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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

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

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पाना स्विन्र एवम ्
गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने । 

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 

Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

(लमु्बीनी, कर्ााली र सदूुरपर्िम प्रदेश) 
 

प.सः २०७८।७९ 
च.नः  १८४                                                                   तमतिः २०७८।5।4 
 

 
 र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन ।  

 
श्री गाउँपातलका अध्र्क्ष ज्रू्, 

पलािा गाउँपातलका, कातलकोट । 

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

 

 

 

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

       नारार्र् एम.सी. 
(नार्व महालेखापरीक्षक) 

 
बोधाथाः 
सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,  
तसंहदरवार, काठमाडौँ – प्रतिवेदन संलग्न छ । 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

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

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

                (टंकमर्र् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

(लरु्म्बनी प्रदेश, कर्ााली प्रदेश िथा सदुरुपर्िम प्रदेश ) 
पर संखर्ाः २०७८।७९ 

च.नं. १८५          तमतिः २०७८।०५।०४ 

र्वषर्ः लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

श्री गाउँपातलका अध्र्क्ष ज्रू्, 

पलािा गाउँपातलका, कातलकोट । 

 

        कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले पलािा गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को तबत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् तबबरर् िथा लेखा र्टप्पर्ीहरुको 
लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ 
आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसङ्ग सम्बर्न्धि 
प्रचतलि कानून बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथा अवस्था र्चरर् गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.    पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नपेाल साबाजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी तबर्त्तर् तबबरर् िर्ार गरेको छैन।  
२.     लेखापरीक्षर्बाट रु ४ करोड १९ लाख ५१ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् असलु गनुापने रु ३० लाख ८४ हजार, प्रमार् 
कागजाि पेश गनुापने रु ४९ लाख ९९ हजार तनर्तमि गनुापने रु. १ करोड २७ लाख ९७ हजार  पेश्की बाँकी रु २ करोड १० लाख ७१ 
हजार रहेको छ।   
३.     लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७८।०१।२६ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्रतिकृर्ा 
सर्हिको प्रमार् कागजाि पेश हनु नआएकोले बेरुज ुफछ र्ौट नभइ कार्म व्र्होराको अन्िीम प्रतिवेदन पाना १७ (सर) को र्सैसाथ संलग्न 
छ । 

४.    आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्कीन 
हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ।र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसङ्ग 
हामी स्विन्र छौं।त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं ।लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् 
प्रमार्हरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु बमोर्जम सही र 
र्थाथा हनु े गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गर्ल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि 
स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ुगने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र 
प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन उर्चि आश्वस्ििा 
प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षर्मा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, 

मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउन सक्ने तनर्िििा भने हदैुन।र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा न ै
फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा 
मातनएको छ।  
 

                                                                                            (नारार्र् एम. सी.) 
नार्ब महालेखापरीक्षक

mailto:Info@oag.gov.np
http://www.oagnep.gov.np/
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श्री पलािा गाउँपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

२०७६।७७ 

 

पररचर्ः स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उदे्दश्र्ले र्स गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो । 
स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवाधन गनुा र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्िि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा गाँउपातलकाको 
उदे्दश्र् रहेको छ ।र्स गाँउपातलका अन्िगाि ९ वडा, ४५ सभा सदस्र्,  ३१८.८४ वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा १५ 
हजार ३०३ जनसंखर्ा रहेको छ । 

स्थानीर् सर्ञ्चिकोष :- आतथाक बषा 2076/77को सर्ञ्चिकोषको आर्-व्र्र् र्हसाबको संर्क्षप्त अवस्था तनम्न बमोर्जम 
रहेको छ। 

तस.नं आर्िफा  तस.नं व्र्र्िफा  
र्ववरर् रकम रकम 

 

र्ववरर् रकम रकम 

1.  
गि बषाको र्जम्मेवारी  ७८,०२,८५७।० 1  चाल ुखचा २४५००४३८०।० २४५००४३८०।० 

 
क) नगद 

  2  पूजँीगि खचा १४८४४६७६४।० १४८४४६७६४।० 

 
ख) सर्ञ्चिकोष ६५६८२०१।० 

 ३ शशिा अनदुान र्फिाा १५०२५५७९।० १५०२५५७९।० 

 
ग) कमाचारी कल्र्ार्कोष   ४ र्वर्त्तर् व्र्वस्था भकु्तानी   

 
घ) धरौटी खािा १२३४६५६।० 

   क) ऋण भकु्तानी   

 
ङ) र्वभाज्र्कोष खािा     ख) व्र्ाज भकु्तानी   

2.  
राजश्व (आन्िरीक आर्)  ४४,७५,७७२।० 

4 लगानी   

 
क) आन्िररक राजश्व 0    ऋर् लगानी   

 
ख) राजश्व बाँडफाँड ४४१४२१७२।०   शेर्र लगानी   

 
ग) राजश्व बाँडफाँड प्रदेश ३३३६००।०      

3.  
र्वर्त्तर् हस्िान्िरर् 

 
२९४९९०६०१।० 5 धरौटी र्फिाा   

 
क) र्वर्त्तर् समातनकरर् अनदुान ९३१०००००।०  6 कोष खचा   

 
ख) सशिा अनदुान १४११२५०००।०  7 जनश्रमदान र्फिाा   

 
ग) गरीव संग र्वश्वशे्वर कार्ाक्रम २४९५०००।० 

  8 मौज्दाि   

 
घ) सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम ५६३९८६००।० 

   क) बैक मौज्दाि    १०४१०९२६।० 

 
ङ) बहकेु्षरीर् पोषर् कार्ाक्रम ६०५०००।० 

  • सर्ञ्चि कोष  ४४४१८२५।०  

 
च) पंर्जकरर् १२६७००१।० 

  • धरौटी खािा १२३४६५६।०  

4.  
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान 

 
६,७५,२६,६९३।०   • स्थानीर् िह र्वपद 

व्र्वस्थापन कोष 
६७७५२।०  

 
क) र्वर्त्तर् समातनकरर् अनदुान १०११७०००।०   • र्वपि व्र्स्थापन कोष ४६६६६९३।० 

 

 
ख) सशिा अनदुान ४२२००००।०      

 
ग) समपरुक अनदुान २४२४३०००।० 

     

 
घ) र्वशेष अनदुान ४००००००।० 

     

 
ङ) र्वपद व्र्वस्थापन १२४४६६९३।०       

 
च) पवुााधार र्वषेश कार्ाक्रम ११००००००।० 

      

 
छ) कोतभड  प्रदेश प्रकोप १५०००००।०      

५ अन्िर तनकार्वाट प्राप्त  ४०९१७२६।० ४०,९१,७२६।०     

  जम्मा  ४१८८८७६४९।०   जम्मा  ४१८८८७६४९।० 
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तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम रु 

1.  आर् र्ववरर् – गाउँपातलकाको आर्-व्र्र् र्ववरर् िर्ार गदाा नेपाल सावाजतनक लेखामान प्रर्ाली 
बमोर्जम आर्-व्र्र् र्ववरर्का साथसाथै लेखा नीि िथा र्टप्पर्ी, प्रमखु लेखा नीति र र्वर्त्तर् 
र्ववरर्को िर्ारी िथा स्वीकृिी गनुापनेमा सो िर्ार गरेको पाइएन।कार्ाालर्को आर् व्र्र् सम्बन्धमा 
देर्खएका थप व्र्होराहरु तनम्नानसुार छन ्; 

 

2.  र्वद्यतुिर् लेखाः गाउँपातलकाको आतथाक कारोवारको लेखा  महालेखातनर्न्रकको कार्ाालर्ले तनशलु्क 
रूपमा उपलब्ध गराएको Sub National Tresury Regulatory application (SUTRA) मा राख्न ु
पदाछ।पातलकाले परु्ा रूपका सरुको प्रर्ोग गरेको पाईएन ।ऐनको व्र्वस्था वमोर्जम र्वद्यतुिर् लेखा 
Sub National Tresury Regulatory application (SUTRA) परु्ा रूपमा प्रर्ोगमा ल्र्ाउनपुदाछ । 

 

3.  बैक र्हसाब तमलान नगरेको– स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को तसफाररशमा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक रुपमा से्रस्िा 
र बैक खािाको र्हसाब तमलान र्वबरर् िर्ार गनुापनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको देहार्बमोर्जमको 
खािाको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् तनम्नानसुार फरक पना गएकोले बैंक र्हसाब 
तमलान र्ववरर् िर्ार गनुापदाछ । 

 

 तस.नं. खािाको नाम शे्रस्िा अनसुार बाकँी बैंक स्टेटमेण्ट अनसुार 
बाकँी 

 बैक शे्रस्िा फरक कैर्फर्ि 

१ र्वतनर्ोजन खािा ४४४१८२५।० ५९३३२१९१।२ ५४८९०३६६।० बैकमा वढी 
२ स्थानीर् र्वपद कोष ६५६७२।० ६५६७२।० ०  
३ धरौटी खािा १२३४६५६।० १२३४६५६। ०  
४ र्वपद व्र्वस्थापन कोष ४६६६६९३।० १२४४६६९३।० ७७८००००।० बैकमा वढी  

 

3.1.  र्जम्मेवारी :अर्घल्लो आतथाक वषाको मौज्दाि रकम चाल ुआतथाक वषामा र्जम्मेवारी सानुापदाछ ।गि 
आतथाक वषाको आतथाक र्ववरर्मा देखाएको बैक मौज्दाि रकम रू.१ करोड २१ लाख ७४ हजार  
रहेकोमा र्स आतथाक वषामा रू. ७८ लाख ३ हजार र्जम्मेवारी सारेको छ।गि वषा देखाए भन्दा 
रू.४३ लाख ७१ हजार कम मौज्दाि र्जम्मेवारी सारेकोमा सोको कारर् खलुाएको छैन। मौज्दाि 
िथा र्जम्मेवारी रकम एर्कन िथा तभडान हनु ेिथा फरक नपने गरी सानुापने देर्खन्छ । साथै र्सरी 
कम र्जम्मेवारी सारीएको रकम आम्दानी वाँध्न ुपने रू. 

