
 

 

महालेखापरीक्षकको  
वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

२०७८ 
गन्यापधरुा गाउँपातलका 

डडेल्धरुा  
 

 

महालेखापरीक्षकको कायािलय  
काठमाण्डौँ, नेपाल    



 

 

Serving the Nation and the People 
 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने र्वश्वसनीय संस्था हनु प्रयत्नशील रहन े
। 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोषको दक्षिापूणि उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पानि स्विन्र एवम ्
गणुस्िरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्यवसार्यकिाf (Professionalism) 
पारदर्शििा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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महालेखापरीक्षकको कायािलय 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालय 

(लमु्बीनी, कणााँली र सूदरुपर्िम प्रदेश) 
 

 

प.सं. २०७८।७९                      तमतििः२०७८।५।४
   

च.नं १०८ 
  

 

श्री अध्यक्षज्यू,  

गन्यापधरुा गाउँपातलका, डडेल्धरुा । 

र्वषयिः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्यस कायािपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न 

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

ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोर्जम कारबाहीको लातग अनरुोध छ । 

 

 

                                                        ...............................         
  ( नारायण एम.सी. )  
 नायब महालेखापरीक्षक 

बोधाथििः 
सङ्घीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्रालय,  
तसंहदरवार, काठमाडौँ – प्रतिवेदन संलग्न छ ।
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका सबै सरकारी कायािलयको 
लेखापरीक्षण तनयतमििा, तमिव्ययीिा, कायिदक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्यको आधारमा 
महालेखापरीक्षकबाट हनुे व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन जारी गनि सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोर्जम स्थानीय िहको 2076।77 को 
आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीय िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, 
र्वत्तीय लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीय िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक 
लेखापरीक्षण योजना र तनकायसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनयमको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । 

लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्यहरुमा र्वत्तीय र्ववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा योजना िजुिमा एवं कायिक्रम 
कायािन्वयन, खररद ब्यवस्थापन, साविजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपयोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्याङ्कन गनुि रहेको    छ । त्यसैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपयोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेण 
गरी र्वत्तीय ब्यवस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुयाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्य रहेको छ ।  

आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रयाका र्वषयहरु 
तमलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको 
कायािन्वयनबाट स्थानीय िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपयोग गरी र्वकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्यर्यिा, दक्षिा र 
प्रभावकाररिा हातसल गनि सहयोग पगु्न ेअपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीय िहको कायिसम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शििा 
प्रबर्द्िन हनु ेर्वश्वास तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आन्िररक आय र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण यथाथिपरक नरहेको, आन्िररक आय ठेक्का ब्यवस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्यवस्था नभएको, आय सङ्कलन न्यून रहेको, पयािप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्यौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, 
बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पिाि बजेट िथा कायिक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषािन्िमा 
बढी खचि गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्यतधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान र्फिाि नगरेको, र्विरणमूखी 
खचिको बाहलु्यिा रहेको जस्िा प्रवरृ्त्त देर्खएका छन ्। त्यसैगरी र्वकास तनमािणिफि  योजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र 
आयोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कायिहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, 
दीगो र्वकासका लक्ष्य अनरुुप योजना र कायिक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन र्वकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्या रहेका     
छन ्।  

स्थानीय िहको आन्िररक ब्यवस्थापनिफि  आवश्यक अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनयरु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आयोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, 
सञ्चातलि योजना, कायिक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरण ियार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन 
प्रणाली र आन्िररक तनयन्रण कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीय 
िहमा लेखा सतमतिको गठन, कायिक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कायिर्वतध िजुिमा हनु 
बाँकी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औलं्याएका व्यहोराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेर्क्षिरुपमा आवश्यक 
कारवाही भए गरेको समेि देर्खएन । 

समय र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु यथासम्भव स्थानीय िहको कायिस्थलमा नै उपर्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको तथयो । 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथयो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्यहोराको कायािन्वयनबाट स्थानीय िहको र्वत्तीय व्यवस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा 
प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीय िहको लेखापरीक्षणमा सहयोग परु्रयािउने स्थानीय िहका सबै पदातधकारी िथा 
कमिचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन ियारीमा संलग्न यस कायािलयका कमिचारीहरु सबैलाइि धन्यवाद ज्ञापन गदिछु ।  
 
 

                (टंकमर्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक
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च.नं १०९ 

 

श्री अध्यक्षज्यू,  
गन्यापधरुा गाउँपातलका, डडेल्धरुा । 

र्वषयिः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैर्फयि सर्हिको राय 

हामीले गन्यापधरुा गाउँपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबत्तीय र्ववरण र त्यससङ्ग सम्बर्न्धि अन्य तबबरण 
िथा लेखा र्टप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैर्फयि सर्हिको राय व्यक्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषयले पाने असर 
बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबर्त्तय र्ववरण र त्यस संग 
सम्बर्न्धि अन्य तबबरणले स्थानीय िहसंग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा यथाथि अवस्था 
र्चरण गदिछ ।  
कैर्फयि सर्हिको रायव्यक्तगने आधार 

१.  लेखापरीक्षणबाट रु १ करोड २६ लाख ३२ हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्ये असलुगनुिपने रु. १ लाख 
८८ हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने रु. १ करोड २० लाख ८ हजार, तनयतमि गनुिपने रु. ४ लाख ३६ 
हजार रहेको छ ।    

२. लेखापरीक्षणमा देर्खएका व्यहोराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७७।१२।१५ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन 
उपर प्रतिर्क्रया पेस हनु नआएकोले उक्त दफा प्रारर्म्भक प्रतिवेदनमा उल्लेर्खि बेरुजकुा व्यहोराको अर्न्िम 
प्रतिवेदन पाना बाईस (२२) यसैसाथ संलग्न छ । 

३. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले गाउँपातलकाको पेश्की बाहेक 
सम्पर्त्त िथा दार्यत्व यकीन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।  

हाम्रो लेखापरीक्षण कायि नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कायािलयले अवलम्वन गरेका 
सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षण सगं सम्बर्न्धि अन्य प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ 
। र्वत्तीय र्ववरण ियार गने स्थानीय िहसंग हामी स्विन्र छौं । त्यसका लातग स्वीकृि आचारसंर्हिा अनसुार हामीले 
काम गरेका छौं ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो राय व्यक्तगने आधारका लातग पयािप्त 
र उपयकु्त छन ्भन्न ेकुरामा कायािलय र्वश्वस्ि छ ।   
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महालेखापरीक्षकको कायािलय 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

 

 

र्वत्तीय र्ववरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथिक कायितबतध िथा तबर्त्तय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ र स्थातनय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्य प्रचतलि 
काननु बमोर्जम सही र यथाथि हनुे गरी र्वत्तीय र्ववरण ियार गने िथा जालसाजी वा अन्य गर्ल्िका कारण र्वत्तीय 
र्ववरण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्िररक तनयन्रण प्रणाली लाग ुगने र्जम्मेवारी 
गाउँपातलका व्यवस्थापनमा रहेको छ ।गाउँ कायिपातलका, अध्यक्ष र प्रमखु प्रशासर्कय अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीय 
प्रतिवेदन प्रर्क्रयाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   
र्वत्तीय र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गर्ल्ि समेिका कारण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन 
उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी राय सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा 
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्यस्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कायािलयले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बर्न्धि अन्य प्रचतलि 
कानून बमोर्जम लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गर्ल्ि पत्ता लगाउन 
सक्ने तनर्िििा भने हदैुन । र्वत्तीय र्ववरणका उपयोगकिािले सामान्यिया गने आतथिक तनणियमा नै फरक पानि सक्न े
अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्य वा अन्य गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा 
मातनएको छ ।  
 

 

 

 

 

...............................         
   ( नारायण एम.सी. )

                                                                        नायब महालेखापरीक्षक 
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                               गन्यापधरुा गाउँपातलका 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

                              २०७६।७७ 

पररचयिः स्थानीय नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीय शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीय िहमा र्वधार्यकी, कायिकारीणी र न्यार्यक 
अभ्यासलाई संस्थागि गनि स्थानीय सरकारको संचालन गने उद्देश्यले यस गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले 
संचालन गने कायिमा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वयलाई प्रवधिन गनुि र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्यत्व, 

पारदर्शििा सतुनर्िि गरी नागररकलाई गणुस्िरीय सेवा प्रदान गनुि गाउँपातलकाको उद्देश्य रहेको छ ।यस गाउँपातलका अन्िगिि ५ वडा, 
२८ सभा सदस्य, १३५.६५ वगि र्कलोतमटर क्षेरफल िथा १५०९३ जनसंख्या रहेको छ ।         
स्थानीय संर्चि कोषिः आतथिक वषि २०७६।७७ को  स्थानीय सर्ञ्चि कोष आय व्यय र्हसाबको संर्क्षप्त अवस्था तनम्न बमोर्जम रहेको 
छिः             

  

तस.नं 

आयिफि  तस.नं व्ययिफि  
र्ववरण रकम रकम 

 र्ववरण रकम रकम 

१  गि वषिको र्जम्मेवारी 
 

१४९७५४५१.६० १ चाल ुखचि 220378299.5० 220378299.5 

 
क) नगद 

  
२ पूजँीगि खचि १13615175.२० १13615175.२ 

 
ख) बैँक  14९75451.6  

३ 

र्वर्त्तय व्यवस्था  
भकु्तानी 

  

२ 

राजस्व  
( आन्िररक आय) 

 ४२४०१७७१.००  
 

क) ऋण भकु्तानी 
  

 
क) आन्िररक राजस्व 3234716.०० 

 
 

ख) ब्याज भकु्तानी 
  

 
ख) राजस्व बाँडफाँड 39167055.० 

 
 

ग) अन्य भकु्तानी 
  

 
ग) अन्य आय 

  
४ लगानी 

  

३ र्वर्त्तय हस्िान्िरण संघ 
 

२५३२५१६००.००  
 

ऋण लगानी 
  

 

क)र्वर्त्तय समानीकरण 
अनदुान 

73200000 

 
 

शेयर लगानी 
  

 
ख) सशिि अनदुान 166751600 

 
 

अन्य लगानी 
  

 
ग) समपूरक अनदुान 13300000 

 
५ धरौटी र्फिाि ९६३३२९.०० ९६३३२९.०० 

 
घ) र्वशेष अनदुान 

  
६ जनश्रमदान र्फिाि 

  

४ 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
अनदुान 

 १३५६८०००.००  ७ कोष र्फिाि 
१३३०००००.०० १३३०००००.०० 

 

क) र्वर्त्तय समानीकरण 
अनदुान 

6814000 

 
८ मौज्दाि 

  

 
ख) सशिि अनदुान 6754000 

 
 

क) बैँक मौज्दाि -३०८४८२१.११ -३०८४८२१.११ 

 
ग) समपरुक अनदुान 

  
 

ख) नगद मौज्दाि 
  

 
घ) र्वशेष अनदुान 

  
९ 

शसिि अनदुान 
र्फिाि 

४१८७१३२९.०० ४१८७१३२९.०० 

५ 

अन्िर स्थानीय िहबाट 
प्राप्त 

  
१० 

गि बषिको बढी 
अल्या 

  

६ अन्य 
 500000.०० ११ जनश्रमदान मौज्दाि 

  

 

क) क्षेरीय शहरी 
र्वकास 
योजना 

  
१२ धरौट मौज्दाि 

1194514.०० 1194514.०० 



1 
 

 
ख) सडक बोडि नेपाल 

  
१३ 

कोष खािाको 
मौज्दाि 

  

 
ग) पयिटन बोडि नेपाल 500000  

    

 

घ) अन्िर सरकारी 
अर्ख्ियारी 

      

 

ङ) एन एन एस डब्ल ु
ए 

  
    

७ र्वतभन्न कोषिफि को आय 
  

    

८ जनसहभातगिा (नगद) 
  

    

९ 

र्वषयगि तनकायबाट 
प्राप्त 

२१५७८४३  २१५७८४३.००  

    

१० धरौटी आय 
  

    

११ लगानीको सावँा र्फिाि 
  

    

१२ अन्य र्वर्वध आय 
  

    

१३ 
अन्िर सरकारी 
अर्ख्ियारी 

61383160 61383160.00 

    

 
जम्मा 

 
३88237825.६ 

 
जम्मा 

 
३88237825.६ 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्यहोरा बरेुजू रकम 

  र्वत्तीय र्ववरण र्वश्लषेण  

1.  र्वत्तीय र्ववरण – स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँगाउँपातलका िथा 
गाउँपातलकाले प्रत्येक वषिको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषिको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई आतथिक 
वषि कायम गरी आय र व्ययको र्हसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीय अनसुार 
गाउँगाउँपातलका िथा गाउँपातलकाले आफ्नो आतथिक कायि प्रणलीको व्यवस्थापन गनुिपदिछ । यस सम्बन्धमा 
देर्खएका व्यहोरा देहाय बमोर्जम छन ्

