
 

 

 
 

 

 

महालेखापरीक्षकको बार्षिक 
प्रतिवेदन 

2078 

मर्िवारी गाउँपातलका, रुपन्देही । 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

काठमाडौ, नेपाल । 



 

 

 

Serving the Nation and the People 
 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने र्वश्वसनीर् संस्था ह न प्रर्नशीशील 
रहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोषको दक्षिापूर्ि उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पानि स्विन्र एवम ्
ग र्स्िरीर् 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) 
पारदर्शििा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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 ल र्म्बनी, कर्ािली र स दूरपर्िम प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 
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श्री नगरप्रम ख ज्रू्, 

मर्िवारी गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, रुपन्देही । 

 
 

र्वषर्ाः–  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्िपातलकाको आतथिक वषि २०७6।७7 को लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी 
लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् ऐन, 

२०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ प्रर्ोजनको लातग अन रोध छ । 

 
 

(नारार्र् एम.सी .) 
नार्व महालेखापरीक्षक 

 
 

बोधाथि िथा कार्ािथि 
श्री संर्िर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्, 

तसंह दरबार काठमाडौ - प्रतिवेदन संलग्न छ । 

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

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

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िनमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संि, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्िदक्षिा, प्रभावकारीिा र और्र्त्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट ह न े
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र 
नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनि सक्ने व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो 
प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रम ख 
उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को श र्द्िा, प्रर्तलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िज िमा एवं कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन 
गन ि रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रर्तलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् 
ब्र्वस्थापनमा स धारका लातग स झाव प्रस्ि ि गरी स शासन प्रबर्द्िनमा टेवा प ¥र्ाउन  लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् रहेको छ ।  
आतथिक वषि 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 स झावहरुको 
कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमािर् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र 
प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग प ग्न े अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शििा 
प्रबर्द्िन ह न ेर्वश्वास तलइएको छ ।  
लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षपेर् र्थाथिपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ािप्त आधार बेगर राजस्व छ ट ददएको, बक्र्ौिा अस लीमा प्रभावकारीिा नआएको, 
बजेट अन शासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खर्ि पिाि बजेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी अन मोदन गने गरेको, वषािन्िमा 
बढी खर्ि गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खर्ि गरेको, बर्ि अन दान र्फिाि नगरेको, र्विरर्मूखी 
खर्िको बाह ल्र्िा रहेको जस्िा प्रवरृ्त्त देर्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमािर्िफि  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा ट के्र 
आर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नज टेको, दीगो 
र्वकासका लक्ष्र् अन रुप र्ोजना र कार्िक्रम िज िमा नगरेको, दीििकालीन र्वकासको खाका िज िमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका     छन ्
।  
स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अन भवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमिर्ारी तनर् र्क्त िथा बढ वामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि स धार ह न नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको द रुस्ि अतभलेख नरहेको, 
सञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, 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, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्िर्वतध िज िमा ह न बाँकी 
रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु स धार गरी गि र्वगिका बेरुज  उपर अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही 
भए गरेको समेि देर्खएन । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावज द र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपर्स्थि भइि लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो। 
लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर् िहका प्रम ख सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो। 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा 
स धार ह न ेअपेक्षा गरेको छ  । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग प र्रर्ािउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमिर्ारीहरु र 
लेखापरीक्षर् िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमिर्ारीहरु सबैलाइि धन्र्वाद ज्ञापन गदिछ  । 
 

                (टंकमर्र् शमाि, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 
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( ल र्म्बनी, कर्ािली र स दूरपर्िम प्रदेश लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर्) 
 

पर संखर्ााः 2078/79           

र्.नं:.33 तमतिाः२०७8।5।4 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

मर्िवारी गाउँपातलका  
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, रुपन्देही। 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले मर्िवारी गाउँपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससंग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर् िथा लेखा 
र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ 
आषाढ 31 मा समाप्त भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससँग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसँग 
सम्बर्न्धि प्रर्तलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथि अवस्था र्र्रर् गदिछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षर्बाट रु. 11 करोड 83 लाख 89 हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् अस ल गन िपने रू.1 करोड 3 लाख 15 हजार, 

प्रमार् कागजाि पेश गन िपने रु.६ करोड 3 लाख 42 हजार तनर्तमि गन िपने रु.4 करोड 73 लाख 34 हजार र पेश्की रु.3 लाख 
९८ हजार रहेको छ।   

2. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 2077।10।21 मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्रतिर्क्रर्ा 
सर्हिको प्रमार् कागजाि पेश ह न नआएकोले बेरुज  फर्छ्यौट नभई कार्म व्र्होराको अर्न्िम प्रतिवेदन पाना 21(एक्काईस) र्सै साथ 
संलग्न छ । 

3. आम्दानी िथा खर्िको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्की 
नह न ेक नै जानकारी ख लाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ि नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रर्तलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् 
िहसङ्ग हामी स्विन्र छौं। त्र्सका लातग स्वीकृि आर्ार संर्हिा अन सार हामीले काम गरेका छौं। लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका 
लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािप्त र उपर् क्त छन ्भने्न क रामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ ।   
र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रर्तलि कान न बमोर्जम सही र 
र्थाथि ह न ेगरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि 
स्वरुपमा बन्न ेगरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग  गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। गाउँ कार्िकाररर्ी, अध्र्क्ष र 
प्रम ख प्रशासर्कर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अन गमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।् 

