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Serving the Nation and the People 
 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्नशीशील रहन े
। 

(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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श्री अध्र्क्षज्रू्,  

बराहिाल गाउपातलका, सखेुि। 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

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 प्रर्ोजनकोलातग अनरुोध छ । 

 

 

                                                                (नारार्र् एम.तस.) 

नार्ब महालेखापरीक्षक 

बोधाथााः  
श्री संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्, 
तसंहदरबार काठमाडौं; -प्रतिवेदन संलग्न छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np                      Website : www.oagnep.gov.np 

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 
 

mailto:Info@oag.gov.np
http://www.oagnep.gov.np/


 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनुे व्र्वस्था 
छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र 
नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्न े 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 े
अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शािा प्रबर्द्ान हनुे र्वश्वास तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाटँको प्रक्षपेर् र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्यौिा 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 
प्रवरृ्त्त 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 बाकँी 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 नै 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 अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् 
िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउने 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 ) 
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र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

बराहिाल गाउपातलका, सखेुि। 

कैर्फर्ि सर्हिको रार्  
हामीले बराहिाल गाउँपातलकाको आतथाक वषा2076/77 को तबत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससंग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् 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 २०७7 
आषाढ मसान्िमा समाप्त भएको आतथाक वषा 2076/77 को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससंग सम्बर्न्धि अन्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसंग सम्बर्न्धि 
प्रचतलि कानून बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथा अवस्था र्चरर् गदाछ ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
1 .लेखापरीक्षर्बाट रु 4 करोड 58 लाख 47 हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु १७ लाख 36 हजार, प्रमार् कागजाि पेश 
गनुापने रु 1 करोड 44 लाख 97 हजार तनर्तमि गनुापने रु .2 करोड 94 लाख 74 हजार  पेश्की बाँकी रु 1 लाख 40 हजार रहेको छ ।   
2 .लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७7।11।6 मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिकृर्ा सर्हिको 
प्रमार् कागजािका आधारमा  फर्छ्यौट भएको दफा हटाई कार्म व्र्होराको अन्िीम प्रतिवेदन पाना 4१( एकचातलसको)   र्सैसाथ संलग्न छ । 

3 .आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्कीन हनु े
कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, 

मागादशान िथा लेखापरीक्षर्संग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िह संग 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 हनुे 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 उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, 

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

                                                                (नारार्र् एम.तस.) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 

Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np                      Website : www.oagnep.gov.np 

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 

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

 2076/77 

 

पररचर्ाः– 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 प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, 

पारदर्शािा सतुनर्िि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा गाउँपातलकाको उदे्दश्र् रहेको छ । र्स गाउँपातलका अन्िगाि 
10. वडा, 53 सभा सदस्र्, 455.29वगा र्कलोतमटर क्षरेफल िथा 26 हजार 802 जनसंखर्ा रहेको छ ।                        
स्थानीर् संर्चि कोष : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोर्जम र्स पातलकाले र्वर्त्तर् हस्िान्िरर्बाट 
प्राप्त अनदुान िथा सहर्िा, आन्िररक आम्दानी र स्थानीर् सरकारबाट सञ्चालन भएको आर्ोजनाहरु समेिको आर्व्र्र् र्हसाबको 
आतथाक वषा २०७६।७७ को समग्र संर्चि कोषको संर्क्षप्त अवस्था तनम्नबमोर्जम रहेको छ।  

आर्  व्र्र्  
तबबरर् रकम तबबरर् रकम 

गि आ.ब.२०७५।७६ 
बजेट बाँकी अ.ल्र्ा. 

  ५२३२९
७०४.३२ 

चाल ुखचा   २४३०९७०
७४.०० 

क) गाउँपातलका तबतभन्न 
र्शषाकको अ.ल्र्ा 

३८५६०००
३.०० 

  क.   ब.उ.र्श.नं.  गाउँ कार्ापातलका              
( ८०६६८५०३००१(    चाल ु

७९७०९६८०
.०६ 

  

v_ laefHo sf]if cNof ३४६९०९४.
०० 

  ख.  ब.उ.र्श.नं  .- र्शक्षा   )
८०६६८५०३३०१(    चाल ु

६२०५८२९.
०० 

  

u_ w/f}6L cNof २९४३९०९.
०० 

  ग.  बराहिाल गाउँपातलका  - स्वास््र्  )  

८०६६८५०३३०२(    चाल ु

२६८४७१८.
०० 

  

3_ ut cf a sf] cNof / >f]t gv'n]sf] 

cfDbfgL 
४१८२९४७.
३२ 

  घ. बराहिाल गाउँपातलका  - कृर्ष   )
८०६६८५०३३०३(    चाल ु

३०६२०४५.
०० 

  

ª_ dd{t ;Def/ sf]if cNof ३१७३७५१.
०० 

  ङ .संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि 
कार्ाक्रम   ) ८०६६८५०३५०१(    चाल ु

१५११४९३०
१.९४ 

  

संर्घर् सरकार   ३८०५४
६७९६.०
० 

च. ब.उ.र्श.नं ) .८०६६८५०३५०३ (
छोरी वचि कार्ाक्रम   चाल ु 

२८५५००.०
० 

  

क (तबर्त्तर् समानीकरर् १०१५०००
००.०० 

  परु्जगि 
  १५९०३९२

७२.३० 

ख (शसिा अनदुान १९४७७२५
००.०० 

  क.  बराहिाल गाउँ कार्ापातलका  )  

८०६६८५०३००१(    पूजँीगि 

७४३७९८०५
.३० 

  

ख (शसिा अनदुान र्तुनसेफ 
सोझै 

२१०००.०० 
 ख. बराहिाल गाउँपातलका  - कृर्ष   )

८०६६८५०३३०३(    पूजँीगि 

६००००.०० 
  

ग (तबशेष अनदुान ०.०० 
  ग .संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि 

कार्ाक्रम   ) ८०६६८५०३५०१(    
पूजँीगि 

३६७०८५३०
.०० 

  

ब.उ.र्श.नं.३१२२०५३)गररब
 संग तबश्वशे्वर कार्ाक्रम( 

४९५०००.०
० 

  घ.प्रदेश सरकार हस्िान्िरर् तबशेष र शिा ६८८८९२५.
०० 
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ब.उ.र्श.नं.३६५१६०३)स्थान
ीीर् पवुााधार र्वकास 
साझेदारी कार्ाक्रम( 

११०००००
०.०० 

  ङ .प्रदेश समपरुक अनदुान   )
८०६६८५०३१०३(    पूजँीगि 

४७२५०३१.
०० 

  

रार्िर् पररचर्पर चथा 
पंजीकरर् वभाग 

१०९२०९६.
०० 

  च. कर्ााली प्रदेश पूवााधार तबशेष 
कार्ाक्रम 

१२४१२१६६
.०० 

  

ब.उ.र्श.नं.३६५०१५३)सामा
र्जक सरुक्षा कार्ाक्रम( 

७१६६६२०
०.०० 

  ज .पदेश बाढीपर्हरो पनुस्थाापना ४४०००००.
०० 

  

राजश्व  प्राप्त रकम 
  69350

948.4 
झ.स्थानीर् पवुााधार र्वकास साझेदारी 
कार्ाक्रम 

९४४११६७.
०० 

  

आन्िररक आम्दानी १२१२०६०.
०० 

  ञ मखुर् मर्न्र रोजगार कार्ाक्रम १००२३६४८ 
  

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजश्व ७५४१६१.०
३ 

  र्फिाा रकम 
  ८९६६७४६

.०६ 

बन रोर्ल्टी १६५७१६३.
०० 

  १ .संघीर् सशिा  अनदुान िफा को र्फिाा २९५५६६८.
०६ 

 

घर जग्गा रर्जिेसन २९११८६.६
० 

  २ .प्रदेश सरकारको तबशेष अनदुान ३९०९४२.०
० 

  

राजश्व बाडफाँड बाट प्राप्त 
रकम 

६५४३६३७
७.७७ 

  ३ .बाडीर्पतडि अनदुान २००००० 
  

    ४ .बैंक खािा छेरीको १४५०० 
  

प्रदेश सरकार    57087
316.42 

५ .खाध्र् सरुक्षा ४७६० 
  

क (समातनकरर् अनदुान १०२०४००
०.०० 

  ६ .कर्ााली प्रदेश पूवााधार तबशेष 
कार्ाक्रम 

४८१२४६ 
  

ग (तबशेष अनदुान ४००००००.
० 

  ७ .मखुर्मन्री रोजगार कार्ाक्रम १९९४९७.   

घ (प्रदेश शसिा अनदुान ८०००००० 
  ८ .प्रदेश शिा ४७२०१३३.   

) कर्ााली प्रदेश पूवााधार 
तबशेष कार्ाक्रम 

१२८९३४१
२.०० 

  कन्टीजेन्सी खचा   ७३३७६७.
०० 

ङ (समपरुक अनदुान ५०८९७५९ 
  धरौटी र्फिाा   ४१७२१७८

.०० 

घ (
ब.उ.र्श.नं.७०६३३३५१३ )
बाढीपर्हरो पनुस्थाापना( 

४६०००००.
०० 

  कोष खचा     

ङ(ब.उ.र्श.नं.७०६३७३५१४
 )बैंक खािा छोरीको सरुक्षा 
र्जवन भरीको  

३०००००.०
० 

  १ .प्रकोप व्र्वस्थापन कोष खािा खचा   २०७६४२१
६.०० 

खाध्र्ा सरुक्षा कार्ाक्रम १७७७०००.
० 

  बाँकी मौज्दाि 
  १००३७२३

२२.०० 
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च मखुर्मन्री रोजगार 
कार्ाकम 

१०२२३१४
५.४२ 

 नगद मौज्दाि ०.०० 
  

तबतबध कोष खािा र र्ववध 
खचा खािा 

  
3993514

.8 

बैंक मौज्दाि  ) संर्चि कोष( ६५५१७४६५
.३५ 

 

कन्टेनजेन्सी   / ममाि 
सम्मभार र्वर्वध कोष खािा 

२११९४७३.
०० 

  बैंक मौज्दाि  ) चाल ुखािा( ११०८८७७३
.५५ 

 

र्वर्वध खचा खािा  १३२४५५४.
७५ 

  बैंक मौज्दाि (परु्जगँि खािा) ४६२५१५८२
.९७ 

  

ljljw vr{ vftf 9'+uf lu7L ;+sngsf] 

/sd c;'nL 
४६५४८७.०
० 

  बैंक मौज्दाि  ) धरौटी कोष( ४३००१६२.
०० 

  

dd{t ;Def/ र्वर्वध कोष खािा २४०००.०० 
  बैंक मौज्दाि  ) र्वर्वध कोष खािा( २२२८८११८

.४२ 

  

sd{rf/L sNof0f sf]if र्वर्वध कोष 
खािा 

60000 
  बैंक मौज्दाि  ) प्रकोप व्र्वस्थापन कोष( ९००८७२९.

९६ 

  

धरौटी आम्दानी   ५५२८४
३१.०० 

बैंक मौज्दाि)तबभाज्र्कोष खािा( १५६४०५३३
.०० 

  

दैबी प्रकोप ब्र्बस्थापन कोष 
खािा 

  २७१४९
३७३.९६ 

बैंक मौज्दाि  ) र्वर्वध खचा खािा( १७९००४१.
७५ 

  

ढुङ्गा तगट्टी बालवुा संकलन 
आम्दानी)तबभाज्र्कोष खािा( 

  
1315211

7 

चेक साटन बाँकी (७५५१३०८
५) 

  

प्रदेश िथा स्थानीर् क्षमिा 
अतभबदृ्दी कार्ाक्रम  

  २७९९३
०.०० 

अन्र् र्वर्वध व्र्र् 
  ७३३३६३९

० 

श्रोि नखलेुको आम्दानी   /
अल्र्ा  

  
689949

9.51 

गररव संग र्वश्वशे्वर कार्ाक्रम ४९५०००.०
० 

  

r_ a]?h' c;'nL  ६७८९५.
० 

प्रदेश िथा स्थानीर् क्षमिा अतभबदृ्दी 
कार्ाक्रम  

२७९९३०.०
० 

 

      रार्िर् पररचर्पर िथा पर्िकरर् र्वभाग १०९२०९६.   

      खाध्र्ा सरुक्षा कार्ाक्म  १७७२२४०.
० 

  

      सामार्जक सरुक्षा िथा संरक्षर्   ) जेष्ठ 
नागररक समेि( 

७१६६७२०० 
  

      अन्र्  कर लगाएि तिनुापने दार्र्त्व 
बाकीक़ 
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1.  र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले 
प्रत्रे्क वषाको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई आतथाक वषा कार्म गरी 
आर् र व्र्र्को र्हसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीए अनसुार गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्ालीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा 
देहार् बमोर्जम छन ्

 स्थानीर् िहले संर्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी र्स वषा प्राप्त रकम र संर्चि कोषवाट भएको खचा 
स्पष्ट देर्खने गरी खािा राखेको छैन । 

 स्थानीर् िहले बैंक समार्ोजन र्हसाब खािा राखेको छैन । जसबाट स्थानीर् िहको असार मसान्िको 
बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि रु 47311103.01ले फरक देर्खएको छ । 

 लेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी र्किाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारर् स्थानीर् िहले 
पेश गरेको आर्–व्र्र् र्ववरर् र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

 कतिपर् सम्बर्न्धि आतथाक कारोबारहरुको गोश्वारा भौचर बजेट र्शषाकगि बैक नगदी र्किाबमा 
नजनाएकाले शे्रस्िा अनसुार बैक मैज्दाि ऋर्ात्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका सबै खािाहरुको एकमषु्ट 
र्हसाव गदाा मौज्दाि ऋर्ात्मक नरहेको । 

   त्र्सैले िोकेबमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िर्वक 
र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ ।  

2.  र्जम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी, र्स वषा प्राप्त र खचा भएको 
रकम स्पष्ट देर्खने गरी र्हसाब राख्न े र र्जम्मेवारी एर्कन गनुापदाछ । िर स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदनअनसुार गि वषाको अन्त्र्मा रु 55948076.46मौज्दाि कार्म भएकोमा र्ो बषाको शरुुमा 
रु.52329704.32  र्जम्मेवारी सारेको देर्खर्ो । जस अनसुार लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको 
भन्दा रु.3618372.08 घटी र्जम्मेवारी सरेको सम्बन्धमा र्र्कन गनुापने देर्खएको रु......... 

3618372.0

8 
3.  एर्ककृि आतथाक र्ववरर्ाः कार्ाालर्ले एर्ककृि आतथाक र्ववरर् िर्ार गदाा आर् व्र्र् जोडजम्मा तभडान 

हनुेगरी िर्ार गनुा पदाछ । र्स वषाको एर्ककृि आतथाक र्ववरर् अनसुार व्र्र् िफा को अन्र् र्वर्वध व्र्र् 
शीषाकको कच्चाबारी अनसुार रु 75108630 आम्दानी हनुेमा रु 73336390 उल्लेख गरी जोडजम्मा 
गदाा 1772240 आम्दानी घटी देर्खएको छ । कार्ाालर्ले उक्त रकम फरक परेको कारर् र्र्कन गरी 
र्हसाब तमलान गनुापने देर्खएको रु 1772240 

4.  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 गरी र्र्कन गनुापदाछ 
।  

तस.नं. खािाको नाम 
शे्रस्िा अनसुार 

बाँकी 
बैंक स्टेटमेण्ट 
अनसुार बाँकी 

फरक 

 चाल ुखचा खािा 147305 11088773.55 10941468.55 
 पूर्जगि खचा खािा 29266467.97 46251582.97 16985115 
 र्वर्वधकोष खािा 5592591 22288118.42 16695527.42 
 प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 6785224.92 9008729.96 2223505.04  
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 र्वभाज्र्कोष खािा 16106020 15640533 465487 

 जम्मा 57897608.89 104277737.9 47311103.01  
5.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक तनर्न्रर् 

प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ुगनुापनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देर्खएका अन्र् व्र्होराहरु िपर्शल 
वमोर्जम रहेका छन ।  

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

 पातलकाले एक आतथाक वषा तभर भएको आतथाक कारोवारको अनसुचुी 14 वमोर्जमको ढाँचामा 
वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आतथाक वषामा खचा हनु नसकी 
बाँकी रहेको रकम आतथाक वषाको अन्िमा स्थानीर् िहको संर्चि कोषमा ट्रान्सफर गनुापनामा आतथाक 
वषा समाप्त भए पिाि ्पतन चाल ुखचा खािा, 11088773.55 पूर्जगि खचा खािा 46251582.97 

, धरौटी खािा 3473162, , र्वर्वधकोष खािा 22288118.42, प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 

9008729.96  र्ववध खचा खािा 1790041.75 समेि गरी रु. 93900408.65 मौज्दाि राखेको 
पाईर्ो । 

 पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वषा संचातलि 
कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ाक्रम अनसुारको प्रगति 
प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन।  

 कार्ाालर्को शे्रष्िा र वैक र्वचको र्हसाव फरक परे वा नपरेको सम्वन्धमा वैक र्हसाव तमलान 
र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् र्हसाव तमलान भए नभएको सम्वन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । 

 अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचा संरचना 
िर्ार गनुापनेमा पातलकाले सो बमोर्जमको मध्र्कालीन खचाको संरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

 स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशाः स्थानीर् राजश्व परामशा 
सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधाारर् सतमति र बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन 
गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले उक्त सतमतिहरु गठन गरेको पाईएन ।  

 र्वषर्गि क्षेरमा संचालन हनुे कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफा  बढी केन्द्रीि 
भई र्विर्मरु्ख रहेको पाईर्ो।   

