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श्री अध्र्क्षज्रू्, 
कमल गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्,  

झापा । 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

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

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

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

लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्िदक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट 
हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका 
र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनि सक्न े व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको आतथिक वषि 2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । 

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

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

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

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

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

  

 (टंकमर्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भाद्र 4 गिे महालेखापरीक्षक 
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च.नाः 22                                             
श्री अध्र्क्षज्रू्,  
कमल गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, झापा ।                र्वषर्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले कमल गाउँपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को र्वर्त्तर् र्ववरण र त्र्ससंग सम्बर्न्धि आर् व्र्र् र्ववरण िथा 
लेखा र्टप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

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

पेश भएको २०७७ आषाढ 31 मा समाप्त भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को र्वर्त्तर् र्ववरण र त्र्ससंग सम्बर्न्धि 
आर् व्र्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसंग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथि 
अवस्था र्चरण गदिछ ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचाको प्रर्ोग गरी र्वर्त्तर् र्ववरण िर्ार 

गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणमा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 2077।12।10 मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन 
उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा सर्हिका प्रमाण कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अर्न्िम 
प्रतिवेदन पाना १8 (अठार) र्सैसाथ संलग्न छ ।  

३. लेखापरीक्षणबाट रु. ११ लाख ८८  हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु. 22 हजार, प्रमाण 
कागजाि पेश गनुिपने रु. 9 लाख  91  हजार, तनर्तमि गनुिपने रु. 1 लाख 75 हजार  रहेको छ ।   

४. आम्दानी िथा खचिको शे्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त 
िथा दार्र्त्व र्कीन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् 
र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसंग हामी स्विन्र छौं ।त्र्सका लातग स्वीकृि आचारसंर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका 
छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािप्त र उपर्कु्त 
छन ्भन्ने कुरामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि 
काननु बमोर्जम सही र र्थाथि हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण 
सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लाग ुगने र्जम्मेवारी पातलका
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व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्िपातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि कमल गाउँपातलकाको र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन 
उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा 
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििा सम्प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि 
कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता 
लगाउन सक्ने तनर्श्चििा भने हुँदैन । र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिािले सामान्र्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि 
सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा 
मातनएको छ ।  

 
  

 
 (नेर कुमार खरी) 

        नार्ब महालेखापरीक्षक 



 

1 

कमल गाउँपातलका 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

२०७६।७७ 

पररचर् - स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पद्घतिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्िकाररणी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि र स्थानीर् सरकारको सञ्चालन गनि र्स पातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् 
सरकारले सञ्चालन गने हरेक कार्िमा सहकाररिा, सहअर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रविर्द्न गनुि र स्थानीर् सरकारका हरेक 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शििा सतुनर्श्चि गरी नागररकलाई लाभको र्विरणमा सलुभ र गणुस्िरीर् सेवा 
प्रदान गनुि हो । र्स पातलका अन्िगिि ७ वडा, सभा सदस्र् 37  जना, ९७.४४ व.र्क.मी. क्षेरफल, ४४३६५ जनसंखर्ा 
र १ नंम्वर प्रदेशमा अवर्स्थि छ । 

स्थानीर् सर्ञ्चिकोषाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोर्जम आतथिक वषि २०७६।७७ को 
समग्र स्थानीर् सर्ञ्चि कोष आर्-व्र्र् र्हसावको संर्क्षप्त अवस्था तनम्न बमोर्जम रहेको छाः  

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

गाउँपातलकाको र्स बषिको आर् व्र्र् तनम्नानसुार रहेको छ 

आ.ब. २०७६।७७ को एर्ककृि आतथिक र्ववरण 

क्र.स आर् रकम रकम क्र.स व्र्र् रकम रकम 
 

1 शरुु मौज्दाि 

 20,326,422.07 1 खचि 
  

 

  एन एम र्व वैक 
14,916,111.57  

 

चाल ुखचि गाउपातलका  213,065,250 

 

  पेश्की अल्र्ा 
4,000,000  

 

पूजीगि खचि गाउपातलका  219,581,020 

 

  धरौटी आर् 
1,048,710.50  2 संघीर् सरकार र्वषर्गि कार्िक्रम  168,666,392 

 

  र्वभाज्र् कोेेष 
361,600  

 

सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम 
144,339,000 

 

 

2 
राजश्व 

 
101,123,190.64 

 

स्थानीर् पूवाधार र्वकाश कार्िक्रम 
16,774,165 

 

 

  आन्िरीक श्रोि (राजश्व) 
21,800,811.60 

 

 

रार्िर् पररचर् पर िथा पन्जीकरण 
र्वभाग 757,345 

 

 

  राजश्व बाडफाड संघ 
66,580,168.74  

 

पर्िटन पूवािधार आरे्जना 
6,785,882 

 

 

  राजश्व बाडफाड प्रदेश सवारी 
3,974,642.50  

 

रािपति मर्हला उत्थान कार्िकंम 
10,000 

 

 

  राजश्व बाडफाड प्रदेश मालपोि 
8,767,567.80  3 पेश्की 

 
45,288,897 

 

  अन्र् 

  

 

गि आ व को जोसी सफल जे.भी. 
पेश्की 4,000,000 

 

 

3 

संघीर् सरकार र्वषर्गि 
कार्िक्रम 

 
168,666,392 

 

पेश्की चाल ुिफि  
1,504,644 

 

 

  सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम 
144,339,000 

 

 

पेश्की परु्जगि िफि  
39,784,253 

 

 

  स्थानीर् पूवाधार र्वकाश 
कार्िक्रम 16,774,165 

 

4 

धरौटी र्फिाि 

 
3,014,484.50 

 

  रार्िर् पररचर् पर िथा 
पन्जीकरण र्वभाग 757,345 

 

5 

जनसहभातगिा 

 
1,097,095 
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  पर्िटन पूवािधार आरे्जना 
6,785,882 

 
6 र्जल्ला समन्वर् सतमतिवाट प्राप्त 

  

 

  रािपति मर्हला उत्थान 
कार्िकंम 10,000 

 

7 

र्वर्वध कोष 

 
2,901,104 

 

4 संघ र्विीर् हस्िान्िरण 
 

439,391,285 8 प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 
 

6,727,523 

 

  र्विीर् समानीकरण 
140,700,000 

 
9 र्वभाज्र् कोष 

 
609,960 

 

  शशिि अनदुान 
224,311,000 

 
10 र्फिाि 

 
53,745,296 

 

  समपरुक अनदुान 
27,200,000 

 

 

शशिि अनदुान सघ 
39,634,290 

 

 

  र्वषेश अनदुान 
44,931,000 

 

 

समपरुक अनदुान सघ 
6,702,000 

 

 

  अन्र् आर् (बैकल्पीक उजाि 
,सस्र्किी पर्िटन 1,540,000 

 

 

र्वषेश अनदुान संघ 

19,529 
 

 

  सडक बोडि 
709,285 

 

 

प्रदेश शशिि अनदुान 
7,389,477 

 

 

5 प्रदेश र्विीर् हस्िान्िरण 
 

55,619,000 11 अर्न्िम मौज्दाि (र्थािथ) 
 

93,657,742.71 

 

  र्विीर् समानीकरण 
7,422,000 

 

 

धरौटी खािा 
3,941,800 

 

 

  शशिि अनदुान 
36,697,000 

 

 

चाल ुखचि खािा 
6,092,720.57 

 

 

  समपरुक अनदुान 
10,000,000 

 

 

परु्जगि खािा 
5,807,582 

 

 

  र्वषेश अनदुान 
1,500,000 

 

  एन एम र्व बैक र्वर्वध कोष खािा 
2,649,408 

 

 

6 अन्र् 
 

16,620,900.00 
  एन एम र्व वैक सर्चि कोष  खािा 

73,518,822.14 
 

 

  र्जल्ला समन्वर् सतमतिवाट 
प्राप्त 1,350,000 

 

  एन एम र्व बैक प्रकोप व्र्वस्थापन 
कोष खािा 1,240,770 

 

 

  र्वर्वध कोष 
5,550,512 

 

  एन एम र्व बैक र्वभाज्र् कोष 
406,640 

 

 

  जनसहभातगिा 
1,097,095 

 

    
  

 

  प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 
7,968,293 

 

    
  

 

  र्वभाज्र् कोष 
655,000 

 

    
  

 

7 धरौटी आर् 
5,907,574.50 5,907,574.50 

    
  

 

8 

र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त 
रकम 

 
700,000   

  

  

 

  समावेशी तबकास 
700,000 

 

    
  

 

  जम्मा  808,354,764.21 
  जम्मा 

 
808,354,764.21 

 

 

नोट :  संर्घर् सरकार र्फिाि रकम रु ४,६३,६६,८१९।० र प्रदेश सरकार रु ७३,८९,४७७। 
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दफा नं. गो.भौ.नं., तमति, व्र्होरा बेरुजू रकम 

 

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

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

 

1=  बैक र्हसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम स्थानीर् 
िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि 
भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाब तमलान 
र्वबरण िर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको खािाको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरण िर्ार गने गरेको 
देर्खएन । बैंक र्हसाब तमलान र्ववरण िर्ार नगरेकोले मौज्दाि रु 93657742.71 एर्कन हनु सकेन । 
तनर्मानसुार वैंक र्हसाव तमलान र्ववरण िर्ार गनुिपदिछ ।  

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

 

 

सेवा प्रवाहको र्ववरण तनवेदन संखर्ा तसफाररस संखर्ा 
नागररकिा तसफाररस 1625 1625 

घरबाटो तसफाररस 1505 1505 

नाि  प्रमार्णि 562 562 

जन्म दिाि 885 885 

मतृ्र् ुदिाि 298 298 

र्ववाह दिाि 310 310 

वसाई सराई 300 300 

सम्बन्ध र्वच्छेद 29 29 

अन्र् 9257 9257 

जम्मा 14771 14771  

 

