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Serving the Nation and the People 
 

दूरदृष् ट (Vision)  
 

जनर्हिकालातग जवाफदेर्हिा, पारदष्शािा र तन ठा प्रवर्द्ान गने र्वश् वसनीर् 
संस्था हनु प्रर्त् नशील रहने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

 

गन्िव्र् (Mission)  

 

सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा 
आश् वस्ि पाना स्विन्र एवं गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने ।  
(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders 

that the public funds are efficiently used) 

 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values)  

 
 

तन ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 

पारदष्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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श्री अध्र्क्षज्रू्,  

श्री कपरुकोट गाउँपातलका, सल्र्ान  । 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोष्जम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को 

लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोष्जम र्ो प्रतिवेदन जारी 

गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् ऐन ,२०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ प्रर्ोजनकोलातग 

अनरुोध छ । 

 

 

                                                             (नारार्र् एम.तस.) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 

 

 

बोधाथा िथा कार्ााथााः  

श्री संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,                                      
तसंहदरवार, काठमाण्डौ – प्रतिवेदन संलग्न छ । 

 

 

 

 

 

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

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

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदष्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 
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महालेखापरीक्षकको भनार्ा 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर्िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को 
लेखापरीक्षर् तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र औष्चत्र्को 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 व्र्वस्थाबमोष्जम स्थानीर् िहको आतथाक वषा 
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 तनदेष्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षर् र्ोजना र तनकार्सँग 
सम्बष्न्धि 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 सम्पष्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, ष्जम्मेवारी र 
जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको 
पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर्  ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्ानमा टेवा प¥ुर्ाउन ु
लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् रहेको छ ।  

आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु 
तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अष्न्िम प्रतिवेदन पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको 
कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्ीिा, दक्षिा र 
प्रभावकाररिा हातसल गना सहर्ोग पगु्ने अपके्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदशीिा प्रबर्द्ान 
हनुे र्वश्वास तलर्एको 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 बजेट 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 प्रवृष्त्त देष्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमाार्िफा  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा 
टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोष्जम 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 जनशष्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्कु्ती िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेष्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पष्त्तको 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 पार्एको छ । स्थानीर् िहमा 
लेखा सतमतिको गठन, कार्ाक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ार्वतध िजुामा हनु बाकँी रहेको 
पार्एको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेष्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको 
समेि देष्खएन । 

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

  
 

    
 (टंकमष्र् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४ गिे महालेखापरीक्षक 
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पर संखर्ााः2078/79 

च.नं. १८५                                                                         तमतिाः 2078/05/04 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

कपरुकोट गाउँपातलका, सल्र्ान । 

  कैर्फर्ि सर्हिको रार्  
हामीले कपरुकोट  गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बष्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर् िथा लेखा 
र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको 
२०७7 आषाढ मसान्िमा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबष्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बष्न्धि अन्र् तबबरर्ले स्थानीर् 
िहसङ्ग सम्बष्न्धि प्रचतलि कानून बमोष्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथा अवस्था ष्चरर् गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षर्बाट रु. २ करोड 79 लाख ८३ हजार बेरुजू देष्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु. 31 लाख ३३ हजार, प्रमार् 
कागजाि पेश गनुापने रु. १ करोड 41 लाख 60 हजार तनर्तमि गनुापने रु. १ करोड 6 लाख 90 हजार  रहेको छ ।   
२. लेखापरीक्षर्मा देष्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७7/12/20 मा जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रतिवेदन उपर प्रतिकृर्ा 
सर्हिको प्रमार् कागजाि आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अन्िीम प्रतिवेदन पाना २२ (बाईस) को   र्सैसाथ 
संलग्न छ । 

३. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पष्त्त िथा दार्र्त्व र्कीन 
हनु ेकुन ैजानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नपेालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बष्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोष्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िह 
सङ्ग हामी स्विन्र छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका 
लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   
र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको ष्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा तबष्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु बमोष्जम सही 
र र्थाथा हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गष्ल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि 
स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ुगने ष्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्ापातलका, 
अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग ष्जम्मवेार रहेका छन ्।   
र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको ष्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गष्ल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन उष्चि आश्वस्ििा 
प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उष्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बष्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोष्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै 
प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गष्ल्ि पत्ता लगाउन सक्न े तनष्िििा भने हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने 
आतथाक तनर्ार्मा न ैफरक पाना सक्ने अवस्था देष्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु े र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गष्ल्िलाई सारभिू 
रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  

                                                                (नारार्र् एम.तस.) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 

 

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

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

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

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

 2076/77 

 

पररचर्ाः स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उदे्दश्र्ले र्स गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो 
। स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अष्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदष्शािा सतुनष्िि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा गाउँपातलकाको 
उदे्दश्र् रहेको छ । र्स गाउँपातलका अन्िगाि ६ वडा, ३४ सभा सदस्र्, ११९.२१ वगा र्कलोतमटर क्षरेफल िथा 
१८ हजार २०४ जनसंखर्ा रहेको छ ।                          
स्थानीर् संष्चि कोष : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोष्जम र्स गाउँपातलकाले 
र्वष्त्तर् हस्िान्िरर्बाट प्राप्त अनदुान िथा साहर्िा, आन्िररक आम्दानी र स्थानीर् सरकारबाट सञ्चालन भएको 
आर्ोजनाहरु समेिको आर्व्र्र् र्हसाबको आतथाक वषा २०७6।७7 को समग्र संष्चि कोषको संष्क्षप्त अवस्था 
तनम्नबमोष्जम रहेको छ।  

तनम्नबमोष्जम रहेको छाः 

तस.नं 

आर्िफा  तस.नं व्र्र्िफा  

र्ववरर् रकम रकम 
 र्ववरर् रकम रकम 

१  गि वषाको ष्जम्मेवारी 
 

25056007.98 १ चाल ुखचा 
 

201991837 

 
क) नगद 

  
२ पूँजीगि खचा 

 
99367454 

 
ख) बैँक  25056007.98 

 
३ कोष िफा को खचा 

 
8444790 

२ राजस्व ( आन्िररक आर्) 
 

47303393.21 
 

क) र्वपद् व्र्वस्थापन 
कोष 82020 

 

 
क) आन्िररक राजस्व 2551629.62 

 
 

ख) ममाि संभार कोष 4253645 
 

 
ख) राजस्व बाँडफाँड 44751763.59 

 
 

ग) कमाचारी कल्र्ार् कोष 0 
 

 
ग) अन्र् आर् 

   

ग) प्रकोष व्र्वस्थापन 
कोष 4109125 

 

३ र्वष्त्तर् हस्िान्िरर् संघ 
 

236039104 ४ लगानी 
  

 
क) र्वष्त्तर् समानीकरर् अनदुान 80400000.00 

 
 

शेर्र लगानी 
  

 
ख) सशिा अनदुान 155639104 

 
 

अन्र् लगानी 
  

 
ग) समपूरक अनदुान 

  
५ धरौटी र्फिाा 

 
106000 

 
घ) र्वशेष अनदुान 

  
६ कोष र्फिाा 

  

४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान 
 

45011488.00 ७ मौज्दाि 
  

 
क) र्वष्त्तर् समानीकरर् अनदुान 10029000 

 
क) नगद मौज्दाि 

  

 
ख) सशिा अनदुान 23079612 

 
ख) बैँक मौज्दाि 

 
37294608.19 

 
ग) समपरुक अनदुान 9133250 

 
 

- र्वपद् व्र्वस्थापन कोष 499980 
 

 
घ) र्वशेष अनदुान 2769626 

  
- ममाि संभार कोष 1261692 

 

५ अन्िर स्थानीर् िहबाट प्राप्त 
   

- कमाचारी कल्र्ार् कोष 1000000 
 

६ अन्र् 
   

- प्रकोष व्र्वस्थापन कोष 1361959 
 

७ र्वतभन्न कोषिफा को आर् 
 

11568421.00 
 

-संष्चि कोष खािा 33170977.19 
 

 
र्वपद व्र्वस्थापन 582000 

 
8 शसिा अनदुान र्फिाा 

 
17879725 

 
ममाि संभार कोष 5515337 

 
9 गि बषाको बढी अल्र्ा 

  

 
कमाचारर कल्र्ार् कोष 1000000 

 
10 जनश्रमदान मौज्दाि 

  

 
प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 5471084 

 
11 धरौटीमौज्दाि 

 
4623331 

8 धरौटी आर् 
 

4729331.00 12 कोष खािाको मौज्दाि 
  

 
जम्मा 

 
36970774५.19 

 
जम्मा 

 
36970774५.19 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

1.  र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषाको साउन एक गिेदेष्ख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई 
आतथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्वर्को र्हसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् 
अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्लीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । 
स्थानीर् िहले संष्चि कोषमा गि र्वगिको बाकँी र्स वषा प्राप्त रकम र संष्चि कोषवाट भएको खचा 
स्पष्ट देष्खन ेगरी खािा राखेको छैन । 

• आर् व्र्र्को र्ववरर्मा गि वषाको ष्जम्मेवारी रु. ३ करोड ४ लाख ६ हजार सानुापनेमा 
रु. 2 करोड ५० लाख ५६ हजार सारेकोले रु.53 लाख ५० हजार घटी ष्जम्मेवारी 
सारेको छ । सोको आधार पेश हनुपुदाछ ।  

त्र्सैले िोकेबमोष्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िर्वक 
ष्स्थति देष्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

 

2.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोष्जम 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ुगनुापनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा 
देष्खएका अन्र् व्र्होराहरु िपष्शल वमोष्जम रहेका छन ।  

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

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

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

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

• र्वषर्गि क्षेरमा संचालन हनु ेकार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफा  बढी 
केन्द्रीि भई र्विर्मषु्ख रहेको पाईर्ो।   

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

• वडा कार्ाालर्मा रहेका ष्जन्सी सामान अतभलेख पातलकाको मूल ष्जन्सी खािामा अध्र्ावतधक 
गरेको पाईएन । 

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

• मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क अनसुार ठेक्का सम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानकारी सम्वष्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको अन्िमा 
मार ददर्एको िथा र् टीतडएस गरेको छैन ्। 

• कार्ाालर्ले उदे्दश्र् प्रातप्तमा आर्पने सम्भार्वि जोष्खमहरु पर्हचान गरर तनराकरर्को प्रर्ास 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

गरेको अतभलेख राखेको छैन । 

• कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगुे वा नपगुकेो जाँच गरी रतसद र्वल भपाार्हरुमा तसलतसलेवार 
नम्वर राष्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउन ेछाप समेि लगाई 
दस्िखि गरी प्रमाष्र्ि गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

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

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

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

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

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

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

• वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार गरेको छैन ।  

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ को अनसुार नागररक वडापरमा 
उल्लेष्खि सेवाहरुको कार्ाान्वर्न ष्स्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोष्जम कार्ा र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोष्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार 
िलव भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा पातलकाले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी रु 
२४६५७६५५।०० िलब खचा लेखेको पाईर्ो ।िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि 
र्र्कन हनु सकेन । 

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

       िसथा पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोष्जम प्रभावकारी र 
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र्वश्वशनीर् बनार् सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुने देष्खन्छ ।  