 पातलकाले र्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरर् िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा 
कार्ाालर् िथा र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको पाईर्ो  

 वडा कार्ाालर्मा रहेका र्जन्सी समान अतभलेख पातलकाको मूल र्जन्सी खािामा अध्र्ावतधक गरेको 
पाईएन । 

 र्जन्सी तनररक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममाि िथा तललाम गनुा पनेमा 
गरेको पाईएन ।  

 मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क अनसुार ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 
जानकारी सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको अन्िमा मार ददइएको 
िथा इ टीतडएस नगरेको । 

 कार्ाालर्ले उद्देश्र् प्रातप्तमा आइपने सम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरर तनराकरर्को प्रर्ास गरेको 
अतभलेख नराखेको । 
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 कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगुे वा नपगुेको जाँच गरी रतसद र्वल भपााइहरुमा तसलतसलेवार नम्वर 
रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि 
गरी प्रमार्र्ि गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

 सावाजतनक खररद तनर्मावतल 2064 को तनर्म 7 र 8 खररद अनसुार गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद 
र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खने गरर ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन। 

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

 सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न भएका आर्ोजना 
िथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

 संस्था दिाा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार पातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमाार् 
गना गठन गरेका उपभोक्ता सतमति उक्त ऐनको व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनु ेगरी दिाा गरेको 
पाइएन ।  

 सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्ासम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको सावाजतनक सनुवुाई 
र सावाजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ा गनुा गराउन ुपनेमा अतधकांशिाः पालना भएको पाईएन। 

 वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि दीघाकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको  
 पातलकाको र्वकास तनमाार् व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क प्रार्वतधक िथा प्रशासतनक 

कमाचारीको 42 जनाको दरबन्दी रहेकोमा 8 दरबन्दी ररक्त रहेको पाईर्ो । 

 सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ को दफा 14 अनसुार नागररक वडापरमा 
उल्लेर्खि सेवाहरुको कार्ाान्वर्न र्स्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन । 

 तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोर्जम कार्ा र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

 तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव 
भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी िलब खचा लेखेको पाईर्ो ।िलबी 
प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्र्कन हनु सकेन । 

 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 सतमति िथा नगरपातलकाको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुज ुअतभलेख समार्ोजन 
भएको पातलकामा कार्म गरी तनर्मानसुार पेश्की फर्छ्यौट िथा बेरुज ुसम्परीक्षर् कार्ा गनुापनेमा 
र्स पातलकामा समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ाालर्को बेरुजू लगि िथा सम्परीक्षर्को 
अतभलेख नगरपातलकाले एर्कन गरी अध्र्ावतधक नगरेकोले पातलकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न 
गनुापदाछ । 

       िसथा पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वसनीर् बनाइ 
सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

6.  सम्पर्त्त हस्िान्िरर् : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ अनसुार र्वषर्गि 
कार्ाालर्को चल अचल सम्पर्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ाालर्हरु समार्हि भएका पातलकामा स्विाः 
हस्िान्िरर् हनुे व्र्वस्था छ  । र्सरी हस्िान्िरर् हनुे सम्पूर्ा सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि खािा 
२०७५ असार मसान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार गरी प्रतिबेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था गरेकोमा र्स 
पातलकाले सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि िर्ार नगरेको, कम्प्र्टुर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोबाईल फोन  
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सेट र अन्र् फतनाचर जस्िा मूल्र्वान समानहरु र्जम्मेवारी सारेको पाईएन । र्सरी र्जन्सी मालसामानको 
आम्दानी नजनाउँदा र्जन्सी मालसामानहरु हराउने र  र्हनातमना हनु सक्न े हुँदा खररद गररएका 
मालसामानहरुको प्रकृति अनसुार सम्बर्न्धि र्जन्सी खािामा आम्दानी जनाई र्जन्सी खािा अद्याबतधक गनुापदाछ 
। 

  बजेट िथा कार्ाक्रम   
7.  बजेट पेश, पाररि र अर्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा 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 उपाद्यक्ष श्री 
शोभाकुमारी शमााले तमति २०७६/3/10 गिे रु 42 करोड 37 लाख 54 हजारको बजेट सभा समक्ष 
पेश गरेकोमा तमति २०७६/3/31 मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले 2076/4/7 
मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ ।   

8.  बजेट सीमा तनधाारर् सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम पातलकामा 
प्राप्त हनुे आन्िररक आर्, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् आर्को प्रक्षेपर् िथा 
सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र बजेट सीमा तनधाारर् गना ७ सदस्र्ीर् स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा 
तनधाारर् सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षेपर्, साधनको सन्ितुलि र्विरर्को खाका, 
बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेरगि सीमा तनधाारर्, बजेट िथा कार्ाक्रमको प्रथतमकीकरर्, र्वषर् िथा 
क्षेरगि बजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने जस्िा कार्ाहरु फाल्गनु मर्हनातभर सम्पन्न गररसक्नपुने र बजेट 
प्रक्षेपर् गदाा बजेट वषापतछको थप दईु वषाको समेि प्रक्षेपर् िर्ार गनुाका साथै िर्ार भएको आगामी आतथाक 
वषाको बजेट सीमा प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिले चैर १५ गिेतभर पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा वडा 
सतमिीलाई उपलब्ध गराउनपुने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले सतमतिको गठन गरेको छैन । ऐनमा 
व्र्वस्था भएअनसुार बजेट सीमालगार्ि क्षेरगि र्वषर् समेटी बजेट प्रक्षेपर् सम्बन्धी तनर्म िथा कार्ार्वतध 
िजुामा एवं सोको पालनामा सम्बर्न्धि पदातधकारीको ध्र्ान जानपुदाछ ।   

9.  बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्र्ीर् बजेट 
िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, बजेट िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको 
प्राथतमकीकरर्, र्वषर् क्षेरगि कार्ाक्रम, र्ोजना िथा कार्ाक्रममा दोहोरोपना हनु नददई आपसी िादम्र्िा िथा 
पररपरुकिा कार्म गनुापने ब्र्वस्था अनसुार सतमति गठन गरेको भएिा पतन आगामी आतथाक वषाको नीति 
िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, कार्ाक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरेको समेि नदेर्खएकाले बजेट 
िजुामा गदाा ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 
10.  गि बषाको दार्र्त्व - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४०(७) बमोर्जम चाल ुबषाको बजेटले 

नखाम्न ेगरी खचा गना नहनुे र खचा भएको अबस्थामा कार्ाालर् प्रमखु र सम्बर्न्धि कोष िथा लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्बाट श्रावर् १५ गिेतभर भकु्तानी बाँकीको तबबरर् प्रमार्र्ि गरी राख्नपुने व्र्बस्था छ । स्थानीर् 
िहले २०७५।७६ मा तबतभन्न संस्था, उपभोक्ता सतमति, फमाहरुलाई रु. १,83,83,586 भकु्तानी ददन बाँकी 
रहेको तबबरर् राखी कार्ाालर् प्रमखुबाट प्रमार्र्ि नगराएिा पतन  र्ो बषा (२०७६।७७) को बजेटमा गि 
बषाको भकु्तानीको लातग बजेट व्र्बस्था गरी उक्त रकम भकु्तानी गरेको पाइर्ो । बार्षाक बजेटले नखाम्ने 
गरी र्ोजना एवं कार्ाक्रमको लातग सम्झौिा गरेको कारर् तनकै ठुलो रकम भकु्तानी ददन बाँकी रहेको 
देर्खएकोले बार्षाक बजेटले बहबुषीर् कार्ाक्रम स्वीकृि गरेको अबस्थामा बाहेक र्स प्रकारको दार्र्त्व तसजनाा 
हनुे गरी खचा नगना व्र्बस्था तमलाउन ुपदाछ ।   
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11.  चौमातसक पूजँीगि खचााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम स्वीकृि भएको 
कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक कार्ालक्ष्र् िथा 
कर्ाक्रम बमोर्जम कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले उपलव्ध 
गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक खचाको र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । वषाान्िमा हिारमा काम गराउँदा 
कामको गरु्स्िरमा असर पने देर्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचा गने पररपाटीमा 
तनर्न्रर् गनुापदाछ ।  
बजेट उपर्शषाक कुल खचा चौमातसक खचा रू हजार  

प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो चौमातसक िेश्रो चौमातसक आषाढ मर्हना 

पूरँ्जगि खचािफा  74380 7796 15981 50603 39126 

जम्मा 74380 7796 15981 50603 39126 

प्रतिशि 
 10.48 20.14 68.44 52.60 

 
 

गाउपातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार बार्षाक रु. ७ करोड ४३ लाख ८० हजार तनकासा भएकोमा 
प्रथम चौमातसकमा रु. ७७ लाख ९६ अर्थाि १०.४८ प्रिर्शि,  दोश्रो चौमातसकमा रु.१ करोड ५९ लाख 
८१ हजार, अथााि.20.14 प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा रु.६ करोड ६ लाख ३ हजार ,, अथााि..68.44 
प्रतिशि खचा गरेको देर्खएको छ । र्सरी नै आषाढ मर्हनामा मार रु.3 करोड ९१ लाख ३६ 
अथााि52.60प्रतिशि खचा देर्खनलेु आषाढमा आएर खचाको चाप बढेको देर्खएकाले सन्ितुलि खचा 
ब्र्वस्थापन भएको देर्खएन । स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा सन्ितुलि खचा हनुे गरी कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न गररनपुदाछ ।  

12.  क्षरेगि बजेट र खचाको र्स्थतिाः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि रुपमा 
समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट 
र खचाको र्स्थति देहार्अनसुार रहेको देर्खन्छ ।  

मखुर्क्षरे वार्षाकवजेट खचारकम कुलखचामध्रे्प्रतिश
ि 

आतथाक र्वकास ५१५७९९६२ २४५८१६७९ ४७.६६ 

सामार्जक क्षेर २६८२८३३९९ २२३५५४८१०.९४ ८३.३३ 

पूवााधार र्वकास क्षेर ७८६७८६०९ ४६७४३४५४.०३ ५९.४१ 

र्वत्तीर्व्र् वस्थापन र सशुासन १६९१००० ८९०२३५ ५२.३५ 

कार्ासञ्चालन िथा प्रशासतनकखचा ९७१९१९०३ ७४०६९१८६.०६ ७६.२ 

स्थानीर् पूवााधार तबकास 
साझेदारी कार्ाक्रम 

११०००००० ९४४११६७ ८५.८३ 

गररवसँग र्वश्वरे कार्ाक्रम ४९५००० ४९५००० 100 
सामार्जक सरुक्षा ७१६६६२०० ७१६६६२०० 100 
रार्ष्टर् पररचर्पर चथा पंर्जकरर् १०९२०९६ १०९२०९६ 100 
मखुर्मंरी रोजगार कार्ाक्रम १०२२३१४५.

४२ 
१००२३६४८ 98.05 

खाध्र् सरुक्षा १७७७००० १७७२२४० 99.73 
कर्ााली पूवााधार तबशेष कार्ाक्रम १२८९३४१२ १२४०१५३६ 96.19 
बाढी र्पतडि पनुस्थापन ४६००००० ४४००००० 95.65 

जम्मा ६१११७१७२६ ४८११३१२५२   
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उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे्  सामार्जकमा सबैभन्दा बढी शिप्रतिशि 
र आतथाक र्वकास  मा सबै भन्दा घटीमा ४७.६६ प्रतिशि रहेको छ ।  

13.  खचा तबश्लषेर्ाः पातलकाले र्सबषा कुल आर्न्िरक आर्बाट रु 12,79,835.65 राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु ५१२२९८६७३समेि रु ५१३५७८५०८।६५  आम्दानी भएकोमा चाल ु िफा  रु 
२४३०९७०७४ र पूरँ्जगि िफा  रु १५९०३९२७२।३० समेि रु ४०२१३६३४६।३ खचा भएको 
छ । खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा ०.३२  प्रतिशि रहेको छ । र्सबषा पदातधकारी सतुबधामा 
रु1254500खचा भएको छ जनु आन्िररक आर्को 144.9 प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राप्त 
भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ४७.४५ प्रतिशि चाल ुर ३१.०४ प्रतिशिमार 
पूरँ्जगि तनमाार्मा खचा भएको देर्खन्छ । र्सबाट पातलकाहरुले 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 : कार्ाालर्ले चौमातसक र बार्षाक स्िरको प्रगिी र्ववरर् बनाई पेश गनुापनेमा कार्ाालर्ले 
सञ्चालन गरेका स्थानीर् स्िर, र्जल्ला िथा केर्न्द्रर् स्िरका र्ोजनाको तनर्म बमोर्जमको ढाँचामा 
चौमातसक प्रगिी र्ववरर् िर्ार गरेको देर्खएन । बजेट खचा गने िथा खचाको िोर्कएको ढाँचामा बार्षाक 
प्रगति िर्ार नगने प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाइा र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ ।  

 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  
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 । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सर्हि 42 दरबन्दी स्वीकृि 
रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि सर्हि 34 जना पदपूिी भएको देर्खन्छ । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ा मातनएका सब 
ईर्न्जतनर्र सर्हि ८ पदहरु ररक्त रहेका छन ्। दरबन्दी बमोर्जम जनशर्क्तको पूर्ािा नहुँदा र्वषर्गि 
कार्ाक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा पातलकाको समग्र कार्ा सम्पादनमा असर परेको र्स्थति छ । िसथा ररक्त 
पदहरु र्थाशक्य तछटो पूतिा गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदाछ ।  

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 तलईन ेकमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गना नसर्कने व्र्वस्था 
छ । िर पातलकाले र्वतभन्न कमाचारीहरु करारमा रार्ख रू 17895914 खचा लेखेको छ ।  

त्र्सैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) वमोर्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सर्श, कार्ाालर् 
सहर्ोगी, प्लम्बर, इलेर्क्ट्रतसर्न, चौर्कदार, माली, बगैँचे लगार्िका पदमा मार करारवाट सेवा तलन सर्कन े
व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेर्खि पद वाहेकको र्वतभन्न पदमा करार तनर्रु्क्त गरी 
बषाभरीमा रु११०९५८५० भकु्तानी गरेको अतनर्तमि देर्खएको रु....... 11095850 

17.  कल्र्ार् कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् सेवाका 
आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारि प्रत्रे्क कमाचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा 
गरी सो रकम बराबरले हनु आउन ेरकम थप गरी जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ । हाल सम्म गाउँपातलकाले  
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कल्र्ार् कोष खडा गरेको देर्खएन । आवश्र्क कानूनको व्र्वस्था गरी कल्र्ार्कोष संचालन गररन ुपदाछ 
। 

18.  स्थानीर् ि्र्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोर्जम 
स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु ि्र्ाङ्क 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 ि्र्ाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको िथा 
स्रोि नक्साङ्कन गरेको  देर्खएन । स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा ि्र्ाङ्कले 
महत्वपूर्ा भतुमका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्ामा  पहल हनु ुआवश्र्क छ । ि्र्ाङ्कवेगर 
प्राथतमकिामा रार्खएका र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले उर्चि साथाकिा नपाउने हुँदा र्स िफा  
पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

19.  वडा सर्चवको पदपूतिा : पातलका अन्िगािका वडा कार्ाालर्बाट संचातलि सेवा प्रवाहमा महत्वपरु्ा भतूमका 
रहेका वडा सर्चवको दरबन्दी र पदपूतिाको अवस्था देहार् बमोर्जम छ ।  
वडा संखर्ा वडा सर्चवको दरबन्दी वडा सर्चवको पदपूतिा ररक्त वडा सर्चव 

10 10 10 0 

 
 

20.  सेवाप्रवाहको र्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनसुार तनर्म, तनदेर्शका, 
कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था अनसुार ९ वटा ऐन, ३ वटा तनर्मावली 
र १२ बटा कार्ातबतध स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्स वषा पातलकाबाट तनम्नअनसुार सेवाप्रवाह 
गरेको र्ववरर् प्राप्तभएको छ :  

र्ववरर् जम्मा 
  स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास 2 

पर्िकरर्िफा   

जन्मदिाा 927 

मतृ्र्दुिाा 149 

बसाईसराई दिाा 135 

र्ववाह दिाा 228 

सम्बन्धर्वच्छेद दिाा 1 

पूवााधार र्वकास सडक तनमाार् 
 

कालोपरे सडक तनमाार् 0 

कालोपरे सडक ममाि 0 

ग्राभेल सडक तनमाार् 35 र्कतम 

ग्राभेल सडक ममाि 43 र्कतम 
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स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ अनसुार पातलकाबाट प्रदान गररने सेवाप्रवाहमध्रे् पर्िकरर् बाहेकका 
अन्र् सेवा सञ्चालनमा सन्िोष जनक देर्खएन ।  

21.  र्ोजना छनौट र कार्ाान्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् िहले 
र्ोजना बनाउँदा सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हनुे प्रगतिका र्ोजना छनौट गरर 
प्राथातमकीकरर् गनुापने व्र्वस्था छ ।  सभाबाट स्वीकृि बार्षाक गाउँ र्वकास र्ोजना २०७6/७7 को 
अध्र्र्न गदाा पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट भएका र लागि प्रभावी 
हनुे र्कतसमले संचालन गरेको पाइएन । पातलकाले र्स वषा संचालन गरेका र्ोजना देहार् अनसुार छन ्।   
रु १ लाख 

