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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

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

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पाना स्विन्र एवम ्
गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने । 

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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 र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन ।  

 
श्री अध्र्क्षज्रू्, 
जानकी गाउँपातलका, कैलाली 
        नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको 
छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २० (३) र दफा २२ बमोर्जम कारवाहीको लातग 
अनरुोध छ । 

 
............................... 

                                                                     नारार्र् एम.सी. 
( नार्व महालेखापरीक्षक) 

 
बोधाथाः 
सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,  

तसंहदरवार, काठमाडौँ – प्रतिवदेन संलग्न छ । 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाट 
स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गना 
सहर्ोग पगु्न ेअपके्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शािा प्रबर्द्ान हनुे र्वश्वास तलइएको छ 
।  

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

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

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

                (टंकमर्र् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

जानकी गाउँपातलका, कैलाली 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले जानकी  गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को र्वत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससँग सम्बर्न्धि आर् व्र्र् र्ववरर् 
िथा लेखा र्टप्पर्ीहरूको लेखापरीक्षर् गरेका छौँ । 

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

पेश भएको २०७७ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७६।७७ को र्वत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससँग सम्बर्न्धि आर् 
व्र्र् र्ववरर्ले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभूि रुपमा सही िथा र्थाथा अवस्था 
र्चरर् गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१. लेखापरीक्षर्बाट रु.७ करोड ३० लाख ६० हजार बेरुज ु देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु.३० लाख ४८ 
हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु.२ करोड ३८ लाख ३१ हजार, तनर्तमि गनुापने रु.२ करोड २५ लाख ६७ 
हजार र पेस्की बाँकी रु. २ करोड ३६ लाख १४ हजार रहेको छ । 

२.लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरूका सम्बन्धमा तमति २०७७।१०।२७ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर 
प्रतिर्क्रर्ा पेस हनु आएकोमा प्रमार् कागजको अभावमा फर्छ्यौट हनु नसकेकाले प्रारर्म्भक प्रतिवेदनमा उल्लेर्खि 
बेरुजकुा व्र्होराको अर्न्िम प्रतिवेदन पाना २९(उनान्िीस) र्सैसाथ संलग्न छ । 

३.आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले गाउँपातलकाको पेस्की बाहेक सम्पर्त्त 
िथा दार्र्त्व र्र्कन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

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

र्वत्तीर्र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि 
कानूनबमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गल्िीका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् 
सारभिू रुपमा गलि आकँडारर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने र्जम्मेवारी 
गाउँपातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   

र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गल्िी समेिका कारर् सारभूि रुपमा गलि आकँडारर्हि रहेको होस भतन 
उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा 
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि 
कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता 
लगाउन सक्ने तनर्िििा भने हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा न ैफरक पाना 
सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा 
मातनएको छ ।  
 

 

 

    नारार्र् एम. सी. 
 ( नार्ब महालेखापरीक्षक) 

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 
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 1 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

 

 

जानकी गाउँपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

२०७६।७७ 
पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो । 
स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवद्र्धन गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा 
जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्िि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा गाउँपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ। 
र्स गाउँपातलका अन्िगाि ९ वडा, ४९सभा सदस्र्, १०७.२७ वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा ४८ हजार ५४० जनसंख्र्ा रहेको 
छ ।                          

संर्चि कोष : आतथाक वषा २०७६।७७ को समग्र संर्चि कोषको संर्क्षप्त अवस्था तनम्नबमोर्जम रहेको छ।  

 

तस.नं 

आर्िफा  
तस.नं 

व्र्र्िफा  
र्ववरर् रकम रकम र्ववरर् रकम रकम 

१  गि वषाको र्जम्मेवारी 
 ११४३००४४९.४७ १ चाल ुखचा 

 
२६२६०१४१४.७२ 

 
क) नगद 

  
२ पूजँीगि खचा 

 
१८३९०२११४.४७ 

 
ख) बैँक  

११४३००४४९.४
७  

३ र्वर्त्तर् व्र्वस्था भकु्तानी 
  

२ 

राजस्व ( आन्िररक 
आर्) 

 

८७६४८८५५.५
८ 

 
क) ऋर् भकु्तानी 

  

 
क) आन्िररक राजस्व ६४११९४३.७६ 

 
 

ख) ब्र्ाज भकु्तानी 
  

 
ख) राजस्व बाँडफाडँ 

८१२३६९११.
८२ 

 
 

ग) अन्र् भकु्तानी 
  

 
ग) अन्र् आर् 

  
४ लगानी 

  

३ र्वर्त्तर् हस्िान्िरर् संघ 
 

३८४७४४००० 
 

ऋर् लगानी 
  

 

क) र्वर्त्तर् समानीकरर् 
अनदुान 

१४१०००००
० 

 
 

शेर्र लगानी 
  

 
ख) सशिा अनदुान 

२१८७४४००
० 

 
 

अन्र् लगानी 
  

 
ग) समपूरक अनदुान ० 

 
५ अन्िरसरकारी अर्ख्िर्ारी 

 
१२७८४६२८७.४३ 

 
घ) र्वशेष अनदुान २५०००००० 

 
 

क) सामार्जक सरुक्षा ११९९२०४०० 
 

४ 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
अनदुान 

 
३८३८९००० 

 

ख) रार्िर् पररचर्पर िथा 
पञ्जीकरर् ९५९३५२ 

 

 

क) र्वर्त्तर् समानीकरर् 
अनदुान ७५०५००० 

  

ग) स्थानीर् पवुााधार र्वकास 
साझेदारी कार्ाक्रम ६९६६५३५.४३ 

 

 
ख) सशिा अनदुान १७५४३००० 

 
६  अन्र् 

 
१२७२१२६.०६ 

 
ग) समपरुक अनदुान ५४००००० 

  

क) सडक र्वभाग सडक 
ममाि सम्भार ६५६९७१.०६  

 
घ) र्वशेष अनदुान ७९४१००० 

  

ख) प्रादेर्शक िथा स्थानीर् 
शासन सहर्ोग कार्ाक्रम १७१९५५ 

 

५ 

अन्िर सरकारी 
अर्ख्िर्ारी 

 
१२७८४६२८७.४३ 

 

ग) रार्िर् स्वर्मसेवक सेवा 
कार्ाक्रम ७३२०० 

 

 क) सामार्जक सरुक्षा ११९९२०४०० 
 

 
घ) र्शक्षा र्वकास 
तनदेशनालर् ३७०००० 

 

 ख) रार्िर् पररचर्पर ९५९३५२ 
 

७ स्थानीर् प्रकोप व्र्वस्थापन 
 

२६७२७४४२.९७ 
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तस.नं 

आर्िफा  
तस.नं 

व्र्र्िफा  
र्ववरर् रकम रकम र्ववरर् रकम रकम 

िथा पर्ञ्जकरर् कोष 

 

ग) स्थानीर् पवुााधार 
र्वकास साझदेारी 
कार्ाक्रम 

६९६६५३५।
४३ 

 
८ धरौटी र्फिाा 

 
११५२५७९.३६ 

६ अन्र् 
 

१३१५१५६.५ ९ कोष र्फिाा   
० 

 

क) सडक र्वभाग सडक 
ममाि सम्भार ७००००० 

 
१० शसिा अनदुान र्फिाा 

 
७००४३२८३.२१ 

 

ख) प्रादेर्शक िथा 
स्थानीर् शासन 
सहर्ोग कार्ाक्रम १७१९५६.५ 

 
 

क) संघीर् सशिा अनदुान 
र्फिाा 

६०५३३४८०.
९
७ 

 

 

ग) रार्िर् स्वर्मसेवक 
सेवा कार्ाक्रम ७३२०० 

 
 

ख) प्रदेश सशिा अनदुान 
र्फिाा ९५०९८०२.२४ 

 

 

घ) र्शक्षा र्वकास 
तनदेशनालर् ३७०००० 

 
११ बाकँी मौज्दाि 

 
१२७५४४८२२.८७ 

७ 

स्थानीर् प्रकोष 
व्र्वस्थापन कोष 

 

३३१५८२२०.४
७ 

 
क) सर्ञ्चि कोष 

१०८००२४५३.
६५ 

 

८ कमाचारी कल्र्ार् कोष 
 

१०००००० 
 

ख) धरौटी खािा २५३२२८९.२८ 
 

९ र्वभाज्र् कोष 
 

९५३६२७२ 
 

ग) र्वभाज्र् कोष ९५३६२७२ 
 

१० धरौटी आर् 
 

३१५१८२९.६४ 
 

घ) कमाचारी कल्र्ार् कोष १०००००० 
 

११ लगानीको सावँा र्फिाा 
  

 
ङ) प्रकोप व्र्वस्थापन कोष ६४३०७७७.५० 

 

जम्मा ८०१०९००७१.०९ जम्मा ८०१०९००७१.०९ 
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दफा 
नं. 

भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

 लेखापरीक्षर्मा पेश भएको शे्रस्िा िथा आतथाक कारोबारहरुको जोर्खम र्वश्लषेर्, लेखापरीक्षर् नीति, 
मापदण्ड, व्र्वस्थापन प्रतितनतधत्व पर, लेखापरीक्षर् मागादशान, व्र्वसार्र्क लेखापरीक्षर्का असल 
अभ्र्ासको आधारमा िर्ार गरीएको स्वीकृि लेखापरीक्षर् र्ोजना, कार्ाक्रम र लेखापरीक्षर्को र्वतध 
अनसुार लेखापरीक्षर् सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी लेखापरीक्षर्को तनष्कषा सर्हि 
प्रतिवेदन जारी गनुा हो भने आतथाक कारोबार र र्वर्त्तर् र्ववरर्को शरु्द्िाको र्जम्मेवारी व्र्वस्थापन 
पक्षको रहेको छ । उक्त आधारमा लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी देर्खएका व्र्होराहरु उपर तमिी 
२०७७।१०।२४ मा व्र्वस्थापनसँग छलफल गरी कार्म भएका व्र्होराहरु तनम्न अनसुार छन ्:  

 

 लेखापरीक्षर्को क्रममा असलुी :९१०००  

 र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर्  

1.  र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषाको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई 
आतथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्र्को र्हसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोर्कए 
अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्ालीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । 
स्थानीर् िहले संर्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी र्स वषा प्राप्त रकम र संर्चि कोषवाट भएको खचा 
स्पष्ट देर्खने गरी खािा राखेको छैन । त्र्सैले िोकेबमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु 
अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िर्वक र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

 

2.  र्जम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी, र्स वषा प्राप्त र खचा 
भएको रकम स्पष्ट देर्खने गरी र्हसाब राख्न े र र्जम्मेवारी एर्कन गनुापदाछ । िर स्थानीर् िहको 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनअनसुार गि वषाको अन्त्र्मा सर्ञ्चि कोषमा रु.१०६९९८९३४।- मौज्दाि 
कार्म भएकोमा र्ो बषाको शरुुमा रु.११३७६७४१०।- र्जम्मेवारी सारेको देर्खर्ो । जस अनसुार 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा रु.६७६८४७६।- बढी र्जम्मेवारी सारेको सम्बन्धमा 
र्र्कन गनुापने देर्खएको रु. 

 

 

 

 

 

६७६८४७६ 

3.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक 
तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ु गनुापनेमा लाग ु गरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देर्खएका अन्र् 
व्र्होराहरु िपर्शल वमोर्जम रहेका छन ।  

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

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

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आतथाक वषामा खचा हनु 
नसकी बाँकी रहेको रकम आतथाक वषाको अन्िमा स्थानीर् िहको संर्चि कोषमा ट्रान्सफर 
गनुापनामा आतथाक वषा समाप्त भए पिाि ्पतन चाल ुखचा खािामा रु.४०५७४०२९.- पजुीगि 
खचा खािामा रु.२०४२६१४६३  मौज्दाि राखेको पाईर्ो । 

• पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वषा 
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 4 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

दफा 
नं. 

भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

संचातलि कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ाक्रम 
अनसुारको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन।  

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

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

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

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

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

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

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

• कार्ाालर्ले उद्देश्र् प्रातप्तमा आइपने सम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरर तनराकरर्को प्रर्ास 
गरेको अतभलेख नराखेको । 

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

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

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

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

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

• सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न भएका 
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 5 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

दफा 
नं. 

भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

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 हनुे 
गरी दिाा गरेको पाइएन ।  

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

• वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको  

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ बमोर्जम नागररक वडापरमा 
उल्लेर्खि सेवाहरुको कार्ाान्वर्न र्स्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन। 

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

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

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

 • बजेट िथा कार्ाक्रम   

4.  बजेट पेश, पाररि र अर्ख्िर्ारी - 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 अर्ख्िर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । 
गाउँपातलकामा तमति २०७६।३।१० गिे रु.६७ करोड २१ लाख ८३ हजारको बजेट सभा समक्ष 
पेश गरेकोमा असार मसान्ितभरै पाररि भएको छ। र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७७।४।७ 
मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्ख्िर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ ।  

 

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

साधनको सन्ितुलि र्विरर्को खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेरगि सीमा तनधाारर्, बजेट िथा 
कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर्क्षेरगि बजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने जस्िा कार्ाहरु फाल्गनु 
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 6 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

दफा 
नं. 

भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

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

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 नदेर्खएकाले बजेट िजुामा गदाा ऐनमा भएको 
ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

7.  चौमातसक पूजँीगि खचाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम स्वीकृि 
भएको कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक 
कार्ालक्ष्र् िथा कार्ाक्रम बमोर्जम कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कर्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ 
। गाउँपातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार पूँजीगििफा  बार्षाक रु.१८३९०२११४।- 
तनकासा भएकोमा प्रथम चौमातसकमा रु.८७९७६५९।- अथााि ४.७८ प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा 
रु.१९०५०३७६।-, अथााि १०.३५ प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा रु.१५६०५४०७८-, अथााि 
८४.८७ प्रतिशि खचा गरेको देर्खएको छ । र्सरी न ै आषाढ मर्हनामा मार 
रु.१३५१५३८९९।– अथााि ७३.४९ प्रतिशि खचा देर्खनलेु आषाढमा आएर खचाको चाप बढेको 
देर्खएकाले सन्ितुलि खचा ब्र्वस्थापन भएको देर्खएन । स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा 
सन्ितुलि खचा हनुे गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गररनपुदाछ । 

 

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

क्र.स क्षरे बजेट खचा खचा प्रतिशि  

१ आतथाक र्वकास २२११८६१२ १८५३०२१३ ८३.८७ 

२ पूवााधार र्वकास २९३५५१८७३  १२५१०४९३६ ४२.६२ 

३ सामार्जक र्वकास २५४७९३८७१ २०९०७३६९६ ८२.०६ 

४ बािावरर् िथा 
र्वकास  

० ० ० 

५ संस्थागि र्वकास, 
सेवा प्रवाह र 
सशुासन  

१२२७३४६२ ८५७५६६७ ६९.८७ 

६ अन्र् कार्ाालर् 
संचालन िथा 
प्रशासतनक 

८९४४५१८० ८५२१९०१५ ९५.४२ 
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दफा 
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भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

जम्मा ६७२१८३००० ४४६५०३५२९ ६६.४२ 

 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् अन्र् कार्ाालर् संचालन िथा 
प्रशासतनक क्षेरमा सबैभन्दा बढी ९५.४२ प्रतिशि र पवुााधार र्वकास क्षेरमा सबै भन्दा घटी 
४२.६२ प्रतिशि रहेको छ । 

9.  खचा तबश्लषेर्ः पातलकाले र्सबषा आर्न्िरक आर्बाट रु.६४११९४३।-, राजस्व बाँडफाँडबाट 
रु.८१२३६९१२ आम्दानी भएकोमा चाल ु िफा  रु.२६२६०१४१४।- र पूरँ्जगि िफा  रु. 
१८३९०२११४।-  गरी रु.४४६५०३५२८।- खचा भएको छ । खचा मध्रे् आन्िररक आर्को 
र्हस्सा १.४४ प्रतिशि रहेको छ । र्सबषा पदातधकारी सतुबधामा  रु. ५६३१०००।- खचा भएको 
छ जनु आन्िररक आर्को ८७.८२ प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र 
राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ५८.८१ प्रतिशि चाल ुर ४१.१९ प्रतिशिमार पूरँ्जगि तनमाार्मा खचा 
भएको देर्खन्छ । र्सबाट पातलकाले तबकास तनमाार् कार्ाक्रम संचालनमा न्र्नु खचा गरी प्रशासतनक 
कार्ामा बर्ढ खचा गरेको देर्खन्छ । प्रशासतनक खचा तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व 
बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमाार्मा पररचालन गररनपुदाछ । 

 

10.  रकमान्िरः  
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा स्थानीर् िहको कार्ापातलकाले स्वीकृि 
वार्षाक स्वीकृि बजेटको आधारमा रही कुनै शीषाकबाट पूँजीगि शीषाकमा २५ प्रतिशिमा नबढाई 
रकमान्िर गना सक्न ेउल्लेख छ । र्ो वषा कार्ापातलकाले पटके तनर्ार्बाट गाउँपातलकास्िररर् ६ 
र्ोजनाको रु.८९०००००।-समेि गरी कुल १०२ र्ोजनामा र्वतनर्ोर्जि रु.३०१७५७६८।– 
रकम र्वतभन्न १३१ र्ोजनामा रकमान्िर गरेको देर्खर्ो । कार्ाालर्ले र्ोजना िजुामा गदाा र्वस्ििृ 
सभेक्षर् िथा प्राथतमकीकरर् गना नसक्दा गाँउसभाबाट स्वीकृि र्ोजना िथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न हनु 
नसकी रकमान्िर गरी अन्र्र खचा गनुापने अवस्था देर्खर्ो । अिः र्ोजनाको र्वस्ििृ सभेक्षर् िथा 
प्राथतमकिा तनधाारर् गरी बजेट िजुामा गरेर कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नमा कार्ाालर्ले तबशेष ध्र्ान 
ददनपुदाछ । 

 

11.  लक्ष्र् प्रगति : कार्ाालर्ले चौमातसक र बार्षाक स्िरको प्रगिी र्ववरर् बनाई पेश गनुापनेमा 
कार्ाालर्ले सञ्चालन गरेका स्थानीर् स्िर, र्जल्ला िथा केर्न्द्रर् स्िरका र्ोजनाको तनर्म बमोर्जमको 
ढाँचामा चौमातसक प्रगिी र्ववरर् िर्ार गरेको देर्खएन । बजेट खचा गने िथा खचाको िोर्कएको 
ढाँचामा बार्षाक प्रगति िर्ार नगने प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाइा र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 

कार्ाक्रम/र्ोजना कुल कार्ाक्रम 

वार्षाक प्रगति र्स्थिी 

शून्र् प्रगिी 
२५%सम्म 

प्रगति 

५०% सम्म 
प्रगति 

७५% सम्म प्रगति 

कार्ाक्रम संख्र्ा ९४८ 
 

   

७१.६५  

 

 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  

12.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोर्जम स्थानीर् िहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई 
ध्र्ानमा राखी कमाचारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा 
स्थानीर् िहमा संगठन संरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
सर्हि ६९ दरबन्दी स्वीकृि रहेको छ जसमध्रे् अतधकृि स्िरका २ जनासर्हि ७ जना ररक्त 
रहेकोमा ररक्त जनशर्क्तसमेि करारबाट पतुिा गररएको छ ।  
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नं. 

भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

13.  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 नसर्कने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्वतभन्न पदमा ६६ जना कमाचारीहरु करार िथा 
ज्र्ालादारीमा राखेको छ ।  

 

14.  कल्र्ार् कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् 
सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारि प्रत्रे्क कमाचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० 
प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ । 
पातलकाले र्स वषा र्वत्तीर् समानीकरर्बाट कमाचारी कल्र्ार् कोषमा रु.१००००००।- ट्रान्सफर 
गरेको छ । गाउँपातलकाले ऐनको व्र्वस्था अनरुुप रकम कट्टा गरी कल्र्ार् कोषमा जम्मा गनुापदाछ 
। कल्र्ार् कोषको रकम कार्ार्वतध तनमाार् गरी खचा गनुापदाछ ।  

15.  कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम 
स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन, व्र्वस्थापन, सेवाका शिा िथा सरु्वधा सम्बर्न्ध आधारभिू तसर्द्ान्ि र 
मापदण्ड संघीर् काननु बमोर्जम हनु,े दफा ८६ (२) बमोर्जम अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको 
काननु बमोर्जम हनुे व्र्वस्था छ । त्र्स्िै अथा मन्रालर्को कार्ा संचालन तनदेर्शकाको पररच्छेद ७ 
को ७.४.१ बमोर्जम अतिररक्त समर् र तबदाको ददन काम गदाा अथा मन्रालर्बाट नमसा स्वीकृि 
गराई खाजा र खाना भकु्तानी ददनपुने र ७.४.१ को (५) बमोर्जम प्रोत्साहन भत्ता खवुाउन समेि 
अथा मन्रालर्बाट स्वीकृति तलनपुने, इ हार्जरी अतनवार्ा हनुपुने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले आफ्नो 
कार्ार्वतध बनाएको छ भने अथा मन्रालर्को स्वीकृिी नतलई िथा इ हार्जरी अतभलेख नराखी 
प्रोत्साहन भत्ता खचा गरेको कारर् आतथाक व्र्र्भार बढ्न गएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

५७४९०० 

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

 

17.  सेवाप्रवाहको र्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम गाउँपातलकाले सेवा प्रवाह 
गनुापदाछ । र्स वषा पातलकाबाट तनम्नअनसुार सेवाप्रवाह गरेको र्ववरर् प्राप्तभएको छ : 

र्ववरर् जम्मा 
  स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास 

 

पर्ञ्जकरर्िफा   

जन्मदिाा १२५५ 

मतृ्र्दुिाा २६७ 

बसाईसराई दिाा १८८ 

र्ववाह दिाा ४४६ 
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सम्बन्धर्वच्छेद दिाा ० 

पूवााधार र्वकास सडक तनमाार् 
 

कालोपरे सडक तनमाार् 

पशे नभएको 
कालोपरे सडक ममाि 

ग्राभेल सडक तनमाार् 

ग्राभेल सडक ममाि 

मातथ उर्ल्लर्खि र्ववरर् अनसुार गाउँपातलकाबाट प्रदान गररने सेवाप्रवाहमध्रे् पर्ञ्जकरर् बाहेकका 
अन्र् सेवा सञ्चालनमा सन्िोष जनक देर्खएन । गाउँपातलकाले सेवाप्रवाहलाई थप पररस्कृि बनाउँदै 
लैजानपुदाछ । 

18.  र्ोजना छनौट र कार्ाान्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम 
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 अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट 
भएका र लागि प्रभावी हनुे र्कतसमले संचालन गरेको पाइएन ।  

 

 • कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  

19.  कानून तनमाार् र कार्ाान्वर्नः 
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकारक्षेर 
तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनसुार तनर्म, तनदेर्शका, 
कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था छ । हालसम्म गाउँपातलकाले ५ 
ऐन, ३ तनर्मावली, १२ कार्ार्वतध, २ तनदेर्शकासमेि गरी २४ कानून बनाएको छ । गाउँपातलकाले 
आफ्नो अतधकारक्षेरतभरको नगर प्रहरी, स्थानीर् िथर्ाङ्क, आधारभिु स्वास्थर् िथा सरसफाई, कृर्ष 
िथा पशपुालन लगार्िका र्वषर्मा स्थानीर् कानून िर्ार गरेको छैन । गाउँपातलकाले आफ्नो 
अतधकारक्षेरतभरको स्थानीर् कानून तनमाार् गरी सोहीअनरुुप सेवा प्रवाह गनेिफा  ध्र्ान 
परु्र र्ाउनपुदाछ। 

 

20.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म न्र्ार्र्क 
सतमतिको अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । न्र्ार्र्क सतमतिसमक्ष 
आ.व. ०७६/७७ मा ५४ वटा मदु्दाका र्फराद दिाा हनु आएकोमा सतमतिले २७ वटा मदु्दा फर्छ्यौट 
गरेको र १२ वटा मदु्दा र्वचाराधीन अवस्थामा रहेको देर्खन्छ ।  सतमतिले गाउँपातलकाको वडागि 
रुपमा परेका र्ववाद दिाा अतभलेख रहेको देर्खएन । सूक्ष्म ढंगबाट  र्ववादको र्वषर्वस्िकुो र्वश्लषेर् 
गरी र्ववाद न्रू्नीकरर्लाई सहर्ोग प¥ुर्ाउने सम्बन्धी कार्ाक्रमको सञ्चालन गनुापने, त्र्सैगरी 
गाउँपातलकाले न्र्ार्र्क सतमतिको र्क्रर्ाशीलिा र प्रभावकाररिा बढाउनपुने हुँदा न्र्ार्र्क सतमतिलाई 
र्ववाद समाधानमा र्जम्मेवार र जवाफदेही िलु्र्ाई सवासाधारर्लाई कम खर्चालो, सरल र छररिो न्र्ार् 
प्रदान गना गाउँपातलकाले र्वशेष ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

 • पदातधकारी सरु्वधा  

21.  पदातधकारी बीमा – सदुरुपर्िम प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, 

२०७५ (पर्हलो संशोधन समेि) को  अनूसूची १ क मा गाउँपातलकाका पदातधकारीहरुले सरकारी 
कामका तसलतसलामा रु.१० लाखसम्मको र्ारा दघुाटना बीमा सरु्वधा पाउने उल्लेख छ । पातलकाले 
उक्त ऐन पाररि नहुँदाकै अवस्थामा कार्ापातलकाबाट तनर्ार् गराई तमति २०७६।९।२७ मा प्राइम 
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 10 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

दफा 
नं. 

भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

लाइफ इन्सरेुन्ससँग सम्झौिा गरी रु.४६१००० देखी रु.११७५००० सम्मको १५देर्ख १६ बषा 
अवतधको प्राइम जीवन उपहार प्लान बीमाको भकु्तानी गरेको छ । कानूनले िोकेभन्दा बाहेकको 
सरु्वधा पदातधकारीले नपाउने हुँदा बीमावापि भकु्तानी भएको रकम सम्बर्न्धिबाट असलु गनुापने रु. 

गो.भौ. नं. रकम 

१७९, २०७७।१।३० 
पुजँीगि 

१०९७२७६ 

५४३, २०७६।९।२८ 
चाल ु

५००००० 

 

 

 

१५९७३६४ 

22.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा 
नगरसभाका सदस्र्ले पाउने सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनुे ब्र्वस्था अनसुार 
सदुरुपर्िम प्रदेश संसदले स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट देहार् बमोर्जम 
रु.५६३१०००।- सरु्वधा वापि भकु्तानी भएको छ । 

तस.नं र्ववरर् प्रमखु/ 

अध्र्क्ष 

उपप्रमखु/ 

उपाध्र्क्ष 

वडाअध्र्क्ष..
९ जना 

कार्ापातल
का सदस्र् 
६ जना 

सभाका 
सदस्र् ३२ 

जना 

जम्मा 

१ बैठक भत्ता ० ० ० ० ० ० 

२ र्ािार्ाि खचा ० ० ० ० ० ० 

३ टेतलफोन,मोबाइल ३६००० २७००० १२१५०० २०२५०० ५७६००० ९६३००० 

४ पसु्िक,परीका, 
ईन्टरनेट 

४५००० ४०५०० ३२४००० १६२००० ५७६००० ११४७५०० 

५ समन्वर् िथा 
सहजीकरर् 

८१००० ६३००० ४८६००० २७०००० ८६४००० १७६४००० 

६ अतितथ सत्कार ९०००० ८१००० ५६७००० ० ० ७३८००० 

७ खानेपानी/तबजलुी
/सरसफाई 

३१५०० २७००० १६२००० १०८००० २८८००० ६१६५०० 

८ चाडपवा खचा २५००० २२५०० १४४००० ५४००० २२४००० ४६९५०० 

 जम्मा ३०८५०० २६१००० १८०४५०० ७२९००० २५२८००० ५६३१०००  

 

23.  खाना िथा र्वर्वध खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को 
बजेट अनमुान आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था 
छ । िर पातलकाले र्स वषा खाना िथा र्वर्वधिफा  मार रु.३४५६४५८।- खचा गरेको छ । 

 

24.  अनगुमन खचाः गाउँपातलकाले बजेट खचा गदाा र्वल भरपाई सर्हिको लेखा राख्न ुपनेमा भ्रमर् आदेश 
वेगर र्वतभन्न समर्को अनगुमन खचा भतन भकु्तान गरेको तनम्न बमोर्जमको रकम तनर्म संगि 
नदेर्खएको रु. 

गो.भौ.नं. र तमति रकम 

२४४, २०७६।८।१ १३९२००० 

९३२, २०७७।३।४ ४९७००० 

 

 

२८३४००० 
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 11 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

दफा 
नं. 

भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

पुजँीगििफा  ९४५००० 

जम्मा २८३४००० 
 

25.  आतथाक सहार्िा – अन्र् सामार्जक सहार्िा कार्ाक्रममा वडागि तसफाररस िथा तनवेदनका आधारमा 
जोर्खममा परेका व्र्र्क्तहरुलाई कार्ार्वतध बनाई रु. १६९७६०३।– नगद बाँडेको देर्खर्ो । 
गाउँपातलकाले वडागि तसफाररस मारको आधारमा बाँतडएको उक्त रकम भैपरर आउने सहार्िा खचा 
कै रुपमा तनजहरुलाई ददएको पाइर्ो । र्स्िो सहार्िा खचा ददन े सम्बन्धमा स्थानीर् सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ मा ब्र्वस्था नभएको देर्खँदा खचा रकम अतनर्तमि देर्खएको रु.  

 

 

 

 

१६९७६०३ 

 • अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग  

26.  अनदुान र्फिाा – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् 
िहमा प्राप्त हनुे समानीकरर् वाहेकका अनदुान खचा नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बर्न्धि 
तनकार्मा र्फिाा गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् (सरुको अनसूुची १२ र २१) अनसुार 
२०७७ असार मसान्िमा अनदुान खचा नभई बाँकी रहेको संघीर् अनदुान रु.६०५३३४८०।९७ 
संघीर् सर्ञ्चि कोषमा िथा प्रदेश अनदुान रु.९५०९८०२।२४ प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा र्फिाा गरेको 
छ।  

 

27.  अनदुानको अनगुमन – सावाजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए 
नभएको एकीन गना अनदुान उपलब्ध गराउने तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुापदाछ । 
पातलकाबाट तबिरर् भएको अनदुानको सर्ह सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन िथा सोबाट 
प्राप्त उपलव्धी मापन गरेको छैन । साथै अनदुान सम्बन्धमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेका छैन 
। िसथा अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट र्विरर् हनुे अनदुानमा 
दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको जीबनस्िरमा सधुार आएको र्र्कन गरी रकमको पूर्ा सदपुर्ोग 
गराउनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

28.  बार्षाक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले सावाजतनक तनकार्ले िोकेको 
सीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाा िोर्कए बमोर्जमको खररद गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना 
िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक 
१० करोडभन्दा बढीको खररद गदाा गरुुर्ोजना िर्ार गनुापने तनर्म ८ ले बार्षाक १० लाखभन्दा 
बढीको खररद गदाा वार्षाक खाररद र्ोजना बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । र्स पातलकाले र्वतभन्न शीषाक 
अन्िगाि वार्षाक रु.१८ करोड ३९ लाख २ हजार पूँजीगि खचा गरेको छ । िर पातलकाले आफ्नो 
खररद तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोर्जम बार्षाक खररद र्ोजना र गरुुर्ोजना 
नबनाई खररद कार्ा गरेको देर्खर्ो । अिः पातलकाले उक्त तनर्मावली बमोर्जम खररद र्ोजना िथा 
गरुुर्ोजना बनाई व्र्वर्स्थि र प्रभावकारी हनुे गरी खररद कार्ा गनुापदाछ । 

 

29.  सवारीसाधन खररद – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालकु संघीर् 
मन्रालर्को पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन 
खररद गनुा पदाछ । अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन 
िथा सम्पिी हस्िान्िरर् सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल 
सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग 
सवारी साधन खररद गना नपाईन े व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार 
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दफा 
नं. 

भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

पातलकाले ३ थान दईु पांग्र ेसवारर साधन खररदमा रु. ७०७७०० बजेटबाट खचा गरेको छ । 

तस.नं सवारी साधन संख्र्ा रकम 

१ मोटरसाइकल ३ ७०७७०० 

 जम्मा  ७०७७००  
 • कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  

30.  आर्को अनमुानः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा 
बजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनु ेआन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्न े
ब्र्वस्था  छ । पातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, 
सेवा शलु्क, दस्िरु वापि अनमुातनि रु.१६६०००००।- प्राप्त हनु े प्रक्षपेर् गरेकोमा आतथाक वषा 
२०७६।७७ मा रु.६४११९४४।- अथााि अनमुान भन्दा ६१.३७ प्रतिशि घटी आर् प्राप्त गरेको 
छ । आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान बरृ्र्द् 
गनेिफा  र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क देर्खएको छ । 

 

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

एकीकृि सम्पर्त्त कर र 
घरजग्गा कर 

- - - 

घरजग्गा वहाल कर ५०००० १६१६६९ ३२३.३९ 

व्र्वसार् कर १०००००० २२८९२७ २२.८९ 

वहाल र्वरौटी शलु्क ५०००० ९४१५४ ५३.१० 

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

 

32.  राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउन े
र्जम्मेवारी कार्ाालर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाबाट रतसद ठेतलहरु छपाई गरेर वडा 
कार्ाालर्मा पठाउन ेगरेको छ। र्सले गदाा व्र्र्क्तहरुले छुटै्ट रतसद छपाउने जोर्खम र्वद्यमान रहन्छ 
। कार्ाालर्ले केही वडाहरुमा स्वाचातलि प्रर्ालीमाफा ि राजश्व असलुी गने कार्ा सरुु गरेकोमा 
आगामी ददनमा रतसद तनर्न्रर् िथा राजश्व असूलीलाई स्वचातलि प्रर्ाली माफा ि ब्र्वस्थापन गने 
कार्ालाई सम्पूर्ा वडाहरुमा र्वस्िार गने सम्बन्धमा र्वशेष ध्र्ान परु्र र्ाउनपुने देर्खर्ो । 

 

33.  राजश्व दार्खला : आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम र्जम्मेवार 
व्र्र्क्तले आफ्नो र्जम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दार्खला गरी से्रस्िा खडा गनुा पने 
व्र्वस्था छ । साथै सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश्व रकम दार्खला नगरेमा सम्वर्न्धि 
िालकु कार्ाालर्ले १० ददन सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन सम्म र्ढला गरेको भए 
१५ प्रतिशि जररवाना गरी सो समेि दार्खला गना लगाउने र १५ ददन भन्दा र्ढलो गरेको भए २५ 
प्रतिशि जररवाना गरी नगद दार्खला गना लगाई कसूरको मारा अनसुार प्रचतलि कानून बमोर्जम 
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दफा 
नं. 

भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

तबभागीर् कारवाही समेि गना गराउन सक्ने व्र्वस्था छ । कार्ाालर् अन्िगाि ९ वटा वडाले प्राप्त 
गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको अवतध तभर दार्खला गरेको छैन । 
र्सरी र्ढला हनु ेगरी राजश्व रकम बैक दार्खला भएको अवतधको कार्ाालर्ले छानर्वन गरी, जररवाना 
रकम असलु गनुापने देर्खन्छ । कार्ाालर्ले सम्पूर्ा वडा कार्ाालर्हरुले प्राप्त गरेको आन्िररक राजश्व 
रकम र बैकमा दार्खला गरेको र्ववरर्मा कार्ाालर्ले र्वशेष ध्र्ान ददनपुदाछ । 

34.  सवारी कर : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा पातलकाले आफ्नो क्षेर तभरका 
सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी दिाा िथा वार्षाक सवारी कर र आफ्नो क्षरेमा आउने सबै प्रकारको 
सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी कर उठाउने उल्लेख भएकोमा र्स बषा २०३५०।– असलुी 
भएको छ। हरेक वषा दिाा हनुे सवारीको अतभलेख राखी कर असूलीलाई प्रभाबकारी बनाउने िफा  
सम्वर्न्धि तनकार्को ध्र्ान जान ुपदाछ । 

 

35.  मनोरञ्जन कर : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा  ६४ बमोर्जम तसनेमा, तभतडर्ो हल, 

सांस्कृतिक प्रदशान हल, संतगि, तथर्टर, मनोरञ्जन, प्रदशान स्थल, ऐतिहातसक स्थलको प्रवेश शूल्कमा कर 
तलनपुने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा २०७६।७७ मा पातलकाले र्स शीषाकमा कूनैपतन कर संकलन 
गरेको पाईएन । र्स पातलकाको क्षेर तभरवाट उठ्न ु पने मनोरञ्जन कर एर्कन गरी असलु 
गनुापदाछ। 

 

36.  दहत्तर बहत्तर शलु्क : सदुरुपर्िम प्रदेशको प्रदेश आतथाक ऐन, २०७६ को दफा ८(३) मा ढंुगा, 
तगट्टी, बालवुा, दहत्तर बहत्तरको संकलनमा अनसुचुी ६ िोकीएको दरमा नघटने गरी शलु्क लगाईने र 
असूल गरीने उल्लेख छ । आ.व. २०७६/७७ मा दहत्तर बहत्तरबाट रु.२९०००००।– आर् 
प्राप्त हनुे प्रक्षेपर् गररएकोमा र्स वषा ठेक्का लाग्न नसकेको कारर् रु.१३३२७२।– मार आम्दानी 
भएको छ । अर्घल्लो आतथाक वषा रु.१०७०००००।– मा ठेक्का लागेकोमा र्स वषा ठेक्का 
नलागेको कारर् सोबाट प्राप्त हनुे आम्दानी गमु्न गएको छ। गाउँपातलकाले समर्मै आर् ठेक्का 
लगाउन ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

 

 • आर्कर एवं मू.अ.कर  

37.  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टी – आतथाक र्वधेर्क, २०७६ ले मू.अ.कर ऐन, २०५२ मा गरेको संशोतधि 
ब्र्वस्था एवं मू.अ.कर तनर्मावली, २०५३ को २१ औ संशोधनअनसुार ६(ग) को थप ब्र्वस्थाले 
कार्ाालर्ले ठेक्का, परामशा, सामान आपूतिामा आपूािकलाई तबजकअनसुार थप भकु्तानी हनुे मूल्र् 
अतभबरृ्र्द् कर रकमको ५० प्रतिशिले हनुआउने रकम कार्ाालर्बाट भकु्तानी खचा लेख्दा कट्टा गरी 
सम्बर्न्धि आपूािकको स्थार्ी लेखा दिाा रहेको आन्िररक राजस्व कार्ाालर्को कोडमा न ै दार्खला 
गनुापने ब्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले भकु्तानीमा थप ददएको म.ुअ.कर रकमको ५० प्रतिशिले हनुे 
रकम कट्टा नगरी परैु म.ुअ.कर भकु्तानी ददएको देर्खर्ो । परीक्षर् भएका भौचरहरुको आधारमा 
देर्खएका उल्लेखनीर् मू.अ.कर कट्टी नगरेको कर रकमको म.ुअ.कर समार्ोजन प्रमार् पेश गनुापने 
अन्र्था असलु हनुपुने रु. 
 

गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनकेो नाम भकु्तानी रकम म.ुअ.कर कर 
रकम 

५० प्रतिशि 
रकम 

र्वजक नं. 

६।०७६।६।१० एल बी कम्प्र्टुर सेन्टर ४२४,३०० ४८८१३ २४,४०७  
८।०७६।६।१० आर्षु कम्प्र्टुर टे्रड एण्ड 

सप्लार्सा 
४९८,००० ५७२९२ २८,६४६  
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दफा 
नं. 

भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

१०।०७६।६।१० एल बी फतनाचर उद्योग ४५५,९५० ५२४५४ २६,२२७  
१२।०७६।६।१० अर्फस फतनातसङ ३५५,५०० ४०८९८ २०,४४९  
१५।०७६।६।१० गंगा जमनुा तग्रल उद्योग।न्रू् 

बडीमातलका तनमाार् सेवा  
४८४,३९१ ५५७२६ २७,८६३  

२०।०७६।६।११ श्री इन्द्र धन ुअछाम तनमाार् 
सेवा 

४८१,५६० ५५४०० २७,७००  

२२।०७६।६।११ अतमक्षा टे्रडसा एण्ड 
सप्लार्सा 

४७८,९४९ ५५१०० २७,५५०  

३६।०७६।६।१३ जेतबन तनमाार् सेवा ४८४,१०९ ५५६९४ २७,८४७  
३८।०७६।६।१३ राजेन्द्र तनमाार् सेवा १९६,१८८ २२५७० ११,२८५  
७२।०७६।८।११ तब एण्ड बी कन्स्ट्रक्सन/बी 

एण्ड बी टे्रड एण्ड सप्लार्सा 
२१८,५१९ २५१४० १२,५७०  

२२।०७६।६।२१ कोड फ्रू्जन प्रा.ली.  ktm ४४०००० ५७२०० २८६०० ०२ 
१२०१।०७७।३।
३१ 

स्वेि भैरव टे्रडसा, दगुौली  ४४०००० ५७२०० २८६०० १९२ 

११७४/07७/०३/
३० 

जी एण्ड जी इन् नोभेसन, 
टीकापरु 

२९७५०८ ३८,६७६ १९,३३८ 
 

१९,२०७७/३/२९ कृर्ष एग्रोभेट फमा, कैलाली ५४४८३० ७०८२७ ३५४१४ 
 

जम्मा ३१७८९६ 
  

38.  तनमाार् सामग्रीः कार्ाालर्ले देहार् अनसुार ह्यमुपाइपसमेिका तनमाार् सामग्री खररद गरेको छ । 
र्सरी सामग्री खररद गनुापूवा स्वीकृि लागि अनमुान अनसुार प्रर्ोग हनुे र्ोजनासमेि तनर्िि गनुापनेमा 
वडाबाट माग भई आएको आधारमा तनमाार् सामग्री खररद गरेको देर्खर्ो । र्सरी वडागि मागका 
आधारमा खररद भएका रु.  मूल्र्का ह्यमुपाइपसमेिका तनमाार् सामान प्रार्वतधकबाट नापी र्किावमा 
खचा जनाई र्ोजनाको तबल अनसुार र्जन्सीबाट र्स्िा सामान खचा घटाउन ु पनेमा उक्त सामानहरु 
र्जन्सीमा मौज्दाि समेि नदेर्खएकाले खररद गरेका सामानहरु र्हनातमना हनु ेर्स्थति देर्खर्ो । र्सरी 
खररद भएका पररमार्का तनमाार् सामग्रीहरु कहाँ कुन अवस्थामा छन,् र्र्कन गरी आगामी वषाको 
कार्ाक्रममा उपर्ोग गरी खचा गरेको प्रमार् पेश हनुपुने रु. 
गो. भौ. नं. र तमति आपिुाक सामान भकु्तानी रकम 

१७५,२०७७।१।२८ सेिी ह्यमुपाइप िथा र्वद्यिु पोल उद्योग प्रा.तल. ह्यमुपाइप २८४७४९ 
१७६,२०७७।१।२८ कैलाली कंर्क्रट इन्डर्स्ट्रज प्रा.तल.  २९९००३ 
१७७,२०७७।१।२८ मातलकाजुान ह्यमुपाइप एण्ड कंर्क्रट उद्योग  ४९४३९२ 
१८७,२०७७।१।२८ चके्रश्वरी र्वजनेश प्रा.तल.  ४९८०१३ 
१९४,२०७७।२।३० भागेश्वर ह्यमुपाइप इन्डर्स्ट्रज प्रा.तल.  ४७६७१३ 
१९५,२०७७।२।३० मातलकाजुान कंर्क्रट उद्योग  ४७४३९७ 
१९६,२०७७।२।३० रामदिु कंर्क्रट उद्योग  ४८६४४२ 
१९७,२०७७।२।३० श्रीपरु ह्यमुपाइप इन्डर्स्ट्रज प्रा.तल.  ४५२७३९ 
१९८,२०७७।२।३० बदागोररर्ा ह्यमुपाइप एण्ड कंर्क्रट उद्योग प्रा.तल.  ४७७७०९ 
२००,२०७७।२।३० सेिी ह्यमुपाइप िथा र्वद्यिु पोल उद्योग प्रा.तल.  २९०७२६ 
३२०, २०७७।३।२५ र्वशाल ह्यमुपाइप उद्योग  ४८६१८१ 
३६५, २०७७।३।२५ मातलकाजुान ह्यमुपाइप एण्ड कंर्क्रट उद्योग  ४८६८७१ 
३६७,२०७७।३।२९ सेिी ह्यमुपाइप िथा र्वद्यिु पोल उद्योग प्रा. तल.  ७८५८१ 
३७०,२०७७।३।२९ दाङ भ्र्ाली ह्यमुपाइप एण्ड कंर्क्रट इण्डर्स्ट्रज  ४८४०५८ 
३७१,२०७७।३।२९ बैजनाथ कंर्क्रट उद्योग  ४७०३०२ 
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दफा 
नं. 

भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

४०९,२०७७।३।३१ र्हमांश ुकंर्क्रट उद्योग  ४८५१४२ 
४०९,२०७७।३।३१ ररजन ह्यमुपाइप िथा कंर्क्रट उद्योग  ४६९४१५ 
४२३,२०७७।३।३१ र्ोजना मटेल उद्योग पम्पसेटको 

सामान 
३८२१८२ 

जम्मा ७५७७६१५  
39.  सौर्ावत्ती जडानः र्वतभन्न वडाहरुमा सौर्ावत्ती जडान गना देहार्बमोर्जमका  सप्लार्साहरुलाई सम्झौिा 

गरी भकु्तानी भएकोमा लेखापरीक्षर्को क्रममा सम्बर्न्धि सप्लार्रको फाइलमा संलग्न फोटोहरु एउटै 
पाइएकाले सौर्ाबत्ती जडान भए नभएको र्र्कन गना सर्कएन । सो सम्बन्धमा गाउँपातलकाले 
आवश्र्क छानवीन गरी प्रमार् पेश गनुापने अन्र्था असलु गनुापने रु. 
गो. भौ. नं. र तमति आपिुाक भकु्तानी रकम 

३१४,२०७७।३।२५ स्नेहा टे्रड एण्ड सप्लार्सा ४९९०६८ 
३१५,२०७७।३।२५ द मातलका इन्टरप्राइजेज २४९५२९ 
३१३,२०७७।३।२५ सतमर टे्रड सेन्टर ४९९०६८ 
२९६,२०७७।३।२५ संजर् टे्रड एण्ड सप्लार्सा ४९१८७७ 

जम्मा १७३९५४२  

 

 

 

१७३९५४२ 

40.  टुक्रा पारी खररदः सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पधाा तसतमि हनुेगरी टुक्रा 
पारी खररद गना नहनुे उल्लेख छ । कार्ाालर्ले र्स आ.व.मा र्वतभन्न वडामा सौर्ा वत्ती जडान 
गनाको लातग ४ टुक्रा बनाई रु.१७३९५४२।- र र्वतभन्न वडाको लातग ह्यमुपाइप खररद गदाा १७ 
टुक्राबाट खररद गरी रु.७१९५४३३।- भकु्तानी ददएको छ । एउटै प्रकृतिको कामको एकमसु्ट 
लगि अनमुान स्वीकृि गराई बोलपरद्वारा र्स्िो कार्ा गराउनपुनेमा लागि अनमुान कै हाराहारीमा 
कार्ा गराउँदा थप व्र्र्भार परेको अवस्था देर्खर्ो । खररद कार्ामा सबैको सहभातगिा र 
संलग्निालाई प्रोत्सार्हि गरी तनमाार् कार्ा तमिव्र्र्ी प्रतिस्पधी, गरु्स्िररर् बनाउनेिफा  कार्ाालर्ले 
ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

 प्रदेश  र्वशेष अनदुान  

41.  बढी भकु्तानीः प्रदेश र्वशेष अनदुान (दोस्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्ार्वतध २०७६ को ८(३) मा र्वशेष 
अनदुानअन्िगािका कार्ाक्रममा उपभोक्ताको २० प्रतिशि लागि साझेदारी हनुपुने उल्लेख छ । 
र्वशेष अनदुान अन्िगािका देहार्का आर्ोजनाहरुमा कार्ार्वतधबमोर्जमको उपभोक्ताको साझेदारीको 
अंश कट्टा नगरी भकु्तानी ददएकाले उपभोक्ता सतमतिलाई बढी भकु्तानी भएको रकम सम्बर्न्धि 
उपभोक्ता सतमतिबाट असलु गनुापने रु. 

गो. भौ. नं. र तमति उपभोक्ता सतमति कट्टी हनुपुने कट्टी भएको  घटी कट्टी 
१०,२०७७।३।२५ तमलन चोकदेखी मकरीचोक ढल 

तनकास तन.उ.स. 
३०९३५१ १८१७५७ १२७५९४ 

१४,२०७७।३।२५ मनुवुा स्वास्थर् चौकी तन.उ.स. ३०९०७५ १४८०२६ १६१०४९ 
२३,२०७७।३।३१ कंचनपरु सामदुार्र्क स्वास्थर् 

इकाई भवन तनमाार् उ.स. 
३८३४७२ २०५९२४ १७७५४८ 

जम्मा ४६६१९१ 
 

 

 

 

 

४६६१९१ 

42.  गो.भौ. नं. १९- २०७७।३।३० उपभोक्तालाई िोर्कएको काम सम्पन्न भएपतछ सम्पन्न भएको 
कामको नापजाच एवं कामसँग सम्बर्न्धि र्वलभपााई जाँच गरी वास्िर्वक खचाको आधारमा रकम 
भकु्तानी ददन ु पदाछ । भगविी मेतडकलदेर्ख हाप्रपेलुसम्म बाटो ग्राभेलको कार्ासम्पन्न प्रतिवेदनमा 
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दफा 
नं. 

भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

७३१.७४ घ.तम. ग्राभेल गरेको उल्लेख छ भने खररद र्वलमा ५४३ घ.तम. ग्राभेल खररद गरेको 
उल्लेख छ । खररद गरेभन्दा १८८.७४ घ.तम. बढी ग्राभेलको पररमार् र्वलमा चढाई प्रतिघनतमटर 
रु.११९६.७ का दरले रु.२२५८६५।- बढी भकु्तानी तलएको देर्खर्ो । ग्राभेल खररद गररएकै 
परीमार्मा मार र्वलमा चढाई सोही आधारमा ठेक्का र्वल र कार्ा सम्पन्न िर्ार गरी सम्झौिा 
अनसुारको अनपुािमा रकम भकु्तानी ददनपुनेमा लागि अनमुानको आधारमा र्वल एवं कार्ा सम्पन्न 
प्रतिवेदन िर्ार गरी उपभोक्तालाई लाभ पउुने उद्देश्र्ले बढी रकम भकु्तानी ददएको देर्खदा तनमाार् 
कार्ाको नाप जाँच गने प्रार्वतधक कमाचारी, अनगुमन गने पदातधकारी एवं तसफाररस किाालाई समेि 
र्जम्मवेार वनाई बढी भकु्तानी भएको रकममा उपभोक्ताको अनपुातिक कट्टी गरी बढी भकु्तानी भएको 
रकम असलु उपर गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

२२५८६५ 

43.  अधरुो बजेट र्वतनर्ोजनः गाउँपातलकाले िपतसलबमोर्जमका र्वतभन्न भवन िथा मर्न्दर आर्ोजनामा 
न्र्नुमारामा बजेट र्वतनर्ोजन भएकाले सोहीअनसुार र्प्लन्थ लेभल र र्पल्लरसम्मको कार्ाको मार 
लागि अनमुान िर्ार गरी उपभोक्तामाफा ि कार्ा गराएको छ । उपभोक्तामाफा ि हनुे कार्ामा आगामी 
वषामा उक्त आर्ोजनाहरुमा बजेटको सतुनर्िििा नहनुे हुँदा त्र्स्िा अधरुा आर्ोजनामा गररएको लगानी 
खेर जान ेअवस्था हनुे हुँदा गाउँपातलकाले बजेट र्वतनर्ोजन गदाा ध्र्ान परु्र र्ाउनपुदाछ । 

तस.नं. आर्ोजना बजेट खचा 

१ र्वश्वनाथ बाबा मर्न्दर  ४८७५०० 

२ मर्हमा कृर्ष्चर्न चचा १४६२५०० 

३ र्शव पावािी मर्न्दर ९७५००० 

४ नवददप ज्र्ोति मर्हला वचि िथा 
सहकारी संस्था तल. भवन 

९६७८२१ 

५ रामजानकी मर्न्दर १५००५५२ 
 

 

 • उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा  

44.  प्रार्वतधक तबल र कार्ा सम्पन्नः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद 
सम्झौिा अनसुार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाा 
प्रार्वतधक नापजाँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भकु्तानी 
गनुापने ब्र्वस्था रहेको छ । उपभोक्ता सतमतिहरुबाट सञ्चातलि र्ोजनाको ठेक्का तबलहरुमा लागि 
अनमुान र वास्िर्वक कामको मूल्र्ाङ्कनमा बरावर पररमार् र रकम उल्लेख भएको देर्खन्छ । लागि 
अनमुान बरावर न ै मूल्र्ाङ्कन भएको देर्खएकाले वास्िर्वक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा 
आश्वस्ि हनु सक्ने अवस्था देर्खएन । प्रार्वतधकले पेश गने कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्ा सम्पन्न 
गनुापने तमति र कार्ा सम्पन्न भएको तमति लगार्िका इर्न्जतनर्ररङ नम्र्स अनसुार तबलमा खलुाउनपुने 
िथर्ाङ्क उल्लेख गरेको पाईएन । र्सले गदाा कुन काम कर्हले सम्पन्न गनुापने र िोर्कएको अवतधमा 
सम्पन्न भए/नभएको र्वषर्मा र्र्कन हनु नसर्कएको हुँदा प्रार्वधकले इर्न्जतनर्ररङ नम्र्स अनसुारको 
उपभोक्ता सतमतिको तबल बनाउँदा नापजाँचलाई वास्िर्वक कार्ासम्पादनमा आधाररि बनाउनपुदाछ । 

 

45.  लागि सहभातगिा — पातलकाले आर्ोजना/कार्ाक्रम छनौट गदाा उपभोक्ता सतमतिको िफा बाट नगद 
लागि सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद सहभातगिा िोर्कएको अवस्थामा 
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दफा 
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भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

सहभातगिा वापिको रकम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको खािामा दार्खला गरी सो को भौचर प्राप्त 
भएपतछ मार उपभोक्ता सतमतिसँग र्ोजना सम्झौिा गनुापने गनुापदाछ । िर पातलकाले लागि 
सहभातगिा सर्हिका लागि अनमुान िर्ार गरेको देर्खएन ् । अिः नगद लागि सहभातगिा जटु्ने 
आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुदाछ । 

 सशिा कार्ाक्रमिफा   

46.  संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्ाक्रम (चालिुफा ) 
औषधी खररद सम्बन्धमाः (गो.भौ.नं. १३५-०७७।३।१५) 
आधारभिू िथा आकर्स्मक सेवाको लातग तमति २०७७।०२।१९ को सम्झौिा अनसुार र्हल्स मेडी 
सप्लार्सा कारकादो बाँके नेपालगन्जबाट ४७ प्रकारका तबतभन् न पररमार्का औषधी खररद गरी रु. 
९,९६,६१५।४० बजेट खचा लेखेको पाइर्ो । िापतन आपूतिा गररएका औषधीहरु िोर्कएको 
स्पेतसर्फकेशन, गरु्स्िर पररमार् एंव मापदण्ड बमोर्जमको प्रर्ोग र्ोग्र् अवतध बाँकी रहेका छन भन् न े
प्रार्वतधक ररपोटा संलग्न गरेको पाइएन । र्सथा साबाजतनक खररद तनर्मसम्मि छ भन् न सर्कएन ।  

 

47.  गो.भौ.नं.२५।०७६।८।२९   ६५।०७६।१०।०५ माि ृिथा नवर्शश ुकार्ाक्रम अन्िगाि आमा 
सरुक्षा, न्र्ानो झोला, तभटातमन के, सल्फेट सोतडर्म, ग्लकुोनेट र तनःशलु्क गभापिन कार्ाक्रमको 
रकम तनकासा पठाएको कार्ाालर्बाट सोको प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त गरी अनदुान रकमको उपर्ोग र 
प्रभावकाररिा सम्बन्धमा अनगुमन गररन ुपदाछ।  
स्वास्थर् चौकीको नाम रकम 

जानकी नगर स्वास्थर् चौकी  १५२,००० 
मनुवुा स्वास्थर् चौकी २०७,२०० 
पथरैर्ा स्वास्थर् चौकी १०९,२०० 
दगुौली स्वास्थर् चौकी २३८,४०० 
जम्मा ७०६,८००  

 

 

 

७०६८०० 

48.  प्रदेश आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०७६ को तनर्म ३७(३) अनसुार खचाको बील भरपाई वा 
खचा पषु्टर्ाई आधार प्रमार् संलग्न राखी बजेट खचा लेख्न ु पनेमा तनम्नानसुार कैर्फर्ि बेहोरा 
देर्खएकोले उक्त खचा तनर्तमि छ भन् न सर्कएन ।  
गो.भौ.नं.। 
तमति  

र्ववरर् रकम  कैर्फर्ि  

संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्ाक्रम (चालिुफा ) 
५४।०७६।१
०।८ 

सामदुार्र्क र्वद्यालर्का 
र्वद्याथीहरुको लातग  १० वटा 
र्वद्यालर्को खािामा ददवा खाजा 
बापिको रकम तनकासा 

११,७४,५०० कर्हलेदेर्ख कर्हलेसम्मको लातग 
तनकासा पठाएको हो उक्त 
अवतधमा र्वद्याथीले ददवा खाजा 
उपभोग गरेको आश् वस्ि हनु े
प्रमार् नरहेको ।  

११३।०७७।
२।२० 

सामदुार्र्क र्वद्यालर्का 
र्वद्याथीहरुको लातग ३३ वटा 
र्वद्यालर्को खािामा ददवा खाजा 
बापिको रकम तनकासा । 

४३,६०,१०० कर्हलेदेर्ख कर्हलेसम्मको लातग 
तनकासा पठाएको हो उक्त 
अवतधमा र्वद्याथीले ददवा खाजा 
उपभोग गरेको आश् वस्ि हनु े
प्रमार् नरहेको ।  

७६।०७६।१ र्वद्यालर् शैर्क्षक गरु्स्िर एवं २,९७,००० कार्ा प्रगति प्राप्त नभएको ।  

 

 

१२६०७२२६ 
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 18 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

दफा 
नं. 

भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

१।२२ कार्ाान्र्वनका लातग प्रोत्साहन 
अनदुान तनकासा । 

९४।०७६।१
२।२८ 

र्शक्षािफा का ३ जना 
कमाचारीहरुको चैरको महंतग 
भत्ता िलब खचा शीषाकबाट 
गरेको ।  

६,००० खचा शीषाक फरक परेको ।  

१००।०७७।
२।२ 

र्शक्षािफा का ३ जना 
कमाचारीहरुको बैशाखको महंतग 
भत्ता िलब खचा शीषाकबाट 
गरेको ।  

६,००० खचा शीषाक फरक परेको ।  

१०३।०७७।
२।४ 

स्वास्थर्िफा का ३१ जना 
कमाचारीहरुको पोशाक भत्ता 
िलबबाट खचा लेखेको ।   

३,१०,००० खचा शीषाक फरक परेको ।  

११२।०७७।
२।२० 

सामार्जक परीक्षर् र र्वद्यालर् 
सधुार र्ोजनाको रकम तनकासा 
। 

९,३५,००० सामार्जक परीक्षर् गराएको र 
र्वद्यालर् सधुार र्ोजना 
कार्ाान्वर्नको प्रगति प्राप्त नभएको  

११४।०७७।
२।२० 

र्शक्षर् तसकाई सामाग्री बकु 
कनारको लातग ३३ र्वद्यालर्मा 
रकम तनकासा 

१५,७१,२०० प्रगति प्रतिवेदन पेश नभएको ।  

१५५।०७७।
३।२४ 

जनिा नमूना मा.र्व. जानकी ४ 
लाई कार्ा र्ोजनाको आधारमा 
पूवााधार र्वकासको रकम तनकासा  

२६,५०,००० कार्ा र्ोजना बमोर्जमको कार्ा 
प्रगति प्राप्त नभएको ।  

१५७।०७७।
३।२४ 

र्शश ु मा.र्व. जानकी ६ लाई 
र्वतभन् न र्वषर्का र्कड्स 
व्र्वस्थापनको रकम तनकासा । 

५०,००० प्रगति पेश नभएको ।  

१६९।०७७।
३।२५ 

आमा सरुक्षा कार्ाक्रमको रकम 
तनकासा पे.फ. (दगुौली स्वास्थर् 
चौकी) । 

१,०८,००० खचाका फाँटवारी नरहेको ।  

संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्ाक्रम पूजँीगििफा ः 
२३।०७७।३
।२४ 

वडा नं. १ मा १७ थान सोलार 
सेट खररदको बील भकु्तानी । 

३,४०,०२६ सोलार सेट जडान भई कार्ा 
सम्पन् न भएको प्रमार् नरहेको।  

४३।०७७।३
।३१ 

वडा नं.३, ६ र ९ मा तबउ 
तबजन र्विरर् सम्बन्धी १५ जना 
पदातधकारी कमाचारीहरुलाई 
अनगुमन भत्ता खचा लेखेको । 

२३,८०० खचा लेख् न तमल्ने आधार प्रमार् 
नरहेको ।  

२२।०७७।३
।२३ 

रार्िर् मा.र्व.पाथामरको भवन 
तनमाार्को बील भकु्तानी ।  

७७५,६०० नापी र्किाब नरहेको ।  

जम्मा १२६०७२२६   
49.  संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्ाक्रम पूजँीगििफा ः 

३७।०७७।३।२९ नमूना र्वद्यालर् र्वकास एवं सञ्चालन तनदेर्शका २०७४ बमोर्जम स्थानीर् 
िहले स्वीकृि नमूना र्वद्यालर् र्वकास र्ोजनाको पररतधतभर रही संघीर् वा प्रदेश सरकारले उपलब्ध 
गराएको अनदुान समर्मै तनकासा गरी स्थानीर् सरकारको स्रोि समेि समावेश गरी शैर्क्षक र भौतिक 
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दफा 
नं. 

भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

पूवााधार र्वकास गराउन सक्ने उल्लेख छ । जस अनसुार र्ो बषा कार्ाालर्ले जनिा नमूना मा.र्व. 
जानकी ४ को तसतभल बैंक दगुौलीमा रहेको बैंक खािामा रु. १,०७,८७,६५९ तनकासा ददई उक्त 
खािामा रहेको रु. १,३४,३७,६६० गाउँपातलकाको फुकुवाको तसफाररसपर नआएसम्मको लातग 
रोक्का गरी ददन ुहनु अनरुोध गरेको पाइर्ो । र्स आ.ब.मा नेपाल सरकार शसिा अनदुान अन्िगाि 
प्राप्त बजेट उक्त र्वद्यालर् भवन तनमाार्  सम्बन्धमा लागि अनमुान र भएको सम्झौिा बमोर्जमको 
कार्ा सम्पादनको आधारमा बजेट खचा लेख्न ुपनेमा भवन तनमाार्का लातग समेि भनी प्राप्त बजेट खचा 
लेख् न ु मनातसब देर्खएन । अिः र्वद्यालर्को अधरुो र नर्ाँ भवन तनमाार् सम्बन्धी कार्ाालर्बाट 
तनरीक्षर् अवलोकन गरी तनर्मानसुारका फाँटवारी र प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त गरी तनकासा ददएको 
अनदुान रकमको उपर्ोग र प्रभावकाररिा सम्बन्धमा अनगुमन हनु ुपदाछ ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

१०७८७६५९ 

50.  (गो.भौ.नं. ४४, ०७७।३।३१) रार्िर् मा.तब. अमौरा जानकी ५ को र्वद्यालर् भवन भौतिक ममाि 
(रेट्रो र्फर्टङ्ग) को लातग कार्ा सम्पादनको आधारमा बजेट खचा लेख् न ु पनेमा कार्ाालर्बाट भवन 
तनमाार् सम्बर्न्ध तनरीक्षर्, अवलोकन गरी तनर्मानसुार सम्झौिा बमोर्जमका फाँटवारी/प्रतिवेदन प्राप्त 
गरी तनकासा ददएको र्वशेष अनदुान रकमको उपर्ोग र प्रभावकारीिा सम्बन्धमा अनगुमन हनु ु
पदाछ।  ८,८२,००० 

51.  अधरुो आर्ोजनाः र्सै आ.ब. तभर सम्पन् न गने शिामा भएका सम्झौिा बमोर्जमका तनम्नानसुार 
र्ोजना/कार्ाक्रमहरु सम् पन् न नभई अधरैु रहेको पाइर्ो । र्ोजना/कार्ाक्रम तनधााररि समर्मै सम् पन् न 
गने गराउनेिफा  सम्बर्न्धि तनमाार् व्र्वसार्ी, उपभोक्ता सतमतिसँगको समन्वर्मा कार्ाक्षमिाका साथ 
लातग सरोकारवालाहरुलाई लाभार्न्वि गराउन कार्ाालर्को पहलकदमी हनु ुजरुरी देर्खन्छ ।  
गो.भौ.नं.।
तमति 

र्ोजना/कार्ाक्रम सम्झौिा भकु्तानी तनमाार् 
व्र्वसार्ी 

२२।०७७
।३।२३ 

रार्िर् मा.तब.पाथामार भवन 
तनमाार् 

१२१८४६९ ७७५६०० भवन तनमाार् 
उपभोक्ता 
सतमति 

३८।०७७
।३।३० 

स्वास्थर् चौकी भवन तनमाार्, 
जानकी ३ 

४२९९४९७ ८५५१७८ जर् प्रभ ु
तनमाार् सेवा 

४१।०७७
।३।३१ 

जेष्ठ नागररक तमलन केन्द्र 
भवन तनमाार् जानकी ९ 

४३४०२०५ २०४०६७३ भवन तनमाार् 
उपभोक्ता 
सतमति 

    

 

52.  गो. भौ. नं. ४३, ०७७।३।३१ र्स गाउँपातलकाका वडा नं. ३, ६ र ९ मा तबउ तबजन र्विरर् 
सम्बर्न्ध अनगुमन गरेको भनी कार्ाालर्का १५ जना पदातधकारी/कमाचारीलाई अनगुमन प्रतिवेदन 
बेगर भ्रमर् भत्ता खचा लेख् न तमल्ने आधार प्रमार् नदेर्खएको रु. २३,८०० 

53.  अधरुा आर्ोजना – आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २६ अनसुार र्ोजनाहरुको 
भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको सामरु्हक समीक्षा गनुापने र र्सरी गररने समीक्षामा प्रगति कम हनुकुा प्रमखु 
कारर्हरु र सोको तनतमत्त र्जम्मेवार व्र्र्क्तको पर्हचान गनुापने, त्र्स्िो समीक्षामा सधुारका लातग 
चाल्न ुपने कदमहरु र र्जम्मेवार व्र्र्क्त उपर गनुापने कारबाही समेि उल्लेख गनुापने व्र्वस्था छ । 
र्स स्थानीर् िहले र्ो वषा देहार्अनसुार रु.४५३१९१५९।- का ६ र्ोजनाको कार्ा सम्पन्न हनु 
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नसर्क र्जम्मेवारी सारेको छ । र्स प्रकारको दार्र्त्व तबगि वषाहरुको समिे सादै आएको छ । 
र्सरी कानून र्वपरीि सम्झौिा गरी बषौसम्म पतन सम्पन्न नगरी अधरुो रहन गएको उपर्कु्त 
देर्खएन।  

गो. भौ.नं. र 
तमति 

र्ववरर् तनमाार् 
व्र्वसार्ी 

सम्झौिा  सम्पन् न 

४०, 
०७६।६।१४ 

 

वडा नं. ५ अमौरी चोकदेर्ख वडा 
नं. ८ जदपुरु रोड कालोपरे गने 
काम 

श्री साई 
कन्स्ट्रक्शन 

३३,३६,०८७ ० 

४१, 
०७६।६।१४ 

 
कञ् चनपरु पलु बंजररर्ा वडा नं.२ 

सडक कालोपरे गने काम 

श्री साई 
कन्स्ट्रक्शन 

६६,६८,९२९ २९,४०,६०५ 

३१२, 
०७७।३।२५ 

 

११०।०७६।१
०।८ 

 

लार्कपरु सूवर्ापरु भागरैर्ा ८ 
बाट अमराविी फार्र लाइन रोड 

तनमाार् कार्ा 

शाही 
कन्स्ट्रक्सन 

सतभासेज कम्पनी 
प्रा.तल. 

११४,६७,८७२ ६७,२६,५३९ 

३१०।०७७।३
।२५ 

११४।०७६।१
०।१० 

कभडाहल तनमाार् सेवा 
बंगलामखुी/र्ट.
तड.आर जे.तभ. 

१८४,१६,२५० ९०,९२,३४५ 

३४१।०७७।३
।२५ 

११६।०७६।१
०।११ वडा नं. ७ शर्हद गेटदेर्ख वडा 

कार्ाालर्सम्म कालोपरे गने कार्ा 

एम. एस. 
कन्स्ट्रक्सन 
प्रा.तल. 

३२,४७,२८६ ८२०,७५५ 

३८८।०७७।३
।३० 

४४८।०७७।३
।३१ 

ओम शार्न्ि भवन तनमाार् 
जानकी १ 

उपभोक्ता 
सतमति 

२१,८२,७३५ ११,५०,६२५ 

 
54.  गो.भौ.नं. ११०।०७६।१०।८ र ३१०।०७६।३।२५ लार्कपरु सूवर्ापरु भागरैर्ा ८ वडा अमराविी 

फार्रलाइन रोड तनमाार् कार्ाका तनमाार् व्र्वसार्ी शाही कन्स्ट्रक्सन सतभासेज कम्पनी प्रा.तल.को 
प्रथम र दोस्रोको रतनङ्ग बील बमोर्जम र्ो वषा रु. ६७,२६,५३१।९३ भकु्तानी भएकोमा नेपाल 
इन्स्र्ोरेन्स क. तल. का संलग्न कर तबजक बमोर्जम रु. ६६,११९ मार भकु्तानी ददन ुपनेमा रु. 
७५,००० भकु्तानी ददएकोले बढी भकु्तानी गरेको रकम असूल गनुापने रु.   

 

 

 

 

८,८८१ 

55.  गो.भौ.नं. १२८।०७६।११।१ गहुँको तबउ र्विरर् कार्ाक्रम बमोर्जम तबतभन् न कृषकहरुलाई ३००० 
के.जी. गहुँको तबउ तबिरर् गरेकोमा भपााई बमोर्जम तस.नं. १७ का सन्िोष चौधरीले ५२ के.जी. 
गहुँको तबउ बझेुको भपााई बेगर खचा लेखेको रकम असूल गनुापने रु. 

 

 

३,६४० 

56.  गो.भौ.नं. ४४८।०७७।३।३१ ओम शार्न्ि भवन तनमाार् उपभोक्ता सतमति जानकी १ सँगको 
सम्झौिा बमोर्जम रु. २१,८२,७३५ को स्वीकृि लागि अनमुान बमोर्जम कार्ाालर्बाट रु. 
१९,५०,००० मार भकु्तानी गने शिा रहेकोमा रु. ११,५०,६२५ मारको कार्ा सम्पन् न गरी रु. 
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१०,२७,८५३ मार भकु्तानी गनुापनेमा रु.१०,३१,४२३ भकु्तानी गरेकोले बढी भकु्तानी रकम असलु 
गनुापने रु. 

 

३,५७० 

57.  गो.भौ.नं. ४१।०७६।६।१७ र ३१२।०७७।३।२५ Upgrading the Kari chapur Pul to Bardiya 

road  कालोपरे गने कार्ामा sub base (ग्राभेल) को पररमार् ठेक् का सम्झौिामा ११३४ 
घ.मी.(९४५×०.२=११३४) रहेकोमा उक्त सडक ९ तमटर ग्राभेल राख् नपुने भन् ने ४ नं. वडाका 
स्थानीर् जनिाको माग बमोर्जम उक्त कामको कूल पररमार् (९४५×९×०.२=१७०१) घ.मी. 
भएकोले तनमाार् कार्ामा ५६७ घ.मी. ग्राभेल पररमार् थप गरी भेररर्सन स्वीकृि गने तनर्ार् गरेकोले 
तनमाार् व्र्वसार्ी श्री साइ कन्स्ट्रक्सन र्टकापरु १ ले ठेक् का सकारेकै BOQ बमोर्जमकै दररेटमा 
कार्ा गराउन पतन उक्त कार्ामा शरुु पररमार्को ५० प्रतिशि थप गदाा मूल्र् अतभवृर्र्द् कर वाहेक 
रु. ५,१०,३०० बढी खचा हनुे र्स्थति देर्खर्ो । स्थानीर् जनसमदुार्हरुसँग समन्वर् र समझदारी 
बेगर सडक तबस्िारको ठेक् का सम्झौिा गदाा ित्काल भेररएसन गनुा परेको देर्खएकोले शरुुमै 
प्रकृर्ागि ररु्टको कारर् र्स्िो भएको र कार्ाालर्बाट सडकको तडपीआर तडटेल सभे चरर्कै ध्र्ान 
नपगेुको पाइर्ो । अिः र्जम्मेवार पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाई थप व्र्र्भार न्र्नुीकरर् गने 
गराउनेिफा  कार्ाालर्को पहल हनु जरुरी देर्खन्छ ।   

 

58.  र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिा - स्थानीर् िह अन्िगाि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा दरबन्दी अनसुार 
र्शक्षकको पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िह अन्िगाि र्वतभन्न 
िहका ३३ सामदुार्र्क र्वद्यालर् रहेको छ । उक्त र्वद्यालर्हरुमा २०२ र्शक्षक दरवन्दी रहेकोमा 
१९३ पदपतुिा रहेको छ भने पदपतुिामध्रे् ९० करारबाट पतुिा िथा ९ दरवन्दी ररक्त रहेको छ । 
दरबन्दी बमोर्जम र्शक्षक पदपूतिा गनेिफा  गाउँपातलकाले ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

59.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम –  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी 
प्रत्र्ाभूि गराउन एवम ् सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार 
ल्र्ाउन ेउद्देश्र्ले स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्री 
रोजगार कार्ाक्रम संचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम गाउँपातलकाले बेरोजगारको 
िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, सचुीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, 
कामका लातग रोजगार कार्ाक्रममा संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ाालर्ले 
बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेको छैन/बेरोजगारको सूर्चमा समावेशलाई प्रथतमर्ककरर् गरेको 
छैन । कामका लागी रोजगार कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नका लातग तनदेर्शकामा उल्लेर्खि व्र्वस्थाहरुको 
पालना नगरी र्ोजनाको छनौट अगावै औजार खररद भएको, खररद भएको औजारहरुको र्जन्सी 
दार्खला नभएको, अत्र्ातधक संख्र्ामा र्ोजना छनौट भएको, पूवााधार एवम ् अन्र् र्वकास तनमाार्का 
लातग अतधकाँश र्ोजना छनौट नभई, अनतु्पादनमलुक कार्ा गराउने गरी र्ोजना छनौट भएका छन ्। 
साथै श्रतमकको संख्र्ा पतन अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको उद्देश्र् अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी 
कार्ाान्वर्न भएको पाईएन । र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सडक नाला, 
मोटर बाटो, इनार, प्रतिक्षालर् तनमाार् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी र्स वषा १२५ 
जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु.२५१०७५६।- खचा गरेको छ । लर्क्षि वगालाई १९  
ददनदेर्ख ३० ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्ाक्रम खचा समेि 
खचा लेखेका छन ्। उक्त खचावाट लर्क्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको 
दीगोपना िथा दीघाकालीन रोजगारी सजृना भएको देर्खंदैन । 
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 समानीकरर् पूरँ्जगििफा   

60.  कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार 
लागि अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कर्न्टन्जेन्सी खचा समावेस 
गना सर्कने र  नेपाल सरकार अथा मन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनर्ार्अनसुार खचा गदाा 
पूजँीगि प्रकृतिको २ प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचा ३ प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी खचा गना सर्कने 
ब्र्वस्था  गरेको छ । कार्ाालर्ले पूवााधार र्वकासका आर्ोजनाहरुबाट २.५ प्रतिशिका दरले 
कर्न्टजेन्सी खचा कट्टी गरी र्वतभन् न ११ वटा खचा शीषाकहरुमा कट्टी गरेको रकम रु. ५८,७१,७१२ 
खचा गने भनी तनर्ार् भएकोमा कार्ाालर्ले र्ो वषा त्र्स्िा र्ोजनाहरुबाट के कति कर्न्टजेन्सी कट्टी 
गरी कहाँ कहाँ के कति रकम खचा गरेको छ सोको अतभलेख पेश हनु आएन । जसले गदाा 
कर्न्टजेन्सी खचा र्र्कन गना सक्ने आधार रहेन । कार्ाालर्ले कर्न्टन्जेन्सीको अतभलेख राखी 
कर्न्टन्जेन्सी रकमलाई कार्ार्ोजना बनाई खचा गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