 

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

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

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िनमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 

 

mailto:Info@oag.gov.np
http://www.oagnep.gov.np/
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र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भनी उर्र्ि आश्वस्ििा 
प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गन ि लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उर्र्ि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको ह न्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रर्तलि कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन 
सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउन ेसक्न ेतनर्िििा भने ह दैन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिािले सामान्र्िर्ा गने 
आतथिक तनर्िर्मा नै फरक पानि सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा ह ने र्वषेश वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा 
गलि कडा मातनएको छ । 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (नारार्र् एम.सी.) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 
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मर्िवारी गाउँपातलका, रुपन्देही 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

आतथिक बषि २०७6।७7 

पररर्र् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पद्घतिलाई स दृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्िकाररर्ी र न्र्ार्र्क 
अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि र स्थानीर् सरकारको संर्ालन गनि २०७३ फाल्ग नमा र्स गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो। स्थानीर् 
सरकारले संर्ालन गने हरेक कार्िमा सहकाररिा, सह-अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रविर्द्न गन ि र स्थानीर् सरकारका हरेक काममा 
जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शििा स तनर्िि गरी नागरीकलाई लाभको र्विरर्मा स लभ र ग र्स्िरीर् सेवा  प्रदान गन ि म खर् 
उद्देश्र् रहेको छ। ल र्म्बनी प्रदेशको रुपन्देही र्जल्लामा अवर्स्थि र्स गाउँपातलका अन्िगिि ७ वटा वडाहरु रहेका छन।् गाउँसभा 
सदस्र् ३६ रहेको र्स गाउँपातलकाको क्षेरफल ४८.६ व.र्क.मी. िथा रार्िर् जनगर्ना २०६८ अन सार ३८,७८३ जनसंखर्ा 
रहेको छ ।  
स्थानीर् सर्ञ्चिकोष - आतथिक बषि 2076/77 को सर्ञ्चिकोषको आर्-व्र्र् र्हसाबको संर्क्षप्त अवस्था तनम्न बमोर्जम रहेको छ। 

तस.नं 

आर्िफि  तस.नं व्र्र्िफि  
र्ववरर् रकम रकम 

 
र्ववरर् रकम रकम 

1 गि बषिको र्जम्मेवारी  ७६७२०८६०.८५ 1 र्ाल  खर्ि २६८६९०७०3.21 २६८६९०७०3.21 
  क)    बैङ्क ७६७२०८६०.८५ 0 

2 
पूजँीगि खर्ि १२७९०९११९ १२७९०९११९ 

2 राजश्व (आन्िरीक आर् समेि)  ६५१३९७१२.५६ 
3 

र्वर्त्तर् व्र्वस्था भ  क्तानी 
  

  क) आन्िररक राजश्व ३८७१५४८.९५ 0 
4 लगानी 

  

  ख) राजश्व बाँडफाँड ६१२६८१६३.६१ 0 
5 धरौटी र्फिाि ५०५७६८ ५०५७६८ 

3 र्वर्त्तर् हस्िान्िरर्  ३०३०८६०७९.५६ 
6 कोष खर्ि २९०५०५६८ २९०५०५६८ 

  क) र्वर्त्तर् समातनकरर् अन दान 
१२३२००००० 0 

7 
मौज्दाि 

 

७०९२९१९९ 

  ख)  सशिि अन दान १७३००२११२.५६ 0    सर्ञ्चि कोष  ५४०१०२३८  

  ग)  समप रक अन दान ६८८३९६७ 0   र्वतभन्न कोष मौज्दाि १२७९३३११  

4 
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अन दान 

 
२३५४४४२२   धरौटी खािा ४१२५६४९  

  क) र्वर्त्तर् समातनकरर् अन दान ४५७४००० 0 
    

  ख)  सशिि अन दान ५४१९४२२ 0 
    

  ग)  समप रक अन दान ५८००००० 0 
   

 
  ि)  र्वशेष अन दान ७७५१००० 0 

   
 

5 
अन्िर स्थानीर् तनकार्बाट प्राप्त 

 
0     

7 र्वतभन्न कोष िफि को आर् २५५५९०३०.५९ २५५५९०३०.५९     

8 धरौटी आर् ३०३५२५१.६५ ३०३५२५१.६५ 
    

  जम्मा 
 

४९७०८५३५७.२१   जम्मा 
 

४९७०८५३५७.२१ 
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तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

1.  आर् र्ववरर् – कार्ािलर्को आर्-व्र्र् र्ववरर् िर्ार गदाि नेपाल साविजतनक लेखामान प्रर्ाली बमोर्जम आर्-
व्र्र् र्ववरर्का साथसाथै लेखा नीति िथा र्टप्पर्ी, प्रम ख लेखा नीति र र्वर्त्तर् र्ववरर्को िर्ारी िथा स्वीकृिी 
गरी िोर्कएको ढाँर्ामा लेखापरीक्षर् समक्ष पेश भएन। कार्ािलर्को आर् व्र्र् सम्बन्धमा देर्खएका थप 
व्र्होराहरु तनम्नान सार छन ्; 

 

1.1.  संर्र्ि कोष खािामा आम्दानी जनाउँदा प्राप्तीको श्रोि सर्हि आम्दानी जनाउन  पनेमा बैंक स्टेटमेन्टको आधारमा 
आम्दानी जनाउन ेगरेको छ । 

 

1.2.  गि वषिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन अन सार सर्ञ्चि कोष मौज्दाि रु. ७,६७,२०,८६०।८५ रहेकामा कार्ािलर्ले 
रु. ७,६२,२७,८६०।८५ र्जम्मेवारी सारेकोले िटी र्जम्मेवारी सारेको रु.  