 स्थानीय िहले बैंक समायोजन र्हसाब खािा राखेको छैन । जसबाट स्थानीय िहको असार मसान्िको 
बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि रु १७०५३४३७.७२ ले फरक देर्खएको छ । 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे बमोर्जमको 
आय र व्ययको वगीकरण िथा खचि शीषिक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गनुिपने लेखाङ्कन गरेको पाईएन 
। 

    त्यसैले िोके बमोर्जमका र्वत्तीय र्ववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आय र व्ययको 
वास्िर्वक र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ । 

 

2.  बजेट िथा कायिक्रम िजुिमा : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्यीय 
बजेट िथा कायिक्रम िजुिमा सतमति गठन गरी आगामी वषिको नीति िथा कायिक्रम, बजेट िथा कायिक्रम, 

कायिक्रमको प्राथतमकीकरण, र्वषय क्षेरगि कायिक्रम, योजना िथा कायिक्रममा दोहोरोपना हनु नददई आपसी 
िादाम्यिा िथा पररपूरकिा कायम गनुिपने ब्यवस्था अनसुार सतमति गठन गरेको भएिा पतन आगामी आतथिक 
वषिको नीति िथा कायि.क्रम, कायिक्रमको प्राथतमकीकरण, कायिक्रमबीच पररपूरकिा कायम गरेको समेि 
नदेर्खएकाले बजेट िजुिमा गदाि ऐनमा भएको ब्यवस्थाको पररपालनामा ध्यान ददनपुदिछ । 

 

3.  बैक र्हसाब तमलान नगरेको – स्थानीय िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम 
स्थानीय िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनयन्रक कायािलयको तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट 
स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाब 
तमलान र्वबरण ियार गनुिपनेमा स्थानीय िहले सञ्चालन गरेको देहायबमोर्जमको खािाको बैंक र्हसाब तमलान 
र्ववरण ियार नगरेको कारण तनम्नानसुार फरक पनि गएकोले बैंक र्हसाब तमलान र्ववरण ियार गरी यर्कन 
गनपुदिछ । 

तस.नं
. 

खािाको नाम 
शे्रस्िा अनसुार 

२०७७।३।३२ को 
बाकँी 

बैंक स्टेटमेण्ट अनसुार 
२०७७।३।३२ को 

बाकँी 

फरक 

3 चाल ुखचि खािा २०३५०३५.४० ६३८८०५७.३० ४३५३०२१.९ 
4 परु्जगि खचि खािा ६११५५९६.२० १३०९७९७६.८० १२४८६३८०.६ 
5 धरौटी खािा ११९४५१४.०० १२६०५६१.०० ६६०४७ 
7 प्रकोप ब्यवस्थापन ७२४३०८.३७ २२०४१९३.५९ १४७९८८.२२ 
८ संर्चिकोष खािा ६३५४७२४.०० ६३५४७२४.०० ०० 

जम्मा १६४२४१७७.९७ २९३०५५१२.६९ १७०५३४३७.७२  
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4.  आन्िररक तनयन्रण प्रणालीिः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीय िहले 
आ आफ्नो कोषको प्रकृतिअनसुार आन्िररक तनयन्रण प्रणाली ियार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको छैन। 
यस सम्वन्धमा देर्खएका व्यहोराहरु िपर्शल वमोर्जम रहेका छन ।  

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 
िथयांक संकलन, अतभलेखांकन र व्यवस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन ।  

 गाउँपातलकाले एक आतथिक वषिको अन्त्य तभर भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी 14 
वमोर्जम ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन ियार गरेको पाईएन ।  

 स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आतथिक वषिमा खचि हनु नसकी 
बाँकी रहेको रकम आतथिक वषिको अन्िमा स्थानीय िहको संर्चि कोषमा ट्रन्सफर गनुिपनिमा 
आतथिक वषि समाप्त भए पिाि ्पतन चाल ुखचि खिामा रु. ६३८८०५७.३०, पजुीगि खचि खािामा 
रु. १३०९७९७६.८० र र्वभाज्यकोषमा रु.० समेि गरी रु. १९४८६०३३.३ मौज्दाि रहेको 
पाईयो । 

 गाउँपातलकाले कायिक्रमगि िथा योजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै गाउँपातलकाबाट यस 
वषि संचातलि कायिक्रम िथा योजनाको कायािन्यवयन र सेवा प्रवाह समेिको वार्षिक कायिक्रम 
अनसुारको प्रगति ियार गरेको पाईएन।  

 अन्िर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्यकालीन खचि संरचना 
ियार गनुिपनेमा गाउँपातलकाले सो बमोर्जम मध्यकालीन खचिको संरचना ियार गरेको पाईएन ।  

 गाउँपातलकाले र्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरण िथा सहायक र्जन्सी खािा अध्यावतधक नगरी 
वडा कायािलय िथा र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरण गरेको पाईयो  

 वडा कायािलयमा रहेका र्जन्सी समान सर्हिको अतभलेख देर्खने गरी गाउँपातलकाको मूल र्जन्सी 
खािा अध्यावतधक गरेको पाईएन । 

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

 कायािलयले उद्देश्य प्रातप्तमा आइपने सम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरर तनराकरणको प्रयास गरेको 
छैन। 

 साविजतनक खररद तनयमावतल 2064 को तनयम 7 र 8 मा खररदको गरुुयोजना र वार्षिक खररद 
योजना ियार गनुिपनेमा ियार गरेको पाईएन। 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 13 वमोर्जम आतथिक वषि शरुु हनुभुन्दा पन्र 
ददन अवागै गाउँपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामाग्री मूल्य, ज्याला, भाडा िथा अन्य 
महशलुको स्थानीय न्यनुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

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

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनसुार साविजतनक खररद तनयमावली 
वनाई लाग ुगनि सक्ने व्यवस्था भएकोमा सो वनाएको पाईएन ।  

 साविजतनक खररद तनयमावली 2064 को तनयम 97 अनसुार यस वषि कायिसम्पन्न भएका आयोजना 
िथा कायिक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन । 

 संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ गाउँपातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न योजना तनमािण कायि गनि 
सम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्यवस्था अनसुार मान्यिा प्राप्त हनु ेगरी दिाि 
गरेको पाइएन ।  

 सशुासन व्यवस्थापन िथा सञ्चालन तनयमावली २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेर्खि 
सेवाहरुको कायािन्वयन र्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संयन्र िय गरेको पाईएन । 
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 तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोर्जम कायि र्ववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

 स्पष्ट प्रयोजन बेगर वडा अध्यक्ष सर्हिका पदातधकारीको ७ ददनको भ्रमण आदेश स्वीकृि गरी 
भकु्तानी गने गरेको । 

िसथि गाउँपातलकाले आन्िररक तनयन्रण प्रणालीलाई िोर्कए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीय बनाइ सेवा 
प्रवाह सदुृढ बनाउने िफि  ध्यान ददनपुने देर्खन्छ ।  

5.  बरबझुारथ : मन्रालयको तमति २०७३।१२।२५ को आतथिक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा 
थप स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम यस गाउँपातलका िथा गाउँपातलकामा समार्हि भएका 
सार्वकका गाउँ र्वकास सतमति िथा गाउँपातलकाको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुजू अतभलेख समायोजन 
भएको गाउँपातलकामा कायम गरी तनयमानसुार पेश्की फर्छ्यौट िथा बेरुजू सम्परीक्षण कायि गनुिपनेमा यस 
गाउँपातलकामा समार्हि भएका सातबकका र्वषयगि कायािलयको बेरुजू लगि िथा सम्परीक्षणको अतभलेख 
गाउँपातलकाले एर्कन गरी अध्यावतधक नगरेकोले गाउँपातलकाले उक्त व्यवस्थाको कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

 

  बजेट िथा कायिक्रम   

6.  बजेट पेश, पाररि र अर्ख्ियारी - स्थानीय िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीय िहले आगामी 
आतथिक वषिको राजश्व र व्ययको अनमुान गाउँपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर पेश गने र 
यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि गनुिपने व्यवस्था छ । सोही 
ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीय िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृिलाई बजेट खचि गने अर्ख्ियारी प्रदान गनुिपने व्यवस्था छ।यस गाउँपातलकमा तमति २०७६।३।10 
गिे रु.३३ करोड ५५ लाख २० हजार ११३ को बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा तमति २०७६।३।२५ 

मा पाररि भएको छ । यसैगरी स्थानीय िहका प्रमखुले २०७६।४।७ मा प्रमखु प्रशासकीय अतधकृिलाई 
बजेट खचि गने अर्ख्ियारी प्रदान गरेको देर्खन्छ ।  

 

7.  गि बषिको दार्यत्व -आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ४०(७) बमोर्जम चाल ुबषिको बजेटले 
नखाम्न ेगरी खचि गनि नहनुे र खचि भएको अबस्थामा कायािलयबाट श्रावण १५ गिेतभर भकु्तानी बाँकीको 
तबबरण प्रमाणीि गरी राख्नपुने व्यबस्था छ ।स्थानीय िहले २०७५।७६ मा तबतभन्न संस्था, उपभोक्ता सतमति, 

फमिहरुलाई रु. २०२९७६८९.५ भकु्तानी ददन बाँकी रहेको तबबरण राखी प्रमाणीि नगराई यो बषि भकु्तानी 
गरेको देर्खन्छ । २०७६।७७ को बजेटमा गि बषिको भकु्तानीको लातग बजेट व्यबस्था नगरेको अबस्थामा 
समेि उक्त रकम भकु्तानी गरेको पाइयो । बार्षिक बजेटले नखाम्ने गरी योजना एवं कायिक्रमको लातग 
सम्झौिा गरेको कारण तनकै ठुलो रकम भकु्तानी ददन बाँकी रहेको देर्खएकोले बार्षिक बजेटले बहबुषीय 
कायिक्रम स्वीकृि गरेको अबस्थामा बाहेक यस प्रकारको दार्यत्व तसजनाि हनुे गरी खचि नहनुे व्यबस्था 
तमलाउन ुपदिछ । 

 

8.  बजेट िथा कायिक्रम िजुिमा : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्यीय 
बजेट िथा कायिक्रम िजुिमा सतमति गठन गरी आगामी वषिको नीति िथा कायिक्रम, बजेट िथा कायिक्रम, 

कायिक्रमको प्राथतमकीकरण, र्वषय क्षेरगि कायिक्रम, योजना िथा कायिक्रममा दोहोरोपना हनु नददई आपसी 
िादाम्यिा िथा पररपूरकिा कायम गनुिपने ब्यवस्था अनसुार सतमति गठन गरेको भएिा पतन आगामी आतथिक 
वषिको नीति िथा कायि.क्रम, कायिक्रमको प्राथतमकीकरण, कायिक्रमबीच पररपूरकिा कायम गरेको समेि 
नदेर्खएकाले बजेट िजुिमा गदाि ऐनमा भएको ब्यवस्थाको पररपालनामा ध्यान ददनपुदिछ । 

 

9.  चौमातसक खचििः आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम  २३ बमोर्जम स्वीकृि भएको कायिक्रममा 
तनयम २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक कायिलक्ष्य िथा कयिक्रम 
बमोर्जम कायिसम्पादन सम्पन्न गरी कयिक्रम कायािन्वयन गनुिपने व्यवस्था छ । कायािलयले उपलव्ध गराएको 
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र्ववरण अनसुार चौमातसक खचिको र्स्थति देहाय बमोर्जम छ । वषािन्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको 
गणुस्िरमा असर पने देर्खएकोले तनयममा भएकोप व्यवस्था अनरुुप आषाढमा खचि गने पररपाटीमा तनयन्रण 
गनुिपदिछ ।                   
 

क्र. 
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चौमातसक खचि (रु. हजारमा) 

प्रथम चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेश्रो 
चौमातसक आषाढ मर्हना 
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गाउँपातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरणअनसुार अन्िरसरकारी अर्ख्ियारी बाहेक रु २७२६१०३१४.० 
खचि भएकोमा प्रथम चौमातसकमा रु. ३१५१६९५९.० अथािि ११.५६ प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा रु. 
८२१३४३८०.० अथािि ३०.१३ प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा रु. १५८९५८०००.० अथािि ५८.३१ प्रतिशि 
खचि गरेको देर्खएको छ । यसरी नै आषाढ मर्हनामा मार रु. ७०९८४६५२ अथािि २६.०४ प्रतिशि खचि 
देर्खनलेु आषाढमा आएर खचिको चाप बढेको देर्खएकाले सन्ितुलि खचि ब्यवस्थापन भएको देर्खएन । 
स्वीकृि कायिक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा सन्ितुलि खचि हनुे गरी कायिक्रम कायािन्वयन गररनपुदिछ । 

