलवोटे नाली तनमािण नाली खत ने कार्ि ४८. ५०४.७० ७९.६४ ४२५.०६ ६.७७ १९०२२ 

११५|०७६|
१२|२ 

रिनपरु तडट्टीखेल 
मोटरवाटो तनमािण 

पैरो पतछाउने कार्ि २२५ ६६.३२ ५२.६२ १३.७ ६.७५ २८७४ 

११९|०७६|
१२|४ 

ढकाल घोक्रीङ्ग खकि   
छम्केश् वरी 
माई ग्रातमण कृष्टर् सडक  

सडक र नाला खत ने 
कार्ि 

४९.५ ५०४.७ ७९.६४ ४२५.०६ ६.१५ १९७४६ 

१२९|०७६|
१२|६ 

छंगाले टोल मलुपानी 
कृष्टर् सडकको  
पक् की नाली तनमािण 

नालीको माटो खत ने 
कार्ि 

७९.५ ५०४.७ ७९.६४ ४२५.०६ ६.२६ ३१६७७ 

१३३|०७७|
१|१६ 

ष्टढडे गाउँवेशी कुश् मेश् वर 
वेमरवोट मो.मागि 

पैरो पतछाउने कार्ि ६८८.५ ६६.३२ ५२.६२ ११.६९ ६ ७५६६ 

१३५|०७७|
१|१८ 

रमेश मा.वी. को गेट 
सम्म ढलान कार्ि 

सडकमा माटो काट्ने 
कार्ि 

३०.१४ ५०४.७ ७९.६४ ४२५.०६  १२८११ 

१७४|०७७|
२|२८ 

ढकालटार कृष्टर् 
मोटरवाटो  

सडकमा माटो काट्ने 
कार्ि 

१३२.८ ५०४.७ ७९.६४ ४२५.०६ ६.२२ ५२९३७ 

१७७|०७७|
३|१ 

पलुुिङ ध्वजन 
मोटरवाटओ 

पैरो पतछाउने कार्ि १८० ६६.३२ ५२.६२ ११.६९ ५.४३ १९९० 

१८३|०७७|
३|३ 

आवँखैुरेनी गा.पा. 
रंगशाला तनमािण कार्ि 

रंगशालामा माटो 
काट्ने कार्ि 

६४० ५०४.७ ७९.६४ ४२५.०६ ६.१३ २५५३६२ 

१९४|०७७|
३|८ 

फोहोर मैला 
व्र्वस्थापनन जाने 
मोटरवाटोमा पखािल 
लगाउने कार्ि 

माटो काट्ने कार्ि ८५ ५०४.७ ७९.६४ ४२५.०६ ५.९१ ३३९९५ 

२२३|०७७|
३|१५ 

आवु ँगाउँ आतिररक 
मागि स्िरोत नति  

सडक खत ने कार्ि ४९.४६ ५०४.७ ७९.६४ ४२५.०६ ५.७१ १९८२३ 
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२५३|०७७|
३|२१ 

तमरिा मा.वी. देन्ख 
पोखरीटार मोटरवाटो 

नाली खत ने कार्ि ३५.७५ ५०४.७ ७९.६४ ४२५.०६ ५.३१ १४३८९ 

२७२|०७७|
३|२७ 

सोिुि भतजर्ाङ्ग ष्टहलेखकि  
 तछम्केश् वरी पर्िटन 
मागि  

नाली खत ने कार्ि १०३.५ ५०४.७ ७९.६४ ४२५.०६ ५.३२ ४१६५३ 

 जम्मा       120203
8  

32  

वढी पररमाण गणनााः साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म १२३ मा भकु्तानी गदाि प्राष्टवतधक 
नापजाँच गरी नापी ष्टकिावमा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कार्ि सम्पादनको आधारमा भकु्तानी ददनपुने उल्लेख 
छ। पातलकाको  कार्ािलर्ले उपभोक्ता सतमति, तनमािण सेवा माफि ि तनमािण कार्ि गराएको र्ोजनाको तनमािण 
कार्िको नापी ष्टकिाव र सम्वर्द् रतनङ्ग ष्टवल परीक्षण गदाि पाइप लाइनको लातग माटो खत ने कार्िको खचि 
लेखेकोमा  पाइप लाइन ष्टवच्छाएको नदेन्खएको, दर ष्टवश् लेर्णवाट िर् भएको दर भतदा वढी दर राखी 
मलु्र्ाकंन गरेको, प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन भतदा वढी खचि लेखेको ,जस्िा अवस्था देन्खर्ो।से्रस्िा परीक्षण गदाि 
देन्खएका व्र्होरा र्स प्रकार छन। 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.1  

फोहोर मैला व्र्वस्थापन जाने मोटरवाटोमा ढुङ्गाको पखािल र पाइप लाइनको कार्िको तमति 
२०७७|३|८,गो.भौ.न.१९४ मा रु २०२६८४२ मलु्र्ाकंन गरी रु १९१५३२९|खचि लेखेको मध्रे् ३२० 
मीटर लामो तसंचाइको लातग पाइपलाइन खत ने कार्िको १५६.३६ घ.मी. को प्रति घ.मी. ५७६.८० ले रु  
९०१८०| खचि लेखेकोमा उक्त स्थानमा पाइप ष्टवच्छर्ाएको देन्खएन। पाइप लाइनको लातग माटो खत ने िर 
पाइप लेइङ्ग नगरेको कारण खत ने कार्िमा भएको खचि पषु् टी नभएकोले पाइप लेइङ्ग गरेको नापी ष्टकिाव पेश 
हनुपुने अतर्था उ.स.को अंश कट्टी गरी वढी भकु्तानी भएको रु ८५२२० |असलु हनुपुने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८५२२० 

32.2  

कामको मलु्र्ाकंन रु ६३१७५२|भएको भकुुण्डी जर् डाँडा दमु्सी ढुङ्गा वरालङु खाल्टे मोटर वाटोको 
उ.स.लाई गो.भौ.न. १०३,तमति ०७६|११|२१ मा रु ६३१७५२| भकु्तानी भएको फाँटवारी परीक्षण गदाि 
िपतसलवमोन्जमको सडक खत न ेकार्िको दर ष्टवश् लेर्णवाट िर् भएको दर भतदा फरक दर राखी खचि लेखेको 
मध्रे् उ.स.को अंश कट्टा गरी वढी भकु्तातन भएको रु ९५३७ असलु हनुपुने देन्खएको रु  
कामको ष्टववरण  पररमाण  तलइएको दर  स्वीकृि दर  फरक दर  उ.स.को अंश वढी रकम 

नरमा माटो खत ने 
कार्ि 

११२६.४६ ६७.२९ ६६.३२ ०.९७ ७.०८ १०४८ 

कडा माटो खत ने 
कार्ि 

६६६.१६ ८०.८१ ६९.६४ ११.१७ ७.०८ ६९१४ 

नरम चट्टान ३१५.६८ २१६.९७ २१४.८५ २.१२ ७.०८ ६२२ 
कडा चट्टान ३६२.३६ १३२२.९० १३२०.०७ २.८३ ७.०८ ९५३ 
जम्मा      ९५३७  

 

 

 

 

 

 