 

4,93,000।- 

1.3.  कार्ािलर्को से्रस्िा अन सारको बैक मौज्दाि र बैक स्टेटमेन्ट अन सारको बैक मौज्दाि एक आपसमा तभडान 
ह न  पदिछ। कार्ािलर्को शे्रस्िा अन सार २०७७।३।३१ मा तनम्नान सार खािामा कोष समेिको बैंक मौज्दाि 
रु. ७,०९,२९,१९९।०९ रहेको देर्खन्छ।कार्ािलर्को बैंक खािाको बैक स्टेटमेन्ट अन सार रु. 
१०,८४,८३,०४०।३९ मौज्दाि रहेको छ। शे्रस्िा र बैंक स्टेटमेन्टमा रु. ३,७५,५३,८४१।८० फरक 
परेकोले सो फरक रकमको बैंक र्हसाव तमलान प्रमार् पेश ह न  पने रु. 
खािा र्ववरर्  बैंक एकाउण्ट नं. बैंक नगदी र्किाव अन सार 

मौज्दाि 

बैंक स्टेटमेन्ट अन सार 
मौज्दाि 

कैर्फर्ि 

संर्र्ि कोष 01215156683  54010238.51 ९०७३८८३८.५२ पंूर्जगि+संर्र्िकोष 
समेि 

र्वपद व्र्वस्थापन कोष 01215156744 10361333.58 11935683.37  

ममिि संभार कोष 01215156736 2081978 2703121  

कल्र्ार्कारी कोष 01215156722 350000 350000  

धरौटी खािा 01215156664 4125649 २७५५३९८  

जम्मा  70929199.09 १०८४८३०४०.८९   

 
 
 
 
 

३७५५३८४२।- 

1.4.  संर्र्ि कोष िथा अन्र् खर्ि र्शषिकहरुको बैंक नगदी र्किाव कार्ािलर् प्रम ख िथा लेखा प्रम खले प्रमार्र्ि गने 
गरेको छैन । 

 

1.5.  सर्ञ्चिकोष आम्दानी र्हसाब - स रमा प्रर्वष्ट गरेको श्रोिगि आम्दानी र को.ले.तन.का. तनकासा आम्दानी वरावर 
ह न  पदिछ। कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को प्रमार्र्ि आतथिक र्ववरर् अन सार सशिि अन दान र समप रक 
आम्दानी रु.१२,२०,८३,०००।- रहेकोमा स र सफ्टवेर्रमा रु. १६,९७,२९,४००।- देर्खई रु. 
४,१६,४६,०००।- फरक परेको देर्खन्छ। फरक सम्बन्धमा सामार्जक स रक्षा खर्ि बैंकमा तसधै तनकासा 
भएपतन संर्र्िकोष आम्दानी देखाएकोले फरक परेको जनाएपतन सामार्जक स रक्षाको छ टै्ट र्शषिकगि आ.र्व. 
िर्ार पारेको छैन।  

 

1.6.  सर्ञ्चि कोषको र्ौमातसक र्ववरर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(५) मा गाउँपातलकाले 
स्थानीर् सर्ञ्चि कोषमा भएको आर्-व्र्र्को र्ौमातसक शीषिकगि र्ववरर् िर्ार गरी संिीर् अथि मन्रालर्,  
प्रदेश अथि मन्रालर्, मन्रालर् िथा रार्िर् प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोगमा पठाउन पने व्र्वस्था रहेको छ। 
गाउँपातलकाले र्ोवषि सर्ञ्चि कोषको र्ौमातसक र्हसाव िाल क तनकार्मा पठाएको देर्खएन।िहगि अन गमन 
व्र्वस्थालाई र्क्रर्ाशील बनाउन कानून बमोर्जमका र्ववरर्हरु िाल क तनकार्हरुमा पठाउन पदिछ । 

 

1.7.  राजश्व आम्दानी गदाि र्शषिकगि रुपमा दैतनक उठेको रकमको र्वस्ििृ र्ववरर् सर्हिको जोड जम्मा गरी सोही 
अन सार बैंक दार्खला गने र बैंक दार्खला भौर्रको आधारमा सर्ञ्चि कोष दार्खला ह न  पनेमा सो अन रुप ह ने 
गरेको छैन । 
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तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

1.8.  दैतनक उठेको राजश्व रकम भोलीपल्ट एकम ष्ट बैंक दार्खला गन िपनेमा सो नगरी आंशीक रुपमा दार्खला गने 
गरेको र मर्हनाको अन्त्र्मा उठेको कूल राजश्व र बैंक दार्खला रकम बरावर ह न ेगरी दार्खला गने गरेकोले 
र्समा स धार ह न  पदिछ । 

 