10.  क्षरेगि बजेट र खचिको र्स्थतििः स्थानीय िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि रुपमा 
समानपुातिक बजेट र्वतनयोजन गरी खचि गनुिपने हनु्छ । यस गाउँपातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि 
बजेट र खचिको र्स्थति देहायअनसुार रहेको देर्खन्छ । 
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उपरोक्त र्ववरण अनसुार सभाले र्वतनयोजन गरेको बजेट मध्ये सबैभन्दा बढी प्रतिशि सामार्जक र्वकासमा 
खचि गरेको छ भने वािावरण िथा र्वकासमा रकम खचि गरेको छैन। 

 

11.  खचि तबश्लषेणिः गाउँपातलकाको अन्िर सरकारी अर्ख्ियाररबाहेक यसबषि कुल आर्न्िरक आयबाट रु 
३२३४७१६.० राजस्व बाँडफाँड र अनदुानबाट रु ३८५००३१०.६ समेि रु. आम्दानी भएकोमा चाल ुिफि  
रु. २२०३७८२९९.५० र पूरँ्जगि िफि  रु. ११३६१५१७५.२० र तबर्त्तय ब्यबस्था िफि  रु ०.०० समेि 
रु ३३३९९३४७४.७ खचि भएको छ।खचि मध्ये आन्िररक आयको र्हस्सा ०.९ प्रतिशि रहेको 
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छ।गाउँपातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट  ६५.९ प्रतिशि चाल ुर 
३४.० प्रतिशिमार पूरँ्जगि तनमािणमा खचि भएको देर्खन्छ।यसबाट गाउँपातलकाहरुले तबकास तनमािण 
प्रयोजनमा न्यनु खचि गरेको प्रशासतनक प्रयोजनमा बर्ढ खचि भएको देर्खन्छ । प्रशासतनक खचि तनयन्रण 
गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािण प्रयोजनमा पररचालन गररनपुदिछ 
। 

12.  लक्ष्य प्रगति : कायािलयको चौमातसक प्रगिी र्ववरण बनाई पेश गनुिपनेमा कायािलयले सञ्चालन गरेका स्थानीय 
स्िर, र्जल्ला स्िररय िथा केर्न्द्रय स्िररयका १२८३ योजनाको तनयम बमोर्जमको उर्ल्लखि ढाँचामा 
चौमातसक प्रगिी र्ववरण ियार गरेको देर्खएन । बजेट खचि गने िथा खचिको िोर्कएको ढाँचामा बार्षिक 
प्रगति ियार नगने कायिकारी, प्रार्वतधक कमिचारीलाई र्जम्मेवार बनाउन ुपदिछ । 

कायिक्रम/योजना कुल कायिक्रम 

वार्षिक प्रगति र्स्थिी 

शून्य प्रगिी 
२५%सम्म 
प्रगति 

५०% सम्म 
प्रगति 

७५% सम्म प्रगति 

कायिक्रम संख्या ६ 
   ६०.९३ 

रकम २७२६१०३१४.७१      

 

 संगठन िथा कमिचारी ब्यवस्थापन  

13.  कमिचारी करार – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय िहले आफ्नो अतधकार 
क्षेर र कायिबोझको र्वश्लषेण गरी संगठन िथा व्यवस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको 
लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थायी दरबन्दी सजृना गनि 
नसर्कन े व्यवस्था छ।िर गाउँपातलकाले र्वतभन्न पदमा ४७ जना कमिचारीहरु करारमा रार्ख रु 
१०७५८०००.० खचि लेखेको छ। साथै गाउँपातलकाले देहाय बमोर्जमको पदमा स्वीकृि दरबन्दी भन्दा 
बढी कमिचारी राखी िलब भत्ता खचि लेखेको छ । 

 

 

14.  वडा सर्चवको पदपूतिि : गाउँपातलका अन्िगििका वडा कायािलयबाट संचातलि सेवा प्रवाहमा महत्वपणुि भतूमका 
रहेका वडा सर्चवको दरबन्दी र पदपूतििको अवस्था देहाय बमोर्जम छ ।ररक्त वडा सर्चवको पदपूतिि 
गररनरुपदिछ। 

वडा संख्या वड सर्चवको दरबन्दी वडा सर्चवको पदपूतिि ररक्त वडा सर्चव 

५ ५ २ ३  

 

15.  काननु तनमािण : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीय िहले आफ्नो 
अतधकारक्षेर तभरका र्वषयमा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्यकिा अनसुार तनयम, तनदेर्शका, 
कायिर्वतध र मापदण्ड बनाई कायािन्वयनमा ल्याउन सक्ने ब्यवस्था अनसुार २ वटा ऐन  र १ बटा कायितबतध 
स्वीकृि गरी कायािन्वयनमा ल्याएको छ ।  

 

16.  योजना छनौट र कायािन्वयन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीय िहले 
योजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरर प्राथातमकीकरण गनुिपने 
व्यवस्था छ ।सभाबाट स्वीकृि बार्षिक गाउँ र्वकास योजना २०७५÷७६ को अध्ययन गदाि गाउँपातलकाले 
स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश योजना न्यून बजेट भएका र लागि प्रभावी हनु ेर्कतसमले संचालन 
गरेको पाइएन । गाउँपातलकाले यस वषि संचालन गरेका योजना देहाय अनसुार छन ्।  
रु १ लाख 
सम्म 

रु १ लाख देर्ख 
२ लाखसम्म 

रु २ लाखदेर्ख 
५ लाखसम्मका 

रु ५लाख देर्ख 
१० लाखसम्मका 

रु १० लाखभन्दा 
बढीको जम्मा 

6७ २९ २६ ११ 1० 1४३ 
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उपरोक्त र्ववरण अनसुार गाउँपातलकाले यस वषि रु. १ लाखसम्मका जम्मा ६७ वटा योजना संचालन 
गरेकोमा रु.२ लाख भन्दा मतुनका मार ९६ वटा योजनाहरु रहेका छन ्। त्यसैले साना र र्विरणमखुी 
योजनाहरु संचालन गदाि कायािलयको जनशर्क्त वषै भरर योजना व्यवस्थापनमा खर्टन ुपने, संचातलि योजनाबाट 
प्रतिफल भन्दा चाल ुप्रकृर्त्तका कायिमा बढी खचि भई लागि प्रभावीि नहनुे िथा तनमािण कायिको गणुस्िरमा 
समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफि  ध्यान ददन ुपदिछ । 

  कानून तनमािण एवं कायािन्वयन  

17.  न्यायीक सतमति – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा 
न्याय सम्पादन प्रर्क्रयाको व्यवस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्ये मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा 
र्ववाद  दिाि भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त र्ववरण 
अनसुार गिबषि फर्छ्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी  नरहेको, यो बषि थप भएको ५  
र्ववाद दिाि भएकोमा ३ वटा फर्छ्यौट भएको छ भने २ वटा फर्छ्यौट  बाँकी रहेको छ। 

 

18.  आन्िररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनिः  

स्थातनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७७(२),(३) मा स्थातनय िहले काननु बमोर्जम आफ्नो 
आय र व्ययको आन्िररक लेखापरीक्षण गराउन ु पनेछ, आन्िररक लेखापरीक्षणले औलं्याएका कैर्फयि 
सम्बर्न्धि अतधकारीले अर्न्िम लेखापरीक्षण हनु ुभन्दा अगावै सम्परीक्षण गराउन ुपनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको 
छ । गाँउपातलकाले यो वषि आफ्नो आय व्ययको आन्िररक लेखापरीक्षण आन्िररक लेखापरीक्षण शाखाबाट 
गराएकोमा प्रतिवेदन गरेको छैन । ऐनले गरेको व्यवस्था बमोर्जम प्रतिवेदन गरी प्रतिवेदनमा औलं्याइएका 
कैर्फयिहरुको सम्परीक्षण गने व्यवस्था गनुिपदिछ । 

 

  पदातधकारी सरु्वधा  

19.  स्थानीय िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा गाउँसभाका 
सदस्यले पाउने सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनुे ब्यवस्था अनसुार सदुरुपर्िम प्रदेश संसदले 
स्थानीय िहका पदातधकारी िथा सदस्यहरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा 
भएको ब्यवस्था अनसुार गाउँपातलकाबाट रु ७७९०००.० मातसक सरु्वधा वापि भकु्तानी भएको छ ।साथै 
२०७७ श्रावण र भाद्रको मातसक पाररश्रातमक रु ५५०२४०/- भकु्तानी भएको छ । 

 

20.  खाना िथा र्वर्वध खचि – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्ययको बजेट 
अनमुान आन्िररक आयको पररतधतभर रही और्चत्यिाको आधारमा र्वर्वध खचि गनुिपने व्यवस्था छ । िर 
पातलकाले यस वषि खाना िथा र्वर्वधिफि  मार रु ४०००००.० खचि गरेको छ । 

 

21.  आतथिक सहायिा – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय िहको रकमबाट आतथिक सहायिा, 
चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरण गनि पाउन ेव्यवस्था रहेको देर्खंदैन । िर गाउँपातलकाले यस 
वषि  रु. ३०६०००.० आतथिक सहायिा र्विरण गरेका छन ्। आतथिक सहायिा खचि लेख्न ेकायिमा 
तनयन्रण गनुिपदिछ । 

 

  अनदुान र्फिाि, र्विरण र उपयोग  

22.  सवारीसाधन खररद – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीय सरकार र िालकु संघीय मन्रालयको 
पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन खररद गनुि भतनएकोमा 
केन्द्रीय सरकारको र्वर्त्तय समातनकरण अनदुानको मौज्दाि रकमबाट भकु्तानी ददन तमल्ने देर्खदैन । अथि 
मन्रालयको स्थानीय िहमा बजेट िजुिमा कायािन्वयन आतथिक व्यवस्थापन िथा सम्पिी हस्िान्िरण सम्बन्धी 
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तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट िथा स्रोि 
साधनबाट कायािलयको तनयतमि प्रयोजनको लातग सवारी साधन खररद गनि नपाईने व्यवस्था छ । 
लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त र्ववरण अनसुार गाउँपातलकाले ४ थान सवारर साधन खररदमा रु. ६९३४९००.०  
खचि गरेको छ। 

तस.नं सवारी साधन संख्या रकम 

१ मोटरसाईकल १ ४८४९००.० 

२ डोजर/लोडर 1 ४३४५०००.० 
३ ट्रक/टयाक्टर १ २१०५०००.० 
 जम्मा  ६९३४९००.०  

  कर दस्िरु एवं आन्िररक आय  

23.  आयको अनमुानिः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा बजेट 
सीमा तनधािरण सतमतिले गाउँपातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आयसमेिको ब्यवस्थापन गनि सक्ने ब्यवस्था  
छ । गाउँपातलकाले पेश गरेको आय-व्ययको अनमुानमा आन्िररक आयिफि  मालपोि, कर, सेवा शलु्क, 

दस्िरु वापि अनमुातनि १करोड आय प्राप्त हनु े प्रक्षेपण गरेकोमा आतथिक वषि २०७६।७७ मा रु. 
३२३४७१६.०० अथािि अनमुान भन्दा ६७.६५प्रतिशि घटी आय प्राप्त गरेको छ।आम्दानीका अन्य 
स्रोिको समेि पर्हचान गरी आयको अनमुान यथािथपरक बनाई आय आजिन बरृ्र्द् गनेिफि  र्वशेष ध्यान ददन 
आवश्यक देर्खएको छ । 

 

23.1.  आन्िररक आयिः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा वजेट 
सीमा तनधािरण सतमतिले गाउँपातलकामा प्राप्त हनु ेआन्िररक आय समेिको व्यवस्थापन गनि सक्ने व्यवस्था 
छ ।गाउँपातलकाले आतथिक वषि २०७६।७७ मा केन्द्रीय अनदुानबाट गरेको खचिका िलुनामा आन्िररक 
आयको र्स्थति देहाय बमोर्जम छ ।रु हजारमा 

केर्न्द्रय अनदुानबाट खचि आन्िररक आय आन्िररक आय प्रतिशि 

३८५००३१०.६ ३२३४७१६.०० ८.४ 

उपरोक्त र्ववरण अनसुार स्थानीय िहमा प्राप्त केन्द्रीय अनदुानबाट भएको खचिको िलुनामा आन्िररक आयको 
र्हस्सा ८.४ प्रतिशि मार रहेको छ । त्यसैले गाउँपातलकाको आन्िररक आय संकलनको दायरालाई 
फरार्कलो पादै आन्िररक आय बरृ्र्द् गनेिफि  ध्यान ददनपुने देर्खन्छ ।   

