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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

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

 



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 
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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 

Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

(लमु्बीनी, कर्ााली र सदूुरपर्िम प्रदेश) 

 

पर संखर्ााः 2078/79           

च.नं:-                                                                     तमतिाः 2078/५/४ 

 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

ओमसतिर्ा  गाउँपातलका, 
गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, रुपन्देही। 

 

 

र्वषर्ाः–  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७6।७7 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 प्रर्ोजनको लातग अनरुोध छ । 

 

 

............................... 
                                                                     नारार्र् एम.सी. 

( नार्व महालेखापरीक्षक) 

बोधाथााः 

सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,  

तसंहदरवार, काठमाडौँ – प्रतिवदेन संलग्न छ । 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा 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 हनु ेअपके्षा 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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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 

Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

(लमु्बीनी, कर्ााली र सदूुरपर्िम प्रदेश) 
पर संखर्ााः 2078/79           

च.नं.: तमतिाः२०७8।५।४ 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

ओमसतिर्ा  गाउँपातलका, 
गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, रुपन्देही । 

 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले ओमसतिर्ा  गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् र्ववरर् 
िथा लेखा र्टप्पर्ीहरूको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

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

पेश भएको २०७७ आषाढ 31 मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७६।७७ को र्वत्तीर् र्ववरर् र त्र्सँग सम्बर्न्धि आर् 
ब्र्र् र्ववरर्ले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभूि रुपमा सही िथा र्थाथा अवस्था 
र्चरर् गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१. लेखापरीक्षर्बाट रु. १ करोड ६९  लाख ४१ हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु. २२ लाख 
५९ हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु. २६ लाख ९४ हजार, तनर्तमि गनुापने रु. १ करोड १९ लाख ८८ 
हजार रहेको छ ।   

२. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरूका सम्बन्धमा तमति 2077।10।१८ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन 
उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा सर्हिका प्रमार् कागजािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरू हटाई कार्म व्र्होराको अर्न्िम 
प्रतिवेदन पाना ३३ (िेत्तीस) र्सै साथ संलग्न छ । 
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३. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त 
िथा दार्र्त्व र्की नहनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन । 

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् 
र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका 
छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरू हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त 
छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   

र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि 
कानून 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 कार्ाकाररर्ी, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् 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 सारभूि रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भनी 
उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा 
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि 
कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता 
लगाउन ेसक्ने तनर्िििा भने हुँदैन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा न ैफरक पाना 
सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वषेश वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि 
आकँडा मातनएको छ । 

............................... 
                                                                     नारार्र् एम.सी. 

( नार्व महालेखापरीक्षक)
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ओमसतिर्ा गाउँपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

२०७६/७७ 

 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकाररर्ी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स ओमसतिर्ा 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 ओमसतिर्ा 
गाउँपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स ओमसतिर्ा गाउँपातलका अन्िगाि ६ वडा, ३४ सभा सदस्र्, ४८.५४ वगा 
र्कलोतमटर क्षेरफल िथा ३४१९१ जनसंखर्ा रहेको छ ।                          

स्थानीर् संर्चि कोष : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोर्जम र्स नगरपातलकाले र्वत्तीर् 
हस्िान्िरर्बाट प्राप्त अनदुान िथा सहार्िा, आन्िररक आम्दानी र स्थानीर् सरकारबाट सञ्चालन भएको आर्ोजनाहरू 
समेिको आर्व्र्र् र्हसाबको आतथाक वषा २०७६।७७ को समग्र संर्चि कोषको संर्क्षप्त अवस्था तनम्नबमोर्जम रहेको 
छ। 

तस.नं. आर् िफा  तस.नं. व्र्र् िफा  
र्ववरर् रकम रकम   र्ववरर् रकम रकम 

१ गि वषाको र्जम्मेवारी   55163265.35 १ चाल ुखचा 176072151.74 176072151.74 

  क) नगद      २ पूजँीगि खचा 179877472.00 179877472.00 

  ख) बैंक 55163265.35   ३ र्वत्तीर् व्र्वस्था भकु्तानी     

२ राजस्व (आन्िररक आर्)    114602805.54 

  क) ऋर् भकु्तानी     

  क) आन्िररक राजस्व 59674135.01     ख) ब्र्ाज भकु्तानी     

  ख) राजस्व बाँडफाँड 54928670.53     ग) अन्र् भकु्तानी     

  ग) अन्र् आर्     ४ लगानी      

३ र्वत्तीर् हस्िान्िरर्    217282453.74 
  ऋर् लगानी      

  

क) र्वत्तीर् समानीकरर् 
अनदुान 118700000.0   

  शेर्र लगानी 
    

  ख) सशिा अनदुान 98582453.74     अन्र् लगानी      

  ग) समपूरक अनदुान     ५ धरौटी र्फिाा 1915512.00 1915512.00 

  घ) र्वशेष अनदुान 0.00   ६ कोष खचा  9880998.00 9880998.00 

        ७ अन्िर सरकारी 81590047.00 81590047.00 

४ 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
अनदुान    31261721.00 

७ मौज्दाि 

    

  

क) र्वत्तीर् समानीकरर् 
अनदुान 4360000.00   

  क) नगद मौज्दाि 

    

  ख) सशिा अनदुान 7813023.00     ख) बैंक मौज्दाि   60798543.89 
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  ग) समपूरक अनदुान 11599000.00     चाल ुखचा     

  घ) र्वशेष अनदुान 5189698.00     पूजँीगि खचा     

  ङ) कोतभड र्वशेष 2300000.00           

५ अन्िर सरकारी 815900470.00  81590047 
  संर्चि कोष 56725804.89   

६ र्वत्तीर् व्र्वस्था प्रातप्त       ममाि सम्भार कोष 0.00   

  क) ऋर् प्रातप्त        र्वपद व्र्वस्थापन 
517516.00   

  ख) साँवा प्रातप्त       कमाचारी कल्र्ार् कोष 803358.00   

  ग) ब्र्ाज प्रातप्त       धरौटी 2751865.00   

  घ) अन्र् प्रातप्त             

७ र्वतभन्न कोषिफा को आर् 6304915.00  6304915.00 
        

८ जनसहभातगिा (नगद)             

९ 

र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त 
रकम     

    

    

10 
धरौटी आर् 3929517.00  3929517.00 

        

11 लगानीको साँवा र्फिाा             

12 
अन्र् र्वर्वध आर्             

  जम्मा 510134724.63 510134724.63 
   जम्मा 510134724.63 510134724.63 
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कार्ाालर्को नाम M ओमसतिर्ा गाउँपातलका 
   आ.व. 

२०७६।७७ 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम  
लेखापरीक्षर्मा पेश भएको से्रस्िा िथा आतथाक कारोबारहरूको जोर्खम र्वश्लषेर्, लेखापरीक्षर् नीति, मापदण्ड, 

व्र्वस्थापन प्रतितनतधत्व पर, लेखापरीक्षर् मागादशान, व्र्वसार्र्क लेखापरीक्षर्का असल अभ्र्ासको आधारमा 
िर्ार गरीएको स्वीकृि लेखापरीक्षर् र्ोजना, कार्ाक्रम र लेखापरीक्षर्को र्वतध अनसुार लेखापरीक्षर् सम्पन्न 
गररएको छ । लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी लेखापरीक्षर्को तनष्कषा सर्हि प्रतिवेदन जारी गनुा हो भने आतथाक 
कारोबार र र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िाको र्जम्मेवारी व्र्वस्थापन पक्षको रहेको छ । उक्त आधारमा लेखापरीक्षर् 
सम्पन्न गरी देर्खएका व्र्होराहरू उपर तमिी २०७६।१०।१५ मा व्र्वस्थापनसँग छलफल गरी कार्म 
भएका व्र्होराहरू तनम्न अनसुार छन ्:  

  
र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर् 

 

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 िोर्कए 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 कोषबाट भएको खचा स्पष्ट 
देर्खने गरी खािा राखेको छैन । 

• स्थानीर् िहको असार मसान्िको बैंक मौज्दाि र से्रस्िाको मौज्दाि रु 7776176.00 ले फरक देर्खएको 
छ । गाउँर्पलकाले बैंक समार्ोजन र्हसाब अनसुार चेक साट्न वाँकी रहेको कारर् पेश गरेको 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 कारोबारहरूको गोश्वरा भौचर बजेट शीषाकगि बैंक नगदी र्किाबमा नजनाएकाले 
से्रस्िा अनसुार बैंक मैज्दाि ऋर्ात्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका सबै खािाहरूको एकमषु्ट र्हसाव गदाा 
मौज्दाि ऋर्ात्मक नरहेको । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधाारर् गरे बमोर्जमको 
आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुापने िथा तनर्म ७६(२) मा 
महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोर्जमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले 
२०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन गरेको पाइएन 
। 

त्र्सैले िोकेबमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरू िथा खािाहरू अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िर्वक र्स्थति 
देर्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

 

2.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ाली िर्ार गरी लाग ुगनुापनेमा लाग ुगरेको पाइएन। र्स सम्बन्धमा देर्खएका अन्र् व्र्होराहरू िपर्शल 
वमोर्जम रहेका छन ।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभूि िथर्ांक संकलन, 

अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा गरेको पाइएन ।  
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• पातलकाले एक आतथाक वषा तभर भएको आतथाक कारोवारको अनसूुची 14 वमोर्जमको ढाँचामा वार्षाक 
प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइएन ।  

• पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाइएन ।  

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

• र्वषर्गि क्षेरमा संचालन हनुे कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफा  बढी केन्द्रीि भई 
र्विर्मखुी रहेको पाइर्ो।   

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

• साना िथा ठुला सवै तनमाार् कार्ाको नापी र्किाव कम्प्रू्टरबाट िर्ार गररएको लजुर्शटमा भरी भकु्तानीको 
लेखासाथ राख्न ेगरेको छ । कतिपर् तनमाार् कार्ालाई थप तनरन्िरिा ददन वा अन्र् कारर्ले पतछ पतन 
पनुरावलोकन गना पने भएकोले आवश्र्क परेको समर्मा उपलब्ध हनु सक्ने गरी संस्थागि स्मतृिको 
लातग तडर्जटाइज गरी वा अन्र् िवरले सरुर्क्षि राख्न आवश्र्क देर्खन्छ ।  

• अतधकांश सडक िथा कुलो÷नहर तनमाार् िथा ममािमा सो स्थानको चेनेज नं. उल्लेख गने नगरेबाट 
एकै कार्ाको लातग दोहोरो भकु्तानी हनु सक्न ेर तनमाार्स्थलको अनगुमन तनरीक्षर्मा दिर्वधा हनुे भएकोले 
जनुसकैु समर्मा पतन तनमाार्स्थलको पर्हचान हनुे गरी चेनेज लगार्िका संकेिहरूलाई अतनवार्ा गनुापदाछ 
। 

• स्थानीर् तनकार् आतथाक प्रशासन तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६२ मा जनुसकैु तनमाार्कार्ा, मालसामान, 

परामशा सेवा वा अन्र् सेवा खररदको लातग लागि अनमुान िर्ार गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ाालर्ले 
तनमाार् िथा सेवा सम्बन्धी कार्ाको लागि अनमुान िर्ार गरेको भए िापतन लागि अनमुान वेगर फतनाचर, 

कार्ाालर् सामान, कम्प्रू्टर आदद खररद गरेको देर्खन्छ । 

• र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममाि िथा तललाम गनुा पनेमा गरेको 
पाइएन ।  

• कार्ाालर्ले उद्देश्र् प्रातप्तमा आइपने सम्भार्वि जोर्खमहरू पर्हचान गरी तनराकरर्को प्रर्ास गरेको 
अतभलेख नराखेको । 

• कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गरी रतसद र्वल भपााइहरूमा तसलतसलेवार नम्वर 
रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी 
प्रमार्र्ि गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाइएन । 

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

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 13 वमोर्जम आतथाक वषा शरुु हनुभुन्दा पन्र ददन अगावै 
पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमाार् सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अन्र् महशलुको स्थानीर् न्र्नुिम 
दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाइएन। 

• ठेक्काहरूको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खने गरी ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाइएन। 
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• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनसुार सावाजतनक खररद तनर्मावली वनाई 
लाग ुगना सक्ने व्र्वस्था भएकोमा वनाएको पाइएन ।  

• सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न भएका आर्ोजना 
िथा कार्ाक्रमहरू उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुापनेमा गरेको पाइएन । 

• 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 हनुे 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 पाइएन। 

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

कमाचारीको ७५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ५ दरबन्दी ररक्त रहेको पाइर्ो । 

• सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनर्मावली, २०६५ को तनर्म १४ अनसुार नागररक वडापरमा 
उल्लेर्खि सेवाहरूको कार्ाान्वर्न र्स्थति अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाइएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ वमोर्जम कार्ा र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पाइएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ वमोर्जम िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव भत्ता 
भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले दइु जना कमचाारीको िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी रु. ४५३४६५।÷ 
िलब खचा लेखेको पाइर्ो ।िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्कीन हनु सकेन । 

• गाउँपातलकाबाट सञ्चातलि सवै कार्ाक्रमको तनर्तमि अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन िर्ार गने 
गरेको छैन । 

• मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथाक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट 
पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम र्स पातलका िथा पातलकामा समार्हि भएका सार्वकका गाउँ 
र्वकास सतमति िथा नगरपातलकाको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुज ु अतभलेख समार्ोजन भएको 
पातलकामा कार्म गरी तनर्मानसुार पेश्की फछ्र्र्ौट िथा बेरुज ुसम्परीक्षर् कार्ा गनुापनेमा र्स पातलकामा 
समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ाालर्को बेरुजू लगि िथा सम्परीक्षर्को अतभलेख पातलकाले 
एकीन गरी अध्र्ावतधक नगरेकोले पातलकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

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

3.  सम्पर्त्त हस्िान्िरर् : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ अनसुार र्वषर्गि 
कार्ाालर्को चल अचल सम्पर्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ाालर्हरू 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 सेट र अन्र् 
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फतनाचर जस्िा मूल्र्वान समानहरू र्जम्मेवारी सारेको पाइएन । र्सरी र्जन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा 
र्जन्सी मालसामानहरू हराउने र  र्हनातमना हनु सक्ने हुँदा खररद गररएका मालसामानहरूको प्रकृति अनसुार 
सम्बर्न्धि र्जन्सी खािामा आम्दानी जनाई र्जन्सी खािा अद्याबतधक गनुापदाछ । 

 

बजेट िथा कार्ाक्रम  
 

4.  बजेट पेश, पाररि र अर्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् िहले आगामी 
आतथाक वषाको राजस्व 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 उपाध्र्क्ष श्री सनु्दरमिी कुमारी 
हररजनले तमति २०७६।३ ।८  गिे रु. ४०  करोड १३ लाख ६० हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा 
तमति २०७६।३ ।३० मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७६।४ ।५ मा प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ । कानूनले िोकेको समर्मा आर् र 
व्र्र्को अनमुान पेश गरी पाररि गने र अर्खिर्ारी ददनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

 

5.  अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम स्थानीर् आतथाक अवस्था समेिको 
आधारमा बजेट िथा कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्का आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा तनधाारर्का 
आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषा रु. १० 
लाख अबण्डा राखेको छ । उक्त  अबण्डा रकम चालिुफा  लर्क्षि कार्ाक्रममा शीषाकमा परैु  रकम खचा गरेकोछ 
। बजेट अबण्डमा राखी खचा गने प्रर्क्रर्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

