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श्री अध्र्क्षज्रू्, 
चिचिला गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्,  

संखवुासभा । 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

 नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोचजम त्र्स कार्िपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण 

सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोचजम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन 

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ प्रर्ोजनको लातग अनरुोध छ । 
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महालेखापरीक्षकको भनार्ि 
नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर्िहका सबै सरकारी कार्ािलर्को 

लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्िदक्षिा, प्रभावकारीिा र औचित्र्को 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 
व्र्वस्थाबमोचजम स्थानीर् िहको आतथिक वषि 2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, 
र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेचशका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बचन्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु 
उद्देश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम कार्ािन्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, 
साविजतनक सम्पचत्तको संरक्षण र उपर्ोग, चजम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको छ । त्र्सैगरी स्रोि 
साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रितलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर्  ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु 
गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारचम्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु 
तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अचन्िम प्रतिवेदन पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको 
कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्ीिा, दक्षिा र प्रभावकाररिा 
हातसल गनि सहर्ोग पगु्न े अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदशीिा प्रबर्द्िन हनुे र्वश्वास 
तलर्एको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाटँको प्रक्षपेण र्थाथिपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ािप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, बजेट 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिि पश्चाि बजटे िथा कार्िक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषािन्िमा बढी खिि 
गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिि गरेको, बिि अनदुान र्फिाि नगरेको, र्विरणमूखी खििको बाहलु्र्िा 
रहेको जस्िा प्रवृचत्त देचखएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमािणिफि  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, 
जर्टल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोचजम जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र 
कार्िक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन र्वकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशचक्तको कमी रहेको, कमििारी तनर्कु्ती िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेचक्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पचत्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि 
र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक 
तनर्न्रण कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पार्एको छ । स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, 
कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्िर्वतध िजुिमा हनु बाँकी रहेको पार्एको छ । 
लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेचक्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देचखएन । 

समर् र जनशचक्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपचस्थि भर्ि लेखापरीक्षण गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर्िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर्िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु े अपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्रर्ािउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमििारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन 
िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमििारीहरु सबैलार्ि धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।  

  

 (टंकमचण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भाद्र 4 गिे महालेखापरीक्षक 
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परसंखर्ााः २०७८/७९                                                                          तमतिाः2078।05।04 
ि.नाः 31                                           
श्री  अध्र्क्षज्रू्,  
चिचिला गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, संखवुासभा ।                र्वषर्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले चिचिला गाउँपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को र्वचत्तर् र्ववरण र त्र्ससंग सम्बचन्धि आर् व्र्र् र्ववरण 
िथा लेखा र्टप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

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

पेश भएको २०७७ आषाढ 31 मा समाप्त भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को र्वचत्तर् र्ववरण र त्र्ससंग सम्बचन्धि आर् 
व्र्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसंग सम्बचन्धि प्रितलि कानून र परम्परा बमोचजम सारभूि रुपमा सर्ह िथा र्थाथि अवस्था 
चिरण गदिछ ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामानको ढाँिाको प्रर्ोग गरी र्वचत्तर् र्ववरण िर्ार 
गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणमा देचखएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 2078।०२।२० मा जारी गररएको प्रारचम्भक प्रतिवेदन 
उपर प्रतिर्क्रर्ा प्राप्त भएन । अचन्िम प्रतिवेदन पाना 20 (बीस) र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. लेखापरीक्षणबाट रु. १ करोड ६ लाख ४२ हजार बेरुजू देचखएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु. १२ लाख ४८ 
हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने रु. २४ लाख ६४ हजार, तनर्तमि गनुिपने रु. १२ लाख ९2 हजार र पेश्की बाँकी 
रु. ५६ लाख ३८ हजार रहेको छ ।   
४. आम्दानी िथा खििको शे्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पचत्त 
िथा दार्र्त्व र्कीन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बचन्धि अन्र् प्रितलि कानून बमोचजम गररएको छ । र्वत्तीर् 
र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसंग हामी स्विन्र छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आिारसंर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका 
छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािप्त र उपर्कु्त 
छन ्भन्ने कुरामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको चजम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा र्वचत्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि 
काननु बमोचजम सही र र्थाथि हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण 
सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लाग ुगने चजम्मेवारी पातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्िपातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि चिचिला गाउँपातलकाको र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग चजम्मेवार रहेका छन ्। 
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र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको चजम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गचल्ि समेिका कारण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन 
उचिि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा 
उचिि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििा सम्प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बचन्धि अन्र् प्रितलि 
कानून बमोचजम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गचल्ि पत्ता 
लगाउन सक्ने तनचश्चििा भने हुँदैन । र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिािले सामान्र्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि 
सक्ने अवस्था देचखएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गचल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा 
मातनएको छ ।  
 

            
(नेर कुमार खरी) 

    नार्ब महालेखापरीक्षक 

 
 



 

1 

 

चिचिला गाउँपातलका 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन  

२०७६।७७ 

पररिर् - स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पद्घतिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्िकाररणी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि र स्थानीर् सरकारको सञ्चालन गनि र्स पातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् 
सरकारले सञ्चालन गने हरेक कार्िमा सहकाररिा, सहअचस्ित्व र समन्वर्लाई प्रविर्द्न गनुि र स्थानीर् सरकारका हरेक 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदचशििा सतुनचश्चि गरी नागररकलाई लाभको र्विरणमा सलुभ र गणुस्िरीर् सेवा 
प्रदान गनुि हो । र्स पातलका अन्िगिि 5 वडा, सभा सदस्र् २९ जना, 88.53 व.र्क.मी. क्षेरफल, 7035 जनसंखर्ा र 
१ नंम्वर प्रदेशमा अवचस्थि छ । 

स्थानीर् सचञ्चिकोषाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोचजम आतथिक वषि २०७६।७७ को 
समग्र स्थानीर् सचञ्चि कोष, आर्-व्र्र् र्हसावको संचक्षप्त अवस्था तनम्न बमोचजम रहेको छाः  

गाउँपातलकालाई एकीकृि आतथिक संकेि िथा वतगिकरण २०७४ स्वीकृि भएको, नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामान 
(NEPSAS) बमोचजमका फारामहरु सर्हिको प्रातप्त र भकू्तानीको एकीकृि बार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२) उपलब्ध 
गराउन माग गररएकोमा सो र्ववरण प्राप्त भएिा पतन सम्पणुि आतथिक कारोवारको र्थाथि एव र्वस्ििृ र्ववरण नखलुार् पेश 
हनु आएको छ । गाउँपातलकाको सम्पणुि आतथिक कारोबार सरुमा अतभलेख नभएकाले उक्त र्ववरणले र्थाथि चिरण गरेको 
छैन।           

गाउँपातलकाको र्स बषिको आर् व्र्र् तनम्नानसुार रहेको छ 

आ.ब. २०७६।७७ को एर्ककृि आतथिक र्ववरण 

तस.नं. 
आर् िफि  रकम तस.नं. व्र्र् िफि  रकम 

र्ववरण रकम   र्ववरण रकम  

1 
गि वषिको चजम्मेवारी   42893540.78 1 

िाल ुखिि   132478315.9 

  क. नगद 
0.00     क. र्वत्तीर् समातनकरण अनदुान नेपाल सरकार 

1606859.00   

  ख. बैंक 
42893540.78     ख. सशिि अनदुान नेपाल सरकार 

54090363.00   

2 
राजश्व (आन्िररक आर्)   37390109.00   ग. र्वत्तीर् समातनकरण अनदुान प्रदेश सरकार 

2037375.00   

  क. आन्िररक राजश्व 
10845168.42     घ. सशिि अनदुान प्रदेश सरकार 

1029703.00   

  ख. राजश्व बाँडफाँड संघीर् सरकार 
24754940.58     ङ. राजश्व बाँडफाँड नेपाल सरकार 

24754940.58   

  ग. राजश्व बाँडफाँड प्रदेश सरकार 
1790000.00     ि. राजश्व बाँडफाँड प्रदेश सरकार 

1418000.00   

  घ. अन्र् आर् 
0.00     छ. आन्िररक स्रोि 

21672933.29   

          ज. सामाचजक सरुक्षा कार्िक्रम 
20548000.00   

          झ. रार्िर् पररिर्पर िथा पचिकरण  
452059.00   

          ञ. स्थानीर् पूवािधार साझेदारी कार्िक्रम 
4868053.00   

        2 
पूजँीगि खिि   86523491.00 

          क. र्वत्तीर् समातनकरण अनदुान नेपाल सरकार 
43981927.00   

          ख. सशिि अनदुान नेपाल सरकार 
7834585.00   

          ग. र्वशेष अनदुान नेपाल सरकार 
4598896.00   

          घ. र्वत्तीर् समातनकरण अनदुान प्रदेश सरकार 
2321197.00   

          ङ. सशिि अनदुान प्रदेश सरकार 
6068425.00   

          ि. समपरुक अनदुान प्रदेश सरकार 
4212829.00   

          छ. र्वशेष अनदुान प्रदेश सरकार 
1940507.00   

          ज. राजश्व बाँडफाँड नेपाल सरकार 
418269.00   

          झ. आन्िररक स्रोि 
15116856.00   

          ञ. रार्िर् पररिर्पर िथा पचिकरण 
30000.00   
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3 
र्वत्तीर् हस्िान्िरण संघीर् सरकार   148519000.00 3 

र्वत्तीर् व्र्वस्था भकु्तानी     

  क. र्वत्तीर् समातनकरण अनदुान  
68800000.00     क. िाल ुखिि     

  ख. सशिि अनदुान  
73719000.00     ख. पूजँीगि खिि     

  ग. र्वशेष अनदुान  
6000000.00     ग. अन्र् भकु्तानी     

4 
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान   26636000.00 4 

लगानी   0.00 

  क. र्वत्तीर् समातनकरण अनदुान  
6980000.00     क. ऋण लगानी 

0.00   

  ख. सशिि अनदुान  
7656000.00     ख. शेर्र लगानी 

0.00   

  ग. समपरुक अनदुान 
10000000.00   5 

आन्िररक आर् खिि     

  घ. र्वशेष अनदुान 
2000000.00   ६ धरौटी र्फिाि 

51900.00 51900.00 

5 
अन्िर स्थानीर् िहबाट प्राप्त 

0.00 0.00 7 
र्वतभन्न कोष खिि 

3405154.00 3405154.00 

६ र्वत्तीर् व्र्वस्था प्रातप्त 
0.00 0.00 8 

कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् र्फिाि 
19599692.00 19599692.00 

7 
र्वतभन्न कोषिफि को आर् 

4404002 4404002   जम्मा खिि 
242058522.87 242058552.87 

8 
जनसहभातगिा (नगद) 

0.00 0.00 9 
बजेट बाकँी (अन्िरसरकारी अचखिर्ारी)   5979888.00 

9 
गि आ व को सामाचजक सरुक्षा र्फिाि 

0.00 0.00   क. रार्िर् पररिर्पर िथा पचिकरण (िाल)ु 
570941.00   

10 
धरौटी आर् 

1397563.00 1397563.00   ख. रार्िर् पररिर्पर िथा पचिकरण (पूजँीगि) 
154000.00   

11 
लगानीको सावाँ र्फिाि 

0.00 0.00   ग. सामाचजक सरुक्षा कार्िक्रम 
5123000.00   

12 

अन्र् आम्दानी (अन्िर सरकारी 
अचखिर्ारी)   31878000.00   घ. स्थानीर् पूवािधार साझेदारी कार्िक्रम 

131947.00   

  

क. रार्िर् पररिर्पर िथा पचिकरण 
(िाल)ु 

1023000.00   10 
मौज्दाि रकम (संचिि कोष)     

  

ख. रार्िर् पररिर्पर िथा पचिकरण 
(पूजँीगि) 

184000.00     क. नगद मौज्दाि  
0.00 0.00 

  ग. सामाचजक सरुक्षा कार्िक्रम 
5000000.00     ख. बैंक मौज्दाि   42735592.91 

  घ. स्थानीर् पूवािधार साझेदारी कार्िक्रम 
25671000.00     1. र्वत्तीर् समातनकरण अनदुान नेपाल सरकार 

23212214.00   

          2. सशिि अनदुान नेपाल सरकार 
0.00   

          3. र्वत्तीर् समातनकरण अनदुान प्रदेश सरकार 
2621428.00   

          ४. सशिि अनदुान प्रदेश सरकार 
0.00   

          5. राजश्व बाँडफाँड प्रदेश सरकार 
292000.00   

          ६. आन्िररक स्रोि 
16609950.91   

        11 
धरौटी मौज्दाि 

1345363.00 1345363.00 

        12 
र्वतभन्न कोष मौज्दाि 

998848.00 998848.00 

  जम्मा 293118214.78 293118214.78 
 जम्मा 293118214.78 293118244.78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



स्थानीर् तनकार्को नामाः चिचिला गाउँपातलका, संखवुासभा                        आ.व.– २०७६/७७ 

3 

 

 

दफा नं. गो.भौ.नं., तमति, व्र्होरा बेरुजू रकम 

 उल्लेचखि आतथिक कारोबारको स्वीकृि समष्टीगि िथा ईकार्गि लेखापरीक्षण र्ोजना, कार्ािलर्बाट पेश गररएको 
बार्षिक कार्िक्रम एवं प्रगति र्ववरण समेिका कागजाि र र्ववरणहरु, तलचखि प्रतितनतधत्व पर िथा आन्िररक 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई समेि आधार मानी लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४ र लेखापरीक्षणका अन्िरािर्िर् मानदण्ड िथा मागिदशिनमा समेि नमूना 
छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गनि सर्कने आधार िथा कार्ािलर्ले तनक्र्ौल गरेको जोचखममा आधाररि र्ोजना 
िथा कार्िक्रमका आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गररएको छ । सारभूि रुपमा उल्लेखनीर् 
नदेचखएका व्र्होराहरुलाई प्रतिवेदनमा समावेश गररएको छैन । 