९५३७ 

33  

उपभोक्ताको अंश कट्टा नगरी भकु्तानीाः- झो.प.ु मोटरसाइकल वाटो तनमािण कार्िको र्ोजना सम्झौिा गदाि 
उपभोक्ता सतमतिको र्ोगदान ९.७६ प्रतिशि रहने उल्लेख भएकोमा र र्ोजना शाखावाट उक्त तनमािण कार्िको 
रु २९१२६३ मलु्र्ाकंन भै गो.भौ.न. ५२,तमति २०७६|१०|६ मा सतमतिलाई रु २५५३७२|मार भकु्तानी 
ददनपुने उल्लेख भएकोमा लेखावाट उपभोक्ताको अंश कट्टा नगरी रु २९१०००| भकु्तानी  ददएकोले वढी 
भकु्तानी भएको रु ३५६२८| असलु हनुपुने रु  

 

 

 

 

 

 

३५६२८ 
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दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

34  

वढी दरले भकु्तानीाः पातलकाले तमति २०७६|१०|२१,गो.भौ.न ६७ वाट तमलन सप्लार्सिवाट एच.तड.ष्टप.ई 
पाइप र ष्टफट्टीङ्ग सामानको रु २७८९५२| खचि लेखेको मध्रे् ४० एम एम १० के.जी प्रशेर १५०० 
तमटरको स्थानीर् दर अनसुार प्रति तमटर रु १४५. २१ ले खचि लेख्न ुपनेमा रु १६९.६७ ले खचि लेखदा 
प्रति तमटर रु २४.४६ ले रु ३६६९०| वढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुने रु  

 

 

 

 

३६६९० 

35  

वढी भकु्तानीाः तनम्न तिन र्ोजनाको सडक खत ने कार्िको लातग दर ष्टवश् लेर्णवाट िर् भएको दर भतदा वढी 
दर राखी खचि लेखेको मध्रे् उपभोक्ता सतमतिको र्ोगदान घटाई वढी खचि लेखेको रु १०४०३८|असलु 
हनुपुने रु  

 

 

 

१०४०३८ 

 

गो.भौ.न ६५,तमति ०७६|१०|२१- रसौली सडक स्िरोत निी कार्िको रु १०४५९६७|मलु्र्ाकंन मध्रे् रु 
९९०००|भकु्तानी गदाि  
कामको ष्टववरण  पररमाण 

(घ.मी.) 
तलइएको दर  स्वीकृि दर  फरक दर  उ.स. को 

अंश 

वढी भकु्तानी 

नरम माटो काट्न ेकार्ि २८५४.९१ ६७.१९ ६६.३२ ०.८७ ५.३५ २३५१ 

कडा माटो काट्न ेकार्ि २३४९.०४ ८०.८१ ६९.६४ ११.१७ ५.३५ २४८३५ 
नरम चट्टान काट्न ेकार्ि १२०८.७५ २१६.९७ २१४.८५  

२.१२ 
५.३५ २४२५ 

कडा चट्टान काट्न ेकार्ि ३०३.७१ १३२२.९० १३२०.०७  

२.८३ 
५.३५ ८१४ 

जम्मा      ३०४२५  

 

 

लव्दी तछमम्केश् वरी मत दीर स्िरोत निी कार्िको रु १५८३९६५| मलु्र्ाकंन मध्रे् तमति 
६८|०७६|१०|२१,गो.भौ.न. ६८ वाट रु १५०००००|भकु्तानी गदाि  
कामको 
ष्टववरण 

पररमाण(घ.मी.) तलइएको दर स्वीकृि दर फरक  दर  उ.स.को 
र्ोगदान 

वढी रकम 

नरम माटो ८११२.८७ ६७.२९ ६६.३२ ०.९७ ५.८०% ७४५२ 

कडा माटो ४८५४.०८ ८०.०१ ६९.६४ ११.१७ ५.८० ९१४९ 
नरम चट्टान १७७४.४७ २१६.९७ २१४.८५ २.१२ ५.३० ३५०२ 
कडा चट्टान १९७.१३ १३३२.९० १३२०.०७ २.८३ ५.३० ५२८ 
जम्मा      ६२८२८  

 

 

 

 

ढकालटार,खानी खोला तछम्केश् वरी माईको मोटरमागि स्िरोत निी कार्िको रु ९७८७८९|  मलु्र्ाकंगन मध्रे् 
रु ९२२०१०| गो.भौ.न.८७, तमति २०७६|११|१३ मा भकु्तानी गदाि 

कामको 
ष्टववरण 

पररमाण(घ.मी.) तलइएको दर   

स्वीकृत  दर  
फरक दर  उ.स.को 

र्ोगदान 

वढी रकम 

नरम माटो १७५६.९१ ६७.२९ ६६.३२ ०.९७ ५.८० १६०५ 

कडा माटो ८६९.५० ८०.८१ ६९.६४ ११.१७ ५.८० ९१४९ 

नरम चट्टान ८.२६ २१६.९६ २१४.८५ २.१२ ५.८० १६५० 
कडा चट्टान ५.२८ १३२२.९० १३२.०७ २.८३ ५.८० १४०८ 
जम्मा      १०७८५  
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

36  

 उपभोक्ता सतमतिको घटी मलु्रं्कनाः २१३|०७७|३|१४कामको मलु्र्ाकंन रु २७६२९९ भएको वेलवोटे 
मझवुा घाट सडकको पातलकाले रु २५६३९०|खचि लेखेको छ। उक्त सडक खत ने कार्िको नापी ष्टकिावमा 
१४१.२५घ.मी. मार सडकको माटो काट्ने कार्ि उल्लेख भएकोमा १४१९घ.मी को प्रति घ.मी. रु ६६.३२ 
ले खचि लेखेको पाइर्ो। नभएको कामको वढी खचि लेखेको मध्रे् उपभोक्ता सतमतिको र्ोगदान ७.२१ 
प्रतिशि घटाउँदा वढी भकु्तानी भएको रु ७८६३१ असलु हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

७८६३१ 

37  

कामको घटी मलु्र्ाकंनाः २४३|०७७|३|१९-रािामाटे खानेपानी आर्ोजनाको पाइप लाइन खत ने र पाइप 
लेइङ्ग गने कार्िको रु ३१६८५५| को कामको मध्रे् उ.स. लाई २९९४२१ भकु्तानी भएको नापी ष्टकिाव 
र रतनङ्ग ष्टवल परीक्षण गदाि १८१ मीटर एच.डी.ई. पाइप खपि भएको देन्खएकोमा नापी ष्टकिावमा ३६० 
मीटर लम्वाइमा पाइप लाइन खनेको ५०.४० घ.मी. को प्रति घ.मी. रु २४० ले खचि लेखेको पाइर्ो। 
१८१ तमटर एच.तड.ई पाइप खपि भएको देन्खएकोमा ३६० मीटर लम्वाईमा वढी खचि लेखेको मध्रे् 
उपभोक्ताको अंश  कट्टा गरी िपतसल वमोन्जम वढी खचि लेखेको रु १७६३५| असलु हनुपुने रु  