सम्म 

रु १ लाख 
देर्ख २ 
लाखसम्म 

रु २ लाखदेर्ख 
५ लाखसम्मका 

रु ५लाख देर्ख 
१० लाखसम्मका 

रु १० 
लाखभन्दा 
बढीको 

जम्मा 

101 50 89 30 23 293 

 
 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले र्स वषा जम्मा 293 वटा र्ोजना संचालन गरेकोमा रु.१ लाख भन्दा 
मतुनका मार 101 वटा अथााि 34.47 प्रतिशि  र्ोजनाहरु रहेका छन ्। त्र्सैले साना रकमका धेरै 
र्ोजनाहरु संचालन गदाा कार्ाालर्को जनशर्क्त वषै भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ुपने, संचातलि र्ोजनाबाट 
चाल ुप्रकृर्त्तका कार्ामा बढी खचा भई लागि प्रभावी नहनुे िथा तनमाार् कार्ाको गरु्स्िरमा समेि नकारात्मक 
असर पने अवस्था िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ ।  

  कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  
22.  कानून र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले 

आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड 
बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्न ेव्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला 
िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म 
10 वटा ऐन, 2 वटा तनर्मावली, 13 कार्ार्वतध लगार्ि 25 वटा कानून तनमाार् गरी कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको 
छ  । गाउँपातलकालाई आवश्र्क पने कानून िजुामा गरी कार्ाान्वर्न गररन ुपदाछ ।  

23.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख 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 प्राप्त र्ववरर् अनसुार गिबषा फर्छ्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी 7 र र्ो बषा 
थप भएको 7 गरी कुल 14र्ववाद दिाा भएकोमा 7 वटा मार फर्छ्यौट भई 7 बाँकी देर्खन्छ । न्र्ार् 
सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फर्छ्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदाछ ।  

  पदातधकारी सरु्वधा  
24.  बैठक भत्ता :  कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बर्न्ध ऐन, २०७७ को 

दफा ११(२) मा स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुले प्रति मर्हना  िीन वटा भन्दा बढी बैठकको 
भत्ता भकु्तानी गना नतमल्ने उल्लेख छ । सोर्ह ऐनको दफा ३ (२) मा र्स्िो सरु्वधा कर्ााली प्रदेश स्थानीर् 
िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बर्न्ध ऐन, २०७५ बमोर्जम सरु्वधा नतलएको तमति बाट 
मार प्राप्त गना सक्ने उल्लेख छ । गाउँपातलकाका ५३ जना जनप्रतितनतधले २०७६ असोज सम्म कर्ााली 
प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बर्न्ध ऐन, २०७५ ले ददएको सरु्वधा तलई 1107500 
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सकेको अवस्थामा कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बर्न्ध ऐन, २०७७ 
अनसुार ९ मर्हनाको प्रति सदस्र् प्रति मर्हना ३ ददनका दरले ५३ जनाको प्रति बैठक रू १५०० का दरले 
जम्मा 2146500।०० बैठक खचा लेख्न तमल्नेमा रू ३२५४०००।०० खचा लेखेको देर्खन्छ । ऐनमा 
भएको व्र्वस्था र्वपरीि बढी खचा लेखेको रू 1107500।० कार्ाालर्ले र्र्कन गरी असलु गनुा पने रू.... 

25.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा नगरसभाका 
सदस्र्ले पाउने सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनु े ब्र्वस्था अनसुार कर्ााली  प्रदेश संसदले 
स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा 
भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट 2076 असोज मर्हना सम्म देहार् बमोर्जम रु 1854500 सरु्वधा 
वापि भकु्तानी भएको छ ।  
तस.नं र्ववरर् प्रमखु/ 

अध्र्क्ष 

उपप्रमखु/ 

उपाध्र्क्ष 

वडाअध्र्क्ष..
10 जना 

कार्ापातलका 
सदस्र् 6  
जना 

सभाका 
सदस्र् 
35 

जना 

जम्मा 

१ मातसक सरु्वधा 91500 7500 570000 180000 52500
0 

1374000 

२ चाडपवा खचा 30500 25000 190000 60000 17500
0 

480500 

 जम्मा      1854500 

 
 

26.  खाना िथा र्वर्वध खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट 
अनमुान आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था छ । िर 
पातलकाले र्स वषा खाना िथा र्वर्वधिफा  मार रु. 1197401 खचा गरेको छ ।  

27.  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 पातलकाले र्स वषा  
रु 231000 आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेका छन ्। आतथाक सहार्िा खचा लेख्न ेकार्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ 
।  

  अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग  
28.  अनदुान र्फिाा – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् िहमा 

प्राप्त हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान खचा नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा गनुापने 
व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् (सरुको अनसूुची १२ र २१) अनसुार २०७७ असार मसान्िमा 
देहार्बमोर्जमको अनदुान खचा नभई बाँकी रहेकोमा र्फिाा गरेको पाइएन । खचा नभई बाँकी रहेको 
तनम्नानसुारको रकम सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा गनुापने रु 364728 

l;=g+= sfo{qmdsf] gfd lkmtf{ u/]sf] /sd 

1.  प्रदशे समपरुक 364728 

 जम्मा 364728 
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29.  बार्षाक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले सावाजतनक तनकार्ले िोकेको सीमाभन्दा 
बढी रकमको खररद गदाा िोर्कए बमोर्जमको खररद गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गनुापने ब्र्वस्था 
छ । र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक १० करोडभन्दा बढीको खररद 
गदाा गरुुर्ोजना िर्ार गनुापने तनर्म ८ ले बार्षाक १० लाखभन्दा बढीको खररद गदाा वार्षाक खाररद र्ोजना 
बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । िर पातलकाले आफ्नो खररद तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म 
बमोर्जम बार्षाक खररद र्ोजना र गरुुर्ोजना नबनाई खररद कार्ा गरेको देर्खर्ो । अिाः पातलकाले उक्त 
तनर्मावली बमोर्जम खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना बनाई व्र्वर्स्थि र प्रभावकारी हनु ेगरी खररद कार्ा गनुापदाछ 
।  

30.  सवारीसाधन खररद – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालकु संघीर् मन्रालर्को 
पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन खररद गनुा पदाछ 
। अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन िथा सम्पिी 
हस्िान्िरर् सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध 
गराइएको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद गना 
नपाईने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले  2 थान दईु पांग्र ेसवारी 
साधन खररदमा रु.759820  बजेटबाट खचा गरेको छ ।  

सवारी साधन संखर्ा रकम 

मोटरसाइकल 2 759820 

जम्मा  759820 

 
 

  कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  
31.  आर्को अनमुानाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा 

बजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनेु आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्ने 
ब्र्वस्था  छ । पातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, सेवा 
शलु्क, दस्िरु वापि अनमुातनि रु.62,08,700.00 प्राप्त हनेु प्रक्षेपर् गरेकोमा आतथाक वषा 
२०७६।७७ मा रु..1279835.65 अथााि अनमुान भन्दा 79.39  प्रतिशि कम आर् प्राप्त गरेको 
छ । आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान बरृ्र्द् 
गनेिफा  र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क देर्खएको छ ।  

32.  आन्िररक आर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा 
वजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनेु आन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गना सक्ने 
व्र्वस्था छ । पातलकाले आतथाक वषा २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनदुानबाट गरेको खचाका िलुनामा 
आन्िररक आर्को र्स्थति देहार् बमोर्जम छ ।  

केर्न्द्रर् अनदुानबाट खचा आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

402136346 1279835.65 0.32 
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उपरोक्त र्ववरर् अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचाको िलुनामा आन्िररक 
आर्को र्हस्सा 0.32 प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सैले पातलकाको आन्िररक आर् संकलनको 
दार्रालाई फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।    

33.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा 
एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी शलु्क 
उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषाकमा आर् अनमुान र असलुी र्स्थति तनम्नानसुार रहेको 
देर्खन्छ ।  
 
आर् शीषाक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सम्पर्त्त कर र 
घरजग्गा कर 

600000 671996.6 111.99 

घरजग्गा वहाल कर 105000 26141 24.9 

व्र्वसार् कर 50000 24133 48.27 

वहाल र्वरौटी शलु्क 
250000 58804 23.52 

    

 
पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वर्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मार 
कर एवं शलु्क बझु्ने पररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि असलुी र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था देर्खएन ।िसथा 
आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदाछ ।  

34.  स्थानीर् िहरूको र्वभाज्र् कोष – प्रदेशहरुको आन्िररक आर् व्र्ावस्थापन गना बनेको कर िथा गैरकर 
राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा, दहत्तर बहत्तर शलु्क मनोरिन कर 
लागिका शलु्क िथा करको सङ्कलनबाट उठेको शलु्क मध्रे् साठी प्रतिशिले हनेु रकम स्थानीर्िहले 
स्थानीर् सर्ञ्चि कोषमा राखी चातलस प्रतिशिले हनेु रकम मातसक रुपमा प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा जम्मा 
गनुापने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले बाडफाड गनुापने तबभाज्र्कोषको र्हसाव राखेका छैनन । जसबाट 
अतिररक्त तबज्ञापन, मनोरन्जन कर र्थााथ असलुीका अतभलेख नहदुा तबभाज्र्कोषको बारेमा एर्कन हनु 
सर्कएन । अतभलेख  प्रर्ाली व्र्वर्स्थि गरी तबभाज्र्कोषको रकम बाडफाड गनुापदाछ ।  

35.  राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउने र्जम्मेवारी 
कार्ाालर् प्रमखुको हनेु व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाबाट रतसद ठेतलहरु छपाई गरेर वडा कार्ाालर्मा 
पठाउने गरेकोमा सोको परुा अतभलेख पातलकामा आएको देर्खएन । अतधल्लो आ.व.को बाँकी के कति 
छन एर्कन गना सर्कएन । कार्ाालर्बाट सवै वडाहरुमा पतन स्वचातलि प्रर्ाली जडान गरी राजस्व 
संकलन गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ । र्सले गदाा व्र्र्क्तहरुले छुटै्ट रतसद छपाउने जोर्खम 
र्वद्यमान रहन्छ । र्सको सम्बन्धमा िहा ँकार्ाालर्बाटै छानर्वन  गनुापदाछ । अिाः कार्ाालर्ले आगामी 
ददनमा रतसद तनर्न्रर् िथा राजश्व असूलीलाई स्वचातलि प्रर्ाली माफा ि ब्र्वस्थापन सम्बन्धमा र्वशेष 
ध्र्ान प¥ुर्ाउनपुने देर्खर्ो ।  

36.  राजश्व दार्खला : आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम र्जम्मेवार व्र्र्क्तले 
आफ्नो र्जम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दार्खला गरी से्रस्िा खडा गनुा पने व्र्वस्था छ । 
साथै सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश्व रकम दार्खला नगरेमा सम्वर्न्धि िालकु कार्ाालर्ले 
१० ददन सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन सम्म र्ढला गरेको भए १५ प्रतिशि जररवाना 
गरी सो समेि दार्खला गना लगाउने र १५ ददन भन्दा र्ढलो गरेको भए २५ प्रतिशि जररवाना गरी 
नगद दार्खला गना लगाई कसूरको मारा अनसुार प्रचतलि कानून बमोर्जम तबभागीर् कारवाही समेि  
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गना गराउन सक्ने व्र्वस्था छ । कार्ाालर् अन्िगाि 10 वटा वडा बाट प्राप्त गरेको राजश्व रकम 
ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको अवतध तभर दार्खला गरेको छैन । र्सरी र्ढला हनेु गरी 
राजश्व रकम बैक दार्खला भएको अवतधको कार्ाालर्ले छानर्वन गरी, जररवाना रकम असलु गनुापने 
देर्खन्छ । कार्ाालर्ले सम्पूर्ा वडा कार्ाालर्हरुले प्राप्त गरेको आन्िररक राजश्व रकम र बैकमा दार्खला 
गरेको र्ववरर्मा कार्ाालर्ले र्वशेष ध्र्ान ददनपुदाछ । 

37.  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो कार्ाक्षेर 
तभर रहेका र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्र्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनपुने व्र्वस्था रहेको छ । 
गाउँपातलकाले हाल सम्म व्र्वसार्र्क कर उठाउन सरुु गरेको छैन ।गाऊँपातलकाले आपm्नो क्षेर तभर 
सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ा व्र्वसार्ीको अद्यावतधक अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदाछ ।  

 उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा  
38.  प्रार्वतधक तबल र कार्ा सम्पन्नाः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद 

सम्झौिा अनसुार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाा प्रार्वतधक 
नापजाचँ गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुापने 
ब्र्वस्था रहेको छ । उपभोक्ता सतमतिहरुबाट सञ्चातलि र्ोजनाको ठेक्का तबलहरुमा लागि अनमुान र 
वास्िर्वक कामको मूल्र्ाङ्कनमा बरावर पररमार् र रकम उल्लेख भएको देर्खन्छ । लागि अनमुान 
बरावर नै मूल्र्ाङ्कन भएको देर्खएकाले वास्िर्वक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्ि हनु 
सक्ने अवस्था देर्खएन । प्रार्वतधकले पेश गने कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्ा सम्पन्न गनुापने तमति र 
कार्ा सम्पन्न भएको तमति लगार्िका इर्न्जतनर्ररङ नम्सा अनसुार तबलमा खलुाउनपुने ि्र्ाङ्क उल्लेख 
गरेको पाईएन । र्सले गदाा कुन काम कर्हले सम्पन्न गनुापने र िोर्कएको अवतधमा सम्पन्न भए/नभएको 
र्वषर्मा र्र्कन हनु नसर्कएको हुँदा प्रार्वतधकले इर्न्जतनर्ररङ नम्सा अनसुारको उपभोक्ता सतमतिको तबल 
बनाउँदा नापजाचँलाई वास्िर्वक कार्ासम्पादनमा आधाररि बनाउनपुदाछ ।  

39.  लागि सहभातगिा — पातलकाले आर्ोजना/कार्ाक्रम छनौट गदाा उपभोक्ता सतमतिको िफा बाट नगद लागि 
सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद सहभातगिा िोर्कएको अवस्थामा सहभातगिा 
वापिको रकम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको खािामा दार्खला गरी सो को भौचर प्राप्त भएपतछ मार 
उपभोक्ता सतमतिसँग र्ोजना सम्झौिा गनुापदाछ । िर पातलकाले लागि सहभातगिा सर्हिका लागि 
अनमुान िर्ार गरेको देर्खएन ्। अिाः नगद लागि सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुदाछ 
।  

40.  जर्टल संरचना तनमाार् – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिहरुलाई मेर्शन, औजार उपकरर्हरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्ाको र्जम्मेवारी ददनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्चर सर्हिका भवन, पलु, कल्भटा, ओभरहेड टंकी, 
तनमाार्, ग्रामीर् र्वद्यिुीकरर् लगार्िका जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश हनेु पूवााधार संरचना तनमाार् कार्ा 
समेि  उपभोक्ता सतमतिहरु माफा ि ्गराउने गरेको देर्खर्ो । र्स्िा कार्ा व्र्ावसार्र्क र अनभुवी तनमाार् 
व्र्वसार्ी फमाबाट बोलपर प्रतिस्पधाा माफा ि गराउन उपर्कु्त हनेु देर्खन्छ । र्सका केही उदाहरर्हरु 
र्सप्रकार रहेका छन ्: 

उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको र्ववरर् भकु्तानी रकम 

ओडािाल तडपबोरीङ्ग टु्यवेल तनमाार् तडपबोरीङ्ग टु्यवेल 2000000 
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तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ा गराउनपुदाछ । 

 सशिा कार्ाक्रमिफा   
41.  र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिा - स्थानीर् िह अन्िगाि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा दरबन्दी अनसुार 

र्शक्षकको पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िह अन्िगाि र्वतभन्न 
िहका 54 सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुको र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिाको अवस्था एवं र्वद्याथीको संखर्ा 
तनम्नानसुार रहेको देर्खन्छ ।   
क्र .सं.  र्वद्यालर्को नाम र्शक्षकको 

सखर्ा 
र्वद्याथी 
संखर्ा 

र्शक्षक र्वद्याथी 
अनपुाि 

1.  जनज्र्ोिी मा.र्व.बड्डीचौर बराहिाल ५ १८ १०५४ 58.56 

2.  सरस्विी मा.र्व.चेपा¨बराहिाल ५ ११ ५७७ 52.45 

3.  जनजागिृी मा.र्व.दमार बराहिाल ८ ५ १५० 30 

4.  आ.र्व.कुम्भीकोट बराहिाल ८ ५ २०० 40 

5.  सरस्विी आ.र्व.कुनाथरी बराहिाल ८ ३ १७७ 59 

6.  प्रा.र्व.ग्वालेका“डा बराहिाल ८ ३ ३४ 11.33 

7.  काातलका प्रा.र्व चतुलडा“डा बराहिाल ८ २ ३६ 18 

8.  मानेश्वर आ.र्व.कररर्ापानी बराहिाल  २ ११२ 56 

9.  र्शर्द्ाथा प्रा.र्व.धमलाखाली बराहिाल ५ २ ४१ 20.5 

10.  सरस्विी प्रा.र्व.रक्सेनी बराहिाल ५ ३ ७० 23.33 

11.  भान ुप्रा.र्व.चेपा¨ बराहिाल ५ १ ५६ 56 

12.  र्वजर्श्वरी मा.र्व.पाग्मा बराहिाल २ १४ ३७० 26.43 

13.  भेरी मा.र्व.रानीघाट बराहिाल २ ८ ४४२ 55.25 

14.  आ.र्व.िेलपानी बराहिाल १ ५ १११ 22.2 

15.  श्री ने.रा.आ.र्व.श्रीचौर बराहिाल १ ४ १६० 40 

16.  जनजागतृि प्रा.र्व.तभरीकुना बराहिाल २ २ ५१ 25.5 

17.  प्रा.र्व.तसस्नेरी बराहिाल २ २ ७६ 38 

18.  प्रा.र्व.डोप्का बराहिाल २ ३ २६ 8.667 

19.  भैरव प्रा.र्व.काफलगैरा बराहिाल १ ० २४ - 

20.  प्रा.र्व.गा“डापानी बरिहिाल १ २ १९ 9.5 

21.  वशन्ि प्रा.र्व.स“ीुगरुखाल बराहिाल १ २ ४५ 22.5 

22.  प्रा.र्व.मङ्ग्ग्राहा बरिहिाल १ २ ८ 4 

23.  प्रा.र्व.ज्र्ातमरे बराहिाल १ १ २२ 22 

24.  सरस्विी मा.र्व.तसरुपाटा बराहिाल ९ १५ ४८२ 32.13 

25.  आ.र्व.धनीगाड बराहिाल १० ४ १४५ 36.25 

26.  बाल भैरव आ.र्व.थारी बराहिाल ९ ६ १३० 21.67 

27.  प्रा.र्व.पोख्रीचौर बराहिाल ९ ३ ९२ 30.67 

28.  बाल ने.रा.प्रा.र्व.घोडाआ“खे बराहिाल ९ ३ ५० 16.67 

29.  प्रा.र्व.सलैना बराहिाल १० २ ४६ 23 
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30.  प्रा.र्व.हल्देखका  बराहिाल १० ३ १०८ 36 