3.  सम्पष्त्त हस्िान्िरर् : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ अनसुार 
र्वषर्गि कार्ाालर्को चल अचल सम्पष्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ाालर्हरु समार्हि भएका 
पातलकामा स्विाः हस्िान्िरर् हनुे व्र्वस्था छ । र्सरी हस्िान्िरर् हनुे सम्पूर्ा सम्पष्त्तको अतभलेख 
िथा ष्जन्सी लगि खािा २०७५ असार मसान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार गरी प्रतिबेदन िर्ार 
गनुापने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले सम्पष्त्तको अतभलेख िथा ष्जन्सी लगि िर्ार नगरेको, 
कम्प्र्टुर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्र् फतनाचर जस्िा मूल्र्वान समानहरु ष्जम्मेवारी 
सारेको पाईएन । र्सरी ष्जन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा ष्जन्सी मालसामानहरु हराउन ेर  

र्हनातमना हनु सक्ने हुँदा खररद गररएका मालसामानहरुको प्रकृति अनसुार सम्बष्न्धि ष्जन्सी खािामा 
आम्दानी जनाई ष्जन्सी खािा अद्याबतधक गनुापदाछ । 

 

 • बजेट िथा कार्ाक्रम   

4.  बजेट पेश, पाररि र अष्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् 
िहले आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० 
गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि 
गनुापने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर 
स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अष्खिर्ारी प्रदान गनुापने 
व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा उपाध्र्क्ष श्री तिला बढुामगरले २०७६।०३।१० गिे रु.२७ 
करोड ९२ लाख ३२ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।०३।१० मा पाररि 
भएको छ ।  

 

5.  बजेट सीमा तनधाारर् सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोष्जम 
पातलकामा प्राप्त हनु ेआन्िररक आर्, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् 
आर्को प्रक्षेपर् िथा सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र बजेट सीमा तनधाारर् गना ७ सदस्र्ीर् 
स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा तनधाारर् सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को 
प्रक्षेपर्, साधनको सन्ितुलि र्विरर्को खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेरगि सीमा तनधाारर्, 

बजेट िथा कार्ाक्रमको प्रथतमर्ककरर्, र्वषर्क्षेरगि बजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने जस्िा 
कार्ाहरु फाल्गनु मर्हनातभर सम्पन्न गररसक्नपुने र बजेट प्रक्षेपर् गदाा बजेट वषापतछको थप दईु 
वषाको समेि प्रक्षेपर् िर्ार गनुाका साथै िर्ार भएको आगामी आतथाक वषाको बजेट सीमा प्रमखु 
प्रशासर्कर् अतधकृिले चैर १५ गिेतभर पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा वडा सतमिीलाई उपलब्ध 
गराउनपुने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले सतमतिको गठन गरेको छैन । ऐनमा व्र्वस्था 
भएअनसुार बजेट सीमालगार्ि क्षेरगि र्वषर् समेटी बजेट प्रक्षपेर् सम्बन्धी तनर्म िथा कार्ार्वतध 
िजुामा एवं सोको पालनामा सम्बष्न्धि पदातधकारीको ध्र्ान जानपुदाछ ।  

 

6.  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 कार्ा.क्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, 

कार्ाक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरेको समेि नदेष्खएकाले बजेट िजुामा गदाा ऐनमा भएको 
ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

7.  चौमातसक खचााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोष्जम स्वीकृि भएको 
कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोष्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक कार्ालक्ष्र् 
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िथा कार्ाक्रम बमोष्जम कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । 
पातलकाले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक खचाको ष्स्थति देहार् बमोष्जम छ । 
वषाान्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने देष्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था 
अनरुुप आषाढमा खचा गने पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

बजेट उपष्शषाक कुल खचा 
चौमातसक खचा 
प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेश्रो चौमातसक आषाढ मर्हना 

चाल ुखचािफा  159460136 34319248 40582369 84558519 41341840 

पूषँ्जगि खचािफा  86001043 ९८७९७०१ 6926326 69195016 60705995 

जम्मा 245461179 44198949 47508695 153753535 102047835 

प्रतिशि 100 18 19.36 62.64 41.57 

पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार बार्षाक रु. 245461179/- खचा भएकोमा प्रथम 
चौमातसकमा 18 प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा 19.36 प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा 62.64 
प्रतिशि खचा गरेको देष्खएको छ । र्सरी नै आषाढ मर्हनामा मार रु. 102047835/- अथााि 
41.57 प्रतिशि खचा देष्खनलेु आषाढमा आएर खचाको चाप बढेको देष्खएकाले सन्ितुलि खचा 
ब्र्वस्थापन भएको देष्खएन । स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा सन्ितुलि खचा हनु ेगरी 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गररनपुदाछ । 

8.  क्षरेगि बजेट र खचाको ष्स्थतिाः 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 ष्स्थति देहार्अनसुार रहेको देष्खन्छ । 

क्र.स क्षरे बजेट खचा 
खचा प्रतिशि  

जम्मा खचाको िलुनामा 
१ आतथाक र्वकास 6428000 4152308 3 

२ पूवााधार र्वकास 73195000 49506179 35.67 

३ सामाष्जक र्वकास 47804999 39375379 28.37 

४ बािावरर् िथा र्वकास  582000 82020 0.06 

५ संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र सशुासन  18284000 9434931 6.80 

६ अन्र् कार्ाालर् संचालन िथा प्रशासतनक 55888000 36250739 26.12 

जम्मा 202181999 138801556 100 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् पूवााधार र्वकासमा सबैभन्दा बढी 
35.67 प्रतिशि र बािावरर् िथा र्वकासमा सबै भन्दा घटीमा 0.06 प्रतिशि रहेको छ । 

 

9.  खचा तबश्लषेर्ाः पातलकाले र्सबषा कुल आष्न्िरक आर्बाट रु 2551629/- राजस्व बाँडफाडँ र 
अनदुानबाट रु.280790867/- समेि रु.283342497/21 आम्दानी भएकोमा चाल ुिफा  रु. 
159460130/- र पूषँ्जगि िफा  रु. 86001049/- समेि रू-245461179/- खचा भएको छ 
। खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा 1.03 प्रतिशि रहेको छ । र्सबषा पदातधकारी सतुबधामा 
रु.5597312/- खचा भएको छ जनु आन्िररक आर्को 219.36 प्रतिशि रहेको छ । र्सबाट 
पातलकाले तबकास तनमाार् कार्ाक्रम संचालनमा न्र्नु खचा गरी प्रशासतनक कार्ामा बर्ढ खचा गरेको 
देष्खन्छ । प्रशासतनक खचा तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा 
तबकास तनमाार्मा पररचालन गररनपुदाछ । 

 

10.  लक्ष्र् प्रगति : पातलकाले चौमातसक र बार्षाक स्िरको प्रगिी र्ववरर् बनाई पेश गनुापनेमा पातलकाले 
सञ्चालन गरेका स्थानीर् स्िर, ष्जल्ला िथा केष्न्द्रर् स्िरका र्ोजनाको तनर्म बमोष्जमको ढाचँामा 
चौमातसक प्रगिी र्ववरर् िर्ार गरेको देष्खएन । बजेट खचा गने िथा खचाको िोर्कएको ढाचँामा 
बार्षाक प्रगति िर्ार नगने प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलार्ा ष्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 

 

 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  
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11.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोष्जम 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 हनु े व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
सर्हि 54 दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि सर्हि 37 
जना पदपूिी भएको देष्खन्छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका 
दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ा मातनएका अतधकृि, र्न्जीतनर्र, जनस्वास्थर् अतधकृि सर्हि १७ पदहरु ररक्त 
रहेका छन ्। दरबन्दी बमोष्जम जनशष्क्तको पूर्ािा नहुँदा र्वषर्गि कार्ाक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह 
िथा पातलकाको समग्र कार्ा सम्पादनमा असर परेको ष्स्थति छ । िसथा ररक्त पदहरु र्थाशक्र् 
तछटो पूतिा गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

 

12.  कमाचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट तलईने कमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी 
सजृना गना नसर्कन े व्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्वतभन्न पदमा 51 जना कमाचारीहरु करारमा 
राष्ख रु.9230628/- खचा लेखेको छ ।  

त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोष्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी 
चालक, सर्श, कार्ाालर् सहर्ोगी, पलम्बर, र्लेक्रीतसर्न, चौर्कदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा 
मार करारवाट सेवा तलन सर्कने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेष्खि पद 
वाहेकको र्वतभन्न पदमा २० जना करार तनर्षु्क्त गरी बषाभरीमा रु.५५०९२७०/- भकु्तानी गरेको 
अतनर्तमि देष्खएको रु....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५५०९२७०/- 

13.  कल्र्ार् कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोष्जम 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 र्वत्तीर् समानीकरर्बाट कमाचारी कल्र्ार् कोषमा रु.1000000/- सारेको छ । 
िर उक्त कोषको संचालन सम्बन्धी पातलकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको देष्खएन । 
र्सरी कानूनको व्र्वस्था नगरी पातलका अनदुानबाट सोझै कमाचारी कल्र्ार् कोषमा रकम साना 
तमल्न ेनदेष्खएकाले उक्त रकम र्फिाा तलई स्थानीर् िहको सष्ञ्चि कोषमा दाष्खला हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000000/- 

14.  स्थानीर् िथर्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
११ बमोष्जम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको 
ब्र्वस्थापन गनुापने िथा आफ्नो क्षेरतभरको शैष्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगाि 
खानी, जंगल िथा अन्र् श्रोि, पूवााधार अन्िगाि सडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि 
नक्साङ्कनसर्हिको पातलकाको प्रोफार्ल िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । पातलकाले स्थानीर् िथर्ाङ्क 
सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन गरेको  देष्खएन । स्थानीर् 
िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा िथर्ाङ्कले महत्वपूर्ा भतुमका खेल्ने हुँदा सोको 
संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्ामा  पहल हनु ुआवश्र्क छ । िथर्ाङ्कवेगर प्राथतमकिामा राष्खएका 
र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले उष्चि साथाकिा नपाउन ेहुँदा र्स िफा  पातलकाले अतभलेख 
ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

15.  वडा सष्चवको पदपूतिा : गाउँपातलका अन्िगािका वडा कार्ाालर्बाट संचातलि सेवा प्रवाहमा 
महत्वपरु्ा भतूमका रहेका वडा सष्चवको दरबन्दी र पदपूतिाको अवस्था देहार् बमोष्जम छ। ररक्त 
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पदहरुको पदपूतिा गनुापदाछ । 

वडा संखर्ा वडा सष्चवको दरबन्दी वडा सष्चवको पदपूतिा ररक्त वडा सष्चव 

6 ६ ५ १  
16.  सेवाप्रवाहको ष्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहले 

आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनसुार 
तनर्म, तनदेष्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था छ । र्स वषा 
पातलकाबाट तनम्नअनसुार सेवाप्रवाह गरेको र्ववरर् प्राप्तभएको छ : 

र्ववरर् जम्मा 
  स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास १ 

पष्िकरर्िफा   
जन्मदिाा 721 

मतृ्र्दुिाा 142 

बसाईसराई दिाा 49 

र्ववाह दिाा अतभलेख नभएको 
सम्बन्धर्वच्छेद दिाा 7 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ अनसुार पातलकाबाट प्रदान गररन े सेवाप्रवाहमध्रे् पष्िकरर् 
बाहेकका अन्र् सेवा सञ्चालनमा सन्िोष जनक देष्खएन । 

 