 

1.  सेवा प्रवाह - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनसुारका सेवाहरु पातलकावासीलाई प्रदान 
गदिछ । आफ्नो कार्िक्षेर तभरका नागररकिा तसफाररस, घरबाटो तसफाररश,  नािा प्रमाचणि,, जन्म, मतृ्र्,ु र्ववाह 
दिाि, बसाई सराई, र्वद्यिु तमटर तसफाररश, तनशलु्क तसफाररश लगार्ि अन्र् र्वतभन्न सेवा प्रवाहको र्ववरण 
अद्यावतधक गरर अतभलेचखकरण गररन ुपदिछ ।पातलकाबाट प्रवार्हि सेवाहरुको र्ववरण तनम्नानसुार रहेको छ । 

 

 

सेवा प्रवाहको र्ववरण तनवेदन संखर्ा तसफाररस संखर्ा 
नागररकिा तसफाररस २५४ २५४ 
घरबाटो तसफाररस 7१ 7१ 

नाि  प्रमाचणि ६४ ६४ 

जन्म दिाि १87 १87 

मतृ्र् ुदिाि 80 80 

र्ववाह दिाि १9 १9 

वसाई सराई ४४ ४४ 

सम्बन्ध र्वच्छेद 7 7 

जम्मा 726 726  

 

2.  आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोचजम आन्िररक तनर्न्रण 
प्रणाली िर्ार गरर लाग ु गनुिपनेमा लाग ु गरेको पाईएन। आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीलाई िोकीए बमोचजम 
प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् बनार् सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देचखन्छ । 

• एक आतथिक वषिको अन्त्र् तभर भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुिुी 14 वमोचजम ढाँिामा 
वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  

• अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोचजम मध्र्कालीन खिि संरिना िर्ार 
गनुिपनेमा पातलकाले सो बमोचजम खििको संरिना िर्ार गरेको पाईएन ।  

• चजन्सी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि पनेमा 
गरेको पाईएन ।  

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

• साविजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषि कार्िसम्पन्न भएका आर्ोजना 
िथा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संिालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमािण कार्ि गनि सम्झौिा 
गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐन अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनु ेगरी दिाि नगरेको  

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूिना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेचक्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान 
र कार्िसम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको साविजतनक सनुवुाई र साविजतनक 
परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि गराउन ुपनेमा केहीमा पालना भएको पाईएन। 
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• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेचखि 
सेवाहरुको कार्ािन्वर्न चस्थिी अनगुमन गनि संर्न्र िर् गरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोचजम कार्ि र्ववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

• पातलकाले आ.व. 76/77 मा िलब खिि गदाि िलबी प्रतिवेदन पाररि नगरी खिि गरेको छ । 

• कार्ािलर्ले आफ्नो उद्देश्र् प्रातप्तमा आर्पने सम्भार्वि जोचखमहरु पर्हिान गरी जोचखमको मूल्र्ांकन गने, 

सोको अद्यावतधक अतभलेख राखी जोचखमको रोकथाम िथा तनराकरण गनिका लातग आवश्र्क संर्न्रको 
व्र्वस्था गरेको पार्एन ।(प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ को २० को तनर्म ९४) 

• पातलकाले आर्ोजना/कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िपिmबाट नगद लागि सहभातगिा जटु्ने 
आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सर्हिका लागि अनमुान िर्ार 
गरेको देचखएन । 

• वािावरणको संरक्षणको एर्ककृि ददघिकालीन र्ोजना र फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पर्हिान एबं 
कार्िर्ोजना िर्ार गरेको पाईएन ।   

• सशुासन (व्र्वस्थापन िथा संिालन) तनर्मावली, २०६५ वमोचजम िालकु कार्ािलर्ले तनरीक्षण गरेको 
तलचखि अतभलेख राख्न ेनगरेको । 

उपर्ुिक्त कतमकमजोरी हटाई आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी र र्वश्वसनीर् बनाई र्ोजना िथा 
कार्िक्रम संिालनमा तमिव्र्र्ीिा अपनाउँदै साविजतनक सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफि  ध्र्ान केन्द्रीि गनुिपदिछ । 

3.  लक्ष्र्/प्रगति चस्थति –  प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०75 को तनर्म २० (१) र तनर्म २६ बमोचजम 
अनसुिुी ३ को ढाँिामा बजेट खिि समेि देचखने गरी िौमासीक िथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने 

व्र्वस्था छ । पातलकाले र्स वषि तनर्मको उक्त व्र्वस्था अनसुार सबै कारोबारको भौतिक प्रगति िर्ार गरेको 
छैन । सो पेश नभएबाट बार्षिक लक्ष्र् अनसुारको प्रगति हातसल भए नभएको तबश्लषेण गनि सर्कएन । 

 

4.  स्थानीर् िथर्ाङं्क र अतभलेख :  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ वमोचजम पातलकाले आफ्नो 
क्षेर तभरको आधारभिु िथर्ांक संकलन, अतभलेख र सोको व्र्वस्थापन गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले 
स्थानीर् िथर्ांङ्क सम्वन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको छैन । पातलकाको प्रोफाईलका लातग र्स वषि 
कार्ि भए पतन अचन्िम प्रतिवेदन नआएकोले आधारभिू िथर्ांकको अभावमा नीति र्ोजना िजुिमामा समस्र्ा रहेको 
छ । स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरणका र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा िथर्ांकले महत्वपणुि भतूमका खेल्ने हुँदा 
सो को संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्ि अगातड वढाउन आवश्र्क छ । िथर्ांक वेगर प्राथतमकिामा राचखएका 
र्ोजना, वजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ािवन्र्नले उचिि साथिकिा नपाउने हुँदा र्स िफि  पातलकाले अतभलेख व्र्वस्थापन 
गनि जरुरी छ । 

 

5.  कार्िक्रमगि खािााः प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ३३ (२) र (३) मा बार्षिक 
कार्िक्रम र खिि गने अचखिर्ारी प्राप्त गरी बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन गने रकम तनकासा माग गरी खिि गनुिपने 
व्र्वस्था छ । स्वीकृि कार्िक्रम अनसुार कार्ािलर्र्द्ारा सञ्चालन गररने कार्िक्रमहरु सञ्चालनका लातग बजेट 
व्र्वस्था भै िौमातसक रुपमा सञ्चालन हनुे कार्िक्रमको बजेट, खिि देचखने अतभलेख कार्िक्रमगि राखेको पाईएन 
। कार्िक्रमगि खािा राखेमा कार्िक्रमको बार्षिक बजेट, कार्िक्रममा खिि र कार्िक्रम बजेटको अवधारणा 
अनसुार स्वीकृि बजेट भन्दा बढी खिि नहनुे र कार्िक्रमको प्रभावकारीिा र उपलव्धीको मापन समेि एकीन गनि 
सर्कने हुँदा कार्िक्रमगि खािा व्र्वचस्थिरुपमा राख्निेफि  ध्र्ान जानपुने देचखन्छ । 

 

6.  खररद र्ोजनााः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६ मा साविजतनक तनकार्ले िोर्कएको सीमा भन्दा बढी 
रकमको खरीद गदाि िोर्कए बमोचजम खररदको गरुुर्ोजना र वार्षिक खरीद र्ोजना िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । 
त्र्स्िै साविजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ७(३) मा कार्ािलर्का लातग एक खररद ईकाई गठन गनुिपने 
उल्लेख छ । साविजतनक खरीद ऐन र तनर्मावलीको िोर्कएको सीमा नाघ्न गई खरीद तनर्म िथा खररद 

 



स्थानीर् तनकार्को नामाः चिचिला गाउँपातलका, संखवुासभा                        आ.व.– २०७६/७७ 

5 

 

प्रर्क्रर्ामा सवैलाई सहभागी हनुे समान अवसर सतुनचश्चििा नदेचखएकोले कार्ािलर्ले खररद व्र्वस्थानमा र्वशेष 
ध्र्ान ददनपुने देचखन्छ । परामशि सेवा र अन्र् सेवाको खररदको गणुस्िर अतभवृर्र्द् गरी सो सम्वन्धी  चजम्मेवारी 
बहन गराउन ध्र्ान ददन ुपदिछ । 

7.  चजन्सी लगि र संरक्षणाः  आतथिक कारं्र्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ५० मा तनर्म ४६, ४७ र ४८ 
बमोचजम लगि खडा गरी राचखएको चजन्सी मालसामान के कस्िो अवस्थामा छन ्कार्ािलर् प्रमखुले एक वषिमा 
कम्िीमा एक पटक आफैले तनरीक्षण गरी वा त्र्स्िो मालसामान चजम्मा तलने कमििारीबाहेक अन्र् कमििारी वा 
प्रार्वतधकर्द्ारा तनरीक्षण गनि लगाई त्र्सको प्रतिवेदन तलचखि रुपमा लेखी वा तलई राख्न ेव्र्वस्था गनुिपने व्र्वस्था 
छ । पातलकाले चजचन्स तनरीक्षण प्रतिवेदन िर्ार गरेको पार्एन । सामानको स्पेचशर्फकेशन र सम्पणुि र्ववरण 
खलुाई आम्दानी बाँध्न ुपनेमा सो नखलुाई खिि भएर नजाने चजन्सी खािा व्र्वचस्थि नभएको र आतथिक वषिको 
अन्त्र्मा फाँटवाला र कार्ािलर् प्रमखुबाट चजन्सी खािा प्रमाचणि गरी अद्यावतधक राखेको पार्एन । 

 

8.  परामशिदािााः- साबिजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २९ ले सम्बचन्धि साबिजतनक तनकार्मा उपलव्ध 
जनशचक्तवाट कुनै काम हनु नसक्ने भएमा साबिजतनक तनकार्ले परामशि सेवा खररद गनि सक्ने व्र्बस्था गरेको 
छ । कार्ािलर्ले र्ोजनाको र्वस्ििृ अध्र्र्न, सभे, तडजार्न, नक्सा र प्रतिवेदन िर्ारी गनि ७ परामशिदािालाई रु. 
६४५३४४१। भकु्तानी गरेको छ । कार्ािलर्को जनशचक्तबाट नभ्र्ाउने र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्िमार 
वाह्य परामशिदािाबाट गराउन ुपदिछ । स्पष्ट आधार र आवश्र्किा बेगरको परामशि खििले कार्ािलर् अन्िगिि 
सञ्चालन हनुे र्ोजनाहरुको लागि बरृ्र्द् हनुे हुँदा लागि बरृ्र्द् तनर्न्रण गनि आवश्र्क कारवाही गनुिपदिछ ।  

 

9.  िौमातसक पूजँीगि खिि - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २३ बमोचजम स्वीकृि भएको 
कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोचजम िौमातसक प्रगति र्ववरण वनाई पेश गनुिपने र िौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा 
कार्िक्रम बमोचजम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध 
गराएको पचुजगि खििको र्ववरण अनसुार प्रथम िौमातसकमा 10.36 प्रतिशि दोस्रोमा 12.55 प्रतिशि र िेस्रो 
िौमातसकमा 77.09 प्रतिशि खिि गरेको छ । वषािन्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको गणुस्िरमा असर पने 
देचखएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप िेस्रो िौमातसकमा अतधक खिि गने पररपाटीमा तनर्न्रण गनुिपदिछ। 

 

 संगठन िथा कमििारी ब्र्वस्थापन  
10.  प्रशासकीर् संगठन र कमििारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोचजम 

स्थानीर् िहको कार्िबोझ, राजस्व क्षमिा, खििको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई ध्र्ानमा राखी 
कमििारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षणका आधारमा स्थानीर् िहमा संगठन संरिना 
कार्म हनुे व्र्वस्था छ ।पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सर्हि ५५ दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा 
लेखापरीक्षण अवतध सम्म २8 जना पदपूिी भएको देचखन्छ ।प्राप्त र्ववरण अनसुार २७ पदहरु ररक्त रहेका छन ्
।दरबन्दी बमोचजम जनशचक्तको पूणििा नहुँदा र्वषर्गि कार्िक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा पातलकाको समग्र 
कार्ि सम्पादनमा असर पने हदुा ररक्त पदहरु र्थासक्र् तछटो पूतिि गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

 

11.  कमििारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार क्षेर 
र कार्िबोझको र्वश्लेषण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सबेक्षणको आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग िथा 
सेवा करारबाट तलईन ेकमििारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबन्दी सृजना गनि नसर्कने व्र्वस्था छ 
।पातलकाले स्थार्ी दरबन्दी पूिी नगरी पातलकाले र्वतभन्न पदमा १५ जना पातलकािफि  र स्वास्थर् िफि  १२ 
कमििारीहरु गरी कुल २७ जना करारमा राखेको छ। ऐनको व्र्वस्था अनसुार हनु ुपदिछ । 

 

 कानून तनमािण एवं कार्ािन्वर्न  
12.  कानून र सञ्चालन चस्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले 

आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेचशका, कार्िर्वतध र मापदण्ड बनाई 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा 
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सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म ६ वटा ऐन 
र ३८  कार्िर्वतध गरी ४४ वटा काननु तनमािण गरी कार्ािन्र्नमा ल्र्ाएको छ ।  