 

23.2.  आम्दानी खािािः गाउँपातलकाले यो वषि आन्िररक आय िफि  रु ३२३४७१६/- आय गरेको छ ।आम्दानी 
िफि  दैतनक रुपमा प्राप्त भएको र बैंक दार्खला देर्खने गरी अतभलेख खडा गरेको छैन । आम्दानी िफि  
गोश्वारा भौचर खडा गरी शे्रस्िा अद्यावतधक गरी राख्न ुपने देर्खन्छ । 

 

24.  कर िथा शलु्क असलुी -स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृि 
सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्यवसाय कर र वहाल र्वरौटी शलु्क उठाउने व्यवस्था 
रहेको छ । िी आय शीषिकमा आय अनमुान र असलुी र्स्थति तनम्नानसुार रहेको देर्खन्छ ।रु हजारमा 

आय शीषिक अनमुान असलुी असलुी 
प्रतिशि 

एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर ४००००००.०० १२५००००.०० ३१.२५ 

घरजग्गा वहाल कर १००००००.०० ५५०५००.०० ५५.०५ 

व्यवसाय कर ३००००००.०० ९३००००.०० ३१.०० 
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अन्य २००००००.०० ५०४२१६.०० २५.२१ 

जम्मा १०००००००.०० ३२३४७१६.०० ३२.३५ 

गाउँपातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्यवर्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्याएको अवस्थामा मार 
कर एवं शलु्क बझुी पररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि असलुी यथाथि मान्न सक्ने अवस्था देर्खएन ।िसथि आफ्नो 
क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दायारामा ल्याउन ुपदिछ । 

25.  राजश्व अतभलेख : कायािलयलको राजस्वको अतभलेख अध्यावतधक गरी सोको लेखापरीक्षण गराउने र्जम्मेवारी 
कायािलय प्रमखुको हनुे व्यवस्था रहेको छ।गाउँपातलकाबाट रतसद ठेतलहरु छपाई गरेर वडा कायािलयमा 
पठाउन े गरेकोमा, छपाई भएको नगदी रतसदहरुको आम्दानी, र्विरण िथा र्फिािको परुा अतभलेख 
गाउँपातलकामा आएको देर्खएन।अर्घल्लो आ.व.को समेि र्ववरण पेश नभएकोले बाँकी के कति छन ्यर्कन 
गनि सर्कएन।यसथि कायािलयमा वास्िर्वक आम्दानी भएको राजस्व दार्खला भए/नभएको सम्बन्धमा िहाँबाटै 
छानतबन गररनपुदिछ।साथै सवै वडाहरुमा पतन स्वचातलि प्रणातल जडान गरी राजस्व संकलन गने र आगामी 
ददनमा रतसद तनयन्रण िथा राजश्व असूलीलाई स्वचातलि प्रणाली माफि ि ब्यवस्थापन सम्बन्धमा र्वशेष ध्यान 
पयुािउनपुने देर्खयो । 

 

26.  राजश्व दार्खला : आतथिक कायितबतध तनयमावली २०६४ को तनयम ९ (६) बमोर्जम र्जम्मेवार व्यर्क्तले 
आफ्नो र्जम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दार्खला गरी से्रस्िा खडा गनुि पने व्यवस्था छ । साथै 
सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समयमा राजश्व रकम दार्खला नगरेमा सम्वर्न्धि िालकु कायािलयले १० ददन 
सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन सम्म र्ढला गरेको भए १५ प्रतिशि जररवाना गरी सो समेि 
दार्खला गनि लगाउने र १५ ददन भन्दा र्ढलो गरेको भए २५ प्रतिशि जररवाना गरी नगद दार्खला गनि 
लगाई कसूरको मारा अनसुार प्रचतलि कानून बमोर्जम तबभागीय कारवाही समेि गनि गराउन सक्ने व्यवस्था 
छ । कायािलय अन्िगिि ५ वटा वडा गाउँपातलका प्राप्त गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुार 
िोर्कएको अवतध तभर दार्खला गरेको छैन ।यसरी र्ढला हनुे गरी राजश्व रकम बैक दार्खला भएको 
अवतधको कायािलयले छानर्वन गरी, जररवाना रकम असलु गनुिपने देर्खन्छ।कायािलयले सम्पूणि वडा 
कायािलयहरुले प्राप्त गरेको आन्िररक राजश्व रकम र बैकमा दार्खला गरेको सम्बन्धमा कायािलयले र्वशेष 
ध्यान ददनपुदिछ । 

 

  उपभोक्ता सतमति माफि ि कायि  

27.  प्रार्वतधक र्वल सम्वन्धमािःसाविजतनक खररद तनयमावली २०६४ को तनयम १२३ )१ (मा खररद सम्झौिा 
 कुनै र्वल र्वजकको भकु्तानी गदिअनसुार साविजतनक तनकायले रतनङ र्वल वा अन्य प्रार्वतधक नाँपजाँच गरी 

नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कायिसम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुिपने व्यवस्था रहेको छ । 
उपभोक्ता सतमतिहरुबाट सञ्चातलि योजनाको कतिपय ठेक्का र्वलहरुमा लागि अनमुान र वास्िर्वक कामको 
मूल्यांकनमा बरावर पररमाण र रकम उल्लेख भएको देर्खन्छ । यसरी काम गने क्रममा लागि अनमुान 
भन्दा वास्िर्वक काममा केर्ह न केर्ह मारामा कम अथवा बर्ढ हनुे नै गदिछ । िसथि लागि अनमुान 
वरावर नै मूल्यांकन भएको देर्खएकोले वास्िर्वक काम कति भएको हो भन्ने सम्वन्धमा आश्वस्ि हनु सक्ने 
अवस्था देर्खएन । प्रार्वतधकले पेश गने कायिसम्पन्न प्रतिवेदनमा कायिसम्पन्न गनुिपने तमति र कायिसम्पन्न 
भएको तमति उल्लेख गरेको पाईएन । यसले गदाि कुन काम कर्हले सम्पन्न गनुिपने र िोर्कएको अवतधमा 
सम्पन्न भए÷नभएको र्वषयमा एर्कन हनु नसर्कएको हुँदा प्रार्वधकले उपभोक्ता सतमतिको र्वल वनाउँदा 
नापजाँच गरी वास्िर्वक कायिसम्पादनका आधारमा बनाउन ुपदिछ । 

 

28.  साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ )३ ( घ मा उपभोक्ता सतमति माफि ि गरेको कायिको 
तनमािण सम्झौिामा सम्पन्न तनमािण कायिको सञ्चालन र ममिि संभार उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुायले 
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गनुिपने व्यवस्था समावेश गनुिपने प्रावधान रहेकोमा  गाउँपातलकाले  उपभोक्ता सतमतिसँग गरेको अतधकांश 
सम्झौिामा उक्त व्यहोरा समावेश गरेको देर्खएन ।साथै तनयम ९७ )७ (मा उपभोक्ता सतमतिले प्रत्येक 
र्कस्िामा गरेको काम िथा खचिको सूचना साविजतनक स्थानमा टाँस गनुिपने र काम कारबाहीको सम्बन्धमा 
साविजतनक लेखापरीक्षण गनुिपने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्था अनसुार अतधकांश योजनाहरुमा साविजतनक 
लेखापरीक्षण गरेको देर्खएन उपभोक्ता सतमतिले गरेको कायिको पारदर्शििा वरृ्र्द् गने उक्त प्रावधानको पूणिििः 
पालना गनुिपने देर्खएको छ । 

29.  केही गरौं आफ्नै भतूममािः गाँउपातलकाको नीति िथा कायिक्रम र बजेटको उदेश्यमा "केही गरौं आफ्नै भतूममा 
" भन्न ेभावनाको र्वकास गराउने भतन  उल्लेख गरेको छ ।नीति िथा कायिक्रम र बजेटको उदेश्यमा 
उल्लेख गररएको सो कायिक्रमको लातग केन्द्र  र्वन्द ुगरी रोजगारी तसजिना गने िथा उत्पादनमूलक कायिक्रम 
उल्लेख गरी बजेट र्वतनयोजन गरेको पाइएन । केही गरौं आफ्नै भतूममा भन्ने उदेश्यमा गाँउपातलका भन्दा 
बार्हर गएको दक्ष जनशर्क्तलाई आफ्नै गाँउपातलकामा केही गरौं भन्ने भावना जागिृ गराउने जस्िा कायिक्रम 
राखी बजेट र्वतनयोजन गराउन सके गाँउपातलकाको आयश्रोिमा समेि सकरात्मक प्रभाव पने देर्खन्छ । 

 

30.  गन्याप िाल संरक्षणिः गाँउसभाले यस आ.व.मा यस क्षेरको सम्भावनाको रुपमा रहेको गन्याप िाल 
संरक्षण,पवुािधार र्वकासको लातग र्वस्ििृ सभे,तडजाइन र बहवुर्षिय योजना ियार गने भतन उल्लेख गरेको छ 
।पयिर्टकय क्षेरको रुपमा रहेको सो गन्यापिाल संरक्षण र पवुािधार र्वकासको लातग कायिक्रम बनाएको 
िर बजेट र्वतनयोजन गरेको देर्खएन ।बजेटमा उल्लेख गररएको कायिक्रममा बजेट र्वतनयोजन गदै जानपुने 
देर्खन्छ । 

 

 सशिि कायिक्रम  

 संघीय सरकार पंूर्जगि िफि िः  

31.  सडक ममिि समहुिः सारबजतनक खररद तनयमावली २०६४ कव तनयम ११७ अनसुार साबिजतनक तनकायले 
सम्पन्न भएको तनमािण कायि आपूतििभएको मालसामान वा प्रदान गरीएको सेवा  सम्पन्न कायिको प्रतिवेदनको 
आधारमा स्वीकार गरी सोही वमोवर्जम भकु्तानीको लातग लेर्ख पठाउन सर्कने ब्यवस्था गरेको छ । यस 
पातलका अन्िगिि तनमािणातधन सडकहरुको ममिि कायिको लातग ममिि समहु संग संझौिा गरेको र सो संझौिा 
अनसुारको रकम तनम्नानसुार समहुको खािामा रु २१¸०१¸९६०।- पठाएकोमा ति समहुहरुले िोर्कएको 
सडक हरुमा ममिि कायिमा संलग्न श्रतमकहरुले रकम बझेुको भपािई पेश हनु ुपने रु 

गो भौ नं. र तमति समहुको नाम भकु्तानी  मर्हना भकु्तानी रकम 

४¸१०¸१४ र ८९ बडाल सडक ममिि समहु २०७६ श्रावण देर्ख ०७७ 
आषाढ 

४६१५६८ 

४¸१०¸१४ र ८९ बडाल सडक ममिि समहु २०७६ श्रावण देर्ख ०७७ 
आषाढ 

५२९३९२ 

४¸१०¸१४ र ८९ बडाल सडक ममिि समहु २०७६ श्रावण देर्ख ०७७ 
आषाढ 

४५७९६० 

४¸१०¸१४ र ८९ बडाल सडक ममिि समहु २०७६ श्रावण देर्ख ०७७ 
आषाढ 

६५३०४० 

जम्मा २१०१९६०।-  

 

 

 

 

 

 

२१०१९६०.० 

32.  मापन बढी गरेकोिः१९।०७६।२।१४  साविजतनक खररद तनयमावली २०६४को तनयम १२३ )ख (बमोर्जम 
तनमािण कायिको प्रार्वतधक नाप जाँच गरी नापी र्किाबमा उललेख भएको वास्िर्वक कायिसम्पादनको आधारमा 
तबलको भकु्तानी गनुि पने व्यवस्था छ।पातलकाले वडा नं ५को स्वास्थय चौकी तनमािणको लातग तनमािण 
व्यवसायी एस के कन्स्ट्रक्सन संग २०७७।१०।१५ सम्ममा कायिसम्पन्न गने गरी रु 
२९¸२२¸७९३।९४मा संझौिा भएकोमा तनजले पेश गरेको प्रथम रतनङ र्वलको रु १३¸०६¸२८०।-  
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भकु्तानी ददंदा ड्रईङ्ग अनसुार कायि नगरेको¸ भकु्तानीको लातग पेश गरेको रतनङ र्वलमा वालको परीमाण 
मापनमा झ्याल ढोकाको अंश घटाउंदा फरक पारेको जस्िै ड्रईङ्ग अनसुारको ६ वटा झ्यालको पाटि घटाउन ु
पनेमा ५ वटा मार घटाएको देर्खएको र करीडोरको पाटि िफि  वास्िर्वक कायि भन्दा फरक मापन गरेको 
देर्खंदा सो सम्वन्धमा पनु मापन गरी यथाथििा यर्कन गनुि पने देर्खन्छ । 