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

सम्म 

रु. १ लाख देष्ख 
२ लाखसम्म 

रु. २ लाखदेष्ख 
५ लाखसम्मका 

रु. ५ लाख देष्ख 
१० लाखसम्मका 

रु.१० लाखभन्दा 
बढीको 

जम्मा 

50 49 59 20 9 187 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले र्स वषा रु.10लाख देष्ख मातथ जम्मा 9 र्ोजना संचालन 
गरेकोमा रु.१ लाख भन्दा मतुनका मार 50 र्ोजनाहरु रहेका छन ्। त्र्सैले साना रकमका धेरै 
र्ोजनाहरु संचालन गदाा पातलकाको जनशष्क्त वषै भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ुपने, संचातलि 
र्ोजनाबाट चाल ु प्रकृष्त्तका कार्ामा बढी खचा भई लागि प्रभावी नहनुे िथा तनमाार् कार्ाको 
गरु्स्िरमा समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

 • कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  

18.  कानून र सञ्चालन ष्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 
िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षरे तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेष्शका, 
कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह 
सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई 
उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म 15 ऐन, 3 तनर्मावली, 15 कार्ार्वतध लगार्ि 39 
काननु तनमाार् गरी कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको छ । िसथा उक्त कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरी 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

19.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देष्ख ५३ सम्म न्र्ार्र्क 
सतमतिको अतधकार क्षरे िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको 
उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद  दिाा भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउन ेव्र्वस्था 
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छ । िर लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार गिबषा फर्छ्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी 
टुङ्गो लगाउन बाकी 3 र र्ो बषा थप भएको 7 गरी कुल 10 र्ववाद दिाा भएकोमा 6 वटा मार 
फर्छ्यौट भई 4 बाँकी देष्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फर्छ्यौट वा 
कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदाछ । 

20.  आन्िररक लेखापरीक्षर् - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले 
आतथाक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क 
चौमातसक समाप्त भएको एक मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ुपने उल्लेख छ । िर 
गाउँपातलकाले र्स वषाको आतथाक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराएको छैन । िसथा 
काननुमा िोर्कए बमोष्जम आतथाक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराई आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

21.  आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा : प्रत्रे्क स्थानीर् िहले आफ्नो आन्िररक कारोवार, आन्िररक जाच 
एवं आतथाक कार्ा प्रर्ाली प्रभावकारी र व्र्वष्स्थि गराउन आष्न्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन 
गनुापने व्र्बस्था भएपतन आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन भएको छैन । आन्िररक लेखापरीक्षर् 
शाखा गठनको अभावमा आतथाक कारोवार अव्र्वष्स्थि भई र्वत्तीर् जोष्खम वढ्ने संभावना रहन्छ । 
िसथा र्स पातलकाले आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गरी आतथाक कारोवारको र्थाथािा एवं 
र्वत्तीर् जोष्खम न्रू्नीकरर् गने िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

 • पदातधकारी सरु्वधा  

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

२०७५ को दफा ३ को अनसूुची १ र २ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी, सदस्र् र सभाको 
सदस्र्ले आफु तनवााष्चि भई अनसूुची–१ बमोष्जम पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको 
काम कारबाही शरुु गरेको तमति देष्ख मातसक सरु्वधा पाउने व्र्वस्था गरेकोमा सम्मानीि सवोच्च 
अदालिको आदेशले २०७६ कातिाक १ गिे बाट लागू हनु ेगरी उक्त सरु्वधाहरु खारेज गररएको छ 
। कर्ााली प्रदेश सरकारले प्रथम संशोधन गरी २०७७/३/८ मा पाररि गरेको पदातधकारी सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐनको अनूसूष्च १ र २ मा उल्लेख भएको सूर्वधामार ददन तमल्ने देष्खन्छ । स्थानीर् 
िहका पदातधकारीहरुले मातसक पाररश्रतमक वापिको सूर्वधा पाउन े देष्खदैन । िर पातलकाले 
पदातधकारीको साउन भाद्र असोज र चाडपवा खचा मातसक पाररश्रतमक सरु्वधामा 
रु.१३४६७००।०० खचा लेखेको देष्खन्छ । 

 

23.  स्वकीर् सष्चव– कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, 

२०७५ को अनसूुची १ र २ मा र्स प्रदेशमा स्थानीर् िहका पदातधकाररले स्वकीर् 
सष्चव/सल्लाहकार राख्न पाउने व्र्वस्था गरेको छैन ् । त्र्सैगरी स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 

२०७४ को दफा ८३(८) मा िोकीएको भन्दा फरक पदमा कमाचारी पदपूिी गना नहनुे उल्लेख छ 
। िर गाउँपातलका अध्र्क्षको सष्चवालर् सहर्ोगीको रुपमा र्ोगेश वढुालार् तनर्कु्त गरी मातसक 
रु.19,480/- का दरले चाडपवा सर्हि रु.२,५३,२४०।०० भकु्तानी गरेकोले थप व्र्र्भार 
पारेको रु.. 

 

 

 

 

 

2,53,240/- 

24.  भान्से – कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को  
दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले पाउने सरु्वधा अनसूुची १ र २ मा उल्लेख भएका 
सूर्वधा मार पाउने उल्लेख छ । साथै सोही ऐनको दफा १२ ले स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले 
र्स ऐनले तनधाारर् गरेको बाहेक अन्र् सरु्वधा तलन पाउन े छैनन ् भनी व्र्वस्था गरेको  
छ । िर पातलका अध्र्क्षको भान्सेको रुपमा देवा वढुाथोकीलाई तनर्कु्त गरर मातसक 2,53,240/- 
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रु.19480/- का दरले चाडपवा समेि र्स वषा रु. 253240/- खचा लेखेकोले थप व्र्र्भार 
पारेको रु. 

25.  र्ािार्ाि भत्ता – कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, 

२०७५ को दफा ३ को अनसूुची १ र २  अनसुार स्थानीर् िहका पदातधकारी र सदस्र्ले आफू 
तनवााष्चि भई पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई पदभार ग्रहर् गरेको ददन देष्ख लागू हनु े गरी 
िोर्कए बमोष्जम मातसक सरु्वधा उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ । पातलको सवारी साधन प्रर्ोग गरर 
र्न्धन वझेुको िथा गाडी भाडा समेि तलर् खचा गरेको िर नगरसभा संचालन हुँदा पनु र्ािार्ाि 
सरु्वधा वापि रु. 66000/- भकु्तानी भएकोले दोहोरो र्ािार्ाि खचा पना गएको देष्खएकोले 
2077/3/10 र 3/25 को नगरसभा वैठकमा 33 जनालाई रु.2000.00 का दरले भकु्तानी 
रकम असूल हनुपुने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

66,000/- 

26.  पदातधकारी अन्र् सरु्वधा – भौ .नं. ३४७ तमति 2077/3/29, कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका 
पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ दफा ३ को अनसूुची १ र २ मा स्थानीर् 
िहका पदातधकारीहरुले सेवा सरु्वधा उल्लेख भएको भन्दा बढी हनुे गरी पदातधकारी सरु्वधा ददन 
तमल्न े देष्खदैन । िर पातलकाले कार्ाालर्मा र्न्धन खचा लेष्ख र्वल पेश भएको िथा अध्र्क्ष , 
उपाध्र्क्ष िथा वडा प्रमखुहरुलाई र्न्धन खचा वापि मातसक भकु्तानी भएकोले दोहोरो सरु्वधा 
देष्खएकोले असूल हनुपुने रु. 1,82,475/- 

 तस नं.  पदातधकारीको नाम मातसक भकु्तातन  जम्मा भकु्तानी (कातिाक देष्ख असार सम्मा) 
1 अध्र्क्ष श्री तभम वहादरु सेन 6055 54495 

2 उपाध्र्क्ष तिला वढुामगर 5190 46710 

3 वडा अध्र्क्ष वालाराम खड्का 1508 13545 

4 वडा अध्र्क्ष श्री मान व. राना 1508 13545 

5 वडा अध्र्क्ष श्री तमन व. सेन 1508 13545 

6 वडा अध्र्क्ष श्री हररलाल पनु 1508 13545 

7 वडा अध्र्क्ष श्री र्म कुमार वस्नेि 1508 13545 

8 वडा अध्र्क्ष हेरम व. वढुाथोकी  1508 13545 

 जम्मा  182475/-  

 

27.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नपेालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा िथा 
नगरसभाका सदस्र्ले पाउन ेसरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोष्जम हनुे ब्र्वस्था अनसुार कर्ााली 
प्रदेशले स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ 
। उक्त ऐनमा भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट देहार् बमोष्जम रु.3091500/- सरु्वधा 
वापि भकु्तानी भएको छ । 
तस.नं र्ववरर् अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष वडाअध्र्क्ष6 

जना 
कार्ापातलका 
सदस्र् 5 
जना 

सभाका 
सदस्र् 20 

जना 

जम्मा 

१ टेतलफोन,मोबार्ल 3000 3000 18000 5000 20000 49000 

२ पसु्िक,परीका, 
ईन्टरनेट 

3000 3000 18000 5000 10000 39000 

३ अतितथ सत्कार 5000 4000 24000 5000 20000 58000 

४ अनगुमन खचा 15000 1२000 48000 27500 40000 142500 

५ खानेपानी/तबजलुी/ 

सरसफाई 
4000 3000 6000 5000 10000 28000 

6 र्वद्यिु िथा उजाा 3000 3000 6000 5000 10000 27000 

 मातसक जम्मा 33000 28000 120000 52500 110000 343500 
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 ९ मर्हनाको जम्मा 297000 252000 1080000 472500 990000 3091500  
28.  थप सरु्वधा भकु्तानी – भौ.नं.347 तमति 2077/3/29, कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका 

पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ दफा ३ को अनसूुची १ र २ मा स्थानीर् 
िहका पदातधकारीहरुको सेवा सरु्वधा उल्लेख भएको भन्दा बढी हनुे गरी ददन तमल्ने देष्खदैन । 
पातलकाले कार्ापातलका सदस्र्को सरु्वधा भकु्तानी गदाा ऐनमा िोकेको भन्दा वढी भकु्तानी गरेकोले 
उक्त रकम सम्वष्न्धिवाट असूल हनुपुने रु... 54,000/- 

 कार्ापातलका 
सदस्र्को नाम 

परपतरका र्न्टरनटे संचार अतितथ सत्कार वर्ढ 
भकु्तानी 

९ मर्हनाको 
िोकेको भकु्तानी िोकेको भकु्तानी िोकेको भकु्तानी 

श्री लतलिा तगरी 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1500 13500 

श्री शन्िा वली 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1500 13500 

श्री ठगर्वर कामी 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1500 13500 

श्री र्मनुा नेपाली 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1500 13500 

जम्मा 4000 6000 4000 6000 4000 6000 6000 54000/-  
 

29.  वैदेष्शक भ्रमर् — दैतनक भ्रमर् भत्ता तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३(५) अनसुार अन्र्र जनुसकैु 
कुरा लेष्खएको भए पतन पदातधकारी वा कमाचारीले र्वदेश भ्रमर् गनुापदाा नपेाल सरकार 
मष्न्रपररषदले तनर्ार् गनुापदाछ । र्स पातलकाका अध्र्क्ष श्री तभम व.सेन माचा ८ देष्ख १२ 
सम्मको श्रीलंका भ्रमर्मा रु.105620.00 खचा भएको देष्खन्छ ।र्सरी वैदेष्शक भ्रमार्मा 
खटाउँदा तनर्ममा उष्ल्लष्खि व्र्वस्था अनसुार नपेाल सरकार मष्न्रपररषदको स्वीकृि तलएको 
नदेष्खएको रु.. 105,620/- 

30.  र्वर्वध खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोष्जम व्र्र्को बजेट अनमुान 
आन्िररक आर्को पररतधतभर रही औष्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था छ । िर 
पातलकाले र्स वषा खाना िथा र्वर्वधिफा  मार रु.१२९२९२८.०० खचा गरेको छ ।र्स्िो खचा 
तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

 • अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग  

31.  अनदुान र्फिाा – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध बमोष्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् 
िहमा प्राप्त हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान खचा नभई बाकँी रहेको अवस्थामा सम्बष्न्धि तनकार्मा 
र्फिाा गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् (सरुको अनसूुची १२ र २१) अनसुार २०७७ 
असार मसान्िमा  अनदुान प्रदेश (स्रोिको) रु.८९१००००/- खचा नभई बाकँी रहेकोमा र्फिाा  
हनुपुने रु... 