8.  बजेट सीमा तनधाारर् सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम पातलकामा 
प्राप्त हनुे आन्िररक आर्, राजस्व 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, र्वषर्क्षेरगि बजेट िजुामा 
मागादशान िर् गनुापने जस्िा कार्ाहरू 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 प्रशासकीर् अतधकृिले चैि १५ गिेतभर पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा वडा सतमतिलाई उपलब्ध 
गराउन ुपने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले सतमतिको गठन गरेको छैन । ऐनमा व्र्वस्था भएअनसुार 
बजेट सीमा लगार्ि क्षेरगि र्वषर् समेटी बजेट प्रक्षेपर् सम्बन्धी तनर्म िथा कार्ार्वतध िजुामा एवं सोको 
पालनामा सम्बर्न्धि पदातधकारीको ध्र्ान जानपुदाछ ।  

 

८.१ पातलकाले र्स आतथाक वषाको लातग रु. ४०  करोड १३ लाख ६० हजारको बजेट पेश गरेको छ । बजेटको 
संचना अनसुार रु. १७ करोड ६० लाख ७२ हजार चाल ुखचा र १७ करोड ९८ लाख ७७ हजार पूँजीगि 
खचा भएको आतथाक र्ववरर् पेश भएको छ । चाल ुकार्ाक्रम िफा का र्वषर्गि शाखा, कृर्ष, स्वास्थर् र्शक्षा, 
मर्हला र्वकास र लर्क्षि वगाका कार्ाक्रम िफा को ६३३१९५००।– पूँजीगि शीषाका बाट खचा भएको छ । 
पूजँी सजृना नहनुे खालका र्विरर्मूखी खचालाई तनरुत्सार्हि गदै स्थानीर् िहले अतधकिम प्रतिफल ददने र 
पूजँीको तनमाार् हनुे एवम ्उपर्ोतगिा तसजाना हनुे गरी र्ोजना छनौट िथा कार्ाान्वर्न गनुापने कार्ाक्रम छनौट 
गरी पूजँीगि शीषाकमा समावेश गनुा पनेमा चाल ुप्रकृतिका खचालाइा पूजँीगि शीषाकमा समावेश गरेको छ । 

 

https://omsatiyamun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%A8
https://omsatiyamun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%A8
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सरुमा प्रर्वष्टी गदाा एक मषु्ट रुपमा पूँजीगि शीषाक उक्त रकम प्रर्वष्टी भएको कारर् चाल ुर पूजँीगि खचाको 
र्थाथा संरचना बजेटले प्रस्ििु गना नसकेको कार्ाालर्को भनाइ रहेको छ । 

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 िादाम्र्िा िथा 
पररपूरकिा 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.  नीति िथा मागादशानाः ओमसतिर्ा गाँउपातलकाको आ.व. २०७६।०७७ को नीति िथा मागादशान २०७६ 
असारमा पाँचौं गाउँसभामा प्रस्ििु गररएकोमा उक्त नीति िथा मागादशानमा प्रस्ििु भएका र्वषर्वस्िहुरू मध्रे् 
कतिपर् व्र्होराहरू र्स आतथाक वषामा कार्ाान्वर्न गरेको पाइएन । गाउँ सभामा प्रस्ििु नीति िथा मागा 
दशानमा उल्लेर्खि व्र्होराहरूको कार्ाान्र्नको लातग गाउँपातलकाले आवश्र्क पहल गनुा पने देर्खन्छ । नीति 
िथा मागादशानमा उल्लेख भएका व्र्होराहरू कार्ाान्वर्न नभएका उदाहरर् देहार् अनसुार छना्ः 
• भ–ूउपर्ोग नीति बनाई कृर्ष, खानी, जतडबटुी, व्र्ापाररक, बस्िी आदद क्षेरको वगीकरर् गरी भतूमको बैज्ञातनक 

व्र्वस्थापन गने,  

• सावार्जनक जग्गाको एकीन गरी छुट्टाइने, 
• सावाजतनक स्थानको अतभलेखीकरर् र संरक्षर् गने, 

• कृर्ष उत्पादन बरृ्र्द्को लातग प्रत्रे्क वडामा नै माटो परीक्षर् गने 

• पर्ाटन प्रवधान िथा र्वकासको लातग पर्ाटन गरुुर्ोजना तनमाार् गने, 

• गाउँपातलका तभर रहेका पर्ाटकीर् क्षेरहरूको पर्हचान गरी र्वकासमा जोड ददने, 
• Eco-Tourism को अवधारर्ालाई आत्मसाि ्गदै पर्ाावरर् हराभरा बनाउँदै भ–ूक्षर् िथा जथाभावी माटो 

खन्ने िथा ओसारपसार मातथ तनर्मन गने 

• गाउँपातलका तभर कर्म्िमा एउटा प्रार्वतधक र्शक्षालर् स्थापनाको लातग पहल गने, 

• मर्हनाको एक ददन श्रमको अवधारर्ा अनसुार प्रत्रे्क मर्हनाको िोर्कएको तनर्िि ददनमा सबै र्शक्षक, 

कमाचारी िथा जनप्रतितनतधले सावाजतनक र्हि जस्िैाः सरसफाई, बकृ्षारोपर्, तनमाार् आदद जस्िा सावाजतनक 
कार्ाक्रमहरूमा अतनवार्ारुपमा श्रम गनुापने नीति अवलम्बन गने, 

• गाँउपातलका तभरका सम्पूर्ा सरकारी, अधासरकारी वा तनजी भवनहरूको लातग  Color Code  लाग ुगने  

• समग्र र्वकासको लातग र्वज्ञहरूको समूह Think Tank को अवधारर्ा ल्र्ाउने । 

 

11.  र्ोजनाहरू कार्ाान्वर्न नभएकोाः  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन ,  २०७४ को दफा ७१ मा आगामी आतथाक वषाको 
राजस्व र व्र्र् (बजेट) को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार दस गिेतभर सभामा पेश गनुापने र सभाले 
कार्ापातलकाबाट पेश गरेको बजेट मातथ छलफल गरी असार सान्ितभर पाररि गररसक्नपुने व्र्वस्था छ । पातलकाले 
आतथाक वषा २०७६।७७ को लातग रू. ४० करोड १३ लाख ६० हजारको बजेट पाररि गरेको छ । बजेटमा समावेश 
भएका कुल ३९३ बटा आर्ोजना मध्र्े र्स वषा ४१ वटा र्ोजनाहरू कार्ाान्वर्न गरेको पाइएन । कार्ाान्वर्न नभएका 
रू. ५ लाख भन्दा मातथका र्ोजनाहरू देहार् अनसुार छन ्। 
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तस.नं. कार्ाक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाकलापको नाम खचा शीषाक स्रोि र्वतनर्ोजन रु. 

१ 

छोर्ट्करामनगर बतथाङ्ग सेन्टर सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनको 
लातग भौतिक सामग्री खररद ३११३५ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०,००,०००.०० 

२ पट्खौली स्वा.चौ. भवन सम्पन्न गना र कम्पाउड  तनमाार् ३११६१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ६,००,०००.०० 

३ अपांग भत्ता ३११७२ आन्िररक स्रोि – नगद १०,००,०००.०० 

४ आवतधक र्ोजना तनमाार् ३११७२ आन्िररक स्रोि – नगद २०,००,०००.०० 

५ एक वडा एक मर्हला उधम केन्द्र ३११७२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५,००,०००.०० 

६ करुवानी माध्र्तमक र्वद्यालर् भवन तनमाार्  ३११७२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ४०,००,०००.०० 

७ 

कानून िथा िनाव व्र्वस्थापन सम्बन्धी क्षमिा अतभवृर्र्द् 
कार्ाकम ३११७२ 

राजस्व बाडँफाँड - संघीर् 
सरकार – नगद ५,००,०००.०० 

८ 

कानून न्र्ार्र्क सतमति मेलतमलापकिाा एव सहकारीका 
व्र्वस्थापकलाइ क्षमिा अतभवृर्र्द् कार्ाकम ३११७२ 

राजस्व बाडँफाँड - संघीर् 
सरकार – नगद ५,००,०००.०० 

९ कोटही आवासीर् र्वद्यालर्हरूको २ कोठा भवन तनमाार् ३११७२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०,००,०००.०० 

१० 

गाउँपातलकास्िरीर् फोहरमैला व्र्वस्थापन िथा सरसफाई 
कार्ाक्रम  ३११७२ आन्िररक स्रोि – नगद ८,००,०००.०० 

११ न्र्ार्र्क सतमति (कार्ाक्रम िथा व्र्वस्थापन) ३११७२ आन्िररक स्रोि – नगद १०,००,०००.०० 

१२ र्ािार्ाि गरुुर्ोजना ३११७२ आन्िररक स्रोि – नगद ६,००,०००.०० 

१३ 

र्वद्यालर् नसा कार्ाक्रम (िलवभत्ता, िातलम िथा 
व्र्वस्थापन) ३११७२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ८,००,०००.०० 

१४ 

सूचना प्रर्वतध िथा सकारात्मक सोच सम्बन्धी कमाचारी 
तसप र्वकास िथा क्षमिा अतभवृर्र्द् ३११७२ 

राजस्व बाडँफाँड - संघीर् 
सरकार – नगद ५,००,०००.०० 

१५ 

ठुर्टर्पपल मा.र्व. भवन तनमाार् (र्ज.स.स.को लागि 
सहभातगिामा) ३११५९ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ६,००,०००.०० 

१६ लौसी खोला पलु तनमाार् १ ३११५९ लरु्म्वनी प्रदेश - नगद अनदुान २५,००,०००.०० 

   

कार्ाालर्को भनाइाः कोतभड १९ महामारीको कारर् उपरोक्त र्ोजनाहरू कार्ाान्वर्न गना नसर्कएको 
कार्ाालर्को भनाइ रहेको छ । 

 

12.  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 
कार्ाक्रम 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 असारमा खचा गने पररपाटीमा 
तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

बजेट उपर्शषाक कुल खचा 
चौमातसक खचा 

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक आषाढ मर्हना 
चाल ुखचािफा  235699736.99 54629058.48 50746215.29 130324463.22 52883287.20 

पूजँीगि खचािफा  208498332.00 6373026.00 30211428.00 171913878.00 114801439.00 

जम्मा 444198068.99 61002084.48 80957643.29 302238341.22 167684726.20 

प्रतिशि   13.73 18.23 68.04 37.75 

 

file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=22144797595208085
file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=54576787451995048
file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=57013887628133540
file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=51116178674470618
file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=51116178674470618
file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=13697621649878706
file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=13697621649878706
file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=55441253461554609
file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=1239600232181296
file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=1239600232181296
file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=1239600232181296
file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=19497422295914513
file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=49693807045807595
file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=32069174011053072
file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=32069174011053072
file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=21247314892482937
file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=21247314892482937
file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=2843785807230296
file:///C:/Users/HP/Downloads/report_oag_22.asp%3ftypes=subactivity&fiscalyear=16&ledger=2843785807230296


9 
 

पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार वार्षाक रु. ४४ करोड ४१ लाख ९८ तनकासा भएकोमा प्रथम 
चौमातसकमा रु.  ६ करोड १० लाख २ हजार अथााि १३.७३ प्रतिशि, दोस्रो चौमातसकमा रु. ८ करोड ९ 
लाख ५८ हजार अथााि १८.२३ प्रतिशि र िेस्रो चौमातसकमा रु.३० करोड २२ लाख ३८ हजार  अथााि 
६८.०४ प्रतिशि खचा गरेको देर्खएको छ । र्सरी नै आषाढ मर्हनामा मार रु.१६ करोड ७६ लाख ८५ 
हजार अथााि ३७.७५ प्रतिशि 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 ।  

13.  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 खचा रकम कुल खचा मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथाक र्वकास 23208000 21310595 4.80 

सामार्जक क्षेर 242780500 199643125.7 44.94 

पूवााधार र्वकास क्षेर 146866952 131662701 29.64 

वािावरर् िथा र्वपद्वव्र्वस्थापन 0 0 0.00 

संस्थागि र्वकास र सेवा प्रवाह 0 0 0.00 

र्वत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासन 11688000 10852215 2.44 

कार्ासञ्चालन िथा प्रशासतनक खचा 112904505 80729402.25 18.17 

जम्मा 537447957 444198039 100.00 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् सामार्जक क्षेरमा सबैभन्दा बढी ४४.९४ प्रतिशि 
र र्वत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासनमा सबै भन्दा घटी २.४४ प्रतिशि रहेको छ । 

 

14.  खचा तबश्लषेर्ाः पातलकाले र्स बषा कुल आन्िररक आर्बाट रु. ३१२१९३२७.२२ राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु. ५४९२८६८.५३ समेि रु. ३७७१२१९५.७५ आम्दानी भएकोमा चाल ु िफा  रु. 
१७६०७२१५१.७४ र पूँजीगि िफा  रु. १७९८७७४७२.०० र समेि रु ३७५९४९६२३.७४ खचा भएको 
छ । खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा १०.३१ प्रतिशि रहेको छ । र्स बषा पदातधकारी सतुबधामा रू. 
६२८५५००।÷ खचा भएको छ जनु आन्िररक आर्को १७.१२ प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राप्त भएको 
सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ४९.४७ प्रतिशि चाल ुर ५०.५३ प्रतिशि पूँजीगि खचा भएको 
देर्खन्छ । र्स मध्रे्  चाल ुकार्ाक्रम िफा का र्वषर्गि शाखा, कृर्ष, स्वास्थर् र्शक्षा, मर्हला र्वकास र लर्क्षि 
वगाका कार्ाक्रमा िफा को ६३३१९५००।– पूँजीगि शीषाका बाट खचा भएको छ । र्सबाट पातलकाले तबकास 
तनमाार् कार्ाक्रम संचालनमा न्र्नु खचा गरी प्रशासतनक कार्ामा बढी खचा गरेको देर्खन्छ । प्रशासतनक खचा 
तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमाार्मा पररचालन गररनपुदाछ 
। 

 

15.  लक्ष्र् प्रगति : कार्ाालर्ले चौमातसक र वार्षाक स्िरक प्रगति र्ववरर् बनाई पेश गनुापनेमा कार्ाालर्ले सञ्चालन 
गरेका स्थानीर् स्िर, र्जल्ला िथा केन्द्रीर् स्िरका र्ोजनाको तनर्म बमोर्जमको ढाँचामा चौमातसक प्रगिी र्ववरर् 
िर्ार गरेको देर्खएन । बजेट खचा गने िथा खचाको िोर्कएको ढाँचामा वार्षाक प्रगति िर्ार नगने पदातधकारीलाइा 
र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 

  

कार्ाक्रम/र्ोजना कुल कार्ाक्रम वार्षाक प्रगति र्स्थति 
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शून्र् प्रगिी 
२५%सम्म 

प्रगति 

५०% सम्म 
प्रगति 

७५% सम्म प्रगति 

कार्ाक्रम संखर्ा ३७५ ४१ ० २ ८  
16.  ठेक्का व्र्वस्थापनाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २०(३) अनसुार लागि अनमुान िर्ार गने, 

ठेक्का सम्झौिा गने कार्ा प्रथम चौमातसक तभर गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्को र्ो वषा वोलपर िथा 
तसलवन्दी दरभाउ परको माध्र्मबाट २० वटा ठेक्का सम्झौिा गरेकोमा दोस्रो चौमातसकमा ५ वटा र िेस्रो 
चौमातसकमा १५ वटा ठेक्का सम्झौिा गरेको छ । तनर्मावलीले गरेको व्र्वस्था वमोर्जम िोर्कएको समर्ावधी 
तभर ठेक्का वन्दोवस्ि नगरी अर्न्िम चौमातसकमा मार ठेक्का सम्झौिा गरी प्रगति शि प्रतिशि देखाउने गरेको 
छ । स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार सम्पूर्ा कार्ा गनुा पनेमा सो वमोर्जम गरेको पाइएन । तनर्मको पालना हनु ु
पदाछ । 