32.1.  तबमाको बढी भकु्तानीिः उपरेक्त बमोर्जमको र्वलको रकम भकु्तानी गदाि बीमा र्प्रतमयम वापि रु २५०००। 
भकु्तानी गरेकोमा रु २१¸७१५।२१को मार र्प्रतमयम तिरेको प्रमाण पेश हनु आएकोले बढी भकु्तानी गरेको 
रु ३¸७११।असलु हनुपुने देर्खएको रु ३७११.० 

32.2.  उपरोक्त बमोर्जम भवनको नार्प र्किाव िथा सोको ड्रईङ्ग अनसुार फउण्डेशनमा स्टोन सोतलङको काममा 
२ वटा करीडोरको लम्वाई३.५३ र चौडाई ६.२ हनु ुपनेमा क्रमश १२.७५ र १.६५ मापन गरेको र 
सेप्टी ट्ांकको भाग नघटाएकोले सो घटाउंदा जम्मा १६.०७ घनमीटर हनु ुपनेमा १९.६० घनमीटर 
मापन हुंदा ३.५३ घनमीटरको प्रति घ.मी. रु ३¸५००।ले म ुअ कर समेि रु १३¸९६१।- बढी भकु्तानी 
भएको  असलु हनु ुपने रु १३९६१.० 

33.         नाफामूलक संस्थालाई अनदुान –  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ र्विरणमखुी खचिलाई 
तनयन्रण गदै संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूवािधार र्वकास िथा दीघिकालीन पजुी 
तनमािण हनुे कायिमा खचि गनुिपदिछ । जसबाट नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थार्पि संस्थालाई अनदुान उपलब्ध 
गराउन तमल्दैन।नाफामूलक िथा सहकारी संस्थाले शेयर सदस्यहरुको र्हिमा मार काम गने साथै लगानी 
रकम, दक्ष जनशर्क्त, उपकरण र व्यवस्थापर्कय क्षमिा नभएको तनकायलाई अनदुान ददँदा सोबाट 
लाभग्राहीलाई प्रत्यक्ष फाईदा हनुे सतुनर्िििातबना नाफामूलक िथा सहकारी संस्थाले शेयर सदस्यहरुको 
र्हिमा मार काम गने साथै लगानी रकम, दक्ष जनशर्क्त, उपकरण र व्यवस्थापर्कय क्षमिा नभएको 
तनकायलाई  अनदुान ददँदा, लाभग्राहीलाई प्रत्यक्ष फाईदा हनुे सतुनर्िि नहनु ेभएकोले, रकम भकु्तानी गररन ु
उपयकु्त देर्खएन । यस स्थानीय िहले यो वषि देहायअनसुारका नाफामूलक संस्थाको कायािलय व्यवस्थापन 
िथा भवन तनमािण खचिमा रु. ३७८६५०.० उपलब्ध गराएका छन ्।िर त्यसबाट उपरोक्त बमोर्जम सेबा 
प्रबाह हनुे सतुनर्िि छैन । 

तस.नं. अनदुान पाउने संस्थाको नाम प्रयोजन अनदुान रकम 

१११    १ सयपरी मर्हला साना र्कसान कृषक सहकारी 
सँस्था तल. 

सहकारी भवन तनमािण         ३७८६५०.० 

जम्मा ३७८६५०.० 

यस्िो खचिमा तमिव्यर्यिा कायम गनुि पदिछ । 

 

34.  पदातधकारीलाइि अनगुमन भत्ता – सूदूरपर्िम प्रदेशको स्थानीय िहका पदातधकारी िथा सदस्यको सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा १ सँग समबन्धीि अनसूुची १(ख) मा तनधािरण गरेको 
सरु्वधा बाहेक अन्य सरु्वधा तलन नपाइने व्यवस्था छ, िथा कमिचारीहरुले कायािलयको तनयतमि काम 
कारवाही संचालन गदाि अतिररक्त भत्ता वा लाभ तलन तमल्ने देर्खदैन । गाउँपातलकाको पदातधकारी िथा 
कमिचारीहरुले देहायको कायिक्रममा अनगुमन भत्ता बझेुकोमा, निोर्कएको भत्तामा भकु्तानी भएको रु 
१४८९५०.०सम्बर्न्धिबाट अतनयतमि खचि रु 

भौ.नं/तमति व्यहोरा पदातधकारी 
संख्या 

खदु भकु्तानी 

३७/२०७६/९/१६ स्वयम सेर्वकाहरुले १००० ददनको 
आमाहरुको लगि तलने कायिक्रम 

९ १६०००.० 

 

 

 

 

 

 

 

११८९५०.० 
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१७/२०७७/२/१ कक्षा ८ परीक्षा संचालन पूविियारी 
अनगुमन 

५ ३००००.० 

२६/२०७७/३/३१ र्वर्वध कायिक्रम अनगुमन िथा 
तनररक्षण 

७ ५००००.० 

११/२०७६/११/२
९ 

Talking Teacher कायिक्रमको 
प्रभावकाररभिाको लातग 
जनप्रतितनतधबाट अनगुमन 

६ २२९५०.० 

जम्मा १४८९५०.०  
35.  करकट्टी : आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा परामशि सम्बन्धी कायि गरेवापि रकम भकु्तानी गदाि सम्झौिा 

अनसुार १५ प्रतिशिको दरले अतग्रम करट्टी गनुिपने व्यवस्था छ । कायािलयले  बहउुदे्दश्ययीय र्वकास समाज, 
डडेल्धरुा सामार्जक पररचालन िथा प्रार्वतधक सहयोग बापि सो सँस्थाको तबलतबना रु ५४००५.० भकु्तानी 
गरेकोमा १५ प्रतिशिका दरले अतग्रम करकट्टी गरी रकम भकु्तानी ददनपुनेमा, अतग्रम करकट्टी नगरर भकु्तानी 
गरेकोले, कर छुट भएको रकम रु ८१००.७५ सम्बर्न्धि संस्थाबाट असलुउपर गरी संर्घय राजस्वमा दार्खला 
गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

८१००.० 

36.  आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा परामशि सम्बन्धी कायि गरेवापि रकम भकु्तानी गदाि सम्झौिा अनसुार 
१५ प्रतिशिको दरले अतग्रम करट्टी गनुिपने व्यवस्था छ । कायािलयले  उग्रिारा ड्रईतभङ्ग टे्रतनङ्ग सेन्टरलाई लागि 
अनमुान तबना ड्राईतभङ्ग िातलमको सम्झौिा गरी सो सँस्थाको तबलतबना रु ५०००००.० भकु्तानी गरेकोमा १५ 
प्रतिशिका दरले अतग्रम करकट्टी गरी रकम भकु्तानी ददनपुनेमा, अतग्रम करकट्टी नगरर भकु्तानी गरेकोले, कर छुट 
भएको रकम रु ७५०००.० सम्बर्न्धि संस्थाबाट असलुउपर गरी संर्घय राजस्वमा दार्खला गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७५०००.० 

37.  योजना हस्िान्िरणिः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७(१३) मा उपभोक्ता वा लाभग्राही 
समदुाय माफि ि तनमािण सम्पन्न योजना तनमािण सम्पन्न भएपिात्त आयोजनाको स्वातमत्व सोही सतमिीलाई 
हस्िान्िरण गनुि पने व्यवस्था रहेको, कायािलयले सो बमोर्जम योजना हस्िान्िरण गरेको पाईएन । योजना 
हस्िान्िरण नहुँदा सोको रेखदेख, ममििको र्जम्मेवारी समेि कायािलयलमा रही थप व्ययभार थर्पन जाने 
देर्खन्छ । 

 

38.  तनमािण कायिको गणुस्िरिः साविजतनक खररद तनयमावलीको तनयम १११(१ङ) अनसुार साविजतनक तनकायले 
खररद सम्झौिा कायािन्वयन गदाि गणुस्िर पक्षको तनररक्षण र परीक्षण गनुिपदिछ । कायािलयले उपभोक्ता 
सतमति माफि ि ् तनमािण/कायािन्वयन गराइएका योजनाको ददगोपनाका लातग सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमति 
माफि ि आवश्यक व्यवस्था गनुिपदिछ ।कायािलयले तनमािण कायिको गणुस्िर सतुनर्िििा गनि र्वतभन्न तनमािण 
सामग्रीको प्रयोगशाला परीक्षण गने/गराउन,े ढुङ्गा र तसमेन्टको गाह्रो लगाउने िथा ढलानको कायिको 
गणुस्िरका लातग प्रयोग हनुे ग्यार्वयन िार, तसमेण्ट, मोटािर िथा कंर्क्रट क्यूब टेष्ट गराउने, कालोपरे 
सडककको पररक्षण जस्िा कायि गराएको पाइएन।यसले गदाि तनमािण कायिमा आवश्यक गणुस्िर कायम 
भएको सम्बन्धमा आश्वस्ि हनु सक्ने अवस्था छैन।अििः तनयमावली िथा सम्झौिामा उल्लेख भए अनसुार 
तनमािण कायिको गणुस्िर सतुनर्िि गनि गणुस्िर पररक्षणलाइि अतनवायि गनुि पदिछ । 

 

39.  गणुस्िर परीक्षणिः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११५ मा साविजतनक तनकायले आपूतिि 
गररएका मालसामानको गणुस्िर परीक्षण भए नभएको तनरीक्षण/परीक्षण गनुिपने व्यवस्था गरेको छ । 
गाँउपातलकाले संचालन गरेको गौलीगाँउ खानेपातन योजनामा ग्यार्वन जातल प्रयोग गरी सो बापि आईटम 
नं ५ मा रु ७६८०००/-  भकु्तातन गरेकोमा सो को गणुस्िर परीक्षण प्रतिवेदन राखेको छैन ।गणुस्िर 
परीक्षण  प्रतिवेदन नभई भकु्तातन गरेकोमा सो को प्रमाण पेश गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

७६८०००.० 
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40.  बीमा गराउनपुनेिः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११२(१) मा दश लाख रुपैँयाभन्दा 
बढीको तनमािण कायिमा तनमािण व्यवसायीले िोर्कएको कुराको तबमा गराउनपुने व्यवस्था रहेको छ । 
कायािलयद्वारा संचातलि दश लाख मातथका अतधकाँश तनमािण कायिको सम्झौिामा तबमाको व्यवस्था गरेको 
छैन भन ेसम्झौिामा तबमाको व्यवस्था भएिापतन तनमािण व्यवसायीले तबमा गरेको प्रमाण पेश भएका छैनन।् 
तनमािण कायिमा हनुसक्ने सम्भाव्य दघुिटनाबाट हनु सक्न े क्षति न्यूनीकरणका लागतथ अतनवायि रुपमा 
संरचनाको र्वमा गरेर तनयमावलीको व्यवस्था पालना गररनपुदिछ । 

 

 सशिि चालिुफि   

41.  मकु्त हतलया कायिक्रमिः मकु्ता हतलया पनुिःस्थापनाको ढँचा र कायियोजना २०७०को बुंदा नं.४.१.३ अनसुार 
आफ्नो स्वातमत्वमा घर जग्गा दबैु नभएको लाई क बगिको रािो¸  घर भएको जग्गा नभएको लाई ख 
बगिको खैरो ¸जग्गा भएको घर नभएको लाई ग बगिको हररयो र घर जग्गा दबैु भएको लाई घ बगिको सेिो  
पररचय पर प्राप्त गरेका मकु्त हतलयाहरुको लातग क बगिको हकमा जग्गा खररदको लातग रु २ लाख  बगि 
क र ग को लातग घर तनमािणको लातग र्हमाली र पहाडी र्जल्लाको हकमा रु ३¸२५¸०००/- र बगि ख र 
घ को लातग घर ममिि वापि प्रति परीवार रु १ लाख  २५ हजार अनदुान उपलब्ध गराउन सर्कने र ख 
बगिको हकमा बन क्षेर वाहेक प्रति एवं ऐलानी जग्गामा वसेको भए र्हमाली र पहाडी र्जल्लाकोहकमा ३ 
रोपनी सम्मको जग्गा दिाि गराई ददन आबस्यक प्रकृया अबलम्वन गने व्यवस्था गरेको छ । यदद सो दिाि 
हनु नसकेको हकमा मार  क र ग बगिको परीचय पर प्राप्त मकु्त हतलया हरु सरह सतुबधा उपलब्ध 
गराउन सर्कने ब्यवस्था गरेको छ।यस पातलकाले सो  अनदुान प्रदान गरेको सम्वन्धमा देर्खएको व्यहोरा 
तनम्न छन ्। 

 