3=  आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक 
तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरर लाग ु गनुिपनेमा लाग ु गरेको पाईएन। आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीलाई िोकीए 
बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् बनार् सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । 

• एक आतथिक वषिको अन्त्र् तभर भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी 14 वमोर्जम ढाँचामा वार्षिक 
प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  

• अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचि संरचना िर्ार 
गनुिपनेमा पातलकाले सो बमोर्जम खचिको संरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

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

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनसुार साविजतनक खररद तनर्मावली वनाई लाग ु
गनि सक्ने व्र्वस्था भएकोमा वनाएको पाईएन ।  
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• साविजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषि कार्िसम्पन्न भएका आर्ोजना िथा 
कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन । 

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

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान र 
कार्िसम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको साविजतनक सनुवुाई र साविजतनक 
परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि गराउन ुपनेमा केहीमा पालना भएको पाईएन। 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेर्खि सेवाहरुको 
कार्ािन्वर्न र्स्थिी अनगुमन गनि संर्न्र िर् गरेको पाईएन । 

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

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

• कार्ािलर्ले आफ्नो उद्देश्र् प्रातप्तमा आर्पने सम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरी जोर्खमको मूल्र्ांकन गने, 

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

• भ्रमण खचि तनर्मावली, २०६४ तनर्म २१ को अनसूुची ६ बमोर्जमको ढाँचामा भ्रमण अतभलेख राख्नपुने 
काननुी व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न गरेको पार्एन । 

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

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

4=  आतथिक कारोबार – तनम्नानसुार कार्िक्रमको बजेट िथा खचि रकम सरुमा अतभलेख नभएको देर्खर्ो । सरुमा 
अतभलेख भएको 076/77 को कारोबारको आर् व्र्र् र्ववरण अनसुार चालमुा रु.2145699894 र 
पुजँीगिमा रु.259365273 समेि वषिभररमा कुल खचि रु.473935167 भएको देर्खन्छ । र्ो खचिमा 
तनम्न 6 बजेट उपर्शषिकमा भएको रु.168666392 समावेश भएको छैन । सो समेि समावेश गदाि 
पातलकाको कुल खचि रु.642601559 भएको देर्खन्छ ।पातलकाले सम्पूणि आतथिक कारोवारको अतभलेख 
सरुमा गनुि पदिछ । 

 

 तस.नं. कार्िक्रम खचि 
चालिुफि ाः  

1.  रार्िर् पररचर्पर िथा पर्िकरण 573380 
2.  रार्िर् मर्हला उत्थान कार्िक्रम 10000 
3.  सामार्जक सरुक्षा िथा संरक्षण कार्िक्रम 144339000 

पुरँ्जगिफि ाः  

4.  रार्िर् पररचर्पर िथा पर्िकरण 183965 
5.  पर्िटन पूवािधार र्वकास कार्िक्रम 6785882 
6.  स्थानीर् पूवािधार र्वकास साझेदारी 16774165 

 जम्मा 168666392  

 

5=  कार्िक्रमगि खािााः प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ३३ (२) र (३) मा बार्षिक 
कार्िक्रम र खचि गने अर्खिर्ारी प्राप्त गरी बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन गने रकम तनकासा माग गरी खचि गनुिपने 
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व्र्वस्था छ । स्वीकृि कार्िक्रम अनसुार कार्ािलर्र्द्ारा सञ्चालन गररने कार्िक्रमहरु सञ्चालनका लातग बजेट 
व्र्वस्था भै चौमातसक रुपमा सञ्चालन हनुे कार्िक्रमको बजेट, खचि देर्खने अतभलेख राखेको पाईएन । 
कार्िक्रमगि खािा राखेमा कार्िक्रमको बार्षिक बजेट, कार्िक्रममा खचि र कार्िक्रम बजेटको अवधारणा अनसुार 
स्वीकृि बजेट भन्दा बढी खचि नहनुे र कार्िक्रमको प्रभावकारीिा र उपलव्धीको मापन समेि एकीन गनि 
सर्कने हुँदा कार्िक्रमगि खािा राख्न ुपने देर्खन्छ । 

6=  खररद र्ोजनााः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६ मा साविजतनक तनकार्ले िोर्कएको सीमा भन्दा बढी 
रकमको खरीद गदाि िोर्कए बमोर्जम खररदको गरुुर्ोजना र वार्षिक खरीद र्ोजना िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ 
।त्र्स्िै साविजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ७(३) मा कार्ािलर्का लातग एक खररद ईकाई गठन गनुिपने 
उल्लेख छ । साविजतनक खरीद ऐन र तनर्मावलीको िोर्कएको सीमा नाघ्न गई खरीद तनर्म िथा खररद 
प्रर्क्रर्ामा सवैलाई सहभागी हनुे समान अवसर सतुनर्श्चििा नदेर्खएकोले कार्ािलर्ले खररद व्र्वस्थानमा र्वशेष 
ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । परामशि सेवा र अन्र् सेवाको खररदको गणुस्िर अतभवृर्र्द् गरी सो सम्वन्धी  
र्जम्मेवारी बहन गराउन ध्र्ान ददन ुपदिछ । 

 

7=  कर्न्टन्जेन्सी खचिाः साविजतिक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० अनसूुची १ अनसुार कन्टीन्जेन्सी 
खचिको व्र्वस्था गरेको छ । तनर्मावलीको तनर्म १० (७) अनसुार अनसूुची १ मा वकि  चाटि खचि २ 
प्रतिशि र सानातिना अन्र् खचि २ प्रतिशि भनी उल्लेख छ । कार्ािलर्ले र्ो आतथिक वषि के कुन कुन 
र्शषिकमा के कति कर्न्टन्जेन्सी खचि  भएको छ सो खलु्ने र्ववरण प्राप्त नभएकोले र्वष्लेषण गनि सर्कएन।   

 

8=  परामशि खचि - साबिजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २९ ले सम्बर्न्धि साबिजतनक तनकार्मा उपलव्ध 
जनशर्क्तवाट कुनै काम हनु नसक्ने भएमा साबिजतनक तनकार्ले परामशि सेवा खररद गनि सक्ने व्र्बस्था गरेको 
छ । साबिजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२ ले परामशि सेवाको लागि अनमुान िर्ार गदाि 
सम्बर्न्धि मन्रालर्ले िर्ार गरेको नमसिलाई आधार तलनपुने उल्लेख गरेको छ । कार्ािलर्ले र्ोजनाको 
र्वस्ििृ अध्र्र्न, सभे, तडजार्न, नक्सा र प्रतिवेदन िर्ारी गनि ६ परामशिदािालाई रु. 6062739  भकु्तानी 
गरेको छ । कार्ािलर्को जनशर्क्तबाट नभ्र्ाउने र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्िमार वाह्य परामशिदािाबाट 
गराउन ु पदिछ । स्पष्ट आधार र आवश्र्किा बेगरको परामशि खचिले कार्ािलर् अन्िगिि सञ्चालन हनुे 
र्ोजनाहरुको लागि बरृ्र्द् हनुे हुँदा लागि बरृ्र्द् तनर्न्रण गनि आवश्र्क कारवाही गनुिपदिछ ।  

 

9=  चौमातसक पूजँीगि खचि - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम स्वीकृि भएको 
कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा 
कर्िक्रम बमोर्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । आतथिक वषिको 
अन्त्र्तिर िेस्रो चौमातसकमा कुल खचिको 73 प्रतिशि खचि भएको देर्खन्छ । वषािन्िमा अतधक मारमा कार्ि 
सञ्चालन गदाि सञ्चातलि कार्िक्रमको प्रभावकारीिामा नकारात्मक असर पने र्स्थिी रहन्छ । िसथि आतथिक 
वषिको अन्त्र्तिर अतधक खचि गने कार्िमा तनर्न्रण गरी वार्षिक कार्िक्रम, बजेट िथा लक्ष्र् अनसुार कार्िक्रम 
सञ्चालन गनुिपने देर्खन्छ । 

 

10=  लक्ष्र्/प्रगति र्स्थति –  प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०75 को तनर्म २० (१) र तनर्म २६ बमोर्जम 
अनसुचुी ३ को ढाँचामा बजेट खचि समेि देर्खने गरी चौमासीक िथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने 

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

 

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

 संगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  
12=  प्रशासकीर् संगठन र कमिचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोर्जम 

स्थानीर् िहको कार्िबोझ, राजस्व क्षमिा, खचिको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई ध्र्ानमा राखी 
कमिचारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षणका आधारमा स्थानीर् िहमा संगठन संरचना 
कार्म हनुे व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सर्हि  ३३  दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा 
लेखापरीक्षण अवतध सम्म २७ जना पदपूिी भएको देर्खन्छ, जसमा समार्ोजन भई आएका १० जना र सार्वक 
स्थानीर् तनकार्का ३ जना रहेका छन ् । प्राप्त र्ववरण अनसुार ६ पदहरु ररक्त रहेका छन ् । दरबन्दी 
बमोर्जम जनशर्क्तको पूणििा नहुँदा र्वषर्गि कार्िक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा पातलकाको समग्र कार्ि 
सम्पादनमा असर पने हदुा ररक्त पदहरु र्थासक्र् तछटो पूतिि गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

 

13=  कमिचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार 
क्षेर र कार्िबोझको र्वश्लेषण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सबेक्षणको आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग 
िथा सेवा करारबाट तलईन े कमिचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गनि नसर्कन े
व्र्वस्था छ । पातलकाले स्थार्ी दरबन्दी पूिी नगरी पातलकाले र्वतभन्न पदमा पातलकािफि  36 जना र स्वास्थर् 
िफि  21 गरी कुल 57 जना करारमा राखेको छ। ऐनको व्र्वस्था अनसुार हनु ुपदिछ । 