13.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देचख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा 
न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा 
र्ववाद दिाि भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त र्ववरण अनसुार 
गिबषि फर्छ्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाँकी नभएको र र्ो बषि थप भएको १० गरी कुल 
१० र्ववाद दिाि भएकोमा ७ वटा मार फर्छ्यौट भई बाँकी ३ वटा देचखन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई 
ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फर्छ्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन ुपदिछ । 

 

 पदातधकारी सरु्वधा  
14.  अनगुमन भत्तााः प्रदेश नं. १ अन्िगिि गाउँ िथा नगर सभाका सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ (पर्हलो 

संशोधन समेि) को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बचन्धि अनसूुिी १ (क) 
अनसुार स्थानीर् िहका पदातधकारी र सदस्र्लाई िोर्कए बमोचजम मातसक सरु्वधा उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ 
। द्रष्टव्र् खण्डमा गाउँपातलकामा मातसक अनगुमन भत्ता भकु्तानी तलँदा मातसक रुपमा अनगुमन प्रतिवेदन िर्ार 
गनुिपने उल्लेख छ । पातलकाले पदातधकारीहरुलाई ऐन बमोचजम मातसक रु.५२०००। ले बार्षिक  
रु.६२४००० भकु्तानी भएकोमा अनगुमन प्रतिवेदन पेश भएको देचखएन । 

 

 कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  
15.  अतभलेखाः पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वचस्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मार 

कर एवं शलु्क बझुी तलने पररपाटी रहेकोले उचल्लचखि असलुी र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था देचखएन ।िसथि 
आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्रामा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

 

16.  कर अनमुान र संकलन - स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृि 
सम्पचत्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी शलु्क उठाउने व्र्वस्था 
रहेको छ । आर् शीषिकमा र्स वषि प्रक्षेपण गरेको भन्दा वास्िर्वक आर् संकलनमा घटी देचखएबाट आर्को 
अनमुान भरपदो देचखएन । आर् अनमुानलाई वैज्ञातनक बनाई प्रक्षेर्पि आर् संकलन गनिमा पातलकाको ध्र्ान 
जानपुदिछ । 

 

 राजस्व िफि  
 

17.  राजस्व अतभलेखाः आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को पररच्छेद ४ दफा २२ मा 
राजस्व अतभलेख अद्यावतधक गरी सो को लेखापरीक्षण गराउने चजम्मेवारी कार्ािलर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था छ । 
चजम्मेवार व्र्चक्तले आफ्नो चजम्मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही ददन र त्र्सको भोतलपल्ट दाचखला 
गरी शे्रस्िा खाडा गनुि समेि उल्लेख छ । पातलकाले राजस्व आम्दानीको असूली र दाचखलाको अतभलेख 
व्र्वचस्थि गरी शे्रस्िा राखेको छैन । बैंक माफि ि राजस्व कारोवार गनुिपनेमा गरेको छैन ्। नगदी रतसद माफि ि 
नगद राजस्व असूल गरेको छ । नगदी रतसदको ठेली आम्दानी , खिि र बाँकी ठेली देचखने गरी रतसद तनर्न्रण 
खािा राखेकोमा अतभलेख पूणि देचखएन ।  

18.  आन्िररक आर्को अतभलेखाः आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वचत्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २७ (५) ले 
राजश्वको लगि िथा लेखा राख्ने, र्हसाब तभडान गने, तबचत्तर् र्ववरण िर्ार गने, लेखापरीक्षण गराउने उत्तरदार्र्त्व 
कार्ािलर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धमा देचखएका व्र्होरा देहार् बमोचजम छन ् 

• मातसक राजस्वको फाँटवारी िर्ार नगरेको । 

• मातसक राजस्वको फाँटवारी िर्ार नगरेको । 

• राजस्व समर्मा दाचखला नगरेको । 

• प्रत्रे्क वडा कार्ािलर्ले संकलन र दाचखला गरेको आन्िररक आर्को र्हसाब तलई तभडान नगरेको ।  
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• राजस्वको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरण मलेप 109 िर्ार नगरेको 
• वडा कार्ािलर्ले दाचखला गरेको आधारमा मार संचिि कोषमा आम्दानी बाध्ने गरेको  

• वडागि िथा चशषिकगि राजस्व संकलन रकमको र्ववरण प्राप्त नभएको । 

कार्ािलर्वाट आतथिक वषि भरर कति नगदद रतसद जारी गररर्ो र कति रतसदको आम्दानी प्राप्त भई कति रतसदको 
आम्दानी गनि वाँर्क छ सो देचखने र्ववरण लेखापररक्षणको लातग पेस भएन । रतसद नम्वर र वैक भौिरलाई 
दैतनक आम्दानी रचजष्र्टरमा पोर्ष्टङ नगरर वैकमा आम्दानी भएको र राजश्व असलु गने व्र्चक्तको जम्मा गनि 
ल्र्ाएको आधारमा आम्दानी भर्ो भतन एर्कन गनि सक्ने अवस्था रहेन । 

19.  रतसद तनर्न्रण खािााः गाउंपातलकाले नगदी रतसद तनर्न्रण खािा (म.ले.प.फा.नं.904 सार्वक 118) िर्ार 
नगरेकोले सो खािाले गि वषिको रतसद ठेतल के कति बांर्क तथर्ो, उक्त रतसद ठेतलहरु र्स वषि प्रर्ोग भर्ो र्क 
भएन भन्ने र्ववरण प्राप्त भएन । रतसद ठेतलहरुको आम्दानी, खिि र बांर्कको र्ववरण स्पष्ट गरर रतसद तनर्न्रण 
खािा व्र्वचस्थि गनुिपदिछ ।  

 आर्कर एवं मू.अ.कर  
20.  भकु्तानीमा कर – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टा गनुिपने व्र्वस्था छ । 

देहार्का भकु्तानीमा तनर्मानसुार लाग्न ेअतग्रम कर घटी कट्टी गरेकोले नपगु कर असलु हनुपुने रु. 
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 उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  
21.  गणुस्िर परीक्षणाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (२) मा लागि अनमुान िर्ार गदाि 

गणुस्िर परीक्षण समेि छुटै्ट आईटम बनाई लागि अनमुानमा समावेश गनुिपने र तनर्म ११ (१)  मा गणुस्िर 
परीक्षण गने व्र्वस्था छ । उपभोक्ता माफि ि गराएको तनमािण कार्िको लागि अनमुानमा गणुस्िर परीक्षण 
आईटम समावेश नगरीएको, ठेक्कार्द्ारा गररने तनमािण कार्िको लागि अनमुानमा गणुस्िर परीक्षणको आईटम 
समावेश गररएकोमा खिि दावी नभएको र उपभोक्ता माफि ि वा तनमािण व्र्वसार्ी माफि ि हनुे तनमािण कार्िमा 
प्रर्ोग भएका तनमािण सामाग्री लगार्ि तनमािण कार्िको गणुस्िर परीक्षण हनुे गरेको देचखएन । तनमािण कार्िको 
पररमाण सिुीमा गणुस्िर परीक्षणको रकम समावेश नहनु ु र भएकोमा रकम न्रू्न भएको कारणले गणुस्िर 
परीक्षण नभएको देचखन्छ । गणुस्िर परीक्षण नहुँदा तनमािण कार्ि गणुस्िरीर् भएको सतुनश्चि हनु नसक्ने देचखन्छ 
। तनमािण समाग्रीको गणुस्िर परीक्षण गरर गणुस्िरीर् कार्ि भएको सतुनश्चि हनुपुदिछ । 

 

22.  एजर्वल्ट नक्सा पेश नभएको - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(१) मा खररद सम्झौिा 
बमोचजम तनमािण कार्ि सम्पन्न भएको िीस ददन तभर सम्वचन्धि तनमािण व्र्वसार्ीले तनमािण भए बमोचजमको एज 
र्वल्ट नक्सा साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने व्र्वस्था छ ।र्स बषि तनमािण सम्पन्न गरेको  र्वतभन्न तनमािण 
कार्िहरुको तनमािण भए बमोचजमको नक्सा पेश गरेको देचखएन ।सम्झौिाको शििमा समेि नक्सा पेश गने 
उल्लेख गरेको देचखएन ।सम्पन्न र्ोजनामा पेश भएको नपार्एकोले तनर्मको व्र्वस्था अनसुार कार्ि हनुपुदिछ । 

 

23.  ममिि सम्भार कोष— साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (३) मा सम्पन्न तनमािण कार्िको 
सञ्चालन वा ममिि सम्भार उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले गनुिपने, सोही तनर्मावलीको उपतनर्म १५ मा 
उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले सम्पन्न आर्ोजनाको सेवा उपर्ोग गरे वापि उपभोक्ताले तिनुिपने सेवा 
शलु्क िोकी शलु्क जम्मा गने कुन ैकोष खडा गरी सोही कोषबाट त्र्स्िो तनमािण कार्ि सञ्चालन िथा ममिि, 

सम्भार गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । कार्िक्रम सञ्चालन गनि उपभोक्ता सतमतिसँग गरेको सम्झौिामा ममिि 
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सम्भारको चजम्मा सम्बचन्धि उपभोक्ता सतमतिले तलनपुने उल्लेख भए िापतन सम्पन्न आर्ोजना ममिि सम्भारका 
लातग कोषमा रकम व्र्वस्था गरेको पार्एन । अिाः तनतमिि आर्ोजनाहरुको स–ुसञ्चालन िथा ददगोपनाको लातग 
ममिि सम्भार कोषमा रकम जम्मा गररनपुदिछ । 

24.  लागि सहभातगिा — पातलकाले आर्ोजना  कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि 
सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद सहभातगिा िोर्कएको अवस्थामा सहभातगिा वापिको 
रकम सम्बचन्धि स्थानीर् िहको खािामा दाचखला गरी सो को भौिर प्राप्त भएपतछ मार उपभोक्ता सतमतिसँग 
र्ोजना सम्झौिा गनुिपने गनुिपदिछ । िर पातलकाले लागि सहभातगिा सर्हिका लागि अनमुान िर्ार गरेको 
देचखएन ्। अिाः नगद लागि सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुदिछ । 

 

25.  आनपुातिक कट्टी  M उपभोक्ता सतमतिसँगको सम्झौिा रकम भन्दा कममा काम सम्पन्न भई कार्ि सम्पन्न  हुँदा 
कार्ािलर्ले व्र्होररने रकमलाई पतन सोही अनपुािमा कम गरी भकु्तानी गनुिपनेमा देहार्का र्ोजनामा आनपुातिक 
कट्टा नगरी बढी भकु्तानी गरेको पार्एकोले असलु गनुिपने रु. 

५७६७३। 

 भौ.नं.र 
तमति 

र्ोजनाको नाम लागि 
अनमुान 

कार्ािलर्ले व्र्होने 
रकम (कन्टीन्जेन्सी 

बाहेक) 

कार्ि सम्पन्न 
रकम 

कार्िलर्ले व्र्होरेको 
रकम(कन्टीन्जेन्सी 

बाहेक) 

कार्िलर्ले 
व्र्होनुिपने रकम 

बढी 
रकम 

10-3/4 फेन्जङु साना तसँिाई र्ोजना 415025.74 341250 406993.66 341250 334645.72 6604.28 

52-12/10 सोभाङ्गमा खेलमैदान तनमािण 826974.76 682500 811672.79 682500 669871.33 12628.67 

7-3/30 २ नं.वडा भवन तनमािण 2346066.71 1950000 2217845.50 1881865 1843425.30 38439.70 

 जम्मा 3588067.21 2973750 3436511.95 2905615 2847942.35 57672.65  
 िाल ुिफि   
26.  आतथिक सहार्िा – साविजतनक खििमा तमिव्र्ीिा र प्रभावकारीिा कार्म गने सम्वन्धी नीति मागिदशिन २०७५ 

को वुदँा ३१ मा िोर्कएको मापदण्ड तभर रहेर मार क्षतिपतुिि, औषधोपिार र आतथिक सहार्िा वापिको खिि 
उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । पातलकाले आतथिक सहार्िा सम्बचन्ध कार्िर्वतध, २०७५ तनमािण गरी र्वतभन्न 
कार्िक्रमबाट आतथिक सहार्िा स्वरुप रु ९९९९९८ भकू्तानी गरेको छ ।   

27.  र्न्धन खििको मापदण्डाः साविजतनक खििमा तमिव्र्र्र्िा र प्रभावकाररिा कार्म गने सम्वन्धी नीतिगि मागिदशिन, 

२०७५ मा सवारी साधनको र्न्धन, ममिि खििमा एकरुपिा ल्र्ाउन तनचश्चि मापदण्ड बनाई कार्ािन्वर्नमा 
ल्र्ाउन ुपने साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मार प्रर्ोग गने, सरकारी सवारी साधन अनातधकृि 
व्र्चक्तले प्रर्ोग नगने जस्िा व्र्वस्था गरेको छ । पातलकाले उल्लेचखि व्र्वस्थाको पालना गनि र्न्धन खििको 
मापदण्ड िर्ार नगरी र्न्धनमा रु 330,482.2 खिि गरेको छ । र्न्धन खििलाई तमिव्र्र्ी बनाउन कोटा 
तनधािरण गरी खिि लेख्न ेिफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जानपुने देचखन्छ ।    

28.  करारमा चशक्षकाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार क्षेर 
र कार्िबोझको र्वश्लेषण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सबेक्षणको आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग िथा 
सेवा करारबाट तलईने कमििारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबन्दी तसजिना गनि नसर्कने व्र्वस्था छ 
। चशक्षा तनर्मावली २०५९ को तनर्म ९७ मा स्वीकृि दरबन्दीमा स्थार्ी तनर्कु्ती हनु नसकी ित्काल करारमा 
चशक्षक तनर्कु्ती गनुिपरेमा एक शैचक्षक सरका लातग करारमा चशक्षक तनर्चुक्त गनि सर्कने व्र्वस्था छ । 
पातलकाले र्स आतथिक वषिमा र्वतभन्न िहमा करारमा चशक्षक तनर्कु्ती गरी आन्िररक श्रोिबाट रु ७५६७२२९। 
खिि लेखेको छ । दरबन्दी अनसुार स्थार्ी पदपूतिि गने कुरामा सम्बचन्धि तनकार्को ध्र्ान जानपुदिछ ।   