42.  उपरोक्त बमोर्जम  ख बगिको हकमा प्रति िथा ऐलानी जग्गामा वसोबास गरे नगरेको र सो जग्गा तनजहरुको 
नाममा दिाि हनु नसकेको स्पष्ट आधार प्रमाण वेगर क बगि अनसुार जग्गा खररद गनि रु २ लाखको दरले 
१४ घर परीवारको रु २८¸००¸०००/- भकु्तानी गरेको देर्खएकोले सो सम्वन्धमा आधार प्रमाण पेश हनु ु
पने देर्खएको २८०००००.० 

 गाउँपातलका पूजँीगििफि   

43.  सोझै खररदिः ४३/२०७७/३/३१ साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ८५(१) मा कायािलयले 
रु ५ लाखसम्म लागि अनमुान भएको तनमािण कायि िथा मालसामानमार सोझै खररद गनि पाउने व्यवस्था 
गरेको छ।कायािलयले आवास िथा सभाहल घेरबार िथा बाउन्ड्री वाल तनमािणका लागी लागि अनमुान 
टुक्राई  देहायका फमिबाट पटक पटक गरी सोझै खररद गरी रकम भकु्तानी गरेको छ।एकै स्थानमा एकै 
कायि गनिको लागी र्वतभन्न फमिसँग सोझै खररदमाफि ि कायि गराई रकम भकु्तानी गनुिले खररदमा तमिव्ययीिा 
कायम भएको देर्खएन । 

भौ.नं/तमति योजना फमिको नाम रकम 

८/२०७६/७/३ जनप्रतितनतध आवास घेरवार एस.के.कन्स्ट्रक्सन ४७८५२०.० 

९/२०७६/७/३ गा पा उपप्रमखु घेरवार पफेक्ट कन्स्ट्रक्सन ४७९३९९.० 

१०/२०७६/७/३ गा पा प्रमखु आवास ररटेतनङ्ग  आर.तब.तनमािण सेवा ४२३०२८.० 

११/२०७६/७/३ सभाहल बाउर्न्ड्र वाल तनमािण ददपक तनमािण सेवा ४७९१३६.० 

१२/२०७६/७/६ गा पा प्रमखु आवास घेरबार र्क्रयर्टभ तबल्डसि ३९२४८७.५१ 
१३/२०७६/७/६ जनप्रतितनतध आवास बाल 

तनमािण 
श्री मर्णलेक एण्ड सहस्रतलङ्ग 

तनमािण सेवा 
४७८८५५.३ 
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१४/२०७६/७/६ गा पा प्रमखु आवार घेरबार 
तनमािण 

र्ज.एम.् कन्स्ट्रक्सन ४९८२६९.७५ 

१५/२०७६/७/७ सभाहल घेरबार तबशाल कन्स्ट्रक्सन ४७८८८२.०६ 
जम्मा ३७०८५७७.६२  

44.  आमा समूह भवन सरसफाई िथा ममिििः २२/२०७६/८/४, साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५ 
बमोर्जम एक लाखभन्दा मातथको खररद वा तनमािण कायि गदाि लागि अनमुान ियार गनुिपदिछ भने, साविजतनक 
खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२५(२) बमोर्जम साविजतनक तनकायले सम्पन्न तनमािण कायिको 
कायिसम्मपन्न प्रतिवेदन ियार गनुिपदिछ।कायािलयले आमा समूह भवन व्यवस्थापन सतमतिलाई सरसफाई 
िथा सामान्य ममिि बापि १३ आमा समूहलाई रु २००००.० का दरले रु २६००००.० भकु्तानी गरेको 
छ भने सामग्री खररदबापि रु ३०३३४८.५ भकु्तानी गरेको छ।आमा समूहले खररद गरेको सामग्रीको 
र्विरण भरपाई पेश भएको छैन भने ममिि िथा सरसफाईको लागि अनमुानतबना, आमा समूहलाई भकु्तानी 
भएको तनयमसम्मि नदेर्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२६००००.० 

45.  सबकन्ट्रयाक्टरबाट कायि गराएको : साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम ९७ को उपतनयम १० 
मा उपभोक्ता सतमति वा लाभ ग्राही समदुायले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुिपने र कुनै तनमािण व्यवसायी 
वा सव कन्कक्टरबाट काम गराउन सर्कने छैन भन्न ेउल्लेख छ ।कायािलयले देहायका उपभोक्ता सतमतिसँग 
बाटो खन्न,े कायिको सम्झौिा गरेकोमा, उपभोक्ता सतमतिले देहायका तनमािण व्यावसायी माफि ि कायि Sub 

Contract मा ददइि काम गराएको देर्खयो।तनयमावलीमा भएको व्यवस्था र्वपररि काम गराउने उपभोक्ता 
सतमति, जाँचपास गने प्रार्वतधक िथा तसफाररस किाि एवं अनगुमन किािलाई यस सम्बन्धमा र्जम्मेवार 
वनाउन ुपदिछ।संलग्न कायिसम्पन्नमा मान्छेबाट कायि गरेको प्रमार्णि नभएकोले उपभोक्ताद्वारा पेश भएको 
डोर हार्जरीमाफि ि भकु्तानी भएको रकम वास्िर्वक खचि भनी मान्न सर्कएन।साथै तनमािण व्यावसायीबाट 
कम मूल्यमा काम गराई उपभोक्ताको योगदान नगरेकोले, वास्िर्वक खचिमा उपभोक्ताको योगदान न्यनु 
रहेको देर्खन्छ । 
गो.भौ नं/तमति उपभोक्ताको नाम भकु्तानी रकम तनमािण व्यवसायीको 

नाम 

भकु्तानी रकम नपगु 
उपभोक्ताको 
अंश बापिको 
रकम 

२९/२०७६/८/१
९ 

धनढँुगा मनाना भरिा 
लाटामाण्डौँ गणेशपरु 
सडक 

२४००००० बडैला कन्स्ट्रक्सन २४००००० ५०८५३५ 

६६/२०७६/११/
८ 

मष्टा मर्न्दर स्वास्थय 
चौकी तडल गणेशपरु 
सडक 

२२६०८०० दगुाि गन्यापधरुा तनमािण 
सेवा 

२२६९०४० ४५०८९९ 

७२/२०७६/८/५ खोली सनु्न धातमगाउँ 
सडक तनमािण 

४८००००० एस.्के कन्स्ट्रक्सन ४८००२४० १००१०४७ 

९२/२०७७/१/२
९ 

चौकामाण्डौ गनेडा 
कपाडीगाउँ 
कैलपालमाण्डौ सडक 

१९९२००० तड.के 

कन्स्ट्रक्सन 
१९९७८४० ४११७७३ 

१०५/२०७७/२/
७ 

चम्साल सडक  २८३२०० गन्यापधरुा तनमािण सेवा २८५३२५ ५५९४१ 

१०६/२०७७/२/
७ 

स्वास्थय चौकी 
भवनसम्म सडक  

३८४००० नवदगुाि गन्यापधरुा 
तनमािण 

३८४२०० ७७९५० 

१६२/२०७७/३/२
५ 

घपोला अन्िोला सडक २३६८१६ नवदगुाि गन्यापधरुा 
तनमािण 

२४०१२५ ५६७११ 
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१७७/२०७७/३/२
९ 

नेउली कुलेडी सडक 
तनमािण 

५३५२०० तड.के 

कन्स्ट्रक्सन 
५७७३०० १७७१५६.५ 

जम्मा २७४००१२.५  
46.                   पा    पाईप िथा सामग्री खररद : साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११७(१) अनसुार साविजतनक 

तनकायले सम्पन्न भएको तनमािण कायि स्वीकादाि सोको प्रतिवेदन ियार गनुिपदिछ । कायािलयले देहायका 
फमिबाट र्वतभन्न साईजका पाईप र िारजाली खररद गरी रकम भकु्तानी गरेको छ। खररद गररएको पाईप 
र िारजाली र्विरणको अद्यावतधक र्ववरण िथा हस्िान्िरण फारम पेश भएको छैन ।उक्त पाईप र 
िारजाली जडान भई नापजाँचपिाि कायिसम्पन्न प्रतिवेदन र कायिस्वीकार समेि पेश नभएको र्जन्सी अतभलेख 
समेि अद्यावतधक गने नगरेकोले, खररद भएको पाईप र िारजाली जडानको नापजाँच गरर, कायिसम्पन्न 
प्रतिवेदन पेश गनुिपने रु  
भौ.नं/तमति फमिको नाम  सामग्री र साईज  संख्या 

 

रकम 

५७/२०७६/१०/२
२ 

एतलसा हाडिवयेर एण्ड सप्लायसि             र्वतभन्न ८ साईज ४६५०
तम 

३०४७०४.५ 

१६५/२०७७/३/२
८ 

वन्दना हाडिवयेर एण्ड सप्लायसि र्व         तभन्न ४ पाईप िथा 
           जाली १० र्पस 

१८९३
तम 

१० र्पस 

१५९४३६.० 

१४९/२०७७/३/२
२ 

वडा अध्यक्ष, ईन्द्र बहादर काकी             टंर्क 

र्व         र्वतभन्न ४ साईज पाईप 

 

जाली 

२ थान 

२३६० 
तम 

१२ थान 

१४६२४८.० 

जम्मा ६१०३८८.५  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६१०३८८.० 

 सशिि चालिुफि   

47.  र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिि -स्थानीय िह अन्िगिि रहेका सामदुार्यक र्वद्यालयहरुमा दरबन्दी अनसुार 
र्शक्षकको पदपूतिि भई तनयतमि पठनपाठनको व्यवस्था हनुपुदिछ । यस स्थानीय िह अन्िगिि र्वतभन्न िहका 
२३ सामदुार्यक र्वद्यालयहरुको कुल र्शक्षक दरबन्दी १३९ रहेको १३५ संख्यामानै पदपूिी भएको छ । 
सो मध्ये ४५ संख्यामा करारमा र्शक्षक कायिरि रहेका छन।् 

 

48.  स्वयम ्सेवक र्शक्षकिः कायािलयले गाउँपातलका अन्िगिि रहेका १९ र्वद्यालयमा कायि गने गरी स्वयमसेवक 
र्शक्षक तनयकु्त गरी रु १४९९७३२.७७ भकु्तानी गरेको छ।कायािलयबाट प्राप्त र्ववरण अनसुार अतधकाँश 
र्वद्यालयमा र्शक्षक दरबन्दी समायोजनका लातग कायािलयले प्रयास गरेको छैन।स्वयम सेवक र्शक्षक 
तनयकु्तीको आवश्यकिा पर्हचान नभई, काननुी व्यवस्थाबेगर स्वयमसेवक र्शक्षक तनयकु्त गरेकोमा, 
तनजहरुको कायिसम्पादन सम्बन्धमा अनगुमन प्रतिवेदन पेश गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

१४९९७३२.७ 

49.  शैचालय तनमािण साविजतनक खररद तनयमावली २०६४को तनयम ९७ )६(मा उपभोक्ताको हरेक र्कस्िाको 
भकु्तानीमा कामको प्रार्वतधक मलु्यांकन भई आएको आधारमा भकु्तानी ददन सर्कन ेव्यवस्था गरेको छ।तमति 
२०७७।३।३०मा यस कायािलयले र्वतभन्न ६ र्वद्यालयहरुलाई भवन िथा शौचालय तनमािण वापि रु ५१ 
लाख ८८ हजार ३६५ खािामा पठाएको र र्वद्यालयले िोकीएको कायि सम्पन्न नगरेको कारण  सम्बर्न्धि 
र्वद्यालयको खािा रोक्का राखेको देर्खयो ।यसरी आषाढ मसान्िमा बजेट र्िज नगराउने उद्देश्यवाट 
तबध्यालयले कुनै काम नगरेको अवस्थामा खािामा रकम पठाई खािा रोक्का राख्न ुतनयम सम्मि नदेर्खएको 
िथा गणेश मा.र्व वडालको छार शैचालयको कायिसम्पन्न समेि पेश नभएकोले सोको कायिसम्पन्न प्रतिवेदन 
पेश गररनपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७०००००.० 
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50.  समायोजन िथा अन्य खचििः २/२०७६/६/१२, आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६(८) 
मा कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा रीि पगुे वा नपगुेको जाँच गनुि पने व्यवस्था रहेको छ।कायािलयले देहायको 
र्वद्यालयलाई  तनर्ज र्वद्यालयहरु समयोजन हुँदा समायोजन खचि बापि कुल रु ४५००००.० भकु्तानी 
गरेकोमा सो रकम के कहाँ खचि भएको र्ववरण पेश भएको छैन भने खचि परु्ष्ट गने तबल,भरपाई लगायि 
कागजाि समेि पेश भएको छैन।तबल भपािईतबना भकु्तानी भएको रकमको खचि परु्ष्टको कागजाि पेश 
गनुिपने रु 