 

17.  ठेक्काको र्ववरर्– तनमाार् कार्ाको र्वस्ििृ अतभलेखांकनका लातग प्रर्ोग गररने ठेक्का सम्बन्धी गोश्वरा लगि 
(म.ले.प.फा.नं. ५०७) अतभलेख रार्खएमा कुल गनुापने, हालसम्म भएको कामको पररमार् र मूल्र् सर्जलै 
जानकारी हनु,े कार्ा सम्पादन जमानि, पेश्की तलन पेश गरेको बैंक ग्र्ारेण्टीको अवस्था, काम सम्पन्न गनुापने 
तमति, भेररएसन आददको जानकारी हनुे हनु्छ । कार्ाालर्ले उक्त प्रर्ोजनका लातग अतभलेख राखेको देर्खएन । 
अिाः स्वीकृि ढाँचा अनसुार र्ववरर् खलु्ने गरी अद्यावतधक बनाई राख्नपुदाछ । 

  

संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन 
 

18.  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 ७५ जना दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा 
लेखापरीक्षर् अवतध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि सर्हि ६८ जना पदपूतिा भएको देर्खन्छ । लेखापरीक्षर्को 
क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ा मातनएका कृर्ष सहार्क, भेटेनरी सहार्क 
पदहरू ररक्त रहेका छन ्। ररक्त पदहरू पूतिा गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

 

19.  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 तलइने कमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी सृजना गना नसर्कने व्र्वस्था छ । 
िर पातलकाले र्वतभन्न पदमा २२ (नगर प्रहरी १० समेि) जना कमाचारीहरू करारमा रार्ख रु. ४७३३०६४.०० 
खचा लेखेको छ ।  

त्र्सैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) वमोर्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सर्श, कार्ाालर् सहर्ोगी, 
पलम्बर, इलेक्टीतसर्न, चौर्कदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा मार करारबाट सेवा तलन सर्कने व्र्वस्था गरेको 
छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेर्खि पद वाहेक स्वास्थर् िफा  ८ जना, कृर्ष प्रार्वतधक एक, सहार्क कम्प्र्टुर 
अपरेटर २ जना करार तनर्रु्क्त गरी बषाभरीमा रु. २९८०३०४.०० भकु्तानी गरेको अतनर्तमि देर्खएको रु. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2980304.00 

20.  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 आउने रकम थप गरी जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले र्स वषा कमाचारी 
कल्र्ार् कोषमा कुनै रकम ट्रान्सफर गरेको छैन । उक्त कोषमा गि र्वगि वषाको रू. ८०३३५८।÷ मौज्दाि  
रहेको छ िर उक्त कोषको संचालन सम्बन्धी पातलकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको देर्खएन । 
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ऐनको व्र्वस्था बमोर्जम र्ोगदानमा आधाररि अवकास सरु्वधा सम्बन्धी कानून िजुामा गरी लागू गना आवश्र्क 
देर्खन्छ । 

21.  कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम स्थानीर् सेवाको 
गठन, संचालन, व्र्वस्थापन, सेवाका शिा िथा सरु्वधा सम्बन्धी आधारभूि तसर्द्ान्ि र मापदण्ड संघीर् कानून 
बमोर्जम हनु,े दफा ८६ (२) बमोर्जम अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको कानून बमोर्जम हनुे व्र्वस्था छ 
। त्र्स्िै अथा मन्रालर्को कार्ा संचालन तनदेर्शकाको पररच्छेद ७ को ७.४.१ बमोर्जम अतिररक्त समर् र 
तबदाको ददन काम गदाा अथा मन्रालर्बाट नम्सा स्वीकृि गराई खाजा र खाना भकु्तानी ददनपुने र ७.४.१ को 
(५) बमोर्जम प्रोत्साहन भत्ता खुवाउन समेि अथा मन्रालर्बाट स्वीकृति तलनपुने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले 
कानून नबनाई र्ो बषा प्रोत्साहन भत्ता खचा वापि रू. १८५४९७७।– (रू.७७३८८५ जोर्खम भत्ता समेि)  
गरेको कारर् आतथाक व्र्र्भार बढ्न गएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

1854977.00 

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

 

23.  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 ८ वटा ऐन, २ वटा तनर्मावली र 
२४ बटा कार्ातबतध स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्स वषा पातलकाबाट तनम्नअनसुार सेवाप्रवाह 
गरेको र्ववरर् प्राप्त भएको छ : 

  

र्ववरर् जम्मा 
स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास नखलु्ने 

पर्िकरर्िफा   

जन्म मतृ्र् ुदिाा  १४२८ 

नागररकिा तसफाररस ९८३ 

घरबाटो तसफाररस ८० 

नािा प्रमार्र्ि २१७ 

अन्र् २४३७ 
पूवााधार र्वकास सडक तनमाार् 

 

कालोपरे सडक तनमाार्  9.74 र्क तम 

कालोपरे सडक ममाि - 
ग्राभेल सडक तनमाार् १७.८ र्क तम 

ग्राभेल सडक ममाि -    

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार पातलकाबाट प्रदान गररने सबै प्रकारका सेवाप्रवाहको र्ववरर् 
अध्र्ावतधक गनुा पदाछ । 
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24.  र्ोजना छनौट र कार्ाान्वर्नाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् िहले 
र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हनुे प्रगतिका र्ोजना छनौट गरी प्राथातमकीकरर् 
गनुापने व्र्वस्था छ ।  सभाबाट स्वीकृि वार्षाक गाउँ र्वकास र्ोजना २०७६÷७७ 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 

९७ ४३ १२३ ५९ ५३ ३७५ 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले र्स वषा रु. १ लाख देर्ख १० लाख सम्मका जम्मा ३७५ वटा र्ोजना 
संचालन गरेकोमा रु. १ लाख भन्दा मतुनका मार ९७ वटा र्ोजनाहरू रहेका छन ्। त्र्सैले साना रकमका 
धेरै र्ोजनाहरू संचालन गदाा कार्ाालर्को जनशर्क्त वषै भरी र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ु पने, संचातलि 
र्ोजनाबाट चाल ुप्रकृतिका कार्ामा बढी खचा भई लागि प्रभावी नहनुे िथा तनमाार् कार्ाको गरु्स्िरमा समेि 
नकारात्मक असर पने अवस्था िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

  

कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न 
 

25.  कानून र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरूले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड 
बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला 
िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरू बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म 
८ वटा ऐन, २ वटा तनर्मावली, २४ कार्ार्वतध लगार्ि ३४ वटा कानून तनमाार् गरी कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको 
छ  । साथै पातलकाले ३४ वटा कानूनहरू तनमाार् गरी सभा।कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गरेिापतन २६ वटा 
कानूनहरू राजपरमा प्रकाशन गरेको छैन। िसथा उक्त कानूनहरू राजपरमा प्रकाशन गरी कार्ाान्वर्नमा 
ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

26.  तनदेर्शका िथा मापदण्डाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा पातलकाले आफ्नो 
क्षेरातधकारतभरको र्वषर्मा ऐन, तनर्म, तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाउन सक्ने उल्लेख छ । 
गाउँपातलककाले कमाचारी, उपभोक्ता सतमति िथा अन्र् लाभग्राही समहुलाई सचेिना, क्षमिा र्वकास, सीप र्वकास 
आददसँग सम्बर्न्धि िातलम, गोष्ठी अतभमखुीकरर् लगार्िको कार्ाक्रम सञ्चालनको लातग तनदेर्शका िजुामा गरी 
लागू गरेको छैन । र्सले गदाा कार्ाक्रम सञ्चालनमा र्जम्मेवारी, जवाफदेही, खचा प्रर्क्रर्ा िथा मापदण्डमा 
समानिा आउन सक्ने देर्खएन । गाउँपातलकाले कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न सम्बन्धी तनदेर्शका िजुामा गरी कार्ाक्रम 
सञ्चालन गनुापदाछ । 

 गाउँपातलकाले कृर्ष औजार, ह्याण्ड पम्प, तसंचाइ बोर जडान, फलफुल र्वरुवा, मौरीघार लगार्िका 
सामग्री र्विरर् िथा फलफुल नसारी अनदुान लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गदाा सरोकारवालाहरूलाई सूचना 
प्रवाह, प्रस्िाव/माग संकलन, लाभग्राही छनौट र र्विरर् सम्बन्धी प्रकृर्ा एवं मापदण्ड िजुामा नगरेकोले आम 
नागररकको पहुँच सतुनर्िि र पारदशी भएको पाइएन । र्सले गदाा गाउँपातलकाले र्विरर् गरेको सामग्री िथा 
अनदुान न्र्ार्ोर्चि छ भन्ने आधार देर्खएन । र्समा सधुार हनु ुपदाछ । 

 

27.  न्र्ार्र्क 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 फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाँकी 15 र र्ो बषा थप भएको 
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४६ गरी कुल 61 र्ववाद दिाा भएकोमा २9 वटा मार फछ्र्र्ौट भई 36 बाँकी देर्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन 
प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदाछ । 

 

पदातधकारी सरु्वधा 
 

28.  पदातधकारी सरु्वधा – लरु्म्बनी प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
को दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी, सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आफु तनवाार्चि भई अनसूुची–१ बमोर्जम 
पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको तमति देर्ख मातसक सरु्वधा पाउने 
व्र्वस्था गरेकोमा सम्मानीि सवोच्च अदालिको आदेशले २०७६ कातिाक १ गिेबाट लागू हनु ेगरी उक्त 
सरु्वधाहरू खारेज गररएको छ । जसअनसुार लरु्म्बनी प्रदेश सरकारले प्रथम संशोधन गरी तमति २०७७/३/८ 
मा पाररि गरेको उक्त पदातधकारी सरु्वधा सम्बन्धी ऐनको अनूसूची १(क),१(ख),१(ग) मा उल्लेख भएको 
सरु्वधामार ददन तमल्ने देर्खन्छ । जसबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूले मातसक पाररश्रतमक वापिको सरु्वधा 
पाउने देर्खदैन । िर पातलकाले पदातधकारीको मातसक पाररश्रतमक सरु्वधामा तनम्नानसुार रु.११ लाख ६७ 
हजार खचा लेखेको देर्खन्छ। 

तस.नं. र्ववरर् प्रमखु उपप्रमखु वडा अध्र्क्ष  
कार्ापातलका सदस्र् 

६ 

सभाका सदस्र्  
२०जना कुल खचा 

१ मातसक सरु्वधा ३०००० २७००० १२०००० ७२००० १४०००० 1167000.00 

  

29.  स्वकीर् सर्चव र सल्लाहकार – लरु्म्बनी प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, 

२०७५ (पर्हलो संशोधन समेि) मा र्स प्रदेशमा स्थानीर् िहका प्रमखु िथा उप प्रमखुले स्वकीर् 
सर्चव/सल्लाहकार राख्न पाउने व्र्वस्था गरेको छैन ्। त्र्सैगरी स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को 
दफा ८३(८) मा िोर्कएको भन्दा फरक पदमा कमाचारी पदपूतिा गना नहनुे उल्लेख छ । िर गाउँ/नगर 
प्रमखुको स्वकीर् सर्चवका रुपमा खररदार स्िरको िलब भत्ता भकु्तानी हनु े गरी श्री जीिेन्द्र केवटलाई ६ 
मर्हनाको मातसक रु. २०००० का दरले रु.१२०००० भकु्तानी ददएकोको छ । र्स्िो खचा तनर्न्रर् गनुा 
पदाछ । 

 

30.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा नगरसभाका सदस्र्ले 
पाउने सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनुे ब्र्वस्था अनसुार लरु्म्बनी प्रदेश संसदले स्थानीर् िहका 
पदातधकारी िथा सदस्र्हरूको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको ब्र्वस्था 

अनसुार पातलकाबाट देहार् बमोर्जम रु. 5423500.00 सरु्वधा वापि भकु्तानी भएको छ । 

तस.नं र्ववरर् अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष वडाअध्र्क्ष 
6 जना 

कार्ापातलका 
सदस्र् ६ 
जना 

सभाका 
सदस्र् २0 

जम्मा 

१ बैठक भत्ता 18000 18000 42000 20000 28000 968000 

२ र्ािार्ाि खचा 0 0 0 6000 3000 864000 

3 परपतरका इन्टरनेट 4000 4000 3000 3000 2000 756000 

4 टेतलफोन,मोबाइल 3500 3000 3000 3000 2000 742500 

5 अतितथ सत्कार 6000 5000 4000     315000 

6 जनसम्पका  10000 8000 6000 5000 3000 1296000 

7 खानेपानी/तबजलुी 5000 5000 0 0 0 90000 

8 ममाि संभार 5000 5000 0 0 0 90000 
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चाडपवा खचा 15000 15000 

12000 10000 7000 

302000 

hDdf 
5423500 

 

31.  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. १४१०६०४।- खचा गरेको छ । र्स्िो खचा तनर्न्रर् गनुा पदाछ 
। 

 

32.  आतथाक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथाक सहार्िा, चन्दा, 
परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गना पाउने व्र्वस्था रहेको देर्खंदैन । िर पातलकाले र्स वषा  रु. 

९७३८००।- आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेका छ । आतथाक सहार्िा खचा लेख्न ेकार्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ 
। 

 

33.  ८७–२०७६।९।१७ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचा गदाा खचाको 
वील भपााई सर्हिको लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ ।ओमसतिर्ा गाउँ पातलकाको वाडा नं. ३ ले १५ जना 
अपांगहरूलाई सम्मान कार्ाक्रम राखी रु. ३०००।– दरका ब्लर्ांकेट थान १५ वटा र खादा समेिमा रु. ५० 
हजार खचा लेखेको छ । अपांगहरूलाई सम्मान कार्ाक्रम भतनए पतन सम्मातनि १५ जनाको अपांगिा भएको 
खलु्ने प्रमार् समावेश गरेको पाइएन । सम्मातनि व्र्र्क्तको पररचर् खलु्ने प्रमार् पेश गनुा पने रु. 