29.  बैठक भत्तााः १६-६।३० प्रदेश नं. १ को गाउँ िथा नगर सभाका सदस्र्हरुले पाउने सरु्वधाको सम्वन्धमा 
व्र्वस्था गनि वनेको ऐन, २०७५ को अनसूुिी १ क मा पदातधकारीहरुले प्रति वैठक रु १००० बैठक भत्ता 
पाउने व्र्वस्था छ । िर देहार् पदातधकारी िोर्कएको सरु्वधा रु १००० भन्दा बढी बैठक भत्ता बझेुको हुँदा 
बढी भकु्तानी रकम असूल हनुपुने रु 

 

 

 

8500 
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 वडाध्र्क्ष पटक बढी दर असूल हनुपुने 
वडा न. १ २ १००० १७०० 
वडा न. २ २ १००० १७०० 
वडा न. ३ २ १००० १७०० 
वडा न. ४ २ १००० १७०० 
वडा न. ५ २ १००० १७०० 
जम्मा 8500   

30.  पदातधकारीबाट आतथिक कारोबाराः स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा  ७३ मा उपदफा (२)  
बमोचजमको अचखिर्ारी प्राप्त भएको पन्र ददनतभर प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिले सम्बचन्धि महाशाखा वा शाखा 
प्रमखु र वडा सचिवलाई कार्िक्रम र बजेटसर्हि प्रितलि कानून बमोचजम खिि गने अचखिर्ारी ददन ुपने व्र्वस्था 
गरेको छ । पातलकाका वडाका पदातधकारीहरु आतथिक कारोबारमा प्रत्र्क्ष रुपमा संलग्न भई खिि गने गरेको 
पार्र्ो । नीति तनमािण गने र कार्ािन्वर्न गराउने चजम्मेवारी बोकेको जनतनवािचिि पदातधकारीहरुले नै आतथिक 
कारोवारमा संलग्न रहँदा आन्िररक तनर्न्रण व्र्वस्था कमजोर देचखन्छ ।र्स्िो कार्िमा तनर्न्रण हनुपुदिछ ।   

 भौ.नं. र तमति पद नाम रकम प्रर्ोजन 
५३-१०।१७ वडाध्र्क्ष वडा न. १ िन्द्र ब. गरुुङ १८३२० वडा संिालन खिि 
७९-१२।१० वडाध्र्क्ष वडा न. ५ मन ब. राई १९३५० वडा संिालन खिि 
१०७-१।३० वडाध्र्क्ष वडा न. ३ गजेन्द्र ब.  राई १३७९० वडा संिालन खिि 
१९३-३।३० वडाध्र्क्ष वडा न. १ िन्द्र ब. गरुुङ ३९३८५ वडा संिालन खिि 

वडाध्र्क्ष वडा न. ३ गजेन्द्र ब.  राई ९३०९ वडा संिालन खिि 
वडाध्र्क्ष वडा न. ४ हकि  ब. गरुुङ २१७५० वडा संिालन खिि   

31.  सोझै खररद – साविजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ८ (२) बमोचजम प्रतिस्पधाि सीतमि हनुे गरी साना साना 
रुपमा खरीद गनि नहनुे व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु. ५ लाखभन्दा मातथ रु.२० 
लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपरबाट र सोभन्दा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै 
सोझै खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वषिमा सीमाभन्दा बढीको खररद गनि नहनुे एवं एउटा आपूतििकिािसंग एक 
पटकभन्दा बढी सोझै खररद गनि नहनुे उल्लेख छ । पातलकाले तनम्नानसुार सप्लार्िसबाट सोझै खररद गरेकोले 
तनर्तमि नदेचखएको रु. 1292631 

 भौ.नं.र तमति सप्लार्सिको नाम रकम 

मसलन्द िथा कार्ािलर् सामाग्री 
११-६।१५ र्तुनक प्रसे  २७२६८९ 
१७२-३।१७ र्तुनक प्रसे ४१९२४१ 
जम्मा ६९१९३० 
कम्प्र्टुर सम्बन्धी सामाग्री 
१४९-३।९ बज्र र्क्रर्र्टभ कम्प्र्टुर टे्रड एण्ड सप्लार्सि ३२८८१२ 
१५०-३।९ बज्र र्क्रर्र्टभ कम्प्र्टुर टे्रड एण्ड सप्लार्सि १०९८२७ 
१५१-३।९ बज्र र्क्रर्र्टभ कम्प्र्टुर टे्रड एण्ड सप्लार्सि २९६०२ 
१६४-३।१४ बज्र र्क्रर्र्टभ कम्प्र्टुर टे्रड एण्ड सप्लार्सि ७८९४० 
१९४-३।३० बज्र र्क्रर्र्टभ कम्प्र्टुर टे्रड एण्ड सप्लार्सि ५३५२० 
जम्मा ६००७०१ 
कुल जम्मा 1292631   

32.  खेलकुद र्वकास कार्िक्रमाः गाउँपातलकाले खेलकुद र्वकास कार्िक्रम िफि  र्वतभन्न संघ संस्थाहरुलाई र्वतभन्न 
खेलकुद सामाग्री खररद, र्वतभन्न खेलमा सहभागी भएबापि सहर्ोग, र्वतभन्न प्रतिर्ोतगिा सञ्चालन आदद जस्िा  



स्थानीर् तनकार्को नामाः चिचिला गाउँपातलका, संखवुासभा                        आ.व.– २०७६/७७ 

10 

 

कार्िक्रमहरुका लातग भकु्तानी भएको देचखएकोमा उक्त संघहरुले खररद गरेको सामाग्रीहरुको अतभलेख राखेको 
देचखएन । र्स्िा संस्थाहरुलाई पातलकाबाट प्रत्रे्क वषि पटक पटक भकु्तानी भएकोमा ति सामानको सदपुर्ोग 
बारे पातलकाले अनगुमन गनुिपने देचखन्छ साथै नतिजामूलक कार्िमा खिि गनुिपने बजेट र्विरणमखुी कार्िमा खिि 
गरेको उचिि देचखएन । खेलकुद र्वकास कार्िक्रम अन्िगिि भकु्तानी भएको केही उदाहरणहरुाः 

 गो.भौ.नं. संघको नाम भकु्तानी 
४२-९।२८ वडास्िरीर् खेलकुद सतमति वडा ४ १००००० 
४३-९।२८ वडास्िरीर् खेलकुद सतमति वडा ५ १५०००० 
१३७-२।२९ वडास्िरीर् खेलकुद सतमति  १५०००० 
१६०-३।१२ चिचिला गाउँपातलका खेलकुद सतमति १३१६६५   

33.  र्विरणमखुी कार्िक्रमाः १९८-३।३१ पातलकाले र्स आवमा जेष्ठ नागररक सम्मान कार्िक्रममा रु १९३८०० 
खिि गरेकोमा कुल १०२ जना जेष्ठ नागररकलाई रु.१९००. का दरले भत्ता र्विरण गरेको देचखर्ो । 
पातलकाको आन्िररक आम्दानी कम भएकोमा ljt/0fd'vL sfo{df कार्िक्रम सञ्चालन गनुि मनातसव देचखएन ।  

34.  पश ु सेवा कार्िक्रमाः र्स वषि पश ु र्वकास कार्िक्रम िफि  पशपुालक कृषकहरुलाई बोकाको र्वउ, पाठा पाठी, 
बंगरको पाठा पाठी, कुखरुा लगार्िका पशपुन्क्षीहरु तनशलु्क र्विरण, गाई, बाख्रा, बंगरु िथ कुखरुाको औषतध 
र्विरण लगार्िका कार्िक्रमहरु सञ्चालन गरी गाउँपातलकाले पश ु र्वकास कार्िक्रममा खिि गरेको छ ।  
पातलकाले अनदुान प्राप्त गने लाभग्रहीको अतभलेख र्ववरण अद्यावतधक नगरेकाले वास्िर्वक अनदुान पाउन र्ोग्र् 
र्कसानहरुले नै पार्ो भन्ने  सर्कएन । र्विररि वोर्र वोकाको अतनवार्ि पश ुर्वमा गराएको र सो को अनगुमन 
अतभलेख पेश भएको छैन । अनदुान र्विरणबाट कृषकको चजवनस्िरमा कस्िो सधुार आर्ो, गि वषि र आगामी 
आतथिक वषिमा एउटै लाभग्राही दोहोरीने सम्भावनालाई मध्र्नजर गदै अनदुान पाउने लाभग्राहीहरुको अतभलेख 
राख्न ुपने देचखन्छ । वषिभर भएका कार्िक्रमहरुको प्रगतिबारे सतमक्षा हनुपुदिछ ।  

35.  अनदुानको अनगुमन – साविजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए नभएको एकीन 
गनि अनदुान उपलब्ध गराउन ेतनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुिपदिछ । पातलकाले कृर्ष, पश,ु शैचक्षक सेवा, 
सामान खररद, र्वतभन्न सहकारी संस्थालाई बीउपूजँी िथा अनदुानमा खिि लेखेको छ । िर पातलकाबाट तबिरण 
भएको अनदुानको सर्ह सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन िथा सोबाट प्राप्त उपलव्धी मापन गरेको छैन 
। िसथि अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट र्विरण हनुे अनदुानमा दोहोरोपना 
नहनुे गरी अनदुानग्राहीको जीबनस्िरमा सधुार आएको र्र्कन गरी रकमको पूणि सदपुर्ोग गराउने िफि  ध्र्ान 
ददनपुदिछ।  

 गाउँपातलका पुचँजगििफि ाः  
36.  तनमािण व्र्वसार्ीबाट कार्ि 6-2076/5/27  ओराङ खोला एकान्ि सडक खण्ड ट्रर्ाक lgdf{0fsf] nflu 

उ.स.सगको 2076/4/24 को सम्झौिा अनसुार पातलकाको रु.4000000 र उपभोक्ताको श्रमदान 
रु.455329.86 समेि रु.4455329.86 तमति 2076/12/30 सम्ममा कार्ि सम्पन्न गनुि पने उल्लेख 
तथर्ो ।िर सतमतिले  तनमािण व्र्वसार्ी रानीढुङ्गा तनमािण सेवा प्रा.तल.बाट कार्ि गराई तनजको 2076/5/27 
को 2 वटा बीजकबाट  म.ुअ.कर रु.460177 समेि रु.4000000 पेश भएकोमा पातलकाबाट ददने रकममा 
2.5 प्रतिशि रु.100000 कचन्टन्जेन्सी कट्टाई रु.3900000 मा 15 प्रतिशि कर कट्टाई रु.3848230 
सतमतिलाई भकु्तानी गरेको छ।कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनमा म.ुअ.कर रु.515918.31 कचन्टन्जेन्सी रु.100000 
समेि रु.4484520.65 को िर्ार गरेको छ। सतमतिको के कति रकम बराबरको कार्ि श्रमदान गरेको हो 
तबल िथा कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनमा खलुाएको छैन। अिाः सतमतिले पाएको कार्ि तनमािण व्र्वसार्ीबाट गराई 
एकमषु्ट तबलमा नै श्रमदान समावेश भएको देचखन्छ।तनर्मानसुार सतमतिले श्रमदान गनि भनेको रकम खुल्न ु
पदिछ।मेचशन प्रर्ोग गरी गरेको कार्ि तनर्मानसुार देचखदैँन।  
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37.  हेभी  मेचशनका प्रर्ोग — साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म (९) मा उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनु े तनमािण कार्िमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी 
मेचशनरी प्रर्ोग गनि नतमल्ने व्र्वस्था छ । सो तनर्मावलीको प्रतिबन्धात्मक  वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार 
गदािको समर्मा हेभी मेचशन प्रर्ोग गनुिपने जर्टल प्रकृतिको कार्ि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बचन्धि 
प्रार्वतधकको तसफाररसमा साविजतनक तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा मेचशन प्रर्ोग गनि सर्कने उल्लेख छ । 
पातलका अन्िगिि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमािण िथा स्िरोन्नतिसँग सम्बचन्धि र्ोजनाका उपभोक्ता 
सतमतिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेचशन प्रर्ोग गने गरेको पार्ए िापतन तनर्मावलीको व्र्वस्था 
बमोचजम सम्बचन्धि प्रार्वतधकको तसफाररस गराई पातलकाको सहमति तलएको पार्एन । र्सका केही 
उदाहरणहरु िपचशल बमोचजम रहेका छन ।व्र्वसार्ीको तबलमा म.ुअ.कर रु.1697534 जोडी भकु्तानी 
गरेकोमा पातलकाबाट 50 प्रतिशि म.ुअ.कर रु.1697534 कट्टी गरेकोमा कर वापिको /sd दाचखला भए 
नभएको एर्कन पतन भएन।  

 भौ.नं.र तमति उपभोक्ता सतमति तनमािण/व्र्वसार्ी तबल नं.र तमति जम्मा भकु्तानी म.ुअ.कर  

6-5/27 ओराङ खोला सकान्िे सडक ट्रर्ाक ओपन रानी ढुङ्गा तन.से.प्रा.तल. 2-5/27 4000000 460177 

12/6/2016 र्ाक्सा गाउँ दोभान सडक अरुण वरुण तन.से.कं.प्रा.तल. 5-6/15 1000000 115044 