भौ.नं/तमति र्वद्यालयको नाम रकम 

२/२०७६/६/१२ लाटागन्याप प्रा.र्व २५००००.० 

७/२०७६/९/१४ भवुनेश्वरी मा.र्व २०००००.० 

जम्मा ४५००००.०  

 

 

 

 

 

 

 

 

४५००००.० 

51.  सहर्जकरण वापिको भत्तािः अथिमन्रालयको कायि संचालन तनदेर्शका २०७५ को पररच्छेद ७ को ७.१.१५ 
मा सबै प्रकारका िातलम, गोर्ष्ठ सेतमनार लगायिका खचिको मापदण्ड मा उल्लेख भए अनसुार सम्बन्धीि 
कायािलयले सञ्चालन गरेको िातलममा सोही कायािलयको स्रोि व्यर्क्त भएको अवस्थामा कक्षा तलए बापिको 
पाररश्रतमक नपाउने व्यवस्था छ । िातलम संयोजन वापि एक कायिक्रमको रु ४०० र सहयोगी भत्ता 
बापि रु १५० िोर्कएको । कायािलयले देहाय बमोर्जम कायिक्रम संचालनमा उल्लेर्खि व्यवस्था र्वपररि 
सहजकिाि भत्ता वापिको रकम भकु्तानी गरेकोमा नम्सि र्वपरीि भकु्तानी भएको भत्ता रकम रु ४६५०.० 
अतनयतमि खचि रु 

भौ नं तमति कायिक्रम बापि नम्मि अनसुार 
पाउन ुपने 

भकु्तातन भएको बढी 
भकु्तानी(कर 
कट्टा पतछ) 

५२, 

२०७६।११।२९ 
१ ददन ेअतभमूर्खकरण 
िातलम 

सहजकिाि(१ 
जना) 

 

२०००(५*४०
०) 

 

७५०० 

 

४३७५ 

५२, 

२०७६।११।२९ 

१ ददन ेअतभमूर्खकरण 
िातलम 

सहयोगी १५० ५०० २७५ 

जम्मा   ४६५०.०  

४६५०.० 

52.  पदातधकारीलाइि अतिररक्त भत्तािः सूदूरपर्िम प्रदेशको स्थानीय िहका पदातधकारी िथा सदस्यको सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा १ सँग सम्बर्न्धि अनसूुची १(ख) मा तनधािरण गरेको 
सरु्वधा बाहेक अन्य सरु्वधा तलन नपाइने व्यवस्था छ ।कमिचारीहरुले कायािलयको तनयतमि काम कारवाही 
संचालन गदाि अतिररक्त भत्ता वा लाभ तलन तमल्न ेदेर्खदैन ।कायिलयमा देहाय बमोर्जमका प्रयोजन बापि 
भकु्तानी भएको रु ५३०००/-  तनयमसम्मि नदेर्खएको रु  
भौ नं तमति कायिक्रम पदातधकारी/कमिचारी 

संख्या 
 जम्मा रकम कर कट्टी बझेुको रकम 

५२- 07६/११/२९   १ ददने अतभमूर्खकरण िातलम २ जना २००० 

 

३०० १७०० 

११७- 07७/०३/२१   कोतभड १९ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन बापि 
यािायाि खचि 

१० जना ३६००० ०.०० ३६००० 

११७- 07७/०३/२१    PNC अनगुमन िथा सपुररतभजन गरे वापि  
यािायि खचि 

२ जना (कमिचारी) १०००० 

(५ ददन*१०००) 
०.०० १०००० 

११७- 07७/०३/२१   क्षयरोग कायिक्रम सम्बर्न्ध अनगुमन 
िथा सपुररतभजन गरे बापि 
यािायाि खचि 

२ जना (कमिचारी) ५००० ०.०० ५००० 

जम्मा ५३०००  ६८०००.०  

 

 

 

 

 

 

 

५३०००.० 
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53.  पाररश्रतमक करिः- आयकर ऐन,2058 को दफा 4 बमोर्जम अनसूुची-1(2) अनसुार वार्षिक आयमा कर 
गणना गदाि दम्पर्त्तको हकमा (क) रु.450000/- सम्म 1%, (ख) रु.450000-550000/- मा 
रु.100000/- को 10%, (ग) रु.550000/- देर्ख 750000/- सम्म रु.20000/- मा 20%, 
(घ) रु.750000/- देर्ख रु.2000000/- सम्म रु.1245000/- मा 30% र रु.2000000/- 
भन्दा बढीको आम्दातनमा घ बमोर्जम लाग्ने करको दरमा थप 20% अतिररक्त कर लाग्ने व्यवस्था छ 
।कायािलयले देहायको कमिचारीको उल्लेर्खि व्यवस्था अनसुार कर कर्ट्ट नभएकोले घर्ट कर कर्ट्ट 
सम्बर्न्धिबाट असलु गरी दार्खला गनुिपने िथा अन्य कमिचारीको पतन पाररश्रतमक कर छानर्वन गरी असलु 
गरी दार्खला गनुिपने रु 

क्र.सं. कमिचारीको नाम पद  कर योग्य आय पाररश्रतमक छुट कर योग्य खदु 
रकम 

कर 

०५४
३ 

बासदेुव नौन्याल ज.स्वा.तन(छैटौं) ५१४९५५.७ ४५०००० ६४९५५.७ ६४९५.५७ 

3 बसन्िी काकी  तस.अ.न.मी.(छैटौं
) 

४९०४८२.९ ४५०००० ४०४८२.९ ४०४८.२९ 

जम्मा १०५४३.८६  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१०५४३.० 

54.  प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम –  स्थानीय िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्यर्क्तलाई न्यूनिम रोजगारी प्रत्याभिू 
गराउन एवम ्सामूदार्यक पूवािधारहरुको र्वकास माफि ि नागररकको जीवनयापनमा सधुार ल्याउने उद्देश्यले 
स्थानीयिहतभर प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम संचालन 
तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम गाउँपातलकाले बेरोजगारको िथयाङ्क अद्यावतधक गरेर, सचुीमा 
समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरण गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार कायिक्रममा 
संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्यवस्था रहेकोमा, कायािलयले बेरोजगारको िथयाङ्क अद्यावतधक गरेको छैन 
।कामका लागी रोजगार कायिक्रम कायािन्वयनका लातग तनदेर्शकामा उल्लेर्खि व्यवस्थाहरुको पालना नगरी, 
अत्यातधक संख्यामा योजना छनौट भएको, पूवािधार एवम ्अन्य र्वकास तनमािणका लातग अतधकाँश योजना 
छनौट नभई, अनतु्पादनमलुक कायि गराउने गरी योजना कायािन्वयन भएका छन ्। साथै श्रतमकको संख्या 
पतन अतधक रहेकोले कायिक्रमको उद्देश्य अनरुुप लक्ष्य हाँतसल गने गरी कायािन्वयन भएको पाईएन । यस 
कायिक्रम अन्िगिि स्थानीय िहतभरका वडाहरुमा सडक, नाला, तनमािण कायि लगायिका कायिक्रम सञ्चालन 
गरी यस वषि वडा नं १,२,३,४ र ५ वडाका २७५ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु. २२०८६००.00 
खचि गरेको छ ।लर्क्षि वगिलाई १३ ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्याला, प्रशासतनक र 
कायिक्रम खचि समेि खचि लेखेका छन ्।उक्त खचिवाट लर्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए 
िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोजगारी शृ्रजना भएको देर्खंदैन। 

वडा नं कायिक्रम/योजना संचालन रोजगार 
संख्या 

कुल खचि रकम िलबमा खचि भएको 
रकम 

1 मिकटे्ट देर्ख अतसग्राम बाबा मर्न्दर 
सम्मको गोरेटो बाटो तनमािण 

४५ ४०००००.० २९७०००.० 

२ ककनानश्री गणेश मा र्व को घेरबार तनमािण ६९ १०९१०००.० ७६४४००.० 

 र्जमरोडा माली गाँउ हदैु बडाल 
सम्म बाटो तनमािण 

३६ ४०००००.० २८०८००.० 

३ सकायल खानेपानी योजना 
स्िरोन्निी 

३२ ४०००००.० २७९६००.०० 
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४ भात्काडा रेल सडक खण्डको 
लेउबाटा देर्ख रेल सम्म सडक 
स्िरोन्निी 

४५ ४०००००.० २७००००.० 

५ भात्काडा रेल सडक खण्डको 
लेउबाटा देर्ख रेल सम्म सडक 
स्िरोन्निी 

४८ ४०००००.० ३१६८००.० 

जम्मा २२०८६००.0  
55.  पूजँीगि बजेटमा चाल ु प्रकृतिका खचि –  पूजँी सजृना नहनु े खालका र्विरणमूखी िथा उपयोतगिा नददन े

खचिलाई तनरुत्सार्हि गदै स्थानीय िहले अतधकिम प्रतिफल ददने र पूजँीको तनमािण हनुे एवम ्उपयोतगिा 
तसजिना हनुे गरी योजना छनौट िथा कायािन्वयन गनुिपने कायिक्रम छनौट गरी पूजँीगि शीषिकमा समावेश 
गरी तसतमि स्रोिको उच्चिम प्रयोग गनुिपदिछ।यस स्थानीय िहले देहाय अनसुारका पूँजी तनमािणमा सहयोग 
नरहन,े उत्पादनमा वरृ्र्द् नगने र्कतसमका खचिलाई र्वतभन्न संघ संस्था, समूह, क्लव लगायिलाई कायिक्रम र 
प्रस्िावको आधारमा पूजँीगि शीषिकबाट रु ३५३७८५.० भकु्तानी ददएको पाईयो । 

 

        तस.नं.      भकु्तानी पाउन ेसंस्था/व्यर्क्त प्रयोजन रकम 

       १         अंर्कलाल भट्ट        कला,संस्कृति, र्वद्यिु तमटर र्विरण         १०९१३५.० 

 २ ना.प्र.स योगेन्द्र प्रसाद पाण्डे        आतसग्राम मर्न्दर र भमदेयली भण्डार 
व्यवस्थापन 

        १४५८०३.० 

       ३              व्यवस्थापन खचि व      वडा नं ३ स्वास्थय चौकी         ९८८४७.० 

जम्मा         ३५३७८५.० 

यस्िो खचिमा तमिव्यर्यिा कायम गनुि पदिछ ।  

 गाउँपातलका चालिुफि   

56.    
स्थातनय भत्तािः तनजामति सेवा तनयमावली २०५० को तनयम  मा स्थानीय भत्ता पाउने स्थानमा गई काम 
गरे वापि िोकीएको दरमा स्थानीय भत्ता भकु्तानी ददन सर्कने ब्यवस्था गरेको छ ।पातलकाले सवै स्थायी 
कमिचारीहरुलाई स्थानीय भत्ता भकु्तानी गरेकोमा यसैपातलकामा स्थायी घर ठेगना भएका कमिचारीहरुलाई 
समेि यस्िो भत्ता सवुधा ददएको देर्खयो । तनयमको उक्त व्यवस्था अनसुार स्थायी घर पायक भन्दा बार्हर 
गई काम गरे वापि पाउनेको हकमा लाग ु हनुे देर्खन्छ ।िसथि पातलकामा स्थायी घर ठेगना भएका 
कमिचारीहरुलाई सो सवुधा ददन तमल्ने नदेर्खएकोले सो सम्बन्धमा समेि पातलकाको ध्यानाकषिण हनु ुपदिछ 
। 

 

57.  खचि परु्ष्ट नभएकोिः२१६।०७६। ९।२५ पातलकाले वडा सदस्य िथा सर्चव र वडा अध्यक्ष लगायिका 
४ जना लाई रु ६२¸५५९।०० खचि लेखेकोमा रकम बझेुको भपािईमार पेश हन आएकोले के वापि 
रकम वझुाएकोहो सो खलु्ने आधार प्रमाण पेश नभएको रु 

६२५५९.० 

58.  अबकास कोषिःस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा     मा पेन्सन प्रयोजनको लातग अबकास 
कोषको व्यवस्था गरेको छ । यस पातलकाले सो व्यवस्था बमोर्जम र्वतभन्न कमिचारी हरुवाट मातसक रुपमा 
रु ९¸२८९।५६ िलव वाट कट्टा गरी राखेकोमा सम्वर्न्धि कोषमा दार्खला गनुि पनेमा सो बमोर्जम नगरी 
पातलकाको खािामा राखेको छ।ऐनले िोकेको कोषमा दार्खला गनुि पदिछ । 
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59. ६ अबलोकन भ्रमणिः५४१।३।२८ अवलोकन भ्रमण वापि वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष चेि राज भट्टले 
रु२०००००/- पेश्की तलएकोमा सो भ्रमण पिाि पेश्की फर्छ्यौटको लातग पेश भएका प्रमाण कागजािको 
परीक्षणवाट देर्खएका व्यहोरा तनम्न छन ्। 