कामको  ष्टववरण वढी लम्वाई  वढी परीमाण दर रकम उ.स.को अंश वढी भकु्तानी 

पाइप लाइन खत ने  कार्ि १७९ मीटर  २५.०६ घ.मी. ५०४.७० १२६४८ ५.५० ११९५२ 

पाइप लाइन पनेु कार्ि १७९ मीटर  २५.०६ घ.मी. २४० ६०१४ ५.५० ५६८३ 

जम्मा      १७६३५|  

 

 

 

 

 

 

 

 

१७६३५ 

38  

अधरुो ठेक्कााः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२० मा खररद सम्झौिाको अवतध थप गनि 
सष्टकने, तनर्म १२१ मा तनमािण व्र्वसार्ीको ढीलाईको कारण समर्मा काम सम्पन्न नभएमा पवुितनधािररि 
क्षतिपतुिि तलने र तनर्म १२८ मा खररद सम्झौिाको अति गनि सष्टकने व्र्वस्था छ। पातलकाले सरसर् 
आतँधमलु सडक खण्डको ७५० मीटर कालो परे िथा सडक स्िरोन्निी कार्िको लातग लोटस तनमािण सेवा 
सँग रु ८०२७१८२। लागिमा तमति ०७७।१।२५ मा सम्पन्न गनि गरी ०७६।४।३१ मा सम्झौिा भै 
२०७७ आर्ाढ मसाति सम्म रु ९००५८२। भकु्तानी भएको देन्खर्ो । साविजतनक खररद तनर्मावली 
२०६४ को तनर्म १२० िथा तनमािण सेवा सँग भएको खररद सम्झौिामा सम्झौिाको म्र्ाद थपको लातग 
काब ुबाष्टहरको पररन्स्थति उत्पन्न हनु ु पनि एवं समर्मा कार्ि सम्पन्न गने प्रर्ास गरेको हनुपुने, २१ ददन 
अगाडी म्र्ाद थप को तनवेदन ददनपुने व्र्वस्था छ। तनमािण सेवाले ददएको तनवेदन अनसुार पातलकाले 
२०७७।७।२५ सम्म म्र्ाद थप भएकोमा लेखापरीक्षण को अवतध सम्म कार्ि सम्पन्न नभै अधरैु रहेको 
छ। त्र्सपतछ तनमािण सेवाले पनु म्र्ाद थपको तनवेदन नददएको, ठेक्काको म्र्ाद समाि भै सकेकोले साविजतनक 
खररद तनर्माली २०६४ को तनर्म १२१ र १२८ िथा सम्झौिाको शिि अनसुार कार्ि सम्पन्न गराउन ु
पदिछ।  

 

39  

कार्िलर् भवन तनमािण कार्िको खररद कार्िाः लागि अनमुान रु ७१४१७७९। भएको पातलकाले वडा नं ५ 
कार्ािलर् भवन तनमािण कार्िको खररद कार्िमा देन्खएको व्र्होरा र्स प्रकार छाः  
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

39.1  

वडा कार्ािलर् भवन तनमािण कार्िको लातग प्रकान्शि सचुना अनसुार सबै भतदा घटी ( ल ई भतदा २४।१६ 
प्रतिशि) कवोल गने ष्टप एस तनमािण सेवाको कोल अंक रु ५४१५९९९।को वोलपर मलु्र्ाकंन सतमिले 
स्वीकृति को लातग तसफाररश गरे अनसुार पातलकाले सम्झौिा गने पराचार गदाि नआएको उल्लेख गरी दोस्रो 
घटीवाल ( ल ई भतदा २१।२१ प्रतिशि)  ष्टव एस कतसिक्सनको रु ६२६९५२६।कवोल गरेको बोलपर 
स्वीकृि गरी तमति २०७५।१२।१० मा खररद सम्झौिा भएको देन्खतछ। साविजतनक खररद ऐन २०६३ 
को दफा २७ (५) मा स्वीकृि वोलपरदािाले कार्ि सम्पादन जमानि दान्खला गरी सम्झौिा गनि नआएकमा 
अको तर् ु अंक कोल गने वोलपर दािाको वोलपर स्वीकृि गरी खररद सम्झौिा गनुि पनि उल्लेख छ। 
पातलकाले दोस्रो घटी कवोल गने वोलपर स्वीकृि गनुि पवुि प्रथम वोलपर दािा (ष्टप एस तनमािण सेवा) को 
वोलपरको जमानि रकम (ष्टवडवण्ड) जफि गरेको छैन। वोलपरको जमानि जफि नगरी दोस्रो घटीवाला 
सँग खररद सम्झौिा गनि न्जम्मेवार पदातधकारी लाई जवाफदेही बनाउन ुपदिछ।  

 

39.2  

१८२।०७७।३।२ तनमािण सेवा सँग भएको खररद सम्झौिामा प्रोतभजनल समको रकम भकु्तानी गदाि कर 
ष्टवजक पेश गनुिपने उल्लेख छ। पातलकाले तनमािण सेवालाई दोस्रो ष्टवलको रकम भकु्तानी गदाि इनभ्वाइस 
वेगर ल्र्ाव टेि को र ४००००। भकु्तानी गरेको छ। ष्टवजक वेगरको उक्त रकम असलु हनु ुपदिछ।  ४०००० 

40  

फलफुल िथा िरकारी मलु्र् शंृ्रखला ष्टवकास आर्ोजनााः श्री फलफुल िथा िरकारी मलु्र् शंृ्रखला ष्टवकास 
आर्ोजना हररहरभवन , लतलिपरु ले आ व ०७६।७७ को लातग रु २२०००००। को कार्िक्रम स्वीकृि 
गरी पठाएकोमा पनु कार्िक्रम संशोधन नगरी रु १७८००००। को संशोतधि कार्िक्रम र सो बरावरको 
रकम ड्राप्ट माफि ि पातलका लाई पठाएको मा पातलकाले उक्त रकम खचि गदाि देन्खएको व्र्होरा र्स प्रकार 
रहेको छ।  

40.1  

४।०७६।९।१६ फलफुल िथा िरकारी मलु्र् शंृ्रखला ष्टवकास आर्ोजना हररहर भवन, लतलिपरुले पठाएको 
स्वीकृि बाष्टर्िक कार्िक्रम भतदा वाष्टहरको ष्टक्रर्ाकलापमा पातलकाले तमतलजलुी कृष्टर् उत्पादन सहकारी संस्था 
तल लाई आइचर िक खररद कार्िको लातग रु ५१२५००। अनदुान ददएको छ। फलफुल िथा िरकाररी 
मलु्र् शंृ्रखला ष्टवकास आर्ोजनाले न्स्वकृि बाष्टर्िक कार्िक्रम भतदा वाहीरको कार्िक्रम संचालन गनुि पवुि दवैु 
पक्षको सहतमि तलएर कार्िक्रम संशोधन गनि सष्टकन ेउल्लेख भएिा पतन दवैु पक्षको सहतमि भएको प्रमाण 
लेखापरीक्षणमा पेश नभएको अि कार्िक्रम वाष्टहरको ष्टक्रर्ाकलाप संचालन भएको र स्वीकृि कार्िक्रम भतदा 
वाष्टहरको ष्टक्रर्ाकलाप मा खचि गदाि आर्ोजनाको पवुि सहतमि नभएको कार्िको खचि अतनर्तमि देन्खएको रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५१२५०० 
40.2  फलफुल िथा िरकारी मलु्र् शंृ्रखला ष्टवकास आर्ोजना हररहरभवन लतलिपरुले पठाएको स्वीकृि बाष्टर्िक 