 

14=  कमिचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम स्थानीर् सेवा 
गठन, संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा सरु्वधा सम्बर्न्ध आधारभिू तसर्द्ान्ि र मापदण्ड संघीर् काननु 
बमोर्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोर्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन िथा व्र्वस्थापन सेवाको शिि िथा 
सतुबधा सम्बर्न्ध अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु बमोर्जम हनु े व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले 
कानून नबनाई र्ो बषि पातलकाका कमिचारीलाई िलबको १० प्रतिशि हनुे गरी मातसक रुपमा प्रोत्साहन भत्ता 
वापि २२३७७८८।खचि गरेको देर्खर्ो । र्स्िो खचि कानून बनाएर मार गनुि पदिछ ।   

 कानून तनमािण एवं कार्ािन्वर्न  
15=  कानून र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले 

आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्िर्वतध र मापदण्ड 
बनाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला 
िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म  13 
वटा ऐन, 3 वटा तनर्मावली, 18  कार्िर्वतध, 1 तनदेर्शका र 1 नम्सि गरी 36 वटा कानून तनमािण गरी 
कार्ािन्र्नमा ल्र्ाएको छ ।  

 

16=  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा 
न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा 
र्वामद दिाए भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । प्राप्त र्ववरण अनसुार गिबषि फर्छ्यौट वा 
कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी 15 र र्ो बषि थप भएको 40 गरी कुल 5५ दिाि भएकोमा 31 
वटा मार फर्छ्यौट भई 24 बाँकी देर्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फर्छ्यौट 
वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन ुपदिछ । 
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 पदातधकारी सरु्वधा  
17=  अनदुानको अनगुमन – साविजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए नभएको एकीन 

गनि अनदुान उपलब्ध गराउने तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुिपदिछ । पातलकाले कृर्ष, पश,ु शैर्क्षक सेवा, 
सामान खररद, र्वतभन्न सहकारी संस्थालाई बीउपूजँी िथा अनदुानमा खचि लेखेको छ । िर पातलकाबाट तबिरण 
भएको अनदुानको सर्ह सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन िथा सोबाट प्राप्त उपलव्धी मापन गरेको 
छैन ।अनदुान सम्बन्धमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेका छैनन ्। िसथि अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई 
संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट र्विरण हनुे अनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको जीबनस्िरमा 
सधुार आएको र्र्कन गरी रकमको पूणि सदपुर्ोग गराउने िफि  ध्र्ान ददनपुदिछ। 

 

 कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  
18=  व्र्वसार् कर - प्रदेश आतथिक ऐन, २०७६ को दफा ६ मा प्रदेश तभर रार्खने होतडङ बोडि, साईन बोडि, व्र्ानर, 

ट्राई तभजन बोडि, ग्लो बोडि, स्टल, तडर्जटल बोडि, धािकुो फे्रम वा कुनै स्थानमा लागाउने, लेख्न े वा र्वद्यिुीर् 
िरंगको प्रर्ोग गरी गररएको प्रचारको लागी रार्खने बस्ि ुवा सामाग्रीमा गररने र्वज्ञापनमा कर लागार् असूल 
गरी उल्लेख छ । िर पातलकाले र्स सम्बन्धी कुनै कर असूल गरेको देर्खएन। 

 

19=  मनोरिन कर – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोर्जम तसनेमा, तभतडर्ो हल, सांस्कृतिक 
प्रदशिन हल, संगीि, तथर्टर मनोरिन प्रदशिन स्थल, ऐतिहातसक स्थलको प्रवेश शूल्कमा कर तलनपुने व्र्वस्था छ 
। आतथिक वषि २०७6।७7 मा पातलकाले कुनै पतन मनोरिन कर संकलन गरेको पाईएन । पालीकाको 
क्षेरतभर उठ्न ुपने मनोरिन कर एर्कन गरर असलु गनुिपदिछ । 

 

20=  अतभलेखाः पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वर्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा 
मार कर एवं शलु्क बझुी तलने पररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि असलुी र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था देर्खएन ।िसथि 
आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

 

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

 

 आर् शीषिक अनमुातनि आर् वास्िर्वक आर् फरक घटी प्रतिशि 
एर्ककृि सम्पर्त्त कर 9350000 5770221.19 

3579779 38.29 
भमूीकर मालपोि 3000000 546155.12 

2453845 81.79 
घरजग्गा वहाल कर 800000 335950.50 

464049.5 58.01 

वहाल र्वटौरी कर 500000 128166.66 
371833.3 74.37 

तसफाररस दस्िरु 4000000 3055366 
944634 23.62 

व्र्वसार् रर्जिेशन दस्िरु 1600000 1475469 
124531 7.78  

 

22=  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर छुट –  मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को अनसूुची १ मा उल्लेख भएका सेवा िथा 
बस्ि ुिथा नेपाल सरकारले राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी कर छुट हनुे भनी उल्लेख भएको बस्ि ुिथा सेवा 
बाहेकका बस्िमुा मू.अ.कर छुट ददन नहनुे व्र्वस्था छ । सम्झौिा बमोर्जम आर् ठेक्का एकमषु्ट अग्रीम 
दार्खला गरेमा 10 प्रतिशि सम्म छुट ददर्ने उल्लेख गरर  कबोल मूल्र्मा लाग्ने अतभवृर्र्द् कर छुट ददन 
तमल्न ेदेर्खदैन ्। िसथि पातलकाले आर् ठेक्कामा देहार्अनसुार रु 43550 असूली गदाि तनर्मानसुार हनु ेरु. 
4836 मूल्र् अतभवृर्र्द् कर रकम असलु गरेको छैन । र्स्िो मूल्र् अतभवृर्र्द् कर रकम असलु गरी संघीर् 

 

 

 

 

 

 

4836 
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संर्चिकोष दार्खला हनुपुने रु. 
 ठेक्का र्ववरण ठेकेदारको नाम सम्झौिा रकम 10% छुट गरी दार्खला रकम म.ुअ.कर दार्खला म.ुअ.कर छुट 

हाटबजार कर रेनिा तनमािण सेवा 202200 181980 23660 2626 
स्थानीर् पूवािधार सेवा शलु्क रेनिा तनमािण सेवा 170000 153000 19890 2210 
जम्मा 43550 4836 

 

 राजस्व िफि  
 

23=  कारोवारको लेखााः  प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ दफा २३ (४) अनसुार राजश्वको लगि िथा लेखा 
राख्न,े र्हसाब तभडान गने, र्वर्त्तर् र्ववरण िर्ार गने, लेखापरीक्षण गराउने उत्तरदार्र्त्व कार्ािलर् प्रमखुको हनुे 
व्र्वस्था छ । महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्बाट िोर्कएको ढाँचामा लेखा अद्यावतधक गरी राख्नपुने व्र्वस्था 
भएकोमा गाउँपातलकाको वडा कार्ािलर्बाट प्राप्त हनुे राजश्वको अतभलेख िोर्कएको ढाँचामा नराखेको, प्राप्त 
राजश्व एकमषु्ठ जम्मा गने गरेको देर्खन्छ । राजश्व समर्मै बैंक दार्खला नगने, िोर्कएको ढाँचामा अतभलेख 
नराख्न ेगदाि राजश्वको र्हनातमना हनुसक्ने भएकोले र्सिफि  कार्ािलर्ले ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

24=  आन्िररक आर्को अतभलेखाः आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २७ (५) ले 
राजश्वको लगि िथा लेखा राख्न,े र्हसाब तभडान गने, तबर्त्तर् र्ववरण िर्ार गने, लेखापरीक्षण गराउने 
उत्तरदार्र्त्व कार्ािलर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ् 

• मातसक राजस्वको फाँटवारी िर्ार नगरेको । 

• राजस्व समर्मा दार्खला नगरेको । 

• प्रत्रे्क वडा कार्ािलर्ले संकलन र दार्खला गरेको आन्िररक आर्को र्हसाब तलई तभडान नगरेको । 

• वडा कार्ािलर्ले दार्खला गरेको आधारमा मार संर्चि कोषमा आम्दानी बाध्ने गरेको ।  

• राजस्वको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरण मलेप 109 िर्ार नगरेको 
• वडा कार्ािलर्ले दार्खला गरेको आधारमा मार संर्चि कोषमा आम्दानी बाध्ने गरेको  

• वडागि िथा र्शषिगि राजस्व संकलन रकमको र्ववरण प्राप्त नभएको । 

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

25=  रकम र्ढला दार्खला गने - प्रदेश आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म 8 (3) बमोर्जम नगद 
प्राप्त हनुे रकम दैतनक रुपमा दार्खला गनुिपने र दैतनक रुपमा बैंक दार्खला गनि नसर्कने भएमा कार्ािलर् 
प्रमखुले कारण उल्लेख गरी साि ददन तभर बैंक दार्खला गनुि पने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िह अन्िगििका 
वडाहरुले कतिपर् मातसक रुपमा मार दार्खला गने गरेकोले समर्मै दार्खला गने िफि  सम्बर्न्धि पक्षको ध्र्ान 
जान ुपदिछ ।  