 

 

 
८९,१०,०००/- 

32.  बार्षाक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले सावाजतनक तनकार्ले िोकेको 
सीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाा िोर्कए बमोष्जमको खररद गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना 
िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक 
१० करोडभन्दा बढीको खररद गदाा गरुुर्ोजना िर्ार गनुापने तनर्म ८ ले बार्षाक १० लाखभन्दा 
बढीको खररद गदाा वार्षाक खाररद र्ोजना बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । र्स पातलकाले र्वतभन्न शीषाक 
अन्िगाि वार्षाक रु.७ करोड ८५ लाख पूजँीगि खचा/खररद तनमाार् कार्ा गरेको छ । िर 
पातलकाले आफ्नो खररद तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोष्जम बार्षाक खररद 
र्ोजना र गरुुर्ोजना नबनाई खररद कार्ा गरेको देष्खर्ो । अिाः पातलकाले उक्त तनर्मावली 
बमोष्जम खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना बनाई व्र्वष्स्थि र प्रभावकारी हनुे गरी खररद कार्ा गनुापदाछ । 

 

33.  सवारीसाधन खररद – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालकु संघीर् 
मन्रालर्को पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन 
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खररद गनुा पदाछ । अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन 
िथा सम्पिी हस्िान्िरर् सम्बन्धी तनदेष्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल 
सरकारबाट उपलब्ध गरार्एको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग 
सवारी साधन खररद गना नपाईने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार 
पातलकाले 2 थान मोटरसार्कल खररदमा रु.616023/- खचा गरेको छ । 

 • कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  

34.  आर्को अनमुानाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोष्जम स्रोि अनमुान िथा 
बजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनु ेआन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्न े
ब्र्वस्था  छ । गाउँपातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, 

कर, सेवा शलु्क, दस्िरु वापि अनमुातनि रु.2500000/- प्राप्त हनु ेप्रक्षेपर् गरेकोमा आतथाक वषा 
२०७६।७७ मा रु.2505491.37 अथााि अनमुान भन्दा 0.22 प्रतिशि बढी आर् प्राप्त गरेको 
छ । आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान बरृ्र्द् 
गनेिफा  र्वशषे ध्र्ान ददन आवश्र्क देष्खएको छ । 

 

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

केष्न्द्रर् अनदुानबाट खचा आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

301359291/- 2505491.37 0.83 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचाको िलुनामा आन्िररक 
आर्को र्हस्सा 0.83 प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सैले पातलकाको आन्िररक आर् संकलनको 
दार्रालाई फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देष्खन्छ ।   

 

36.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ 
मा एकीकृि सम्पष्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल कर 
उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषाकमा आर् अनमुान र असलुी ष्स्थति तनम्नानसुार रहेको 
देष्खन्छ । 
आर् शीषाक अनमुान असलुी 
भतुम मालपोि कर ५०००००/- 732377/- 
अन्र् क्षेरको आर् ५०००००/- 281130 

न्र्ार्ीक दस्िरु २००००/- 5000/- 
अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क १०००००/- 12200/- 
नक्सा पास १०००००/- 16135/- 
व्र्ष्त्तगि घटना दिाा दस्िरु १५००००/- 32510/- 
नािा प्रमाष्र्ि ४००००/- 33706/- 
अन्र् दस्िरु ८००००/- 455133/37 

तसफाररस दस्िरु २०००००/- 458514/- 
घरजग्गा वहाल कर १०००००/- 304606/- 
व्र्वसार् कर ३00000/- 174180/- 

पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वष्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा 
मार कर एवं शलु्क बझु्ने पररपाटी रहेकोले उष्ल्लष्खि असलुी र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था देष्खएन 
।िसथा आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्रामा ल्र्ाउन ुपदाछ । 
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37.  राजश्व अतभलेख : पातलकाले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउन े
ष्जम्मेवारी पातलका प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाबाट रतसद ठेतलहरु छपाई गरेर वडा 
कार्ाालर्मा पठाउने गरेकोमा सोको परुा अतभलेख पातलकामा आएको देष्खएन । अतधल्लो आ.व.को 
बाँकी एकीन गना सर्कएन ।  सव ैवडाहरुमा पतन स्वचातलि प्रर्ातल जडान गरी राजस्व संकलन 
गने र रतसद ठेतलहरु प्राप्त गरर आर् कार्म गने िफा  पातलकाको ध्र्ान जानपुदाछ ।  

 

38.  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो 
कार्ाक्षरे तभर रहेका र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्ष्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ 
। र्स वषा पातलकाले व्र्वसार् दिाा िथा नवीकरर् शलु्क वापि रु.१७४१८०/- कर संकलन 
गरेकोमा पातलकाको क्षेरतभर रहेका व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख अध्र्ावतधक गरेको छैन। िसथा 
पातलकाले आपm्नो क्षरे तभर सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ा व्र्वसार्ीको अद्यावतधक अतभलेख राखी 
करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

 • उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा  

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

 

40.  हेभी र्ष्क्वपमेण्टको 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 मेष्शनरी प्रर्ोग गना नतमल्न े व्र्वस्था छ । सो 
तनर्मावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदााको समर्मा हेभी मेष्शन प्रर्ोग 
गनुापने जर्टल प्रकृतिको कार्ा भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बष्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररशमा 
सावाजतनक तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा मेष्शन प्रर्ोग गना सर्कने उल्लेख छ । गाउँपातलका 
अन्िगाि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमाार् िथा स्िरोन्नतिसँग सम्बष्न्धि र्ोजनाका उपभोक्ता 
सतमतिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेष्शन प्रर्ोग गने गरेको पार्ए िापतन तनर्मावलीको 
व्र्वस्था बमोष्जम सम्बष्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररश गराई गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्बाट 
सहमति तलएको पार्एन । तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ा गराउनपुदाछ । 

 

 सशिा कार्ाक्रमिफा   

41.  ष्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिा - स्थानीर् िह अन्िगाि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा दरबन्दी 
अनसुार ष्शक्षकको पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िह 
अन्िगाि र्वतभन्न िहका २४ सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुको ष्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिाको अवस्था एवं 
र्वद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको देष्खन्छ ।  

तस.नं. र्वद्यालर्को िह ष्शक्षक दरबन्दी पदपूतिा पदपूतिा मध्रे् करार र्वद्याथी संखर्ा 
१ उ.मा.र्व. 5 5 - 386 

२ मा.र्व. 10 10 - 670 

३ तन.मा.र्व. 15 15 - 1209 

४ प्रा.र्व. 67 67 - 1847 

दरबन्दी बमोष्जम ष्शक्षक पदपूतिा गनुापदाछ । 
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42.  संघीर् सरकारवाट प्राप्त अनदुान जनु आतथाक वषाको लातग प्राप्त भएको हो सोही वषाको असार 
मसान्ि तभर खचा गरी वाँकी रहेको रकम फ्रीज गराउनपुने व्र्वस्था छ । पातलकामा ष्शक्षा 
पवुााधारका लागी संष्घर् सशिा अनदुान रकम र्स आतथाक वषामा तनकासा प्राप्त भएकोमा आतथाक 
वषाको अन्िमा अथााि तमति 2077/3/30 मा स्वीकृि गराई तनम्न र्वद्यालर्हरुलार् तनकासा गरी 
सोही ददन वैंक खािा रोक्का समेि को पर संगसंगै वैंकलार्  लेखेको देष्खएकोले अको वषामा काम 
गने गरी तनकासा ददएको तनर्म सम्मि देष्खएन । साथै उक्त खचाको कार्ासम्पन्न सर्हि र्वलभपाार् 
पेश हनुपुने रु...  41,00,000/- 

 तस.नं. वद्यालर्को नाम कार्ाक्रमको नाम तनकासा रकम 

१ जीवन ज्र्ोिी मा र्व प्रार्वतधक धार प्रर्ोगशाला व्र्वस्थापन 2600000.00 

2 ने रा मा. र्व .र्कमचुौर र्वद्यालर् प्रवतलकरर् कार्ाक्रम १५00000.00 

 जम्मा 4100000.00  

 

43.  पाठ्यपसु्िक – ष्शक्षा कार्ाक्रम तनदेष्शका अनसुार र्वद्यालर् पाठ्यपसु्िक तनकासा प्रथम र्कस्िामा 
७५ प्रतिशि र वाकी २५ प्रतिशि रकम र्वल भपाार् पेश भए पिाि भकु्तानी गनुापने तनर्म वमोष्जम 
पातलकाले तनम्न र्वद्यालर्हरुमा प्रथम र्कस्िा तनकासा IEMIS को डाटा अनसुार भकु्तानी गरेकोमा 
दोस्रो र्कस्िा २५ प्रतिशि भन्दा वढी तनकासा भएकोले उक्त रकम संष्घर् संष्चि कोषमा र्फिाा 
हनुपुने रु..  

 

 

 

602200/- 

 
तस न र्वद्यालर्को नाम 

प्रथम र्कस्िा 
75 % 

दोस्रो र्कस्िा  25 % 

भकु्तानी हनुपुने 

भकु्तानी 
भएको 

वढी 
भकु्तानी 

1 
ने. रा . मा. र्व .र्कमचुौर 

255497 85165.66 152393 67227 

2 
जीवन ज्र्ोिी मा. र्व .ररम 

199572 66524 418629 352105 

3 
कातलका मा. र्व . 