1.9.  स र प्रर्ोग सम्बन्धमा – र्वत्तीर् लेखाङ्कनको लातग कार्ािलर्ले स र सफ्टवेर्र प्रर्ोग गरेपतन र्वतनर्ोर्जि रकम 
पोर्ष्टङ गदाि र्ाल , प जँीगि, कार्िक्रम र र्ोजनागि रुपमा पोर्ष्टङ्ग गरी सोही अन रुप खर्ि लेखाँङ्कन गन िपनेमा सो 
नगरी बजेट र्शषिक अन सार एकम ष्ट पोर्ष्टङ्ग गने गरेको छ। र्ोजनागि रुपमा प्राप्त बजेट र्सरी खर्ि गदाि खर्ि 
तनर्न्रर् ह न ेअवस्था छैन । 

 

1.10.  एर्ककृि आर्-व्र्र् र्ववरर् - कार्ािलर्ले सूर लेखाप्रर्ालीको प्रर्ोग गरेिापतन लेखा प्रर्ालीका स्वीकृि ढाँर्ाहरु 
स्वर्ातलि रुपमा सजृना गने गरेको देर्खएन । जस्िै गाउँपातलकाको एर्ककृि आर्व्र्र् र्ववरर् स र प्रर्ालीबाट 
िर्ार ह ने गरेको छैन ।  

उल्लेर्खि क राहरुमा स धार गरी संर्र्ि कोष खािाको ममि अन सार समर्मै श्रोिगि रुपमा आम्दानी जनाउने र 
तनकाशा खर्ि लेखी संर्र्ि कोषको र्थाथि र्हसाव देखाउन सम्बर्न्धि तनकार्को ध्र्ान जान  पदिछ । 

 

1.11.  शे्रस्िा पेश नभएको – कार्ािलर्ले पेश गरेको बैंक नगदी र्किाव अन सार प्रकोप व्र्वस्थापन कोषवाट 
रु.२,१७,८५,५४६।४२ खर्ि भएकोमा सक्कल शे्रस्िा लेखापरीक्षर्को लातग पेश नभएकाले बक्र्ौिा रहेको रु. 

 

२१७८५५४६।४२ 

 तनर्तमििाको लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा :  

2.  आन्िररक लेखापरीक्षर् – आन्िररक लेखापरीक्षर् (कार्िर्वतध) तनदेर्शका, २०६८ को दफा १(६) को उपदफा 
(ख) मा प्रत्रे्क र्ौमातसक अवतध व्र्िीि भएको एक मर्हना तभर अतनवार्ि रुपमा आन्िररक लेखापरीक्षर् सम्पन्न 
गन िपने र सोही दफाको उपदफा (ग) मा आन्िररक लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको १५ ददनतभर प्रतिवेदन िर्ार 
गरी सम्बर्न्धि कार्ािलर्लाई उपलव्ध गराउन पने उल्लेख छ। गाउँपातलकामा आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा 
गठन भई लेखापरीक्षर् भएको जवाफ प्राप्त भएको छ िर लेखापरीक्षर्को क्रममा आन्िररक लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदन पेश भएको छैन । 

 

3.  बजेट पेश, पाररि र अर्खिर्ारी  - स्थानीर् सरकार संर्ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् िहले 
आगामी आतथिक वषिको राजश्व र व्र्र्को अन मान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर पेश गने 
र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि गन िपने व्र्वस्था छ। सोही ऐनको 
दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रम खले प्रम ख प्रशासकीर् अतधकृिलाई 
बजेट खर्ि गने अर्खिर्ारी प्रदान गन िपने व्र्वस्था छ। गाउँपातलकाले तमति २०७६।3।10 गिे रु. ४५ 
करोड ८० लाख ६३ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरी तमति २०७६।3।1० मा पाररि गरेको छ । 
स्थानीर् िहका प्रम खले प्रम ख प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खर्ि गने अर्खिर्ारी प्रदान गरेको अर्खिर्ारीपर 
लेखापरीक्षर्मा पेश भएन। कानूनले िोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अन मान पेश गरी पाररि गने र 
अर्खिर्ारी ददनेिफि  ध्र्ान ददन पदिछ । 

 

4.  लक्ष्र् प्रगति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन सार गाउँपातलकाले लक्ष्र् प्रगति र्ववरर् िर्ार गन िपने 
व्र्वस्था छ ।कार्ािलर्ले सञ्चालन गरेका र्जल्लास्िरीर् िथा केन्द्रस्िरीर् आर्ोजनामध्रे् सबै आर्ोजनाको ऐन 
बमोर्जम िोर्कएको ढाँर्ामा प्रगति र्ववरर् िर्ार गरेको देर्खएन। िोर्कएको ढाँर्ामा बार्षिक लक्ष्र् िथा प्रगति 
र्ववरर् िर्ार गन िपदिछ । 

 

5.  र्ौमातसक खर्ि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(३) अन सार प्रम ख प्रशासकीर् 
अतधकृिले गाउँपातलका कोषबाट खर्ि भएको रकमको र्ौमातसक प्रगति त्र्स्िो अवतध समाप्त भएको पन्र 
ददनतभर कार्िपातलकाको बैठकमा पेश गन िपने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले पेश गरेको पूजँीगि शीषिकको र्ौमातसक 
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खर्ि र्ववरर् र्वश्लषेर् गदाि जम्मा खर्ि रु.1२ करोड ११ लाख ६9 हजार मध्रे् िेश्रो र्ौमातसकमा रु.९ करोड 
२४ लाख खर्ि भएको पाइर्ो ।िेस्रो र्ौमातसकमा कूल खर्िको ८५.२९% र आषाढमा ७६.२५% खर्ि भएको 
देर्खर्ो ।आतथिक बषिको अन्त्र्मा काम गदाि मूल्र्ाकंन गनि समर् कम भै कामको ग र्स्िरमा असर पने 
अवस्थालाई मध्र्नजर राखेर कार्िर्ोजना िर्ार गरी र्ोजना अन सार कार्िसम्पादन गररन  पदिछ। 