कार्िक्रमको ष्टक्रर्ाक्लाप न २.३.१ को िरकारी वातलको ष्टवउ ष्टवजन ५० प्रतिशि र ष्टक्रर्ाक्लाव नं  २.३.२ 
को फलफुल वेनाि ५० प्रतिशि अनदुान सहर्ोग उपलब्ध गने गरी क्रमश १५००००।र 
१०००००।कार्िक्रम पठाएकोमा पातलकाले संचालन गरेको िरकारी को ष्टवउ ष्टवजन िथा फलफुलको वेनाि 
ष्टविरणमा कृर्कको ५० प्रतिशि अनदुान व्र्होनुि नपने गरी रु २५००००। खचि लेखेको छ। ५० प्रतिशि 
लागि साझेदारीमा कार्िक्रम खचि गदाि कृर्क बाट लागि व्र्होने रकम रु २५००००। र पातलकाको रु 
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

२५०००० सष्टहि रु ५०००००। को ष्टवउ ष्टवजन िथा फलफुल वेनािको ष्टविरण खचि लेख्न ुपनेमा कृर्कको 
खचि नव्र्होरेको कारण पातलकालाई िपतसल बमोन्जम थप रु २५००००। व्र्र्भार परेको रु 
गो भौ नं, तमति ष्टक्रर्ाकलाप नं कार्िक्रमको नाम कार्िलर्ले व्र्होने   कृर्कले 

व्र्होरनपुने  

कुल हनु ुपने  थप व्र्ार्भार 
परेका 

१४।०७७।३।१८ २.३.१ िरकारी वालीको (काउली बतदा 
मलुा गाजर र रार्ो ) ष्टवउ ष्टवजन 
५० प्रतिशि अनदुान 

१००००० १००००० २००००० १००००० 

१५।०७७।३।१८ २.३.२ फलफुल वेनाि (सतुिला कागिी 
आप तलन्च ५० प्रतिशि अनदुान) 

१५०००० १५०००० ३००००० १५०००० 

जम्मा   २५०००० २५०००० ५००००० २५००००  

२५०००० 

41  स्थानीर् पवुािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम चालाुः उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले पाएको काम 
आफैले नगरेमा साविजतनक तनकार्ले सो सम्बतधमा आवश्र्क जाँच गरर सतमति वा समदुार् सँग भएको 
सम्झौिा िोडी बाँकी काम प्रचतलि ऐन र साविन्जनक खररद तनर्मावली २०६४ अनसुार गराउन ुपने व्र्वस्था 
साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ (१०) मा उल्लेख छ। र्स कार्िक्रम अतिगिि का 
िपतसलका दईु सडक र्ोजनाको तनमािण कार्ि को सम्झौिा उपभोक्ता सतमि सँग भएकोमा सतमतिले पनु सोही 
कार्ि तनमािण व्र्वसार्ी माफि ि गराएको पाइर्ो। लाभग्राही समहुले तलएको काम आफैले नगरी तनमािण 
व्र्वसार्ी वा सव कतिर्ाक्टर माफि ि गराउँदा समेि पातलकाले सम्बन्तधि उ स लाई कारवाष्टह गरेको छैन 
। प्रचतलि काननु अनसुार नगने नगराउन ेपक्षलाई काननु अनसुार न्जम्मेवार बनाउन ुपदिछ।  
गो भौ नं, तमति तनमािण कार्ि सम्झौिा रकम उ स को नाम तनमािण व्र्वसार्ी 
१।०७७।२।१९ माकी चोक नर्ाँ गाउँ डमु्री खकि  

कृष्टर् ग्रातमण सडक 

२०१०८०४ माकी चोक नर्ाँ गाउँ डमु्री खकि  उ 
स 

मना कतसिक्सन एण्ड 
ष्टवल्डसि 

४।०७७।३।२१ भकुण्डी जर्डाँडा थमु्की ढुङ्गा 
वरालङु्ग खाल्टेपानी मोटर वाटो 

१०५६२७८ भकुण्डी जर्डाँडा थमु्की ढुङ्गा वरालङु्ग 
खाल्टेपानी वाटो तनमािण उ स 

गहृकोट भैरव कतसिक्सन 
प्रा ली  

 

42  पुंजीगि खचि न्शर्िकवाट चाल ुखचि भकु्तानीाः अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन,२०७४ को दफा २९ मा 
पुंजीगि खचिको रुपमा ष्टवतनर्ोन्जि भएको वजेट चाल ुखचि न्शर्िकमा रकमातिर वा खचि गनि नपाइने व्र्वस्था 
रहेको छ।पातलकाले ऐनमा भएको व्र्वस्था ष्टवपररि देहार्का खचिहरु र्स पुंजीगि खचि न्शर्िकवाट गरेको 
छ। काननुमा भएको व्र्वस्था प्रतिकुल हनुे गरी खचि गरेको उक्त रकम तनर्मसंगि देन्खएन । 

गो.भौ.\तमति  ष्टववरण रकम 

२४६|०७७|३|२
० 

कोतभड १९ व्र्वस्थापन त र्नुीकरणमा खष्टटएका स्वास्थर्कमीको प्रोत्साह रकम पजुीगि िफि को खचि न्शर्िक 
३११३५(स्थानीर् उत् पादन,तनकासी ठेक् का र तनमािण समपूरक रकम ष्टफिाि िथा प्रोत्साहनवाट भकु्तानी 

६४४३१ 

२४७|०७७|३|२
० 

कोरोना तनर्तरण िथा व्र्वस्थापनमा खष्टटएका प्रशासनीक िथा अतर् कमिचारीको प्रोत्साहन रकम पुंजीगि 
िफि को खचि न्शर्िक ३११३५(स्थानीर् उत्पादन तनकासी ठेक् का र तनमािण समपूरक रकम ष्टफिाि िथा प्रोत्साहन 
वाट भकु्तानी 

६४४३१ 

२५५|०७७|३|२
२ 

कोरोना भाइरस व्र्वस्थापन र त र्नुीकरणमा खष्टटएका कमिचारीको प्रोत्साहन रकम पजुीगििफि को खचि न्शर्िक 
रकम ३११३५(स्थानीर् उत्पादन तनकासी ठेक्का र तनमािण समपरुक रकम ष्टफिाि िथा प्रोत्साहन ) वाट भकु्तानी  

११२००० 

२४६|०७७|३|२
० 

कोतभड १९ व्र्वस्थापन र त र्नुीकरणमा खष्टटएका स्वास्थर्कमीको प्रोत्साहन रकम पुंजीगि िफि को खचि 
न्शर्िक ३११३५(स्थानीर् उत्पादन तनकासी ठेक् का र तनमािण समपरुक रकम ष्टफिाि िथा प्रोत्साहनवाट भकु्तानी 