 

 

 

 

50000.00 
 

अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग 
 

34.  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 । २०७७ असार मसान्िमा सबै  अनदुान खचा नभई बाँकी रहेको रकम असार मसान्िमा संघीर् 
सरकार िफा  रू. १२०३१९४६.२६ र प्रदेश सरकार िफा  रू. ३५९८२७९ र्फिाा गरेको छ ।   

 

अनदुान प्रदान 
गने तनकार् 

अनदुानको प्रकार प्राप्त रकम खचा रकम बाकँी रकम 

संघीर् सरकार शसिा  11,04,06000.00 9,85,82,453.74 11823546.26 

 र्वषेश - - - 

 समपरुक - - - 

 अन्र् - - - 

प्रदेश सरकार शसिा  8000000.00 7813023.00 186977.00 

 र्वषेश 5200000.00 5189698.00 10302.00 

 समपरुक 15000000.00 11599000.00 3401000.00 

 अन्र् 2300000.00 2300000.00 0.00 

 जम्मा 30500000.00 26901721.00 3598279.00   

35.  र्विरर्मखुी कार्ाक्रम – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ र्विरर्मखुी खचालाई तनर्न्रर् 
गदै संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीर् पूवााधार र्वकास िथा दीघाकालीन पूजँी तनमाार् हनुे 
कार्ामा खचा गनुापदाछ । र्स गाउँपातलकाको आ व २०७६।७७ को पूँजीगि बजेट शीषाकबाट खेलकुद 
कार्ाक्रम, कुस्िी प्रतिर्ोतगिा, भाडाकुडा र्विरर्, पोषर् झोला र्विरर् जस्िा कार्ाक्रममा खचा गरको पाइर्ो । 
र्सका केही उदाहरर् देहार् अनसुार छन ्

  

भौ.नं. र मिमि  कार्यक्रिको नाि वापि रकि 

७०–२०७६।८।२९  पोषक मविरण मवद्यार्थीको लामि ५६० सेट पोषक मविरण 
100000.00 

८४–२०७६।९।१७  संकृमि प्रवर्यन छट पूजा 
50000.00 
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८६–२०७६।९।१७  राहि मविरण  एकल िमहला राहि मविरण 
100000.00 

८८–२०७६।९।१७ िेला सञ्चालन लोहरौली िेला सञ्चालन  
300000.00 

८९–२०७६।९।१७ सम्िान कार्यक्रि जेष्ठ नािररक सम्िान 
100000.00 

१४४–२०७६।११।६ िेला पवय वार्य नं. ५ रािजानकी िेला  
400000.00 

१५३–२०७६।११।१८ िेला पवय वार्य नं. ६ दिुाय पूजा छठ पूजा 
300000.00 

१८४–२०७६।१२।२ िेला पवय वार्य नं. ३ मवष्णु र्ान्र्ाञ्चल ज्ञान िहार्ज्ञ 
25000.00 

१९५–२०७६।१२।५ िेला पवय वार्य नं. ४ मिचर्ी िहोत्सव 
30000.00 

१९६–२०७६।१२।५ िेला पवय वार्य नं. १ िाघी कार्यक्रि 
30000.00 

२२०–२०७६।१२।३० िेला पवय वार्य नं. ४ होली कार्यक्रि 
61829.00 

२४२–२०७६।१२।३० सम्िान कार्यक्रि ,, जेष्ठ नािररक सम्िान कार्यक्रि 
150000.00 

२४२–२०७७।१।२३  पोषक मविरण मवद्यार्थीको वार्य नं. ५ का सबै मवद्यार्थी 550000.00 

३४३–२०७७।३।२ िेला पवय छठ पुजा (२५ जनालाई १० हजारको दरले) 250000.00 

२९७–२०७७।३।१२  िेलकुद िेलकुद सािग्री िर्था िेल संचालन 
100000.00 

२३७–२०७७।३।२८ कुस्िी कार्यक्रि ओिसमिर्ािाई मवराट कुस्िी कार्यक्रि 
500000.00 

२३३–२०७७।३।२८ भार्ाकुर्ा मविरण दमलि वियको लामि भार्ाकुर्ा मविरण  
38800.00 

२३८–२०७७।३।२७ पोषण झोला मविरण िभयविी िमहलाहरूलाई पोषण झोला मविरण 
150000.00 

२३९–२०७७।३।२७ पोषण झोला मविरण िभयविी िमहलाहरूलाई पोषण झोला मविरण 
102000.00 

जम्िा   
3337629.०० 

र्स्िो खचामा तनर्न्रर् गनुा पदाछ । 
36.  महोत्सव िथा अन्र् खचा – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले संस्था, समूह, पवा, जारा, र्ारा,  र्वरामी, 

संस्कृति लगार्िमा आतथाक सहार्िा ददन सक्ने कानूनी व्र्वस्था गरेको देर्खदैन । िर गाउँपातलकाले र्स 
वषा कुल आतथाक सहार्िा रू. २८०००००।÷ मध्रे् उत्सव महोत्सव,  धातमाक, सामार्जक, साँस्कृतिक प्रकृतिका 
कार्ामा रु. ९०००००।÷ खचा गरेको छ । र्स्िो खचा तनर्न्रर् गनुा पदाछ । 

 

37.  वार्षाक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजनााः 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 वार्षाक १० लाखभन्दा बढीको खररद गदाा वार्षाक खररद र्ोजना बनाउनपुने 
ब्र्वस्था छ । र्स पातलकाले र्वतभन्न शीषाक अन्िगाि वार्षाक रु.११ करोड ६५ लाख ५८ हजार पूँजीगि 
खचा/खररद तनमाार् कार्ा गरेको छ । िर पातलकाले आफ्नो खररद तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, 

तनर्म बमोर्जम वार्षाक खररद र्ोजना र गरुुर्ोजना नबनाई खररद कार्ा गरेको देर्खर्ो । अिाः पातलकाले उक्त 
तनर्मावली बमोर्जम खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना बनाई व्र्वर्स्थि र प्रभावकारी हनुे गरी खररद कार्ा गनुापदाछ । 

 

38.  सवारी साधन 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 सम्पर्त्त 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 नपाइने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को 
क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले ट्याक्टर खररदमा रु. १३९५५००.०० खचा गरेको छ । सवारी 
साधन िथा भारी उपकरर् सञ्चालन सम्बन्धी दीघाकालीन नीति िजुामा गरी सवारी साधान उपर्ोग गनुा पदाछ 
। 

  

कर दस्िरु एवं आन्िररक आर् 
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39.  आर्को अनमुानाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा 
तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्ने ब्र्वस्था  छ । पातलकाले 
पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, सेवा शलु्क, दस्िरु वापि अनमुातनि रु. 
२ करोड ५० लाख प्राप्त हनुे प्रक्षेपर् गरेकोमा आतथाक वषा २०७६।७७ मा रु. १४९९३५८६.०० अथााि 
अनमुान भन्दा 41.4 प्रतिशि कम आर् प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्को 
अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान बरृ्र्द् गने िफा  र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क देर्खएको छ । 

 

40.  आन्िररक आर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा वजेट सीमा 
तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे 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 । 

केन्द्रीर् अनदुानबाट खचा आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

217282453.74 31219327.22 14.36 
उपरोक्त र्ववरर् अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचाको िलुनामा आन्िररक आर्को 
र्हस्सा १४.३६ प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सैले पातलकाको आन्िररक आर् संकलनको दार्रालाई फरार्कलो 
पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।   

 

41.  मू.अ.कराः मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राप्त मूल्र् अतभवृर्र्द् करको र्ववरर् 
भकु्तानी पाएको अको मर्हनाको २५ गिेतभर सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्मा कर र्ववरर् सर्हि 
दार्खला गनुापने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले आ.व. २०७६।०७७ मा तनम्न वमोर्जमको ठेक्काको कवोल 
अंकमा तनर्मानसुार लाग्ने १३ प्रतिशि मूल्र् अतभबरृ्र्द्कर रु. ३८७०१८.०० वैँक दार्खला गनुापनेमा नगरेकोले 
बैँक दार्खला गनुापने रु. 

ठेक्काको नाम ठेकेदारको नाम ठेक अंक १३ प्रतिशि 

ठुटेर्पपल हाट बजार ठेक्का गरे्शलाल श्रीवास्िव 4068125.43 387018.00 

 

387018.00 

42.  हाटबाजर ठेक्कााः गाउँपातलकाले आ.व. २०७६।७७ मा ठुटीर्पपल र्स्थि हाटबाजर ठेक्का सञ्चालन सम्झौिा 
अनसुार तनमाार् व्र्वसार्ी श्री गरे्शलाल श्रीवास्िवले २०७६ पसु मसान्िसम्ममा दोस्रो र्कस्िाबापिको रकम 
बझुाउन ुपने र सो तमतिमा बझुाउन नसकेमा वार्षाक १० प्रतिशिका दरले हजााना तिनुापने उल्लेख छ । सो 
हाटबजार ठेक्काको दोस्रो र्कस्िा बापिको रकम २०७७ पसु मसान्िसम्म प्राप्त नभएकोले सम्झौिा अनसुार 
हजाना सर्हि बाँकी रकम रु. १६२४७६८।२० सम्बर्न्धि ठेकेदारबाट असलु उपर गरी बैँक दार्खला गनुापने 
रु. 1624678 

 

ठेक्काको नाम ठेकेदार कबोल अंक प्राप्त रकम बाँकी रकम हजाना १० 
प्रतिशि 

असूल गनपुने 
बक्र्ौिा रकम 

ठुटेर्पपल हाट 
बजार ठेक्का 

गर्ेशलाल 
श्रीवास्िव 

4068125.43 1500000 1477062 147706.2 1624768 

  

43.  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 उठाउन ेव्र्वस्था 
रहेको छ । िी आर् शीषाकमा आर् अनमुान र असलुी र्स्थति तनम्नानसुार रहेको देर्खन्छ । 

आर् शीषाक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

सम्पर्त्त कर 1000000.00 108730.00 10.87 

भतूमकर।मालपोि 1500000.00 938274.69 62.55 
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घर बहाल कर 1500000.00 6126377.53 408.43 

बहाल तबटौरी कर 4000000.00 1892836.00 47.32 

र्वज्ञापन कर 26000.00 0 0.00 

व्र्वसार् रर्जषे्ट्रशन दस्िरु 1000000.00 1254968.00 125.50 

अन्र् श्रोिबाट प्राप्त बाँडफाँड नहनुे रोर्ल्टी 10000000.00 0 0.00 

अन्र् सेवा शलु्क िथा तबक्री 974000.00 1963864.35 201.63 

नक्सा पास दस्िरु 500000.00 180364.00 36.07 

तसफाररस दस्िरु 2500000.00 2051887.58 82.08 

व्र्र्क्तगि घटना दिाा दस्िरु 500000.00 29444.00 5.89 

नािा प्रमार्र्ि दस्िरु 500000.00 31550.00 6.31 

अन्र् दस्िरु 1000000.00 415290.00 41.53 

जम्मा 25000000 14993586.15 

 

पातलका तभर रहेका करदािाहरूको 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 दार्रामा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

44.  राजस्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउने र्जम्मेवारी 
कार्ाालर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाबाट रतसद ठेलीहरू छपाई गरेर वडा कार्ाालर्मा पठाउन े
गरेकोमा सोको परुा अतभलेख पातलकामा आएको देर्खएन । अर्घल्लो आ.व.को रतसद के कति  बाँकी छन 
एकीन गना सक्ने अवस्था छैन । कार्ालर्ले आगामी ददनमा रतसद तनर्न्रर् िथा राजस्व असूलीलाई स्वचातलि 
प्रर्ाली माफा ि ब्र्वस्थापन सम्बन्धमा र्वशेष ध्र्ान प¥ुर्ाउनपुने देर्खर्ो । 

 

45.  राजस्व 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 राजस्व रकम दार्खला नगरेमा सम्बर्न्धि िा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 गना सक्ने व्र्वस्था छ । कार्ाालर् अन्िगाि 
६ वटा वडामा प्राप्त गरेको राजस्व रकम ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको अवतध तभर दार्खला गरेको 
छैन । र्सरी र्ढला हनुे गरी राजस्व रकम बैंक दार्खला भएको अवतधको कार्ाालर्ले छानर्वन गरी जररवाना 
रकम असलु गनुापने देर्खन्छ । कार्ाालर्ले सम्पूर्ा वडा कार्ाालर्हरूले प्राप्त गरेको आन्िररक राजस्व रकम र 
बैंकमा दार्खला गरेको र्ववरर्मा कार्ाालर्ले र्वशेष ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

46.  सवारी कर : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा पातलकाले आफ्नो क्षेर तभरका सवारीमा 
िोर्कए बमोर्जम सवारी दिाा िथा वार्षाक सवारी कर र आफ्नो क्षेरमा आउने सबै प्रकारको सवारीमा िोर्कए 
बमोर्जम सवारी कर उठाउने गरेको छैन । हरेक वषा दिाा हनुे सवारीको अतभलेख राखी कर असूलीलाई 
प्रभाबकारी बनाउने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जान ुपदाछ । 

 

47.  मनोरिन कर : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा  ६४ बमोर्जम तसनेमा, तभतडर्ो हल, सांस्कृतिक 
प्रदशान हल, संतगि, तथर्टर, मनोरिन, प्रदशान स्थल, ऐतिहातसक स्थलको प्रवेश शूल्कमा कर तलनपुने व्र्वस्था 
छ । आतथाक वषा २०७६।७७ मा पातलकाले र्स शीषाकमा कुन ैपतन कर संकलन गरेको पाइएन । र्स 
पातलकाको क्षेर तभरबाट उठ्न ुपने मनोरिन कर एकीन गरी असलु गनुापदाछ । 
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48.  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो कार्ाक्षेर तभर रहेका 
र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्र्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउन ुपने व्र्वस्था रहेको छ । र्स वषा पातलकाले व्र्वसार् 
दिाा िथा नवीकरर् शलु्क वापि रु १२५४९६८।०० कर संकलन गरेकोमा पातलकाको क्षेरतभर रहेका 
व्र्वसार्ीहरूको अतभलेख अध्र्ावतधक गरेको छैन । जसबाट पातलकाले संकलन गरेको व्र्वसार् कर र्थाथा 
मन्न सक्ने अवस्था छैन । िसथा पातलकाले आफ्नो क्षेर तभर सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ा व्र्वसार्ीको अद्यावतधक 
अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदाछ । 

  

आर्कर एवं मू.अ.कर 
 

49.  नन्फाइलर – मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राप्त मूल्र् अतभवृर्र्द् करको र्ववरर् 
भकु्तानी पाएको अको मर्हनाको २५ गिेतभर सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्मा कर र्ववरर् सर्हि 
दार्खला गनुापने व्र्वस्था छ । िर पातलकाबाट देहार्का फमालाई मू.अ.कर रु. ३७५१४३।८१ भकु्तानी 
ददएकोमा लेखापरीक्षर् अवतधसम्म पतन िी फमाहरू कर र्ववरर् नबझुाई नन्फाइलर रहेको पाइर्ो ।  

गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनेको 
नाम 

प्र्ान नं. भकु्तानी रकम नन्फाइलर रहेको 
तमति 

मअुकर कर 
रकम 

94-2076/9/20 हलुाकी तनमाार् सेवा 609330627 419477.89 2076.M.8 62680.60 

163-2076/11/19 
,, 

,, 874763.21 ,, 113719.21 

228-2077/2/18 
,, 

,, 1528800.00 ,, 198744.00 

जम्मा 375143.81 

कानूनी व्र्वस्थाअनसुार र्ववरर् नबझुाएकोले कर समार्ोजन भएको प्रमार् पेश हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375143.81 

50.  94-2076/9/20 मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा ७ (१) अनसुार र्स ऐन बमोर्जम लाग्ने करको दर 
िेह्र प्रतिशिको एकल दर हनुेछ भन्ने व्र्वस्था रहेको छ । हलुाकी तनमाार् सेवा सेवाले मरुलीको घरदेर्ख 
र्वद्यालर्को तमलसम्म बाटोमा नाली तनमाार् कार्ाको रकम वीजक रकम रू. ४१९४७७.८९ को १३ प्रतिशिको 
दरले हनुे मू.अ.कर रू. ५४५३३२.१२ वीजकमा समावेश गनुा पनेमा १५ प्रतिशिको दरले  ६२६८०.६० 
समावेश गरी रू. ८१४८.४७ बढी भकु्तानी भएको असलु गनुा पने रू. 8148.47 