23-9/28 तसरुवारी फाकादाम ट्रर्ाक ओपन रानी ढुङ्गा तन.से.प्रा.तल. 8-9/28 1200000 138053 

32-10/16 बखे कान्िेखोला िल्लो बखे रानी ढुङ्गा तन.से.प्रा.तल. 14-10/16 679858 78214 

67-1/29 पन्थखन्के खोलाधारी सडक ममिि रानी ढुङ्गा तन.से.प्रा.तल. 37-1/29 588779 67736 

68-1/29 थरीगाउँ सोवक मोटरबाटो स्मतृि तनमािण सेवा 12-1/21 779700 89700 

70-1/30 धवुाँ छाँगा ट्रर्ाक ओपन रानी ढुङ्गा तन.से.प्रा.तल. 39-1/30 823074 94690 

82-2/19 आहाले र्म्िोङ्ग सडक रानी ढुङ्गा तन.से.प्रा.तल. 41-2/9 638450 73450 

95-3/3 चिचिला समातधस्थल रानी ढुङ्गा तन.से.प्रा.तल. 43-3/3 1122459 129132 

115-3/15 चिचिला आरुबोटे सडक स्िरोन्िी रानी ढुङ्गा तन.से.प्रा.तल. 3/14 955730 109951 

123-3/26 कुवापानी 3 नं.वडा कार्ािलर् ट्रर्ाक ओपन रानी ढुङ्गा तन.से.प्रा.तल. 3/24 2048850 235708 

138-3/29 तमङगमुा सडक स्िरोन्िी रानी ढुङ्गा तन.से.प्रा.तल. 3/27 918593 105679 

  जम्मा  14755493 1697534  
38.  घटी कर  6-2076/5/27  ओराङ खोला सक्रान्िे सडक खण्ड ट्रर्ाक ओपन उपभोक्ता सतमतिलाई कार्िको 

र्वल भकु्तानी गदाि हेभी मेचशन प्रर्ोग गरे वापि व्र्वसार्ी रानी ढुङ्गा तनमािण सेवा प्रा.तल.को तबल रकम 
रु.3539823 को 1.5 प्रतिशि कर रु.53097.35 कट्टी दाचखला हनु ुपनेमा रु.51770 मार गरेकोले 
घटी असलु हनु ुपने रु. 

 

1327.35 

39.  र्वजक नम्बर केरमेट  म.ुअ.कर दिाि नं.604283485 भएको तनमािण व्र्वसार्ी रानीढुङ्गा तनमािण सेवा 
प्रा.तल.को हेभी मेचशन प्रर्ोग गरी तनम्न उपभोक्ता सतमतिले र्वल पेश गदाि मेचशन भाडा रकममा मलु्र् अतभवृर्र्द् 
कर समेि भकु्तानी गरेकोमा र्वजक नम्बर केरमेट गरी पेश गरेको उक्त कर रकम सम्बचन्धि कार्ािलर्मा 
दाचखला भएको प्रमाण  पेश हनु ुपने रु. 

 

437836 

 
 भौ.नं.र तमति उपभोक्ता सतमति र्वजक तमति जम्मा तबल  म.ुअ.कर 

115-3/15 चिचिला आरुबोटे सडक स्िरोन्निी 3/14 955730 92307 
123-3/26 कुवापानी वडा नं.3 कार्ािलर् ट्रर्ाक ओपन 3/20 2084850 239850 

138-3/29 तमङगमुा सडक स्िरोन्निी 3/27 918593 105679 

जम्मा 3959173 437836   
40.  सफ्टवेर्र स्वीकृि    107-2077/3/9  स्वाचस्िक नेक्भार्न्डस प्रा.तल. र्वराटनगरसँग 2077/2/30 मा 

सम्झौिा अनसुार र्ोजना िथा कार्िक्रम सम्बन्धी सफ्टवेर्र (Web Application) जडान गरे वापि 
रु.282500 भकु्तानी गरेको छ।उक्त सफ्टवेर्र मान्र्िा प्रप्त संस्थाबाट प्रर्ोग र्ोग्र् र सरुचक्षि भए नभएको 
स्वीकृि Technical Specification अनसुार भए नभएको प्रार्वतधक जाँि भएको पतन देचखएन। अिाः स्वीकृि  
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प्राप्त  Software मार पातलकाले प्रर्ोगमा ल्र्ाउन ुपदिछ।  
41.  चजन्सी अतभलेख  55-2076/12/11  बज्र टे्रड खाँदबारीलार्  2076/11/15 को सम्झौिा अनसुार 12 

वटा र्वद्यालर्लाई 15 कम्प्र्टुर र र्प्रन्टर 12 िथा वडा कार्ािलर्लाई 5 कम्प्र्टुर खररद गरी 
रु.1730934 भकु्तानी गरेको छ।खररद मध्रे्  रु.1270375.20 मलु्र्का तनम्न सामाग्रीहरु 
र्वद्यालर्हरुलार्ि हस्िान्िरण भएकोमा र्वद्यालर्ले दाचखला गरेको सक्कल चजन्सी अतभलेख पेश गरेको देचखएन।  

 क्र.सं. र्वद्यालर् कम्प्र्टुर र्प्रन्टर मलु्र् 

1.  ददददङ आ.र्व.चिचिला-3 1 1 105864.60 

2.  धमिदेवी मा.र्व.-5 1 1 105864.60 

3.  मच्छेपोखरी आ.र्व..-4 1 1 105864.60 

4.  जालपा मा.र्व.-3 1 1 105864.60 

5.  सरस्विी मा.र्व.-4 1 1 105864.60 

6.  धमिदेवी प्रा.र्व.-5 1 1 105864.60 

7.  शारदा आ.र्व.-1  1 1 105864.60 

8.  चशला आ.र्व.-1 1 1 105864.60 

9.  जनिा आ.र्व.-1 1 1 105864.60 

10.  तसँहदेवी आ.र्व.-4 1 1 105864.60 

11.  खकुि  आ.र्व.-3 1 1 105864.60 

12.  भाटभाटेनी आ.र्व.-5 1 1 105864.60 

 जम्मा   1270375.2   
 स्थातनर् पूवािधार र्वकास साझेदारी कार्िक्रम  
42.  स्थानीर् पूवािधार र्वकास साझेदारी कार्िक्रम (सञ्चालन कार्िर्वतध) तनर्मावली, २०७६ बमोचजम कार्ािन्वर्न हनुे 

स्थानीर् पूवािधार र्वकास साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स पातलकाले मकाल ु र्हरक पाकि  तनमािण सतमतिसँग 
मकाल ुर्हरक पाकि  तनमािण गनि जनश्रमदान समेि रु ४९५२०३५।६० को 
  लागि अनमुानमा सम्झौिा गरेको देचखन्छ । र्समा देचखएका व्र्होरा तनम्नानसुार छाः  

 

42.1.  सतमतिलाई जनश्रमदान, कर लगार्िका रकम कट्टी गरी भकु्तानी गनुिपनेमा सो नगरी २ पटक गरी कुल रु 
४८०२४१२ भकु्तानी भएकोमा बढी भकु्तानी भएको रकम रु ६७६६५९ असूल गरर र्फिाि दाचखला भएको 
देचखन्छ । 

 

42.2.  स्थातनर् पूवािधार र्वकास साझेदारी कार्िक्रम (सञ्चालन कार्ािर्वतध) तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १५ बमोचजम 
कार्िसम्पन्न भएपतछ साविजतनक परीक्षण गनुिपने व्र्वस्था छ । तनर्मानसुार कार्िसम्पन्न पश्चाि साविजतनक 
परीक्षण tyf अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन गरेको पार्एन ।  

 

42.3.  र्स र्ोजनामा उपभोक्ता सतमति माफि ि गराई उपभोक्ताले तनमािण कार्िमा रानीढंुगा तनमािण सेवा प्रा.तल. को 
एक्जाभेटर प्रर्ोग गरेको र्वल भपािईको आधारमा तनमािण कार्ि सम्पन्न गरेको प्रार्वतधक प्रतिवेदनमा उल्लेख 
गरेको छ । उपभोक्ता माफि ि गररएको आर्ोजना श्रम मलुक, तमिव्र्र्ी, गणुस्िरीर् र ददगोपना अतभवृर्र्द् हनुे 
खालको नदेचखएको र पररर्ोजनाको रोजगारी सजृना गने मखुर् उद्देश्र् परुा नभएकोले उपभोक्ता माफि ि तनमािण 
कार्ि गराएको मनातसव मान्न सर्कएन । 

 

42.4.  कर तबजकाः मूल्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म १७ मा अनसूुिी-५ बमोचजमको ढाँिामा र्वजक 
जारी गनुिपने, तसलतसलेवार र्वजक हनुपुने, र्वजक र तमति केरमेट भएकोलाई भकु्तानी गनि नहनुे व्र्वस्था भएकोमा 
सतमतिले भकु्तानी तलने क्रममा पेश गरेको तबल भरपाईमा रानीढंुगा तनमािण सेवा प्रा.तल. भ्र्ाट नं. 

६०४२८३४८५ को तबजक नं. ०३१ लाई केरमेट गरी ५६ बनाएको पार्र्ोले तबल बराबरको रकम भ्र्ाट 
समेि रु ३०२८४०२।७२ को र्थाथििा एर्कन गनि सर्कएन ।अि म ुअ कर दाचखला प्रमाण पेश गनुिपने 
अन्र्था असूल हनुपुने रु                                                                                                                                 

348400.31 
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 चशक्षािफि   
43.  र्वद्यालर्गि तनकासा रचजस्टडि – आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ४५ मा अतधकार प्राप्त 

अतधकारीले आर् व्र्र् ठीक र र्वश्वसतनर् रहेको िथा दोहोरो हनुे गरर भकु्तानी भएको छैन भन्ने कुरामा ध्र्ान 
ददन ु पने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले िोर्कएको ढाँिामा र्वतभन्न र्वद्यालर्लाई तनकासा ददएको रकमको स्पष्ट 
र्ववरण खुल्ने गरर र्थाथि र्ववरण अतभलेख राख्न ुपनेमा तनकासा अतभलेख राखेको छैन । जसवाट र्वद्यालर्लाई 
वास्िर्वक रुपमा तनकासा ददन ु पने र भकु्तानी ददएको वारे र्थाथि र्ववरण प्राप्त गनि कदठन हनुे भएकोले 
र्वद्यालर्गि तनकासा रचजस्टडि खािा अद्यावतधक राख्न ुपदिछ । 

 

44.  शौिालर् तनमािणाः कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पचुस्िका 2076/77 को र्क्रर्ाकलाप नं.11.1.2.1(8.6) अनसुार 
शौिालर्को ड्रर्ङ तडजार्न चशक्षा िथा मानव श्रोि र्वकास केन्द्रबाट स्वीकृि भए अनसुारका आधारममा तनमािण 
गने भनी उल्लेख गरेको छ।िर गाउँपातलका आफैले तडजार्न स्वीकृि गरी शौिालर् तनमािण गरी कार्ि सम्पन्न 
पेश गरेको देचखएकोले कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पचुस्िकाको पालना गरी कार्ि हनु ुपदिछ ।  

 क्र.सं. र्वद्यालर्को नाम अनदुान रकम 

1.  पञ्चकन्र्ा आ.र्व. 700000 

2.  धमिदवी आ.र्व. 700000 
 जम्मा 1400000   

45.  बढी मसलन्द खिि भकु्तानीाः कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पचुस्िका 2076/77 को र्क्रर्ाकलाप 
नं.2.7.13.10(5.1) मा सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन अनदुान अन्िगिि सञ्चालनाथि प्रति र्वद्यालर् कक्षा (1-5) 
लाई रु.15000, कक्षा (1-8) लाई रु.20000, कक्षा (1-10) लाई रु.25000 र कक्षा (1-12) लाई 
रु.30000 अनदुान ददने प्रावधान रहेको छ।पातलका अन्िगिि सञ्चालनमा रहेका (1-5) 12 वटा र्वद्यालर्, 
(1-8) 4 वटा र्वद्यालर् र (1-10) 4 वटा र्वद्यालर्लाई जम्मा रु.360000 तनकासा गनुि पनेमा 
रु.420000 तनकासा गरेको पार्एकोले बढी तनकासा सम्बचन्धिबाट असलु गरी संघीर् राजस्वमा दाचखला 
गनुिपने रु.  