26=  नन्फार्लर – मूल्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म २६(१) मा मूल्र् अतभवृर्र्द् करमा दिाि भएको 
करदािाले र्वक्रम सम्वि ्अनसुारको एक मर्हनाको कर अवतधको कर र्ववरण सो अवतध समाप्त भएको तमतिले 
२५ ददनतभर सम्बर्न्धि कर अतधकृि समक्ष पेस गनुिपने उल्लेख छ । सो व्र्वस्थाअनसुार करदािाले 
लेखापरीक्षणको अवतधसम्म पतन र्ववरण दार्खला नगरेको व्र्होरा आन्िररक राजस्व र्वभागको वेभसार्टबाट 
देर्खर्ो । तनम्न कार्िको िपर्शलमा उल्लेर्खि तरशाला कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल.आपूििकका भकु्तानी ददएकोमा उक्त 
व्र्वसार्ी कर दार्खला नगरी नन ् फार्लर रहेको पार्र्ो । भकु्तानी भएको मूल्र् अतभवृर्र्द् करको कर 
समार्ोजन र्ववरण पेश हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229282 
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 तस=नं= तनमाणि व्र्वसार्ी पान नं तबजक तमति तबजक नं म.ुअ.कर कैर्फर्ि 

1.  तरशाला कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल. 604314226 1/7 21 114232 Non-filer since 

2076/M/4 

2.  तरशाला कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल 604314226 1/20 22 115050 Non-filer since 

2076/M/4 

 जम्मा    229282    

 आर्कर एवं मू.अ.कर  
27=  भकु्तानीमा कर – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टा गनुिपने व्र्वस्था 

छ । पातलकाले देहार्का भकु्तानीमा तनर्मानसुार लाग्ने अतग्रम कर घटी कट्टी गरेको छ । िसथि उक्त कर 
असलु हनुपुने रु. ९८०० 

 भौ.नं.  र तमति र्ववरण कर र्ववरण कर कट्टी कर असूल 
गनुिपने भएको हनुपुने 

83-8/22 अतधवक्ता देवेन्द्र भण्डारीले गा.पाको िफि बाट काननुी 
परामशि िथा वहस पैरवी गरे वापि रु 40000 

पाररश्रतमक 
कर 

400 6000 5600 

394-3/30 अतधवक्ता देवेन्द्र भण्डारीले गा.पा.को िफि बाट काननुी 
परामशि िथा वहस पैरवी गरे वापि रु 30000 

पाररश्रतमक 
कर 

300 4500 4200 

जम्मा ९८०० 
 

 उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  
28=  गणुस्िर परीक्षणाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (२) मा लागि अनमुान िर्ार गदाि 

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

 

29=  एजर्वल्ट नक्सा पेश नभएको - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म१२५(१) मा खररद सम्झौिा 
बमोर्जम तनमािण कार्ि सम्पन्न भएको िीस ददन तभर सम्वर्न्धि तनमािण व्र्वसार्ीले तनमािण भए बमोर्जमको एज 
र्वल्ट नक्सा साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने व्र्वस्था छ ।र्स बषि तनमािण सम्पन्न गरेको  र्वतभन्न तनमािण 
कार्िहरुको तनमािण भए बमोर्जमको नक्सा पेश गरेको देर्खएन।सम्झौिाको शििमा नक्सा पेश गने उल्लेख 
गरेको देर्खएन ।सम्पन्न र्ोजनामा भएको नपार्एकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनसुार कार्ि हनुपुदिछ । 

 

30=  ममिि सम्भार कोष— साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म उपतनर्म (३) मा 
सम्पन्न तनमािण कार्िको सञ्चालन वा ममिि सम्भार उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले गनुिपने, सोही 
तनर्मावलीको उपतनर्म (१५) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले सम्पन्न आर्ोजनाको सेवा उपर्ोग 
गरे वापि उपभोक्ताले तिनुिपने सेवा शलु्क िोकी शलु्क जम्मा गने कुनै कोष खडा गरी सोही कोषबाट त्र्स्िो 
तनमािण कार्ि सञ्चालन िथा ममिि, सम्भार गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ािलर्ले र्वतभन्न आर्ोजना कार्िक्रम 
सञ्चालन गनि सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमतिसँग गरेको सम्झौिामा ममिि सम्भारको र्जम्मा सम्बर्न्धि उपभोक्ता 
सतमतिले तलनपुने उल्लेख भए िापतन सम्पन्न आर्ोजना ममिि सम्भारका लातग कोषमा रकम व्र्वस्था गरेको 
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पार्एन । अिाः तनतमिि आर्ोजनाहरुको स–ुसञ्चालन िथा ददगोपनाको लातग ममिि सम्भार कोषमा रकम जम्मा 
गररनपुदिछ । 

31=  लागि सहभातगिा — पातलकाले आर्ोजना  कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि 
सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद सहभातगिा िोर्कएको अवस्थामा सहभातगिा वापिको 
रकम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको खािामा दार्खला गरी सो को भौचर प्राप्त भएपतछ मार उपभोक्ता सतमतिसँग 
र्ोजना सम्झौिा गनुिपने गनुिपदिछ । िर पातलकाले लागि सहभातगिा सर्हिका लागि अनमुान िर्ार गरेको 
देर्खएन ्। अिाः नगद लागि सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुदिछ । 

 

32=  नापी र्किाबाः तनमािण कार्िको र्वस्ििृ अतभलेखाकनका लातग स्वीकृि ढांचाको नापी र्किाबमा ठेक्का नम्बर 
आतथिक वषि, कार्ािलर्को नाम, तनमािण व्र्वसार्ीको नाम, कामको नाम र स्थान, चेनेज, काम शरुु भएको तमति, 

सम्पन्न हनुपुने तमति र सम्पन्न भएको तमतिका साथै अर्घल्लो तबलसम्म भएको कामको पररमाण र भकु्तानी 
रकम, हालको तबलबाट भएको कामको पररमाण र भकु्तानी हनुे रकम समेि हालसम्म भएको कामको पररमाण 
र रकम समेि स्पष्ट रुपमा उल्लेख हनुपुने व्र्बस्था छ । पतलकाले अतधकांश र्ोजना एवं ठेक्का कार्िको लातग 
रतनङ तबल अनसुार नापी र्किाब  लजु तसटमा िर्ार  गने गरेको पाईर्ो । िोर्कएको ढांचामा सबै व्र्होरा 
खलुाई एउटै नापी र्किाव नराखी  ठेक्का तबल अनसुार अलग अलग नापी र्किाब राखदा तनर्मावलीको व्र्वस्था 
अनसुार आवश्र्क सूचना तलन अतभलेख व्र्बस्थापन गनि सहज हनुे हुँदा अतभलेख राखी स्वीकृि ढांचा 
बमोर्जमको नापी र्किाव प्रर्ोगमा ल्र्ाईन ुपदिछ । 

 

 गाउँपातलका पुरँ्जगििफि ाः  
33=  बहवुर्षिर् र्ोजना अन्िगििाः संर्घर् सरकारको समपरुक अनदुानबाट गा.पा.को लागि साझेदारीमा वडा नं.4,5,6 

र 7 को भट्टरार्ि चौक र्पङडाडा तसजेश चोक नौतसटे सरस्विी मा.र्व.बाह्रघरेको कुल लागि रु.65444052 
चलुाचतुल मोड डाँफे कृर्ष सडक कालोपिरे रु.89117101 र नमनुा चौक कालोपरे गनि रु.16603901 
समेि कुल रु.171165054 भै सम्बर्न्धि स्थातनर् िहले 50 प्रतिशि व्र्होने गरी  बजेट व्र्वस्था भएको 
देर्खर्ो। आ.व.2076/77 का लातग भट्टरार्ि चोकको लातग रु.13100000 चलुाचलुी मोडको लातग 
रु.11900000 र नमनुा चोकको लातग रु.2200000 बजेट स्वीकृि भएकोमा तनम्न देर्खर्ो। 

 

३३.१ अलग र्ोजना — लागि अनमुान िर्ार गदाि िीवटा सडक र्ोजनको एउटै लागि िर्ार गरी टेण्डर सचुना 
प्रकार्शि गदाि एउटै प्र्ाकेजमा गरेको देर्खर्ो। शरुु लागिमा िर्ार गदाि प्रोतभजनल सम रु.1380000 
म.ुअ.कर रु.17605576.39 कर्न्टन्जेन्सी रु.3386687.77 र 10 प्रतिशि मलु्र्वृर्र्द् वापि 
रु.13542751.07 समेि कुल रु.171341525.93 को स्वीकृि गरेको छ। अलग अलग र्ोजना 
स्वीकृि भै सोही अनसुार बजेट व्र्वस्था समेि भएको अवस्थामा एउटै प्र्ाकेज गरी ठेक्का सम्झौिा गनुि उर्चि 
देर्खएन।लागि अनमुान िर्ार गदाि नै मलु्र्वृर्र्द् वापि (Price Adjustment Contigencies) भतन 
रु.13542751.07 समावेश गररएकोले साविजतनक खररद तनर्मावतल, 2064 को तनर्म 10(7) अनसुची-
1 को द्रष्टव्र् (ख) अनसुार आर्ोजना बजेट व्र्वस्थाको लातग मलु्र् समार्ोजन कर्न्टन्जेन्सी समावेश गरीएिा 
पतन एउटै प्र्ाकेज गरीको छ । सम्झौिा भएको 28 मर्हनातभर (अथािि 2079/3/21 तभर) कार्ि सम्पन्न 
गने गरी 2076/11/22 मा रु.117203405 (म.ुअ.कर र प्रोतभजनल सम समेिको) ठेक्का सम्झौिा 
भएको छ।िीन वटा र्ोजनाको एउटै प्र्ाकेज गरी टेण्डर प्रतिस्पधाि गदाि घटी अंक कबोल गने एउटा मार 
ठेकेदारसँग सम्झौिा गनुि पदािका कारण बढी कार्ि अवतध ददन ुपने हुँदा समर्मा र्ोजना सम्पन्न हनु नसक्ने र 
मलु्र् वृर्र्द् समिे ददन ुपने हुँदा र्ोजनाको लागि बढ्न जाने अवस्था दर्खर्ो। 

 

34=  एउटै प्र्ाकेजमा — साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 52(क) अनसुार सम्झौिा अनसुार 
मोतबलार्जेशन पेश्की ददँदा सरुु रकमको 10 प्रतिशि र बाँकी 10 प्रतिशि कामको प्रगतिको आधारमा ददन ु
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पने व्र्वस्था छ।खरीढुङ्गा-सकल जे.भी.सँग गा.पा.को वडा नं.4,5,6 र 7 को सडकहरु कालो पर गनि 3 
वटा सडककको एउटै प्र्ाकेजमा रु.135427510.70 को ठेक्का सम्झौिा भएकोमा पेश्की उपलब्ध गराउँदा 
तनम्नानसुार अलग अलग र्ोजनाको उपलब्ध गराएको छ। 

 भौ.नं.र तमति व्र्वसार्ी र्ोजनाको नाम ठेक्का अवतध ग्र्ारेण्टी तमति पेश्की रकम 

161-12/4 खरी-ढुङ्गा सफल 
जे.भी.  