 
 
 
 
 

४३७१००० 

4.  सर्ञ्चि कोषको चौमातसक र्ववरर्- स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७६(५) मा 
गाउँपातलकाले स्थानीर् सर्ञ्चि कोषमा भएको आर्व्र्र्को चौमातसक शीषागि र्ववरर् िर्ार गरी संघीर् 
अथा मन्रालर्, प्रदेश अथा मन्रालर्, मन्रालर् िथा रार्िर् प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोगमा 
पठाउनपुने व्र्वस्था रहेको छ।गाउँपातलकाले र्ो वषा सर्ञ्चि कोषको चौमातसक र्हसाव िालकु 
तनकार्मा पठाएको देर्खएन। ऐनले िोके वमोर्जमका बमोर्जमका र्ववरर्हरु िालकु तनकार्हरुमा 
पठाउन ुपदाछ। 

 

5.  एर्ककृि आर्-व्र्र् र्ववरर् :- कार्ाालर्ले लेखा प्रर्ालीका स्वीकृि ढाँचाहरु स्वचातलि रुपमा सजृना 
गने गरेको देर्खएन । जस्िै गाउँपातलकाको एर्ककृि आर्व्र्र् र्ववरर् सरु प्रर्ालीबाट िर्ार हनु े
गरेको छैन ।उल्लेर्खि कुराहरुमा सधुार गरी संर्चि कोष खािाको ममा अनसुार समर्मै श्रोिगि 
रुपमा आम्दानी जनाउने र तनकासा खचा लेखी संर्चि कोषको र्थाथा र्हसाव देखाउन सम्बर्न्धि 
तनकार्को ध्र्ान जान ुपदाछ । 

 

6.  आन्िररक तनर्न्रर्ः  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले 
आफ्नो कार्ाालर्वाट सम्पादन गररने कार्ा तमिव्र्र्ी, प्रभावकारी,  तनर्तमििा र दक्षिापूर्ा ढंगवाट 
सम्पादन गना र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् वनाउन िथा प्रचतलि कानून वमोर्जम कार्ा 
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सम्पादन गना आ–आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरी 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुने व्र्वस्था छ।कार्ालर्ले कार्ार्वतध िर्ार नगरेको कारर् आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ालीको अवस्था कमजोर रहेको देर्खन्छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ्: 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु     
िथ्र्ाङ्क संकलन, अतभलेखाङ्कन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा गरेको पाइएन । 

•  आतथाक वषा समाप्त भएको ३५ ददनतभरको अवतध सम्म आतथाक र्ववरर् िर्ार गनुापनेमा 
लेखापरीक्षर्को अवतध (२०७८ बैशाख) मा आतथाक र्ववरर् िर्ार गरी पेश  गरेको छ ।  

• गाउँपातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाइएन।साथै गाउँपातलकाबाट र्स 
बषा सञ्चातलि कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको बार्षाक कार्ाक्रम 
अनसुारको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

•  गाउँपातलकाले र्जन्सी सामानको एर्ककृि र्ववरर् िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक     
नगरी वडा कार्ाालर् िथा र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको पाईर्ो । 

•  र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममाि िथा तललाम 
गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

• कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगु ेवा नपगुकेो जाँज गरी रतसद र्वल भपााइहरुमा तसलतसलेवार 
नम्बर राखी कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई 
दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ र ८ अनसुार खररद गरुुर्ोजना र      
बार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन । 

•  ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खने गरी ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन । 

•  सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार र्स बषा कार्ासम्पन्न भएका     
र्वतभन्न आर्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुापनेमा गरेको                
पाईएन। 

•  संस्था दिाा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार गाउँपातलकाबाट सञ्चालन भएका र्वतभन्न र्ोजना 
तनमाार् गना गठन गरेका उपभोक्ता सतमति उक्त ऐनको व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनु े
गरी दिाा गरेको पाईएन । 

•  सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, 206५ को दफा १४ र १९ अनसुार 
नागररक    वडापरमा नागररक बडापरमा उल्लेर्खि सेवाहरुको कार्ाान्वर्न र्स्थति अनगुमन 
गना अनगुमन     संर्न्र िजुामा गनुा पने र सावाजतनक सनुवुाई गनुापनेमा गरेको छैन । 

•  मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथाक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा     
थप स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम र्स पातलका िथा पातलकामा समार्हि     
भएका सार्वकका गाउँ र्वकास सतमतिको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुज ु अतभलेख राखी         
तनर्मानसुार पेश्की फर्छ्यौट िथा बेरुज ु सम्परीक्षर् कार्ा गनुापनेमा बेरुजू लगि िथा     
सम्परीक्षर्को अतभलेख राखेको छैन । 

•  कार्ार्ववरर्–कार्ा र्ववरर् िर्ार गरी कमाचारीहरुलाई अतधकार र र्जम्मेवारी ददनपुनेमा 
ददएको देर्खएन । 

•  अतभलेख–कार्ाालर्ले सावाजतनक सम्पर्त्तको अतभलेख राखेको देर्खएन ।  
•  कतिपर् र्ोजनाहरुमा इर्ष्टमेट िर्ार गरेको, स्वीकृि गरेको, नापी मूल्र्ाकन गरेको, जाँच गरेको, 

स्वीकृि गरेको, ठेक्का तबल र कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको, स्वीकृि गरेको तमति उल्लेख 
नभएको । 

•  तनमाार् कार्ाको कार्ासम्पन्न प्रर्वदेन अनसुार नापी र्किाव िर्ार गरी उक्त नापी र्किावलाई       
तनर्मको प्रावधान अनरुुप अद्यावतधक गरी राख्नपुनेमा र्ोजनाहरुको नापी लजु पेपरमा भने        
गरेको पाइर्ो।अिःर्ोजनागि नापी र्किाव बनाई भएको कार्ा र खचाको र्ववरर्        
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अद्यावतधक गरेको देर्खएन ।  

•  गाउँपातलकाले आन्िररक आर्को छुट्टा छुटै्ट आतथाक र्ववरर् िर्ार गरेको छैन । 

•  र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिवेदनले औल्र्ाएका व्र्वस्थाहरुको परु्ा रुपमा कार्ाान्वर्न नभएको। 

• गाउँपातलकाले र्ो बषा कमाचारी पाररश्रतमकमा खचा गरेकोमा तनर्मानसुार िलर्व प्रतिवेदन 
पाररि गरेको छैन । 

उपर्ुाक्तानसुार र्स्थति देर्खदा आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली ित्काल िर्ार गरी सदुृढ खररद 
व्र्वस्थापन, समग्र र्वत्तीर् कारोवारको लेखांकन एवं प्रतिवेदन गरी प्रतिस्पधी, पारदशी र तमिव्र्र्ी 
कारोवार गना गराउन आवश्र्क देर्खन्छ । 

 बजेट िथा कार्ाक्रम िफा   

7.  बजेट पेश, पाररि र अर्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् 
िहले आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० 
गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि गनुापने 
व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका 
प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स 
स्थानीर् िहमा तमति २०७६।3।१० गिे रु ६२ करोड ४२ लाख १४ हजारको बजेट सभा समक्ष 
पेश गरेको तमति २०७६।3।११ मा पाररि भएको छ।साथै बजेट पाररि भए पतछ स्थानीर् िहका 
प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गरेको देर्खएन। कानूनले 
िोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान पेश गरी पाररि गने र अर्खिर्ारी ददनपुदाछ । 

 

8.  राजश्व परामशा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५(२) मा राजश्व परामशा 
सतमतिले राजश्व सम्बन्धी नीति िथा कानूनको िजुामा, संशोधन पररमाजान सम्बन्धमा आवश्र्क परामशा 
ददने, स्रोि दार्रा र दरसमेको र्वश्लषेर् गरी आतथाक वषामा प्राप्त हनु सक्ने राजश्वको अनमुान गने, राजश्व 
प्रशासन सधुारको लातग आवश्र्क परामशा ददने लगार्िको कार्ा गनुापने व्र्वस्था गरेको छ।राजश्व 
परामशा सतमतिको बैठक २०७७ मा बसेपतन कुनै तनर्ार् भएको देर्खएन।राजश्वका दर, क्षेर र 
अनमुातनि राजश्व आर् बजेट िजुामा समतिलाई तसफारीस गनुापनेमा सो गरेको छैन।राजश्व र प्रातप्त 
वजेट एर्कन गना नसक्दा बजेट अनमुान भन्दा र्स वषा गि वषाको मौज्दाि समेि रू ४० करोड ६४ 
लाख ४१ हजार (३४.८८) प्रतिशि न्र्नु आम्दानी भएको छ।जसवाट धेरै कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न 
हनु सकेका छैनन।वजेटलाइ वास्िर्वक अनमुान गराउन े िफा  ध्र्ान ददन ु पने देर्खन्छ।साथै बजेट 
र्किावमा अनमुातनि राजश्व आर् पेश नगरेको िथा गाउँपातलकाले कुनैपतन र्कतसमकोराजश्व तलएको 
देर्खएन।गाउँपातलकाको र्स वषाको आन्िरीक आर् दरभाउपर िथा बोलपर र्वर्क्र वाहेक अन्र्मा 
राजश्व असलु गरेको छैन। राजश्वका श्रोि, दार्रा र दर र्वश्लषेर् गरी आगामी आतथाक वषाको लातग 
राजश्व िथा आन्िररक श्रोिको अनमुान गनुापने िथा उपर्कु्त राजश्वका श्रोिहरू पर्हचान गरी रकम 
असलु गनुापने देर्खन्छ । 

 

9.  बजेट िजुामा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(२) मा बजेट िथा कार्ाक्रम 
िजुामा सतमतिले आर्को प्रक्षपेर्, र्विरर्को खाका िथा कार्ाक्रम िजुामा गदाा बजेट िथा कार्ाक्रमको 
प्राथतमर्ककरर्, क्षेरगि रुपमा छलफल गरी अर्न्िम प्रस्िाव िर्ार गने, कार्ाक्रममा दोहोरोपना आउन 
नददने लगार्िका कार्ा गनुापदाछ । सतमतिको २०७६।२।२१ र 2076।३।४ मा बैठक बसे पतन 
ऐनले िोके बमोर्जम उल्लेर्खि कार्ाहरु गरेको देर्खएन ।र्स सम्बन्धमा श्रोि अनमुान िथा बजेट 
तसमा तनधाारर् सतमतिबाट तनधाारर् भएको आर्को प्रक्षेपर् र र्विरर्को खाका बमोर्जम बजेटको 
तसमामा रही कार्ा गने कार्ाालर्को भनाई रहेको छ । 

 

10.  कार्ाक्रम निोर्क बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनसुार बजेट पेश 
गने र पाररि गने सम्बन्धी व्र्वस्था छ ।उक्त व्र्वस्था र्वपरीि र्सवषा कार्ाालर्ले र्स वषा प्रत्र्क 
वडाका लातग साना र्ोजन संञ्चालन गना भनी रू १ करोड ३५ लाख, उपाध्र्क्ष कोष र्वर्वध रु. ५ 
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लाख र अध्र्क्ष कोष रु. ५ लाख समेि पूजँीगि शीषाकमा रु. १ करोड ४५ लाख र्वतनर्ोजन गरेको 
देर्खर्ो । सभामा कार्ाक्रम िथा बजेट पेश गरी स्वीकृि गराई खचा गनुापनेमा सो नगरी खचा 
लेखेकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ । 