51.  वडा अध्र्क्षलाई भकु्तानीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा १६ (४) (ग) मा वडा अध्र्क्षको काम 
किाव्र् र अतधकार िोर्कएको छ । वडाध्र्क्षको काम किाव्र् र अतधकारको बुँदा नं. ३ मा वडाको र्वकास 
र्ोजना, बजेट िथा कार्ाक्रम िर्ार गने, गना लगाउने िथा स्वीकृतिका लातग गाउँपातलका वा नगरपातलकामा 
पेश गने काम, किाव्र् र अतधकार िोर्कएको छ । त्र्सै गरी बुदँा नं. ४ मा वडामा कार्ाान्वर्न हनुे र्ोजना 
िथा कार्ाक्रम कार्ाान्र्न गने गराउँने, सोको अनगुमन िथा आवतधक समीक्षा गने गराउने काम, किाव्र् र 
अतधकार िोर्कएको छ । लेखापरीक्षर्को लातग छनोट गररएका भौचरको आधारमा परीक्षर् गदाा देहार् अनसुार 
वडाध्र्क्षले बील पेश गरेको आधारमा भकु्तानी गरेको पाइर्ो । कानूनले नै कार्ाक्रम कार्ाावन्र्न िथा 
अनगुमनको र्वर्शष्ठ र्जम्मेवारी ददएका वडाध्र्क्षहरूले बील पेश गरी भकु्तानी तलदा आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली 
कमजोर हनु,े कार्ाक्रम कार्ाान्र्न पक्षको तनश्पक्ष अनगुमन नहनु सक्छ । देहार् अनसुार  वडाध्र्क्षले  भकु्तानी 
तलएको अतनर्तमि देर्खएको रु. 57009.00 

 

भौ.नं. र तमति  नाम वापि रकम 

१०७–२०७६।९।२३ र्शवकुमार धमाल आखँा र्शर्वर सञ्चालन २००००.०० 

१०६–२०७६।९।२३ र्शवकुमार धमाल र्ोग र्शर्वर सञ्चालन १८०००.०० 

प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम    
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११६–२०७७।३।१२ बोल बहादरु बराल तनमाार् सामग्री खररद १९००९.०० 

जम्मा   ५७००९.०० 
  

उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा 
 

52.  प्रार्वतधक बील र कार्ा सम्पन्नाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद सम्झौिा 
अनसुार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ बील वा अन्र् कुनै बील तबजकको भकु्तानी गदाा प्रार्वतधक नापजाँच गरी 
नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुापने ब्र्वस्था रहेको छ । 
उपभोक्ता सतमतिहरूबाट सञ्चातलि र्ोजनाको ठेक्का बीलहरूमा 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 बीलमा खलुाउनपुने िथर्ाङ्क उल्लेख गरेको पाइएन । र्सले गदाा कुन काम कर्हले सम्पन्न गनुापने र 
िोर्कएको अवतधमा सम्पन्न भए/नभएको र्वषर्मा र्कीन हनु नसर्कएको हुँदा प्रार्वधकले इर्न्जतनर्ररङ  नम्सा 
अनसुारको उपभोक्ता सतमतिको बील बनाउँदा नापजाँचलाई वास्िर्वक कार्ासम्पादनमा आधाररि बनाउनपुदाछ 
। 

 

53.  हेभी इर्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म उपतनर्म (९) 
मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनुे तनमाार् कार्ामा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, 

ग्रडेर जस्िा हेभी मेर्शनरी प्रर्ोग गना नतमल्ने व्र्वस्था छ । सो तनर्मावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्र्ांशमा लागि 
अनमुान िर्ार गदााको समर्मा हेभी मेर्शन प्रर्ोग गनुापने जर्टल प्रकृतिको कार्ा भनी उल्लेख भएको रहेछ भन े
सम्बर्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररशमा सावाजतनक तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा मेर्शन प्रर्ोग गना सर्कने 
उल्लेख छ । पातलका अन्िगाि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमाार् िथा स्िरोन्नतिसँग सम्बर्न्धि र्ोजनाका 
उपभोक्ता सतमतिहरूले डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेर्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइए िापतन तनर्मावलीको 
व्र्वस्था बमोर्जम सम्बर्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररश गराई गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्बाट सहमति तलएको 
पाइएन । र्सका केही उदाहरर्हरू र्सप्रकार रहेका छन : 

गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम भकु्तानी रकम प्रर्ोग गरेको हेभी उपकरर् हेभी उपकरर्मा भएको खचा 

476-2077/3/23 कुरूवानी चोक सम्म 
बाटो ममाि 

१५८०३८२
४ 

जेसीवी, ५६४००० 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ा गराउनपुदाछ । 
 

54.  जर्टलसंरचना तनमाार् – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता सतमतिहरूलाई 
मेर्शन, औजार उपकरर्हरूको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्ाको र्जम्मेवारी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । 
पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्चर सर्हिका भवन, सडक कालोपरे लगार्िका जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश 
हनुे पूवााधार संरचना तनमाार् कार्ा समेि उपभोक्ता सतमतिहरू माफा ि ्गराउने गरेको देर्खर्ो । र्स्िा कार्ा 
व्र्ावसार्र्क र अनभुवी तनमाार् व्र्वसार्ी फमाबाट बोलपर माफा ि प्रतिस्पधाा गराउन उपर्कु्त हनुे देर्खन्छ । 
र्सका केही उदाहरर्हरू र्सप्रकार रहेका छन ्: 

गो.भौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको र्ववरर् भकु्तानी रकम 

२००-२०७६।१२।६ सजृनशील टोल बाटो तनमाार् बाटो कालो परे २०००००० 
४२२-२०७७।३।१७ दगुाा मर्न्दर पछातड बाटो तनमाार् बाटो कालो परे ७७४१५५.६५ 
४४०-२०७७।३।१८ गंगापरु बाटो स्िरवृर्र्द्  बाटो कालो परे १२००००० 
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४४०-२०७७।३।१७ वेलर्हर्ा ग्रवेलबाटे स्िरवृर्र्द्  बाटो कालो परे ८५९६२९ 

५०६-२०७७।३।२५ बाटो तनमाार् वसन्िपरु  बाटो कालो परे १७४१६४८ 

१३५-२०७६।१०।२९ तसवलहवा नरैनापरु अधरुो भवन  भवन तनमाार् ८९८५४७ 
जम्मा 

  
७४७३९७९.६५ 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ा गराउनपुदाछ । 

55.  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को र्र्मम ३६(१) मा नर्ा ँआ. व. शरुु भएपतछ कार्ाालर् प्रमखुले 
तनर्म ३२ बमोर्जम तनकासा तलई बजेटको सीमातभर रही तनधााररि कार्ामा खचा गनुापने व्र्वस्था छ । 
कार्ाालर्ले वार्षाक कार्ाक्रम अनसुार कम्प्र्टुर िातलम, बरु्द् मूतिा स्थापनाको बजेटबाट ६ नं. वडा तभरका 
बाटोमा परेका खल्डा पनुाको लातग खचा गरेको पाइर्ो । कार्ाक्रम संशोधन नगरी कार्ाक्रम भन्दा फरक 
शीषाकमा खचा गरेको अतनर्तमि देर्खएको रु. 

 

 

 

 

 

699704.00 
 

भौ.नं. र तमति  र्वतनर्ोजन भएको शीषाक खचा भएको शीषाक  रकम 

५५४–२०७७।३।२९ ३ मर्हन ेकम्प्र्टुर िातलम बाटो ममाि  ३०००००.०० 
,, बरु्द् मतुिा स्थापना ,, ४९७०७.०० 
५५४–२०७७।३।२९ ३ मर्हन ेकम्प्र्टुर िातलम बाटो ममाि  ३०००००.०० 
,, बरु्द् मतुिा स्थापना ,, ४९७०७.०० 

जम्मा ६९९४०८.००   
56.  कार्ाालर्ले देहार् अनसुार खररद गरेको पाइप, हेण्ड पम्प, जी.आइ पाइप लगार्िका सामग्री खररद गरी 

कार्ाालर्मा मौज्दाि राखेको पाइर्ो । vl/b d"No cg';f/ ?= ७७६०२६।४८ d"Nosf] ;fdu|L vl/b u/L 

sfof{nodf df}Hbft /x]sf] sf/0fn] ah]6 lgis[o /x]sf] cj:yf 5 . pQm kl/df0fsf] kfOk tyf x]08 kDk 

cfufdL jif{sf] sfo{qmddf ;dfj]z u/L vr{ ePsf] k|df0f k]z ug'{ kg]{ ?= 776026.48 
 

भौ.नं. र तमति  सामग्री पररमार्  दर रकम 

१५७–२०७७।११।१९ ११४ एमएम पीभीसी 
पाइप 

९० तमटर ४९०.०० 
४४२९.६० 

 एचतडपीइ पाइप ३२७० तमटर १२७.४३ 
४७०८६६.५९ 

 हेड ४ नं. १०९ पीस १४०७.०० 
१७३३००.१९ 

 जीआइ पाइप १०० तमटर ६३९.२९ 
७२२३९.७७ 

१५८–२०७७।११।१९ ४ इन्च पाइप ११४ 
एमएम 

२२१ तमटर २२१.०० 
५५१९०.३३ 

जम्मा ७७६०२६.४८   
57.  बीमा सम्बन्धमा –  सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२(१) मा खररद सम्झौिामा अन्र्था 

व्र्वस्था भएकोमा बाहेक १० लाख रुपैर्ाँ भन्दा बढी मूल्र्को तनमाार् कार्ा गने तनमाार् व्र्वसार्ीले तनमाार् 
सामग्री, प्रर्ोग गररने प्लाण्ट, मेर्शन औजार एवं तनमाार् कार्ाको पूर्ा प्रतिस्थापन खचा समेिको बीमा गराउन ुपने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर् भवन तनमाार् कार्ाका लातग तनमाार् व्र्वसार्ी हलुाकी तनमाार् सेवासँग रु. 
१४६१२५३.५४ मा सम्झौिा भएको छ । सम्झौिामा बीमा सम्बन्धी  प्रावधान राखेको पाइएन । भवन 
तनमाार् कार्ा सम्वेदनशील िथा जोर्खमपूर्ा समेि रहेको हुँदा तनर्मावलीको प्रावधान अनसुार र्स्िा संरचना 
तनमाार् सम्झौिामा बीमाको प्रावधान राख्नपुने देर्खन्छ ।   

सशिा कार्ाक्रमिफा  
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58.  र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिा - स्थानीर् िह अन्िगाि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरूमा दरबन्दी अनसुार र्शक्षकको 
पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िह अन्िगाि र्वतभन्न िहका २१ 
सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरूको र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिाको अवस्था एवं र्वद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको 
देर्खन्छ । 

l;=g+= ljwfnosf] gfd lzIfs b/aGbL kbk"lt{ kbk"lt{ dWo] 

s/f/ 

ljwfyL{ ;+Vof 

1 &'l^kLkn df=lj= 17 17 0 499 

2 hghfu[lt df=lj= 17 16 2 543 

3 k \̂vf}nL df=lj= 8 6 2 351 

4 a;Gtk'/ df=lj= 13 13 3 431 

5 %f]̂ \sL /fdgu/ df=lj= 12 10 4 416 

6 sf]̂ xL cf=lj= 6 6 0 195 

7 ;[hgf cf=lj= 3 3 1 72 

8 ;/u/dfyf cf=lj= 3 3 3 64 

9 hgtf cf=lj= 5 4 1 134 

10 zd;]/ cf=lj= 3 3 2 111 

11 /fdhfgsL cf=lj= 3 3 0 44 

12 /f]lx)fL cf=lj= 3 3 1 129 

13 cf]d;ltof cf=lj= 4 4 1 137 

14 u+uf ljz"g cf=lj= 0 0 0 15 

15 eljio lgdf{)f cf=lj= 2 2 1 97 

16 k*;/L cf=lj= 3 3 2 57 

17 db/;f afnfk"/       204 

18 db/;f g/}gfk"/       45 

19 db/;f lhofpn       37 

20 db/;f uf}/L       77 

21 db/;f kggL       76 

  

दरबन्दी बमोर्जम र्शक्षक पदपूतिा गनुापदाछ । 
 

59.  समानीकरर् अनदुानबाट र्शक्षकको िलब भत्ता – अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले 
स्थानीर् िहलाई स्वीकृि दरबन्दी तभरका र्शक्षकको िलब भत्ता बापि सशिा अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था 
छ । सार्वकको र्जल्ला र्शक्षा कार्ाालर्बाट अनमुति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पतन दरबन्दी िथा 
राहि अनदुान कोटा प्राप्त नगरेका र्वद्यालर्लाई र्शक्षक व्र्वस्थापन गने गरी शैर्क्षक सर २०७६ का लातग 
सहर्ोग अनदुान ददन सर्कने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले स्वीकृि दरबन्दीतभर नपरेका एवं र्वद्यालर्ले गि 
र्वगिदेर्ख नै आन्िररक स्रोिबाट िलब भत्ता व्र्होरेका र्शक्षकलाई र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुानबाट रु. 
2413800.00 िलब भत्ता भकु्तानी गरेको पाइर्ो । 

 

60.  र्वद्यालर्गि तनकासा खािााः अतधकार प्राप्त अतधकारीले आम्दानी खचा ठीक र र्वश्वसनीर् रहेको िथा दोहोरो 
हनुे गरी भकु्तानी भएको छैन भन्ने कुरामा सनुरु्िि हनुपुदाछ । गाँउपातलकाले आफु मािहि संचालनमा रहेका 
आधारभिू िथा माध्र्तमक िहका तबद्यालर्हरूमा कार्ारि र्शक्षक िथा कमाचारीको िलब भत्ताको चौमातसक 
तनकासा अतभलेख, मिृ र अवकाश प्राप्त र्शक्षकहरूको तबवरर् र  िोर्कएको ढाँचामा र्वद्यालर्गि तनकासा खािा 
लगार्िका अतभलेख ब्र्वर्स्थि गरी राख्न ुपदाछ ।  



22 
 

61.  छारवरृ्त्ताः ४६÷२०७६।११।७ कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका २०७६।७७ को र्क्रर्ाकलाप नं ७.२.१.१ 
EMIS मा प्रर्वष्ट िथर्ाङ्कलाइ सम्बर्न्धि र्वद्यालबाट कक्षागि र्वद्याथीहरूको र्थाथा िथर्ाङ्कसँग तभडान गरी र्शक्षा 
अतधकृिबाट प्रमार्र्ि गराइ सोका आधारमा र्वद्यालर्हरूलाइा छारवृर्त्त रकम अनदुान ददनपुदाछ। कार्ाालर्ले 
२१ र्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि र्वद्याथीहरूलाई र्विरर् गना छारवृर्त्त रकम रु. ६५०००० तनकासा गरेको छ । 
उक्त रकम सम्बर्न्धि र्वद्याथीहरूले पाएको देर्खने गरी अतभलेख राखेको नपाइएको रू.   

 

 

650000.00 

62.  बढी तनकासााः– नेपाल सरकारबाट स्वीकृि स्थार्ी, अस्थाई िथा राहि दरवन्दीमा कार्ारि र्शक्षक कमाचारीहरूको 
िलव भत्ता चौमातसक रुपमा र्वद्यालर्गि तनकासा खािा िर्ार गरी पाररि िलवी प्रतिवेदन, सम्बर्न्धि 
र्वद्यालर्हरूले पेश गरेको माग फारम समेि परीक्षर् गरी तनकासा ददनपुने व्र्वस्था छ । नमनुा छनौट तबतधका 
आधारमा चारवटा र्वद्यालर्हरूको प्रथम, दोस्रो, िेस्रो िथा चौथो तनकासाको माग फारम र तनकासा अनदुान 
तभडान गदाा बढी तनकासा गरेको पाइर्ो । र्सरी सशिा अनदुानबाट बढी तनकासा बढी तनकासा गएको रकम 
गाँउपातलकाले छानर्वन गरी असलु गनुापने रु. 