भट्टरार्ि चोक र्पङ्गडाँडा 
तसजिना चोक सडक 

2079/3/21 2077/11/26 सम्म मान्र् 10249000 

355-3/26 खरी-ढुङ्गा सफल 
जे.भी.  

चलुाचलुी मोड डाँफे कृर्ष 
सडक 

2069/3/21 2077/11/26 सम्म मान्र् 10249000 

    जम्मा 20498000  

 

35=  3-3/23 गा.पा.स्िरीर् र्ोजनाबाट रु.5382723 र प्रदेश परुक अनदुानबाट रु.10000000 समेि 
रु.15382723 बजेट व्र्वस्था भएकोममा िोपगाछी र लखनपरु र्वस्िारको लातग ए.तड.पी.पार्प र र्फर्टङ्ग 
सामान खरीदको लातग रु.15780977.20 को लागि अनमुान िर्ार गरी 2076/9/7 मा सचुना 
प्रकार्शि गरी घटी कबोल गने नेपाल प्लार्ष्टकसँग तमति 2076/10/22 मा रु.15386577.20 को 
ठेक्का सम्झौिा भएकोमा तनम्न देर्खर्ो। 

 

३५.१ लागि अनमुानको दर र्वष्लेषण गदाि बजार दरमा र्ािार्ािबाट ढुवानी गनि प्रति के.जी.0.76 ले िथा 
मातनसर्द्ारा 0.11 प्रति के.जी.थप गरी सार्ट सम्मका लातग प्रति रतनगं तमटर दर कार्म गरेको पार्र्ो । 
र्स दरको जम्मा रकममा म.ुअ.कर समेि जोडी कुल ल.र्ि.िर्ार गरेको पार्र्ो। लोड अनलोड वा मातनसबाट 
ढुवानी गरेको कुल रकममा समेि म.ुअ.कर जोडी लागि िर्ार गरी प्रतिस्पधािबाट ठेक्का सम्झौिा गरेको 
देर्खर्ो।र्सरी लागि अनमुान िर्ार गदाि  बढीको लागि िर्ार हनु गएको छ। 

 

३५.२ र्वद्यिुीर् खररद प्रणाली—  खानपेानी र्ोजनाहरुका लातग एच.तड.र्.पार्प र र्फर्टङ्ग खररदको 2076/9/2 मा 
रु.15780977.20 को लागि िर्ार गरी 2076/9/7 को नेपाल समाचार परमा टेण्डर सचुना प्रकार्शि 
गदाि Electric and hard copy from eligible bidders भनी सचुना प्रकार्शि भएको देर्खर्ो। साविजतनक 
खररद अनगुमन कार्ािलर्ले 2074/5/8 मा जारी गरेको र्वद्यतुिर् खररद सञ्चालन तनदेर्शका, 2074 को 
35(3) मा रु.2 करोड भन्दा बढीको तनमािण कार्ि िथा रु.60 लाख भन्दा बढीको मालसामान खरीद गदाि 
अतनवार्ि रुपमा र्वद्यिुीर् खररद प्रणालीको प्रर्ोगबाट मार गनुि पनेछ भन्ने व्र्वस्था छ।िर पातलकाले र्वतभन्न 
सार्जको पार्प र र्फर्टङ्गको लागि रु.13616440 को खररद गनि दवैु माध्र्मबाट आव्हान गरेको 
देर्खएकोले तनदेर्शका अनसुार भएको छैन। 

 

३५.३ खररद प्रतिस्पधाि न्र्नु— 2076/10/10 को बोलपर मलु्र्ाङ्कन सतमतिले नेपाल प्लार्ष्टक र्न्डर्स्ट्रज 
प्रा.तल.को एक मार र्वद्यिुीर् र पाथीभरा सावला टे्रड एण्ड सप्लार्सिको एक तसलबन्दी बोलपर पेश भएकोमा 
नेपाल गणुस्िर िथा नाप िौल र्वभागबाट एन.एस.माकि  प्राप्त नभएकोले मलु्र्ाङ्कन प्रर्क्रर्ाबाट अलग गरी 
प्रार्वतधक पक्ष उतिणि गने नेपाल प्लार्ष्टकको न्र्नुिम मलु्र्ांर्कि रकम रु.13613030 (अथािि लागि भन्दा 
०.८६ प्रतिशि घटी) को स्वीकृि गरी सम्झौिा गरेको देर्खर्ो। तनदेर्शका अनसुार सचुना प्रकार्शि नहुँदा 
खररद प्रतिस्पधाि न्र्नु देर्खएको छ। 

 

 चाल ुिफि   
36=  आतथिक सहार्िा – साविजतनक खचिमा तमिव्र्ीिा र प्रभावकारीिा कार्म गने सम्वन्धी नीति मागिदशिन २०७५ 

को वुदँा ३१ मा िोर्कएको मापदण्ड तभर रहेर मार क्षतिपतुिि, औषधोपचार र आतथिक सहार्िा वापिको खचि 
उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । पातलकाले सभावाट पाररि गरी आन्िररक चाल ुखचि शीषिकबाट र्वपन्न नागररक 
िथा प्रकोप र्पडीिलार् घरवास िथा औषधी उपचार खचि वडा कार्ािलर्ले पेश्की तलई र्विरणको तसफाररस 
राखी पातलकाको वैठकको तनणर्िवाट आतथिक सहार्िा स्वरुप रु 689973   भकू्तानी गरेको छ । र्स्िो  
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खचि लेख्न मापदण्ड िर्ार गरेको छैन । मापदण्ड िर्ार गरी र्स्िो सरु्वधा ददने कार्िलाई व्र्वर्स्थि गररन ु
पदिछ । 

37=  र्न्धन खचिको मापदण्डाः साविजतनक खचिमा तमिव्र्र्र्िा र प्रभावकाररिा कार्म गने सम्वन्धी नीतिगि 
मागिदशिन, २०७५ मा सवारी साधनको र्न्धन, ममिि खचिमा एकरुपिा ल्र्ाउन तनर्श्चि मापदण्ड बनाई 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन ु पने साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मार प्रर्ोग गने, सरकारी सवारी 
साधन अनातधकृि व्र्र्क्तले प्रर्ोग नगने जस्िा व्र्वस्था गरेको छ । उल्लेर्खि व्र्वस्थाको पालना गनि र्न्धन 
खचिको मापदण्ड िर्ार गरेको छैन । र्न्धन खचिलाई तमिव्र्र्ी बनाउन कोटा तनधािरण गरी खचि लेख्न ेिफि  
कार्ािलर्को ध्र्ान जानपुने देर्खन्छ ।    

38=  सफ्टवेर्र संचालनाः 113-7/19 पातलका र पूवािञ्चल तडर्जटल तमतडर्ा टेक्लोनोजीबीच 2075/3/7 मा 
र्ोजना िथा कार्िक्रम र र्जन्सीको सफ्टवेर्र अतभलेख सम्बन्धी र्ववरण कम्प्र्टुरार्ज गने कार्िका लातग 
एकमषु्ट रु 425000। र सफ्टवेर्र सञ्चालन अवतध भर वार्षिक रुपमा सम्झौिा रकमको 10 प्रतिशिले हनुे 
रकम परामशि शलु्क संस्थाले तलने गरी सम्झौिा भएको देर्खन्छ । र्ो बषि पतन पातलकाले सो संस्थालाई रु 
48025 भ्र्ाट सर्हि भकु्तानी ददएको देर्खएकोमा पातलकको र्जन्सी सम्बन्धी कार्ि अझै कम्प्र्टुरकृि भएको 
देर्खएन । र्सले गदाि सम्झौिा बमोर्जमको कार्ि भए नभएको एर्कन गनि सर्कएन ।सफ्टवेर्र तनर्तमि रुपमा 
प्रर्ोगमा नआई परामशि वापि वार्षिक शलु्क तिनि उर्चि नहनुे हनुाले र्स सम्बन्धमा स्पष्ट  हनुपुने देर्खन्छ ।  

 संघीर् सरकारबाट हस्िान्िरीि कार्िक्रमाः 
 

39=  संर्घर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्िक्रम अन्िगििका तनम्न र्ोजनामा ठेक्का सम्झौिा अनसुार पेश्की उपलब्ध 
गराएकोमा साविजतनक खरीद ऐन, 2063 को 52(क) अनसुार कार्िको प्रगतिको आधारमा दोश्रो पेश्की ददन ु
पनेमा सो भएको पार्एन ।   

 भौ.नं.र 
तमति 

व्र्वसार्ी र्ोजना ठेक्का म्र्ाद पेश्की जमानि 
म्र्ाद 

सम्झौिा तमति पेश्की रकम 

4-1/29 सगरमाथा तितलङ्ग 
एण्ड कन्स्ट्रक्सन 
प्रा.तल. 