 

 

 

 

 

 

60000 
46.  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कराः मलु्र्अतभवरु्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा ५ मा वैकचल्पक ऊजाि प्रवर्द्िन गने सोलार 

प्र्ानलमा कर छुट भनी उल्लेख गरेको छ । कार्ािलर्ले भौ.नं.56 र तमति २०७7।03।16 मा सनरार्ज 
र्नजी हाउसबाट सोलार प्र्ानल खररदको रु.240000 तबलमा रु.31200 म.ुअ.कर भकु्तानी गरेको 
पार्एकोले सो रकम असलु गरी दाचखला गनिपने रु. 31200 

 स्वास्थर् िफि   
47.  अतभलेख व्र्वस्थापनाः स्थानीर् िहमा स्वास्थर् सम्बचन्ध कार्िक्रम सञ्चालन मागिदशिन, २०७५।७६ मा स्थानीर् 

िहबाट सञ्चालन भएका स्वास्थर् कार्िक्रमको स्पष्ट रुपमा अतभलेख राचख प्रतिवेदन पेश गनुिपने व्र्वस्था उल्लेख 
छ । सञ्चालन गरेका स्वास्थर् सम्बन्धी कार्िक्रमहरुको अतभलेख िथा प्रगति प्रतिवेदन पूणि रुपमा नराखेकोले 
समर्मा प्रतिवेदन पेश गनेिफि  अतभलेख व्र्वस्थापन तिर ध्र्ान ददनपुने देचखन्छ । 

 

48.  तनशलु्क औषधी खररद र र्विरण –  पातलकाले र्स वषि सशिि अनदुानबाट औषधीहरु खररद गरर स्वास्र् िौकी 
िथा सामदुार्र्क स्वास्थर् र्काईहरुलाई हस्िान्िरण गरर पठाएको छ । खररद भएका औषधीहरुको माग 
अनसुार उपलव्धिा, र्विरण, उपर्ोगको अवस्था र मौज्दाि (म्र्ाद सर्कएको,  कम म्र्ाद भएको औषधी) को 
चस्थति सम्वन्धमा र्ववरण माग गररएकोमा प्राप्त र्ववरणमा कही औषधीहरुको मौज्दाि शनु्र् देखाएको छ । 
पातलकाले तनशलु्क र्विरणको लातग आवश्र्क पने औषधीको लातग स्वास्थर् िथा जनसंखर्ा मन्रालर्ले िर्ार 
गरेको स्थानीर् िहबाट संिालन गररने कार्िक्रमहरुको मागिदशिन २०७५.७६ अनसुार अथोरार्ज्ड स्टक लेभल 
(ASL)र र्मजेन्सी अडिर पोर्न्ट (EOP)  तनधािरण र सोको आधारमा औषधीको आपूतिि र र्विरण व्र्वस्था 
तमलाउनपुदिछ । 
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  औषधी मौज्दािको अवस्था 
क्र.सं. औषधीको नाम  गा.पा.बाट खरीद स्वास्थर्कार्ािलर्बाट प्राप्त जम्मा खिि बाकँी 

1.  Amoxiline 250 mg 7000 500 7500 7500 0 
2.  salbutamol 4 mg 0 2600 2600 2500 100 
3.  Amoxiline 500 mg 21000 1700 22700 15000 7700 
4.  Dexycyline 1500 0 1500 1450 50 
5.  Vitamine B complex  5000 3000 8000 8000 0 
6.  Ferrous Sulphate 0 20000 20000 15000 5000 
7.  Cipro 500 mg 6000 2500 8500 8000 500 
8.  paracetamole 500 mg 5000 21000 26000 23000 3000  

 

 सामाचजक सरुक्षािफि   
49.  सफ्टवेर्र प्रणाली - सामाचजक सरुक्षा सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ वमोचजम केचन्द्रकृि सिुना प्रणालीमा प्रर्वष्टी 

गरर अद्यावतधक गने चजम्मेवारी सामाचजक सरुक्षाको अचखिर्ारी पाउने सम्वचन्धि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था 
भएपतन तसस्टमले काम नगरेको कारणले एक िौमातसकमा मतृ्र् ुभएका वा अन्र् कारणले नामावलीमा हटार्एको 
व्र्चक्तको समेि पनुाः अको िौमातसकमा दोहाररएर आउने लगार्ि समस्र्ा देचखएको हनु सक्छ । केचन्द्रकृि 
प्रर्वष्टी प्रणालीलाई व्र्वचस्थि गराउनपुने देचखन्छ। 

 

50.  लाभग्राहीको र्ववरण प्रर्वर्ष्ट गने - सामाचजक सरुक्षा कार्िक्रम संिालन कार्िर्वतध २०७५ अनसुार लाभग्राहीको 
र्ववरण प्रर्वर्ष्ट गने सम्वन्धमा, नाम दिाि र नवीकरणवाट आगामी आतथिक वषिका लातग कार्म हनु आएको 
लाभग्राहीको र्ववरण प्रत्रे्क स्थानीर् िहले फाल्गणु मसान्ितभर र्वभागले संिालनमा ल्र्ाएको व्र्वस्थापन सिुना 
प्रणली (एम.आर्.एस) मा अतनवार्ि रुपमा प्रर्वर्ष्ट गनुिपनेछ । र्सरी प्रर्वर्ष्ट गने कार्ि सामान्र्िाः सम्वचन्धि वडा 
कार्ािलर्को हनुेछ । िर वडा कार्ािलर्मा साधन स्रोि िथा जनशचक्तको कमी भएमा स्थानीर् िहले उपर्कु्त र 
आवश्र्क व्र्वस्था गनेछ भन्ने व्र्वस्था भएकोमा सो नगरर एम.आई.एस प्रणालीको र्ववरण र वडाको माग 
बमोचजम तसधै सामाचजक सरुक्षा भत्ता र्विरण गरेकोले र्विररि रकम सर्ह हो भतन एर्कन गनि सर्कएन । 

 

51.  परदचशििा र जवाफदेर्हिााः सामाचजक सरुक्षा कार्िक्रम संिालन कार्िर्वतध २०७५ को दफा ३३ अनसुार स्थानीर् 
िहहरुको कार्ािलर्ले सामाचजक सरुक्षा भत्ता सम्वन्धी जानाकारी (लाभग्राहीको नाम दिाि िथा नर्वकरण प्रकृर्ा, 
भत्ताको दर, प्राप्त हनुे वैक र लाभग्रार्हले परुा गनुिपने प्रकृर्ा) स्थानीर् सामाचजक संस्था, गैरसरकारी संस्था, 
सामाचजक पररिालनमा संलग्न सस्थाहरुको सहर्ोग तलएर अतनवार्ि रुपमा प्रिार प्रसार गनुिपने र र्स सम्वचन्ध 
सिुना स्थानीर् एफ एम लगार्िका संिार माध्र्महरुवाट प्रिार प्रसार गनुिपने व्र्वस्था तमलाउनपुने र सामाचजक 
सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्रार्हहरुको नाम नामेसी सम्वन्धीि स्थानीर् िहको वेभ सार्टमा राख्नपुनेमा सो समेि 
नगरी र्स कार्ािलर्ले पारदचशििा र जवाफदेर्हिाको र्वतध प्रकृर्ाको पालना गरेको पार्एन । र्सले गदाि भत्ता 
र्विरण पारदशी ढङ्गबाट भएको छ भतन एर्कन हनुे अवस्था देचखएन। 

 

52.  साविजतनक सनुवुाईाः स्थानीर् िहले भकु्तानी गरेको रकम र बचुझतलनेहरुको नामावली स्थानीर् िहका कार्ािलर्का 
अतिररक्त सम्बचन्धि वडा कार्ािलर्मा समेि साविजतनक गनुिपने र वडा सतमतिले प्रत्रे्क िौमातसकमा कम्िीमा 
एकपटक सामाचजक सरुक्षा कार्िक्रम सम्बन्धमा साविजतनक सनुवुाई गनुिपनेछ । साविजतनक सनुवुाईमा प्राप्त 
गनुासा िथा सझुावहरु मध्रे् आफूले सक्ने कुराहरु सम्बोधन गरी नसर्कने खालका सझुाव िथा गनुासाहरु 
सम्बोधनका लातग स्थानीर् िह कार्ािलर्मा पठाउन ुपनेमा सो गरेको पार्एन । सनुवाई नगरी लाभग्राही सिुी 
अनसुार भत्ता र्विरण गरेको छ । 

 

53.  अनगुमन - सामाचजक सरुक्षा कार्िक्रम संिालन कार्िर्वतध २०७५ को दफा २८ अनसुार प्रत्रे्क कार्ािलर्ले 
सामाचजक सरुक्षा भत्ता र्विरण कार्िक्रमको तनर्तमि अनगुमन, मलु्र्ाङकन िथा सपुररवेक्षण गनि एक स्थानीर् 
स्िरको अनगुमन िथा सपुरीवेक्षण सतमति गठन गरर तनदेचशका बमोचजम अनगुमन मलु्र्ाङ्कन गरी भत्ता 
र्विरणलाई व्र्वचस्थि गनुिपनेमा सतमति गठन भएको नपार्एकाले कार्िर्वतध अनसुारको कार्ि भएको छैन ।     
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54.  नगद भत्ता र्विरणाः सामाचजक सरुक्षा कार्िक्रम संिालन कार्िर्वतध २०७५ को दफा २४ बमोचजम बैंकले 
लाभग्राहीको खािामा रकम जम्मा भएको स्पष्ट देचखने गरी लाभग्रार्हको नाम, बैक खािा नम्वर र जम्मा भएको 
रकम सर्हिको र्ववरण अनसुिुी १३ बमोचजमको िौमातसक रुपमा सम्वचन्धि स्थातनर् िहलाई र्वद्यतुिर् 
माध्र्ममा अतनवार्िरुपमा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । िर गाउँपातलकाले र्स वषि सामाचजक सरुक्षा भत्ता र्विरण 
गदाि नगद नै र्विरण गरेको पार्एकोले सो तनर्म संमि देचखएन । 

 

55.  कमििारीलार् पेश्की उपलब्ध गरार् भत्ता र्ववरण - कार्िर्वतधको दफा १६ मा स्थानीर् िहले सम्वचन्धि वडा 
कार्ािलर् माफि ि प्रथम िौमातसक असोजको १ गिेबाट दोश्रो हप्ता तभर,दोश्रो िौमातसक माघको १ गिेबाट दोश्रो 
हप्तातभर र िेस्रो िौमातसक जेठको १ गिेबाट दोश्रो हप्तातभर र्विरण गररसक्नपुने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले 
िोर्कएको समर्तभर र्विरण गरेको पार्एन । गाउँपातलकाले कार्िर्वतधले िोकेको अवतध तभर सामाचजक सरुक्षा 
भत्ता पेश्की उपलब्ध गराउने र वडा कार्ािलर्ले लाभग्रार्हहरुमा र्विरण गरर िोर्कएको अवतध तभरै पेश्की 
फर्छ्यौट गनुि पदिछ । 

 

56.  पेश्की फर्छ्यौटको अवस्थााः आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 74 देचख 84 सम्म पेश्की 
सम्बन्धी व्र्वस्था छ। सो बमोचजम िोर्कएको समर्तभर पेश्की फर्छ्यौट नगनेलार्ि कारबाही गने सम्मको 
प्रावधान रहेको छ।सामाचजक सरुक्षा भत्ता र्विरणमा पर्हलो र दोश्रो िौमातसकमा तलर्एको पेश्की िोर्कएको 
म्र्ादतभर फर्छ्यौट नगने िथा फर्छ्यौटका लातग म्र्ाद थप समेि गरेको नदेचखएको िथा एउटा कामको लातग 
तलएको पेश्की फर्छ्यौट नहुँदै थप पेश्की तलने एवं आ.व.को शरुुमा तलएको पेश्की समेि आ.व.को अन्त्र्मा मार 
फर्छ्यौटका लातग पेश गरेको देचखँदा बजेट िथा कार्िक्रमले लचक्षि गरेको उपलब्धी समेि हनु नसक्ने 
देचखन्छ।पेश्की मातथ पेश्की ददने प्रिलनलार्ि तनर्न्रण गररन ु पछि साथै पेश्की रकम समर्मै फर्छ्यौट गने 
गराउने व्र्वस्था पालना गररन ुपदिछ। 

 

57.  सामाचजक सरुक्षा भत्ता बढी तनकासा – सामाचजक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ ले लाभग्राहीको 
नाम दिाि र नवीकरण, लगि कट्टा िोर्कएको तमति तभरै पररिर्पर अतनवार्ि रुपमा नवीकरण गरी सामाचजक 
सरुक्षा भत्ता र्विरण गनुिपने, प्रत्र्ोक बषि लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संखर्ा र्र्कन गनुिपने, भत्ता र्विरण 
गदाि बैंक माफि ि भत्ता र्विरण गनुिपने, सामाचजक सरुक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गनि तनर्तमि 
रुपमा अनगुमन गनुिपने, केचन्द्रकृि सूिना प्रणालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावतद्यक गने चजम्मेवारी सामाचजक सरुक्षाको 
अचखिर्ारी पाउन े सम्वचन्धि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था छ । कार्िर्वतधको दफा 15(1) मा प्रत्रे्क 
स्थानीर् िहले दफा 13 बमोचजम एम.आ.र्.एस.मा प्रर्वष्ट भएका लाभग्राहीहरुको अद्यावतधक प्रर्वष्ट वा प्रमाचणि 
र्ववरणका आधारमा को.ले.तन.का.बाट तनर्मानसुार तनकासा प्राप्त गने भनी व्र्वस्था रहेको छ।गाउँपातलकाले 
लाभग्राहीको लगि अद्यावतधक नगरी MIS मा प्रर्वष्ट नभएका लाभग्राहीलार्ि भत्ता र्विरण गरेको छ।अिाः 
वडाहरुको गाउँपातलकाले नै छानवीन गरर आवश्र्क प्रमाण पेश गनुि पने अन्र्था सो  असलु  गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1078400 
 वडा नं.1 

भत्ताको र्कतसम र्विरण संखर्ा एम.आर्.एस.संखर्ा बर्ढ संखर्ा दर बर्ढ र्विरण 

ज्रे्ठ नातगरक भत्ता अन्र् 227 222 5 12000 60000 

एकल मर्हला  27 17 10 8000 80000 

पणुि अपाङ्ग भत्ता 9 8 1 12000 12000 

जम्मा         152000 

वडा नं.2 

ज्रे्ठ नातगरक भत्ता अन्र् 241 214 27 12000 324000 

एकल मर्हला  52 37 15 8000 120000 

जम्मा         444000 

वडा नं.3 
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ज्रे्ठ नातगरक भत्ता अन्र् 161 154 7 12000 84000 