६०४७८० 

 
२६५|०७७|३|२
५ 

कोतभड १९ व्र्वस्थापन र त र्नुीकरणमा खष्टटएका स्वास्थर्कमीको प्रोत्साहन रकम पुंजीगि िफि को खचि 
न्शर्िक ३११३५(स्थानीर् उत्पादन तनकासी ठेक् का र तनमािण समपरुक रकम ष्टफिाि िथा प्रोत्साहनवाट भकु्तानी 

२८२०० 

  
जम्मा  ८७३८४२ 

कोरोना तनर्तरण िथा व्र्वस्थापन कार्िको प्रोत्साहन भत्ता िथा अतर् खचि पातलकाले कोतभड-१९ कोर्मा 
जम्मा भएको रकमवाट मार खचि लेख नपुनेमा र्स पुंजीगि खचि न्शर्िकवाट लेखेको छ। र्सरी खचि गने 
प्रवनृ्त्तमा तनर्तरण गनुिपदिछ । 
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

43  गि वर्िको भकु्तानीाः ११|०७६|६|२ आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ४०(७) मा चाल ु
वर्िको वजेटले नखामेको खचि व्र्होनुिपने भएमा ष्टवल भरपाई वमोन्जमको रकम आगामी वर्िमा भकु्तानी ददनपुने 
कारण खोली भकु्तानी ददन वाँकीको कच्चावारीमा चढाई श्रावण १५ गिे तभर कार्ािलर् प्रमखु र को.ले.तन.का 
वाट प्रमान्णि गराई राख न ुपने उल्लेख छ। र्स पातलकाको कार्ािलर्ले चाल ुवर्िको वजेटले नखामेको खचि 
व्र्होनुि पदाि असल अभ्र्ासका आधारमा कार्िपातलकावाट तनणिर् गराई खचि लेख नपुनेमा आ.व.०७५|७६ को 
पातलका तभरका ३५ ष्टवद्यालर्को न्शक्षक र कमिचारीहरुको छुट िलव उल्लेख गरी र्स आ.व.को पुंजीगि 
खचि न्शर्िकवाट ३५ ष्टवद्यालर्को नाममा रु ३५२८०००| तनकासा ददएको छ। गि वर्िको भकु्तानी वांकी 
रकमको प्रमान्णि नगरेको आ.व.०७५|७६ मा के कति ष्टवद्यालर्को कुन चौमातसकमा उक्त रकम वजेटको 
अभाव वा अतर् कारणले भकु्तानी हनु नसकेको हो सो सम्वत धी ष्टववरण र प्रमाण कागजाि संलग्न नरहेको 
र सशिि न्शक्षा िफि को िलवभत्ता वाँकी रकम र्स पुंजीगि अनदुान खचि न्शर्िकवाट लेखेको एष्टकन र छानष्टवन 
गरी अतनर्तमि भए तनर्तमि गनुिपने देन्खतछ।र्स सम्बतधमा छलफल गदाि चेक रर्द् भएको कारणले र्स 
वर्ि भकु्तानी ददन ुपरेको कार्ािलर्को भनाई रहेको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44  काननु ष्टवपररिको र्ोजना फरकफारक भत्तााः स्पि ष्टवर्र् वस्ि ुर कार्िर्ोजना वेगर वैठक वसेको खचि लेख न 
नपाइने,एउटै तनकार् र अतिगििका पदातधकारी|कमिचारी मार वस्ने वैठकमा भत्ता प्रदान नगने,कानून अनसुार 
गठन भएका सतमतिहरुको वैठकहरुको लातग मार भत्ता प्रदान गने सम्वतधमा अथि मतरालर्को कार्िसञ्चालन 
तनदेन्शका, २०७५ मा उल्लेख छ।पातलकाले िपतसल वमोन्जमको गो.भौ.न.र तमतिमा र्ोजनाको अनगुमन 
गरी र्ोजना फरकफारक गरेको रु ४७३६५०| खचि लेखेको छ।उपरोक्त अनसुार कार्ािलर्का कमिचारी 
िथा पदातधकारीले र्ोजना फरकफारक वैठक वसेको उल्लेख गरी खचि लेख न तमल्न े देन्खदैन।कार्ािलर्ले 
कार्िष्टवतध िर्ार गरर भत्ता भकु्तानी गरेको जनाएको छ। िर नेपालको संष्टवधानमा ष्टवन्त्तर् अनशुासन कार्म 
गने कुरा संन्घर् कानून बमोन्जम हनुे उल्लेख गरेकोमा संन्घर् काननुमा र्स्िो व्र्वस्था नभएको अवस्थामा 
पातलकाले कार्िष्टवतध बनाई भत्ता ददन ुअतनर्तमि देन्खएको रु  
गो.भौ.न.\तमति ष्टववरण रकम 

५५|०७६|१०|
१२ 

पातलकाले पदातधकारी िथा कमिचारी समेि जम्मा १७ जनाको र्ोजना फरकफारक वैठक 
भत्ता खचि  

१०९६५० 

२८७|०७७|३|
३० 

पातलकाका पदातधकारी िथा कमिचारीको र्ोजना फरकफारक वैठकभत्ता रकम श्री बरु्द्ी प्रसाद 
भरु्ालको नाममा तनकासा 

९८००० 

२८७|०७७|३|
३० 

पातलकाका पदातधकारी िथा कमिचारीको र्ोजना फरकफारक वैठक भत्ता रकम श्री कमला 
गैहे्रको नाममा तनकासा  

२६६००० 

            जम्मा ४७३६५०  

 

 

 

 

 

 

 

४७३६५० 

45  सोझै खररदाः साविजतनक खररद ऐन,२०६४ को दफा ८(२) मा खररद गदाि प्रतिस्पधाि तसतमि हनुे गरी टुक्रा 
टुक्रा पारी गनि हदैुन भत न ेव्र्वस्था छ। त्र्स्िै सोही ऐनको तनर्म ५(१) मा तनमािण कार्िको रु एक लाख 
रुपैर्ा भतदा वढीको खररद कार्ि गनि लागि अनमुान वनाई स्वीकृि गनुिपने र साविजतनक खररद तनर्मावली 
२०६४ को तनर्म १२३ मा कुनै ष्टवल ष्टवजकको भकु्तानी गदाि प्राष्टवतधक नाप जाँच गरी नापी ष्टकिावमा 
उल्लेख भएको वास्िष्टवक कार्ि सम्पादनको आधारमा मार भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ।पातलकाले र्स वर्ि 
आतथिक वर्िको अतिमा रु २४०७२७६| रकमको सोलार वन्त्त जडान सम्वतधी कार्िलाई ५ लाखमा ननघाई 
५ वटा टुक्रा वनाई ४ वटा तनमािण सेवावाट गरेको खचि लेखेको छ भने उक्त सोलार वन्त्त जडान कार्िको 
उपरोक्त खररद ऐनको दफा ५ र ५(क) अनसुार लागि अनमुान र स्वीकृिी गराएको छैन त्र्स्िै साविजतनक 
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३ वमोन्जम प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन वेगर नै भकु्तानी खचि लेखेको 
कानून ष्टवपररि देन्खतछ।रु एक लाख भतदा वढीको तनमािण कार्िको लागि अनमुान र स्वीकृिी नगरेको,कामको 
प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन नभएको र आ.व. को अतिमा पटक पटक टुक्रा गरी खररद कार्ि गरेको तनर्तमि गरी 
सोलार वन्त्त जडान कार्िको प्राष्टवतधक पिुर्ाई हनुे प्रमाण पेश हनुपुने रु 

गो.भौ\तमति सोझै खररद कार्ि गरेको कामको ष्टववरण फमिको नाम भकु्तानी रकम 

२९०|०७७|३|३१ सोलार वन्त्त जडान िथा खररद कार्ि ए.जी.पावर सप्लार्सि ४९९९०५५ 

२९१|०७७|३|३१ सोलार वन्त्त जडान िथा खररद कार्ि वराह गोवर ग्र्ास िथा नष्टवकरन्णर् उजाि 
प्रा.ली. 