11.  र्ोजना र कार्ाान्वर्नः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमोर्जम स्थानीर् िहले 
र्ोजना वनाउँदा सहभातगिा मूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हनुे र्ोजना छनौट गरी 
प्राथतमर्ककरर् गनुापने व्र्वस्था छ। साथै र्ोजना वनाउँदा मध्र्म िथा ददघाकालीन प्रकृतिका 
आर्ोजनाहरूको सूची समेि िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुने व्र्वस्था छ।पातलकाको र्स वषा 
र्वतभन्न र्ोजना संचालनको लातग बजेट व्र्वस्था गरेकोमा पातलकाले ददघाकातलन र्ोजना छनौट िथा 
प्राथतमर्ककरर् नगरेको र अतधकांश कच्ची वाटोमा रकम खचा गरेको देर्खन्छ। ददघाकातलन र्ोजना 
छनौट िथा प्राथतमर्ककरर्गरी सहभातगिा मूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त गने गरी र्ोजना 
सञ्चालन हनुपुदाछ। 

 

12.  चौमातसक खचा :– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(३) अनसुार प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिले गाउँपातलका कोषबाट खचा भएको रकमको चौमातसक प्रगति त्र्स्िो अवतध समाप्त भएको 
पन्र ददनतभर कार्ापातलकाको बैठकमा पेश गनुापने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले पेश गरेको पूजँीगि 
शीषाकको चौमातसक खचा र्ववरर् र्वश्लषेर् गदाा जम्मा खचा रु.1५ करोड २८ लाख २८ हजार मध्रे् 
िेश्रो चौमातसकमा रु.७ करोड ५२ लाख २ हजार र आषाढ मर्हनामा रु.६ करोड ६८ लाख ९७ 
हजार खचा भएको पाइर्ो।जस अनसुार िेस्रो चौमातसकमा कूल खचाको ४९.२० प्रतिशि र आषाढमा 
४३.७७ खचा भएको देर्खर्ो।अिः आतथाक बषाको अन्त्र्मा मार कार्ा हनुे र त्र्सरी काम गदाा 
अनगुमन िथा मूल्र्ाकंन प्रभावकारी हनु नसर्क कामको गरु्स्िरमा असर पने सक्ने हुंदा चौमातसक 
कार्ार्ोजना अनसुार कार्ासम्पादन गररन ुपदाछ। 

 

13.  खचा तबश्लषेर्ः गाउँपातलकाले र्सबषा आर्न्िरक आर्बाट कुन ैआम्दानी नभएको,गि वषाको मौज्दाि 
सर्ञ्चिकोष िफा  ६५ लाख ६८ हजार िथा धरौटी िफा  रू १२ लाख ३४ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट 
रु ४ करोड ४१ लाख ४२ हजार , आन्िरीक राजश्व िफा  रू ४४  लाख २५ हजार र र्वतभन्न 
अनदुान रू २९ करोड ४९ लाख ९१ हजार र प्रदेश िफा  अनदुान रू ५ करोड ५० लाख ८० हजार 
समेि  रू ४० करोड ६४ लाख ४१ हजार  आम्दानी भएकोमा चाल ुिफा  रु. २३ करोड २१ लाख 
३६ हजार र पूरँ्जगि िफा  रु १५ करोड २८ लाख 2८ हजार समेि रु ३८ करोड ४९ लाख ६४ 
हजार खचा भएको छ । खचा 
मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा 
शनु्र् रहेको छ । र्सबषा 
पदातधकारी सतुबधामा रु. २६ 
लाख १९ हजार खचा भएको छ 
जनु आन्िररक आर् नभएकाले 
सवै अनदुान िथा राजश्व 
वाँडफाँडमा तनभार रहेको 
छ।गाउँपातलकालाई प्राप्त 
भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६०.0३ प्रतिशि चाल ुर ३९.९७ प्रतिशिमार 
पूरँ्जगि खचा भएको देर्खन्छ । र्सबाट गाउँपातलकाले तबकास तनमाार् कार्ाक्रम संचालनमा न्र्नु खचा 
गरी प्रशासतनक कार्ामा बर्ढ खचा गरेको देर्खन्छ।प्रशासतनक खचा तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र 
राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमाार्मा पररचालन गररनपुदाछ । 

 

14.  लक्ष्र् प्रगति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार गाउँपातलकाले लक्ष्र् प्रगति र्ववरर् 
िर्ार गनुा पने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले र्जल्ला स्िरीर् िथा केन्द्र स्िरीर् आर्ोजना कार्ाक्रमहरू 
सञ्चालन गरेका मध्रे् सबै आर्ोजनाको उपर्ुाक्त ऐन बमोर्जमको ढाचँामा प्रगति र्ववरर् िर्ार गरेको 
देर्खएन । ऐन बमोर्जमको ढाँचामा बार्षाक लक्ष्र् िथा प्रगति र्ववरर् िर्ार गनुा पदाछ । 
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15.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोर्जम स्थानीर् िहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई 
ध्र्ानमा राखी कमाचारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् 
िहमा संगठन संरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ।गाउँपातलकाले संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् गरेको 
छैन ।गाउँपातलकाको कार्ावोझ अनसुार सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी वनाउन तमिव्र्र्ी रूपमा कार्ा 
सम्पादन गना संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् गरी सोही अनसुार कमाचारी पदपतुिा गनुापदाछ। 

 

16.  कमाचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट तलईने कमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी 
सजृना गना नसर्कने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् नगरी आईटी १, 
प्रार्वतधक १३,प्रधान मन्री रोजगार संर्ोजक १,वडा सहार्क ९,सहजकिााहरू २८,समार्जक 
पररचालकहरू ६,ईलेक्रीक कमाचारी ४,फामेसी कमाचारी ३,कृर्ष प्रार्वतधक ५,एफ एम कमाचारी ६, 
पश ुप्रार्वधक १३ िथा कार्ाालर् सहर्ोगी २८ गरी जम्मा ११७ जना कमाचारीहरु करारमा रार्ख 
रु.३ करोड ९ लाख ४६ हजार खचा लेखेको छ ।  

त्र्सैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) वमोर्जम पातलकाले सवारी चालक, सर्श, कार्ाालर् सहर्ोगी, 
पलम्बर, इलेक्टीतसर्न, चौर्कदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा मार करारवाट सेवा तलन सर्कने 
व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेर्खि पद वाहेकको र्वतभन्न पदमा करारमा तनर्रु्क्त 
गरी िलव खचा लेखेको छ ।ऐनको व्र्वस्था र्वपररि कमाचारी तनर्कु्त गरी िलव खचा लेख्न ेकार्ामा 
तनर्न्रर् हनु ुपदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  स्थानीर् िथ्र्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
बमोर्जम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथ्र्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन 
गनुापने िथा आफ्नो क्षेरतभरको शैर्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगाि खानी, जंगल िथा 
अन्र् श्रोि, पूवााधार अन्िगाि सडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कनसर्हिको 
पातलकाको प्रोफाइल िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । पातलकाले स्थानीर् िथ्र्ाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र 
सोको मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन गरेको देर्खएन।स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का 
र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा िथ्र्ाङ्कले महत्वपूर्ा भतुमका खेल्न ेहुँदा सोको संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्ामा  
पहल हनु ुआवश्र्क छ।िथ्र्ाङ्कवेगर प्राथतमकिामा रार्खएका र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले 
उर्चि साथाकिा नपाउन ेहुँदा र्स िफा  पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदाछ। 

 

18.  सेवा प्रवाह – सशुासन (व्र्वस्थापन िथा संचालन ) ऐन, २०६४ को दफा २५ मा सवासाधारर्लाई 
सेवा प्रदान गने वा जनसम्पका  कार्म गने प्रत्रे्क सरकारी तनकार्ले सबैले देख्न ेठाउँमा कार्ाालर्ले 
ददन े सेवा र त्र्सको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गना पूरा गनुा पने कार्ातबतध, सेवा प्रदान गने 
पदातधकारी र तनजको कार्ाकक्षको र्ववरर् ,सेवा प्रदान गना लाग्ने समर्ाबतध र सेवा प्राप्त गना कुन ै
दस्िरु िथा अन्र् रकम लाग्न ेभए सो को र्ववरर् , खलुाई नागररक वडापर राख्न ुपने र सो बमोर्जम 
सेवा प्रदान गरेको अतभलेख राख्नपुने ब्र्वस्था छ ।कार्ाालर्ले पेश गरेको र्ववरर् अनसुार र्स वषा 
२०३ ब्र्र्क्तगि घटना दिाा जस्िा सेवा प्रवाह गरेको छ । स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को 
दफा ११ मा उल्लेर्खि स्थानीर् तनकार्को काम किाव्र् र अतधकार मध्रे् अतधकाशं सेवा प्रवाह 
गनुापने र्वषर्मा पूवााधारका कारर् प्रवाह गना सकेको छैन । अिः जनशर्क्त र पूवााधारको र्वकास गरी 
तनकार्को सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ । 

 

 काननु तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  

19.  कानून र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 
िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षरे तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, 
कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ ।जसअनसुार स्थानीर् िह 
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सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई 
उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म ऐन, तनर्मावली कार्ार्वतध लगार्ि काननु तनमाार् गरी 
कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको छैन । िसथा उक्त कानूनहरु तनमाार् अनमुोदन िथा राजपरमा प्रकाशन गरी 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

20.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६देर्ख ५३ सम्म न्र्ार्र्क 
सतमतिको अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ।सतमतिमा परेको 
उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद  दिाा भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था 
छ।िर लेखापरीक्षर्को क्रममा सो अतभलेख पेश भएन। न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको 
म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदाछ । 

 

21.  आन्िररक लेखापरीक्षर्- स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले 
आतथाक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातसक 
समाप्तभएको एक मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउनपुने उल्लेख छ।र्स स्थानीर् िहले 
२०७६।७७ को आतथाक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराएको देर्खएन।जसवाट समग्र 
कारोवारको शरु्द्िामा प्रभाव पारेको िथा समर्मानै सधुार गने सर्कने कुराहरू सधुार हनु सकेको 
छैनन।समर्मान ैआन्िरीक लेखापररक्षर् गरी कारोवारको शरु्द्िा र प्रभावकारीिा अतभवृर्द्ी हनुपुदाछ। 

 