 

 

 

37558.00 

 र्वद्यालर्को नाम तनकासा भएको तनकासा हनुपुने बढी तनकासा 
जनजागिृी मा.र्व ८८४५२२६ 8832393 12873 

ठूटीर्पपल मा.र्व ९१२६६२५ 9114438 12187 

जनिा आधारभूि र्वद्यालर् ३१०२८०२ 3092158 10644 

पट्खौली माध्र्तमक र्वद्यालर् ३०४०४९२ 3038638 1854 

जम्मा 37558.00   

63.  पाररश्रतमक कराः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८७ अनसुार पाररश्रतमक आर्को पाररश्रतमक करको गर्नामा 
करर्ोग्र् आर्को पाररश्रतमक करकट्टा गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले स्वास्थर् िफा का तनम्न कमाचारीको 
आर्कर ऐन अनसुार करकर्ट्ट गरेको नदेर्खएकोले नपगु पाररश्रतमक कर रकम दार्खला गनुापने देर्खएको रु. 

 

20986.00 

 नाम पद  आर्कर कैर्फर्ि 
रामप्रसाद भट्टराइा तस.अ.हे.व 4755 ९ मर्हनाको छुट कर 
सरेुन्द्र पाण्डे ल्र्ा.टे 2089 ९ मर्हनाको छुट कर 
नेरलाल न्र्ौपान े हे.अ 2651 ९ मर्हनाको छुट कर 
लक्ष्मी र्घतमरे तस.अ.न.मी. 4755 ९ मर्हनाको छुट कर 
डा. सरस्विी भट्टराइा करार 6736 ११ मर्हनाको  

 जम्मा 20986    

64.  सामार्जक सरुक्षा कराः भौ.न ९९ तमति २०७७।३।१ मा माि ृिथा नवर्शश ुकार्ाक्रमका लातग करारका 
कमाचारीको िलव भकु्तानी गदाा सामार्जक सरुक्षा कर नकाटेको पाइर्ो । तनम्न कमाचारीको कट्टी नगरेको कर 
असलु गनुापने रु 3880.00 

 नाम पद रकम कर 
कतबिा थापा अ न मी १४४००० १४४० 

शरु्शला र्घतमरे अ न मी १४४००० १४४० 

सतुनिा थापा कुर्चकार १००००० १००० 

जम्मा ३८८०   
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65.  औषधी खररद – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस लाख 
रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्ष्ट्रर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको 
तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कने व्र्वस्था भए छ । िर स्थानीर् िहहरूले उक्त प्रर्क्रर्ावेगर रु. 
342635.00 लाखको औषतध सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बन्धी देर्खएको व्र्होराहरू तनम्नानसुार छनाः 

  

• खररद गरेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् रार्ष्ट्रर् परपतरकामा 
प्रकाशन समेि भएको नदेर्खएको, 

  

• आपूतिा हनुे औषतध डव्ल.ुएच.ओ. सर्टफइड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाप्त 
तमति उल्लेख गरी सम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त औषतध तबक्रीको 
लातग होइन खलुाएको प्रमार् समावेश नभएको, 

  

• आपूतिा भएका औषतध एंवम सर्जाकल समान स्टोर दार्खला हनुअुर्घ स्पेशीर्फकेशन अनसुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्कीन गना सर्कएन । 

  

• औषतधको र्जन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र र्जल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको खलु्ने 
गरी व्र्वर्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

  

• औषतधको खचा घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउने गरेको । 
  

• िसथा औषतधको खररद, आपूिी, दार्खला िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्ने, िोर्कएको 
गरु्स्ि अनसुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद गररएको औषतधको 
र्ववरर् खुल्ने गरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बाकँी रहेको औषतधहरू र्जम्मेवारी र्जन्सी 
अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

66.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम –  स्थानीर् िहमा केन्द्रीर्कृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू 
गराउन एवम ्सामदुार्र्क पूवााधारहरूको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम संचालन 
तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम नगरपातलकाले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, सूचीमा 
समावेश भएकाहरूलाई प्राथतमकीकरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार कार्ाक्रममा संलग्न 
गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ाालर्ले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेको छैन/बेरोजगारको 
सूचीमा समावेशलाई प्रथतमकीकरर् गरेको छैन । साथै श्रतमकको संखर्ा पतन अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको 
उद्देश्र् अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी कार्ाान्वर्न भएको पाइएन । र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् िहतभरका 
वडाहरूमा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, प्रतिक्षालर् तनमाार् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी र्स वषा 
१८३ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु. ७७२३९८.०० खचा गरेको छ । लर्क्षि वगालाई ११ ददनदेर्ख 
९९ ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला,  प्रशासतनक र कार्ाक्रम खचा समेि खचा लेखेका छन ्
। उक्त खचाबाट लर्क्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघाकालीन 
रोजगारी सजृाना भएको      देर्खंदैन ।  

 

67.  रोजगार कार्ाक्रममा आवर्द् हनुको लातग १८३ जनाले तनवेदन ददएकामा जम्मा १८० जना छनोट भएको 
प्रतिवेदन गाँउपातलकाले िर्ार गरेको छ । पातलकाका ७ वडा मध्रे् सबै वडामा र्ो कार्ाक्रम संचालन भएको 
छ । सञ् चातलि कार्ाक्रममा १८० जनालाई दैतनक रु ५१७ को दरले १४९४ ददन रोजगारी ददएको पाइर्ो 
। र्सरी सञ् चातलि कार्ाक्रमको नापी िथा मूल्र्ांकन िर्ार गरे पतन कार्ा ददन र कूल कार्ाबीच िलुना गना 
सक्ने अवस्था छैन । 

 

68.  अतथाक कार्ातबतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम खचा लेखदा खचाको बील भरपाई सर्हि 
लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । भौ.न १८९÷२०७६।३।३१ सूचीकृि वेरोजगारका लातग अतभमखुीकरर् आधाररि 2400.00 
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सामदुार्र्क आर्ोजना कार्ाक्रम लातग संर्ोजक ददनेश श्रीसलाइा रु. ७८८३९९ भकु्तानी गरेकोमा बील भपाईको 
जोड जम्मा गदाा रु ७८५९९९। मार भएकोले नपगु रकम असलु गनुापने रु 

 

समानीकरर् पूजँीगििफा  
 

69.  कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेखाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० को उपतनर्म (७) सँग 
सम्बर्न्धि अनसूची १ मा २०७६।१।१० भएको छैटौ संशोधन पतछ तनमाार् कार्ाको लागि अनमुान िर्ार 
गदाा वका  चाटा र स्टाफ खचाको लातग २ प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचाको लातग २ प्रतिशि कर्न्टन्जेन्सी 
खचा गना सर्कने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्बाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम खचाबाट ३ 
प्रतिशिका दरले बीलबाट र्स्िो रकम कट्टी गने गरेको छ । कार्ाालर्ले आ.व २०७६/७७ मा कर्न्टन्जेन्सी 
बापि रु. १५३३३२३।÷ कट्टी गरेको छ । र्सरी कट्टी गरेको रकमको कार्ाक्रमगि कर्न्टन्जेन्सी खचाको 
अतभलेख खडा गरी राख्न ुपनेमा राख्न ेगरेको छैन । 

 

70.  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 जवफदेर्हिा र पारदार्शिाको प्रवधान गने कार्ामा बाधा पने देर्खन्छ । 

 

71.  डीपीआर खचा – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर लगार्िको अध्र्र्ि 
गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषा स्वीकृि वार्षाक कार्ाक्रम अनसुार देहार्बमोर्जमको 
कार्ा परामशादािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरको छ । 

  

 

कार्ा र्ववरर् खचा रकम 

कोटही आधारभिू र्व र type 1 केन्द्र तनमाार्  ४७०532.00 

ठूर्टर्पपल हाटबजार  

299000.00 

रामजानकी रंगशाला र कहवानी मा. र्व. 
498000.00 

ठठरीहवा बाँध र बरु्द् सामदुार्र्क भवन 
498000.00 

जम्मा: 1295000.00 

   

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 गाउँपातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्त 
प्रर्ोग नगनााको कारर् स्पष्ट गदै आगामी ददनमा गाउँपातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्तबाट र्स्िो कार्ा गराउन ु
पदाछ । साथै र्सरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोजनाहरू कार्ाान्वर्नमा गएको समेि नदेर्खएकोले 
खचाको साथाकिा समेि देर्खएन । 

 

72.  सफ्टवेर्र खररद - नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रर्ाली (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेर्शका, २०७१ को 
बुदँा नं. ४.१ मा कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ा र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सञ्चालन गनाका लातग प्रर्ोग गने 
सूचना प्रर्वतध प्रर्ालीको तनमाार् गदाा त्र्स्िो प्रर्ाली सम्बन्धी कागजाि िर्ार गरी मानक अनरुुप भए नभएको 
तनधाारर् गना सूचना प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृि गराउन पने व्र्बस्था रहेको छ । स्थानीर् िहले Payroll 

software र र्ोजना सम्बन्धी सफ्टवेर्र खररद गरी देहार्बमोर्जम रु.६४०५९२।- खचा गरेकोमा खररद 
भएका सफ्टवेर्रको सूचना िथा प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृि तलएको देर्खएन । र्स्िा सफ्वेर्र स्वीकृति तलई 
प्रर्ोग गनुापदाछ । 
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73.  गरु्स्िर परीक्षर् - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनसुार सावाजतनक तनकार्ले 
आपूतिा 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 हनुे सामानको गरु्स्िर परीक्षर् गरेको पाइएन । केही उदाहरर् 
देहार् बमोर्जम छन ्।   

भौ.नं. तमति तनमाार् कामको र्ववरर् लागि अनमुान सम्झौिा रकम कामको प्रकृति 
१ सडक पी.सी.सी. ढलान  १०८४१७०।६२ १०८४१७०।६२ उपभोक्ता सतमति 
१३०-२०७६।१०।२९ लेनहुवा बाटो तनमाार् ८६२५३४।३२ ८६२५३४।३२ उपभोक्ता सतमति 
१३१-२०७६।१०।२९ सडक पी.सी.सी. ढलान ६४९६१९.७१ ६४९६१९.७१ उपभोक्ता सतमति 
१३५-२०७६।१०।२९ भवन तनमाार् ९७१२१८।०७ ९७१२१८।०७ उपभोक्ता सतमति 
१३९-२०७६।११।४ मर्न्दर तनमाार् ९७१८३०।११ ९७१८३०।११ उपभोक्ता सतमति 
१६३-२०७६।११।१९ कार्ाालर् भवन तनमाार् 

 
१४६१२५३।५४ तनमाार् व्र्वसार्ी 

१७१-२०७६।११।२९ स्वास्थर् चौकी भवन ६४६९७७।५० ६४६९७७।५० उपभोक्ता सतमति 

२००-२०७६।१२।६ बाटो कालोपरे  २१६०७७०।७८ २१६०७७०।७८ उपभोक्ता सतमति 
२४०-२०७७।१।२२ बाटो तनमाार् १०८३६४६।४८ १०८३६४६।४८ उपभोक्ता सतमति 
२९७-२०७७।२।२५ बाटो तनमाार् (ढलान) १६३२३१६।०१ १६३२३१६।०१ उपभोक्ता सतमति 
३२५-२०७७।२।३२ सडक पी.सी.सी. ढलान ६४७३७४।६१ ६४७३७४।६१ उपभोक्ता सतमति 

    

 

  

74.  माल सामानको गरु्स्िर परीक्षर्ाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५ मा सावाजतनक 
तनकार्ले आपूतिा गररएका मालसामान सम्झौिामा उर्ल्लर्खि प्रार्वतधक स्पेतसर्फकेशन र गरु्स्िर बमोर्जमका 
भए नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुा गराउन ुपने, तनरीक्षर् वा परीक्षर् गने तनकार्, अतधकारी वा सतमतिले 
तनरीक्षर् वा परीक्षर् गरी सकेपतछ स्वीकृि र अस्वीकृि मालसामानको र्ववरर् उल्लेख गरी तनरीक्षर् प्रतिवेदन 
िर्ार गनुापने, त्र्स्िो प्रतिवेदनमा जाँच भएको मालसामानको नाम, प्रतिशि, स्पेतसर्फकेशन, तनरीक्षर् वा परीक्षर्को 
पररर्ाम उल्लेख गनुापने व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका उल्लेखनीर् व्र्होरा तनम्नानसुार छना्ः  

- कार्ाालर्मा मालसामान प्राप्त भएपतछ खररद सम्झौिामा उल्लेख भए अनसुार स्पेतसर्फकेशन िथा गरु्स्िर 
सम्बन्धी मापदण्ड परुा गरे नगरेको खलु्ने गरी परीक्षर् केन्द्रीर् सर्हि तनर्मको व्र्वस्था बमोर्जम 
प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेशन िथा गरु्स्िर सम्बन्धी सिा परुा गरे नगरेको प्रतिवेदन पेश गने गरको पाइएन 
। िसथा मालसामानको प्रकृतिअनसुार िलुनात्मक िातलका वा परीक्षर् केन्द्रीर् (check list) सर्हिको 
प्रतिवेदन प्राप्त गरी मालसामान दार्खला िथा भकु्तानी गने व्र्वस्था तमलाउन ुपने देर्खन्छ ।  

- देहार्का मालसामान खररद गरी सम्बर्न्धि आपूतिाकिाालाई भकु्तानी गरेकोमा तनरीक्षर्÷परीक्षर् गना गठन 
गररएको बोडाले िर्ार गनेगरेको खोलवुा फाराम समेि नतलई भकु्तानी गरेकोले उक्त भकु्तानी तनर्म 
सम्मि देर्खएन । 

गो.भौ. र तमति मालसामानको नाम भकु्तानी रकम तबके्रिा 

११८-२०७६।९।२८ 
कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा 
उपकरण खररद ३१४३४३४।- ग्लोररयस टेक्नोलोजी िा.लल, 

१५६-२०७६।११।१८ जेनेरेटर खररद ७९००००।- काललका इलेक्रो मेकाननकल्स 

१८९-२०७६।१२।४ ल्यापटप १६५०००।- डब्बल रे इन्न्जननयररङ 
२१६-२०७६।१२।२५ एयर कन्न्डसन र नेटवर्कि ङ ३२५०००।- डब्बल रे इन्न्जननयररङ 
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जम्मा     

समपरुक अनदुान कोष िफा  
 

75.  जमानि जफिाः भौ.नं. २ २०७७।०३।०४ ठेक्का नं. १३।२०७६।७७ मटेररर्ा गाउँमा सडक तनमाार् 
ठेक्काको बोलपर आव्हानबाट न्रू्न कबोल अंक रु.३१०२४८३।९३ गने हेम कन्स्ट्रक्सन सारभिु रुपमा ग्राही 
भई ठेक्का स्वीकृि भएको देर्खन्छ । पातलकाले ठेक्का सम्झौिाको लातग पर पठाएकोमा हेम कन्स्ट्रक्सनले तमति 
२०७७।०१।२२ मा कोरोनाको कारर्ले ठेक्का सकाना नसक्ने भएकाले दोस्रो सारभिुग्राहीलाई ठेक्का ददन 
मन्जरु भएको तनवेदन पेश गरेकोमा पातलकाले दोस्रो कम कबोल गने एतलजा कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौिा गरेबाट 
ठेक्का स्वीकृि भई सम्झौिा गना नआउने हेम कन्स्ट्रक्सनको बैंक जमानि रु.१२८७००।०० जफि गनुापनेमा 
सो नगरी बैंक जमानि फुकुवा गरेको देर्खन्छ । र्सरी बोलपर जमानि रकम रु.१२८७००।०० हेम 
कन्स्ट्रक्सनबाट असूल गरी दार्खला गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

128700.00 

76.  अनदुानको अंशाः लरु्म्बनी प्रदेश समपरुक अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध २०७५, को दफा ४ को उपदफा ३ 
अनसुार प्रदेश सरकारले व्र्होने अंश सम्बन्धमा आर्ोजनाको प्रकृति, आवश्र्किा, प्राथतमकिा, अपेर्क्षि उपलर्ब्ध, 

ददगोपना आददको आधारमा कूल लागिको ५० प्रतिशि सम्मको रकम प्रदेश सरकारले समपरुक अनदुानको 
रुपमा प्रदान गना सक्ने व्र्वस्था छ । पातलका र लरु्म्बनी प्रदेशबीच लागि अनमुानको ५० प्रतिशि अंश 
व्र्होने गरी सम्झौिा भएकोमा देहार्का र्ोजनाहरूमा सम्झौिाभन्दा बर्ढ अंश समपरुक अनदुानबाट व्र्होरेको 
तनर्मसंगि नदेर्खएको रु. 