४९५६१७ 

३०३|०७७|३|३१  सोलार वन्त्त जडान िथा खररद कार्ि प्रतिक अटोमोवाइल्स  ४२८८९० 
३०२|०७७|३|३१ सोलार वन्त्त जडान िथा खररद कार्ि अत नपणुि कतसनि प्रा.ली. ४९७८४० 
३०३|०७७|३|३१ सोलार वन्त्त जडान िथा खररद कार्ि अत नपणुि कतसनि प्रा.ली. ४८५०६५ 
जम्मा   २४०७२६७  
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सोझै खररद कार्िाः साविजतनक खररद ऐन,२०६३ को दफा ८(२) अनसुार खररद प्रतिस्पधाि तसतमि हनुे गरी 
टुक्रा टुक्रा पारी खररद गनि तमल्दैन। र्स पातलकाले स्वास्थर्िफि   तमति २०७७|३|२७, गो.भौ.न.१४८ 
वाट रु ४९८६५०।, तमति २०७६|८|६, गो.भौ.न.३ वाट रु ४९९९३३। र तमति २०७६|११|१६ 
,गो.भौ.न.१७ वाट रु ४७९१०० | समेि जम्मा रु १४७७६८३|को और्धी खररदको लागि अनमुान लाई 
५ लाखमा ननघाई पटक पटक खररद कार्ि गरेको छ। रु ५ लाख भतदा वढीको खररद कार्ि गदाि एउटै 
प्र्ाकेज वनाई साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ८४ अनसुार तसलवतदी दरभाउ पर आव्हान 
गरी खररद कार्ि गनि सष्टकनेमा सोझै खररद कार्ि गनुि तनर्म सम्मि देन्खदैन। सोझै ष्टवतधवाट पटक पटक 
खररद गरेको उक्त कार्ि सधुार गनुिपने देन्खतछ।  

 

47  

 वैठक भत्तााः स्पष् ट ष्टवर्र् वस्ि ुर कार्ि र्ोजना वेगर वैठक बस्न नपाईने, वैठक कार्ािलर् समर् वाष्टहर 
हनुपुने, एउटै तनकार् र अतिगिि पदातधकारी,कमिचारी मार बस्ने वैठकमा भत्ता प्रदान नगने र काननु अनसुार 
गठन भएका सतमतिहरु र सदस्र्हरुलाई मार भत्ता प्रदान गनुिपने व्र्वस्था अथिमतरालर्को खचिको मापदण्ड 
सम्वतधी तनणिर् िथा कार्िष्टवतध २०७५ मा उल्लेख छ।पातलकाले गो.भौ.न.७,तमति २०७७|३|२६ राष्टिर् 
परीचर् पर पन्ञ् जकरण कार्िक्रममा  रु १७०००| सामान्जक सरुक्षा समतवर् सतमतिको वैठक खचि गरी 
कुल जम्मा रु खचि २७०००| लेखेको छ। कार्ािलर्का कमिचारी र पदातधकारी मार सहभागी भएवैठकमा 
खचि लेख न ुकानून सम्मि देन्खदैन।र्स्िो कार्िमा तनर्तरण गररनपुदिछ। 

 

48  बढी तनकासााः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को उपतनर्म ८ मा कुनै रकमको 
भकु्तानी दददा ररि पगुे नपगुेको जाँच गनुि पनि उल्लेख छ । ष्टवद्यालर्ले माग गरे बमोन्जमको रकम पातलकाले 
रुज ुर एष्टकन गरी तनकासा ददन ुपदिछ ।ष्टवद्यालर्बाट प्राि अतधकांश माग फारम पातलकाको न्शक्षा शाखाले 
रुज ुगनि गरेको देन्खएन । ष्टवद्यालर्बाट प्राि माग फारम दरबतदी ष्टववरण र चौमातसक तनकासा भएको मध्रे् 
केही को नमनुा परीक्षण गदाि िपतसल बमोन्जमका स्कुलबाट माग गरेको भतदा रु १०९२३०६ बढी तनकासा 
भएको छ । माग फारम र दरबतदी भतदा बढी तनकासा भएको उक्त रकम ष्टवद्यालर्बाट ष्टफिाि प्राि गरी 
संघीर् कोर्मा ष्टफिाि गनुिपने रु  
तनकासा ष्टववरण  ष्टवद्यालर्को नाम माग भएको   तनकासा भएको बढी तनकासा 

 
 
 
 
 
 
 
 

१०९२३०६ 
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

दोस्रो चौमातसक तनकासा राम शाह मा.ष्टव ६३०९४७३ ६७१३९५९ ४०४४८६ 

दोस्रो चौमातसक तनकासा तमरिा मा.ष्टव ३२३४८४९ ३४४१८८८ २०७०३७ 
िेस्रो चौमातसक तनकासा तमरिा मा.ष्टव ३१७५९२० ३५१४९५९ ३३९०३९ 
दोस्रो चौमातसक तनकासा लक्ष्मी मा.ष्टव १६१६२४१ १६९२४८६ ७६२४४ 
पष्टहलो चौमातसक तनकासा चतरोदर् मा.ष्टव १५२५९०३ १५९१४०३ ६५५०० 
          जम्मा १०९२३०६  

49  दरवतदी वेगरकोलाइ शशििवाट िलव भकु्तानीाः मा.ष्टव दरबतदी नभएको (प्रस्िाष्टवि मा.ष्टव) ष्टवद्यालर्मा मा.ष्टव 
न्शक्षक करारमा रान्ख ष्टवद्यालर्ले  मा .ष्टव न्शक्षाको िलब माग गरेकोमा र्स गाउपातलकाले तनम्न ष्टवद्यालर्लाई 
सशिि िफि  बाट िेस्रो चौमातसक मा िलब भत्ता तनकासा ददएको ष्टववरण तनम्न अनसुार रहेको छ । उक्त 
सशिि िफि  बाट तनकासा गएको िलब  अतनर्तमि देन्खएको रु  
ष्टवद्यालर्को नाम करार न्शक्षक तनकासा ष्टववरण रकम 

तछम्केश्वरी मा ष्टव अवधेश महत्तो िेस्रो चौमातसक तनकासा १२२००० 

लक्ष्मी मा ष्टव रतबतर बाब ुपौडेल िेस्रो चौमातसक तनकासा १२२०००  

 

 

 

 

 