151845 50615 83132 32517 

4 
भवानी मा. र्व .छार्ानाथ 178016 59338.6 106222 46883 

5 
र्वरेन्द्र मा. र्व .गापाा 178066 59355.33 84081 24726 

6 
सरस्विी आ.र्व. रािामाटा 

62931 20977 29032 8055 

8 
तसर्द् आ.र्व. धार 

65045 21681.67 23309 1627.3 

9 
तसर्द् आ.र्व. खतल 

94463 31487.67 58597 27109 

11 
जानकी आ.र्व. डांग्री 

23870 7956.67 10831 2874.3 

12 
ष्शवोद्यर् आ.र्व. सारपानी 

22368 7456 19895 12439 

15 
जनचेिना प्रा. र्व. लामपोखरा 19356 6452 10929 4477 

17 
दहवन प्रा. र्व. दहवन 40283 13427.67 15268 1840.3 

18 
सरस्विी आ.र्व. दरवांग 

20370 6790 7678 888 

19 
भान ुप्रा. र्व. गोठीवन 

9782 3260.67 5180 1919.3 

20 
आ.र्व. केउरेनी 

20151 6717 10071 3354 

22 
सरस्विी प्रा. र्व. गाडापानी 

17435 5811.67 14650 8838.3 

23 
प्रा. र्व. मलुपानी 

13799 4599.67 9920 5320.५ 

 जम्मा 1525924 508641.33 1083903 602२००  

 

44.  औषधी खररद – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस 
लाख रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा सूचना 
प्रकाशन गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कने व्र्वस्था भए छ । गाउँपातलकाले र्स 
वषा रु.8,18,000/- को औषतध सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बन्धी देष्खएको व्र्होराहरु 
ष्न्नानसुार छनाः 

 

44.1.  आपूतिा हनुे औषतध डव्ल.ुएच.ओ. सटीफार्ड हनुपुने, औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद  
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समाप्त तमति उल्लेख गरी सम्बष्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त औषतध 
तबक्रीको लातग होर्न खलुाएको प्रमार् समावेश भएको छैन । 

44.2.  आपूतिा भएका औषधी एंवम सष्जाकल समान स्टोर दाष्खला हनुअुष्घ स्पेशीर्फकेशन अनसुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । 

 

44.3.  औषतधको ष्जन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र ष्जल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको 
खलु्ने गरी व्र्वष्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने गरेको छैन । 

 

44.4.  औषतधको खचा घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउन ेगरेको छ।  

 िसथा औषतधको खररद, आपूिी, दाष्खला िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनु ेगरी अतभलेख 
राख्न,े िोकीएको गरु्स्िर अनसुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद 
गररएको औषतधको र्ववरर् खलु्न े गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बांकी रहेको 
औषतधहरु ष्जम्मेवारी ष्जन्सी अतभलेख व्र्वष्स्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

45.  मखुर्मन्री रोजगार कार्ाक्रमाः- मखुर्मन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालन तनदेष्शका,  दफा १५  मा
प्रार्वतधक अध्र्र्न पिाि मारै आर्ोजना कार्ाा िआर्ोजनाको र्वस्िृ न्वर्न गनुापने, आर्ोजनाको 

ज्र्ालामा न्रू्निम ७० प्रतिशि भकु्तानी हनुे आर्ोजनालाई छनौट गनुापने, वाहर् सामाग्री तसमेट, 

छड,िार जाली, ढुवानी २५ प्रतिशि भन्दा बर्ढ  नहनुे गरी खररद गनुापने र दफा ३२ मा श्रतमकको 
ज्र्ाला र खररद वापिको रकम बैक खािा माफा ि मारै भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । पातलकाले 
उल्लेष्खि शिाहरु पालना गरेको छैन । र्स वषा मखुर्मन्री रोजगार कार्ाक्रम अन्िरगि 
रु.44,55,760/- खचा भएको मध्रे् ५ वटा आपतुिाकिाालाई तनमाार् सामाग्री खररद गना 
रु.17,65,960/- र श्रतमकको ज्र्ालामा रु.26,89,800/- (60.36%) खचा भएको छ । 
सोलावाङ ररम तसिल वजार कोईला छार्ानाथ सडक, कपरुकोट गाडापानी फलावाङ सडक र खाली 
गापाा दहवन काली पाल्ला सडकमा उक्त रकम खचा भएको छ । सोही सडकमा पालीकाका अन्र् 
सडक स्िरोन्निी गने र्ोजनावाट पतन कार्ा भएकोले दोहोरो भकु्तानी नभएको सतुनष्िि हनु सर्कएन 
। कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न तनदेष्शका वमोष्जम श्रतमकको खािामा रकम पठाएको देष्खएन । 

 

46.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रमाः- वषामा वेरोजगार र्वुालाई 100 ददनको रोजगारी उपलव्ध गराउने 
लक्ष्र् राष्खएको कार्ाक्रममा पातलकाले र्स वषा 826 र गि वषा 2946 वेरोजगार सषु्चकृि 
गरेकोमा 101 जना मार रोजगारीमा संलग्न भै 51 ददन काम गरेको रु. 30 लाख 87 हजार 
ज्र्ाला वापि खचा भएको छ । कामका लागी पाररश्रतमकमा आधाररि 16 आर्ोजना सञ्चालन 
भएकोमा सवै सडक ममाि, खाल्डा पनेु, नातल सफा गने, पर्हरो हटाउन,े झार उखेल्ने, र्फल्ड सम्र्ाउन े
जस्िा जनश्रमदानवाट गना सर्कने काममा रोजगारीका लागी वषाान्िमा रु. 42,39,272/- खचा 
भएको छ । र्सथा पातलकाले सामदुार्र्क पवुााधारका उल्लेखतनर् र्ोजना छनौट गरी समर्मा 
कार्ाान्वर्न गरी सषु्चकृि वेरोजगारलाई 100 ददनको रोजगारी उपलव्ध गराउने सतुनष्िि 
गराउनपुदाछ ।   

 

 समानीकरर् पूषँ्जगििफा   

47.  कपरुकोट गाउंपातलकाको कार्ाालर् भवन तनमाार् गना रोर्ल कन्स्रक्शन संग 075।2।23 मा 
भ्र्ाट समेि रु. 41755384।98 को सम्झौिा भएको रहेछ । सम्झौिानसुार तनमाार् कार्ा 
2077 जेष्ठ 22 गिे सम्म (2 year from contract date) सम्पन्न गनुापनेमा भवनको तनमाार् कार्ा 
उक्त म्र्ाद तभर भएको देष्खएन । र्सवषा तनमाार् व्र्वसार्ी लाई भौ. न. 119-(3।31) वाट 
चौथो रतनङ्ग र्वल वापि 94,14,554/- र िेस्रो रतनङ्ग र्वल वाट भौ. न. 3-(076।6।14) 
वाट रु.1,09,96,097।68 भकु्तानी भएको छ । र्स सम्वन्धमा देष्खएका व्र्होरा तनम्न छनाः- 
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47.1.  तनमाार् व्र्वसार्ीले म्र्ाद थप वेगर 077।3।29 मा 39 ददन र्ढलो गरी चौथो र्वल भकु्तानीको 
लागी तनवेदन गरेकोमा सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 121 को सम्झौिानसुार 
पवुातनधाारीि क्षतिपतुिा रकम रु.8,14,230/- कट्टा नगरी भकु्तानी गरेकाले छानर्वन गरर असलु 
गनुापने रु.  8,14,230/- 

47.2.  तनमाार् व्र्वसार्ीलाई िेस्रो रतनङ्ग र्वल भकु्तानी गदाा देहाएका item  मा रु. 14,44,907/54 
वर्ढ भकु्तानी भएको रकम कट्टा गरी चौथो रतनङ्ग र्वल भकु्तानी गरेको देष्खर्ो । नापी कार्ा 
र्थाथामा नगरर बढी रकम उपलव्ध भएकोले सम्वष्न्धिलाई ष्जम्मेवार वनाई 10% व्र्ाज रकम 
असलु हनुपुने रु.  1,44,४90/76 

 item no र्ववरर् पररमार् रकम 

2.1  E/W in excavation using machine (B.M soil)  18.90 घ. मी 2362.50 

3 Earth back filling compaction work 10.04 घ. मी 4017.42 

4 Steel reinforcement 6.08 मे. टन 620347.28 

10.2 Plywood from work for Beam  35.06 वगा मी. 19285.61 

10.3 19 mm Plywood from work for slab/staircase 45.65 वगा मी. 25109.70 

11.4 Half brick wall (1:4 C/M) 213.79 वगा मी. 256548.00 

11 12.5 mm thistle ceiling plaster with 1:3 cement 

mortar 
105.28 वगा मी. 31584.26 

12 20 mm thistle plaster all with 1:6 cement 

mortar 
580.10 वगा मी. 188531.08 

13 38 mm thistle screeding work (1:2:4) 476.78 वगा मी. 238389.20 

14 3 mm thistle net cement punning 451.79 वगा मी. 58732.49 

 जम्मा  1444907.54  
 

47.3.  चौथो रतनङ्ग र्वलवाट  cube test  को म.ु अ. कर 13000/- समेि रु. 1,13,000/- भकु्तानी 
गरेकोमा सो को र्वल भरपाई पेश हनुपुने अन्र्था असलु हनुपुने रु.  113000/- 

48.  कपरुकोट धनवाङ्ग गाडापानी हुंदै फलावाङ्ग जोड्ने सडकाः- कपरुकोट फलावाड्ग जोड्न े सडक 
077।2।30 सम्म सम्पन्न गना ज्ञान ुतनमाार् सेवासंग रु. 68,14,966।01 को सम्झौिा भएको 
रहेछ । सम्झौिानसुार कार्ा हनु नसकी 2077।3।15 सम्म म्र्ाद थप भएकोमा 
2077।3।27 गिे रु.27,84,952/- अष्न्िम र्वलको भकु्तानी भएको छ। र्स अघी तनमाार् 
व्र्वसार्ीलाई प्रथम रतनङ्ग र्वल 57-(3।2) वाट रु.40,30,167/- भकु्तानी भएको छ । 
तनमाार् कार्ा थर्पएको म्र्ादमा हनु नसकी 26 ददन र्ढलो भएकोमा सावाजतनक खररद तनर्मावली 
2064 को तनर्म 121 वमोष्जम पवुा तनधााररि क्षेतिपतुिा रु.88,595/- असलु भएको छैन । 
तनमाार् व्र्वसार्ीसंग 5140 मी. लामो रोड स्िरोन्निी गने गरी सम्झौिा भएकोमा 4120 मीटर 
सम्म कार्ाको मार काम गराई अष्न्िम र्वल फरफारक गरेको छ । सोही तनमाार् व्र्वसार्ीलाई 
4120 मी. देष्ख 4540 मी. को सडक तनमाार् गना भ्र्ाट वाहेक 134 घ.मी.का दरले 
कोटेशनमा काम गराई भौ. न. 103-(3।27) वाट रु. 4,71,900/- भकु्तानी गरेको छ । 
सम्झौिानसुारको िोकीएको (५१४०मी. सम्म) सडक रु. 70/घ. मी. भ्र्ाट वाहेकमा काम 
गराउनपुनेमा रु.64/घ.मी. वढी दरमा 3116.50 घ. मी. को काम गराई रु.1,99,456/- 
वढी व्र्र्भार पारेकोले ष्जम्मेवारवाट असलु हनुपुने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,99,456/- 

49.  जामनेु खानेपानी र्ोजनााः- खररद सम्झौिामा उल्लेख भएको  P. S.  item को भकु्तानी र्वल भरपाई 
पेश भएको आधारमा भकु्तानी गनुापनेमा जामनुे खानेपानी र्ोजनाको प्रथम रतनड्ग र्वल भौ. न. 66-
(3।12) वाट रु. 56,74,303/- तनमाार् व्र्वसार्ी सरु्ोदर् उजाा/भतुम तनमाार् सेवालाई भकु्तानी 
गदाा cube test वापि रु.5000/- समावेश भएकोमा सो को र्वल भरपाई पेश हनुपुने अन्र्था 5,000/- 
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असलु हनुपुने रु.  
50.  र्वद्यिु र्वस्िाराः- स्टील पोल/िार लगाएिका सामाग्री आपतुिा र जडान गना सतुनिा एण्ड कर्विा 