31.  ददप प्रा.र्व.थापाडा“डा बराहिाल ९ २ ३४ 17 

32.  सरस्विी प्रा.र्व.तलस्ने बराहिाल १० ३ ६२ 20.67 

33.  जनज्र्ोति आ.र्व.ओदालिाल बराहिाल  २ ७४ 37 

34.  मा.र्व.नर्“ीावन बराहिाल ७ ५ ३०३ 60.6 

35.  सूर्ाज्र्ोति मा.र्व.लामाखाली बराहिाल  ८ २४३ 30.38 

36.  अमरज्र्ोिी आ.र्व.बटुी बराहिाल ६ ३ २१५ 71.67 

37.  र्ज्ञज्र्ोिी आ.र्व.लाम्काने बराहिाल ६ ४ १३१ 32.75 

38.  ने.रा.प्रा.र्व.स्र्ाउले बराहिाल ७ ३ ३९ 13 

39.  तबष्र् ुप्रा.र्व.तबउ“रानी बराहिाल ६ २ १०३ 51.5 

40.  जनजागरर् प्रा.र्व.वशन्िपरु बराहिाल  २ ९७ 48.5 

41.  बौर्द् प्रा.र्व.गाहाखाल बराहिाल ७ २ ६६ 33 

42.  लक्ष्मी प्रा.र्व.करे बराहिाल ७ २ ५२ 26 

43.  जनिा प्रा.र्व.पैर्ापानी बरिहिाल ७ २ २८ 14 

44.  भेरी मा.र्व.िर¨ीा बराहिाल ४ १४ ४८५ 34.64 

45.  भैरव आ.र्व.सकुुरमाला बराहिाल ३ ३ १६८ 56 

46.  सरस्विी आ.र्व.साजघाट बराहिाल ४ २ २३८ 119 

47.  आ.र्व.न्रतसंका“डा बराहिाल ३ २ १२९ 64.5 

48.  रामजानकी प्रा.र्व.कुटा बराहिाल ४ २ ७० 35 

49.  प्रा.र्व.लेखगाउ बराहिाल ३ ३ ३८ 12.67 

50.  प्रा.र्व.हरेकाडा बराहिाल ३ २ २८ 14 

51.  प्रा.र्व.गाइनेकाडा बराहिाल ३ १ ५० 50 

52.  प्रा.र्व.केलाडी बराहिाल ३ १ ७६ 76 

53.  प्रा.र्व.भटे्टघारी बराहिाल ८ ४ १४१ 35.25 

54.  आ.र्व.मातथल्लो िरा बराहिाल ४ २ १९७ 98.5 

55.  प्रा.र्व. गरुासे बराहिाल ३ २ ८९ 44.5 

 जम्मा २१४ ७५२६ 35.17  
र्शक्षकको दरबन्दी र्ववरर् गाउँपातलकाले उपलब्ध गराएको देर्खदैन । दरबन्दी बमोर्जम र्शक्षक 
पदपूतिा गनुापदाछ ।  

42.  अनपुातिक कट्टीाः सावाजतनक खररद तनमर्ावली, २०६४ को तनमर् ९७(४) मा उपभोक्ता सतमतिबाट 
कुनै तनमाार् कार्ा गराउँदा जनसहभातगिाको अंश भकु्तानीमा कट्टा गनुापने व्र्वस्था छ . गाऊपातलकाले  
तनम्न तनमाार् कार्ामा कार्ाालर्ले व्र्होनुापने रकममा काम भएको रकमको अनपुातिक र्हसावमा उपभोक्ता 
सतमतिलाई रकम भकु्तानी गनुापनेमा रु 209595.88  बढी भकु्तानी ददएकोले असलु गनुापने रु. 
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ug'{kg]{]{ 

/sd 

1 6-

2077/3/30 

भेरी मा.र्व 
बराहिाल २ भवन 
तनमाार् 

2750676

.55 

2374046

.86 

228285

1 

207322

5.13 

209595.88 

  जम्मा     209595.88 

 
43.  भौतिक तनमाार् िथा ममाि संभाराः 29-2077/3/31आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली 2064 को तनर्म 

७८ मा आतथाक वषाको अन्त्र् सम्म काम हनु नपाई केवल बजेट र्फ्रज हनु नददने उदेश्र्ले मारै 
कसैलाई पेर्श्क ददन वा धरौटी खािामा रकम जम्मा गना नहनेु उल्लेख छ । ीाःकार्ाक्रम कार्ाान्वर्न 
परु्स्िका २०७६।७७ को र्क्रर्ाकलाप नं 8.2(छ) मा भौतिक संरचना तनमाार् गना र्वद्यालर्सँग 
सम्झौिा भएपतछ ३० प्रतिशि, Structural Part को काम सम्पन्न भएपतछ ५० प्रतिशि र कार्ा सम्पन्न 
िर्ार भएपतछ बार्क २० प्रतिशि अनदुान उपलब्द गराउन ुपने उल्लेख गरेकोमा  गाउँपातलकाले र्स 
वषा तनम्नानसुारका शीषाकमा र्वद्यालर् तनमाार् िथा ममाि सम्भार कार्ाको लातग रकम तनकासा ददएकोमा 
तनमाार्को कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएको छैन । गाउँपातलकाले असार मसान्ि  भन्दा अगाडी नै 
र्वद्यालर्लाई भकु्तानी गरी बैंक खािा रोक्का राख्न ेर कार्ा सम्पन्न पेश भएपतछ मार बैंक खािा फुकुवा 
गने जनाएकोमा कार्ाालर्ले पेश गरेको र्ववरर्मा सो तनकासालाई पेश्कीको रुपमा देखाएको छ । 
देहार्बमोर्जमको रकम आतथाक वषाको अन्त्र्मा बजेट र्फ्रज हनु नददने उदेश्र्ले तनर्मावलीमा भएको 
व्र्वस्था र्वपरीि भकु्तानी गरेकोमा कार्ा सम्पन्न भई नसकेकोले कार्ा सम्पन्न गरेको प्रमार् पेश गरी 
असलु फर्छ्यौट गरी तनर्तमि गनुा पने रु 11200000 

क्र.सं. र्वद्यालर्को नाम भकु्तानी रकम 
1.  भवानी प्रा.र्व गरुासे 1600000 

2.  बराह आ.र्व. नतसाङ्ग डाडा 1600000 

3.  भैरव आ.र्व घटे्टघारी 1600000 

4.  जनजागरर् प्रा.र्व. 1600000 

5.  ने.रा. आ.र्व. धतनगाउ 1600000 

6.  मानेश्वर आ.र्व कररर्पानी 1600000 

7.  लक्ष्मी प्रा.र्व. 1600000 

 जम्मा 11200000  
 

44.  औषधी खररद – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस 
लाख रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन 
गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कने व्र्वस्था भए छ । गाउपातलकाले रु.  955575,51  
को औषतध खररद गरेको छ । र्स सम्बन्धी देर्खएको व्र्होराहरु र्न्नानसुार छनाः  

44.1.  आपूतिा भएका औषधी एंवम सर्जाकल समान स्टोर दार्खला हनुअुर्घ स्पेशीर्फकेशन अनसुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गना सर्कएन ।  

44.2.  औषतधको र्जन्सी र्किावमा आम्दानी बाधँ्दा खररद गरेको र र्जल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको खलु्ने 
गरी व्र्वर्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको,  
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44.3.  औषतधको खचा घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपनेमा एकमषु्ट घटाउने गरेको ।  
 िसथा औषतधको खररद, आपूिी, दार्खला िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनेु गरी अतभलेख 

राख्न,े िोकीएको गरु्स्िर अनसुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद 
गररएको औषतधको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बाकंी रहेको 
औषतधहरु र्जम्मेवारी सारी र्जन्सी अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

45.  छुट ग्रडेाः तनजामिी सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख २ वमोर्जम िलवी प्रतिवेदन पाररि गरेर मार 
िलव िथा ग्रडेवापि खचा लेख्न ु पदाछ ।कार्ाालर्ले छुट ग्रडे वापि कमाचारी लाइ  एकमषु्ट  रु  
६९९७०  भकु्तानी गरेकाले सो दररेटवाट ग्रडे पाउने अथामन्रालर्को र्स्वकृति र सम्वर्न्धि तनकार्वाट 
तनजले पाउने ग्रडे संखर्ा रकम र्र्कन गरी पास गरेको िलवी प्रतिवेदन अनसुारको भकु्तानी ददनपुने 
देर्खन्छ ।  
 
भौन ।तमिी कमाचारीको नाम भकु्तानी भएको ग्रडे रकम 

३७७।२०७६।१२।२४ धमाराज थापा ६९९७० 
 

46.  बन्दाबन्दीको पाररश्रतमकाः गररब घर पर्हचान िथा पररचर् पर र्विरर् कार्ाार्वतध, २०७५ को २३(६) 
मा गर्कले संकलन गरेको र्ववरर् पठाउन ईन्टरनेट खचा वापि प्रतिव्र्र्क्त प्रतिमर्हना रू २००० र 
२३(८) मा भ्रमर् खचा वापि दैतनक रू ३०० भकु्तानी गने उल्लेख छ । पातलकाले तनम्नानसुारका 
कमाचारी लाई २०७६ चैर ११ देर्ख २०७७ जेष्ठ ३१ को अवतध सम्म नेपाल सरकार बाट घोर्षि 
बन्दाबन्दीको समर्मा काम सम्पन्न नगरेिा पतन ईन्टरनेट खचा वापि रू 27330 भकु्तानी गरेको 
देर्खएकोले काम नगरेको अवतधमा समेि भकु्तानी गरेको ईन्टरनेट खचा असलु गनुापने रू........... 27330 
क्र .सं. कमाचारीको नाम ददन ईन्टरनटे खचा  

1.  गोपाल जरंगा मगर 82 5466 

2.  र्वष्र् कुमारी कठार्ि 82 5466 

3.  चन्द्रकला सलामी मगर 82 5466 

4.  कुशूम शाही 82 5466 

5.  प्रतमला थापा 82 5466 

 जम्मा   27330  
 

47.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम –  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू 
गराउन एवम ्सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उदे्दश्र्ले 
स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम 
संचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम नगरपातलकाले बेरोजगारको ि्र्ाङ्क अद्यावतधक 
गरेर, सचुीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमकीकरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार 
कार्ाक्रममा संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ाालर्ले बेरोजगारको सूर्चमा 
समावेशलाई प्रथतमकीकरर् गरेको छैन । साथै श्रतमकको संखर्ा पतन अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको 
उदे्दश्र् अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी कार्ाान्वर्न भएको पाईएन । र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् 
िहतभरका वडाहरुमा सडक, तसंचाई कुलो तनमाार् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी र्स वषा 
519 जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु.43,44,059।०० खचा गरेको छ । लर्क्षि वगालाई 
औषि 10.84  ददन रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्ाक्रम खचा समेि खचा  
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लेखेका छन ्। उक्त खचावाट लर्क्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना 
िथा दीघाकालीन रोजगारी सजृाना भएको देर्खंदैन  

 समानीकरर् पूरँ्जगििफा   

48.  कार्ासम्पादन जमानि :– सावाजतनक खररद तनर्मावली,  २०६४ को तनर्म ११० मा कार्ा सम्पादन 
जमानिको म्र्ाद ममाि सम्भार अवतध भन्दा १ मर्हना बर्ढ अवतध हनु ुपने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 
देहार्बमोर्जमको तनमाार् कार्ा गना तनमाार् व्र्वसार्ीसँग सम्झौिा गदाा पेश गरेको कार्ासम्पादन 
जमानिको अवतध तनर्मावलीले िोकेको भन्दा कम अवधीको भएकोले तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था 
बमोर्जम ममाि सम्भार अवतध भन्दा १ मर्हना बर्ढ अवतध भएको कार्ासम्पादन जमानि पेश गनुापने रु 598000 
क्र.
सं.  

भौ .नं .
तमति 

र्ोजनाको नाम फमा कार्ा सम्पादन 
जमानिको र्ववरर् 

अवतध हनुपुने 
अवतध 

रकम 

1.  3-

2076/

6/3 

कृर्ष संकलन केन्द्र 
भवन तनमाार् 

प्रददप 
तनमाार् 
सेवा 

Agricultural 

Development 

Bank 

PB209/0127/484

2/19 

2076

/4/9 

2077

/5/9 

120000 

2.  16-

2076/

7/7 

सावाजतनक शौचालर् 
तनमाार् िथा 
आल्मतुनर्म पारटे्सन 
िारवार 

प्रददप 
तनमाार् 
सेवा 

Agricultural 

Development 

Bank 

PB209/0130/180

5/19 

2077

/1/6 

2077

/10/3

0 

88000 

3.  
स्थानीर् 
पवुााधार 
र्वकास 
साझेदारी 
कार्ाक्रम 

जनज्र्ोिी मा .र्व भवन 
तनमाार् 

मातलका 
तनमाार् 
सेवा 

Nepal 

Banfgladesh 

Bank NB:028 

PB:00031/21 

2077

/9/29 

207

8/10/

29 

390000 

  जम्मा   
  598000 

 

 
49.  बेररिको कर र्वजक:  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म १७ अनसुार मूल्र् अतभवरृ्र्द् 

करमा दिाा भएको प्रत्रे्क व्र्र्क्त वा फमाले कुनै वस्ि ुवा सेवा आपतुिा गदाा अनसुचुी ५(क) वमोर्जमको 
ढांचामा कर र्वजक जारी गरी पेश गनुापने व्र्वस्था छ ।  कार्ाालर्ले तनम्नानसुार फमालाई भकु्तानी 
गरकोमा सो फमाहरुले जारी गरेको र्वजकमा तनम्नानसुार कैर्फर्ि देर्खएको मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर रकम 
रु. 146286.99 सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्बाट कर समार्ोजन गरेको प्रमार् पेश गनुापने  
रु 146286.99 

क्र.
सं. 

भौ.नं. तमति भकु्तानी 
पाउनेको 
नाम 

प्र्ान 
नं. 

र्वजक 
तमति 

र्वजक 
नं. 

र्वजक 
रकम 

समार्ोज
न गनुा 
पने 

मअुकर 
कर 
रकम 

कैर्फर्
ि 
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1.  3-2076/6/3 प्रतदप तनतााण 

सेवा 

30286

2270 
- 01 79718

3.95 

51816.

6 

तमति. 
केरमेट 
गरेको 

2.  62-

2076/11/0

4 

आई ए 

ईम्भजजतनयररङ्ग 

वका सप 

60134

6013 

2076/10

/23 

- 21570

0 

28041 र्वजक 
नं. 
नभएको 3.  - 21569

9.09 

28040 

4.  - 147 24708 3221.4 तमति 
नभएको 

5.  63-

2076/11/0

4 

2076/10

/23 
- 21569

9.09 

28040 र्वजक 
नं. 
नभएको 

6.  158-

2077/3/28 

रारा 

ईम्भजजतनयररङ्ग 

वका सप 

60735

1064 

2077/3/

8 
- 54830

.75 

7127.9

9 

  जम्मा     
14628

6.99 

 

 

50.  नन फाईलर ; मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १९(१) मा करदािाले प्रत्रे्क कर अबतधको 
कर सो अबधी समाप्त भएको तमतिले २५ ददन तभर बझुाउन ुपने उल्लेख छ।कार्ाालर्ले तनम्नानसुार 
फमालाई भकु्तानी गरकोमा सो फमाहरु नन फाईलर रहेको देर्खदा  मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर रकम रु. 
1032591.16 सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्बाट कर समार्ोजन गरेको प्रमार् पेश गनुापने  रु 1032591.16 
क्र.
सं. 

भौ.नं. तमति भकु्तानी 
पाउनेको 
नाम 

प्र्ान 
नं. 

र्वजक 
तमति 

र्वजक 
नं. 

र्वजक 
रकम 

समार्ोज
न गनुा 
पने 

मअुकर 
कर 
रकम 

ननफाइ
लर 
रहेको 
तमति 

1.  106-

2077/2/26 

मातलका 
तनमाार् सेवा 

30173

7865 

2077/2/

21 

39 1907620 247990.6

7 

 2076
/M/9 

2.  172-

2077/3/31 
2077/3/

31 
60 1604145 208538.8

5 

3.  2077/3/25 58 875268 56896.28 
4.  51-2076/11/4 

शसिा 
Rara 
Medical 
AAnd 
Surgical 
Distribution 
Pvt.ltd. 