िोपगाछी 
खा.पा.र्ोजना 

2079/5/28 2078/1/24 2077/1/29 8708959 

8-3/10 Æ Æ Æ 2078/3/7 Æ 8235154 
     जम्मा 16944113   

40=  म.ुअ.कर – 28-2077/3/31 साभ्राको तमल बोहोरा तससाबाध कालोपरे कार्िको झापाली र्न्टरनेशनल 
र्र्न्जतनर्र्रङ्ग एण्ड र्वल्डसि प्रा.तल.ले रु.3605549.30 को अर्न्िम तबल पेश गदाि प्रोतभजनल समको र्ोजना 
सचुना बोडि रु.5000 र ल्र्ाब परीक्षण रु.70000 समेि रु.75000 भकु्तानी तबल पेश नभएको 
देर्खर्ो।जनरल आर्टमको रकममा म.ुअ.कर समेि भकु्तानी भएकोले भकु्तानी गनि तमल्ने नदेर्खएको रु.9750 
को आधा म.ुअ.कर रकम दार्खला हनु ुपने रु. 4875 

41=  कृर्ष अनदुानाः 126-3/30 भकारो सधुार कार्िक्रम अन्िगिि कृषक छनौट गरी कृषकहरुलाई 50 प्रतिशि 
15 जना कृषकहरुलाई बढीमा रु 10000 का दरले रु. 145475 अनदुान प्रदान गरेको छ । कृर्ष 
शाखाबाट सो रकम नगदै कृषकलाई र्विरण गरेको देर्खएकोले कृषकहरुको खािामा जम्मा गने गरी अनदुान 
रकम ददर्नपुदिछ । र्स प्रकार तबिरण भएका अनदुान सहर्ोगको उपर्ोगको सम्बन्धमा तनररक्षण अनगुमन 
हनुपुने र आगातम आतथिक बषिमा अनदुान दोहोरो नपने गरी अतभलेख अद्याबतधक गरी राख्न ुपदिछ ।  

 र्शक्षािफि   
42=  र्वद्यालर्गि तनकासा रर्जस्टडि – आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ४५ मा अतधकार प्राप्त 

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

43=  तनजी र्शक्षक िलब भत्ता - अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीर् िहलाई 
स्वीकृि दरबन्दी तभरका र्शक्षकको िलब भत्ता बापि सशिि अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ । र्शक्षक 
िलब भत्ता लगार्िको रकम सशिि अनदुान (र्शक्षा) वाट प्राप्त हनुे र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
मा समानीकरण अनदुानवाट र्शक्षकको िलव भत्ता ददन पाउने आधार नभएको । सार्वकको र्जल्ला र्शक्षा 
कार्ािलर्बाट अनमुति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पतन दरबर्न्द िथा राहि अनदुान कोटा प्राप्त नगरेका 
र्वद्यालर्लार्ि र्शक्षक व्र्वस्थापन गने गरी शैर्क्षक सर 2076 का लातग सहर्ोग अनदुान ददन सक्ने व्र्वस्था 
भएकोमा स्वीकृि दरबन्दी तभर नपरेका र्शक्षकलार्ि आन्िरीक श्रोिबाट भकु्तानी नगरी समानीकरण चालबुाट 
िलब भत्ता भकु्तानी गरेको पार्एकोले सो पाउने आधार पेश हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

742000 
 qm=;+= ljBfnsf] gfd tna eQf /sd 

1.  मंगलमर् मा.र्व. 112000 

2.  कमला मदन आर्श्रि मा.र्व. 112000 
3.  महेन्द्र मा.र्व. 112000 
4.  शर्हद धमिभक्त मा.र्व. 112000 
5.  नरेन्द्र जनिा मा.र्व. 112000 
6.  वाणी मा.र्व. 112000 
7.  कञ्चनजङ्घा आ.र्व. 70000 

 जम्मा 742000  

 

44=  बैठक भत्तामा कराः 40-2077/3/9 आर् कर ऐन, 2058 को दफा 88 (1) बमोर्जम बातसन्दा व्र्र्क्तले 
नेपालमा श्रोि भएको ब्र्ाज, प्राकृतिक श्रोि, भाडा, रोर्ल्टी, सेवा शलु्क कतमशन, तबक्री बोनस, अवकाश 
भकु्तानी र अन्र् कुनै प्रतिफलको रकम भकु्तानी गदाि कुल भकु्तानी रकमको पन्र प्रतिशिका दरले कर कट्टी 
गनुि पने व्र्वस्था छ।कार्िलर्ले सामदुार्र्क िथा संस्थागि र्वद्यालर्का प्र.अ.बैठकका लातग रु.15000 
भकु्तानीमा 15% कर कट्टी नगरी भकु्तानी गरेको पार्एकोले सो रकम असलु गरी दार्खला गनुि पने रु.  

 
 
 
 
 
 

2250 
45=  शौचालर् तनमािणाः कार्िक्रम कार्ािन्वर्न परु्स्िका 2076/77 को र्क्रर्ाकलाप नं.11.1.2.1(8.6) अनसुार 

शौचालर्को िर्ङ तडजार्न र्शक्षा िथा मानव श्रोि र्वकास केन्द्रबाट स्वीकृि भए अनसुारका आधारममा 
तनमािण गने भनी उल्लेख गरेको छ।िर गाउँपातलका आफैले तडजार्न स्वीकृि गरी शौचालर् तनमािण गरी कार्ि 
सम्पन्न पेश गरेको देर्खएकोले कार्िक्रम कार्ािन्वर्न परु्स्िकाको पालना गरी कार्ि हनु ुपदिछ ।  

 क्र.सं. र्वद्यालर्को नाम अनदुान रकम 

1.  कमला मदन आर्श्रि स्मतृि मा.र्व. 700000 

2.  अरतनको आ.र्व.कमलछाप 700000 
 जम्मा 1400000  

 

46=  दरु्ि कोठे भवन तनमािणाः कार्िक्रम कार्ािन्वर्न परु्स्िका 2076/77 को र्क्रर्ाकलाप नं.11.1.2.1(8.2) घ 
मा प्रार्वतधकले िर्ार गरेको लागि अनमुानमा स्थानीर् िहले बजेट थप गनि सक्ने।र्शक्षा िथा मानव श्रोि 
र्वकास केन्द्र/सार्वकको र्शक्षा र्वभागबाट उपलब्ध गरार्एको प्रोटोटार्प िर्ङ तडजार्न पररवििन गनि चाहेमा 
भवन तनमािणको िर्ङ तडजार्न स्वीकृि गने काननु बमोर्जम अतधकार प्राप्त वा िोर्कएको तनकार्को स्वीकृति 
अतनवार्ि रुपमा तलनपुनेछ।त्र्सै गरी 2 कोठे ब्लकको अनदुानमा स्थानीर् िह वा स्थानीर् िहको स्वीकृतिमा  
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र्वद्यालर्ले रकम थप गरी 4 कोठे भवन तनमािण गनि सक्ने व्र्वस्था छ।िर कार्ािलर्ले 2 कोठे भवन तनमािण 
नगरी स्थानीर् िहको थप रकम बेगर नै तनम्नानसुार 3 कोठे भवन तनमािण गरेको पार्र्ो। 

 क्र.सं. र्वद्यालर्को नाम र्कार् दर 3 कोठे ब्लक खचि 
1.  बाँसबारी मा.र्व. 800000 2400000 

2.  वडा नं.7 सरस्विी मा.र्व. 800000 2400000 
  जम्मा 4800000   

 स्वास्थर् िफि   
47=  तनशलु्क औषधी खररद र र्विरण –  पातलकाले र्स वषि सशिि अनदुानबाट औषधीहरु खररद गरर स्वास्र् चौकी 

िथा सामदुार्र्क स्वास्थर् र्काईहरुलाई हस्िान्िरण गरर पठाएको छ । खररद भएका औषधीहरुको माग 
अनसुार उपलव्धिा, र्विरण, उपर्ोगको अवस्था र मौज्दाि (म्र्ाद सर्कएको,  कम म्र्ाद भएको औषधी) को 
र्स्थति सम्वन्धमा आवश्र्क र्ववरण प्राप्त हनु नसकेकोले खचि उपर्ोतगिाको र्वश्लेषण गनि सर्कएन ।पातलकाले 
तनशलु्क र्विरणको लातग आवश्र्क पने औषधीको लातग स्वास्थर् िथा जनसंखर्ा मन्रालर्ले िर्ार गरेको 
स्थानीर् िहबाट संचालन गररने कार्िक्रमहरुको मागिदशिन २०७५।७६ अनसुार अथोरार्ज्ड स्टक लेभल 
(ASL) र र्मजेन्सी अडिर पोर्न्ट (EOP) तनधािरण र सोको आधारमा औषधीको आपूतिि र र्विरण व्र्वस्था 
तमलाउनपुदिछ । 

 

  औषधी मौज्दािको अवस्था 
क्र.सं. औषधीको नाम  गा.पा.बाट खरीद स्वास्थर् कार्ािलर्बाट प्राप्त जम्मा खचि बाकँी 

1.  T.Amoxy 250 mg 10000 19000 29000 23700 5300 
2.  Vitamin B complex 50000 7000 57000 40700 16300 
3.  T.Cipro 500 mg 15000 29000 44000 16500 27500 
4.  T.Paracetamol 500mg 40000 46000 80000 80560 5440 
5.  T.Metron 400mg  20000 20000 40000 33800 6200 
6.  T.Chlorferinamine4mg 70300 6000 76300 64000 12300 
7.  T.Cipro250mg 10000 26000 36000 21400 14600 
8.  Ranitidine 33000 12000 45000 31400 13600  

 

 प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम  
48=  कार्िर्वतधको पालना – स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू गराउन एवम ्