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

 

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

 

63.  डीपीआर खचा – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर 
लगार्िको अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषा स्वीकृि बार्षाक 
कार्ाक्रम अनसुार र्वश्वनाथ मर्न्दर तनमाार्को लातग तड.र्प.आर. परामशादािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त 
गरी रु.२९५०००।– खचा लेखेको छ । डी.पी.आर.िर्ार गदाा गाउँपातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्त 
प्रर्ोग नगनााको कारर् स्पष्ट गदै आगामी ददनमा गाउँपातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्तबाट र्स्िो कार्ा 
गराउन ुपदाछ । 

 

64.  सफ्टवेर्र खररद - नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रर्ाली (व्र्बस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेर्शका, 
२०७१ को बुदँा नं.४.१ मा कुन ै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ा र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सञ्चालन 
गनाका लातग प्रर्ोग गने सूचना प्रर्वतध प्रर्ालीको तनमाार् गदाा त्र्स्िो प्रर्ाली सम्बन्धी कागजाि िर्ार 
गरी मानक अनरुुप भए नभएको तनधाारर् गना सूचना प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृि गराउन पने व्र्बस्था 
रहेको छ । स्थानीर् िहले वडाको दिाा चलानी िथा तसफाररस सम्बन्धी सफ्टवेर्र खररद गना 
रु.४९७२००।- खचा गरेकोमा खररद भएका सफ्टवेर्रको सूचना िथा प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृि 
तलएको देर्खएन । र्स्िा सफ्टवेर्र स्वीकृति तलई प्रर्ोग गनुापदाछ । 

 

65.  गरु्स्िर परीक्षर् - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनसुार सावाजतनक 
तनकार्ले आपतुिा गरेका मालसामान सम्झौिामा उल्लेर्खि प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेसन र गरु्स्िर 
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 23 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

दफा 
नं. 

भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

वमोर्जम भए नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुा गराउन ुपने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले तनमाार् 
व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराएकोमा तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग हनु े सामानको 
गरु्स्िर परीक्षर् गरेको पाइएन ।  

 समानीकरर् चालिुफा   

66.  तबल भरपाई नभएको – प्रदेश आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०७६ को तनर्म ३७(३) बमोर्जम 
खचा लेख्दा खचाको तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । िपतसलबमोर्जमको कारोवारमा 
र्वरुवा खररद गरेको र्वलमार संलग्न गरी उक्त र्वरुवा कहाँ खचा भएको हो सोको प्रमार् नराखी 
भकु्तानी भएकाले खररद भएको र्वरुवा खचा भएको प्रमार् पेश गनुापने अन्र्था असलु गनुापने रु.  

भौ.नं/तमति भकु्तानी पाउने खररद भएको सामान 

भकु्तानी 
रकम 

४०१, २०७७।३।३१ करुर्ा नसारी फलफुलको र्वरुवा १००००० 

४६१, २०७७।३।३१ वडा सर्चव प्रमे बहादरु बढुा र्वरुवा १००००० 

जम्मा २०००००  

 

 

 

२००००० 

67.  महंगी भत्ता – गाउँपातलकामा कार्ारि करार अन्िगािका देहार्का कमाचारीहरुलाई महंगी भत्ता वापि 
रु.१४४००० भकु्तानी गरेको छ । करारका कमाचारीहरुलाई महंगी भत्ता ददन तमल्ने आधार प्रमार् 
नभएको रु. 

क्र.स. कमाचारीको नाम पद दर मर्हना जम्मा 

१ श्री ददपक कुमार बढुाथोकी ना. प्रा. स. चौथो २००० १२ २४००० 

२ श्री मोहनलाल चौधरी ना. प्रा. स. चौथो २००० १२ २४००० 

३ श्री र्वमला र्वश् वकमाा ना. प्रा. स. चौथो २००० १२ २४००० 

४ श्री चक्र प्रसाद भाट ना. प्रा. स. चौथो २००० १२ २४००० 

५ श्री िेजाराम चौधरी  ना. प्रा. स. चौथो २००० १२ २४००० 

६ श्री अर्स्मिा ओड ना. प्रा. स. चौथो २००० १२ २४००० 

जम्मा १४४००० 

 

 

 

१४४००० 

 

68.  गो.भौ.नं. ११/07७/०३/२५ जनचेिना सामदुार्र्क तसकाई केन्द्रलाई कार्ाालर् संचालन िथा 
व्र्वस्थापन खचा रु.१०००००।– अनदुान तनकासा गरेकोमा उक्त केन्द्रको कार्ाप्रगति र अनदुान 
रकमको उपर्ोग र प्रभावकाररिा सम्बन्धमा अनगुमन गनुापदाछ ।   

69.  कृर्ष चालःु गो.भौ.नं. (१९/07७/०३/०९) 
प्रदेश आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०७६ को तनर्म ३७(३) बमोर्जम खचा लेख्दा खचाको तबल 
भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । कृषकहरुको लातग धानको र्वउ र्विरर् गदाा आवश् र्क 
भरपाई पेश नभएकाले  अतनर्तमि देर्खएको रु. १०१२३८ 

70.  भ्रमर् खचा :  सदुरु पर्िम प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ िथा भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोर्जम कार्ाालर्को काममा कमाचारी 
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 24 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

दफा 
नं. 

भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

िथा पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देर्खएका व्र्होराहरु देहार् बमोर्जम छन ्.  

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

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

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

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

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

      र्सरी स्पष्ट प्रर्ोजन र उद्देश्र् बेगर अतधकांश भ्रमर्हरुमा ७ ददनको समर्ावधी राखी भ्रमर् 
खचा भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । त्र्सैले िोर्कएको काननुी व्र्वस्थाको पालना गदै भ्रमर् खचामा 
तनर्न्रर् गनुापदाछ ।  

71.  डोजर ममाि : पातलकामा रहेको  डोजरको ममाि िथा ईन्धनमा र्ो साल कार्ाालर्ले 
रु.११२५५९।-खचा गरेको छ । उक्त डोजरबाट कार्ाालर्ले रु.९४१५४।- मार आम्दानी गरेको 
छ भने पातलकाद्वारा संचातलि र्ोजनामा समेि र्सको प्रर्ोग भएको पाईएन । कार्ाालर्ले उपलब्ध 
मेर्शनरीको अतधकिम प्रर्ोग गने एवम ्सरकारी रकम लगानीको उर्चि प्रतिफल प्राप्त हनुे गरर प्रर्ोग 
गनुापदाछ । 

 

72.  सामार्जक सरुक्षािफा  
सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को पररच्छेद ७ बमोर्जम प्रत्रे्क स्थानीर् 
िहले मन्रालर्को स्वीकृति तबना कुनैपतन प्रकारका सामार्जक सरुक्षा भत्ता नगद र्विरर् गना नपाइने 
र प्रत्रे्क स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेर तभरका सबै लर्क्षि वगा िथा समूहको िथर्ाङ्क केन्द्रीर् 
पर्ञ्जकरर् र्वभागको एम.आई.एस. प्रर्ालीमा Online प्रर्वष्टी गरी अद्यावतधक गरेको िथर्ाङ्कको 
आधारमा नर्जकको बैंकको शाखाबाट  खािा सञ्चालन गरी र्विरर् गनुापने व्र्वस्था छ । 

 

 (क) गाउँपातलकाले सामार्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने व्र्र्क्तको र्ववरर् अद्यावतधक गरेको देर्खएन । 
र्ो वषा सामार्जक सरुक्षा भत्ता रकममा रु.११९९२०४००।– खचा भएकोमा वडा नं. ५ मा बैर्ङ्कङ 
प्रर्ालीबाट रु.८००४८००।- र्विरर् गरेको पाइर्ो । अन्र् वडामा रु.१११९१५६००।- नगदै 
बझुाएको पाइर्ो । उल्लेर्खि अवस्थामा सामार्जक सरुक्षा भत्ता तबिरर्मा जोर्खम हनु सक्न े
देर्खएकोले व्र्वस्थापन पक्षले लाभग्राहीहरुको मलु अतभलेख अद्यावतधक, सो को नर्वकरर्, लगि कट्टा, 
तबिरर् प्रर्ाली र बैंक खािा सञ्चालन लगार्ि िोर्कएका अन्र् कार्ाहरुलाई तबश्वसनीर् र भरपदो 
बनाउनपुने देर्खन्छ । बैंकमा खािा खोली बैंकमाफा ि सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुापदाछ । 

 

 (ख) सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन तनदेर्शका, २०७५ को बुदँा नं.११ अनसुार सामार्जक 
सरुक्षा सम्बन्धी अनसूुची ८, ९, १०, ११ र १२ िर्ार गरी सोको आधारमा भत्ता खचा लेख्नपुने 
ब्र्वस्था उल्लेख छ । सामार्जक सरुक्षा भत्ता पाउने व्र्र्क्तको पररचर्पर सर्हिको नामावली 
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 25 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

दफा 
नं. 

भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

अद्यावतधक नहुँदा भत्ता पाउने उर्चि व्र्र्क्त छुट वा अको व्र्र्क्तले दोहोरो भत्ता भकु्तानी तलई खचामा 
अतनर्तमििा हनु जाने सम्भाव्र्िा र्वद्यमान रहन्छ । तनदेर्शकाले ब्र्वस्था गरे अनसुार सबै 
अनसूुचीको तभडान गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता खचा लेख्न,े अर्घल्लो चौमातसकमा भएको नर्वकरर्, 

लगि कट्टाको अतभलेखलाई अद्यावतधक गरेर मार अको चौमातसकको र्कस्िा भकु्तानी गनुापनेमा सो 
वेगर भकु्तानी भएको छ । एम.आई.एस. प्रर्ालीलाई अद्यावतधक गनेिफा  गाउँपातलकाले र्वशेष ध्र्ान 
परु्र र्ाउनपुदाछ ।  

 प्रकोप व्र्वस्थापन कोष (कोतभड १९)  

73.  कोतभड १९ बाट उत्पन्न जर्टल पररर्स्थतिको व्र्वस्थापन गना गाउँपातलकाले प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 
खडा गरी आन्िररक िथा बाह्य स्रोिबाट स्रोि व्र्वस्थापन गरी राहि र्विरर्, क्वारेर्ण्टन व्र्वस्थापन 
िथा आइसोलेसन व्र्वस्थापनको कार्ा गरेको छ । प्रकोप व्र्वस्थापन कोषको आर् िथा व्र्र्को 
अवस्था तनम्न बमोर्जम रहेको छ। 

आम्दानीको र्ववरर् रकम खचाको र्ववरर् रकम 

संघीर् संर्चि कोष ५०००००० राहि र्विरर् ४३४१४६६ 

प्रदेश संर्चि कोष ३४१५००० क्वारेर्ण्टन व्र्वस्थापन ७२३०६५७ 

आन्िररक स्रोि २११७५००० आइसोलेसन 
व्र्वस्थापन 

४७२००० 

संघीर् कोतभड कोष २९००८०० जोर्खम भत्ता ६३०३८२७ 

अन्र् ६६७४२० औषतध एवं स्वास्थर् 
सामग्री 

४९०९१६१ 

  अन्र् ३४७०३३१ 

  मौज्दाि ६४३०७७८ 

जम्मा ३३१५८२२० जम्मा ३३१५८२२० 
 

 

74.  राहि र्विरर्ः राहि सामग्री खररद गदाा सोझै खररद गरेको छ । गाउँपातलकाले राहि र्विरर्मा 
रु.४३४१०३०।- खचा गरेको छ । गाउँपातलकाले राहि र्विरर्सम्बन्धी मापदण्ड तनधाारर् गरी 
सोही अनसुारका वडाबाट तसफाररस भई आएका नामावली अनसुार राहि र्विरर् गरेको पाइर्ो । 

 

75.  क्वारेर्ण्टन व्र्वस्थापनः गाउँपातलकाले २७ वटा क्वारेर्ण्टन व्र्वस्थापनमा रु.७२३०६५७।- खचा 
भएको छ। क्वारेर्ण्टनमा असार मसान्ि सम्म २९१२ जना बसेका छन ्। क्वारेर्ण्टनमा प्रतिव्र्र्क्त 
औषि रु.२४८३।- खचा भएको छ । 

 

76.  र्जन्सी व्र्वस्थापनः क्वारेर्ण्टन व्र्वस्थापनको क्रममा खररद गररएका खप्न ेिथा नखप्ने सामानहरु 
र्जन्सीमा आम्दानी जनाइएको छैन भने खप्ने र्कतसमका पंखा, पानीट्याङ्की लगार्िका सामानहरुसमेि 
कहाँ के कुन अवस्थामा रहेका छन सो को लगि राखेको पाइएन । र्वद्यालर् िथा सावाजतनक 
भवनहरुमा प्रर्ोग भएका त्र्स्िा सामानहरु त्र्स्िा संस्थाहरुलाई हस्िान्िरर् गरी वा कार्ाालर्ले 
आफ्नो र्जम्मामा तलई संरक्षर् गनुापदाछ । 
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77.  जोर्खम भत्ताः कार्ाालर्ले स्वास्थर्कमी िथा प्रशासतनक कमाचारीहरुलाई कार्ार्वतधले व्र्वस्था 
गरेअनसुार रु.५७०५३२७।– जोर्खम भत्ता र्विरर् गरेको छ भन े राजनीतिक पदातधकारीलाई 
कार्ापातलकाले तनर्ार् गरी रु. ५९८५०० जोर्खम भत्ता र्विरर् गरेको पाइर्ो । तनदेर्शकाले 
पदातधकारीलाई जोर्खम भत्ता ददन नतमल्ने देर्खएकाले असलुउपर गनुापने रु, 

 

 

 

५९८५०० 

78.  कोषबार्हरबाट खचाः कार्ाालर्ले चाल ु खचा र्शषाकको गौ.भौ.नं.८८८ िथा ८८९ बाट 
रु.४६१७९५।-  खचा गरेको छ । कोतभड व्र्वस्थापनको लातग कोष व्र्वस्थापन गररएको 
अवस्थामा अन्र् खचा र्शषाकबाट समेि खचा गररँदा खचाको र्र्कन र्ववरर् प्राप्त गना कदठनाइ हनु्छ । 
कोष स्थापना भएको अवस्था हुँदाहुँदै कोषबार्हरबाट खचा गररएको हुँदा खचा तनर्तमि गनुापने रु. 