606646

824 

2076/10/2

7 

56 143370 18638.1 2076/
M/2 

5.  
स्थानीर् पवुााधार 
र्वकास साझेदारी 
कार्ाक्रम 

मातलका 
तनमाार् सेवा 

30173

7865 

2077/2/21 38 1626061.1

6 

211388.7

3 

2076/
M/9 

6.  2077/3/25 59 850217.9

5 

110528.3

3 
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7.  1-2077/3/28 माँ लक्ष्मी 
टे्रडसा एण्ड 
सप्लार्सा 

607691

409 

2077/3/21 072 1373924.

69 

178610.2 2076/
M/2 

  जम्मा     
10325

91.16 

 

 

51.  परामशा सेवा – सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को  तनर्म १२ मा सावाजतनक तनकार्मा कार्ारि 
जनशर्क्तबाट नभ्र्ाउने र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्ा अनसुार परामशा सेवाको लागि अनमुान िर्ार 
गरी प्रतिस्पधााको माध्र्मले खररद गनुापने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले लागि अनमुान िर्ार पादाा 
प्रर्ोग गरेको नम्सा समेि स्वीकृि गरेको देर्खएन ।  गाउँपातलकाले देहार्अनसुारका परामशा सेवाको 
खररदमा गदाा प्रतिस्पधाा नगराई सोभैm खररद गरी रु. 4541394.68 खचा लेखेका छ । गाउँपातलकाले 
स्थानीर् र्वकासमा टेवा पगु्ने िथा दीधाकालीन पजुी तनमाार् हनेु मागमा आधाररि आर्ोजनाको छनौट 
भएपतछ लाभ लागि र्र्कन गरी उपलब्ध जनशर्क्तबाट हनु नसक्ने कार्ाको लातग प्रतिष्पधााको माध्र्मले 
परामशा सेवा खररद गनपुनेमा सो गरेको देर्खएन ।र्स सम्बन्धमा देर्खएका थप व्र्होरा तनम्नानसुार 
छनM्   

51.1.  सोझै खररदाः   सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को पररच्छेद– ६ मा सावाजतनक तनकार्ले परामशा 
सेवा खररद गना परामशादािाले कार्ाक्षेरगि शिा िर्ार गनुापने, खलु्ला रुपमा आशर्पर माग गरी सर्क्षप्त 
सचुी िर्ार गनुापने, संर्क्षप्त सचुी मध्रे्बाट ३० ददनको समर् ददई प्रस्िाव माग गनुापने िथा परामशादािाको 
र्ोग्र्िा र अनभुव समेिको आधारमा मूल्र्ांकन गरी छनौट गनुापने उल्लेख छ । सोही तनर्मावलीको 
तनर्म ७०(२) मा सावाजतनक तनकार्ले २० लाख भन्दा बढी १० करोड रुपैर्ासम्म लागि अनमुान 
भएको परामशा सेवा खररद गनुापरेमा रार्िर्स्िरको आशर्परदािा तबच मार प्रतिस्पधाा गराई आशर्पर 
माग गनुापने उल्लेख छ ।  

   गाउँपातलकाले र्स वषा र्वतभन्न सडकहरुको र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार गना भतन तनम्नानसुारका 
र्वतभन्न परामशादािासंग सम्झौिा गरी कार्ा गरेको देर्खर्ो । कार्ाालर्ले परामशादािा छनौट गदाा कुनै 
३ वटासंग कोटेसन माग गरी घर्टवालासंग सम्झौिा गरेको िथा २० लाख रकम भन्दा थोरै कम 
मारको रकममा सम्झौिा गरेको देर्खन्छ । एउटै प्रकृतिको कार्ालाई प्र्ाकेज बनाई तनर्मावलीको 
व्र्वस्था अनूरुप रार्िर्स्िरको आशर्परदािा तबच प्रतिस्पधाा गराई प्रतिस्पधाात्मक मूल्र्मा परामशा सेवा 
खररद गनुापनेमा रु. २० लाख रुपैर्ाकँो हाराहारीमा र्वतभन्न ३ परामशादािालाई टुक्रा टुक्रा पारी DPR 
गना सम्झौिा गदाा अपेक्षाकृि रुपमा गरु्स्िरीर् एवं तमिव्र्र्ी रुपमा कार्ा सम्पन्न भर्ो भतन र्र्कन गना 
नसर्कएकोले उक्त खचा रकमलाई तनर्तमि मान्न नसर्कएको, रु. 

3547392.5

4 

 
क्र.सं. भौ.नं. तमति फमाको नाम कामको र्ववरर् भकु्तानी 
1 8-2076/6/9 Nepal Environment and 

engineering consultancy 

Pvt.Ltd. 

DPR of Mashina-Chepang 

Road 
1925904.20 

DPR of Odatal Damar 

Baddichaur Road 

2 9-2076/6/9 Rural Engineering 

Consultant Service 

BPR of Bankhal Bhumi 

Beureni Road 
1621488.34 

DPR of Kalyan Syaule 

Ghodaankhe Road  
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DPR of Kalyan Karang 

Karnali Road 

  जम्मा  3547392.54 

 
51.2.  र्स्िो अध्र्र्न कार्ा गराउँदा लाग्ने खचाको लागि अनमुान िर्ार गदाा कुनै आधार नतलई स्वीकृि 

बजेट बमोर्जमकै रकम खचा गरेको उपर्कु्त देर्खएन । डी.पी.आर.िर्ार गदाा गाऊँपातलकाको प्रार्वतधक 
जनशर्क्त प्रर्ोग नगनााको कारर् स्पष्ट गदै  आगामी ददनमा गाऊँपातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्तबाट र्स्िो 
कार्ा गराउन ुपदाछ । साथै र्सरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोजनाहरु कार्ाान्वर्नमा गएको 
समेि नदेर्खएकोले खचाको साथाकिा समेि देर्खएन ।  

52.  सोझै खररदाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५(१क) मा रु. ५ लाख सम्मको 
मालसामान सोझै खररद गना सर्कने िथा तनर्म ८५(१ख) एक आतथाक वषामा एकै पटक वा पटक 
पटक गरी सीमाभन्दा बढी रकमको वा एउटै व्र्र्क्त, फमा, कम्पनी वा संस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी 
सोझै खररद गना नहनेु उल्लेख छ । तनर्म ८ अनसुार वार्षाक खररद र्ोजना बनाई सो अनसुार तसलबन्दी 
दरभाउपर िथा बोलपर आव्हान गरी खररद कार्ा गनुापनेमा सो अनसुार नगरी तसधै खररद र एउटै 
आपूिीकिाा  सँग पटक पटक खररद गरेको पाइर्ो । गाउँपातलकाले र्ो वषा तनम्नानसुार को खररद 
गदाा र्ोजना बनाई एक मषु्ट र्शलवन्दी दर भाउ परमा कम लागिमा खररद गनुा पनेमा सो नगरी 
ल्र्ापटप, कम्प्र्टुर िथा र्प्रन्टर पटक पटक गरेर सोझै खररद गरी रु1214835 भकु्तानी गरेको 
देर्खन्छ । तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपररि भएको खररदलाई तनर्म सम्मि मान्न नसर्कने 
रु.......... 1214835 

क्र.सं. सामानको नाम संखर्ा खररद तमति खररद गरेको फमा भकु्तानी रू 

1.  ल्र्ापटप 1 2076/7/6 एर्क्सस कम्प्र्टुर सेन्टर 79100 

2.  र्प्रन्टर 1 2076/7/6 एर्क्सस कम्प्र्टुर सेन्टर 25990 

3.  डेस्कटप २ 2076/9/23 आई तिम सोलसुन 103282 

4.  र्प्रन्टर 1 2076/9/23 आई तिम सोलसुन 24182 

5.  फोटोकपी मेतसन 1 2076/9/23 आई तिम सोलसुन 72320 

6.  ल्र्ापटप १ 2076/9/28 अल्फा ब्रोदर 79100 

7.  र्प्रन्टर 1 2076/9/28 आई तिम सोलसुन 25538 

8.  ल्र्ापटप 1 2076/10/4 आई तिम सोलसुन 94666 

9.  डेस्कटप 1 2076/12/9 ईन्फोतसस नेपाल 65000 

10.  डेस्कटप 1 2076/12/9 ईन्फोतसस नेपाल 130000 

11.  फोटोकपी मेतसन 1 2076/12/9 ईन्फोतसस नेपाल 64000 

12.  र्प्रन्टर 3 2076/12/10 एर्क्सस कम्प्र्टुर सेन्टर 74580 

13.  डेस्कटप 2 2076/12/10 एर्क्सस कम्प्र्टुर सेन्टर 160460  
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14.  डेस्कटप 1 2076/12/10 एर्क्सस कम्प्र्टुर सेन्टर 65879 

15.  डेस्कटप 1 2077/3/5 ददपर्शखा ईन्टरनेशनल 59999 
16.  र्प्रन्टर 1 2077/3/16 एर्क्सस कम्प्र्टुर सेन्टर 24860 

17.  डेस्कटप 1 2077/3/16 एर्क्सस कम्प्र्टुर सेन्टर 65879 

   जम्मा  1214835 

 
53.  ईन्धन खचााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०64 को ३६(८) अनसुार कुनै रकमको भकु्तातन ददंदा 

ररि पगेु वा नपगेुको जांच गनुा पदाछ ।गाउँपातलकाले जे.तस.र्व. प्रर्ोग गरी बाटो स्िरोन्निी गरेको भतन 
ईन्धन खचा वापि ददपमाला आर्ल स्टोरलाई तनम्नानसुारको भकु्तानी गरेकोमा सो को लागि अनमुान 
िथा कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन नभएकोले के कति काम वापि सो ईन्धन खचा भएको हो र्र्कन गना नसेको 
रु. 

588577.8

4 
क्र.सं. भौ नं. तमति र्ोजना भकु्तानी 

1.  20-2076/7/26 कल्र्ान स्र्ाउले टुनापानी सडक तनमाार् िथा स्िरोन्निी 175749.99 

2.  28-2076/9/7 वडा नं. ७ सडक 96999.99 

3.  50-2076/10/13 वडा नं. ७ सडक 170297.87 

4.  69-2076/116 वडा नं. ७ सडक 145529.99 

  जम्मा 588577.84 

 
 

54.  हार्जरी मेतसनाः 31-2076/9/16 आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०64 को ३६(८) अनसुार कुनै 
रकमको भकु्तातन दददा ररि पगेु वा नपगेुको जांच गनुा पदाछ । कार्ाालर्ले हार्जरी मेतसन जडान वापि 
एक्सेस कम्प्र्टुसा एण्ड सप्लार्सा लाई रु. 154524।00 भकु्तानी गरेकोमा हाल सम्म त्र्ो मेतसन 
प्रर्ोगमा आएको देर्खएन । कार्ाालर्लाई आवश्र्क पने सामान मार खररद गरर खचा प्रकृर्ालाई 
तमिव्र्र्ी वनाउन ुपदाछ ।  

55.  नापजाचँाः  सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 117 मा प्रार्वतधकले नापजाँच गरी कार्ा 
सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुा पने उल्लेख छ । गाउँपातलकाले उपभोक्ता सतमति सग ँसम्झौिा गरी 
तनम्नानसुारको काम गदाा दबैु र्ोजनाको लागि अनमुान, र्शषाकगि नापी मानको पररमार् िथा कार्ासम्पन्न 
समेि समान रहेको देर्खदाँ सो र्ोजनाहरु स्थलगि रुपमै गई नापजाँच गरी कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार 
गरेको हो भतन र्र्कन गना सर्कएन । र्स सम्बन्धमा कार्ाालर्ले र्र्कन गनुा पने रु... 985158 
क्र.सं. भौ.नं.तमति र्ोजनाको नाम लागि अनमुान सम्पन्न  भकु्तानी 

1.  63-2076/11/4 लेखगाउँ आमासमहु 
भवन तनमाार् 

557175.23 549953.69 492579 

2.  62-

2076/11/4 

खका  आमा समहु 
भवन तनमाार् 

557175.23 549953.69 492579 

  जम्मा   985158 
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56.  कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार लागि 
अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कर्न्टन्जेन्सी खचा समावेस गना सर्कने 
र  नेपाल सरकार अथा मन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनर्ार्अनसुार खचा गदाा पूजँीगि 
प्रकृतिको २ प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचा ३ प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी खचा गना सर्कने ब्र्वस्था  
गरेको छ । कार्ाालर्बाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम खचाबाट 5 प्रतिशि का 
दरले तबलबाट र्स्िो रकम कट्टी गने गरेको छ । कार्ाालर्ले आ.व २०७६/७७ मा कन्टीन्जेन्सी 
बापि रु 2119473 कट्टी गरेको छ । र्सरी कट्टी गरेको रकमको कार्ाक्रमगि कर्न्टन्जेन्सी 
रु.733747 खचा गरेिा पतन स्पष्ट अतभलेख खडा गरेको देर्खएन ।   

57.  कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै तनमाार् 
कार्ा सम्पन्न भई रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमाचारीबाट जाँचबझु गराई 
कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुा व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले उल्लेर्खि कानूनी व्र्वस्था बमोर्जम 
रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइएन । कानूनी 
व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा स्वीकृि िइङ तडजाइन वा स्पेतसर्फकेशन बमोर्जम 
भए नभएको र्र्कन हनु सक्ने अवस्था ददखएन ।  

58.  सावाजतनक परीक्षर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले 
सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्ाक्रमको सामार्जक परीक्षर् अन्िगाि 
सावाजतनक परीक्षर् र सावाजतनक सनुवुाई गनुापने व्र्वस्था बमोर्जमको कार्ा भएको पाइएन । सावाजतनक 
परीक्षर्को अभावमा आतथाक कारोबारमा जवाफदेर्हिा र पारदार्शिाको प्रबध्दान गने कार्ामा बाधा पने 
देर्खन्छ । तनर्मानसुार  सावाजतनक परीक्षर् र सावाजतनक सनुवुाई गररनपुदाछ ।  

59.  गरु्स्िर परीक्षर् - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनसुार सावाजतनक 
तनकार्ले आपतुिा गरेका मालसामान सम्झौिामा उल्लेर्खि प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेसन र गरु्स्िर वमोर्जम 
भए नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुा गराउन ुपने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले तनमाार् व्र्वसार्ी िथा 
उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराएकोमा तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग हनेु सामानको गरु्स्िर परीक्षर् गरेको 
पाइएन । केही उदाहरर् देहार् बमोर्जम छन ्।    
तस.नं तनमाार् कामको र्ववरर् लागि अनमुान सम्झौिा रकम 

१ Neware Water Suply Project 3998547.79 3291422.04 

२ Construction Of Odatal Dipboring 200 

mm dia Tubewell Poewr 
2252702.88 2252702.88 

३ Badhichaur Irrigation Project 2371579.23 2371579.23 

 
 

 समानीकरर् चालिुफा   
60.  भाडााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०64 को ३६(८) अनसुार कुनै रकमको भकु्तातन दददा ररि पगेु 

वा नपगेुको जांच गनुा पदाछ । कार्ाालर्का कमाचारीले आवास सरु्वधा पाउने व्र्वस्था नभएकोमा 
कार्ापातलकाले पदातधकारी िथा आवासका लागी र स्टोर प्रर्ोजन वापितनम्नानसुारको घरभाडा वापि रु 
३६४८००   खचा लेखेको तनर्म सम्मि नदेर्खएको रु 364800 
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घर धनी प्रर्ोजन वार्षाक घरभाडा रकम 

भवनतसह तसजापति गाउँपातलका आवास २२४४०० 

लतलिा दलाामी उपाध्र्क्ष आवास ९२४०० 

रतमिाकुमारी शाही स्टोरप्रर्ोजन ४८००० 

जम्मा  ३६४८००। 

   
 

 
61.  गि आ व को भकु्तानी: आतथाक कार्ार्वधी तनर्मावली २०६४को ४० (७)  अनसुार चाल ुवषाको वजेटले 

नखाम्ने गरी वर्ढ खचा हनेु गरी दार्र्त्व तसजाना गना हदैुन िर र्वषशे कारर् एवं पररर्स्थतिवस उपतनर्म 
८ मा उल्लेर्खि खचा र्शषाकहरुमा चालवुषाको वजेटले नखामेको खचा व्र्होनुा पने भएमा र्वल भपााइ 
वमोर्जमको रकम आगामी वषामा भकु्तानी ददन ुपने कारर् खोली मलेपले िोकेको ढांचामा भकु्तानी  ददन 
वांकीको कच्चावारीमा चढाइ वार्षाक आतथाक र्ववरर् िर्ार गरी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् वा 
प्रदेश लेखा इकाइ कार्ाालर्वाट प्रमार्र्ि गराइ राख्न ु पनेमा सो नगरर तनम्नानसुार भकु्तातन भएको 
देखीएको छ।  
भौन ।तमिी भकु्तानी रकम र्ववरर् 

५५६।२०७७।३।२५ २००००। सदस्र्िा शलु्क 

७१।२०७६।६।१३ १६००००। औषतध खचा 
५३।२०७६।६।१० १३०८००। आमासरुक्षा 
१५५।२०७६।८।१७ १५८७००। सभासंचालन िथा खाजाखचा 
१५६।२०७६।८।१८ ३०००००। सचुना प्रकाशन 

 

 
62.  र्शषाक फरक पारी खचा:  आतथाक कार्ार्वधी तनर्मावली २०64 को तनर्म ३५(२) मा खचा गने वा 