२४४००० 

50  नमनुा ष्टवद्यालर् सधुार गरुुर्ोजना अनरुुप भौतिक तनमािण अनदुानाः स्थानीर् िहले नमनुा ष्टवद्यालर्को भौतिक 
पवुिधार तनमािण कार्िमा खचि गने प्रर्ोजनको लातग अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था ष्टवद्यालर् क्षेर ष्टवकास 
कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िका २०७६।७७ को ष्टक्रर्ाकलाप न.११.१.२.१ मा उल्लेख छ ।उक्त अनदुान 
रकम ष्टवद्यालर्लाई उपलब्ध गराउँदा सम्पादन हनुे कार्िक्रमको लागि अनमुान िथा ष्टवद्यालर्को ड्रइङ 
तडजाइतनङ सष्टहिको गरुुर्ोजना तनमािण सष्टहि अनदुान माग गनि लगाइ उपलब्ध गराउन,े ष्टवद्यालर्ले भौतिक 
तनमािण कार्ि गदाि साविन्जनक खररद ऐन िथा साविजतनक खररद तनर्मावली र ष्टवद्यालर् खररद ददग्दशिन तभर 
रष्टह तनमािण कार्ि सञ्चालन गने िथा उक्त बजेट ष्टवद्यालर्लाई उपलब्ध गराउदा ष्टवद्यालर् र स्थानीर् िह वीच 
सम्झौिा गरी कार्ि प्रगतिका आधारमा उपलब्ध गराउने व्र्वस्था रहेको छ। र्स गाउँपातलकाले गो भौ नं 
१३५।२०७७।०३।२८ मा नमनुा ष्टवद्यालर्को लातग राम शाह मा ष्टव लाई १५००००००। तनकासा 
उपलब्ध गराएकोमा अनदुान तनकासा कार्ि प्रगतिको आधारमा नददएको र सो ष्टवद्यालर् भवन तनमािण कार्िको 
प्राष्टवतधक मलु्र्ांकन र कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन पेश नभएकोमा लेखापरीक्षणको प्रारन्म्भक प्रतिवेदनको प्रतिष्टक्रर्ा 
पेश गदाि रु ८६ लाखको कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरेकोले वाँकी रकमको अनगुमन प्रतिवेदन सष्टहि खचि 
पिुी गने कागजाि पेश हनुपुने रु   
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51  नमनुा ष्टवद्यालर् ष्टवकासका लातग कार्िसम्पादन अनदुानाः न्शक्षा िथा मानव स्रोि ष्टवकास केतर र्ोजना िथा 
अनगुमन शाखा को तमति २०७७।३।१०, च नं ३८३ को परमा नमनुा ष्टवद्यालर् ष्टवकासका लातग छनौट 
भएक ष्टवद्यालर् लाई कार्िसम्पादन अनदुान तनकासा  दददा ष्टवद्यालर्को शौन्क्षक ष्टवकास िथा व्र्वस्थापकीर् 
पक्षको सदुृढीकरण क्षमिा अतभवषृ्टर्द् ष्टवद्यालर्को शौन्क्षक िथा व्र्वस्थापष्टकर् कार्ि नपगु हनुे न्शक्षक िथा 
कमिचारी व्र्वस्थापन शौन्क्षक सामातग्र िथा ष्टवद्यालर्को स्वीकृि गरुुर्ोजनामा उल्लेन्खि प्राथतमकिा प्राि 
कार्िक्रम लातग ष्टवद्यालर्ससँग कार्ि र्ोजना माग गरर बजेट तनकासा गनुि पने उल्लेख गरेको छ। िर र्स 
पातलकाले राम शाह माष्टव लाई ३७६०००० तनकासा ददएकोमा उक्त ष्टवद्यालर्ले करारमा कार्िरि कमिचारी 
हरुलाई िलबमा मार गो भौ नं १७४ तमति ०७७।३।३१ वाट भकु्तानी गरी खचि लेखेको छ । तनकासा 
ददने पर २०७७।३।१० मा हनुे, ष्टवद्यालर्लाइ तनकासा २०७७।३।३० मा हनुे िर खचिको ष्टवलहरु 
पष्टहलेको आउन ुउन्चि देन्खएन । र्स्िो खचिमा तनर्तरण गनेिफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जानपुदिछ।  
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

52  गो भौ नं १३० तमति ०७७।३।२४ रु ४४०७४७ को खररद गरेको िर ष्टविरण को भरपाई खचिको प्रमाण 
नरहेकोाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ तनर्म ३६(३) मा खचिको ष्टवलभपाई सष्टहि लेखा राख्न ुपने 
उल्लेख छ । पातलकाले र्स वर्ि िपतसल बमोन्जमको खचि लेखेकोमा ष्टवल भरपाई र सो खचि लाई पिुी गने 
कागजाि राखेको छैन । र्स सम्बतधी व्र्होरा र्स प्रकार छन १३०।०७७।३।२४ मा पातलकाले  आ. 
व ०७६।७७ मा ६७३० थान स्र्ानीटरी प्र्ाड  रु ४४०७४७ मा खररद गरेकोमा उक्त स्र्ातनटरर प्र्ाड 
खचि पिुी भएको छैन । ष्टवद्यालर्मा अध्र्ानरि बातलकालाई खररद गरर ष्टविरण गररने कार्िक्रम रहेकोमा 
पातलकाले विरण नगरी ष्टवलको आधारमा मार खचि लेखेको छ । आ. व ०७६।७७ को कार्िक्रमबाट 
खररद गरीएको उक्त सामातग्र सोही आ.व र कार्िक्रममा ष्टविरण गररएको प्रमाण पेश हनुपुदिछ ।  

 

53  कोतभड १९ िफि ाः आ व २०६७।७७ को अर्ाढ मसाति सम्मको आम्दानी िथा खचिको ष्टववरण तनम्न 
अनसुार छन।  
 

बजेट/आम्दानीको स्रोि २०७७ असार 
मसातिसम्म प्राि 

रकम 

खचि शीर्िक २०७७ असार 
मसातिसम्म खचि 

रकम 
संघीर् सन्ञ्चि कोर्बाट    राहाि ष्टविरण २४४०५५९ 
प्रदेश  सन्ञ्चि कोर्बाट  ५०००००।०० क्वारेन्तटन होन्ल्डङ्ग सेतटर तनमािण व्र्वस्थापन १५०००० 

स्थानीर् िहको आफ्नै बजेटबाट 
ष्टवतनर्ोजन भएको 

३००००००।०० 
आईशोलेसन केतर तनमािण व्र्वस्थापन १५४२८९ 

संघीर् कोतभड कोर्बाट   जनशन्क्त पररचालन ४७६१४४ 

प्रदेश कोतभड कोर्बाट  
  और्तध एवं स्वास्थर् उपकरण िथा सामग्री 

खररद ५६२९८९ 
अतर् स्रोिबाट प्राि  २५४४७७१. स्वास्थर् पूवािधार तनमािण ४००००० 

    अतर् शीर्िकमा भएको खचि   
    बाँकी  १८४०७९० 

जम्मा ६०२४७७१।०० जम्मा ६०२४७७१ 

मातथ उल्लेन्खि खचिको ष्टववरण अनसुार देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:्  