22.  कर्न्टन्जेन्सी खचा अतभलेख- सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार लागि 
अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ४ प्रतिशिमा नबढ्न ेगरी कन्टीन्जेन्सी खचा समावेस गना सर्कन े
व्र्वस्था गरेको छ।कार्ाालर्वाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम खचाबाट 
कर्न्टन्जेन्सी रकम कट्टा गने गरेको देर्खएिापतन सोको कार्ाक्रमगि कन्टेन्जेन्सी खचाको अतभलेख खडा 
गरी राख्नपुनेमा राख्न ेगरेको छैन।र्सबाट कर्न्टन्जेन्सी खचा एर्कन गना सर्कएन।तनर्मावलीमा ब्र्वस्था 
भए बमोर्जम र्ोजनागि कन्टीन्जेन्सी खचाको अतभलेख राखी कर्न्टन्जेन्सी खचामा तनर्न्रर् गररन ु
पदाछ। 

 

23.  खररद कारवाही अतभलेख– सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४९(१) अनसुार 
सावाजतनक तनकार्ले हरेक खररद कारवाहीको तनर्म्ि छुटै्ट फाइल खडा गरी राख्न ु पने र 
उपतनर्म(२)बमोर्जम फाइलमा अन्र् कागजािका अतिररक्त सम्झौिा फाइलको पर्िका, वोलपर वा 
पूवार्ोग्र्िाको लातग आव्हान गररएको सूचना, बोलपर, पूवार्ोग्र्िा वा प्रस्िाव आव्हान सम्बन्धी 
कागजाि, प्रस्िावदािाहरुलाई पठाएको जवाफ, बैठकको माइन्रू्ट, बोलपरको मूलप्रति, पूवार्ोग्र् भएका 
बोलपरदािाको र्ोग्र्िा, मूल्र्ांकन प्रतिवेदन, सफल वोलपरदािालाई पठाएको स्वीकृतिको प्रारर्म्भक 
सूचनाको प्रतितलर्प, असफल बोलपरदािाहरुलाई पठाएको सूचनाको प्रतितलर्प, खररद सम्बन्धी प्रकार्शि 
सूचनाहरु, खररद सम्झौिा,  प्रगति प्रतिवेदन, इन्भ्वाइस र तनरीक्षर् प्रतिवेदन, खररद सम्झौिामा संशोधन 
गररएको भए सो सम्बन्धी कागजाि, मालसामान प्रातप्त, तनरीक्षर् र स्वीकृति लगार्िको कागजाि, 

मूल्र्ांकन प्रतिवेदन र सोसँग सम्बर्न्धि सम्पूर्ा कागजाि लगार्िको र्ववरर् क्रमवर्द् रुपमा राख्नपुने 
व्र्वस्था छ।कार्ाालर्ले खररदसँग सम्बर्न्धि कागजािहरु अलग अलग फाइलमा राख्न े गरेको, 
लेखापरीक्षर्ले माग गरेको खररद सम्बन्धी सम्पूर्ा र्ववरर्हरु प्राप्त हनु नसकेको अवस्था छ।अिः 
तनर्मावलीले िोके अनसुार सम्पूर्ा कागजािहरु तसलतसलेवार रुपमा एउटै फाईलमा राखी पर्िका समेि 
िर्ार गनुापने देर्खन्छ। 

 

24.  बार्षाक खररद र्ोजना: सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले सावाजतनक तनकार्ले िोकेको सीमाभन्दा बढी 
रकमको खररद गदाा िोर्कए बमोर्जमको वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ।र्स्िै 
सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८(1) ले बार्षाक १० लाखभन्दा बढीको खररद गदाा 
वार्षाक खररद र्ोजना बनाउनपुने ब्र्वस्था छ।र्स पातलकाले र्वतभन्न शीषाक अन्िगाि वार्षाक रु.१५ 
करोड २८ लाख पूजँीगि खचा गरेको छ।िर पातलकाले आफ्नो खररद तनर्मावली नबनाएको 
अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोर्जम बार्षाक खररद र्ोजना नबनाई खररद कार्ा गरेको देर्खर्ो।अिः 
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पातलकाले उक्त तनर्मावली बमोर्जम खररद र्ोजना बनाई व्र्वर्स्थि र प्रभावकारी हनुे गरी खररद कार्ा 
गनुापदाछ । 

25.  झोलङु्ग ेपलु : र्स गाँउपातलका अन्िगाि फागोटीमा िथा उखडीमा समेि रु.४८ लाख ६० हजारको 
लागिमा झोलङेु्ग पलु तनमाार् गना उपभोक्ता सतमतिसँग कार्ाालर्ले रु.२ लाख ९१ हजार, संघीर् 
सरकारवाट रू४० लाख ७० हजार िथा उपभोक्ता सतमतिले रु.९५ हजार व्र्होने गरी सम्झौिा भई 
तनमाार् कार्ा सरुु भएको छ।झोलङेु्ग पलुको लातग आवश्र्क स्टील्सका सामग्रीहरु आपूतिा बोलपरबा 
माध्र्मबाट गरेको छ।झोलङेु्ग पलुको लातग रु. २२,७२,२१९।०० िथा उपभोक्ता सतमतिलाई 
१३,५५,६३१/०० समेि रु. ३६२७८५०/०० खचा भई सकेको छ।सो झोलङेु्ग पलु हालसम्म 
तनमाार् कार्ा सम्पन्न भएकोछैन ।उक्त तनमाार् कार्ा सम्झौिा वमोर्जम सम्पन्न हनुपदाछ । 

 

26.  खाद्य सरुक्षा कार्ाक्रम :गाँउ पातलका क्षेरतभर खाद्यान्नको अभाव हनु नददन र्कसानहरुलाई फलफुल 
,अन्न िथा िरकारीको र्वउ िथा र्वरुवा र्विरर् गरी त्र्सबाट उत्पादन गराउने भनी खाद्य सरुक्षाको 
कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको छ ।र्स वषा कार्ाक्रममा रु. १९,०८,५५०/०० को अन्नबाली िरकारी 
िथा फलफुल र्वउ िथा र्विरर् गरेको छ ।र्वरुवा र्विरर् गदाा नपेाल सरकार कृर्ष िथा पशपुकँ्षी 
र्वकास मन्रालर्बाट स्वीकृि नम्सा अनसुार हेक्टर िथा रोपनीमा कति र्वरुवा िथा र्वउ लाग्छ भनी 
पररमार् िथा रकमको लागि  अनमुान िर्ार नगरी र्विरर् गरेको छ ।र्सबाट र्थााथ खचा र्र्कन 
सकेन ।र्वउ िथा र्वरुवा प्राप्त गने र्कसानले रोपर् गरे नगरेको िथा र्वउ उम्र ेनउम्रकेो स्थलगि 
अनगुमन गरी प्रतिवेदन िर्ार गरेको छैन । र्सले गदाा अनदुानको उपर्ोग भएको छ भन्न ेअवस्था 
रहेन । 

 

27.  पदातधकारी सरु्वधा – कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, 

२०७५ को दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी, सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आफु तनवाार्चि भई 
अनसूुची–१ बमोर्जम पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको तमति 
देर्ख मातसक सरु्वधा पाउने व्र्वस्था गरेकोमा सम्मानीि सवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ कातिाक 
१ गिे बाट लागू हनु े गरी उक्त सरु्वधाहरु खारेज गररएको छ।कार्ाालर्ले पदातधकारीको मातसक 
पाररश्रतमक सरु्वधामा गि आतथाक वषाको २०७६जेठ आषाढ िथा र्स वषाको श्रावर् देर्ख आर्श्वन 
सम्म रु.२६ लाख १९ हजार खचा लेखेको देर्खन्छ । 

 

28.  आतथाक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथाक 
सहार्िा, चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गना पाउन े व्र्वस्था रहेको देर्खंदैन । िर 
गाउँपातलकाले र्स वषा  रु. ५ लाख आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेको छ। आतथाक सहार्िा र्विरर् 
कार्ार्वतध नबनाई खचा लेख्न ेकार्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

29.  इन्धन खचा :- स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट अनमुान 
आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा खचा गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले र्स 
बषा इन्धनमा रु. ८ लाख ५० हजार खचा गरेको छ । आन्िरीक तनर्न्रर् कार्ार्वतध िर्ार गरी खचामा 
तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

30.  पेश्की वाकँीः सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को बमोर्जम कामको मलु्र्ाङ्कन, 
र्वल भरपाई र खचा प्रमार्र्ि गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को वैठकवाट अनमुोदन 
गराई शे्रस्िा िथा कागजाि पेश गरी पेश्की फछ र्ौट गनुापने व्र्वस्था रहेको छ। त्र्स्िै अन्र् 
पेश्कीको हकमा आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४ वमोर्जम पेश्की रकम 
िोर्कएको म्र्ाद तभर फछ र्ौट गनुापदाछ । गाउँपातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर् अनसुार 
तनम्नानसुारको पेश्कीको म्र्ाद समाप्त भएको देर्खएकोले तनर्मानसुार असलु फछ र्ौट गनुापने रू. 

 
 
 
 
 
२१०७१००० 

 तस.नं. 
 

भौ .नं. र तमति तनमाार् व्र्वसार्र् चाल ुआतथाक वषाको पेश्की रकम रू 

म्र्ाद ननाघकेो 
पेश्की 

म्र्ाद नाघकेो  
पेश्की 

जम्मा पेश्की 

  स्वास्थ्र्    
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३ २०७६।९।२० जनक वहादरु वढुा  १५२०००।० १५२०००।० 
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८ २४।२०७६।६।१५ बम्फै गाउँखका  सडक तनमाार् 

सतमि  
 १६०००००।० १६०००००।० 

९ २७।०७६।१०।१५ उब्जन बम   १५००००।० १५००००।० 
 २९।२०७६।६।१५ अस्पिाल तनमाार् उपभोक्ता 

सतमति 
 ३००००००।० ३००००००।० 

१० ४०।२०७६।९।२१ वेल्केढुङ्गा खौला दसुी सडक  ३००००००।० ३००००००।० 
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सतमति 
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१२ ४२।२०७६।९।२१ जाँखे उखाडी सडक उपभोक्ता 
सतमति 

 ३००००००।० ३००००००।० 

१३ ४५।२०७६।९।२१ मोहोर पुलँाहाछलाँहा सडक 
उपभोक्ता  
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१४ ४९।२०७६।९।२१ खगेन्द्र प्रसाद न्र्ौपान े  ७५००।० ७५००।० 
 ६२।२०७६।९।२२ र्कच खानेपानी र्ोजना  १५०००००।० १५०००००।० 
१५ ६९।२०७६।९।२२ पलाँिा संञ्चार केन्द्र  ८०००००।० ८०००००।० 
१६ ७२।२०७६।९।२२ वेल्केढुङ्गा र्चहानघाट  सडक  २०००००,० २०००००,० 
१७ ४८।२०७६।९।२२ अल्टरनटेीभ ईन्जीतनर्रीङ्ग  २०००००।० २०००००।० 
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  जम्मा   २१०७१०००।