खचाको तनकासा ददने अतधकारीले स्वीकृि वजेट तभर र सम्वर्न्धि खचा र्शषाकमा रहेर गनुा पदाछ र 
खचा गना वांकी छ भने सो को र्वचार गरी खचा गने र  खचा गना तनकासा ददनपुने व्र्वस्था गरेको छ 
।कार्ाालर्ले तनम्नानसुारको खचा गरेकोमा जनु र्शषाकवाट खचा लेख्नपुने हो सो नगरी फरक र्शषाक 
वाट खचा लेर्ख भकु्तानी गरेको देखीएको ले र्सरी तनर्म र्वपरीि खचा लेखी भकु्तानी गरेको रकम तनर्म 
सम्मि देखीएन ।केही उदाहरर् तनम्न रहेका छन 

भौन ।तमिी लेख्नपुने खचा र्शषाक लेखेको खचा र्शषाक भकु्तानी रकम 

३८०।२०७६।१२।२४ पोशाक भत्ता सेवा शलु्क ३५००००। 

४६।२०७६।६।९ परु्जगि भैपरी चाल ु ४४७३९२। 

५८८।२०७७।३।२९ गातडभाडा र्वर्वध २५०००। 

६०६।२०७७।३।३० ममाि र्वर्वध २०३००।  
 

63.  तबल भरपाई नभएको - आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम खचा लेखदा 
खचाको तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले तनम्नानसुार खचा लेखेकोमा 
सोको भपााइ प्रमार् संलग्न नगरेको हनुाले सो को प्रमार् पेश गनुा पने देखीएको रु 876475 

भौन तमति भकु्तानी रकम 

६२६।२०७७।३।३१ २५००० 

६२७।२०७७।३।३१ २०००० 

६१२।२०७७।३।३१ २५००० 

६०३।२०७७।३।३० १७४२०० 
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६०४।२०७७।३।३० २३६२०० 

६०५।२०७७।३।३० १७४२०० 

५६१।२०७७।३।२ ९८८७५ 

३७६।२०७६।१२।१३ १२३०००। 
जम्मा ८७६४७५  

64.  माईनटु - आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम खचा लेखदा खचाको तबल 
भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । र्वतभन्न वैठक भत्ता भकु्तानी गदाा माइन्र्टु वेगर भकु्तानी 
ददएको देखीएकोले सो को प्रमार् पेश गनुा पने रु 342300 

भौन तमिी खचा रकम र्ववरर् 

६९।२०७६।६।१२ ६३००० पदातधकारी वैठक भत्ता 
१२५।२०७६।८।५ १५३०० अपरेटर छनौट सतमिी 
284-2076/10/28 264000 पदातधकारी वैठक भत्ता 
जम्मा 342300  

 
 

64.1.  ६५।२०७६।६।१२ कार्ापातलका सदस्र् रोशतन सनुवुारले वैठक भत्ता वापि रु १२७५ भकु्तानी 
लीएकोमा वैठकमा उपर्स्थिी वेगर भकु्तानी लीएको देखीएकोले उक्त रकम दार्खला गनुा पने देखीएको 
रु 1275 

65.  भ्रमर् खचा :  कर्ााली प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७७ िथा भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोर्जम कार्ाालर्को काममा कमाचारी िथा 
पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देर्खएका व्र्होराहरु देहार् बमोर्जम छन ्.  

 अतधकांश भ्रमर्को उदे्दश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ाालर्कै कामका लातग भएको हो भनी 
सतुनर्िि हनेु र्वश्वसनीर् आधार नदेर्खएको । 

 तनर्मानसुार भ्रमर् अतभलेख खािा नरहेकाले पदातधकारी िथा कमाचारीको भ्रमर् सम्बन्धी 
एर्ककृि र्ववरर् प्राप्त हनु नसकेको । 

 भ्रमर् पिाि ्िोर्कए बमोर्जम भ्रमर् प्रतिवेदन पेश नगरी अतधकांश भ्रमर्को भ्रमर् खचा 
भकु्तानी गने गरेको ।   

 कतिपर् भ्रमर्हरु पातलका वा कार्ाालर्सँग असम्बर्न्धि नगर/गाउँपातलका गएको जनाई सो 
वापिको खचा भकु्तानी गने गरेको ।  

 स्पष्ट प्रर्ोजन बेगर वडा अध्र्क्ष सर्हिका पदातधकारीको ७ ददनको भ्रमर् आदेश स्वीकृि 
गरी भकु्तानी गने गरेको ।  

      अिाः स्पष्ट प्रर्ोजन र उदे्दश्र् बेगर अतधकांश ७ ददनको समर्ावधी राखी भ्रमर् खचा भकु्तानी 
गरेको अवस्थाबाट भ्रमर् खचा भकु्तानीमा दरुुपर्ोगको सम्भावना देर्खर्ो । त्र्सैले िोर्कएको काननुी 
व्र्वस्थाको पालना गदै भ्रमर् खचामा हनु सक्ने अतनर्तमििा र दरुुपर्ोग तनर्न्रर् गना भ्रमर् आदेश 
स्वीकृि गने पदातधकारीले ध्र्ान ददनपुदाछ ।    
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66.  भ्रमर् र्वल स्वीकृि नगरी भ्रमर् खचा:  भ्रमर् खचा तनर्मावली २०64 को तनर्म १८ मा भ्रमर्मा खर्टने 
कमाचारी वा पदातधकारीले भ्रमर् समाप्त भएपतछ तनर्मानसुार पाउने दैतनक िथा भ्रमर् खचाको र्वल भरी 
भ्रमर् प्रतिवेदन साथ आवश्र्क र्वल भपााइ सम्वर्न्धि कार्ाालर्मा पेश गनुा पने उल्लेख छ ।कार्ाालर्को 
र्वभीन्न पदातधकारी िथ कमाचारीले  तनम्नानसुार भ्रमर् र्वल पेश गरी भकु्तानी गरेकोमा अतधकांश भ्रमर् 
र्वल नै स्वीकृि नगरी भकु्तानी तलएको देखीएको ले र्सरी भ्रमर् र्वल स्वीकृि नगरी रु  ९३९२९०। 
भकु्तानी गरेको छ।उदाहरर्को रुपमा तनम्नानसुार छन।  
गोभौन तमिी भकु्तानी रकम कैर्फर्ि 

६१६।२०७७।३।३१ ८३७१४० र्वतभन्न पदातधकारी िथा कमाचारी 
१०७।२०७६।७।२६ ७५०० कार्ाालर्को सामान खररद गना 
५२।२०७६।६।१० ५३०० कार्ाालर्को सामान खरीद गना 
 ५३००  

१८।२०७६।२०७६।६।६ ७९०० कार्ाालर्को काम 

३०७।२०७६।११।१२ ७५०० कार्ाालर्को सामान खररद गना 
४२०।२०७७।२।६ ६४८५० कार्ाालर्को काम र्वतभन्न कमाचारी 
१३६।२०७६।८।१२ ३८००। परीक्षा संचालन  

 
67.  भ्रमर् आदेश वेगर भ्रमर्ाः ४१९।२०७७।२।६ भ्रमर् खचा तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३ अनसुार 

भ्रमर् आदेश वा तनर्ार् र्वना भ्रमर् खचा गनेगरी भ्रमर् गना वा काजमा जान नहनेु व्र्वस्था 
छ।कार्ाालर्का तनम्नानसुारका कमाचारीहरुले भ्रमर् आदेश वेगर दैतनक िथा भ्रमर् भत्ता भकु्तानी तलएको 
देर्खएको ले उक्त रकम सम्वर्न्धि वाट असलु गनुा पने देखीएको रु            59600 

 

भौन तमति कमाचारीको नाम भकु्तानी रकम  

४१९।२०७७।२।६ दगुाा र्व क २५८००। 

खगेन्द्र देव तगरी ३३८००। 

जम्मा  59600  
 

68.  भ्रमर् आदेश स्वीकृि नभई खचााः ५५५।२०७७।३।२५ भ्रमर् खचा तनर्मावतल २०64 को दफा  
३ अनसुार भ्रमर् आदेश वा तनर्ार् र्वना भ्रमर् खचा गने गरी भ्रमर् वा काजमा जान नहनेु व्र्वस्था छ 
।गाउपातलकाले र्शक्षातनिी तनर्म िथा ऐन तनर्मावली सम्वर्न्ध मस्र्ौदा तनमाार् लेखन सम्पादन कार्ाका 
लागी प्रर्शक्षक र्वध्र्ानाथ कोइरालाइ हवाइ जहाज भाडा र अन्र् दैतनक भत्ता गरी रु ४७४५०।भकु्तानी 
गरेकोमा भ्रमर् आदेश स्वीकृि नहनुकुा साथै तनजलाइ उक्तकार्ाका लागी मनोनर्न गरेको आधार प्रमार् 
वेगर खचालेखी भकु्तानी गरेको देर्खएको ले र्सरी र्वनाआधार भकु्तानी गरेको देर्खएकोले उक्त खचा 
लेख्न ेआधार पेश गने अन्र्था स्वीकृिी ददने अतधकारी वाट असलु गनुा पने देर्खएको रु 47450 

69.  भाषा र्शक्षक अनदुानाः– स्थानीर् सरकार संचालन ऐन 2074 दफा ११(ज) मा स्थानीर् िहलाई 
ददएको र्शक्षा सम्बन्धी अतधकारमा गाउँपातलकालाई र्वद्यालर्मा दरबन्दी तसजाना गने िथा र्शक्षक 
तनर्कु्ती गने अतधकार ददएको देर्खदैन। गाउँपातलकामा अवर्स्थि र्वतभन्न  र्वद्यालर्हरुलाई तनजी श्रोिका 
र्शक्षकहरुको िलर्व भपााई राखेर तनम्नानसुार रू  581000 खचा लेखेको छ । शसिा अनदुानबाट 
संघीर् सरकारले र्शक्षा क्षेरको खचाको भार बहन गरररहेको अवस्थामा गाउँपातलकाले र्वकास तनमाार् 
कार्ामा खचा गनुापने र्वत्तीर् समातनकरर्बाट तनजी र्शक्षक नेपाल रार्िर् मा र्व नर्ांवन कौर्शका कुमारी 82000 



 

लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन================29 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

वलामी लाई रू 82000/- खचा गरेको देर्खर्ो । र्वत्तीर्  समातनकरर्बाट लेखेको र्स्िो खचालाई 
तनर्म सम्मि मान्न नसर्कने रु......... 

70.  बैठक भत्तााः ३८६।२०७६।१२।३० कानून वमोर्जम गठन भएका सतमिीहरुमा कार्ाालर् समर्भन्द 
वार्हर वैठक गनुापदाा िोर्कए बमोर्जम वैठक भत्ता पाउने व्र्वस्था भएिापतन अथा मन्रालर् बजेट िथा 
कार्ाक्रम महाशाखाको कार्ा संचालन तनदेर्शका को दफा ७.१.१ वैठक भत्ताको मापदण्ड तस नं १ मा 
एउटै तनकार् र अन्िगािका पदातधकारी कमाचारी वस्ने वैठकमा भत्ता प्रदान नगने उल्लेख छ । 
गाउँपातलकाले वोलपर सम्वन्धी कार्ाकालागी भएका वैठकहरुको   वैठक भत्ता मा कार्ाालर्ले 
तनम्नानसुारको कार्ाालर्कै कमाचारी मार वसी वैठक भत्ता तलएको देर्खएको ले उक्त तनदेर्शका र्वपरीि 
भत्ता भकु्तानी गरेकोले पाउनपुने आधार प्रमार् पेश गने अन्र्था उक्त रकम दार्खला गनुापने रु 77350 

कमाचारीको नाम वैठक संखर्ा भकु्तातन रकम करकदट्ट पतछको  

नेरराज तगरी २२ १८७०० 

राजीमान वढुा ३१ २६३५० 

नारार्र् प्रसाद देवकोटा ३ २५५० 

हस्िवहादरु भण्डारी १८ १५३०० 

प्रमे भारिी १२ १०२०० 

सनु्दर श्रीमाल २ १७०० 

तमनाकुमारी वढुा २ २५५० 

 जम्मा 77350  
 

71.  पदातधकारी वैठक भत्तााः ३८३।२०७६।१२।२६ गाउंपातलकाको ७०औ र ७१ औ आकर्स्मक 
वैठकमा कार्ापातलकाकाका सदस्र्हरु र्वतभन्न पदातधकारीहरुले वैठक भत्ता भकु्तानी तलएको देखीएको 
छ। पदातधकारी वस्ने वैठक भत्तामा कमाचारीको समेि संलग्निा रर्ह वैठक भत्ता भकु्तानी लीएको 
देखीर्ो।।कोरोनाको र्वषम पररर्स्थिीमा नेपाल सरकारले चैर ११ देर्ख जेष्ट ३२ गिे सम्म लकडाउन 
वन्दावन्दी घोषर्ा गरेको अवस्थामा समेि उक्तसमर्मा र्सरी वैठक भत्ता भकु्तानी लीएको देखीएको ले 
उक्तरकम असलु गनुा पने देखीएको रु 44650 

कमाचारीको नाम वैठक भत्ता वापिको रकम 

नेरराज तगरी १६५७५ 

डम्वरकुमारी रोकार्ा १२७५ 

राजीमान वढुा १४०२५ 

कृष्र्प्रसाद शमो ७६५० 

राज ुवस्नेि १२७५ 

र्वष्र् ुगरुुङ १२७५ 

इन्द्र वहादरु खरी २५५० 

जम्मा 44650  
 

72.  र्वना प्रर्ोजन वैठकाः ६५।२०७६।६१२ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०64 को ३६(८) अनसुार 
कुनै रकमको भकु्तातन दददा ररि पगेु वा नपगेुको जांच गनुा पदाछ । वैठक भत्ता भकु्तानी गदाा कुन 
अवतधमा कुन कामको लागी वैठक भत्ता वसेको हो प्रर्ोजन खलेुको हनु ुपदाछ ।र्सरी र्वना प्रर्ोजन 25125 



 

लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन================30 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

वैठक वसी देहार्वमोर्जमको वैठक भत्ता भकु्तानी गरेको देखीएको ले सो को प्रमार् पेश गने अन्र्था 
असलु गनुा पने देखीएको रु 
नाम भत्ता रकम  

गरुुप्रसाद अतधकारी १२७५ 

राजीमान वढुा ३८२५ 

पदम काकी २५५० 

ददलीप ढकाल ३८२५ 

िाराराज अतधकारी १२७५ 

दान वहादरु साउद २५५० 

कृष्र्प्रसाद लम्साल १२७५ 

भक्तवहादरु वढुा १२७५ 

चन्द्रासवेुदी ६३७५ 

जम्मा 25125  
 

73.  प्रर्ोजन नखलुी र्वर्वध खचा: आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म मा खचा गदाा ररिपगेु 
नपगेुको र्वचार गनुापने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले तनम्नानसुारको खचा गदाा खचाको प्रर्ोजन खलुाएको 
छैन ।र्स्िा खचालाई तनर्म सम्मि मान्न नसर्कने रु. 197800 

भौन तमिी भकु्तानी रकम 

६८।२०७६।६।१२ ३११००। 

५०७।२०७७।३।१७ ५३८३०। 

६१८।२०७७।३।२१ ७९२८०। 

१७७।२०७६।९।८ १९३९० 

१६०।२०७६।८।२१ १४२००। 

जम्मा १९७८००  
 

74.  ४९३।२०७७।३।११ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०64 को ३६(८) अनसुार कुनै रकमको 
भकु्तातन दददा ररि पगेु वा नपगेुको जांच गनुा पदाछ ।र्सै तनर्मावलीको १४  अनसुार आतथाक प्रशासन 
शाखा प्रमखुले प्रचतलि काननु वमोर्जम प्रकृर्ा नपगेुको आतथाक कारोवारको भकु्तानी ददन वा भकु्तातनको 
तनम्िी तसफाररस गना तमल्दैन।कार्ाालर्ले कोटेशन खररद आदेश वेगर ४ गोटा टार्र ट्युव खररद गरी 
र्वलमार पेश गरेको आधारमा रु १७६००० साझा स्टोसा र्वरेन्द्रनगर सखेुिलाइ भकु्तानी गरेकोले 
आवश्र्किा वेगर खररद भएको देखीएकोले र्सरी खचा लेख्नकेो रकम अतनर्तमि देखीएको रू 176000 

75.  कार्ाक्रम वेगर भकु्तानी:  २३९।२०७६।१०।५ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म 
३६(८)  मा खचा गदाा ररिपगेु नपगेुको र्वचार गनुापने उल्लेख छ । िोर्कएको वजेट िोकीएकै खचा 
र्शषाकमा रहेर खचा गररन ुपदाछ ।कार्ाालर्ले पश ुस्वास््र् िफा  कार्ाक्रम सन्चालन गना र्वुराज थापाले 
रु ३५००००।पेर्श्कलीइ फरर््छ्यौट गरेकोमा तडपीङ ट्याक तनमाार् िथा टे्रजरी तनमाार् गरेकोमा लागि 
इष्टमेट िर्ार नगरर कति रकम कुन प्रर्ोजनका लागी खचा गररने हो कार्ाक्रम स्वीकृि नै नगरी रू 
१७५००० खचा लेखेको देर्खएको ले र्सरी र्वना आधार खचा लेखी भकु्तानी गरेको रकम अतनर्तमि 
देखीएको रु  175000 
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76.  अनदुानको उपर्ोग: ९९।२०७६।७।२६ खररद गरर र्विरर् गरीएका र्वउ हरुको सही सदपुर्ोग 
भएको हनु ुपदाछ ।र्वतभन्न िरकारीका र्वउहरु खररद गना ददतलप ढकालले रु ३२००००।पेर्श्कतलइ 
फछार्ौट गरेकोमा तनम्न व्र्होरा देखीएका छन।  

76.1.   