सामूदार्र्क पूवािधारहरुको र्वकास माफि ि नागररकको जीवन र्ापनमा सधुार ल्र्ाउन े उद्देश्र्ले प्रधानमन्री 
रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । र्स कार्िक्रम अन्िगिि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सडक नाला, 
मोटर बाटो तनमािण कार्ि लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरी र्स वषि रु.11 लाख 31 हजार खचि गरेको छ 
। उक्त खचिवाट लर्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी तसजिना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन 
रोजगारी तसजिना भएको देर्खंदैन । कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि सामदुार्र्क आर्ोजना (सञ्चालन िथा 
व्र्वस्थापन) कार्िर्वतध, 2076 को दफा २१(१) बमोर्जम श्रतमकको ज्र्ाला भकु्तानी पातलकाले सम्बर्न्धि 
रोजगार उपभोक्ता सतमतिको तनवेदन र हार्जरी र्ववरण िथा प्रार्वतधक प्रतिवेदनको आधारमा सम्बर्न्धि वडा 
अध्र्क्षको तसफाररस बमोर्जम श्रतमकको बैंक खािामा भकु्तानी गनुिपनेमा सबै र्ोजनामा सो नभएको पार्र्ो । 

प्रधानमन्री रोजगार कार्ािक्रम संचालन तनदेर्शका २०७५ को अनसुचुी १ देर्ख ७ सम्मको र्ववरण िर्ारी गरी 
बेरोजगार व्र्र्क्तलाई काममा लगाउन ुपनेमा डोर हार्जरी फारमबाट खचि लेर्खएकोले कार्िर्वतधको पालना गरी 
खचि गनुि पदिछ। 

 

 सामार्जक सरुक्षािफि   
49=  सफ्टवेर्र प्रणाली - सामार्जक सरुक्षा सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ वमोर्जम केर्न्द्रकृि सचुना प्रणालीमा प्रर्वष्टी  
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गरर अद्यावतधक गने र्जम्मेवारी सामार्जक सरुक्षाको अर्खिर्ारी पाउने सम्वर्न्धि स्थानीर् तनकार्को हनुे 
व्र्वस्था भएपतन तसस्टमले काम नगरेको कारणले एक चौमातसकमा मतृ्र् ुभएका वा अन्र् कारणले नामावलीमा 
हटार्एको व्र्र्क्तको समेि पनुाः अको चौमातसकमा दोहाररएर आउने लगार्ि समस्र्ा देर्खएको हनु सक्छ । 
केर्न्द्रकृि प्रर्वष्टी प्रणालीलाई व्र्वर्स्थि गराउनपुने देर्खन्छ। 

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

 

51=  परदर्शििा र जवाफदेर्हिााः सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध २०७५ को दफा ३३ अनसुार 
स्थानीर् िहहरुको कार्ािलर्ले सामार्जक सरुक्षा भत्ता सम्वन्धी जानाकारी (लाभग्राहीको नाम दिाि िथा 
नर्वकरण प्रकृर्ा, भत्ताको दर, प्राप्त हनु े वैक र लाभग्रार्हले परुा गनुिपने प्रकृर्ा) स्थानीर् सामार्जक सस्था, 
गैरसरकारी सस्था, सामार्जक पररचालनमा संलग्न सस्थाहरुको सहर्ोग तलएर अतनवार्ि रुपमा प्रचार प्रसार 
गनुिपने र र्स सम्वर्न्ध सचुना स्थानीर् एफ एम लगार्िका संचार माध्र्महरुवाट प्रचार प्रसार गनुिपने व्र्वस्था 
तमलाउनपुने र सामार्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्रार्हहरुको नाम नामेसी सम्वन्धीि स्थानीर् िहको वेभ 
सार्टमा राख्नपुनेमा सो पालना गरेको पार्एन । र्सले गदाि भत्ता र्विरण पारदशी ढङ्गबाट भएको छ भतन 
एर्कन हनुे अवस्था देर्खएन । 

 

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

 

53=  अनगुमन - सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध २०७५ को दफा २८ अनसुार प्रत्र्क कार्ािलर्ले 
सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरण कार्िक्रमको तनर्तमि अनगुमन, मलु्र्ाङकन िथा सपुररवेक्षण गनि एक स्थानीर् 
स्िरको अनगुमन िथा सपुरीवेक्षण सतमति गठन गरर तनदेर्शका बमोर्जम अनगुमन मलु्र्ाङ्कन गरी भत्ता 
र्विरणलाई व्र्वर्स्थि गनुिपनेमा सतमति गठन भएको नपार्एकाले कार्िर्वतध अनसुारको कार्ि भएको छैन ।     

 

54=  तनष्कृर् खािा र्ववरणाः सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध २०७५ को दफा २४ बमोर्जम बैकले 
लाभग्राहीको खािामा रकम जम्मा भएको स्पष्ट देर्खने गरी लाभग्रार्हको नाम, बैक खािा नम्वर र जम्मा भएको 
रकम सर्हिको र्ववरण अनसुचुी १३ बमोर्जमको चौमातसक रुपमा सम्वर्न्धि स्थानीर् िहलाई र्वद्यतुिर् 
माध्र्ममा अतनवार्िरुपमा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । अनूसूची 8 मा पातलकाबाट प्राप्त रकम लाभग्राहीको 
खािामा बैंकले 15 ददनतभर जम्मा गरी प्रत्रे्क खािामा जम्मा गरेको र्ववरण देर्खने ररभसि र्फड सर्हि बाँकी 
रकम भए सो समेि पातलकालाई उपलब्ध गराउने र  बैंकले तनष्कृर् खािाको र्ववरण प्रत्रे्क श्रावण र माघ 
मर्हना तभर पातलकालाई ददनपुने उल्लेख छ । िर सो र्ववरण राखेको देर्खएन । 

 

55=  भत्ता र्ववरण - कार्िर्वतधको दफा १६ मा स्थानीर् िहले सम्वर्न्धि वडा कार्ािलर् माफि ि प्रथम चौमातसक  
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असोजको १ गिेबाट दोश्रो हप्ता तभर,दोश्रो चौमातसक माघको १ गिेबाट दोश्रो हप्तातभर र िेस्रो चौमातसक 
जेठको १ गिेबाट दोश्रो हप्तातभर र्विरण गररसक्नपुने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले िोर्कएको समर्तभर 
र्विरण गरेको पार्एन । गाउँपातलकाले कार्िर्वतधले िोकेको अवतध तभर सामार्जक सरुक्षा भत्ता उपलब्ध 
गराउने र लाभग्रार्हहरुमा र्विरण गरर िोर्कएको अवतध तभरै नै बढी तनकासा बैँकले र्फिाि पठार्ि फर्छ्यौट गनुि 
पनेमा प्रथम र दोश्रो चौमातसकको बढी तनकासा रकम आउँदो चौमातसकमा तमलान गरी अन्त्र्मा 
रु.2889000 र्फिाि पठाएको पार्र्ो।सामार्जक सरुक्षा तनकासा र बैँकबाट र्विरणको अवस्था देहार् अनसुार 
रहेका छन ् 

 चौमातसक  बैँक पठाएको रकम बैँकले र्विरण गरेको रकम बैँकले  र्फिाि  गको रकम 

प्रथम 51664600 49225000 2439600 

 दोश्रो 47986400 47486400 500000 
िेश्रो 47577000 47627600 -50600 
जम्मा 147228000 144339000 2889000  

 

 कोतभड–१९ रोकथाम तनर्न्रण िथा व्र्वस्थापन  
56=  सामाग्री खरीदाः कोरोना (कोतभड 19) तनर्न्रण र व्र्वस्थापन कार्िका लातग प्राप्त आर् व्र्र् र्ववरण अनसुार 

प्रदेश सरकार बाट 5 लाख, गाउँपातलकाबाट 51 लाख 63 हजार, र्वतभन्न व्र्र्क्त संघसंस्थाबाट 23 लाख 4 
हजार समेि रु  79 लाख 68 हजार आम्दानी गरेको देर्खन्छ भने कोतभड व्र्वस्थापनमा कुल 67 लाख 
28 हजार खचि भै 12 लाख 40 हजार बाँकी रहेको देर्खन्छ ।कोरोना र्पतडि जनिाका लातग राहि र्विरण 
गनि चामाल, दाल, ननु, िेल लगार्िका खाद्य वस्ि ु िथा औषधी र स्वास्थर् उपकरण िथा अन्र् र्वर्वध 
सामाग्रीहरु खरीद गदाि साविजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को प्रर्क्रर्ा अवलम्बन नगरी र्वशेष पररर्स्थिी 
उल्लेख गरी तसधै खरीद भएको देर्खर्ो । 

 

 कोष िफि   
57=  कल्र्ाण कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् सेवाका 

आफ्नो दरबन्दीमा कार्िरि प्रत्रे्क कमिचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा गरी 
सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले अर्घल्लो आवको 
कल्र्ाण कोषको रकम रु ३०००००० र्वर्वध/कल्र्ाण कोषमा ट्रान्सफर गरेको छ । र्सरी कल्र्ाणकोषमा 
आम्दानी रु 3000000 भएको देर्खन्छ । कोषबाट कुचीकार मोहन अघोरीको औषतध उपचार उपदान 
वापि रु 254000। कार्ािपातलकाले तनणिर् गरी भकु्तानी भएको देर्खर्ो । पातलकाले कल्र्ाणकोष सञ्चालन 
र व्र्वस्थापन सम्बन्धी ऐन तनर्मावली बनाई कोषलाई व्र्वर्स्थि गनुिपदिछ ।  

 धरौटी िफि   
58=  धरौटी अतभलेखाः कार्ािलर्ले बैंक स्टेटमेन्ट र धरौटी शे्रस्िा  मातसक रुपमा तभडान र्हसाव तमलान गनुिपदिछ । 