6.  सेवा प्रवाह – स शासन (व्र्वस्थापन िथा संर्ालन ) ऐन, २०६४ को दफा २५ मा सविसाधारर्लाई सेवा प्रदान 
गने वा जनसम्पकि  कार्म गने प्रत्रे्क सरकारी तनकार्ले सबैले देख्न ेठाँउमा कार्ािलर्ले ददने सेवा र त्र्सको 
प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गनि पूरा गन िपने कार्ितबतध, सेवा प्रदान गने पदातधकारी र तनजको कार्िकक्षको 
र्ववरर्, सेवा प्रदान गनि लाग्न ेसमर्ाबतध र सेवा प्राप्त गनि क नै दस्ि र िथा अन्र् रकम लाग्ने भए सो को 
र्ववरर्  ख लाई नागररक वडापर राख्न पने र सो बमोर्जम सेवा प्रदान गरेको अतभलेख राख्न पने ब्र्वस्था छ । 

 कार्ािलर्ले पेश गरेको र्ववरर् अन सार र्स वषि  1२५४ ब्र्र्क्तगि िटना दिाि गरेको छ। स्थानीर् 
सरकार संर्ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा उल्लेर्खि स्थानीर् तनकार्को काम कििव्र् र अतधकार मध्रे् 
अतधकांश सेवा प्रवाह गन िपने र्वषर्मा तनकार्को तसतमि जनशर्क्त र पूवािधारका कारर् प्रवाह गनि सकेको छैन। 
जनशर्क्त र पूवािधारको र्वकास गरी तनकार्को सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन  पदिछ। 

 

7.  वडा सर्र्वको पदपूतिि - गाउँपातलका अन्िगििका वडा कार्ािलर्बाट संर्ातलि सेवा प्रवाहमा महत्वप र्ि भतूमका 
रहेका वडा सर्र्वहरुको दरबन्दी अन सार पदपूतिि ह न  पदिछ। कार्ािलर्ले पेश गरेको र्ववरर् अन सार ७ वडा 
कार्ािलर्मा ७ जना वडा सर्र्वको दरबन्दी रहेकोमा 6 पदपूतिि भई 1 ररक्त रहेको छ। ररक्त पदहरुको 
पदपूतिि गन िपदिछ। 

 

8.  कमिर्ारी व्र्वस्था – तनजामिी सेवा ऐन,  २०४९ वमोर्जम कमिर्ारी पदपूतिि र व्र्वस्थापन गन िपने व्र्वस्था 
छ। गाउँपातलकामा रहने कमिर्ारी दरवन्दी ५२ रहेपतन पदपूतिि ४८ रहेको देर्खर्ो।प्रशासन छैटौं, पार्ौं, सव 
इर्िनीर्र, सर्हि ४ पद ररक्त रहेका छन । पदप तिि गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन पदिछ। 

 

9.  तनवेदन फर्छ्यौट – स्थानीर् जनिालाई नर्जकको तनकार्बाट न्र्ार् सम्पादन गने उद्देश्र्ले स्थानीर् 
गाउँपातलकाको न्र्ार्र्क सतमतिबाट तछटो तनवेदन फर्छ्यौट गरी शीघ्र न्र्ार् ददनको लातग परेका तनवेदन िथा 
उज री समर्मै फर्छ्यौट  ह न  पदिछ। आतथिक बषि २०७6।७7 सम्म न्र्ार्र्क तनर्िर्को लातग ६० तनवेदन 
परेकोमा ३९ फर्छ्यौट भई २१ बाँकी रहेको पाइर्ो। न्र्ार्र्क सतमतिमा परेका तनवेदन शीघ्र फर्छ्यौट गनि 
सम्बर्द् पक्षको ध्र्ान जान पने देर्खन्छ। 

 

10.  कानून र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अन सार स्थानीर् िहहरुले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्िर्वतध र मापदण्ड बनाई 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन सक्न े व्र्वस्था छ। जसअन सार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संिीर् मातमला िथा 
सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु उपलब्ध गराएकोमा पातलकाले हालसम्म ५ वटा ऐन, ४ 

वटा तनर्मावली, १७ कार्िर्वतध र तनदेर्शका ३ लगार्ि २९ वटा कान न तनमािर् गरी कार्ािन्र्नमा ल्र्ाएको छ। 
साथै पातलकाले ३ वटा कानूनहरु तनमािर् गरी सभाबाट स्वीकृि गरेिापतन उक्त कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन 
गरेको छैन।् िसथि उक्त कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन  पदिछ।  

 