ज्रे्ठ नातगरक भत्ता दतलि 16 15 1 8000 8000 

अति अशक्त अपाङ्ग 15 5 10 6400 64000 

जम्मा         156000 

वडा नं.4 

ज्रे्ठ नातगरक भत्ता अन्र् 231 217 14 12000 168000 

अति अशक्त अपा 14 11 3 6400 19200 

जम्मा         187200 

वडा नं.5 

ज्रे्ठ नातगरक भत्ता अन्र् 263 253 10 12000 120000 

अति अशक्त अपा 9 6 3 6400 19200 

जम्मा         139200 

कुल जम्मा         1078400  
 कोतभड–१९ रोकथाम तनर्न्रण िथा व्र्वस्थापन  
58.  कोरोना (कोतभड 19) तनर्न्रण र व्र्वस्थापन कार्िका लातग स्थातनर् िहको आफ्नै बजेटबाट तबतनर्ोजन गरी 

रु.2325000. र पदातधकारी र कमििारी िलबबाट रु. 774942 गरी रु.3099942 आम्दानी भएको 
देचखन्छ भन े खिि िफि  राहि र्विरणमा रु.815044, क्वान्टािर्न व्र्वस्थापनमा रु.261167, जनशचक्त 
पररिालनमा रु.163100, औषतध एवं स्वास्थर् उपकरणमा रु. 37500, पूवािधार तनमािणमा रु.105000, 
अन्र् चशषिकमा रु.50000. गरी कुल रु.1431811 खिि भई रु.1668131 मौज्दाि भएको देचखन्छ ।  

 

59.  प्रोत्साहन भत्ता - नेपाल सरकारद्बारा जारी भएको "कोरोना भार्रस (कोतभड-१९) को संक्रमणको उपिारमा 
संलग्न जनशचक्तको जोचखम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश, २०७७ को दफा ७ (ङ) मा कन्याक टे्रतसङ्गमा खर्टएका 
स्वास्थर्कमी, क्वारेन्टार्नमा खर्टएका जनशचक्त, अनगुमन मूल्र्ाङ्कन िथा व्र्वस्थापनमा संलग्न जनशचक्तलाई 
जोचखम भत्ता प्राप्त गनि सक्न े व्र्वस्था छ । पातलकाले र्स बषि कमििारीहरुलाई जोचखम भत्ता वापि रु 
५५६७२४।५० खिि गरेको देचखर्ो । र्वशेष पररचस्थतिमा कार्ि गरेको भतन स्वास्थर्का २४ र पातलकाका 
३१ जना गरी कुल ४५ जना कमििारीहरुलाई गाउँपातलका अध्र्क्षद्वारा मलु्र्ाङ्कन अंक ददई कार्िपातलकाले 
तनणिर् गरी कमििारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता ददएको देचखर्ो ।र्सरी प्रोत्साहन भत्ता ददन पाउने आधार पेश हनु ु
पने रु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

५५६७२४।५० 

60.  ग 5.1 स्थानीर् र्वर्वध कोषिफि ाः  
5-2077/2/28 गा.पा.वाडि नं.1,2 र 3 मा छार्ाङकुटीबाट पखुवुासम्म सिजल कम्पनीले बाटो र्वस्िार 
क्रममा वातलनातलको क्षतिको क्षतिपिुीका लातग चजल्ला प्रसासन कार्ािलर् संखवुासभाबाट 2077/3/23 मा 
नामनामेसी अनसुारका व्र्चक्तलाई वझुाई भरपाई पठाउन रु.1089985 पठाएकोमा ना.प.स्वा.प्रा.सजन 
र्वश्वकमािलाई पेश्की उपलब्ध गरार्एकोमा 2077/3/31 मा रु.1072370 को र्विरण u/L रु.17615 
चज.प्र.कार्ािलर्का ले.पा.केशव पोख्रलेलाई 2077/4/22 मा नगद बझुाएको देचखन्छ।उक्त खििको 
लेखापरीक्षण सम्बचन्धि कार्ािलर्मा भए नभएको र नगद रकम सम्बचन्धि खािामा दाचखला भए नभएको र्ववरण 
पेश हनु ुपने देचखन्छ। 

 

61.  म्र्ाद थपाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२० मा ऐनको दफा ५६ बमोचजमको अवस्था 
परर खररद सम्झौिा बमोचजमको काम त्र्स्िो सम्झौिाको अवतध तभर परुा गनि नसर्कने भएमा सम्बचन्धि तनमािण 
ब्र्वसार्ीले कारण खलुाई सम्झौिाको म्र्ाद थप तनवेदन प्राप्त भएपतछ तनवेदनमा उल्लेचखि कारण मनातसव 
देचखएमा म्र्ाद थप गनि सक्ने व्र्वस्था । तनम्न ठेक्का सझौिाहरुको म्र्ाद थप गदाि मनातसव कारण उल्लेख 
नगररएको र हजिना नतलर् थप गरेको देचखर्ो । 
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 आ.ब. ठेक्का नं. ठेकेदार कार्ि सझौिा 
तमति 

सम्पन्न गनुिपने  

तमति 
म्र्ाद थप 

भएको तमति 
सम्झौिा रकम र्ो बषि सम्मको 

भकु्तानी 

076-077 CRM/W/NCB/01/076-

077      

Arun Barun Nirman 

Sewa Sankhuwasabha 

Construction of ward 

no 1 office building of 

chichila Rural 

Municpality  

11/29/2076 3/29/2077 9/30/2077             

6,237,418.80  
                       

2,266,570.75  

076-077 CRM/W/NCB/02/076-

078 
Sunkoshi/Haleshi JV  

Construction of ward 

no 3 office building of 

chichila Rural 

Municpality  

12/4/2076 3/29/2077 9/30/2077         

7,357,234.55  
                  

1,275,000.00  
 

62.  अधरुा आर्ोजनााः प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म २७ अनसुार र्ोजनाहरुको भौतिक र 
र्वत्तीर् पक्षको सामरु्हक समीक्षा गनुिपने र र्सरी गररने समीक्षामा प्रगति कम हनुकुा प्रमखु कारणहरु र सोको 
तनतमत्त चजम्मेवार व्र्चक्तको पर्हिान गनुिपने, त्र्स्िो समीक्षामा सधुारका लातग िाल्न ुपने कदमहरु र चजम्मेवार 
व्र्चक्त उपर गनुिपने कारबाही समेि उल्लेख गनुिपने व्र्वस्था छ ।र्ो वषि देहार्अनसुार र्ोजनाको कार्ि सम्पन्न 
हनु नसर्क चजम्मेवारी सारेको छ । र्स प्रकारको दार्र्त्व तबगि वषिहरुको समेि सादै आएको छ । र्सरी  
सम्झौिा अवतध सम्म पतन सम्पन्न नगरी अधरुो रहन गएको उपर्कु्त देचखएन ।  

 
क्र.सं. तनमािण कार्ि तनमािण व्र्वसार्ी संझौिा तमति 

सम्पन्न 

गनुिपने 
तमति 

र्ो वषि सम्मको 
खिि 

भौतिक प्रगति 
(आ.व. 
०७६/०७७) 

1 
Construction of ward no 1 office building of chichila Rural 

Municpality  

Arun Barun Nirman Sewa 

Sankhuwasabha 

11/29/2076 9/30/2077 2,266,570.75 40.00% 

2 
Construction of ward no 3 office building of chichila Rural 

Municpality  

Sunkoshi/Haleshi JV  12/4/2076 9/30/2077 1,275,000.00 15.00% 

3 
" Procurement of Fabricated Steel Parts "        

CRM/W/TB/SQ/01/076-077     

Agro Engineering Works 

Pvt.ltd 

10/23/2077 

   

4 
" Kagate Khaling Gaun Khanepani Nirman Yojana (Scheme 

-1 ,Kagate)"  CRM/W/SQ/02/076-077 

Rani Dhunga Nirman Sewa 3/2/2077 3/30/2077 1,696,606.45 90.00% 

5 
" Kagate Khaling Gaun Khanepani Nirman Yojana (Scheme 

-2 ,Khaling Gaun)"  CRM/W/SQ/03/076-077 

Rani Dhunga Nirman Sewa 3/2/2077 3/30/2077 1,437,271.24 80.00% 

 
63.  पेश्की वाकँीाः प्रदेश आतथिक कार्िर्वधी तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ८० मा सरकारी कामकाजको तनतमत्त एक 

आतथिक बषिमा गएको पेश्की रकम सोही आतथिक बषिमा फछर्ौट हनु नसकेमा कार्ािलर् प्रमखुले त्र्सरी 
फछर्ौट हनु बाँकी रहेको पेश्की चजम्मेवारी अको आतथिक बषिमा सारी प्रमाचणि गनुिपने र र्सरी साररएको पेश्की 
र्स तनर्मावली बमोचजम फछर्ौट गनुिपने व्र्वस्था छ । तनम्न बमोचजम पेश्कीको र्ववरण प्राप्त भएको िर म्र्ाद 
नाघेको र ननाघेको छुर्ट्टन नगएकोले म्र्ाद नाघेको पेश्की फछर्ौट गनुिपने  रु.     

 
 

5637829 

 पेश्की र्ववरण पेश्की तलने व्र्चक्त/संस्था पेश्की तमति पेश्की रकम अवतध 
तबमा िथा नवीकरण खिि उज्वला बस्निे 2077/3/17 150000 म्र्ाद नाघकेो 
वडापातलका भवन तनमािण वडा नं. 3 सनुकोशी हलेसी जे.तभ. 2077/2/15 1275000 म्र्ाद नाघकेो 
गाउँपातलकाको प्रशासकीर् भवन कुन्सातलङ अरुण बरुण जे.तभ. 2077/3/30 1802829 म्र्ाद नाघकेो 
गाउँपातलकाको प्रशासकीर् भवन कुन्सातलङ अरुण बरुण जे.तभ. 2077/3/17 2410000 म्र्ाद नाघकेो 
जम्मा 5637829    

64.  धरौटी र्ववरणाः प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ६६ (२) मा उपतनर्म (१) बमोचजम 
धरौटी रकम र्फिाि पाउने व्र्चक्तले धरौटी रकम र्फिाि तलन पाउने म्र्ाद प्रितलि कानूनले िोकेको भएमा सोही 
अवतधतभर म्र्ाद निोर्कएकोमा जनु कामको लातग धरौटी राचखएको हो सो कामसम्बचन्ध कारवाही अचन्िम रुपमा 
समाप्त भएको तमतिले एक वषितभर धरौटी रकम र्फिाि तलन नआएमा तनर्म ६७ बमोचजमको कार्िर्वतध अपनाई 
कार्ािलर् प्रमखुले राजश्वमा आम्दानी बांध्न ु पने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्को आ.व. 76/77 सम्म धरौटी 
खािामा मौज्दाि रहेको रु.  १३४५६६३।०० चजम्मेवारी सारेकोमा प्रर्ोजन सर्कएको धरौटी रकम तनर्मावली 
अनसुार सदरस्र्ाहा गनुिपदिछ ।  

65.  र्वचत्तर् उत्तरदार्र्त्व चजम्मेवारी र जवाफदेर्हिााः आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वचत्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को 
दफा ५६ मा कार्ािलर्ले िर्ार गनुिपने र्वचत्तर् प्रतिवेदनहरु त्र्स्िो प्रतिवेदन िर्ार गनि भतन िोर्कएको  
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समर्ावतध समाप्त भएको तमतिले साि ददनतभर र्वद्यतुिर् वा अन्र् उपर्कु्त माध्र्मबाट साविजतनक गनुिपने व्र्वस्था 
छ ।  सशुासन ऐन, २०६३ एवं तनर्मावली, २०६४ साविजतनक खररद ऐन, २०६३ एवं तनर्मावली, २०६४ 

प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ वमोचजम प्रशासनले पालना गनुिपने र्वचत्तर् जवाफदेर्हिा बहन 
गनुिपदिछ । कार्ािलर्ले पूणि जवाफदेर्हिाको लातग वार्षिक कार्िर्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्नको लातग थप प्रर्ास 
गनुिपने देचखन्छ । 

 आन्िररक लेखापरीक्षणबाट देचखएका व्र्होराहरु   
66.  प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ९५ (३) मा कार्ािलर्ले आन्िररक लेखापरीक्षणबाट 

तनस्केका बेरुज ुअचन्िम लेखापरीक्षण हनुभुन्दा अगातड नै तनर्तमि गराउनपुनेमा तनर्तमि गराई वा प्रमाण पेश 
गनुिपनेमा प्रमाण पेश गरी वा असलु उपर गनुिपनेमा असलु उपर गरी बेरुज ुलगि कट्टा गराउनपुने व्र्वस्था 
भएकोले  आन्िररक लेखापरीक्षणबाट कार्म बेरुज ुफर्छ्यौट गनुिपने रु  

 
 
 
 
 

1119102.18 

 गो.भौ.न 
र तमति 

से्रस्िा परीक्षणबाट देचखएको व्र्होरा(बेरुज)ु           चिचिला गाउपातलकाको रकम 

गाउँपातलका िाल ुखिि िफि ाः     
 

र्वतभन्न  

  

  

  

कार्ािलर्का सहार्क पाँिौं लेखापाल श्री अरर्वन्द कुमार झाले बन्दाबन्दीको समर्मा र्वतभन्न तमतिमा 
कार्ािलर्बाट खाँदवारीसम्म भ्रमण गदाि साविजतनक र्ािार्ाि प्रर्ोग गरेको भनी भकु्तानी तलएको भ्रमण 
खििको रकम तनर्म सम्मि नदेचखएको हुँदा असलु उपर गरी कार्ािलर्को संचििकोष खािामा दाचखला 
गनुि पने देचखएको 

 

 

२१००। 

१. ०७७।१।९ देचख १० चिचिला–खादँवारी–चिचिला रु. ७००।० 

२. ०७७।१।२४ देचख २५ चिचिला–खाँदवारी–चिचिला रु. ७००।० 

३. ०७७।२।६ देचख ९ चिचिला–खाँदवारी–चिचिला रु. ७००।० 

जम्मा रु. २१००।० 

र्वतभन्न  
 

कार्ािलर्ले र्वतभन्न सूिना प्रकाशन वापिको रकम भकु्तानी गदाि प्रतितलर्प र्वल र्वजक संलग्न गरी 
रकम भकु्तानी गरेको देचखएको हुँदा सक्कल र्वल र्वजक संलग्न गरी शे्रष्िा अद्यावतधक गनुि पने 
अन्र्था असलु उपर गनुिपने देचखएकोाः 

 

 

२०९९६५। 

१) १२९,२०७७।२।२५ च्बष्लदर्ध ःाःभमष्ब ९ए० ःीिम को तमति २०७७।२।२० र्वजक नं. 
५३३ बाट रु. १०२१९७।० 

२) १५२, २०७७।३।७ शभुददन एडभरटार्चजङ प्रा.तल. रु. १०७७६८।० 

र्वतभन्न 

संघीर् संरिना अनरुुप िीन ै िहको आतथिक कारोवार सञ्चालनका लातग महालेखा तनर्न्रक 
कार्ािलर्बाट जारी भएको एकीकृि आतथिक संकेि िथा वतगिकरण र व्र्ाखर्ा, २०७४ (दोश्रो 
पररमाजिन) बमोचजम गनुि पदिछ । कार्ािलर्ले तनम्नतलचखि मेचशनरी औजार िथा कार्ािलर् सम्बन्धी 
खििहरु सम्बचन्धि खिि शीषिकबाट भकु्तानी गनुिपनेमा खिि शीषिक नं. २२७११ र्वर्वध खििबाट 
भकु्तानी गरेको देचखएको हुँदा उक्त खिि तनर्तमि हनु ुपने देचखएको रु. 