 

 

 

४६१७९५ 

79.  वार्षाक प्रतिवेदन – र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा 
स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक वषामा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक 
प्रतिवेदन िर्ार गरी र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमति 
समक्ष पेस गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी 
सम्बर्न्धि सतमतिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 

 

80.  सरकारी िथा सावाजतनक जग्गा संरक्षर्, उपर्ोग िथा हक हस्िान्िरर् - स्थानीर् सरकार सञ् चालन 
ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सरकारी 
सामदुार्र्क िथा सावाजतनक सम्पर्त्तको रेखदेख, ममाि सम्भार र संरक्षर् गनुापने व्र्वस्था छ ।र्स 
सम्वन्धमा तनम्नानसुार देर्खएको छ: पातलकाले आफ्नो क्षरेतभरको सावाजतनक सम्पर्त्तको ममाि 
सम्भार एवं संरक्षर् गरेको/अतभलेख राखेको पाइएन । पातलकाले आफ्नो क्षरेतभरको सम्पर्त्तको 
रेखदेख ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गनुापदाछ । 

 

81.  पेश्कीः  
सदुरुपर्िम प्रदेशको आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ३६(५) मा सरकारी 
तनकार्बाट कुन ैिातलम, गोष्ठी, कार्ाशाला गोष्ठी आदद सञ्चालन गदाा सो कार्ाको कार्ाक्रम िथा लागि 
अनमुान िर्ारी गरी अतधकारप्राप्त अतधकारीबाट स्वीकृि गराउनपुने ब्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले कृर्ष, 

र्शक्षा, पश ुर स्वास्थर् लगार्िका क्षेरका कार्ाक्रम सञ्चालन गना पेश्की माग गदााको बखि कार्ाक्रम 
तनदेर्शका अनरुुपका र्क्रर्ाकलापहरु तनधाारर् गने र स्वीकृि नम्र्स अनसुार लागि अनमुान िर्ार गरी 
स्वीकृि लागि अनमुानका आधारमा त्र्स्िा िातलम, गोष्ठी सञ्चालन गनुुँपनेमा तनवेदनका आधारमा 
पेश्की तलने, तलएको पेश्की फर्छ्यौट नगरी पनुः पेश्की ददने आतथाक वषाको अन्त्र्सम्म कार्ाक्रम 
नगरी पेश्की रर्हरहने र बषाान्िमा मार कार्ाक्रम गरी पेश्की फर्छ्यौटको लातग पेश गने गरेको 
देर्खर्ो ।  

उपभोक्ता सतमतिहरुमाफा ि कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाइएका र्ोजनाहरु बहवुर्षार् नहनुे र चाल ु वषामातभर 
फर्छ्यौट नहनुे गरी पेश्की समेि उपलव्ध गराउन नसर्कने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले आषाढ 
मर्हनामा मार उपभोक्ता सतमतिमाफा ि सम्झौिा गरी र्वतभन्न र्ोजनाका लातग पेश्की ददएको देर्खन्छ। 

पेश्की फर्छ्यौटः 

पेश्की ददएको रकम म्र्ादतभर फर्छ्यौट गनुा गराउन ु पेश्की तलने ददने दवैुको किाव्र् िोर्कएकोमा 
कार्ाालर्ले देहार् अनसुारका कार्ाक्रम पेश्की ददएकोमा म्र्ादतभर अथााि आतथाक वषाको अन्त्र्सम्म 
फर्छ्यौट नभई बाकँी देर्खएकाले समर्मा फछार्ौट गनुा गराउन ुपने देर्खएको रु. 
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भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

तस.नं. पेश्की तलएको  तमति पेश्की तलनकेो नाम पेश्की रकम कैर्फर्ि 
1.  २०७६।८।११ पहुँचर्वर्हनहरुका लातग सामार्जक 

उत्थान केन्द्र (एक्सेस) नेपाल 

२००००० संस्थागि  

2.  २०७६।८।११ र्टकापरु टेर्क्नकल इर्न्स्टच्र्टु प्रा.तल. १५००००  

3.  २०७६।१२।६ अतधकृि छैठौँ धमाानन्द कपाडी ३२८७३८ कमाचारी 
4.  २०७७।२।२० श्री ऐश्वर्ा अधारभिु र्वद्यालर् पालबजार २१००००  
5.  २०७६।१२।१७ वडाध्र्क्ष श्री खकेन्द्र भण्डारी २५००० पदातधकारी 
6.  २०७६।१२।६ सन्िोष कुमार थारु ६८०००  
7.  २०७७।३।३ अतधकृि छैठौँ धमाानन्द कपाडी ९०००० कमाचारी 
8.  २०७६।१०।१३ एम. एस. कन्स्ट्रक्सन २८०००० मोर्वलाइजेशन 
9.  २०७६।६।४ श्री साई कन्स्ट्रक्सन ३०००००  
10.  २०७६।६।४ श्री साई कन्स्ट्रक्सन ३३३६०८  
11.  २०७६।११।२३ मानव अतधकार सचेि िथा सामार्जक 

र्वकास केन्द्र हरुाड्स र्टकापरु 
७५००० संस्थागि 

12.  २०७६।९।१६ उद्यमी र्वकास प्रार्वतधक र्शक्षालर् िथा 
परामशा केन्द्र  

३०००००  

13.  २०७६।९।१६ एल्मतुनर्म फतनाचर िातलम २०००००  
14.  २०७६।११।२३ मानव अतधकार सचेि िथा सामार्जक 

र्वकास केन्द्र हरुाड्स 
५०००० संस्थागि 

15.  २०७६।११।३० सामार्जक शैर्क्षक संरक्षर् िथा 
वािावरर्ीर् र्वकास 

३००००  

16.  २०७६।११।२९ नेपाल अददवासी उत्थान समाज १९४४०  
17.  २०७६।११।२९ नेपाल अददवासी उत्थान समाज ५८०००  
18.  २०७६।११।२९ नेपाल अददवासी उत्थान समाज ३८०००  
19.  २०७७।३।३० अतधकृि छैठौँ धमाानन्द कपाडी ११४६८५  
20.  २०७७।१।२३ वडाध्र्क्ष खकेन्द्र भण्डारी ५००००  
21.  २०७६।११।३० प्रमे बहादरु बढुा २४०००   
22.  २०७७।३।१२ प्रमे बहादरु बढुा १२७४०००  
23.  २०७७।३।१२ प्रमे बहादरु बढुा २१६८०००  
24.  २०७७।३।१२ प्रमे बहादरु बढुा २५४४०००  
25.  २०७७।३।१२ प्रमे बहादरु बढुा ३१२०००  
26.  २०७७।३।१२ प्रमे बहादरु बढुा १६६४००  
27.  २०७७।३।१२ प्रमे बहादरु बढुा ४१८०००  
28.  २०७७।३।१२ प्रमे बहादरु बढुा १३८१०००  
29.  २०७७।३।१२ प्रमे बहादरु बढुा २४०००  
30.  २०७७।३।७ परुन बहादरु कठररर्ा ११२८०००  
31.  २०७७।३।७ परुन बहादरु कठररर्ा २०८०००  
32.  २०७७।३।७ परुन बहादरु कठररर्ा ८०००  
33.  २०७७।३।७ परुन बहादरु कठररर्ा १२७२०००  
34.  २०७७।३।७ परुन बहादरु कठररर्ा ८४०००  
35.  २०७७।३।७ परुन बहादरु कठररर्ा १२१६००  
36.  २०७७।३।७ परुन बहादरु कठररर्ा २६०००  
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37.  २०७७।३।७ परुन बहादरु कठररर्ा ६९६०००  
38.  २०७७।३।७ रेनकुा उपाध्र्ार् १४४००००  
39.  २०७७।३।७ रेनकुा उपाध्र्ार् २४८०००  
40.  २०७७।३।७ रेनकुा उपाध्र्ार् १२६४०००  
41.  २०७७।३।७ रेनकुा उपाध्र्ार् ३६०००  
42.  २०७७।३।७ रेनकुा उपाध्र्ार् १६६४००  
43.  २०७७।३।७ रेनकुा उपाध्र्ार् ३७२००  
44.  २०७७।३।७ रेनकुा उपाध्र्ार् ८८००००  
45.  २०७७।३।७ गरे्श बहादरु थापा १५३६०००  
46.  २०७७।३।७ गरे्श बहादरु थापा ५८४०००  
47.  २०७७।३।७ गरे्श बहादरु थापा १२८८०००  
48.  २०७७।३।७ गरे्श बहादरु थापा ९६०००  
49.  २०७७।३।७ गरे्श बहादरु थापा १२८०००  
50.  २०७७।३।७ गरे्श बहादरु थापा ९०८००  
51.  २०७७।३।७ गरे्श बहादरु थापा १०४४०००  

जम्मा २३६१३८७१   
82.  आन्िररक लेखापरीक्षर्ः 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७७ (२) मा प्रत्रे्क  स्थातनर् तनकार्ले सवै 
प्रकारका आर् व्र्र्को लेखापरीक्षर् गराउन ुपने व्र्वस्था छ  ऐनको ९६ नं. बमोर्जम कार्ाकारी 
प्रमखुले आफ्नो कार्ाालर्को राजस्व, धरौटी िथा र्वतनर्ोजन िफा को आर् व्र्र् िथा खडा भएको 
कार्ा सञ्चालन कोष िथा अन्र् कोषको अन्र् व्र्वस्था नहञु्जेल आन्िररक लेखापरीक्षर् र्जल्ला स्थीि 
कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट गराउने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले आफ्नो आन्िररक 
लेखापरीक्षर् शाखाबाट गाउँपातलकाले आन्िररक लेखापरीक्षर् गराएको छ । आन्िररक लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदनमा लगिी बेरुजू औलँ्र्ाएको छैन । सैर्द्ार्न्िक व्र्होरा सझुावका रुपमा पेश गरेकोमा सो 
को कार्ाान्वर्न गरी आतथाक प्रशासनमा सधुार गनुापनेमा कैर्फर्ि व्र्होरा सधुार गरी अर्न्िम 
लेखापरीक्षर्को लातग से्रस्िा अद्यावतधक गराएको छैन । 
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सर्ञ्चि कोषको र्ववरर्                                                                   अनसूुची १ 

                                                                  २०७६।०७७                                                               (रु. हजारमा) 

क्र.सं. स्थानीर् िह र्जल्ला 
आर् व्र्र् 

मौज्दाि बाकँी गि वषाको 
र्जम्मेवारी 

सङ्घ िथा 
प्रदेश अनदुान 

राजस्व 

बाँडफाँड 
आन्िररक 

आर् 

अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचा पूरँ्जगि खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

१ जानकी गाउँपातलका कैलाली 114300 423133 81237 6412 176007 686789 262601 183902 227041 673544 127545 

                           
 

बेरुज ुबतगाकरर् (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार)                                          अनसूुची २ 

                                                                    २०७६।०७७                                                              (रु. हजारमा) 

क्र.सं. स्थानीर् िह 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

1 जानकी गाउँपातलका 58 24 73060 0 0 0 58 24 73060 3048 23831 22567 0 0 46398 21345 2269 23614 

                                      
 

                                                                     
अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति                                                       अनसूुची ३ 

                                               २०७६।०७७                                        (रु. हजारमा) 
क्र.सं. स्थानीर् िह र्जल्ला गि वषा सम्मको बाकँी समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बरेुजू र्ो वषा सम्परीक्षर्बाट कार्म 

बेरुज ु
र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी हालसम्मको 

पेश् की बाकँी 
1 जानकी गाउँपातलका कैलाली 79913 0 0 79913 0 73060 152973 52024 

 

  
 