 

59.1.  गाडी माडा वापि भकु्तानी गरेको रु ५९५००/-मा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनसुार कटाएको 
भाडा कर दार्खला नगरेको रु ५¸९५०/- असलु गरी दार्खला गनुि पने रु 

५९५०.० 

59.2.  गाडी भाडाको लातग दैतनक रु ८५००/- को दरले ईन्धन समेि संझौिा गरेकोमा पनु ईन्धनको र्वल रार्ख 
पेश्की फर्छ्यौट गरेको देर्खएकोले दोहोरो खचि दार्व गरेको देर्खएको ७२४ तलटर ईन्धनको रु ६१¸४३३/-

तनजवाट असलु हनु ुपने रु 

 

६१४३३.० 
60.  ग्रातमण जलस्रोि िफि िःसाविजतनक खररद तनयमावली २०६४ को तनयम ९७(६) वमोर्जम उपभोक्ता माफि ि 

गरेको कामको प्रार्वतधक मलु्यांकन गरी त्यस्िो सतमतिवाट अनमुोदन गराई साविजतनक तनकायमा पेश गनुि 
पने व्यवस्था रहेको छ । ग्रातमण जलश्रोि व्यवस्थापन परीयोजना अन्िरगि तनम्न योजनाको लातग  मेनका 
ब्रदशिबाट पाईप र्फर्टङ्स लगायिका र्वतभन्न सामान खररद गरेको तबलको आधारमा पाईप जडानको प्रार्वतधक 
मूल्याङ्कन वेगर  भकु्तानी गरेको  र कामदारको मष्टरोल पेश गरेको आधारमा खचि लेखेको देर्खयो।यसरी 
कामको  प्रार्वतधक मूल्याङ्कन  नगरी  गरेको खचिबाट कामको यथाथििा यर्कन गनि नसर्कएकोले सो सामग्री 
जडान गरी कायिसम्पन्न पेश गनुिपने रु 

गो भौ नं र तमति योजनाको नाम भकु्तानी र्ववरण भकु्तानी रकम 

१४४।०७७।
३।३१ 

गणेशपरु सब सेन्टर खा 
पा िथा सरसफाई योजना 

  पाईप र्फर्टङ्स 
लगायि 

२२¸०३¸३००.० 

१९२।०७७।
३।१६ 

तितमल टु कुनेचाल क्रा 
खा पा योजना 

पाईप र्फर्टङ्स लगायि ३४००००.० 

जम्मा २५४३३००.० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२५४३३००.० 

61.  अतग्रम करिः आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ ले लगानी प्रतिफल¸शेवाशलु्क िथा भाडा भकु्तानी र दफा 
८९ मा ठेक्का वा करारको भकु्तानी गदाि िोकीएको दरले श्रोिमानै कर कटाई भकु्तानी गनुिपने व्यवस्था 
गरेको छ । पातलकाले मेनका ब्रदशि लाई गरेको सो भकु्तानीमा ऐनको उक्त व्यवस्था वमोर्जम रु 
३३५९७.३४ अतग्रम कर कटाउन ुपनेमा २३३०३.३४ मार कटाएको देर्खएकोले घटी कट्टा गरेको रु 
१०२९४/- असलु गरी राजस्व दार्खला गनुि पने देखएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

१०२९४.० 

62. ७ कर र्वजकिः मलु्य अतभवरृ्र्द् कर तनयमावली, 2053 को तनयम 17 अनसुार मलु्य अतभवरृ्र्द् करमा दिाि 
भएको प्रत्येक व्यर्क्त वा फमिले िोर्कएको ढाँचामा रीिपवुिकको कर र्वजक जारी गनुिपने व्यवस्था छ । 
उपरोक्त बमोर्जम ग्रातमण जलश्रोि व्यवस्थापन परीयोजना अन्िरगि सञ्चातलि कायिक्रममा उपभोक्ताहरुले 
पेश गरेको र्वल भपािई िथा मष्टरोलको आधारमा खचि भकु्तानी हनुे गरेकोमा परीयोजनाले प्रार्वतधक कायिको 
मलु्यांकन गराई भकु्तानी ददंदा कर र्वजक जारी गनुि पने देर्खन्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 सामार्जक सरुक्षािफि   
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63. ७ सामार्जक सरुक्षा खचििः सामार्जक सरुक्षा कायिक्रम संचालन कायिर्वतध, २०७५ को दफा १५ बमोर्जम 
कायािलयले पेश गरेको र्ववरण अनसुार आ व २०७५।७६ मा कुल ५ वडामा सामार्जक सरुक्षा भत्ता 
बापि रु ३५३६३६००/- र्विरण गरेको छ ।यस सम्बन्धमा देहायका व्यहोरा देर्खएको छ। 

 

 

63.1.  सामार्जक सरुक्षा कायािक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, २०७५ को १३ नाम दिाि र नवीकरणबाट आगामी आतथिक 
वषिका लातग कायम हनु आएको लाभग्राहीको र्ववरण प्रत्येक स्थानीय िहले फागनु मसान्ितभर र्वभागले 
सञ्चालनमा ल्याएको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एम.आई.एसं) मा अतनवायि रुपमा प्रर्वर्ष्ट गनुिपनेमा समयमै 
सो कायि भएको छैन ।मतृ्य ुभएमा, बसाई सरी गएमा, एकल वा र्वधवा मर्हलाले र्ववाह गरेमा, बालबातलकाको 
हकमा पाचँ उमेर पूरा भएमा, नवीकरण नगरेमा, एक आातथिक वषिको कुनै पतन र्कस्िा रकम नबझेुमा वा 
बैङ्क माफि ि र्विरण भएकामा लगािार उक्त वषिसम्म खािा तनर्रक्रय भएमा, अयोग्य व्यर्क्तले भत्ता प्राप्त  
गरेको प्रमार्णि भएको अवस्थामा लाभग्राहीको नाम सम्बर्न्धि स्थानीय िहले मूल अतभलेखबाट कट्टा गनुिपने 
व्यवस्था रहेकोमा सामार्जक सरुक्षाको मलु अतभलेख पेश भएको छैन । यसले गदाि लाभग्राहीको यथाथि 
िथयाङ्क एर्कन गनि सर्कएन । 

 

 

 

 

 

 

 

63.2.  बैंक माफि ि भत्ता र्विरण नभएकोिः  सामार्जक सरुक्षा कायिक्रम संचालन कायिर्वतध, २०७५ को पररच्छेद ७ 
को दफा २२ मा स्थातनय िहले सशिि अनदुानको सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरण कायिक्रम मन्रालयको 
स्वीकृिी वेगर हािहािै नगद र्विरण गनि नपाइने उल्लेख छ । गाँउपातलकाले वडा नं १,२,३,४,५ मा 
पर्हलो चौमासीकमा बैर्कङ्क प्रणाली माफि ि भत्ता र्विरण नगरी स्वीकृिी र्वना हािहािै नगद र्विरण गरेको 
पाईयो । वडा नं ३ अन्िगिि बालबातलका र्शषिकमा एकै व्यर्क्तले ६ जना बालबातलकाको भपािई बझेुको 
पाईयो । यसरी र्विररि सामार्जक सरुक्षा सम्बर्न्धि सेवाग्राहीले प्राप्त गरे नगरेको यर्कन हनु सकेन 
।कायिर्वतधमा भएको व्यवस्था पालना गनुिपदिछ । 

 

 धरौटी  

64. ७ घटी मौज्दाििः गाउँपातलकाले धरौटी िफि को अतभलेख अद्यावतधक गरेको छैन ।गोश्वारा धरौटी िथा व्यर्क्तगि 
धरौटी खािा नराखेको कारण धरौटी िफि को कारोबार एर्कन हनुसकेको छैन ।गि र्वगि वषिहरुको 
अतभलेख प्रस्ट नभएको  कारण धरौटी र्जम्मेवारी सरेको र मौज्दािमा फरक रहेको छ ।यस आतथिक 
वषिको अन्िसम्म रु १६६५८०१.० मौज्दाि रहनपुनेमा गाँउपातलकाको आतथिक र्ववरण बमोर्जम रु 
११९४५१४.० मार रहेको छ ।कतिपय धरौटीलाई आम्दानी नगने र धरौटी खािाबाट र्फिाि गनुिपने 
रकम पूँजीगि खचि खािाबाट र्फिाि गरेको अवस्था छ ।शे्रस्िाबाट रार्खने मौज्दाि र आतथिक र्ववरणबाट 
देर्खने मौज्दाि बीच फरक रहेको रु ४७१२८७.०को र्हसाब तमलान गनुिपने रु 

 

      
 

 

 

 

 

४७१२८७.० 

 र्वपद् व्यवस्थापन  

65. ७ र्वपद् व्यवस्थापन कोष - र्वपद् जोर्खम ्न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १७, मा र्वपद् 
व्यवस्थापनको लातग प्रत्येक स्थातनय िहमा र्वपद् व्यवस्थापन कोषमा रहने रकम भकु्तानी गने गरेको 
देर्खन्छ ।गाउँपातलकामा रहेको उक्त कोषमा गि बषिको मौज्दाि ० रहेको, यो आ.व.मा रु 
१०९१२००५.३२ जम्मा भएको र रु ५८२०१४७.० खचि भएको र रु ५०९१८५७ बाँकी रहेको 
देर्खन्छ।र्वपद् व्यवस्थापन कोषको कायिर्वतध ियार गरी कायि गनुिपदिछ। 

 

66. ७ पेर्श्क बाकँीिः आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०७४ को तनयम ७४(३) मा पेश्की ददएको रकम म्याद तभर 
फछयौट गनुि गराउन ुपेश्की तलने एवं ददने दबैुको कििव्य हनुे कुरा उल्लेख छ । कायािलयले उपलब्ध 
गराएको पेश्की बाँकीको र्ववरण अनसुार आतथिक वषिको अन्ि सम्म फर्छ्यौट हनु बाँकी रहेको तनम्नानसुार 
पेश्की रकम तनयमानसुार फछ्र्यौट गनुिपदिछ। 
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तस नं पेर्श्क तलनकेो नाम पद/ठेगाना प्रयोजन रकम रु 

 म्याद ननाघेको 
 

   

1  एस.के.कन्सट्रक्शन  तनमािण ११५७५७०.० 

जम्मा ११५७५७०.०  
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                                  गन्यापधरुा गाउँपातलका सर्ञ्चि कोष र्ववरण                                       अनूसचुी १ 

                                                  २०७६।७७                                         (रु हजारमा) 

क्र.स स्थानीय िह र्जल्ला 
आय व्यय 

मौज्दाि बाँकी गि वषिको 
र्जम्मेवारी 

संघ िथा प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

बाडफाड 
आन्िररक 

आय 

अन्य आय जम्मा आय चाल ुखचि पूरँ्जगि खचि अन्य खचि जम्मा खचि 

१ 

गन्यापधरुा 
गाउँपातलका डडेल्धरुा 14975 266819 39167 3234 64042 ३८८२३७ 220378 113615 53050 ३८७०४३ 1194 

                           
                                    बेरुज ुवगिकरण( तबतनयोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)             अनूसचुी २ 

२०७६।७७                                                                       (रु हजारमा) 

क्र.स स्थानीय िह 

प्रारर्म्भक बेरुज ु

प्रतिर्क्रयाबाट 
फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुिपने 

तनयतमि गनुिपने पेश्की 

जम्मा 

दफा 
संख्या 

रकम 

दफा 
संख्या 

रकम 

दफा 
संख्या 

रकम 

अतनयतमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश नभएको 

राजस्व 
लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभ
नाि 
नतलए
को जम्मा 

कमिचारी 
पेश्की 

अन्य 
पेश्की सै ल सै ल सै ल 

१ 

गन्यापधरुा 
गाउँपातलका 
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                                              अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति                                   अनूसचुी ३ 

                                                           २०७६।७७                                                  (रु हजारमा) 

स्थानीय िह 
गि बषि सम्मको 
वाँकी वरेुज ु

समायोजन 

सं प को लातग 
अनरुोध भइ 
आएको रकम 

संपरीक्षण भएको 
रकम 

संपरीक्षण गनि 
नतमलेको रकम 

कारवाही गनि 
बाँकी रकम 

गि वषिसम्मको 
वाँकी रकम 

यो वषिको थप 
रकम 

५८ औ ँप्रतिवदेन 
सम्मको वाँकी 
वरेुज ु

५८ औ ँ प्रतिवदेन 
सम्मको वाँकी 
वरेुज ु मध्ये 
पेश्की 
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