िारुपोर जे. भी. संग 076।1।13 मा रु. 14301675।50 को सम्झौिा भएको रहेछ । 
सम्झौिानसुार 076।9।30 मा कार्ा सम्पन्न गनुापनेमा र्स वषा सम्म कार्ा सम्पन्न भएको देष्खएन 
। र्स वषा भौ. न. 113-(3।30) वाट प्रथम रतनङ्ग र्वल वापि रु. 6956619 भकु्तानी भएको 
छ । कार्ापातलका वाट पटक पटक म्र्ाद थप गरी 077।9।मसान्ि सम्म कार्ाावधी कार्म 
गरेको छ । सम्झौिानसुार कार्ा नगनेलाई तनर्मानसुार कारवाही हनुपुदाछ ।   

51.   गह्रा सधुार कार्ाक्रम - ग्रहा सधुार र बाँझो वा सावाजतनक/ र्वद्यालर् / ग्गा सामूदार्र्क वनको ज
ि वगरर लष्क्षउपर्ोग गाका लातग उत्पादन र्वशषे कार्ाक्रम सञ्चालन गना सक्न ेव्र्वस्था बुदँा नं ४ 

मा उल्लेख छ । उक्त कार्ाक्रमको ४ (घ) मा प्रदेश तभरका र्कसानहरुलाई र्वउ, र्वजन, बनेाामा 
(फलफुल/िरकारी/डालेघाँस) लगार्िका उत्पादन सामातग्र खचा जटुाउने िथा उन्नि कृर्ष उत्पादन 
प्रर्वतध प्रर्ोग गना आवश्र्क रकमको व्र्वस्था गररन े उल्लेख छ । र्सै गरर उक्त कार्ाक्रम 
अन्िगाि सहार्िा उपलब्ध गराउदा आवेदक मध्रे्को ठुलो प्लट,सहकारी प्रबर्द्ान, चक्लाबन्दीको 
सम्भावना, प्रदेश बार्हरबाट फर्का एका रू्वा, अष्घक उत्पादन र कम जग्गा स्वातमत्व भएका साना 
कृषक लाई प्राथतमकिा ददने गरी मापदण्ड स्वीकृि गनुापने व्र्वस्था छ । र्वद्यालर्को वांझो जग्गा 
खनेर गरा र टनले वनाई आवादी गने कार्ाको लागी र्स वषा वषाान्िमा ष्जवन ज्र्ोिी मा. र्व. 
ररमलाई रु. 16,76,796/- भकु्तानी गरेको छ । ष्जवन ज्र्ोति मा. र्व. ले न्र्नुिम 3 देखी 14 
ददन मातनसर्द्ारा वृक्षारोपर्/झाडी सफाई लगार्िको काम गरेको देखाई 105 जना कामदारको 
खािामा रु. 9,11,433।69 जम्मा गरेको छ । उक्त कार्ा २077।3।12 मा सम्झौिा भई 
२077।3।26 मा सम्पन्न भएको छ । सम्झौिानसुार खनजोि गरेर 26 वटा गरा तनमाार् 
गरेको, 1680 वटा र्वरुवा वनस्पति कार्ाालर् कपरुकोटवाट ढुवानी गरी 3 वटा कम्पोष्ट dung, 
फलामे टनले तनमाार् गरेको र कृर्ष औजार खररद गरेको र्वल र्वजक पेश गरेको छ । र्स्िो 
मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन गरेको कार्ाक्रम वाट िोर्कए वमोजीम उदे्दश्र् परुा भएको छैन ।    

 

52.  थकौट मखनटाकुरी सडक - व. उ. ष्श. न. 365001043, ष्जल्ला पर्ाटकीर् ररङ्गरोड गाडापानी 
थकौट मखनटाकुरी सडक तनमाार्को लागी कार्ाालर्ले र्प एण्ड र्प कन्स्रक्शनसंग 
2077।2।30 मा कार्ा सम्पन्न गने गरी रु.22,37,454।20 को 2076।12।8 मा 
सम्झौिा गरेको छ । सम्झौिानसुार तनमाार् व्र्वसार्ीले 380 मी. लामो रर्ाक खन्नपुनेमा 30 मी. 
रु. 2,00,767/- को काम सम्पन्न गरी भकु्तानी तलएको छ । उक्त फमाको सम्झौिा वमोष्जमको 
काम परुा नगरेको र म्र्ाद थप समेि नभएकाले सावाजतनक खररद ऐनको दफा 59 वमोष्जम खररद 
सम्झौिाको अन्त्र् गरी तनजको तसतभल वकंैको 9  जलुाई 2021 सम्मको रु. 9,16,000/- 
कार्ासम्पादन जमानि जफि गरी कालो सचुीमा राख्नपुनेमा कारवाही नगरेकोले सम्वष्न्धिलाई 
ष्जम्मेवार वनाउन ुपदाछ ।  

 

53.  अनगुमन भत्तााः- अनगुमन भत्ता ददन तमल्ने प्रावधान नभएकोमा मखुर्मष्न्र रोजगार कार्ाक्रमको 
अनगुमन गरेवापि काननुी व्र्वस्था बेगर देहाएका पदाधीकारी/कमाचारीलाई भकु्तानी भएको रु. ५२,७00/- 

 कमाचारी/पदातधकारी नाम रकम 

उपाध्र्क्ष तिला वढुा मगर 4590 

कार्ाालर् प्रमखु भीम प्रसाद पोख्रले 7650 

लेखा अतधकृि लोकेन्द्र वहादरु खरी 7650 

सामाष्जक र्वकास कार्ाालर् अतधकृि खगेन्द्र वहादरु शाही 4590 

ईन्जीनीर्र भपुेन्द्र ऐरी 4590 

रोजगार संर्ोजक  र्वपना वढुा मगर 4590 

ना. स.ु र्वरेन्द्र माष्झ ५950 
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स. ई. भरि पोखरेल ५950 

स. ई. र्वुराज रेग्मी 3570 

अ. स. ई. प्रर्वर् शाह 3570 

जम्मा ५२,७००/-  
54.  सोझै खररद – सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोष्जम प्रतिस्पधाा तसतमि नहनुे गरी 

खररद गनुापने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ा 
सोभैm गना सर्कन,े रु.५ लाखभन्दा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपरबाट र सोभन्दा मातथ 
बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोभैm खररद कार्ा गदाा एक आतथाक वषामा 
सीमाभन्दा बढीको खररद गना नहनु ेएवं एउटा आपूतिाकिाासंग एक पटकभन्दा बढी सोभैm खररद गना 
नहनुे उल्लेख छ । पातलकाले र्ो वषा पूजँीगि िथा चाल ु र्कतसमका वस्ि ु वा सेवा खररद गदाा 
प्रतिस्पधाात्मक र्वतध वेगर तनम्नानसुार रु.२८३४९८८.०० को सोझै खररद गरेको देष्खर्ो । 

फतनाचर िथा र्फक्सचसा 2006511/- 

मेष्शनरी िथा औजार 828477/- 
जम्मा २८३४९८८/-  

 

55.  कष्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार 
लागि अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको 4 प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कष्न्टन्जेन्सी खचा समावेस 
गना सर्कन ेर  नेपाल सरकार अथा मन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनर्ार्अनसुार खचा गदाा 
पूजँीगि प्रकृतिको २ प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचा २ प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी खचा गना सर्कन े
ब्र्वस्था गरेको छ । पातलकाबाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम खचाबाट ४ 
प्रतिशि का दरले तबलबाट र्स्िो रकम कट्टी गने गरेको छ । पातलकाले आ.व २०७६/७७ मा 
कन्टीन्जेन्सी बापि कट्टी गरेको र र्सरी कट्टी गरेको रकमको कार्ाक्रमगि कष्न्टन्जेन्सी खचाको 
अतभलेख खडा गरी राख्न ुपनेमा राख्न ेगरेको छैन । 

 

56.  कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै तनमाार् 
कार्ा सम्पन्न भई रटुी सच्र्ाउन ेदार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमाचारीबाट जाँचबझु 
गराई कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुा व्र्वस्था छ । र्स पातलकाले उष्ल्लष्खि कानूनी व्र्वस्था 
बमोष्जम रटुी सच्र्ाउन े दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ तनमाार् सम्पन्न भएको र्ोजनाको कार्ा 
सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको पार्एन । कानूनी व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा 
स्वीकिा ड्रर्ङ तडजार्न वा स्पेतसर्फकेशन बमोष्जम भए नभएको र्र्कन हनु सक्ने अवस्था देष्खएन 
। 

 

57.  सावाजतनक परीक्षर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोष्जम स्थानीर् िहले 
सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्ाक्रमको सामाष्जक परीक्षर् 
अन्िगाि सावाजतनक परीक्षर् र सावाजतनक सनुवुाई गनुापने व्र्वस्था बमोष्जमको कार्ा भएको पार्एन 
। सावाजतनक परीक्षर्को अभावमा आतथाक कारोबारमा जवाफदेर्हिा र पारदाष्शिाको प्रबाद्बन गने 
कार्ामा बाधा पने देष्खन्छ । 

 

58.  परामशा सेवा / डीपीआर खचा – सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म १२ मा 
सावाजतनक तनकार्मा कार्ारि जनशष्क्तबाट नभ्र्ाउने र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्ा अनसुार 
परामशा सेवाको लागि अनमुान िर्ार गरी प्रतिस्पधााको माध्र्मले खररद गनुापने व्र्वस्था छ साथै 
बजेट व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर लगार्िको अध्र्र्ि गरी 
प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ । िर पातलकाले देहार्अनसुारका परामशा सेवाको खररदमा गदाा प्रतिस्पधाा 
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नगराई सोझै खररद गरी रु. 19,85,410/- खचा लेखेका छन ्।  

 
 

कार्ा र्ववरर् परामशादािा स्वीकृि रकम खचा रकम अध्र्र्नबाट 
तनधाारर् भएको 
आर्ोजनाको लागि 

तमलन र्वहार खानेपानी तलफ्ट Engineerko घर प्रा तल 499686 496070 

26211000 

भिुखोला खारखोला तलफ्ट मेगा तसतभल ई. सोलसुन एण्ड 
कन्सल्टेन्सी 499347 496070 

36182000 

देउराली खोला खानेपानी तलफ्ट र्ोजना मनुाल कन्स्रक्सन प्रा तल 499912 494940 

15197000 

गोरेखोला ठुलागाउ तलफ्ट खानेपानी वन तडग्री कन्सल्टेन्सी प्रा तल 499686 498330 35942000 

जम्मा:  1998631 1985410 ११३५३२००० 

 

 र्स्िो अध्र्र्न कार्ा गराउँदा लाग्न ेखचाको लागि अनमुान िर्ार गदाा कुन ैआधार नतलई स्वीकृि 
बजेट बमोष्जमकै रकम खचा गरेको उपर्कु्त देष्खएन । साथै र्सरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका 
आर्ोजनाहरु कार्ाान्वर्नमा गएको समेि नदेष्खएकोले खचाको साथाकिा समेि देष्खएन । डी.पी.आर. 
िर्ार गदाा गाऊँपातलकाको प्रार्वतधक जनशष्क्तबाट र्स्िो कार्ा गराउन ुपदाछ ।  

 

59.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली तनमाार् - कार्ाालर्को आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्तल तनमाार् गने काम 
पातलका प्रमखु, प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि िथा गाँउपातलकामा कार्ारि ष्जम्मेवार पदातधकारी/ 
कमाचारीको रहेकोमा कार्ाालर्ले शार्तनङ ग्रपु अफ सतभासेस कन्सल्टेन्सी प्रा.तल. सँग आन्िररक 
तनर्न्रर् कार्ा प्रर्ाली तनमाार् वापि रु.४,९2,623/- भकु्तानी गरेको तनर्म सम्मि नदेष्खएको रु. 