11.  आन्िररक तनर्न्रर् -  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले आफ्नो 
कार्ािलर्वाट सम्पादन गररने कार्ि तमिव्र्र्ी, प्रभावकारी, तनर्तमििा र दक्षिापूर्ि ढंगवाट सम्पादन गनि र र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् वनाउन िथा प्रर्तलि कानून वमोर्जम कार्ि सम्पादन गनि आ-आफ्नो कामको 
प्रकृति अन सारको आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन पने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले 
कार्िर्वतध िर्ार नगरेको कारर् आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीको अवस्था कमजोर रहेको देर्खन्छ। र्स सम्बन्धमा 
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देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ्: 
क)  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अन सार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभ  ि िथ्र्ाङ्क 

संकलन, अतभलेखाङ्कन र व्र्वस्थापन गन िपनेमा गरेको पाइएन। 

ख)  आतथिक र्ववरर् – आतथिक वषि समाप्त भएको ३५ ददनतभरको अवतध सम्म आतथिक र्ववरर् िर्ार 
गन िपनेमा लेखापरीक्षर्को अवतध (२०७7 माि) मा आतथिक र्ववरर् िर्ार गरी पेश गरेको छ।  

ग)  गाउँपातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाइएन । साथै गाउँपातलकाबाट र्स बषि 
सञ्चातलि कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ािन्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको बार्षिक र्स्वकृि कार्िक्रम 
अन सारको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

ि)  र्वषर्गि क्षेरमा सञ्चालन ह ने कार्िक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफि  बढी केर्न्द्रि 
भएको पाईर्ो । 

ङ)  गाउँपातलकाले र्जन्सी सामानको एर्ककृि र्ववरर् िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा 
कार्ािलर् िथा र्वतभन्न संि संस्थालाई सामान र्विरर् गरेको पाईर्ो । 

र्)  र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अन सार र्वतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गन िपनेमा गरेको 
पाईएन । 

छ)  कर भ  क्तानीको ईर्टतडएस गरेको पाइएन। 

ज)  क नै रकम भ  क्तानी ददँदा ररि प गे वा नप गेको जाँर् गरी रतसद र्वल भपािइहरुमा तसलतसलेवार नम्बर 
राखी कार्ािलर् प्रम खले िोकेको कमिर्ारीले भ  क्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी 
प्रमार्र्ि गन िपनेमा सो अन सार गरेको पाईएन। 

झ)  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ र ८ अन सार खररद ग रुर्ोजना र बार्षिक खररद 
र्ोजना िर्ार गरेको पाईएन। 

ञ)  ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खने गरी ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन । 

ट)  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अन सार र्सवषि कार्िसम्पन्न भएका र्वतभन्न र्ोजना 
िथा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गन िपनेमा गरेको पाईएन। 

ठ)  संस्था दिाि ऐन, २०३४ को दफा ३ अन सार गाउँपातलकाबाट र्स्वकृि भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमािर् गनि 
गठन भएका उपभोक्ता सतमति उक्त ऐनको व्र्वस्था अन सार दिाि गरेको पाईएन। 

ड)  वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददििकातलन र्ोजना िर्ार गरेको छैन।  
ढ)  स शासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अन सार नागररक वडापरमा उल्लेर्खि सेवाहरुको 

कार्ािन्वर्न र्स्थिी अन गमन गनि अन गमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन। 

र्)  मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथिक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट 
पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम र्स पातलका िथा पातलकामा समार्हि भएका सार्वकका गाउँ 

र्वकास सतमतिको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुज  अतभलेख राखी तनर्मान सार पेश्की फर्छ्यौट िथा बेरुज  
सम्परीक्षर् कार्ि गन िपनेमा बेरुजू लगि िथा सम्परीक्षर्को अतभलेख राखेको छैन, 

ि)  कार्िर्ववरर् –कार्ि र्ववरर् िर्ार गरी कमिर्ारीहरुलाई अतधकार र र्जम्मेवारी ददन पनेमा नददएकोले कार्ि 
र्ववरर् समेि िर्ार गरी अतधकार र र्जम्मेवारी  ददन पने देर्खन्छ । 

थ)  अतभलेख –कार्ािलर्ले साविजतनक सम्पर्त्तको अतभलेख राखेको देर्खएन ।  
द)  कतिपर् र्ोजनाहरुमा इर्ष्टमेट िर्ार गरेको, स्वीकृि गरेको, नापी मूल्र्ाकन गरेको, जाँर् गरेको, िथा 

स्वीकृि गरेको,  ठेक्का तबल र कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको, स्वीकृि गरेको तमति उल्लेख भएको 
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पाइएन। 

ध)  तनमािर् कार्िको नापी र्किाव िर्ार गरी उक्त नापी र्किावलाई अद्यावतधक गरी राख्न पनेमा नापी ल ज 
पेपरमा भने गरेको पाइर्ो। र्ोजनागि नापी र्किाव बनाई भएको कार्ि र खर्िको र्ववरर् अद्यावतधक 
गरेको देर्खएन।  

न)  साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ बमोर्जम बार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गरेपतन खररद र्ोजनाको पूर्ि 
पालना गरी खररद कार्ि गरेको देर्खएन।   

ऩ)  राजश्वको शीषिकगि आतथिक र्ववरर् िर्ार गरेको छैन। 

प)  गाउँपातलकाले आन्िररक आर्को छ ट्टा छ टै्ट आतथिक र्ववरर् िर्ार गरेको छैन।  
फ)  र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिवेदनले औल्र्ाएका व्र्वस्थाहरुको प र्ि रुपमा कार्ािन्वर्न नभएको। 