आलकुो र्वउ २०५१ केर्ज प्रतिकेर्ज रु ३२ का दरले खररद गरी र्विरर् गरेकोमा शोभावति ४० 
केर्ज खतगसरा २० केर्ज तसिा नेपाली १०० केर्ज कर्ावहादरु िारमा ३० केर्ज समेि २२२ केर्जको 
रु ३२ का दरले हनेुरु २०१६ मलु्र् वरावरको उल्लेर्खि कृषक हरुले वझेुको भपााइ पेश हनु 
नआएकोले उक्त खचा लेखेको रकम दार्खला गनुापने देखीएको रु 2016 

76.2.  खररद गरीएका पालङु्गो र्वउ फूलकोतभ धतनर्ा मलुा खोसाानी आदद र्वउ र्विरर् गदाा जग्गालगाउने 
कृषक हरुको क्षेरफल र्र्कन नगरी र्वनाआधार र्विरर् गरेको छ ।आलकुो र्वउ र्विरर् गदाा वर्ढमा 
१०१ के र्ज र कममा १० केर्ज सम्म  र्विरर् गरेको देर्खर्ो ।र्सरी क्षेरफल र्र्कन नगरी र्विरीि 
र्वउहरुको सही सदपुर्ोग भएको छ भन्न ेअवस्था रहेन ।क्षरेफल र्र्कन एवं सर्ह कृषकहरुको पर्हचान 
गरेर मार र्वउहरु र्विरर् गररन ुपदाछ।  

76.3.  वडान २ जनजािी र अपाङ्ग लर्क्षि कार्ाक्रम अन्िरगि शभुम व्रडुर पोल्ट्रीफामा वाट ७०० गोटा 
कुखराको चल्ला रु १४३०००।मा खररद गरी र्वतभन्न जनजािी अपाङ्ग ४० जनालाइ ११ वटाका 
दरले र २६ जनालाइ १० वटाका दरले चल्ला र्विरर् गरेको छ ।िर उक्त र्विरर् गरीएका चल्लाहरु 
प्राप्तगने अपाङ्ग हनु वा होइनन परीचर् खलु्ने परीचर्ात्मक र्ववरर् पेश हनु नआएकोले र्सरी र्विरीि 
अनदुानको सही उपर्ोग भएको छ भन्ने अवस्था रहेन ।  

77.  २८४।२०७६।१०।२८   आतथाक कार्ार्वधी तनर्मावली २०६४को तनर्म ३६(३) अनसुार खचा 
गदाा खचाको र्वल भपााइ सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । र्वतभन्न तमिी मा वैठक वसे वापि कमाचारर 
िथा पदाधीकारी ले वैठक भत्ता रू 264000 भकु्तानी लीएको मा माइन्र्टु सर्हि को वझेुको भपााइ 
पेश गनुा पने देखीएको रु 264000 

78.  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को 3६(८) अनसुार कुनै रकमको भकु्तातन दददा ररि पगेु वा 
नपगेुको जांच गनुा पदाछ ।र्सै तनर्मावलीको १४  अनसुार आतथाक प्रशासन शाखा प्रमखुले प्रचतलि 
काननु वमोर्जम प्रकृर्ा नपगेुको आतथाक कारोवारको भकु्तानी ददन वा भकु्तातनको तनम्िी तसफाररस गना 
तमल्दैन।कार्ाालर्ले र्वतभन्न कामको लागी भाडाको गातड प्रर्ोग गरी खचा लेखेको छ ।भाडा वापिको 
रकम भकु्तानी गदाा उक्तरकम खचा गना उर्चि हो होइन कार्ाालर्कै कामका लागी खचा लेखीएको हो 
होइन उक्त खचा भकु्तानी गना मनातसव हो होइन सोको र्वचार गरी भाडा खचा भकु्तातन गनुा पनेमा सो 
नगरी कार्ाालर् कै गाडी भएको अवस्थामा पटकपटक भाडामा तलई  गातडभाडा भकु्तानी गरेको देखीएको 
छ ।र्स प्रकारको खचामा तनर्न्रर् गररन ुपदाछ। केहीउदाहरर् तनम्न छन।  
  

भौ न ।तमिी भकु्तानी रकम 

१६।२०७६।६।६ १०११०० 

९०।२०७६।७।७ १९७०० 

९४।२०७६।७।२५ ३०००० 

१५४।२०७६।८।१७ १९००० 

१७३।२०७६।९।३ ७२००० 

२०१।२०७६।९।१८ ३०००० 
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२०३।२०७६।९।३ ७२००० 

६०८।२०७६।९।३ १५००० 

जम्मा ३५८७००।  
 सामार्जक सरुक्षािफा   

79.  सामार्जक सरुक्षािफा  बढी तनकासा – सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ ले 
लाभग्राहीको नाम दिाा र नवीकरर्, लगि कट्टा िोर्कएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ा रुपमा नवीकरर् 
गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुापने, प्रत्रे्क बषा लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संखर्ा र्र्कन 
गनुापने, भत्ता र्विरर् गदाा बैंक माफा ि भत्ता र्विरर् गनुापने, सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रमलाई प्रभावकारी 
रुपमा सञ्चलान गना तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुापने, केर्न्द्रकृि सूचना प्रर्ालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावतद्यक 
गने र्जम्मेवारी सामार्जक सरुक्षाको अर्खिर्ारी पाउने सम्वर्न्धि स्थानीर् तनकार्को हनेु व्र्वस्था  गरेको 
छ । िर पातलकाले लाभग्राहीको लगि अद्यावतधक नगरी एउटै चौमातसकमा एकै व्र्र्क्तको नाममा 
दोहोरो तनकासा हनेु गरी दोहोरो खचा लेखेको, मतृ्रू् भइसकेका लाभग्राहीको लगि कट्टा नगरी बढी खचा 
गरेका छन । र्स सम्बन्धमा देर्खएका ब्र्होरा तनम्नानसुार छन ्  

80.  कार्ाालर्ले लेखापरीक्षर्का लातग पेश गरेको अतभलेख अनसुार तनम्न पररचर् पर एव ्नाम उल्लेख 
भएका प्रथम चौमातसकमा मिृक घोर्षि भइ सकेका लाइ समेि दोश्रो चौमातसकमा सामार्जक सरुक्षा 
भत्ता र्विरर् गरेको देखीएकोले तनम्नानसुारको रकम दार्खला गनुा पने देर्खएको रु 48000 

पररचर् पर नम्वर नाम भक्तानी रकम र्ववरर् 

वडा न ५ िफा   
२०२००५१००१०५१ मंगली कामी १२००० िेश्रो चौमातसक 

वडा न ४ िफा     

२००५०७१००४२३५ परवहादरु काकी १२००० दोश्रो चौमातसक 

१९९४१२३०८५६१८ र्हरालाल गरुुङ १२००० दोश्रो चौमातसक 

२००४०३२२००२२२ आइति कामी १२००० दोश्रो चौमातसक 

जम्मा  48०००   
 

81.  वडान ४ िफा : प्रथम चौमातसकमा मतृ्र् ुवा वेपत्ता वा अन्र्र छोतडगएको केर्हपतन नखलेुको र सामार्जक 
सरुक्षा भत्ता र्फिाागरेको अवस्थामा दोश्रो चौमातसकमा वझेुको देखीएको ले पाउन ुपने भए प्रमार् पेश 
गने अन्र्था भकु्तानी भएको रकम दार्खला गनुा पने देखीएको रु 46400 

पररचर् पर नम्वर नाम रकम र्ववरर् 

२०७५०३१८०२३७४ आर्सु पररर्ार १६०० वालवतलका सरुक्षा भत्ता 
२०७३०९१७०३३९२ शंकर कामी १६०० वालवतलका सरुक्षा भत्ता 
२०७२१०२६०२९६५ सार्वरा र्वक १६०० वालवतलका सरुक्षा भत्ता 
२०७३०९२००२६१२ सौगाि सनुार १६०० वालवतलका सरुक्षा भत्ता 
२०६९०४०१०२७७७ ममिा राजी १२००० लोपोन्मखु आददवासी 
२०५४०५०७००११६ लालकुमारी राजी १२००० लोपोन्मखु आददवासी 
२०२६०२२८००३७२ झकुमार्ा खरी १६००० र्वधवाभत्ता (दोश्रो र िेश्रो 

चौमातसक) 
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 जम्मा 46400   
82.  वडान ५ िफा ाः सामार्जक सरुक्षा भत्ता वापिको रकम सम्वर्न्धिले वझेुको हनुपुदाछ ।पेश गरेको लगि 

र्किाव अनसुार सम्वर्न्धि व्र्र्क्तले नवरु्झ अन्र्ले वझेुको अवस्थामा तनम्नानसुारको सामार्जक सरुक्षा 
भत्ता भकु्तानी गरेकोमा सम्वर्न्धिले वझेुको नदेर्खएको सम्वर्न्धिले वझेुको प्रमार् पेश गनुापने रु 32000 

पररचर्पर नम्वर पाउन ुपने व्र्र्क्त वझु्ने व्र्र्क्त भत्ता रकम 

९।३५ वाले थापा भावना १२००० 

७५ भर्वसरा रखाल कमल १२००० 

२०३२०८०६००५७ गौरीमार्ा तसजाली शोर्व ८००० 

 जम्मा  32000  
 

83.  सामार्जक सरुक्षा कार्ााक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को १३ नाम दिाा र नवीकरर्बाट आगामी 
आतथाक वषाका लातग कार्म हनु आएको लाभग्राहीको र्ववरर् प्रत्रे्क स्थानीर् िहले फागनु मसान्ितभर 
र्वभागले सञ्चालनमा ल्र्ाएको व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली (एम.आई.एसं) मा अतनवार्ा रुपमा प्रर्वर्ष्ट 
गनुापनेमा सो गरेको पाईएन । कार्ाार्वतधको पालना गररन ुपदाछ ।  

84.  सामार्जक सरुक्षा कार्ााक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को १६(घ) बैर्कङ प्रर्ाली माफा ि सामार्जक 
सरुक्षा भत्ता र्विरर्मा नगइसकेको स्थानीर् िहको हकमा सम्बर्न्धि वडा सतमतिको रोहवरमा भत्ता 
रकम र्विरर् गनुापनेछ । गाउँपातलकाले र्ो वषा बैंर्कङ्ग प्रर्ाली माफा ि सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् 
गरेको देर्खएन । बैंर्कङ्ग प्रर्ाली माफा ि सामार्जक सरुक्षा भत्ताको र्विरर् गररन ुपदाछ ।  

 र्वपद् व्र्वस्थापन  
85.  सतमति गठन- र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्रे्क 

स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना सदस्र् रहेको स्थानीर् र्वपद् 
व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा िोर्कएबमोर्जमको सतमति गठन गरेको 
र सतमति गठन भएिापतन बैठक बस्ने बाहेक अन्र् कार्ा गरेको पाइएन । ऐनमा िोर्कए बमोर्जम 
सतमति गठन गरी िोर्कएको काम, किाव्र् र अतधकारमा सर्क्रर् बनाउनपुदाछ ।  

86.  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 पररषद कार्ाकारी र प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमतिबाट 
स्वीकृि एकीकृि क्षेरगि नीति िथा कार्ाक्रम अनरुुप हनेु 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 र नगरेको अनगुमन गने, र्वपद् सूचना प्रर्ाली र्वकास र सञ् चालन, ि्र्ाङ्क अद्यावतधक गने, र्वपद् 
घरपररवारको पर्हचान गने, कमाचारी क्षमिा अतभवरृ्र्द्को व्र्वस्था र कार्ाक्रम सर्हिको कार्ार्ोजना 
िर्ारी गरी लागू गने र गराउने सम्बन्धी व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका 
कार्ाहरू गरेको पाइएन । ऐन िथा तनर्मावलीको पालना गनुा र गराउन ुपदाछ ।  

87.  र्वपद् व्र्वस्थापन कोष– र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) 
मा र्वपद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा र्वपद् व्र्वस्थापन कोष रहने र कोषमा रहने 
रकम िथा कोषको सञ् चालन सम्बन्धी व्र्वस्था सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले बनाएको तनर्ममा िोर्कए  
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बमोर्जम हनेु व्र्वस्था छ ।  पातलकाले गि वषाको मौज्दाि समेि 27036940 आम्दानी भई रु 
21193048.67 खचा गरी बाकँी रु 5843891.33 देर्खन्छ ।  

88.  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 ।  

89.  सरकारी िथ सावाजतनक जग्गा संरक्षर्, उपर्ोग िथा हक हस्िान्िरर् ( स्थानीर् सरकार सञ् चाल ऐन, 

२०७४ को दफा ९७ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सरकारी सामदुार्र्क 
िथा सावाजतनक सम्पर्त्तको रेखदेख, ममाि सम्भार र संरक्षर् गनुापने व्र्वस्था छ ।र्स सम्वन्धमा 
तनम्नानसुार देर्खएको छाः  

89.1.  पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सावाजतनक सम्पर्त्तको ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गरेको र अतभलेख राखेको 
पाइएन । पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सम्पर्त्तको रेखदेख ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गनुा  गराउन ुर 
अतभलेख राख न ुपदाछ ।  

90.  खाद्य सरुक्षा कार्ाक्रम:  खाद्य सरुक्षा कार्ाक्रम अन्िरगि कर्ााली प्रदेश भतुम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी 
मन्रालर् बाट रू १७७००००  अनदुान प्राप्त गरी फलफुलको र्वरुवा रोप्ने, नसारी बनाउने  कार्ाका 
लातग खचा गरेको सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्  

90.1.  कर्ााली प्रदेश भतुम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् तनकाशा भएको रकम गाउँपातलकाले 
2077/3/26 मा र्वर्वध कोष खािामा अम्दानी बाँतध खचा लेखेको देर्खन्छ ।  

90.2.  हररर्ाली कृषक समहुले रेशम कृर्ष बहउुदेश्र् नसारी फमाबाट आप अम्रपाली १५० ओटा, आप दशहरी 
१८० वटा तलच्ची १५० वटा र अंगरु ३६ वटा खररद गरेकोमा आप अम्रपाली 100 ओटा, आप 
दशहरी 100 वटा तलच्ची 100 वटा, अंगरु 50, अनार ५० वटा कागिी ५० वटा र्विरर् गरेको 
भरपाई पेश गरेको देर्खन्छ । अंगरु १४ वटा, अनार ५० ओटा र कागिी ५० वटा खररद नै नभई 
र्विरर् भएको देर्खन्छ ।   

90.3.  कृषक िथा कृषक समहुले कार्ा सम्पन्न गरेपतछ सो को कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको देर्खदैन 
।  

90.4.  हािेमालो कृर्ष िथा सहकारी समस्थाले ५ आईस पोतल हाउस तनमाार् गना कर्ााली एतग्रकल्चर सप्लार्सा 
सग सम्झौिा गरेकोमा कुन ठाउमा तनमाार् गने हो त्र्ो जग्गाको स्वातमत्व वा भोगातधकार पेश गरेको 
देर्खदैन ।   

90.5.  बजेटको सतुनर्िििा नभएको कारर्ले  सो काम िोर्कएको समर्मै सम्पन्न गरेको हो भतन र्वश्वस्ि हनु 
सर्कएन । र्स सम्बन्धमा कार्ाालर्ले र्र्कन गरी पेश गनुा पने रू 1757000 

91.  कोतभड १९ िफा   कोतभड १९ रोकथाम तनर्न्रर् र व्र्वस्थापनमा २०७७ असार मसान्ि तभर 
गाउँपातलकाले र्वतभन्न स्रोि बाट रू 2,71,54,773.99 आम्दानी गरेकोमा  तनम्नानसुारको खचा 
गरेको छ।  
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क्र.सं. खचा र्शषाक भकु्तानी 
1.  राहि र्विरर् 

3665516 

2.  क्वारेर्न्टन होर्ल्डङ्ग सेन्टर तनमाार् र व्र्वस्थापन 
178856 

3.  आईसोलेसन केन्द्र तनमाार् व्र्वस्थापन 498433 

4.  जनशक्ती पररचालन 
2981497 

5.  औषतध एवं स्वास््र् उपकरर् िथा सामग्री 4564147 

6.  क्वारेर्न्टनमा खाना खाजा 7631976 

7.  गाडी भाडा 1833000 

8.  वडा सतमतिका बैठक भत्ता 209251 

9.  सचेिना कार्ाक्रम िथा सचुना प्रकाशन 425020 

10.  अन्र् 
835820 

 जम्मा 22823516 

 
 

र्स सम्बन्धमा देर्खएका थप व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्  

91.1.  गाडी भाडााः क्वारेर्न्टन स्थल  िथा स्वास््र् संस्था सम्म ओसारपसार वापि रू 1833000 खचा 
भएकोमा कुन तमतिमा के कति व्र्र्क्तलाई ओसारपसार सरु्वधा ददएको हो सो को अतभलेख अध्र्ावतधक 
नगरेकोले सो खचाको र्थाथािामा र्वश्वस्ि हनु सर्कएन । क्वारेन्टीन स्थलबाट तनर्स्कसके पतछ पतन 
प्रति व्र्र्क्त रू१४०० का दरले 214 जनालाई रू ३ लाख भकु्तानी गरेकोमा र्ािार्ाि सरु्वधा तलएकाले 
समेि र्ािार्ाि खचा बझेुको छैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था देर्खएन।   