० 
२१०७१०००।
०  

31.  अनदुानको अनगुमन – सावाजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए 
नभएको एकीन गना अनदुान उपलब्ध गराउने तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुापदाछ । 
गाउँपातलकाले कृर्ष, पश,ु शैर्क्षक सेवा, सामान खररदमा र्वतभन्न र्वद्यालर् िथा सहकारी संस्थाहरुलाई 
अनदुान खचा लेखेको छ । कार्ाालर्बाट तबिरर् भएको अनदुानको सर्ह सदपुर्ोग भए नभएको 
सम्बन्धमा अनगुमन िथा सोबाट प्राप्त उपलव्धी मापन गरेको छैन । साथै अनदुान सम्बन्धमा स्थानीर् 
अनदुान नीति िर् गरेको छैन । िसथा अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् 
िहबाट र्विरर् हनुे अनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको जीबनस्िरमा सधुार आएको र्र्कन 
गरी रकमको पूर्ा सदपुर्ोग गराउनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

32.  सशिा अनदुानः र्वतभन्न र्वषर्मा स्थानीर् िहमा हस्िान्िरर् भएका सशिा अनदुान खचा हनु नसर्क 
मौज्दाि रहेको अवस्थामा संघीर् सरकालाई र्फिाा गनुापदाछ।गाउँपातलका अन्िगाि तनम्नानसुारको 
र्वतभन्न र्शषाकमा खचा नभई मौज्दाि रहेकोमा वाकँी रकम तमति २०७७।६।१४ रू. १ करोड ५० 
लाख २५ हजार ६४२ संघीर् संर्ञ्चिकोष र्फिाा भएको प्रमार् पेश भएको छ । 

 
 
 
 
 

 क्र.सं अनदुानको र्कसीम जम्मा अनदुान खचा बाँकी र्िज हनु ुपने  
1  र्शक्षा ९५३४००००।० ८६८०१८७३।० ८४३८१२७।० 

2  स्वास्थ्र् १५८९६०००।० १३६७४२६२।० २२२१७३८।० 

3  पश ु ८५८०००।० ६६७३६१।० १९०६३९।० 

4  ग्रातमर् सामदुार्र्क पवुााधार र्वकास 
कार्ाक्रम 

३५४३०००।० २९६३३१८।० ५७९६८२।० 

5  आधारभिू स्वास्थ्र् केन्द्र ९९९६०००।० ७३३५४३९।० २६६०५६१।० 

6  झलङु्ग ेपलु के्षर र्वकास  ५००००००।० ४०६५१०५।० ९३४८९५।० 
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  जम्मा  १३०६३३०००।० ११५५०७३५८।० १५०२५६४२।० 

 
33.  दार्खला गना वाकँी करः आर् कर ऐन, २०५८ को दफा ९० वमोर्जम कट्टा भएको कर रकम 

पच्चीस ददन तभर दार्खला गनुापने व्र्वस्था रहेको छ।पातलकाले र्वतभन्न र्शषाकमा कट्टा गरी राखेको 
कर रकम रू १५०५०००।० वैक दार्खला गरेको देर्खएन।दार्खला गना वाकँी कर रकम राजश्व 
खािा दार्खला गनुापने रू 

 
 
 

१५०५००० 
34.  उपभोक्ता सतमतिः सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा रू १ करोड सम्मको 

लागि अनमुान भएको तनमाार् कार्ा वा सो सम्वर्न्ध सेवा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्वाट 
गराउन सर्कन ेव्र्वस्था रहेको छ ।गाउँपातलकाले र्ो वषा १ सडक तनमाार् र्ोजना िथा १ अस्पिाल 
तनमाार् कार्ा वाहेक सवै तनमाार् कार्ाहरू उपभोक्ता सतमतिवाट गराएको छ।उपभोक्ता सतमतिवाट 
संञ्चातलि तनमाार् कार्ा सम्वन्धमा देर्खएका व्र्होराहरू देहार्मा उल्लेख छनः 

 

34.1.  हेभी ईर्क्वपमेन्ट प्रर्ोगः सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को उपतनर्म ९मा उपभोक्ता 
सतमतिवाट संञ्चातलि तनमाार् कार्ामा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर जस्िा हेभी ईर्क्वपमेन्ट प्रर्ोग 
गना नहनु े र लागि अनमुान िर्ार गदााको समर्मा हेभी मेसीन प्रर्ोग गनुा पने भएमा प्रार्वतधकको 
सीफारीसमा तनमाार् कार्ा गना सर्कने उल्लेख छ ।र्स गाउँपातलका अन्िगाि तनमाार् भएका र्वतभन्न 
सडक, खेल मैदान आदीमा एक्साभेटर, डोजर मेसीनरी उपकरर् प्रर्ोग गने गरी लागि अनमुान िर्ार 
गरेको र सोही अनसुार उपभोक्ता सतमतिलाइ एक्साभेटरको र्वल पेश गरी भकु्तानी गरीएको छ । 

 

34.2.  भकु्तानीः सोर्ह तनर्मको उपतनर्म(१३ क) मा उपभोक्ता सतमतिले प्राप्त गरेको कार्ामा तनमाार् 
व्र्वसार्ीलाइ संलग्न गना नहनुे व्र्वस्था छ ।उपभोक्ता सतमिले तनमाार् गरीएका सडकहरू खन्न े
कामको र्वल पेश गदाा तनमाार् व्र्वसार्ीबाट एक्साभेटर िथा डोजर भाडामा तलएको देखाई मलु्र् 
अतभवृर्र्द् कर र्वजक पेश गने गरेको र कार्ाालर्ले र्वल भकु्तानी गरेको पाईर्ो ।काननु अनसुार 
उपभोक्ताको कार्ामा तनमाार् व्र्वसार्ीलाई संलग्न गना नतमल्नेमा उपभोक्ता सतमतिले सवै कार्ामा 
एक्साभेटरको प्रर्ोग देखाई तनमाार् व्र्वसार्ीको तबल पेश गरी भकु्तानी तलएको काननु सम्मि देर्खदैन 
। 

 

34.3.  ममाि संम्भारः तनर्म ९७ (३) (घ) मा उपभोक्ता सतमतिवाट सम्पन्न तनमाार् कार्ाको ममाि संभार 
उपभोक्ता सतमतिले गनुा पने, उपतनर्म १० मा कार्ा सम्पन्न भएपतछ सावाजतनक तनकार्ले सोको 
रेखदेख, ममाि संम्भार गने र्जम्मेवारी समेि िोकी आर्ोजनाको वातमत्व समेि हस्िान्िरर् 
उपभोक्तालाई गनुापने उल्लेख छ ।र्स गाउँपातलकालेउपभोक्ता सतमति माफा ि संञ्चालन गरीएकातनमाार् 
कार्ाहरू कुनैपतन हस्िान्िरर् गरेको नदेर्खएको र गि र्वगिमा कार्ा सम्पन्न गरीएका कार्ाहरूको 
उपभोक्ताले मरामि संम्भार पतन गरेको देर्खएन ।काननुान िोर्कएको अवस्था सम्झौिामा समावेस गरी 
लाभग्रही वा उपभोक्ता सतमतिले सं१चालन गरेका र्ोजनाहरू सोही उपभोक्ता सतमति बाट ममाि सम्भार 
र रेखदेख गने व्र्वस्था गरी स्थानीर् उपभोक्तालाई स्वातमत्व हस्िान्िरर् गरी हरेक वषा ममाि 
संम्भारमा बढ्दै गएको सरकारी खचालाई तनर्न्रर् गरीन ुपदाछ। 

 

34.4.  जनश्रमदानः सोर्ह तनर्मको उपतनर्म (६) मा उपभोक्ता सतमतिले हरेक र्कस्िाको कामको मलु्र्ाङ्कन, 
तबल भरपाई र खचा गने अन्र् कागजाि सतमतिवाट अनमुोदन गराई पेश गनुापने र उपतनर्म(११) 
अनसुार सम्वर्न्धि तनकार्वाट प्राप्त रकम र जनसहभातगिाबाट व्र्होरीएको श्रम, नगद वा र्जन्सी समेि 
कुल खचाको र्ववरर् पेश गनुापने व्र्वस्था छ । र्स गाउँपातलकाबाट संञ्चातलि अतधकांस कार्ाहरू 
उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको र सतमतिले जनसहभातगिाजटुाएको कुनै प्रमार् पेश गने गरीएको छैन । 
प्रार्वतधक मलु्र्ाकनमा देखाईएको रकम मध्रे् गाउँपातलकावाट व्र्होने रकम कटाई बाकँी रकम मार 
श्रमदान भनी उल्लेख गने गरीएको छ ।उपभोक्ता सतमति माफा ि तनमाार् कार्ा गराउँदा सम्भौिामा 
िोर्कए अनसुार जनश्रमदान जटुाई सोको अतभलेख राख्नपदाछ। 

 

35.  स्वास्थ्र् चौकी भवन तनमाार्ः स्वास्गथ्र् सरु्वधा र्वस्िारका लातग आतथाक वषा २०७५।७६ मा 
तनम्नानसुारका भवनहरूको लागि अनमुान एक स्वास्थ्र् भवनको रू ३६,४६,९६४।० (छ वटाकै 
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एउटै लागि अनमुान) स्वीकृि गरी बोलपर द्वारा तनम्नानसुारको तनमाार् व्र्वसार्ी छनौट भएकोमा 
सोको कार्ाप्रगति अवस्था देहार्अनसुार रहेको छ ।                             रकम रू 
हजारमा 

 कामको र्ववरर् तनमाार् व्र्वसार्र् सम्झौिा रकम  
 

सम्झौिा तमति काम सम्पन्न 
गनुा पने 
तमति 

हाल सम्मको 
भकु्तानी  

 

कार्ा 
प्रगति 
प्रतिशि 

प्रा.स्वा. के वडा नं. 
१ 

के.के मष्ठा तन.से. ३६२८ २०७६।३।२
६ 

१ वषा १८१४ ५० 

प्रा.स्वा. के वडा नं. 
२ 

जगददश तनमाार् सेवा ३६३१ २०७६।३।२
६ 

१ वषा १८१५ ५० 

प्रा.स्वा. के वडा नं. 
४ 

पवन एण्ड पसम तन.से ३६३७ २०७६।३।२
६ 

१ वषा १८१४ ५० 

प्रा.स्वा. के वडा नं. 
५ 

परु्ा एण्ड एम के 
जे.भी. 