  

 

४०६६८६। 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

भौ.नं. १४९, २०७७।०३।०७   

 

सामानको नाम 

र्वल र्वजक नं. र तमति रकम रु फमिको नाम 
  

ल्र्ापटप 
१६९, ०७७।३।४ ८००००।० बज्र र्क्रएर्टभ कम्प्र्टुर टे्रड एण्ड सप्लार्सि   

 क्र्ाट तसक्स 
वार्र 

८९, ०७६।१२।२ १३७८६।० बज्र र्क्रएर्टभ कम्प्र्टुर टे्रड एण्ड सप्लार्सि 
  

डेल कम्प्र्टुर ८८, ०७६।१२।२ ६००००।० बज्र र्क्रएर्टभ कम्प्र्टुर टे्रड एण्ड सप्लार्सि   

 ल्र्ापटप 
१३६, ०७७।२।१० ८००००।० बज्र र्क्रएर्टभ कम्प्र्टुर टे्रड एण्ड सप्लार्सि   
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 तभभो मोवार्ल 
१७०, ०७७।३।४ ९९४५०।० बज्र र्क्रएर्टभ कम्प्र्टुर टे्रड एण्ड सप्लार्सि   

 राउटर÷फार्वर 
केवल 

१९, ०७६।११।१७ ७३४५०।० साकार र्न्टरप्रार्जेज 

  

जम्मा रु.   ४०६६८६।   
 

भौ.नं. १६४, २०७७।०३।१५       

सामानको नाम र्वल र्वजक नं. र 
तमति 

रकम रु फमिको नाम 

  

ल्र्ापटप १६९, ०७७।३।४ ८००००।० बज्र र्क्रएर्टभ कम्प्र्टुर टे्रड एण्ड सप्लार्सि ८००००। 

१५२–
२०७७
।३।७ 

कुनै खिि शीषिकमा र्वतनर्ोचजि रकम अपगु हनुे भएमा तनर्मानसुार रकमान्िर स्वीकृि गरार् खिि गनुि 
पदिछ । कार्ािलर्ले पानी िथा र्वजलुी महसलु खिि शीषिक नं. २२१११ बाट वल्डतलंक 
कम्र्तुनकेशन प्रा.तल. लाई र्न्टरनेट महसलु वापिको र्वल संलग्न गरी रकम भकु्तानी ददएको 
देचखएको हुँदा उक्त खिि समथिन गराई तनर्तमि गराउन ुपने देचखएको रु. 

  

६१०४९।  

  
 

गाउँपातलका पूजँीगि िफि ाः   
  

र्वतभन्न गाउँपातलका अन्िगिि उपभोक्ता सतमति माफि ि सञ्चातलि तनम्न र्ोजनाहरुको रकम उपभोक्ता 
सतमतिलाई भकु्तानी गदाि पेश गरेको र्वल भपािर्को अध्र्र्न गदाि र्वल र्वजकमा उल्लेख भएको 
र्वजक नं. केरमेट गरी हस्ितलचखि र्वजक नं. जारी भएको र्वलबाट रकम भकु्तानी ददएको 
देचखएकोले भकु्तानी गरेको मूल्र्अतभवृर्द्ी कर समार्ोजन गरेको प्रमाण पेश हनु ु पने अन्र्था असलु 
हनुपुने देचखएकोाः 

  

  

१) १२३, २०७७।३।२६ ३ नं. वडा कार्ािलर् जाने ट्रर्ाक ओपन उपभोक्ता सतमतिलाई रकम 
भकु्तानी गदाि रानीढंुगा तनमािण सेवा प्रा.तल. खाँदवारी ३ को र्वजक नं. ०२९ लाई काटी ५४ उल्लेख 
भएको र्वल र्वजकबाट रु. २०८४८५०।०० भकु्तानी गदािको मूल्र् अतभवृर्द्ी कर रु. 
२३९८५०।० 

२३९८५०। 

  

२) १२६, २०७७।३।२६ आहाले ज्र्ातमरे सडक तनमािण उपभोक्ता सतमतिलाई रकम भकु्तानी गदाि 
रानीढंुगा तनमािण सेवा प्रा.तल. खाँदवारी ३ को र्वजक नं. ०३० लाई काटी ५५ उल्लेख भएको र्वल 
र्वजकबाट रु. २६१७१८।२८ भकु्तानी गदािको मूल्र् अतभवृर्द्ी कर रु. ३०१०९।१८ 

३०१०९।१८ 

संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि सशिि कार्िक्रम िफि ाः  

    
र्वतभन्न नेपाल सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट हस्िान्िररि सशिि कार्िक्रमको रकम आ.व. को अन्िसम्ममा 

खिि नभई बाँकी रहेमा पातलकाको संचििकोष खािा माफि ि सम्बचन्धि सरकारको संचििकोष खािामा 
र्फिाि गनुि पदिछ । कार्ािलर्ले र्स आ.व. मा संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि सशिि कार्िक्रमिफि  
र्वतनर्ोचजि रकम रु. ७,३७,१९,०००।० बाट तनकासा भएको रकम रु. ७,३०,०९,०००।० मध्रे् 
खिि भएको रकम रु. ६,१६,७४,९४८।० कटाई बाँकी रकम रु. १,१३,३४,०५२।० संघीर् 
संचििकोष र्फिाि गनुिपनेमा रु. १,१०,८४,०५२।० मार र्फिाि गरेको देचखएको हुँदा बाँकी रकम रु. 
२,५००।० संघीर् संचििकोषमा र्फिाि गनुि पने देचखएको रु 

 

 

 

२,५००। 

 

संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि र्वशेष अनदुान िफि ाः   

र्वतभन्न हस्ितलचखि र्वलको भकु्तानी ःाः कार्ािलर्ले तनम्न र्ोजनाहरुको रतनङ र्वलको रकम भकु्तानी गदाि 
र्वल र्वजकमा उल्लेख भएको र्वजक नं. केरमेट गरी हस्ितलचखि र्वजक नं. जारी भएको र्वलबाट 
रकम भकु्तानी ददएको देचखएकोले भकु्तानी गरेको मूल्र्अतभवृर्द्ी कर समार्ोजन गरेको प्रमाण पेश हनु ु
पने अन्र्था असलु हनुपुने देचखएकोाः 
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१) २०, २०७७।३।१७ रानीढंुगा तनमािण सेवा प्रा.तल. खाँदवारी ३ लाई कागिे खातलङ गाउँ 
खानेपानी तनमािण र्ोजना स्कीम नं. २ को प्रथम रतनङ र्वलको रकम भकु्तानी गदाि र्वजक नं. ०२७ 
लाई काटी ५२ उल्लेख भएको र्वल र्वजकबाट रु. ६७११२८।८१ भकु्तानी गदािको मूल्र् अतभवृर्द्ी 
कर रु. 

  

३८६०४। 

 

  

२) २०, २०७७।३।१७ रानीढंुगा तनमािण सेवा प्रा.तल. खाँदवारी ३ लाई कागिे खातलङ गाउँ 
खानेपानी तनमािण र्ोजना स्कीम नं. १ को प्रथम रतनङ र्वलको रकम भकु्तानी गदाि र्वजक नं. ०२८ 
लाई काटी ५३ उल्लेख भएको र्वल र्वजकबाट रु. ८३८६२२।५६ भकु्तानी गदािको मूल्र् अतभवृर्द्ी 
कर रु. 

४८२३९। 
 

प्रकोप व्र्वस्थापन कोष िफि ाः     
 

६–
२०७७
।२।१
८ 

साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ (१) (१ख) मा एक आतथिक वषिमा एकै पटक 
वा पटक पटक गरी ५ लाखभन्दा बढी रकमको तनमािण कार्ि, मालसामान वा परामशि सेवा एउटै 
व्र्चक्त, फमि, कम्पनीवा संस्थाबाट एक पटक भन्दा बढी सोझै खररद गनि सर्कने छैन भनी उल्लेख छ 
। कार्ािलर्ले कोरोना भार्रस (कोतभड–१९) का कारण राहि र्विरणका लातग भनी तनम्न फमिबाट 
सीमाभन्दा बढीको सोझै खररद गरेको तनर्तमि मान्न सर्कएनाः 

  

 

  १.सदुदप टे्रड एण्ड सप्लार्सि, खाँदवारी रु. ८,१६,९९९।० (िामल १२००० र्कलोग्राम, ननु २५०० 
र्कलोग्राम र ररफार्न िेल ५०० तलटर) 

 

 

67.  अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बेरुजू फर्छ्यौट गने व्र्वस्था 
गरेको छ ।सोही ऐनको दफा ८४(२) (घ) बमोचजम वेरुजू फर्छ्यौट गने, गराउने काम कििव्र् प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले गि र्वगि वषि देचखको अध्र्ावतध बेरुजू लगि खडा गरेको 
देचखएन।  

 

68.  संचिि कोष र वेरुजकुो चस्थतिाः पातलकाको संचिि कोषको र्ववरण, बेरुज ु (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् 
कारोबार) बतगिकरण र अद्यावतधक बेरुज ु चस्थिी क्रमशाः अनसुिुी 1, अनसुिुी 2 र अनसुिुी 3 मा समावेश 
गररएको छ । 

 

 



 

 

 

 चिचिला गाउँपातलका, संखवुासभाको सचञ्चि कोष र्ववरण                       -अनसुिुी 1 

                                                                 2076।77               (रु.हजारमा) 

स्थानीर् 
िह 

चजल्ला 
लेखापरीक्षण 

रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रतिशि 

आर् व्र्र् 

मौज्दाि 
बाँकी गिवषिको 

चजम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाँडफाटँ 
रकम 

आन्िररक 

आर् 

अन्र् 

आर् 

जम्मा 
आर् 

िाल ु

खिि 
पंूजीगि 

खिि 
अन्र् 

खिि 
जम्मा 
खिि 

चिचिला 
गा.पा. 

संखवुासभा 492284 10642 2.16 42894 175155 26545 10845 37679 250224 132478 86524 29036 248038 45080 

 

बेरुज ुवतगिकरण (र्वतनर्ोजन, राजश्व, धरौटी र अन्र् कारोबार)                                       अनसुिुी 2                               
2076।77                                               (रु.हजारमा) 

स्थानीर् 
िह 

चजल्ला 

प्रारचम्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्र्र्ौट बाकँी बेरुजू वाकँी बेरुजू 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
असलु 

गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

सैर्द्ाचन्िक लगिी सैर्द्ाचन्िक लगिी सैर्द्ाचन्िक लगिी 
अतनर्तमि 

भएको 

प्रमाण 

कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजश्व 

लगि 
चजम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको 

जम्मा कमििारी अन्र् जम्मा 

चिचिला 
गा.पा. 

संखवुासभा 62 13 10642 0 0 0 62 13 10642 1248 1292 2464 0 0 3756 150 5488 5638 

अद्यावतधक बेरुज ुचस्थति                                                      अनसुिुी 3 

                                    2076।77                                                         (रु.हजारमा) 

स्थानीर् िह चजल्ला 

गि बषि 
सम्मको 
वाकँी 
वेरुज ु

समार्ोजन 

गि बषि 
सम्मको 
र्थाथि  
वेरुज ु

 सं.प.को 
लातग 

अनरुोध 
भर् 

आएको 
रकम 

संपरीक्षण 
भएको 
रकम 

संपरीक्षण 
गनि 

नतमलेको 
रकम 

कारवाही 
गनि बाकँी 
रकम 

गि 
वषिसम्मको 

वाकँी 
रकम 

सं.प.बाट 
कार्म 
बेरुज ु
रकम 

र्ो वषिको 
थप रकम 

५८ औ ँ
प्रतिवेदन सम्मको 
वाकँी वेरुज ु

५८ औ ँ
प्रतिवेदन 

सम्मको वाकँी 
वेरुज ुमध्रे् 

पेश्की 

चिचिला 
गा.पा. 

संखवुासभा 45217 1 45218 

 

0 0 0 0 ४५२१८ 0 10642 ५५८६० 7695 

 