 

 

 

 

 

4585023.00 
 

क्र.सं. ठेक्का नं. ठेक्का र्ववरर् सम्झौिा 
रकम 

भकु्तानी 
रकम 

प्रदेश 
भकु्तानी 

प्रदेशले 
लागि 

सहभातगिा 
जनाउनपुने 

र्हस्सा 
कम 

1 7]Ssf g+= 

!#÷@)&^-&&  

मटेररर्ा गाउँमा सडक 
तनमाार् 

3124983.8.81 3112526.58 2500000 1556263 943737 

2 7]Ssf g+= 

!@÷@)&^-&&  

िैरेनी गाउँको सडक 
कालोपर े

2992111.50 2953485 2500000 1618869 881131 

3  श्री रामजानकी रंगशाला 
ओमसतिर्ा ६, रुपन्देहीको 
भ्र्ाट सर्हि   

9016908.68 3778690 2500000 1889345 610655 

4 7]Ssf g+= 

@&÷@)&^-&&  

रोर्हर्ी खोला िटबन्ध 
वडा नं. ३ 

10371151.70 2364000 2364000 0 1282000 

5 7]Ssf g+= 

@%÷@)&^-&&  

ठटेररर्ा कृर्ष बाँध तनमाार् 8679458 1735000 1735000 0 867500 

  जम्मा     4585023    

समानीकरर् चालिुफा  
 

77.  अनदुानको अनगुमनाः सावाजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए नभएको एकीन 
गना अनदुान उपलब्ध गराउने तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुापदाछ ।  पातलकाले कृर्ष, पश,ु शैर्क्षक 
सेवा, सामान खररद गरी र्विरर् गरेको भतन खचा लेखेको छ । िर पातलकाबाट तबिरर् भएको अनदुानको 
सही सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन िथा सोबाट प्राप्त उपलब्धी मापन गरेको छैन । अनदुान 
सम्बन्धमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेको छैन । साथै अनदुान सम्बन्धमा स्थानीर् िहबाट र्विरर् हनुे 
अनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको जीवनस्िरमा सधुार आएको र्कीन गरी रकमको पूर्ा सदपुर्ोग 
गराउने िफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 
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भौ.नं. र तमति कार्ाक्रम रकम कैर्फर्ि 

02. 2077.02.21 समानिा बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था तलतमटेड 114149.00  

03, 2077.02.21 जनसेवी सहकारी संस्था तलतमटेड 53121.00  

04, 2077.02.21 लगनशील बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था तलतमटेड 55689.00  

05, 2077.02.21 बसन्िपरु र्कसान सहकारी संस्था तलतमटेड 309015.00  

06, 2077.02.21 सिर्र्ामाइ बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था तलतमटेड 257670.00  

07, 2077.02.21 साना र्कसान बचि िथा ऋर् सहकारी स.सथा तलतमटेड 210356.00  

जम्मा  1000000.00   
78.  भ्रमर् खचा :  लरु्म्बनी प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधा सम्बन्धी 

ऐन, २०७५ िथा भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोर्जम कार्ाालर्को काममा कमाचारी िथा पदातधकारीलाई 
भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देर्खएका व्र्होराहरू देहार् बमोर्जम छन ्.  

• अतधकांश भ्रमर्को उद्देश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ाालर्कै कामका लातग भएको हो भनी सतुनर्िि हनुे 
र्वश्वसनीर् आधार नदेर्खएको । 

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

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

• कतिपर् भ्रमर्हरू पातलका वा कार्ाालर्सँग असम्बर्न्धि गाँउपातलका 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 उद्देश्र् बगेर 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 
।   

  

 

सामार्जक सरुक्षािफा  
 

79.  लाभग्राही पररचर्पर अतभलेखाः सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ् चालन कार्ार्वतध, २०७५ को दफा १० र ११ 
अनसुार स्थानीर् िहले भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको फोटो सर्हि मलु अतभलेख अद्यार्वतधक गरी वडा कार्ाालर् 
अनसुार िर्ार गने र केन्द्रीर् पञ् जीकरर् र्वभागले सञ् चालनमा ल्र्ाएको व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली एम. आइा. 
एस. मा प्रर्वष्ट गरी प्रर्ालीबाट प्राप् ि भए बमोर्जमको पररचर् पर लाभग्राहीले भत्ता पाउन सरुु गने चौमातसक 
भन्दा अर्घल्लो चौमातसक सम्ममा उपलब्ध गराइसक्न ुपने व्र्वस्था रहेको छ । िर कार्ाालर्ले तनदेर्शका 
अनसुार मलु अतभलेख पररचर्पर िथा  एम.आइा.एस. मा प्रर्वष्टी गरेको छैन । अिाः तनदेर्शका अनसुारको  
लाभग्राही पररचर्पर अतभलेख राख्न ुपदाछ । 

 

80.  भत्ता र्ववरर्को अनगुमनाः  सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ् चालन कार्ार्वतध, २०७५ को दफा २८ मा स्थानीर् 
स्िरको अनगुमन िथा सपुरीवेक्षर् सतमतिले चौतमतसक रुपमा बैठक बस्ने िथा अनगुमन प्रतिवेदन प्रमखु वा 
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अध्र्क्ष समक्ष पेश गनुापने व्र्वस्था छ । िर त्र्स अनसुार अनगुमन गने बैठक बस्ने िथा प्रतिवेदन प्रस्ििु 
गने गरेको देर्खएन । अिाः कार्ार्वतध अनसुारको कार्ाहरू कार्ाान्वर्न गररन ुपने देर्खन्छ । 

81.  नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने नागररकिामा नागररकिा प्रमार् नं. अतनवार्ा हनुे गरी नागररकिा उपलब्ध  
गराउने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा २० व्र्र्क्तहरूको पर्हलो, दोस्रो िथा िेस्रो र्कस्िामा सामार्जक 
सरुक्षा भकु्तानी नागररकिा नं. वेगर भएको देर्खर्ो । ५ नं. वडाका तनम्न लाभग्राहीहरूको नागररकिा प्रमार् 
नं खलेुको तबवरर् सर्हि मलु अतभलेख पेश गनुापने रु. 296000.00 

 क्र.स लाभग्राहीको नाम जम्म तमति रकम 
1.  दलुारी कोहार 1998.1.1 12000 

2.  भईुली पासी 2002.4.20 12000 

3.  अनारी चमार 2002.12.15 12000 

4.  सीिाराम केवट 2000.6.28 12000 

5.  मानमिी लोभ 2000.12.30 12000 

6.  सतुमरा कुतमा  2000.1.10 12000 

7.  महादेव अहीर 2000.8.4 12000 

8.  मरुतिर्ा चमार 2003.2.5 12000 

9.  सोहरिी पाण्डे 1994.10.21 12000 

10.  सर्विरा अर्हररनी 1996.12.30 12000 

11.  चनरी चमार 2004.5.24 12000 

12.  र्चररेखा थारुनी 2004.12.30 12000 

13.  सोनमिी पासी 2003.5.15 12000 

14.  तििाई पासी 2015.8.15 8000 

15.  चनरजािी चमाइन 2007.10.1 8000 

16.  श्रीमिी मनी राना 1985÷8÷8 12000 

17.  श्रीमिी धनी मार्ादेबी गरुुङ 1987÷1÷2 12000 

18.  श्रीमिी रसा देबी पनु 1975÷5÷18 12000 

19.  श्रीमिी गंगा मार्ा गरुु 1999÷4÷11 12000 

20.  श्रीमिी सातबरी देवी काकी 2000÷12÷30 12000 

21.  श्रीमिी धतन मार्ा देवी गरुूङ 1987÷1÷2 12000 

22.  श्रीमिी रसा देबी पनु 1975÷5÷18 12000 

23.  श्रीमिी चन्द्र कुमारी मल्ल  1993÷5÷16 12000 

24.  श्रीमिी सखुना केवट 1995÷12÷30 12000 

25.  धनराशी चमाईन 2014.1.26 8000 

26.  केशरी हररजन 2008.12.30 8000 

 जम्पमा  296000   

82.  दोहोरो भकु्तानीाः नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने नागररकिामा नागररकिा प्रमार् नं. दोहोरो नहनुे गरी नेपाली 
नागररकलाई नागररकिा उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ । सामार्जक सरुक्षा लेखापरीक्षर्को क्रममा तनम्न 
नागररकिा प्रमार् नं. एकै भएका  व्र्र्क्तहरूलाई सामार्जक सरुक्षा भकु्तानी भएको देर्खर्ो र अन्र् थप 
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व्र्र्क्तहरूको नामनामेसी उमेर नागररकिा प्रमार्पर नं एकै भई दोहोरो परेको हदुाँ उक्त सम्बन्धमा छानतबन 
गरी एकीन गनुापने रु. 

 

300000.00 

 
क्र.स नाम जन्म तमति ना प्र न प. चौ दोस्रो चौ िेस्रो चौ 

१ सतुमन्रा पासी 2014.2.12 373004.48 8000 8000 8000 

२ श्रीमिी मनमार्ा 
दलाामी र सोमिी थारु 

2019।8।21 
4503÷n"=?= 8000 8000 8000 

३ चनर िेली 2005.10.9 26469 12000 12000 12000 

४ हररराम िेली 2005.3.28 51452 12000 12000 12000 

५ रेशमी र्ादव 2010.9.5 2.412 8000 8000 8000 

६ रामटहल िेली 1999.12.8 54338 12000 12000 12000 

७ पाना देबी कुमी 2006.1.17 9.1422 12000 12000 12000 

८ जकि मार्ा महरजन 2006.2.8 18385 12000 12000 12000 

९ श्री सोतनर्ा देवी थारु 
2013।11।06 

1÷620 ?= 8000 8000 8000 

१० श्री सपना थारु 
2038।5।27 

371020÷4349

5 ? 

8000 8000 8000 

जम्पमा 100000 100000 100000 

 

 
 

कार्ालर्को भनाइाः आ व २०७७।७८ देर्ख एम आइ एस प्रर्ालीमा र्ववरर् प्रर्वर्ष्ट गररएकोले र्ो समस्र्ा 
समाधान भैसकेको भन्ने कार्ाालर्को भनाइ रहेको छ । 

  

र्वपद् व्र्वस्थापन 
 

83.  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/सतमति गठन भएिापतन 
५ वटा बैठक बस्न ेबाहेक अन्र् कार्ा गरेको पाइएन । ऐनमा िोर्कएबमोर्जम सतमति गठन गरी िोर्कएको 
काम, किाव्र् र अतधकारमा सक्रीर् बनाउनपुदाछ । 

 

84.  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 पररषद्/कार्ाकारी/प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमतिबाट स्वीकृि एकीकृि क्षेरगि 
नीति िथा कार्ाक्रम अनरुुप हनुे गरी स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुामा गरी कार्ाान्वर्न गने, बजेट 
र्वतनर्ोजन गना लगाउने, सबै पक्षको समन्वर् र संलग्न गराउने, र्वपद् पूवा िर्ारी िथा प्रतिकार्ा सतमति गठन 
गने, प्रभार्वि क्षेरमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोर्जम कार्ा गरे/नगरेको अनगुमन गने, र्वपद् सूचना 
प्रर्ाली र्वकास र सञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, र्वपद् घरपररवारको पर्हचान गने, कमाचारी क्षमिा 
अतभवृर्र्द्को व्र्वस्था र कार्ाक्रम सर्हिको कार्ार्ोजना िर्ारी गरी लागू गने/गराउन सम्बन्धी व्र्वस्था छ । 
पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका कार्ाहरू गरेको पाइएन । ऐन िथा तनर्मावलीको पालना 
गनुा/गराउन ुपदाछ ।  

 

85.  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 िोर्कएबमोर्जम हनुे व्र्वस्था छ । 
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पातलकाले गि वषाको मौज्दाि समेि रु. ८९०६९१५।÷ आम्दानी भई रु. ८३९९३९९।÷ खचा गरी बाँकी 
रु. ५०७५१६।÷ देर्खन्छ । पातलकाले खचा मध्रे् रु. ३९४८३१५।÷ राहि र्विरर्, क्वारेर्न्टन तनमाार्मा 
रू. १५५१५५२।÷, क्वारेर्न्टनमा खाजा, खाना रू. २५८८४३।÷, र्पर्पइ, मास्क, थमालगन, स्र्ातनटाइजर 
रू. १७९३९५९।÷, औषतध खररद रू. ५५१७७३०।÷ र आगलगी भइा घर राहि वापि रू. २९५०००।÷ 
भकु्तानी गरेको भए पतन र्वपद् व्र्वस्थापन कोष सञ्चालनको लातग पातलकाले कार्ार्वतध बनाएको छैन । ऐन 
िथा तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 

86.  सरकारी िथा 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 । पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सावाजतनक 
सम्पर्त्तको ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गरेको िथा अतभलेख राखेको पाइएन ।पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको 
सम्पर्त्तको रेखदेख ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गनुा/गराउन/ुअतभलेख राख न ुपदाछ । 

  

आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट कार्म बेरुज ु: 
 

87.  पेश्की बाकँीाः आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ४७ (१) अनसुार 
पेश्की फछ्र्र्ौट हनुपुदाछ। तनमाार् व्र्वसार्ीलाइा भकु्तानी भएको देहार् अनसुारको मोर्वलाइजेशन पेश्की रू. 
३५७५०००।÷ सम्झौिा अनसुार फछ्र्र्ौट हनु ुपदाछ ।  

  

तस.नं. भौ.नं. र तमति पेश्की पाउनेके नाम रकम 

१ 6.2077.3.18 र्शिला तनमाार् सेवा 920000 

२ 10.2077.3.22 र्शिला तनमाार् सेवा 920000 

३ 8.2077.3.29 ए एण्ड ए तबल्डसा 1735000 

जम्मा  ३५७५०००   

88.  आन्िररक लेखापरीक्षर् बेरुजूाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९६ (३) अनसुार कार्ाालर्ले 
आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट तनस्केको बेरुजू अर्न्िम लेखापरीक्षर् हनु ुभन्दा अगातड नै तनर्तमि गराउन ुपनेमा 
तनर्तमि गराई वा प्रमार् पेश गनुा पनेमा प्रमार् पेश गरी वा असलु उपर गनुा पनेमा असलु उपर गरी बेरुजू 
लगि कट्टा गराउन ुपने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट औलाएका देहार् अनसुारका 
बेरुजूहरू अर्न्िम लेखापरीक्षर्को अवतधसम्म पतन फछ्र्र्ौट गरेको नपाएको रू. 