३६३५ २०७६।३।२
६ 

१ वषा १८१७ ५० 

प्रा.स्वा. के वडा नं. 
७ 

अप्सरा तन.सेवा  ३६३५ २०७६।३।२
६ 

१ वषा ० ० 

प्रा.स्वा. के वडा नं. 
९ 

संर्िर्वनी कन्रक्सन ३६२२ २०७६।३।२
६ 

१ वषा ० ० 

 

 

35.1.  कार्ाप्रगतिः तनमाार् व्र्वसार्ीसंग भएको खरीद सम्झौिा वमोर्जमको तनमाार् कार्ा पेश भएको 
कार्ािातलका िथा तनमाार् सम्पन्न गनुापने म्र्ाद तभर कार्ा सम्पन्न गनुापदाछ ।समर्मानै कार्ा सम्पन्न 
गना नसकेमा सावाजतनक खरीद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म १२१ िथा खरीद सम्झौिाको र्वषेश 
सिा वमोर्जम तनमाार् व्र्वसार्र्ले सम्झौिा रकमको ०.०५ प्रतिशि प्रतिददनका दरले पवुा तनधाारीि 
क्षतिपतुिा तिनुापने िथा तनमाार् कार्ा सम्पन्न गराउनपुने व्र्वस्था छ ।उल्लेर्खि अनसुारका र्ोजना 
२०७७ आषाढ मसान्ि सम्म सम्पन्न भई सक्न ुपनेमा ४ स्वास्थ्र् चौकीको तनमाार् कार्ाको ५० 
प्रतिशि मार कार्ा भएको िथा प्रा.स्वा.केन्द्र भवन वडा नं. ७ िथा ९ को भवन तनमाार् कार्ा 
सम्झौिा वमोर्जम सरुू सम्म हनु सकेको देर्खएन ।िोर्कएको समर्मा कार्ा सम्पन्न हनु नसक्दा 
स्वास्थ्र् सेवा प्रभार्वि भएको छ । खरीद सम्झौिा वमोर्जम तनमाार् कार्ा गनुा पने अन्र्था खरीद 
तनर्मावली िथा खरीद सम्झौिाको सिा वमोर्जम पवुातनधाारीि क्षतिपतुिा असलु गरी तनमाार् कार्ा 
सम्पन्न गराउन ुपदाछ । 

 

35.2.  वीमा: सावाजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ११२ को उपतनर्म (४) रु १० लाख भन्दा 
बर्ढ रकममासम्झौिा गरेको िीस ददन तभर सम्झौिाको कुल रकमको सबै र्कतसमको जोर्खम वहन 
गने गरी बीमा गनुा पने ब्र्बस्था भएकोमा उपरोक्त भवनहरूको तनमाार् कार्ाको वीमा गराएको 
छैन। तनर्मानसुारको बीमा नहुंदा संम्भार्वि जोर्खम बहन नहनुे अवस्था रहेकोमा र्जम्मेवार 
पदातधकारीलेर्स िफा  ध्र्ान ददएको पाइएन।खरीद तनर्मावली िथा खरीद सम्झौिा वमोर्जम तनमाार् 
कार्ाको वीमा हनुपुदाछ । 

 

35.3.  पेश्की जमानिः सावाजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ११३ वमोर्जम तनमाार् व्र्वसार्ीले 
पेश्की पछार्ौट गनुा पने अवतध भन्दा एक मर्हना वढीअवतधको वार्र्ज्र् वैक द्वारा जारी भएको 
जमानि पेश गरेपतछ पेश्की रकम उपलव्र गराउनपुने व्र्वस्था भएकोमा तनम्नानसुारको  तनमाार् 
व्र्वसार्ीलाई गि आतथाक बषामा जमानि वेगर पेश्की उपलब्ध गराएको पाईर्ो।जमानि र्वना 
पेश्की उपलब्ध गराउँदा तनर्म िथा खरीद सम्झौिाको पालना भएको देर्खएन । पेश्की बराबरको 
रकमको िरुून्ि जमानि तलनपुने देर्खन्छ । 

 
 
 
 
 
 

 तस.नं. तनमाार्  कार्ा तनमाार् ब्र्वसार्ीको नाम सम्झौिा रकम पेश्की रकम 
१ प्रा.स्वा. के वडा नं. ७ अप्सरा तन.सेवा  ३६३५४१२ ९०८०००।० 
२ प्रा.स्वा. के वडा नं. ९ संर्िर्वनी कन्रक्सन ३६२२४३३ ९०५०००।० 

   जम्मा  १८१३०००।०  

 

35.4.  बढी पेश्कीः तनमाार् व्र्वसार्ी संग गरीएको खरीद सम्झौिाको र्वषेश शिामा सम्झौिा रकमको २०  
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प्रतिशि सम्म मार पेश्की ददन सर्कने व्र्वस्था गरेको छ ।उल्लेर्खि अनसुार तनरामार् 
व्र्वसार्ीलाइ मलु्र् अतभवृर्र्द् कर वाहेको रकम मा अप्सरा तनमाार् सेवालाई सम्झौिा रकम रू ३१ 
लाख १७ हजारको ६ लाख ४३ हजार िथा संर्िर्वनी कन्रक्सन लाई रू ३२ लाख ५ हजार को 
रू ६ लाख ४१ हजार पेश्की ददन सक्नेमा दवैु तनमाार् व्र्वसार्ीलाई पाउने भन्दा रू २ लाख ४३ 
हजार वढी पेश्की ददएको पाईर्ो।सम्झौिामा उल्लेख भए भन्दा वढी पेश्की ददएको व्र्ाज सर्हि 
असलु पछार्ौट हनु ुपदाछ । 

36.  कार्ासम्पादन जमानि: सावाजतनक खरीद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११०(१) वमोर्जम स्वीकृि 
बोलपरको बोलपरदािाले खरीद सम्झौिामा उल्लेर्खि अर्न्िम अवतध वा तनमाार् कार्ाको रटुी 
सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध भन्दा कर्म्िमा १ मर्हना वढी अवतधको हनुपुने व्र्वस्था छ । तनमाार् 
व्र्वसार्ीसंग भएको खरीद सम्झौिामा समेि उक्त व्र्वस्था रहेको छ।तनम्नानसुारको तनमाार् 
कार्ाहरूमा वोलपर स्वीकृि भए पतछ िोर्कए वमोर्जमको कार्ा सम्पादन जमानि पेश नगरी खरीद 
सम्झौिा भएको पाईर्ो।तनर्मावली िथा खरीद सम्झौिा वमोर्जम कार्ा सम्पादन जमानि पेश 
गनुापने देर्खएको रू. 

 
 
 
 

 
 

६,२७,४०० 

 तस.नं. तनमाार्  कार्ा तनमाार् ब्र्वसार्ीको नाम खरीद सम्झौिा रकम राख्न ु पने कार्ा 
सम्पादन जमानि 

 स्वास्थ्र् भवन    
१ प्रा.स्वा. के वडा नं. १ के.के मष्ठा तन.से. ३६२८१४२ १८१४०७।० 
२ प्रा.स्वा. के वडा नं. २ जगददश तनमाार् सेवा ३६३१७१३ १८१५८५।० 

३ प्रा.स्वा. के वडा नं. ४ पवन एण्ड पसम तन.से ३६३७०६७ १८१८५३।० 

४ प्रा.स्वा. के वडा नं. ५ परु्ा एण्ड एम के जे.भी. ३६३५३२८ १८१७६६।० 

५ प्रा.स्वा. के वडा नं. ७ अप्सरा तन.सेवा  ३६३५४१२ १८१७७०।० 

६ प्रा.स्वा. के वडा नं. ९ संर्िर्वनी कन्रक्सन ३६२२४३३ १८११२१।० 

   जम्मा  ६२७४००।०  

 

37.  ररटेन्सन मनीः सावाजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म १२३ को उपतनर्म ४ वमोर्जम 
सावाजतनक तनकार्ले रतनङ्ग र्वलको भकु्तानी गदाा ररटेन्सन मनी वापि रतनङ्ग र्वलमा उल्लेर्खि 
रकमको पाँच प्रतिशिले हनु आउने रकम कट्टा गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा गाउँपातलकाले 
तनम्नानसुारको ठेक्काको भकु्तानीमा ररटेन्सन मनी कट्टा गरी राखेको पाईएन।अिः ररटेन्सन मनी 
वापिको रकम असलु गरी राख्नपुने रू 

 
 
 
 

४६९८१२ 
 भौचर नंम्बर तमति तनमाार्  कार्ा तनमाार् ब्र्वसार्ीको नाम भकु्तानी रकम कट्टा गनुा पने रकम 

 स्वास्थ्र् इकाई    
४।२०७७।३।२६ प्रा.स्वा. के वडा नं. १ के.के मष्ठा तन.से. २५९७५९७।० ११४९३७।० 
२।२०७७।३।६ प्रा.स्वा. के वडा नं. २ जगददश तनमाार् सेवा १८२९८०३।० ८०९६४।० 

५।२०७७।३।२६ प्रा.स्वा. के वडा नं. ४ पवन एण्ड पसम तन.से २९१५६२६।० १२९०१०।० 

३।२०७७।३।२६ प्रा.स्वा. के वडा नं. ५ परु्ा एण्ड एम के जे.भी. ३२७४७७२।० १४४९०१।० 

   जम्मा  ४६९८१२।०  

 

38.  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टी र दार्खला: मूल्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६(ग) 
(आतथाक ऐन, २०७६ वाट संसोधन) वमोर्जम सरकारी तनकार् िथा संघ सँस्थाहरुले करार गरी खररद 
गरेको बस्ि ुिथा सेवाको तबल भकु्तानी गदाा मूल्र् अतभवृर्र्द् करको ५० प्रतिशि कट्टा गरी सम्वन्धीि 
आपूिाकको नामवाट मूल्र् अतभवृर्र्द् कर र्शषाकमा दार्खला गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ाालर्ले तनम्न 
फमालाई सम्झौिा वमोर्जम मूल्र् अतभवृर्र्द् कर भकु्तानी गरेकोमा सोको ५० प्रतिशि रु 
७४१४५९।०कट्टा गरी मूल्र् अतभवृर्र्द् कर र्शषाकमा दार्खला गरेको नपाईएकोले असलु गरी 
सम्वन्धीि मूल्र् अतभवृर्र्द् र्शषाकमा दार्खला गनुापने रु... 
गो भौ र तमति ब.उ.र्श.नं. फमा म.ुअ. कर रकम असलु गनुापने मूअ 

कर 
 स्वास्थ्र् केन्द्र भवन    
४।२०७७।३।२६ प्रा.स्वा. के भवन तनमाार् के.के मष्ठा तन.से. २९८८३८।० १४९४१९।० 
२।२०७७।३।६ प्रा.स्वा. के भवन तनमाार् जगददश तनमाार् सेवा २१०५०८।० १०५२५४।० 

 
 
 
 
 
 

७४१४५९ 



13 

 