 

 

 

4,92,623/- 

60.  गरु्स्िर परीक्षर् र तनर्न्रर् : सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ६३ (१) को खण्ड (ग) र 
सो को तनर्मावलीको तनर्म १११(१) को खण्ड (ङ) मा तनमाार् कार्ाको गरु्स्िर परीक्षर् र 
तनर्न्रर्को व्र्वस्था गरेको छ । ठेक्का संझौिाका दफाहरुले गरु्स्िर माथी पातलका प्रमखुको 
प्रत्र्क्ष तनर्न्रर् रहने व्र्वस्था गरेको छ । तनमाार् व्र्वसार्ीलाई गरु्स्िर आश्वस्ििा र्ोजना पेश 
गना लगाई त्र्सको आधारमा तसमेण्ट, डण्डी, र्ट्टा, तगट्टी, ढंुगा, बालवुा, ष्ज.आर्.िार माटो, र्वटुतमन 
कम्प्र्ाक्सन, पार्प, वालवुाको मोरटार, तसमेन्ट, कंर्क्रट क्रू्व आदीको परीक्षर् गराउन ुपदाछ । र्स 
सम्बन्धमा तनम्न व्र्होरा छन । 

 

60.1.  र्स वषा भवन/तसचार्/खानेपानी  लगार्िका र्ोजनाहरुमा रु.४ करोड ३२ लाख  खचा गरेकोमा 
त्र्सको गरु्स्िर परीक्षर् नगरी भकु्तातन ददएको छ ।  

 

60.2.  र्स पातलकाले तनमाार् व्र्वसार्ीहरुलाई गरु्स्िर आश्वस्ििा र्ोजना पेश गना लगाएको देष्खएन । 
र्सबाट गरु्स्िर परीक्षर् िथा तनर्न्रर् प्रति पातलकाको प्राथतमकिा र प्रतिवर्द्िामा कमी रहेको 
पार्र्ो । 

 

60.3.  तनमाार् सामग्रीको गरु्स्िर परीक्षर् गरी िी सामग्री प्राप्त गने स्थान िोक्न ु पनेमा सो को 
कार्ाान्वर्नका नगनुाका साथै स्थान उपर पातलकाको तनर्न्रर् रहेको देष्खदैन । 

 

60.4.  पातलकाका प्रार्वतधकहरु तनमाार् स्थलमा उपष्स्थि भर् तनरीक्षर् गरेर कामको गरु्स्िर तनर्न्रर् गनुा 
पनेमा तनरीक्षर्को अतभलेख र सार्ट डार्री नराखेको कारर् पर्ााप्त रुपले नीजहरुको उपष्स्थिी 
सतुनष्िि गने आधार छैन । 

 

 समानीकरर् चालिुफा   

61.  संस्थाको कमाचारी खचा भकु्तानी - जागतृि तमश्रीि वाख्रा पालन सतमि-३ मा कार्ारि सामाष्जक 
पररचालकको पाररश्रतमक मातसक रु. ८०००/- का दरले गाँउपातलकाले रु. ९६०००/- भकु्तानी 
गरेको छ । गाउपातलकाले आफ्नो क्षेर तभर उत्पादन वृर्र्द् िथा क्षमिा र्वकासका लातग र्वतभन्न 
संघ संस्थाहरुलाई अनदुान ददन सक्ने भए पतन नाफामषु्ख संस्थाको कमाचारीको पाररश्रतमक भकु्तानी 
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गरेको तनर्म सम्मि देष्खएन ।  

62.  संगठन िथा व्र्वस्थापन सभे - स्थातनर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (३) अनसुार 
प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिले गाउँपातलकाको अतधकारक्षरे िथा कार्ावोझ समेिको र्वश्लषेर् गरी 
संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेको आधारमा  कमाचारीको दरवष्न्द प्रस्िाव िर्ार गनुापने व्र्वस्था 
रहेकोमा गाउँपातलकाले सापा ररसचा सेन्टर प्रा तल सँग संगठन िथा व्र्वस्थापन सभे गराई रु 
४,९०,४२०।०० भकु्तानी गरर थप व्र्र्भार पारेको रु........ 4,90,420/- 

63.  समानीकरर् अनदुानबाट ष्शक्षकको िलब भत्ता – अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को 
दफा ९ ले स्थानीर् िहलाई स्वीकृि दरबन्दी तभरका ष्शक्षकको िलब भत्ता बापि सशिा अनदुान 
उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ । सार्वकको ष्जल्ला ष्शक्षा कार्ाालर्बाट अनमुति प्राप्त गरी सञ्चालनमा 
रहेका र कुनै पतन दरबन्दी िथा राहि अनदुान कोटा प्राप्त नगरेका र्वद्यालर्लाई ष्शक्षक व्र्वस्थापन 
गने गरी शैष्क्षक सर २०७६ का लातग सहर्ोग अनदुान ददन सर्कने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले 
स्वीकृि दरबन्दीतभर नपरेका एवं र्वद्यालर्ले गि र्वगिदेष्ख नै आन्िररक स्रोिबाट िलब भत्ता 
व्र्होरेका  नगरपातलकाले २३ जना प्रा र्व. , १८ जना तन.मा.र्व. िथा ११ जना मा.र्व. िहमा 
तनर्कु्त गरी रु. 23,70,359/- तनकासा गरेको छ । र्सरी काननु र्वपररि भकु्तानी भएको रकम 
तनर्म सम्मि नभएको रु. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,70,359/- 

 भौ.नं. र तमति र्ववरर् तनकासा रकम 

9-076/6/12 प्रथम चौमातसक १२ र्वद्यालर्लाई 975998.00 

127 दोस्रो चौमातसक 726755.00 
238-077/2/24 िेस्रो चौमातसक ४ र्वद्यालर् 136000.00 
239-077/2/24 िेस्रो चौमातसक ८ र्वद्यालर्लाई 531606.00 

जम्मा 2370359.00  
 

64.  भ्रमर् खचा :  कर्ााली प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ िथा भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोष्जम कार्ाालर्को काममा कमाचारी िथा 
पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देष्खएका व्र्होराहरु देहार् बमोष्जम छन ्.  

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

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

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

• कतिपर् भ्रमर्हरु पातलका वा कार्ाालर्सँग असम्बष्न्धि नगर/गाँउपातलका गएको जनाई सो 
वापिको खचा भकु्तानी गने गरेको छ।  

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

      अिाः स्पष्ट प्रर्ोजन र उद्देश्र् बेगर अतधकांश ७ ददनको समर्ावधी राखी भ्रमर् खचा भकु्तानी 
गरेको अवस्थाबाट भ्रमर् खचा भकु्तानीमा दरुुपर्ोगको सम्भावना देष्खर्ो । त्र्सैले िोर्कएको काननुी 
व्र्वस्थाको पालना गदै भ्रमर् खचामा हनु सक्न ेअतनर्तमििा र दरुुपर्ोग तनर्न्रर् गना भ्रमर् आदेश 
स्वीकृि गने पदातधकारीले ध्र्ान ददनपुदाछ ।    
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65.  पदातधकारी प्रोत्साहन भत्ता - भौ.नं. २७३, कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को 
सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, २०७7 को अनसूुची १ र २ मा उल्लेख भए वमोष्जमको सेवा सरु्वधा मार 
पाउन े उल्लेख भएकोमा कपरुकोट गाउंपातलका  (कार्ा सम्पादन) तनर्मावली 2074 अनसुार 
2076/12/11 को वैठकको तनर्ार् नं.१ अनसुार जनप्रतिनीतधहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता ऐन र्वपररि  
भकु्तानी गरेको रु... 

 

 

 

 

6,59,६००/- 

 तस नं.  दजाा पदातधकारीको नाम भत्ता दर पाउने ददन जम्मा रकम कर वाहेक 
1 उपाध्र्क्ष तिला बढुामगर 1200 20 24000 20400 

2 वडा सदस्र् बालाराम खड्का 1000 20 20000 17000 

3 वडा सदस्र् मानबहादरु राना 1000 20 20000 17000 

4 वडा सदस्र् तमनवहाजरु सेन 1000 20 20000 17000 

5 वडा सदस्र् हरीलाल पनु 1000 20 20000 17000 

6 वडा सदस्र् र्म कुमार वस्नेि 1000 20 20000 17000 

7 वडा सदस्र् हेरम व वढुाथोकी 1000 20 20000 17000 

8 कार्ापातलका सदस्र् कमला र्व क 500 20 10000 8500 

9 कार्ापातलका सदस्र् लतलिा तगरी 500 20 10000 8500 

10 कार्ापातलका सदस्र् शान्िा वली  500 20 10000 8500 

11 कार्ापातलका सदस्र् ठगर्वर कामी 500 20 10000 8500 

12 कार्ापातलका सदस्र् भमनुा नेपाली 500 20 10000 8500 

13 उपाध्र्क्ष तिला बढुामगर 1200 600 72000 61200 
14 वडा सदस्र् बालाराम खड्का 1000 60 60000 51000 
15 वडा सदस्र् मानबहादरु राना 1000 60 60000 51000 
16 वडा सदस्र् तमनवहाजरु सेन 1000 60 60000 51000 
17 वडा सदस्र् हरीलाल पनु 1000 60 60000 51000 
18 वडा सदस्र् र्म कुमार वस्नेि 1000 60 60000 51000 
19 वडा सदस्र् हेरम व वढुाथोकी 1000 60 60000 51000 
20 कार्ापातलका सदस्र् कमला र्व क 500 60 30000 25500 
21 कार्ापातलका सदस्र् लतलिा तगरी 500 60 30000 25500 
22 कार्ापातलका सदस्र् शान्िा वली  500 60 30000 25500 
23 कार्ापातलका सदस्र् ठगर्वर कामी 500 60 30000 25500 
2४ कार्ापातलका सदस्र् भमनुा नेपाली 500 60 30000 25500 

कुल जम्मा 776000/- 
 

659600/-  

 

66.  भौ.नं.246,२०७७।२।२०, जीवन ज्र्ोिी मा. र्व .ररमलाई शैष्क्षक स्िर वृर्र्द् अनदुान 
रु.५५००0/- ददएकोमा र्वद्यालर्ले उक्त रकम मंतसर देष्ख फाल्गनु सम्म ट्यूशन/कोष्चङ संचालन 
गरर खचा गरेको छ । उक्त कार्ाकम संचालन गदाा कार्ा संचालन तनदेष्शका 2075 वमोष्जम 
संचालन गनुापदाछ । तनदेष्शका वमोष्जक प्रष्शक्षक भत्ता प्रति कक्षा रु १५०० िोकेकोमा र्वद्यालर्ले 
सो भन्दा वढी दरमा भकु्तानी गरेकोले वढी भकु्तानी भएको रकम रु.41०850/- असूल हनुपुने रु. 