2103420.19 
 

शLषाक  भाभभा र्ववरर् रकम 

८०५४८५०१००१ ६३८÷२०७७।२।२९ सवारी ममाि र्वल 10000.00 
 १४÷२०७६।६।१७ करचकु्ता प्रमार्पर पेश नगरेको 381501.00  
 ५९÷२०७६।८।१८ करचकु्ता प्रमार्पर र्वना खररद प्रकृर्ामा 

संलग्न 
492360.00 

 ४४७÷२०७७।३।१९ र्वल रकम भन्दा बढी भकु्तानी 4650.00  
 ५१५÷२०७७।३।२५ ल्र्ाव टेस्ट र्वजक पेश नगरी भकु्तानी 

गरेको रू. 
20000.00 

 ५३३÷२०७७।३।२८ भरपाइ पेश नभएको रू. 38800.00 
 ५८५÷२०७७।३।३१  ल्र्ाव टेस्टको र्वल पेश नभएको 24000.00 
३६५०००१०४ ९÷२०७७।३।२४ ररिपवुाक र्वल पेश नभएको 4000.00 
८०५४८५०१५०१० ९०÷२०७७।२।२७ प्रश्नपर तनमाार् गदाा ददइने पाररश्रतमक 

दरको आधार नभएको 
74200.00 

 १७३÷२०७७।३।२९ र्वल र्वजक भन्दा वढी भकु्तानी रू. 995.00 
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८०५४८०१३०० ३÷२०७६।६।१४ लागि अनमुान िर्ार हनु ुअगावै भकु्तानी 150000.00 
 ३६÷२०७६।१२।२६ िलुनात्मक िातलका नबनाइ खररद गरेको 

रू. 
234000.00 

 ४२÷२०७६।१२।२७ तसमा भन्दा बढी सोझै खररद गरेको रू. 560027.00 
धरौटी ४५÷२०७७।२।६ म ुअ कर समार्ोजन नभएको 68825.00 
 संर्चि कोष आन्िररक आर्  असलु वाकी ईश् वर प्रसाद गौिम 1000.19 
 संर्चि कोष आन्िररक आर्  असलु वाकी संजर् कुमार र्ादव 39062.00 
 2103420.19  

 कोतभड १९ िफा  
 

89.  कोतभड-१९ रोकथाम तनर्न्रर् र व्र्वस्थापनमा २०७७ असार मसान्िसम्मको प्राप्त रकम र खचा सम्बन्धी 
र्ववरर् अनसुार कार्ाालर्ले रू. ८९६६९१५।- आम्दनी र असार मसान्ि सम्ममा रू. ८३९९३९९।- खचा 
भएको देखाएको छ । कार्ाालर्ले  देहार् अनसुार आम्दानी र खचाको र्ववरर् पेश गरेको छ ।  

 

 

बजेट/आम्दानीको स्रोि 

२०७७ असार 
मसान्िसम्म प्राप्त 

रकम 

खचा शीषाक 
२०७७ असार 
मसान्िसम्म खचा 

संघीर् सर्ञ्चि कोषबाट   राहाि र्विरर् 3948315.00 

प्रदेश  सर्ञ्चि कोषबाट  

 

क्वारेर्न्टन होर्ल्डङ्ग सेन्टर तनमाार् 
व्र्वस्थापन 

1551552.00 

स्थानीर् िहको आफ्न ैबजटेबाट 
र्वतनर्ोजन भएको 

७१७२००० आईशोलेसन केन्द्र तनमाार् व्र्वस्थापन 

 

संघीर् कोतभड कोषबाट 0 आतथाक सहार्िा 
 

र्शक्षक कमाचारीको िलब  1000000 औषतध एवं स्वास्थर् उपकरर् िथा 
सामग्री खररद 

2345689.00 

अन्र् स्रोिबाट प्राप्त  794915 स्वास्थर् पूवााधार तनमाार् 

 

 
0 अन्र् शीषाकमा भएको खचा 258843.00 

जम्िा 
8966915।00 

 
8399399.00  

 

90.  जोर्खम भत्ता : नेपाल सरकारद्बारा जारी भएको "कोरोना भाइरस (कोतभड-१९) को संक्रमर्को उपचारमा 
संलग्न जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश, २०७७ को दफा ७(ङ) मा, अनगुमन मूल्र्ाङ्कन िथा 
व्र्वस्थापनमा संलग्न प्रशासतनक जनशर्क्तलाई नेपाल सरकारले िोकेको शरुु िलव स्केलको ५० प्रतिशि र 
कन्ट्याक टे्रतसङ्गमा खर्टएका स्वास्थर्कमी, क्वारेर्न्टनमा खर्टएका जनशर्क्तलाई ७५ प्रतिशि जोर्खम भत्ता 
प्रदान गना सक्ने व्र्वस्था छ । कार्ाालले अग्रपंतिमा खटेका ५२ जना स्वास्थर्कमी, १० सरुक्षाकमी, १२ 
प्रातबतधक कमाचारी, प्रशासतनक कमाचारीलाइा रू. 2618146.00 खचा लेखेको छ ।  

 

91.  क्वारेर्न्टन र आइसोलेसन व्र्वस्थापनाः कार्ाालर्ले कोतभडको जोर्खममा रहेका व्र्र्क्तहरूको व्र्वस्थापनको 
लातग गहुँबाली ओमसतिर्ा केन्द्र, बसन्िपरु मार्व बसन्िपरु, ठुटीर्पपल मार्व गरी ३ वटा क्वारेर्न्टन िर्ार 
गरेकोमा देहार्को संखर्ामा क्वारेर्न्टनमा बस्ने मातनसहरूको संखर्ा रहेको देर्खन्छ । पातलकाले ३ वटा 
केन्द्रको तनमाार् र क्वाररन्टाइनमा रहेका व्र्र्क्तहरूको लातग देहार् अनसुार रु. १८१०३९५.००  खचा  गरेको 
छ ।  

क्रस 
र्स तनकार्ले िर्ार वा सञ्चालन 

गरेको क्वारेर्न्टन/होर्ल्डङ सेन्टरको 
नाम 

बेड 

संखर्ा 

क्वारेर्न्टनमा बस्नेहरूको 
संखर्ा 

दैतनकरुपमा बसेको अतधकिम  
संखर्ा 

आषाढ मसान्ि सम्म क्वारेर्न्टनमा 
बसेकाहरूको 
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कुल संखर्ा 

१ गहुँबाली ओमसतिर्ा  ई केन्द्र 40 15 40 

२ बसन्िपरु मार्व बसन्िपरु 20 15 15 

३ ठुटीर्पपल मार्व  150 20 80 

 जम्मा 210 20 135 

 
92.  सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४५ (१) मा र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद गने सम्बन्धी व्र्वस्था 

अनसुार ऐनको दफा ६६ बमोर्जम खररद गदाा सावाजतनक तनकार्ले खररदको आवश्र्किाको तलर्खि र्ववरर्, 

गरु्स्िर, पररमार्, शिा र कार्ा सम्पन्न गने अवतध जस्िा र्ववरर् िर्ार गरी आकर्स्मक पररर्स्थतिको सामना गना 
आवश्र्क पररमार् र समर्ावतधका लातग मार र्थासम्भव प्रतिस्पधाा गराई वा एउटा मार तनमाार् व्र्वसार्ी, 
आपूतिाकिाा, परामशादािा वा सेवा प्रदार्कसँग तलर्खि दरभाउ वा प्रस्िाव तलई स्वच्छ र उर्चि मूल्र्को लातग 
वािाा गरी खररद गनुा पने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले कोतभड १९ प्रकोप रोकथाम र न्रू्नीकरर्को लातग देहार् 
अनसुारका प्रमखु स्वास्थर् सामग्रीको खररद गरेको छ । खररद दर  लट अनसुार फरक रहेको देर्खन्छ । 
कार्ाालर्ले उपर्कु्त खररद र्वतध अवलम्बन गना नसक्दा सर्जाकल माक्स रु. १५ देर्ख रु. २५ सम्ममा खररद 
गरेको छ । न्रू्निम ्र अतधकिम ्मूल्र्वीच धेरै अन्िर रहेकोले कार्ाालर्ले र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद गने 
सम्बन्धी व्र्वस्था प्रभावकारी रुपमा पालना गरेको देर्खएन । र्सको उदाहरर् देहार् अनसुार रहेको छाः 

 

 
सामानको नाम सामानको छोटो 

स्पेशिशिकेिन 

खरिद सम्झौता 

शमशत 

सामान प्राप्त 

शमशत 

इकाई पिीमाण दि कुल िकम 

मपपीई  
  

set 38 
 

143000 

िाक्स  
  

piece ६१०० 

 

९१९५०० 

जम्मा   143000.00 

 

 

93.  कोतभड-१९ केश इन्भेर्ष्टगेसन िथा कन्ट्याक टे्रतसङ्ग र्टम पररचालन िथा व्र्वस्थापन गना ३ सदस्र्ीर् टोली 
गठन गरी देहार् बमोर्जमको कार्ा गरेको देर्खन्छ ।  

स्थानियतहको िाम 
 
 

टीमको 

सदस्य 

संख्या 

खर्च 

रकम 
केश 

अिुसन्धाि 

संख्या 
कन्टयाक्टमा आएका व्यनिहरूको 

पहीर्ाि संख्या 

सामान्य 

परामशच, 

फलोअप तथा 

रेफर संख्या 

िमूिा संकलि वा द्रतु परीक्षण 

संख्या 

ओमसतिर्ा  3  7      202 47 नमनुा=४६ RDT=१५६ 

 

 

94.  पिीक्षणः कार्ाालर्ले पेश गरेको र्ववरर् अनसुार २०७७ असार सम्म ४७ पीसीआर परीक्षर् गदाा ४७ जना 
नै संक्रतमि फेला परेको देर्खन्छ ।   

 

 
 

िमहना 

 

सबै क्षते्रिा िरेको कुल परीक्षण संख्र्ा Priority-1क्षेत्रिा िरेको परीक्षण 

संख्र्ा 

Priority-2क्षेत्रिा िरेको परीक्षण 

संख्र्ा 

परीक्षण संख्र्ा संक्रमिि संख्र्ा परीक्षण 

संख्र्ा 

संक्रमिि संख्र्ा परीक्षण 

संख्र्ा 

संक्रमिि संख्र्ा 

२०७६ चैत्र 
      

२०७७ बैशाि 
24 24 24 24 

  

२०७७ जेठ 
6 6 6 6 

  

२०७७ असार 
17 17 17 17 

  

 

 

95.  राहाि सामग्रीको खररद र र्विरर्को पररमार्ाः कार्ाालर्ले देहार् अनसुार राहि समग्री रु. ३९२३५९०।०० 
मा खररद गरी र्विरर् गरेको र्ववरर् पेश गरेको छ । मूल्र् खलु्ने गरी र्ववरर् पेश नगरेकोले मूल्र् र 
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पररमार्बीच िलुना गना सक्ने अवस्था छैन । खररद गरेको परैु सामग्री र्विरर् गरेको भए पतन र्विरर्को 
अवस्था खलु्ने गरी आवश्र्क र्वल भपाई राख्न ेनगरेकोले र्स सम्बनधमा एकीन हनु सक्ने अवस्था छैन । 

 
राहि सािग्री ईकाइ िररद पररिाण  मविरण पररिाण राहाि पाउने पररवार संख्र्ा 

चामल र्क्वन्टल 326.55 326.55  

 

 

 

 

२१९९ 

दाल  र्क्वन्टल 31.77 31.77 

ननु र्क्वन्टल 43.54 43.54 

िेल तलटर 3177 3177 

चक्की आटा र्क्वन्टल 87.08 87.08 

सोर्ातबन र्क्वन्टल 21.77 21.77  

 

 पातलकाले 6 वटा वडाको 2199 पररवारलाइ दाल चामल ननु िेल लगार्ि खाद्यन्न र्विरर् गरेको देर्खन्छ 
।राहि सामग्री खररद गदाा र्वतभन्न वडाहरूले फरक फरक दरमा राहाि सामग्री खररद गरी र्विरर् गरेकोबाट 
एउटै पातलकामा पतन खररद मूल्र्मा एक रूपिा रहेको पाइएन । 

 

96.  वार्षाक प्रतिवेदनाः र्वपद जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् र्वपद 
व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक बषामा गरेको कामको तबवरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी र्जल्ला 
र्वपद व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमति समक्ष पेश गनुापने व्र्वस्था छ । 
पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बर्न्धि सतमतिमा पेश गरेको पाइएन । 
ऐनमा भएको व्र्वस्था पालना हनुपुदाछ ।  

97.  अनगुमन िथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने व्र्वस्था 
रहेको छ ।सोही  ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम किाव्र् प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । र्ो वषाको लेखापरीक्षर्को क्रममा भई सम्परीक्षर् भई गि बषासम्मको बाँकी 
बेरुज ुतनम्नानसुार रहेको छ ।                               

गि वषासम्मको बेरुज ू(A) र्ो वषा संपरीक्षर् गररएको बेरुजू (B) गि बषासम्मको बाकँी बेरुजू   (C=A-

B) 

३४६५७२४४.१३ 0 ३४६५७२४४.१३ 
   

उर्ल्लर्खि सम्परीक्षर्बाट तनम्नानसुार थप वेरुज ुकार्म भएको छ । 
  

अद्यावतधक वेरुज ु- र्स पातलकाको २०७६।७७ सम्मको फछ् र्ौट गना बाँकी बेरुजकुो र्स्थति देहार्अनसुार 
रहेको छ 

गि वषासम्मको बाँकी 
बेरुज ू(A) 

र्ो वषा संपरीक्षर् 
गररएको बेरुजू (B) 

र्ो वषा कार्म 
बेरुजू (C) 

संपरीक्षर्बाट कार्म 
बेरुजू (D) 

अध्र्ावतधक बाँकी 
बेरुजू   

(E=A-B+C+D) 

३४६५७२४४.१३ 0 16940684.0 0.00 51597928.13 
  



 
 

 

सर्ञ्चि कोष र्ववरर् 

आतथाक वषा २०७६।७७ 

(रू. हजारमा) 

स्थानीर् िह र्जल्ला 

 आर् 

जम्मा आर् 

व्र्र् 

मौज्दाि 
गि 

वषाको 
र्जम्मेवारी 

समानीकरर् 
अनदुान 

राजस्व 
वाँडफाँट 
रकम 

आन्िररक 
आर् 

अन्र् आर् चाल ुखचा 
पूजँीगि 
खचा 

अन्र् 
खचा 

जम्मा खचा 

1 2 3 ४ ५ ६ (2+3+4+५) 7 8 9 10 (7+8+9) 1१(1+६-१०) 
ओमसतिर्ा गाउँपातलका रुपन्देही 55163 248544 54929 59674 91825 510135 176072 179877 93387 449336 60799 

 

बेरुजू बगीकरर् (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोवार) 

(रू. हजारमा) 
स्थानीर् िह 

र्जल्ला 

प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्र्र्ौट बाँकी बेरुजू बाँकी बेरुजू 
दफा सङ्खखर्ा 

रकम 

दफा सङ्खखर्ा 
रकम 

दफा सङ्खखर्ा 
रकम 

असलु 

गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 

सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् कागजाि 

पेश नभएको 
राजस्व लगि 

र्जम्मेवारी नसारेको 
सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

ओमसतिर्ा गाउँपातलका रूपन्देही 80 26 24568 0 7 7626 80 20 16941 2259 11988 2694 0 0 14681 0 0 0 

 

 बेरुजूको अद्यावतधक र्स्थति 

(रू. हजारमा) 

गि वषा सम्मको बाकँी र्स वषा फछ्र्र्ौट  बाँकी बेरुजू र्स वषाको स.प.बाट कार्म बेरुजू र्ो वषाको कार्म बेरुज ू बाँकी 
34657 00 34657 00 16941 51598 

 