कार्ािलर्ले प्रर्तलि ऐन, तनर्म र कार्िर्वतधमा भएको व्र्वस्था पालना गन िपनािको साथै ऐन, तनर्मको अतधनमा 
रही कार्ािलको लातग आवश्र्क पने आन्िररक तनर्न्रर् कार्ितबतध िर्ार गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका 
व्र्होराहरु क्रमश स धार गदै जान  पदिछ। 

12.  कर्न्टन्जेन्सी खर्ि अतभलेख - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १०(७) अन सार लागि अन मान 
िर्ार गदाि लागि अन मानको ४ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कन्टीन्जेन्सी खर्ि समावेस गनि सर्कने व्र्वस्था गरेको 
छ। कार्ािलर्वाट र्ोजना कार्ािन्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्िक्रम खर्िबाट कर्न्टन्जेन्सी रकम कट्टा गने 
गरेको देर्खएिापतन सोको कार्िक्रमगि कन्टेन्जेन्सी खर्िको अतभलेख खडा गरी राख्न पनेमा राख्न ेगरेको छैन। 

कार्ािलर्वाट र्स बषि रु.३१,८२,३४६।- कर्न्टन्जेन्सी खर्ि भएकोमा तनर्मावलीमा ब्र्वस्था भए बमोर्जम 
र्ोजनागि कन्टीन्जेन्सी  खािा राखेको छैन। तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोर्जम र्ोजनागि कर्न्टन्जेन्सी खािा  
राखी कर्न्टन्जेन्सी खर्िमा तनर्न्रर् गन िपदिछ। 

 

13.  राजश्व अतभलेख –कार्ािलर्ले राजस्व आम्दानीको तनर्िर् देर्ख अस ली िथा दार्खला सम्मका अतभलेख व्र्वर्स्थि 
गरी शे्रस्िा नराखेकोले स्थानीर् िहको वास्िर्वक राजस्व अस ली र दार्खला एर्कन ह न सकेन। गाउँपातलकाले 
र्स सम्बन्धमा तबशेष ध्र्ान ददई आन्िररक आर्को उर्र्ि अतभलेखाङ्कन िथा पररर्ालन गन िपदिछ। 

 

14.  व्र्वसार् कर – स्थानीर् सरकार संर्ालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा गाउँपातलकाले आफ्नो कार्िक्षेर तभर 
रहेका र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्र्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ। गाउँपातलकाको 
कार्ािलर्ले व्र्वसार्ीहरुको लगि राखी राजस्व अस ल गन िपनेमा लगि अद्यावतधक गरेको पाईएन। 
गाउँपातलकाले आफ्नो क्षेर तभरका व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन  पदिछ। 

 

15.  क्षरेगि बजेट र खर्िको र्स्थति -  स्थानीर् िहको एकीकृि, समान पातिक र ददगो र्वकासका लातग क्षेरगि 
रुपमा समान पातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खर्ि गन िपने ह न्छ। र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट 
र खर्िको र्स्थति देहार्अन सार रहेको देर्खन्छ । 

क्र.स क्षरे बजेट खर्ि 
खर्ि प्रतिशि 

जम्मा खर्िको ि लनामा 

१ आतथिक र्वकास  ४७१९०२२६ ४१९०४१४६.६८ ९.०३ 

२ पूवािधार र्वकास १७४७२४८०५ ५८३४२३२२ १२.५७ 

३ सामार्जक र्वकास २२२२८०५३३ २३५१६१०३१.७ ५०.६७ 

4 संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र स शासन  ५२६७०१०० ३८९९३९६०.५४ ८.४० 

5 अन्र् कार्ािलर् संर्ालन िथा प्रशासतनक १०४१३०७८१ ८९६५५४२८.५२ १९.३१ 

जम्मा ६००९९६४४५ ४६४०५६८८९ 
 

र्ववरर् अन सार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् सामार्जक र्वकासमा सबैभन्दा बढी ५०.६७ प्रतिशि र 
संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र स शासन मा सबै भन्दा िटीमा ८.४० प्रतिशि रहेको छ। 
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16.  खर्ि तबश्लषेर् - पातलकाले र्सबषि क ल आर्न्िरक आर्बाट रु.३८,७१,५४८, राजस्व बाँडफाँड र अन दानबाट 
रु.६,१२,६८,१६३। समेि रु.६,५१,३९,७१२।आम्दानी भएकोमा र्ाल  िफि  रु.२६,८६,९०,७०२। र 
पूरँ्जगि िफि  रु.१२,७९,०९,११९। समेि रु.३२,६५,९९,८२१।- खर्ि भएको छ। खर्ि मध्रे् आन्िररक 
आर्को र्हस्सा १.१८  प्रतिशि रहेको छ। र्सबषि पदातधकारी सतबधामा रु.६५,४१,२००।- खर्ि भएको छ 
ज न आन्िररक आर्को १६८.९६ प्रतिशि रहेको छ। पातलकालाई प्राप्त भएको सबै अन दान र राजस्व 
बाँडफाँडको रकमबाट ५४.०५ प्रतिशि र्ाल  र २५.७३ प्रतिशिमार पूरँ्जगि तनमािर्मा खर्ि भएको देर्खन्छ। 
र्सबाट पातलकाहरुले तबकास तनमािर् कार्िक्रम संर्ालनमा न्र् न खर्ि गरी प्रशासतनक कार्िमा बर्ढ खर्ि गरेको 
छ। प्रशासतनक खर्ि तनर्न्रर् गदै प्राप्त अन दान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािर्मा 
पररर्ालन गररन पदिछ। 