91.2.  स्थार्ी लेखा नं. नभएको र्वल बाट भकु्तानीाः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १९ (१) 
सावाजतनक तनकार्ले कुनै माल सामान खररद गदाा स्थार्ी लेखा नं. िथा मलु्र् अतभवरृ्र्द् करमा दिाा 
भएको फमा बाट मार खररद गनुा पने उल्लेख छ । गाउँपातलकाले तनम्नानसुारको भकु्तानी गदाा फमाको 
नाम िथा स्थार्ी लेखा नं. समेि नखलु्ने र्स्टमेट र्वलको आधारमा रू 1295930 भकु्तातन गरेको 
रकम तनर्मसम्मि मान्न नसर्कने रू 1295930 
क्र.सं भौ नं. तमति  सामग्री र्वके्रिाको नाम तमति भकु्तानी 
1.  43-2077/3/14 खाना नास्िा नखलु्ने 2077/3/7 176400 

2.  43-2077/3/14 खाना नास्िा नखलु्ने 2077/3/7 246400 

3.  43-2077/3/14 खाना नास्िा नखलु्ने 2077/3/7 120000 

4.  43-2077/3/14 खाना नास्िा नखलु्ने 2077/3/7 173600 

5.  43-2077/3/14 खाना नास्िा नखलु्ने 2077/3/7 33600  
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6.  37-2077/3/30 खाना खाजा पषु्पा र्कराना 
िथा नास्िा 
पसल 

2077/3/7 280000 

7.  29-2077/3/10 खाना खाजा चन्द्र सरु्ा खाद्य 
िथा र्कराना 
पसल 

2077/3/32 10150 

8.  2077/3/1 255780 

  जम्मा   1295930 

 
91.3.  चाल ुिफा बाट खचााः कोतभड खचाका लातग पातलकाले र्वपद व्र्वस्थापन कोषबाट खचा लेख्न ुपनेमा  

प्रतिवडा रु ३२५०००।का दरले १० वडाका लागी रु ३२५००००।र्वर्त्तर् समातनकरर् चाल ुवाट 
खचा लेखेको देर्खएकोले कोतभड १९ को उपचार िथा तनर्न्रर्मा भएको वास्िर्वक खचा र्र्कन गना 
सर्कएन ।  

91.4.  म.ु अ. कर नभएको र्वजक सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १९ (२) क मा रू २० 
हजार भन्दा बढी मलु्र्को मालसामान खररद गदाा मलु्र् अतभवरृ्र्द्करमा दिाा भएका फमा बाट मार 
खररद गनुा पने उल्लेख छ । गाउपातलकाले तनम्नानसुारको सामान खररद गदाा गदाा मलु्र् अतभवरृ्र्द्करमा 
दिाा नभएको फमा बाट खररद गरेको देर्खदा तनर्म सम्मि मान्न नसर्कएको रू 54000 
भौ नं. तमति  सामग्री र्वके्रिाको नाम तमति भकु्तानी 
48-2077/3/19 र्फल्टर सेट जनिा उद्योग भेरी गंगा 2077/3/12 54000 

 
 

91.5.  जोर्खम भत्तााः  प्रोत्साहन तनदेर्शका ले कोरोना महामारीको तनर्न्रर् िथा उपचारमा प्रत्र्क्ष खर्टएका 
कमाचारी हरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप कामको प्रकृति र र्ोगदान हेरी ५० देर्ख १०० प्रतिशि सम्म 
प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ । कोरोना रोकथाम िथा तनर्न्रर् गना संलग्न 
स्वास््र् कतमाहरुलाई गाउँ कार्ापातलकाले तनर्ार् गरी रू 350 का दरले दैतनक खाजा भत्ता स्वरूप रू 
१२६१७५० खचा लेखेको छ । गाउपातलकाले र्सै आतथाक वषाको जोर्खम भत्ता भकु्तानी गना बार्क 
रहेको जनाएकोमा सो रकम भकु्तानी गदाा खाजा खचा वापिको रकम कट्टा गराई भकु्तानी गनुापदाछ ।  

91.6.  नन फाईलराः मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १९(१) मा करदािाले प्रत्रे्क कर अबतधको 
कर सो अबधी समाप्त भएको तमतिले २५ ददन तभर बझुाउन ुपने उल्लेख छ।कार्ाालर्ले तनम्नानसुार 
फमालाई भकु्तानी गरकोमा सो फमाहरु नन फाईलर रहेको देर्खदा  मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर रकम रु. 
179754.85  सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्बाट कर समार्ोजन गरेको प्रमार् पेश गनुापने  
रु 179754.85 

क्र
.सं 

भौ.नं. तमति भकु्तानी 
पाउनेको नाम 

प्र्ान नं. र्वजक तमति र्वज
क नं. 

र्वजक रकम समार्ोजन 
गनुा पने 
मअुकर 
कर रकम 

ननफा
इलर 
रहेको 
तमति 

1.  41-

2077/3/11 

सखेुि सर्जाकल 
एण्ड मेतडकल 
सप्लार्सा 

60723

5353 

2077/2/1

8 

297 340737.3 44295.8

4 

२०७७/ 

M /2 

2.  61-
2077/3/24 

2077/3/8 342 78895.58 10256.42 
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3.  59-

2077/3/23 

तनर्हि 
फमाास्र्रु्टकल 

61155

073 

2077/3/1

9 

110 442449.

92 

57518.4

9 

4.  81-

2077/3/29 

न्र् ु देउति 
जनरल एण्ड 
अडार सप्लार्सा 

60223

557 

2077/2/2

1 

626 78870 10253.1 
2077/
m/2 

5.  89-

2077/3/31 

बोहोरा फामेसी 30477

5101 

2076/12/2

8 

24 441800 57431 

  जम्मा     179754.85  
 

92.  पेश्की बारँ्काःाः– आतथाक वषाको अन्िमा बाँर्क रहको देहार् बमोर्जमको पेश्की आतथाक कार्ार्वतध 
तनर्मावली २०७५ को तनर्म ७४ िथा सावाजतनक खररद तनर्मवली,२०६४ को तनर्म ११३(५) 
बमोर्जम असलु फर्छ्यौट गनुापने रु..... 140000 

क्र.सं. र्शषाक व्र्क्ती संस्था प्रर्ोजन रकम 

  म्र्ाद नाधेको   

1.  गाउपातलका 
चाल ु

मतनराम सारूमगर लर्क्षि वगा कार्ाक्रम 120000 

2.  संघीर् चाल ु दल बहादरु बाह्रघरे बाख्रापालन कृषक समहु गठन िथा 
परीचालन 

 20000 

    1४0000 

  म्र्ाद ननाधेको   

3.  परु्जगि सेन्टर फर र्पस परु्जगि अनसुन्धान िथा परामशा 200000 

4.   सरु्ोदर् उजाा प्रा.ली तसंचाई संरचना तनमाार् 3360000 

5.   तसप्रदी टे्रतडङ्ग प्रा.तल सवारी साधन खररद 2197000 

6.  संस्थागि सरु्ोदर् उजाा प्रा.ली िरंगा तलफ्ट तसचाई 2800000 

7.   मतनस र्वल्डसा आधारभिु स्वास््र् केन्द्र तनमाार्  520000 

8.   मातलका तनमाार् सेवा आधारभिु स्वास््र् केन्द्र तनमाार् 1800000 

9.   बराह तनमाार् सेवा आधारभिु स्वास््र् केन्द्र तनमाार् 500000 

10.   जनज्र्ोिी मा र्व आधारभिु स्वास््र् केन्द्र तनमाार् 2820000 

  जम्मा  1419700

0  
 

93.  आन्िररक लेखापररक्षर्ाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७७ (३) बमोर्जम आन्िरीक 
लेखापरीक्षर्बाट कार्म बेरूज ुअर्न्िम लेखापरीक्षर्को अवतध सम्म असलु फर्छ्यौट नगरीएको ले असलु 
पर्छ्यौट गनुा पने रू..... 409009 

93.1.  5-2077/2/27हररकला लातमछाने र अपरेटर राम बहादरु शाहीलाई गाउपातलकाको वडा 
नं. २,३,४ र ८ मा सामार्जक सरुक्षा ि्र्ांक संकलनका लातग काजमा खटाईएकोमा भ्रमर् 
र्वलमा खानाको र्वल दार्व गरी भकु्तानी गरेको रू 1500 असलु हनुपुने रू 

1500 

 

93.2.  ८-२०७७/२/२२ देर्ख २/२८ सम्म भ्रमर् गदाा पेश गरेको भ्रमर् र्वल बाट फुटकर खचा 
वापि भकु्तानी गरेको रू २०० असलु गनुापने रू 

200 

93.3.  कार्ाालर् प्रतिवेदन र आ ले प र्टपोटमा समपरुक िफा  तनकासा भएको खचा रू ३६४७२८ 
फरक परेको छ । 
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93.4.  प्रकोप व्र्वस्थापनमा प्रदेश सरकारले अनदुान ददएको रकमको खचा र्ववरर् र्र्कन हनु सकेको 
छैन । 

 

93.5.   क.  बराहिालचाल ुिफा  
तस 
नं. 

गो.भौ 
नं. 

र्ववरर् रकम 

1.  99 पे.फ.मा िरकारीको र्वउ र्विरर् गररएको तमिी उल्लेख नगररएको, 
आल ु१७० क्.र्ज., धतनर्ा २०० गा,ं प्र्ाज ३०० गा्र., बन्दा १ पकेट, 

पालङु्गो २०० गा्र., फुलगोतभ १ पाकेट र्विरर् गररएको िर कसले 
लगेको हो एर्कन नभएको, कोटेशन माग नगरर सोझै खररद गररएको, 
शर्ब्ज मर्ण्डबाट र्वउर्वजन खररद गररएको । 

6850 

2.  141 रामप्रसाद लातमछानेले ७ वटा बैठकमा उपर्स्थि भई ८ वटा बैठक 
भत्ता बझेुको, मोटर साईकल ममाि अन्िरगि ४ वटा र्वलहरु मध्रे् 
१३१ र ४१६  िथा ४६७ र ३६७ को सामान आईटम र मलु्र् 
रकम एउटै भएको । 

1500 

3.  153 र्वश्व टे्रड र्तुनर्न महासंघले woks eiww मा र्वज्ञापन छापे वापिको 
रकम माग गरेकोमा सम्झौिापर र र्वज्ञापन र्स्वकृि भएको िर र्वज्ञापन 
कागजनि (पतरका) उपलब्ध नगराईएको । 

 

4.  198 वडा सर्चब र जनप्रतितनतध डम्मर बहादरु बढुा क्षेरीले ७ ददन उपर्स्थि 
भई ८ ददनको बैठक भत्ता बझेुको । 

3000 

5.  234 कर्ा बहादरु खड्का र खगीसरा बास्िोलाको १, १ ददनको बैठक भत्ता 
बर्ढबझेुको, भत्ताको १५ प्रतिशि कर नकार्टएको । 

2550 

6.  327 वडा नं. ८ लर्क्षि कार्ाक्रम अन्िरगि ११५ थान थमास खररद गरर 
१११ थान र्विरर् गररएको, ३८५ थान र्टर्फन खररद गरर ३८० थान 
र्विरर् गररएको । 

2973 

7.  419 वडा नं. ६ सर्चब दगुा बहादरु र्व.क. र कार्ाालर् सहर्ोगी तसिा तगरी 
७ वटा बैठकमा उपर्स्थि भई ८ वटा बैठकको भत्ता बझेुको, 
वडाध्र्क्षको भ्रमर् आदेशमा भ्रमर् र्स्वकृि गनेको हस्िाक्षर नभएको, 
वडा सर्चबको भ्रमर् आदेशमा भ्रमर्को उदे्दश्र् नखलेुको । 

3000 

8.  461 र्टप्पर्ी र गाँउ सभाको तनर्ार् फरक भएको ।  
9.  497 वडा सदस्र् रमेश दलाामी ४ वटा बैठकमा उपर्स्थि भई ८ वटा 

बैठकको भत्ता बझेुको, कार्ाालर् सम्बर्न्ध मसलन्द सामग्री दार्खला 
गररसकेपतछ र्वलमा खररद देर्खएको, अतधकांश भ्रमर् र्वलमा भ्रमर् गने 
स्थान नखलेुको । 

6000 

10.  548 सडक नाटकको र्स्क्रप्ट नभएको, कलाकार कति, उपर्स्थि के सबै कुरा 
नखलुाईएको, खाना नास्िाको र्थााथ खचा प्रमार्र्ि गने कागजाि नभएको 
। 

 

11.  549 स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार खचा नभई फरक िररकाले खचा गरेको, अतग्रम 
आएकार, पाररश्रतमक कर नतिरेको । 

12420 



 

लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन================39 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

12.  555 र्वद्यानाथ कोईरालाको भ्रमर् र्वलमा भ्रमर् गने पदातधकारर र र्स्वकृि 
गने अतधकारीको हस्िाक्षर नभएको । 

19060 

13.  568 डोर हार्जरीमा अदक्षकामदार लाई मापदण्ड भन्दा बर्ढको दरले ज्र्ाला 
भकु्तातन गररएको । 

100 

14.  570 रमेश दलाामी (९ नं. वडा सदस्र्) ७ वटा बैठकमा उपर्स्थिभई ८ 
वटा बैठकको भत्ता बझेुको, सामान दार्खला गरेको तमिी र खररद र्वलमा 
अगाडी पछाडी परेको, १७४२००। बराबरको कारोबारो नपगेुको । 

१७४२०० 

15.   जम्मा 233153 

 संर्घर् शशाि चाल ुिफा  
 गो. भौ 

नं. 
र्ववरर् रकम 

16.  33 सम्बर्न्धि वडाका मर्हला स्वास््र् स्वरं् सेवीकालाई र्ािार्ाि खचा 
ददईएको । 

7200 

17.  37 स्वास््र् िफा का कमाचारीको भ्रमर् आदेशमा स्वरं् भ्रमर् गने 
कमाचारीले र्स्वकृि गरेको । 

9500 

18.  55 रु. १०००००। भन्दा मातथको सामान खररदमा कोटेशन आब्हान 
नगररएको । 

 0 

19.  96 भ्रमर् प्रतिवेदन स्वस््र् चौकी प्रमखुले र्स्वकृि गरेको । 36800 
20.  131 कुसमु खरीको ग्रडे रकम बढी गएको । 51416 
21.  139 असोजको र्ािार्ाि खचा २८०० बझुाईएको िर बझेुको रेकडामा 

नभएको, पौषमा १ जनाको र्ािार्ाि खचा र प्रोत्साहन खचा 
नबझुाईएको, बार्षाक प्रतिवेदन प्रमार्र्ि नगरी रकम बझेुको । 

5600 

22.  153/154/

157 Supportive document नभई र्टप्पर्ी आदेश मार भएको ।  
  जम्मा 110516 
 गाँउपातलका परु्जगििफा  
 गो. भौ नं.   र्ववरर् रकम 

23.  5 कार्ापातलकाको तनर्ार् नभएको ।   

24.  91 खररद आदेश र दार्खला प्रतिवेदन भन्दा बर्ढको र्वल payment भएको 
   

25.  39 आई.ए. इर्न्जतनर्ररङ्ग वका शपको र्वजकमा तबल नम्बर उल्लेख नगरेको, 
उपभोक्ता सम्बर्न्ध र्वल, Detail measuremant sheet र कार्ासम्पन्न 
प्रतिवेदनमा खदु कामको रकम फरक परेको ।   

26.  927 Detail estimated cost, summary of cost र कार्ासम्पन्न प्रतिवेदमा total 

budget फरक आएको ।   

27.  9,9 एम.के. टे्रसाको र्वल नं. नलेखेको र्वल रार्खएको ।  
  संघीर् शसिा  
 गो. भौ नं. र्ववरर् रकम 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

28.  16 सडक नाटक प्रदशान वापि १८००० रकम भकु्तानी गदाा कर 
नकाटीएको 

240 

 . बराहिाल स्वास््र्चाल ुिफा  
 गो. भौ नं. र्ववरर् रकम 

29.  2 भ्रमर् आदेश आतधकारीक व्र्र्क्तले र्स्वकृि नगरी स्वास््र् चौकी 
प्रमखुले र्स्वकृि गरेको । 

45400 

30.  8 एउटा अर्फस टेवलुको साईज कोटेशन भन्दा सानो भएको र अको 
टेबलुको मलु्र् कोटेशन भन्दा बढी भएको, सामान खररद गनुा भन्दा 
पर्हले दार्खला गरेको । 

18000 

  जम्मा 63400 
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अनसुचुी-१ 

बराहिाल 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 

सखेुि बराहिाल गाउँपातलका 
1081348 45847 4.24 52330 438388 65436 1212 60299 565335 243097 159039 113877 516013 101652 

 

   अनसुचुी-२ 

 

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

र्जल्ला स्थानीर् िह प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू वाँकी बेरुजू 

दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम अशलु 

गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 
सैर्द्ा
र्न्ि
क 

ल
गि
ीी 

सैर्द्ार्न्ि
क 

लग
िी 

सैर्द्ार्न्ि
क 

लगिी अतनर्तम
ि  

भएको 

प्रमार् 

कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजश्व 

लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभना ं
नतलएको 

जम्मा कमाच
ीारी 

अ
न्र् 

जम्मा 

सरु्खेत बराहताल गाउँपाललका 
90 64 114476 0 14 68629 90 50 45847 1736 29474 14497 0 0 43971 140 0 140 

 

अनसुचुी-३ 

बराहिाल गाउँपातलकाको अध्र्ावतधक बेरुज ुर्स्थति 

-?=xhf/df_ 

र्जल्ला स्थानीर् िह गि बषा सम्मको 
वाँकी वरेुज ु

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 
वाँकी वरेुज ु

र्स वषा सम्मको वाकँी 
वरेुज ुमध्रे् पेश्की 

सखेुि बराहिाल गाउँपातलका 
101764 0 0 0 0 0 101764 45847 147611 20966 

 