प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म 71 (३) मा धरौटी शे्रस्िामा आम्दानी नजनाएको िर 
बैंक जम्मा भई स्टेटमेन्टमा देर्खएको रकम को सम्बर्न्धि व्र्र्क्तबाट रकम दार्खला भएको नब्बे ददनतभर 
दार्खला प्रमाण पेश हनु नआएमा त्र्स्िो रकम सदर स्र्ाहा गरी राजस्व खािामा दार्खला गनुिपने हनु्छ । 
तनर्म ६६ (२) मा उपतनर्म (१) बमोर्जम धरौटी रकम र्फिाि पाउने व्र्र्क्तले धरौटी रकम र्फिाि तलन 
पाउने म्र्ाद प्रचतलि कानूनले िोकेको भएमा सोही अवतधतभर म्र्ाद निोर्कएकोमा जनु कामको लातग धरौटी 
रार्खएको हो सो कामसम्बर्न्ध कारवाही अर्न्िम रुपमा समाप्त भएको तमतिले एक वषितभर धरौटी रकम र्फिाि 
तलन नआएमा तनर्म ६७ बमोर्जमको कार्िर्वतध अपनाई कार्ािलर् प्रमखुले राजश्वमा आम्दानी बांध्न ु पने 
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व्र्वस्था छ । कार्ािलर्को धरौटीको शे्रस्िा अनसुार रु. 3941800 बाँकी रहेकोमा बैंक अनसुार रु. 
3990800  बाँकी देर्खएको छ। धरौटीको र्हसाव तमलान गनुिपदिछ । 

59=  धरौटीबाट र्वर्वध खचिाः प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली 2075 को तनर्म 70 मा धरौटी रकम अन्र् 
प्रर्ोजनमा खचि गनि नहनुे व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले भौ.नं. 67 बाट र्वर्वध कोष खािाबाट खचि गनुिपने 
रकम रु 175000 धरौटीबाट खचि गररएको देर्खएकोले सो खचि तनर्म सम्मि नदेर्खएको रु  175000 

60=  र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिााः आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को 
दफा ५६ मा कार्ािलर्ले िर्ार गनुिपने र्वर्त्तर् प्रतिवेदनहरु त्र्स्िो प्रतिवेदन िर्ार गनि भतन िोर्कएको 
समर्ावतध समाप्त भएको तमतिले साि ददनतभर र्वद्यतुिर् वा अन्र् उपर्कु्त माध्र्मबाट साविजतनक गनुिपने 
व्र्वस्था छ ।  सशुासन ऐन, २०६३ एवं तनर्मावली, २०६४ साविजतनक खररद ऐन, २०६३ एवं तनर्मावली, 
२०६४ प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ वमोर्जम प्रशासनले पालना गनुिपने र्वर्त्तर् जवाफदेर्हिा 
बहन गनुिपदिछ । कार्ािलर्ले पूणि जवाफदेर्हिाको लातग वार्षिक कार्िर्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्नको लातग 
थप प्रर्ास गनुिपने देर्खन्छ ।  

61=  पेश्की वाकँीाः प्रदेश आतथिक कार्िर्वधी तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ८० मा सरकारी कामकाजको तनतमत्त 
एक आतथिक बषिमा गएको पेश्की रकम सोही आतथिक बषिमा फछर्ौट हनु नसकेमा कार्ािलर् प्रमखुले त्र्सरी 
फछर्ौट हनु बाँकी रहेको पेश्की र्जम्मेवारी अको आतथिक बषिमा सारी प्रमार्णि गनुिपने र र्सरी साररएको 
पेश्की र्स तनर्मावली बमोर्जम फछर्ौट गनुिपने व्र्वस्था छ । तनम्न बमोर्जम  म्र्ाद ननाघेको पेश्कीको 
र्ववरण प्राप्त भएकोले  तनर्मानसुार असलु फछर्ौट गनुि पदिछ ।     

 
 

 

 र्ोजनको नाम पेश्की तलने व्र्र्क्त/संस्था पेश्की तमति पेश्की रकम 

भट्टरार्ि चोक र्पङडाँडा सजृना चोक सडक खररढुङ्गा सफल जे.भी. 2076/12/4 10249000 

िोपगाछी खानेपानी सगरमाथा तितलङ्ग एण्ड कन्स्ट्रक्सन कं.प्रा.तल. 2077/1/29 7२08959 
िोपगाछी खानेपानी सगरमाथा तितलङ्ग एण्ड कन्स्ट्रक्सन कं.प्रा.तल. 2077/3/10 8235154 
सडक िथा पलु तनमािण जोशी/सफल जे.भी. 2077/3/26 २000000 
चलुाचलुी मोड डाँफे कृर्ष सडक खररढुङ्गा सफल जे.भी. 2077/3/26 10249000 
आधारभिु स्वास्थर् सेवा केन्द्र भवन तनमािण र्हमिार पवुािधार र्वकास कम्पनी प्रा.तल. 2077/3/28 662502 
आधारभिु स्वास्थर् सेवा केन्द्र भवन तनमािण र्हमिार पवुािधार र्वकास कम्पनी प्रा.तल. 2077/3/29 662000 
आधारभिु स्वास्थर् सेवा केन्द्र भवन तनमािण वल्ड टे्रड कन्सट्रक्सन कं.प्रा.तल. 2077/3/23 २३२६३८ 
र्वद्यालर् पवुािधार तनमािण अनदुान वल्ड टे्रड कन्सट्रक्सन कं.प्रा.तल. 2077/3/29 752322 
र्वद्यालर् पवुािधार तनमािण अनदुान वल्ड टे्रड कन्सट्रक्सन कं.प्रा.तल. 2077/3/31 ७५२322 
जम्मा 30809985 

 

 आन्िररक लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु   
62=  प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ९५ (३) मा कार्ािलर्ले आन्िररक लेखापरीक्षणबाट 

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

 

 

20111.5 
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 भौ.नं.  र्ववरण रकम 

९१ चाल ु कार्ािलर्को िफि बाट झापा पोस्ट दैतनकमा सचुना सामग्री प्रकासन वापिको भकु्तानी गदाि रू 
५,०००।०० को र्वल संलग्न रहेको भएिा पतन कुल भकु्तानी कर वाहेक रू ६८९५ (कर सर्हि 
७०००)  भूक्तानी देर्खर्कोले थप भएएको रकम र्फिाि गनुिपने। 

१,९७० 

पुरँ्जगि 
१९५ प्रहरी चौकी तनमािण केखािको लागी उपभोक्ता सतमतिले जनिा केररर्र माफि ि वालवुा खररदद गदाि  एउटै 

तबल प्रर्ोग गनि सर्कनेमा दईु वटा र्वल प्रर्ोग गरी ३२,९००।०० को वालवुा तगटी खररद गरी 
भ्र्ाट कट्टी नगरेको देर्खएकोले भ्र्ाट कट्टी गनुिपने रू ४२७७।०० र प्रभाि फतनिचर बाट 
८२,६५०।०० को फतनिचर खररदमा रू  भ्र्ाट नकाटीएको रू १०,७४४.५ गरी भ्र्ाट नकार्टएको 
देर्खएको जम्मा रकम रू १५,०२१.५। 

१५,०२१.५ 

२०७ र्कराि मार्हहम अधरुो भवन तनमािण उपभोक्ता सतमतिले मङ्गलददप फतनिचरबाट फतनिचर खररदमा एकै 
र्वल प्रर्ोग गनि सर्कनमेा २ वटा र्वल प्रर्ोग गरी रू २४,०००।०० को खररद गरी भ्र्ाट कट्टी 
नगरीएको देर्खएको। 

३,१२० 

 

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

 

64=  संर्चि कोष र वेरुजकुो र्स्थतिाः पातलकाको संर्चि कोषको र्ववरण, बेरुज ु (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् 
कारोबार) बतगिकरण र अद्यावतधक बेरुज ु र्स्थिी क्रमशाः अनसुचुी 1, अनसुचुी 2 र अनसुचुी 3 मा समावेश 
गररएको छ । 

 

 

  



 

   

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आ.व. 2076।77, कमल गाउँपातलका 
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                                                                 2076।77                              (रु.हजारमा) 

स्थानीर् िह र्जल्ला 
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                                 बेरुज ुवतगिकरण (र्वतनर्ोजन, राजश्व, धरौटी र अन्र् कारोबार)                                       अनसुचुी 2  

 2076।77       (रु.हजारमा) 

स्थानीर् िह र्जल्ला 

प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू वाँकी बेरुजू 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
असलु 

गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी 
अतनर्तमि 

भएको 

प्रमाण 

कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजश्व 

लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको 

जम्मा कमिचारी अन्र् जम्मा 

कमल गा.पा. झापा 63 11 32072 0 4 30884 63 7 1188 22 175 991 0 0 1166 0 0 0 
 

 

                                                    अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति                                                      अनसुचुी 3 

 2076।77                                          (रु.हजारमा) 

स्थानीर् 
िह 

र्जल्ला 

गि बषि 
सम्मको 
वाँकी 
वेरुज ु

समार्ोजन 

गि बषि 
सम्मको 
र्थाथि 
वेरुज ु

सं.प.को लातग 

अनरुोध भर् 
आएको रकम 

संपरीक्षण 
भएको 
रकम 

संपरीक्षण 
गनि नतमलेको 

रकम 

कारवाही 
गनि बाँकी 
रकम 

गि 
वषिसम्मको 
वाँकी रकम 

सं.प.बाट 
कार्म 

बेरुज ुरकम 

र्ो 
वषिको 
थप 
रकम 

५८ औ ँ
प्रतिवेदन 

सम्मको वाँकी 
वेरुज ु

५८ औ ँ
प्रतिवेदन सम्मको 
वाँकी वेरुज ु
मध्रे् पेश्की 

कमल 
गा.पा. 

झापा 26381 0 26381 0 0 0 0 २६३८१ 0 1188 २७५६९ 0 

 