५।२०७७।३।२६ प्रा.स्वा. के भवन तनमाार् पवन एण्ड पसम तन.से ३३५४२६।० १६७७१३।० 

३।२०७७।३।२६ प्रा.स्वा. के भवन तनमाार् परु्ा एण्ड एम के जे.भी. ३७६७४३।० १८८३७१।० 
 झोलङु्गेपलु तनमाार्    
५।२०७७।३।२६ दईु स्थानका झो.प.ु के.इन्जीतनर्रीङ्ग २६१४०५।९ १३०७०२। 
    ७४१४५९।०  

 प्रदेश समानीकरर्   

39.  तनमाार् सामाग्री खरीदः१२९।२०७७।३।२६,६९।२०७६।९।२६ सावाजतनक खररद 
तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ५(क) वमोर्जम सावाजतनक तनकार्ले कुनै मालसामान तनमाार् कार्ा 
वा सेवा खरीद गनुापदाा सोको र्ववरर् स्वीकृि गनुापने व्र्वस्था रहेको छ ।त्र्स्िै सोही 
तनर्मावलीको तनर्म ८ वमोर्जम खरीद र्ोजना िर्ार गनुापने र तनर्म ३१ वमोर्जम रू २० लाख 
भन्दा वढीको खरीद कार्ा बोलपरको माध्र्ामवाट गनुापने व्र्वस्था रहेको छ ।गाउँपातलकाले 
पारौटी खानेपानी र्ोजना तनमाार्का लातग आवश्र्क तनमाार् सामाग्री भनी पररविान तनमाार् सेवालाई 
रू ५०लाख भकु्तानी गरेको देर्खन्छ।िर उक्त खरीद कार्ाको खरीदको आवश्र्किा पर्हचान 
नगरेको, खरीद र्ोजना स्वीकृि नगरेको िथा तनर्मावलीको व्र्वस्था वमोर्जम बोलपर द्वारा खरीद 
कार्ा नगरी सोझै भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । उक्त भकु्तानी भएकोमा खरीद भएका तनमाार् सामाग्री 
समेिको र्ववरर् खुलाई आम्दानी वाँधेको िथा सोको उपर्ोगको सतुनर्िििा गरेको समेि देर्खदैन । 
र्सरी खरीद प्रकृर्ाका कुनै पतन प्रकृर्ा अवलम्वन नगरेको िथा खरीद भएका तनमाार् सामाग्रीको 
उपर्ोग नभएकोले उक्त रकम प्रतिफलर्वर्हन भएको पाईर्ो।र्सरी खरीद आवश्र्किा पर्हचान 
नगरेको, खरीदको प्रकृर्ा अवलम्वन नगरेको िथा खरीद भएका सामानको उपर्ोग नभएकोले रू...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

५०,००,००० 

 समानीकरर् चालःु  
40.  र्वनर्ोजन भन्दा वढी खचाः वार्षाक स्वीकृि वजेटको पररतधमा रर्ह वजेट खचा गनुापदाछ 

।समानीकरर् चाल ु िफा  परामशा सेवामा रू २ करोड २५ लाख वजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा २ 
करोड ६६ लाख २० हजार ९५३ खचा भईर्वतनर्ोजन भन्दा रू ४१ लाख २० हजार ९५३ वढी 
खचा भएको देर्खन्छ। र्वतनर्ोजन भन्दा वढी खचा लेखेको अतनर्मीि देर्खएको रू  

 
 
 

४१,२०,९५३ 

41.  उपर्ोग हनुपुनेः २७।२०७६।९।२० खरीद भएको तनमाार् सामाग्री िोर्कएको उदे्दश्र्मा उपर्ोग 
भएको हनुपुदाछ।तनम्नानसुारको पाईप खरीद गरी रू ४,७४,०५९।० भकु्तानी भएकोमा सोको 
खानेपानी प्रर्ोजनमा उपर्ोग भएको देर्खएन । खरीद भएको पाईप खानेपानी र्ोजनामा उपर्ोग 
हनुपुदाछ । 

 
 
 

 पाईपको र्ववरर् पररमार् तमटरमा पाईपको र्ववरर् पररमार् तमटरमा 
20 mm  2100  25mm 600 

32 mm 1000 1600 600 

200mm 2100    

 

42.  कोतभड १९ िफा  -गाउँपातलकाबाट उपलब्ध गराइएको र्ववरर् अनसुार आ=व= २०७६।७७ को 
आषाढ मसान्िसम्म प्रदेश सर्ञ्चि कोषबाट, स्थानीर् िहको आफ्न ैकोषबाट, संघीर् कोतभड कोषबाट र 
अन्र् श्रोिबाट समेि रु. आम्दानी भएकोमा कोरोना संक्रमर् रोकथाम तनर्न्रर् र व्र्वस्थापन कार्ामा 
रु. खचा भई रु. बाकँी रहेको छ । खचा रकम तनम्न शीषाकमा भएको पाइर्ोः 

 

 बजेट/आम्दानीको स्रोि २०७७ असार मसान्िसम्म 
प्राप्त रकम 

खचा शीषाक २०७७ असार 
मसान्िसम्म खचा रकम 

संघीर् सर्ञ्चि कोषबाट   र्वतभन्न स्थानवाट आएको गाडी भाडा १५६१०००।० 

प्रदेश  सर्ञ्चि कोषबाट   क्वारेर्न्टन, होर्ल्डङ्ग सेन्टर 
व्र्वस्थापन 

३६४१०१८।० 

स्थानीर् िहको बजटे बाट  ६६२१६८६।०  खाना िथा खाजा खचा १३६००००।० 

संघीर् कोतभड कोषबाट  औषतध िथा सर्जाकल सामान १४५९६६८।० 

प्रदेश कोतभड कोषबाट  १५०००००।०   

 ८१,२१,६८६।०  ८१,२१,६८६।०  
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42.1.  कोतभड खचा–कोतभड - १९ केश इन्भेर्ष्टगेसन िथा कन्टर्ाक रेतसङ्ग र्टम पररचालन िथा व्र्वस्थापन 
तनदेर्शका, २०७७ को तस. नं. ६ अनसुार र्स र्टम पररचालनका लागर्  लाग्न े सम्पूर्ा खचाको 
व्र्वस्था स्थानीर् िहले कोतभड-१९ को रोकथाम िथा तनर्न्रर्का लातग छुट्टाइएको कोषबाट व्र्वस्था 
तमलाउनपुने र र्दर्  नपगु भएमा प्रदेश िथा संघ ीर् सरकारसँग माग गना सक्ने व्र्वस्था छ । 
पातलकाले कोतभड सम्वर्न्ध खचा सवै पुरँ्जगिवाट रू ६६२१६८६।० िथा प्रदेश कोतभड कोषवाट रू 
१५ लाख गरी जम्मा रू ८१ लाख २१ हजार६८६ खचा गररएको छ ।पातलकाले स्थापना गरेको 
प्रकोप व्र्वस्थापन कोषबाट खचा गनुापनेमा अन्र् र्शषाकबाट गररएको िथा प्रदेश िथा संघ ीर् 
सरकारसँग माग नगरेकोले पुरँ्जगि र्शषाकवाट गरीएको खचा तनर्मसम्मि देर्खदैन । 

 

42.2.  कार्ा र्ोजना -र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा र्वपद् 
जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन 
सतमतिको काम, किाव्र् र अतधकारमा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमतिबाट स्वीकृि एकीकृि 
क्षेरगि नीति िथा कार्ाक्रम अनरुुप हनुे गरी स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुामा गरी 
कार्ाान्वर्न गने, बजेट र्वतनर्ोजन गना लगाउने, सबै पक्षको समन्वर् र संलग्न गराउने, र्वपद् पूवा 
िर्ारी िथा प्रतिकार्ा सतमति गठन गने, प्रभार्वि क्षेरमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोर्जम कार्ा 
गरे नगरेको अनगुमन गने, र्वपद् सूचना प्रर्ाली र्वकास र सञ् चालन, िथ्र्ाङ्क अद्यावतधक गने, र्वपद् 
घरपररवारको पर्हचान गने, कमाचारी क्षमिा अतभवृर्र्द्को व्र्वस्था र कार्ाक्रम सर्हिको कार्ार्ोजना 
िर्ारी गरी लागू गने गराउन े सम्बन्धी व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका 
कार्ाहरू गरेको पाइएन । ऐन िथा तनर्मावलीको पालना हनुपुदाछ ।  

 

42.3.  वार्षाक प्रतिवेदन – र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् 
र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक वषामा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन 
िर्ार गरी र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमति समक्ष पेस 
गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बर्न्धि 
सतमतिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 

 

42.4.  कोतभड १९ बाट प्रभार्विलाई व्र्वस्थापन िथा सहर्ोग को लातग प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि रु 
२४०८२५०।०० मध्रे् रु २३९५०१०।०० खचा भई रु १३२४० बाँकी रहेको पातलकाको 
अतभलेखले देखाएको छ ।पातलकाले गरेको उक्त खचाको व्र्वर्स्थि अतभलेख िर्ार गरेको छैन । 
मातनसहरु ओसार पसार क्वारेर्न्टन व्र्वस्थापनको लातग सामाग्री खररदमा उक्त रकम खचा गरेको छ 
।उक्त रकमबाट कति संखर्ामा प्रभार्विहरुलाई सहर्ोग परु्रर्ााइर्ो कति संखर्ा लाभार्न्वि भए सोको 
कुनै अतभलेख देर्खएन ।पूजँीगि प्रकृतिका मालसामान खररद गरेपतन सोको भण्डारर् गरेको देर्खएन 
।ति सामाग्रीहरु पनु: र्स्िै र्वपत्तीको घडीमा काम आउन सक्थे ।पूजँीगि प्रकृतिका सामाग्री सोलार 
पािा, ईन्भटार, प्रसेर कुकर, कराइ, थाल कचौरा तगलास र तरपाल रहेका छन ।  

 

 सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रमिफा   

43.  िथ्र्ाकं अध्र्ावतधक : सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को बदुा नं. १९ 
अनसुार र्वभागले स्थानीर् िहमा सामार्जक सरुक्षा सम्बन्धी सूचनालाई व्र्वर्स्थि गना स्थानीर् िह, 
र्वभाग र बैङ्क र र्वत्तीर् संस्था र्वच प्रर्ालीगि सम्बन्ध स्थापना गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर्लाईा 
प्रभावकारी र पारदशी बनाउन केन्द्रीकृि व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन े र उक्त 
प्रर्ालीमा लाभग्राहीको र्ववरर् प्रर्वर्ष्ट गरी अद्यावतधक गने र्जम्मेवारी सम्बन्धीि स्थानीर् िहको हनु े
उल्लेख छ । कार्ाालर्ले प्रत्रे्क बषा सामार्जक सरुक्षा भत्ता पाउन ेलाभग्राहीको िथ्र्ाङ्क, कार्ार्वतध 
बमोर्जम अद्यावतधक गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुापनेमा अध्र्ावतधक िथ्र्ाङ्क लेखापरीक्षर्को 
क्रममा पेश गरेको छैन । कार्ार्वतध बमोर्जम कार्ाालर्ले केन्द्रीकृि व्र्वस्थापन प्रर्ालीमा सचुना 
अद्यावतधक गनुापदाछ । 