 

 

 

 

410850/- 

 प्रष्शक्षक अध्र्ापन 
कक्षा 

जम्मा 
घण्टी 

भकु्तानी 
भएको दर 

रु. 1500 ले 
भकु्तानी हनुपुने 

भकु्तानी 
भएको 

वढी भकु्तानी 

श्री दोर्ा व साह 10 8 8000 9600 64000 54400 

श्री खमु व. वढुाथोकी 9, 8 8 8000 9600 64000 54400 

श्री खका  तसंह वोहरा 9, 10 10.5 8000 15750 84000 68250 

श्री तभमसेन वढुा 9, 10 10.5 8000 15750 84000 68250 

श्री ब्रम्हदत्त तमश्र 9 , 10 2.5 8000 3750 20000 16250 

 



 

 
21 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

श्री लतलिा के सी 6 , 7 8 7000 9600 56000 46400 

श्री जालम तसंह महरा 5 , 4 8 6000 9600 48000 38400 

दर्ाराम वढुा 6 , 7 10.5 6000 15750 48000 32250 

लक्ष्मी महिरा 4 , 5 10.5 6000 15750 480002 32250 

जम्मा  105150 51600० 410850/-  
 सामाष्जक सरुक्षािफा   

67.  बैंक माफा ि भत्ता र्विरर् - सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७५ को पररच्छेद ७ 
को दफा २२ मा स्थातनर् िहले सशिा अनदुानको सामाष्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् कार्ाक्रम 
मन्रालर्को स्वीकृिी वेगर हािहािै नगद र्विरर् गना नपार्न ेउल्लेख छ । गाउँपातलकाको वडा नं 
१ देखी ६ ले पर्हलो चौमातसक बैर्कङ्क प्रर्ाली माफा ि भत्ता र्विरर् नगरी स्वीकृिी र्वना न ैहािहािै 
नगद र्विरर् गरेको पाईर्ो । कार्ार्वतधमा व्र्वस्था भए बमोष्जम र्विरर् गनुापदाछ ।  

 

68.  लगि कट्टा - सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७५ को पररच्छेद ३ को दफा १२ 
मा सामाष्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गना वैकंमा लाभग्राहीहरुको र्ववरर् पठाउंदा मतृ्र् ुभएमा, वसाई 
सरर गएमा लाभग्राहीहरुको लगि कट्टा गरी पठाउन ु पने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले तनम्न 
व्र्क्तीहरुको प्रथम चौमातसक म्र्ानअुल वाड्दा नाम काटीसकेको िर दोस्रो चौमातसकमा वैंकमा 
र्ववरर् पठाउंदा नाम नहटाई पठाएकोले भकु्तानी भए नभएको एकीन हनु सर्कएन । उक्त एकीन 
नभएको रकम एकीन हनुपुने रु.   32000/- 

 वडा न. नाम प्रकार नागररकिा न. रकम 

6 तमरलाल वली जेष्ठ नागररक भत्ता िथा  अन्र् 681/755 12000 

4 पदमी कामी जेष्ठ नागररक भत्ता िथा  अन्र् 7-688-55 8000 

1 गस्से कामी जेष्ठ नागररक भत्ता िथा  अन्र् 1376-353 12000  

 

69.  वैंकको भरपाई - सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७५ को पररच्छेद ७ को दफा 
२५ मा वैंकले लाभग्राहीको खािामा जम्मा भएको स्पस्ट देष्खन ेगरी लाभग्राहीको नाम, वैंक खािा 
नम्वर र जम्मा भएको रकम सर्हिको र्ववरर् अनसुषु्च 13 वमोष्जमको चौमातसक रुपमा सम्वष्न्धि 
स्थातनर् िहलाई र्वद्यतुिर् माध्र्ममा अतनवार्ा रुपमा पठाउन ुपनेछ र र्सै र्ववरर्लाई रकम र्विरर् 
भएको भरपाई मातननछे भतन उल्लेख गरेको छ िर गाउँपातलकाले लाभग्राहीको खािामा जम्मा 
भएको स्पस्ट देष्खने गरी लाभग्राहीको नाम, वैंक खािा नम्वर र जम्मा भएको रकम सर्हिको 
र्ववरर् लेखपरीक्षर्को क्रममा पेश हनु सकेन । उक्त र्ववरर् वैंकवाट माग गरी पातलकामा राख्न ु
पने र लेखापरीक्षर्को क्रममा पेश गनुापदाछ । 

 

70.  पेश्की मातथ पेश्की - सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७५ को पररच्छेद ४ को 
दफा १५ मा अष्घल्लो र्कस्िाको पेश्की फछर्ौट नभई अको र्कस्िा तनकासा ददन नहनुे व्र्वस्था 
रहेकोमा प्रथम चौमातसकमा वडाहरुले फछर्ौट नगदै मेघा वैंक, कुमारी वैंक र ज्र्ोति र्वकास 
वैंकलाई दोस्रो चौमातसक पेश्की ददईर्ो र उक्त वैंकहरुले दोस्रो चौमातसकको र्विरर् भपााई 
नपठाउंदै िेस्रो चौमातसक पेश्की उपलव्ध गराएकोमा ज्र्ोति र्वकास वैंक र कुमारी वैंकले 
2077।6।19 र मेघा वैंकले 2077।7।17 मा मार एकमसु्ट वांकी रकम र्फिाा गरेका छन ्
। कार्ार्वतध अनसुार एक र्कस्िाको पेश्की फछर्ौट गरेपतछ मार अको र्कस्िाको पेश्की ददन े
तनर्मको पातलकाले पालनामा ददनपुदाछ ।     

 

 ममाि सम्भार कोष  
71.  टुक्रापारी कार्ा गरेको - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोष्जम प्रतिस्पधाा तसतमि नहनु े

गरी खररद गनुापने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखभन्दा मातथ 
रु.२० लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपरबाट र सोभन्दा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने 
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व्र्वस्था छ । पातलकाहरुले कार्ाालर्को वररपरी ररटेन्ङ वाल तनमाार् गदाा कामको ४ प्र्ाकेज 
वनाई खलु्ला कोटेशनको माफा ि रु.1844605/- को सोझै खररद गरेको देष्खर्ो । 

 भौ.नं. र तमति कामको र्ववरर् तनमाार् व्र्वसार्ी भकु्तानी रकम 

2-076/6/15 ररटेतनङ्ग वाल क्वातलटी र्वल्डसा 468126 

3-076/6/15 ररटेतनङ्ग वाल भवुनेश्वरी र्वल्डसा 462472 

14-077/3/17 स्टोन मेसेनरी ररटेतनङ्ग वाल तनमाार् सानोभरी तन. से. 455360 

15-077/3/17 स्टोन मेसेनरी ररटेतनङ्ग वाल तनमाार् क्वातलटी र्वल्डसा 458647 

जम्मा 1844605.00  

 

71.1.  त्र्स्िै सोझै खररद कार्ा गदाा एक आतथाक वषामा सीमाभन्दा बढीको खररद गना नहनु े एवं एउटा 
आपूतिाकिाासंग एक पटकभन्दा बढी सोभैm खररद गना नहनुे उल्लेख छ । पातलकाहरुले क्वातलटी 
र्वल्डसावाट खलु्ला कोटेशनवाट एउटै प्रकृतिको कार्ा २ पटक गरी रु.926773/- भकु्तानी गरेको 
तनर्मसम्मि नदेष्खएको रु..............  926773/- 

72.  भौ.नं. 13 तमति 2077/2/3, र्स कोषवाट र्वतभन्न परुाना र्ोजनाहरु ममाि िथा भैपरर आउन े
ममाि सम्भार गने कार्ामार खचा गनुापनेमा नेपाल रार्िर् मा. र्व. र्कमचौरलाई आर्.तस.र्ट ल्र्ाव 
तनमाार् कार्ाकालातग र्स कोषवाट रु.236000.00 तनकासा गरेको छ । र्वद्यालर्मा आर्.तस.र्ट 
ल्र्ाव तनमाार् गना सशिावाट समेि जाने भएकोले र्स ष्शषाकवाट समेि भकु्तानी गदाा दोहोरो समेि 
पने भएकोले र्सरी कोषको उदे्दश्र् र्वपररि खचा लेखेको तनर्म सम्मि नदेष्खएको रु. 236000/- 

 र्वपद् व्र्वस्थापन  
73.  प्रकोप व्र्वस्थापन कोष - र्स कोषवाट रु. 4109125/- खचा भएको छ । पातलकाले 24 

क्वारेन्टीन मा 1093 जनालाई रु. 950000 व्र्वस्थापन खचा गरेको र्ववरर् पेश गरेको छ । 
आईशोलेसन केन्द्र तनमाार् व्र्वस्थापनमा रु. 317661 खचा भएको छ । 146 जनालाई रु. 
300000/- को 131 के. जी. चामल, 328 के. जी. दाल, 348 लीटर िेल, 132 प्र्ाकेट 
ननु, 362 गोटा सावनु र्विरर् गरेको र्ववरर् उपलव्ध गराएको छ । औषधी एवं स्वास्थर् 
उपकरर् रु. 999990 र प्रदेश सरकारको श्रोिवाट रु. 920000/- को हष्स्पटल वेड 50, 
म्र्ारेस/तसरानी 50 लगाएिका सामाग्री पतन सोझै खररद गरेको छ । जनशक्ती पररचालन गरे 
वापि स्वास्थर्कतमालाई  िलव स्केलको 50% रकम रु. 2077।10।19 मा रु. 296129 
खचा लेखेको छ ।   

 

74.  वार्षाक प्रतिवेदन  - र्वपद् जोष्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन २०७४ को दफा ४५ मा 
स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक वषामा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक 
प्रतिवेदन िर्ार गरी ष्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी 
सतमति समक्ष पेस गनुापने व्र्वस्था छ ।पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार 
गरी सम्बष्न्धि सतमतिमा पेस गरेको पार्एन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 
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अनसुचुी-१ 

कपरुकोट गाउँपातलकाको संष्चिकोष र्ववरर् 

2076/77 

कर्ााली प्रदेश                                                                                                                                                                                                                             
(रु.हजारमा) 

 ष्जल्ला 

स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षर् 

रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रतिशि 

आर् व्र्ार् 

मौज्दाि 
बाँकी गिवषाको 

ष्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाँडफाँट 
रकम 

आन्िररक 

आर् 
अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचा पंूजीगि 

खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 
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अनसुचुी-२ 

 

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

ष्जल्ला स्थानीर् 
िह 

प्रारष्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू वाँकी बेरुजू 

दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम अशलु 

गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 

सैर्द्ाष्न्िक लगिी सैर्द्ाष्न्िक लगिी सैर्द्ाष्न्िक लगिी 
  

अतनर्तमि 

भएको 
प्रमार् 

कागजाि 
पेश नभएको 

राजश्व लगि 
ष्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नतलएको 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

सल्र्ान कपरुकोट 
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अनसुचुी-३ 

कपरुकोट गाउँपातलकाको अध्र्ावतधक बेरुज ुष्स्थति 

-?=xhf/df_ 

 ष्जल्ला 
स्थानीर् िह 

गि बषा 
सम्मको वाँकी 

वेरुज ु

समार्ोजन 

सं प को लातग 

अनरुोध भर् 
आएको रकम 

संपरीक्षर् भएको 
रकम 

संपरीक्षर् गना 
नतमलेको रकम 

कारवाही गना 
बाँकी रकम 

गि वषासम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषाको 
बेरुज ुरकम 

र्ो प्रतिवेदन 

सम्मको वाकँी 
वेरुज ु

र्ो प्रतिवेदन सम्मको 
वाँकी वेरुज ुमध्रे् 

पेश्की 
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