 कार्ािलर्ले राहि ष्टविरणमा रु २४ लाख ४० हजार खचि गरेको छ । खचि गदाि  गरेको देन्खतछ।  
क्वारेन्तटन  तनमािण िथा सञ्चालन व्र्वस्थापन खचि रु १ लाख ५० हजार खचि गरेको देन्खतछ। 

 र्स गाउँपातलकाले स्वास्थर्कमी सरुक्षाकमी र  प्रशासतनक कमिचारीलाई जोन्खम भत्तामा रु ९ लाख पचपन्न हजार खचि 
गरेको देन्खतछ। 

 और्धी स्वास्थर् सामाग्री एवं उपकरण खररद गदाि पटक पटक रुपमा सोझौ खररद भएको देन्खतछ। 

 

54  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रमाः स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू 
गराउन एवम ्सामूदाष्टर्क पूवािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर् िहतभर प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । र्स कार्िक्रम अतिगिि स्थानीर् 
िहतभरका वडाहरुमा गोरेटो बाटो तनमािण, सडक नाला तनमािण, काम लगार्िका ८ वटा तनमािणका कार्िक्रम 
सञ्चालन गरी र्स वर्ि २३७ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु. १९ लाख ४५ हजार खचि गरेको छ । 
लन्क्षि वगिलाई ५५ ददन सम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्िक्रम खचि समेि 
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कार्ािलर्को नामाः आवँखैुरेनी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, िनहुँ । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

खचि लेखेका छन ्। उक्त खचिवाट लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना 
िथा दीघिकालीन रोजगारी सजृिना भएको देन्खंदैन । 

55  पेश्की वाकँीाः कार्ािलर्ले देहार्अनसुार पेश्की फर्छ्यौट नगरेकोले आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व 
तनर्मावली, २०७७ मा भएको व्र्वस्था अनसुार म्र्ाद ननाघेको पेश्की तनधािररि समर्ावतध तभर फर्छ्यौट 
गनुिपदिछ।  
तस.नं
. 

तमति भौ. न. पेश्कीको ष्टववरण 
पेश्की तलने ब्र्क्ती, फमि वा 

कम्पनीको नाम जम्मा  

२ 
०८/११/२०७
६ 

२६ 
सरसर् आधँीमूल सडक खण्ड 
कालोपरे एवं स्िरोन्नति 

लोटस तनमािण सेवा 
७००,००० 

जम्मा ७००,०००  

 

56  अनगुमन िथा सम्परीक्षण – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने 
व्र्वस्था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम कििव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । र्ो वर्िको लेखापरीक्षणको क्रममा रु ४५५९०८६७।संपररक्षण 
भएकोमा ित्पश्चािको अवतधमा देहार्को आतथिक वर्िको वेरुज ुसंपरीक्षणको लातग अनरुोध भइ आएकोले रु 
रु १४१९७६०२। समेि कुल जम्मा रु ५९७८८४६९।को संपरीक्षण गररएको छ।   
 

दफा नं संपररक्षणको व्र्होरा रकम 

आ व २०७३।७४ 

१।२१ 

न्स्वकृि बजेट बाट खचि  खचि नगरेको अतनर्तमि देन्खएकोमा भई तमति 
२०७८।०३।१० को नवौँ  गाउँ सभा बाट तनर्तमि भई आएको। 

१७१५९०२ 

आ व २०७4।७५ 

४१ संन्घर् सरकारको बजेटबाट खचि गनुि पनेमा आतिररक स्रोिबाट खचि 
गरेको सम्बतधमा तमति २०७८।०३।१० को नवौँ  गाउँ सभा बाट 
तनर्तमि भई आएको। 

२८०००० 

४५ बढी भकु्तानी भएको रकम असलु भई आएको। ३६९७ 

३।१ तमति २०७८।०३।१० को नवौँ  गाउँ सभा बाट तनर्तमि भई आएको। ३६७७१२४ 

३५ पेश्की फर्छ्यौटको प्रमाण पेश भएको ६७४००० 

३५ पंकज न्चिौरे मगरको पेश्की फर्छ्यौट भएको ३००००० 

आ व २०७५।७६ 

४५ बढी भकु्तानी भएको रकम असलु भई आएको ४५९० 

६ बैक ष्टहसाब ष्टववरण बमोन्जम कारोवार नभएको बैकबाट 
गाउँपातलकाको संन्चि कोर्मा दान्खला गनुि पने सम्बतधमा आतिररक 
राजस्व खािामा आम्दानी बाधेको बैक स्टेटमेतट पेश भएको 

४४२१०९३ 

५३ तमरिा मा ष्टव को पेश्की फर्छ्यौटको प्रमाण पेश भएको  ३१२११९६ 

 जम्मा १४१९७६०२  
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अनुिुचि १  
  पासलकाको िंचितकोषको वििरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेशाः गण्डकी                                                                               -रु हजारमा_ 
क्र. 
सं. 
 स्थानीर् िह न्जल्ला 

 आय 
 

 

िम्मा आय 

  

 

मौज्दात गत र्षाको 
जिम्मेर्ारी 

संघ तथा 
प्रदेि अनुदान 

रािस्र् 
र्ाडिाड 

आन्त्तरीक 
आय 

अन्त्य 
आय 

चालु खचा प ँिीगत 
खचा 

अन्त्य खचा िम्मा खचा 

1 2 3 
४ ५ ६ (2+3+4+५) ७ ८ ९ १० (७+८+९) ११  (1+६-

१०) 

१ 
आबखैुरेनी 
गाउँपातलका 

िनहुँ 
40608 278377 95217 27729 96824 498147 303549 134325 18626 456500 82255 

 

    बेरुज ूबगीकरण (ष्टवतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अतर् कारोबार)                    अनुिुचि २ 
                                      २०७६।७७           -रु हजारमा_ 

तस 
नं 

स्थानीर् िह न्जल्
ला 

प्रारन्म्भक वेरुज ु प्रतिष्टक्रर्ावाट फर्छ्यौट वाँकी वेरुज ु वाँकी वेरुज ु

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अशलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 
सैर्द्ाति
न्ुक 

लगति 

सैदान्ति
क  

लगति सैर्द्ान्तिक लगिी 
अननयशमत 
भएको 

प्रमाण 
कागिात 

पेि नभएको 

रािस्र् लगत 
जिम्मेर्ारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नशलएको 

िम्मा कमचंारी अन्त्य िम्मा 

१ 

आबखैुरेनी 
गाउँपातलका 

िनहुँ 
37 28 41654 0 6 16918 37 22 24736 3913 2730 18093     20823     0 

                                                 अनसुचुी ३ 

अद्यावतधक वेरुज ुन्स्थति                                             (रु हजारमा) 
         

क्र स स्थानीर् िह न्जल्ला गि बर्ि 
सम्मको बाँकी 

र्ो बर्िको फर्छ्यौट बाकी र्ो बर्ि सम्पबाट कार्म 
बेरुज ु

र्ो बर्िको बेरुज ु कुल बाकी बेरुज ु

१ आबखैुरेनी  गाउँपातलका िनहुँ 139040 59787 79253   24736 103989 

 

 