 

43.1.  सावाजतनक सनुवुाई : गाउँपातलकाको वडा सतमतिले प्रत्रे्क चौमातसकमा कर्म्िमा एकपटक सामार्जक  
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सरुक्षा कार्ाक्रम सम्बन्धमा सावाजतनक सनुवुाई गनुापने र सावाजतनक सनुवुाईबाट प्राप्त गनुासा िथा 
सझुावहरु मध्रे् आफुले सम्बोधन गना नसर्कन े खालका सझुाव िथा गनुासाहरु सम्बोधनका लातग 
स्थानीर् िह कार्ाालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाको कुनै पतन वडा सतमतिले र्स 
सम्बन्धमा नागररक सनुवुाईको कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको पाइएन । गाँउपातलकाले र्स िफा  ध्र्ान ददई 
वास्िर्वक लाभग्राहीको अतभलेख अध्र्ावतधक गनुापदाछ । 

43.2.  सामार्जक रुपमा पछातड परेका वगा, क्षेर र समदुार्का नागररकलाई सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम माफा ि 
सामार्जक संरक्षर् प्रदान गना सामार्जक सरुक्षा भत्ता प्रर्ाली रहेको छ।र्ो कार्ाक्रम अन्िगाि पातलकाले 
र्स आतथाक वषामा रु ५,६३,९८,६००।०० खचा गरेको छ।र्स कार्ाक्रमबाट लर्क्षि वगाका रुपमा 
रहेका जेष् ठ नागररक, एकल मर्हला, र्वधवा, बालबातलका, र अशक्तहरु समेि ४२०० जना लाभार्न्वि 
भएको देर्खन्छ ।  

 

43.3.  सामार्जक सरुक्षा भत्ता प्रर्ाली व्र्वर्स्थि गना, सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रममा प्रभावकारीिा ल्र्ाउन िथा 
तनर्मन गना नेपाल सरकारले सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध २०७५ लाग ुगरेको छ । 
सामार्जक सरुक्षा भत्ताको सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरु र्स प्रकार छन ्: 

• कार्ार्वतधमा उल्लेख भए झै लाभग्रहीहरुको मूल अतभलेख  एम आइ एस मा अद्यावतधक 
गरीसो अतभलेख अनसुार भत्ता र्विरर्को लातग तनकासा माग गनुा पने सोही अतभलेख 
अनसुारको र्विरर् फाराम र्प्रन्ट गरी र्विरर् भरपाइको रुपमा एम आइ एस प्रर्ाली प्रर्ोग 
गरेको देर्खएन । 

• एम आइ एस प्रर्ाली प्रर्ोग नगदाा र वडा कार्ाालर्मा रहने फोटो सर्हिको अद्यावतधक मूल 
अतभलेख खािा लेखापरीक्षर्मा पेश नहुंदा भत्ता र्विरर्को भरपाई तभडान गरी खचाको र्थाथािा 
पर्हचान गना सर्कएन । 

• अतधकांश वडाहरुका बालबातलका पोषर् भत्ता र्विरर् गरेको भरपाइ फारामहरुमा 
वालवातलको उमेर खलुाएको देर्खएन ।  

• सामार्जक सरुक्षा भत्ताको पारदर्शािाको लातग पातलकाले नर्ाँ नाम दिाा चौमातसक भत्ता र्विरर् 
बसाइँ सराइ र मतृ्र् ु जस्िा र्वषर्हरु चौमातसक िथा वार्षाक रुपमा सावाजतनक गनुापनेमा 
सावाजतनक गरेको देर्खएन । 

• वडा सतमतिले प्रत्र्क चौमातसकमा कर्म्िमा एकपटक सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रमको सम्बन्धमा 
सावाजतनक सनुवुाई गनुा पनेमा सो गरेको देर्खएन । 

• र्स कार्ाक्रमको तनर्तमि अनगुमन मूल्र्ांकन र सपुरीवेक्षर् गना स्थानीर् स्िरको अनगुमन 
िथा सपुरीवेक्षर् सतमति रहनपुनेमा सतमति गठन भएको देर्खएन । 

• कार्ार्वतधले व्र्वस्था गरेका उपरोक्तमा उल्लेर्खि व्र्होराहरु पालना नभएको हुँदा सामार्जक 
सरुक्षा भत्ता खचा र्थाथा र र्वश् वसनीर् रहेको भन्ने आधार रहेन । 

 

 स्वास्थ्र् सेवािफा  :  

44.  खचाका प्रमार् नरहेका : गो भौ नं १५।२०७७।३।२५ सरकारी रकम खचा गदाा खचालाई पसु्याइँ 
गने प्रमार् हनु ुपदाछ ।खोप केन्द्र तनमाार् िथा व्र्वस्थापन खचा लेखेको रु ३,६८,०००।० खोप 
केन्द्र तनमाार् सम्वर्न्ध कुन ैकाम नभएकोले उक्त रकम असलु गरी संघीर् संर्ञ्चिकोष दार्खला गनुापने 
रू. 

 

 

 

 

३६८००० 

 र्शक्षा िफा  :  

45.   भकु्तानी ददन बाकँीको कच्चावारी नभएको : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ 
मा चाल ुवषाको बजेटले नखामेको खचा व्र्होनुा पने उर्चि आधार र प्रर्ाप् ि कारर् भएमा संबर्न्धि 
कार्ाालर्ले संलग्न र्वल भरपाई बमोर्जमको रकम आगामी वषामा भकु्तानी ददन े गरी महालेखा 
परीक्षकबाट स्वीकृि ढाँचामा भकु्तानी ददन बाँकीको र्ववरर् िर्ार गरी कोष िथा लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्बाट प्रमार्र्ि गराई राख नपुने उल्लेख छ । पातलकाले र्शक्षा िफा  र्वतभन्न कार्ाक्रमको 
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र्वद्यालर्हरूलाई समानीकरर् सशिा िफा  आतथाक वषा २०७५।७६ को वजेट खचा नभई मौज्दाि 
रहेको रकमवाट रु ३४,१२,४१०।०अर्घल्लो वषाको कार्ाक्रमको भकु्तानी ददन वाँकी भनी तनकासा 
भएको छ।कार्ाक्रम िफा  सम्वर्न्धि आतथाक वषा तभरै रकम तनकास हनु ु पनेमा अर्घल्लो वषाको 
भकु्तानी ददएकोमा तनर्मावलीले िोके वमोर्जम भकु्तानी ददन वाँकी कच्चावारी नभरेकोले भकु्तानी पाउन े
आधार देर्खदैन ।अिः उक्त भकु्तानी पाउने आधार भए तनर्तमि गरी पेश गने अन्र्था असलु गरी 
संघीर् संर्ञ्चिकोष दार्खला गनुा पने रू 

 

 

 

 

 
 

३४,१२,४१० 

46.  िलबी प्रतिवेदन पाररि गरी सोही अनसुार र्वद्यालर्का स्थार्ी र्शक्षकहरुको िलब खचा लेख न ुपदाछ । 
गाउँपातलकाले पातलका तभरका२० र्वद्यालर्का र्शक्षकहरुलाई रु ४३२०००००।०० िलब प्रदान 
गरेकोमा र्शक्षकहरुको िलबी प्रतिबेदन पास गरेको देर्खएन । िलबी प्रतिबदेन पारीि नहुँदा 
र्शक्षकहरुलाई प्रदान गरीएको ग्रडे सम्बन्धमा स्पष् ट हनु सर्कएन ।  

 

47.  फरक खचा : कार्ाक्रम अनसुार खचा हनु ुपदाछ । कम्प्र्टुर अनदुान अन्िरगिको रु २६४०००।०० 
रकमबाट कर्ााली मा र्व र्खनले टेवल र कुसी खरीद गरेको देर्खर्ो । उक्त खचा उदे्दश्र् अनरुुप 
नरहेकोले अतनर्तमि भएको रु.. 

 

 

 

२,६४,००० 

48.  अनगुमन िथा सम्परीक्षर्– 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 गराउन ेकाम किाव्र् 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । र्ो वषा रु १ करोड १५ लाख ६३ हजार 
सम्परीक्षर् भएको छ । 
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अनसुचुी-१ 

पलािा गाउँपातलकाको संर्चिकोष र्ववरर् 

2076/77 

कर्ााली प्रदेश                                                                                                                                                                                                                             
(रु.हजारमा) 

 र्जल्ला 

स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षर् 

रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रतिशि 

आर् व्र्ार् 

मौज्दाि 
बाँकी गिवषाको 

र्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाँडफाँट 
रकम 

आन्िररक 

आर् 

अन्र् 

आर् 
जम्मा आर् चाल ुखचा पंूजीगि खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

कातलकोट पलािा गाउँपातलका 819561 41951 5.12 7803 362516 44476 0 4092 411084 245004 148447 15026 408477 10410 

अनसुचुी-२ 

 

पलािा गाउँपातलकाको बेरुज ुबतगाकरर्( र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा अन्र् कारोबार) 
-?=xhf/df 

र्जल्ला स्थानीर् 
िह 

प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्र्र्ौट बाँकी बेरुजू वाँकी बेरुजू 

दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम अशलु 

गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 
सैर्द्ार्न्िक लगति सैर्द्ार्न्िक लगति सैर्द्ार्न्िक लगति अतनर्तमि 

भएको 
प्रमार् 

कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजश्व 

लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नतलएको 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

कातलकोट 

पलािा 
गाउँपातलका 51 12 41951 0 0 0 51 12 41951 3084 12797 4999 0 0 17796 1035 20036 21071 

 

अनसुचुी-३ 

पलािा गाउँपातलकाको अध्र्ावतधक बेरुज ुर्स्थति 

-?=xhf/df_ 

 र्जल्ला 

स्थानीर् िह 

गि बषा 
सम्मको वाँकी 

वेरुज ु

समार्ोजन 

सं प को 
लातग अनरुोध 
भइ आएको 
रकम 

संपरीक्षर् 
भएको रकम 

संपरीक्षर् गना 
नतमलेको रकम 

कारवाही गना 
बाँकी रकम 

गि वषासम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषाको 
थप रकम 

र्स वषा 
सम्मको वाकँी 

वेरुज ु

र्स वषा सम्मको 
वाँकी वेरुज ु
मध्रे् पेश्की 

कातलकोट पलािा गाउँपातलका 58571 0 11563 11563 0 0 47008 41951 88959 29406 

 

 