 

17.  कमिर्ारी करार –  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार क्षेर 
र कार्िबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको र सेवा 
करारबाट तलईने कमिर्ारीको दरबन्दी प्रस्िाव गन िपने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गनि नसर्कने व्र्वस्था छ। 
पातलकाले र्वतभन्न ११ पदमा ३१ जना कमिर्ारीहरु करारमा रार्ख रु.६९,४९,०८४।- खर्ि लेखेको छ। 
त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोर्जम पातलकाले गाउँ प्रहरी,  सवारी र्ालक,  सर्श, 

कार्ािलर् सहर्ोगी,  पलम्बर,  इलेक्टीतसर्न,  र्ौर्कदार, लगार्िका पदमा मार करारवाट सेवा तलन सर्कने 
व्र्वस्था गरेको छ। कार्ािलर्ले उल्लेर्खि पद वाहेकको र्वतभन्न ५ पदमा १४ जना करार तनर् र्क्त गरी 
बषिभरीमा रु.३०,२३,१४०।- भ  क्तानी गरेको तनर्म सम्मि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

३०,२३,१४०।- 

18.  कमिर्ारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संर्ालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम स्थानीर् सेवाको 
गठन, संर्ालन, व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा स र्वधा सम्बर्न्ध आधारभिू तसर्द्ान्ि र मापदण्ड संिीर् कान न 
बमोर्जम ह ने, दफा ८६ (२) बमोर्जम अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको कान न बमोर्जम ह ने व्र्वस्था 
छ। त्र्स्िै अथि मन्रालर्को कार्ि संर्ालन तनदेर्शकाको पररच्छेद ७ को ७.४.१ बमोर्जम अतिररक्त समर् र 
तबदाको ददन काम गदाि अथि मन्रालर्बाट नमसि स्वीकृि गराई खाजा र खाना भ  क्तानी ददन पने र ७.४.१ को 
(५) बमोर्जम प्रोत्साहन भत्ता ख वाउन समेि अथि मन्रालर्बाट स्वीकृति तलन पने व्र्वस्था छ। स्थानीर् िहले 
कानून नबनाई रु.21,31,820।- प्रोत्साहन भत्ता खर्ि लेखेकोले बर्ढ व्र्र्भार परेको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 

२१,३१,८२०।- 

19.  स्थानीर् िथ्र्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोर्जम 
स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभ  ि िथ्र्ाङ्क संकलन,  अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन गन िपने िथा 
आफ्नो क्षेरतभरको शैर्क्षक,  भौगोतलक अवस्था,  प्राकृतिक श्रोि अन्िगिि खानी, जंगल िथा अन्र् श्रोि,  पूवािधार 
अन्िगिि सडक, प ल, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कनसर्हिको पातलकाको प्रोफाइल िर्ार 
गन िपने ब्र्वस्था छ। पातलकाले स्थानीर् िथ्र्ाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि 
नक्साङ्कन गरेको  देर्खएन। स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा िथ्र्ाङ्कले महत्वपूर्ि 
भ  तमका खेल्न े ह ँदा सोको संकलन र अतभलेख राख्न े कार्िमा  पहल ह न  आवश्र्क छ। िथ्र्ाङ्क वेगर 
प्राथतमकिामा रार्खएका र्ोजना, बजेट,  प्रर्क्रर्ा र कार्ािन्वर्नले उर्र्ि साथिकिा नपाउने ह ँदा र्स िफि  
पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददन पदिछ। 

 

20.  खररद कारवाही अतभलेख  – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४९(१) अन सार साविजतनक 
तनकार्ले हरेक खररद कारवाहीको तनर्म्ि छ टै्ट फाइल खडा गरी राख्न पने र उपतनर्म(२) बमोर्जम फाइलमा 
अन्र् कागजािका अतिररक्त सम्झौिा फाइलको पर्िका, वोलपर वा पूविर्ोग्र्िाको लातग आव्हान गररएको 
सूर्ना, बोलपर, पूविर्ोग्र्िा वा प्रस्िाव आव्हान सम्बन्धी कागजाि, प्रस्िावदािाहरुलाई पठाएको जवाफ, बैठकको 
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माइन्रू्ट, बोलपरको मूलप्रति, पूविर्ोग्र् भएका बोलपरदािाको र्ोग्र्िा, मूल्र्ांकन प्रतिवेदन, सफल 
वोलपरदािालाई पठाएको स्वीकृतिको प्रारर्म्भक सूर्नाको प्रतितलर्प, असफल बोलपरदािाहरुलाई पठाएको 
सूर्नाको प्रतितलर्प, खररद सम्बन्धी प्रकार्शि सूर्नाहरु, खररद सम्झौिा,  प्रगति प्रतिवेदन, इन्भ्वाइस र तनरीक्षर् 
प्रतिवेदन, खररद सम्झौिामा संशोधन गररएको भए सो सम्बन्धी कागजाि, मालसामान प्रातप्त, तनरीक्षर् र स्वीकृति 
लगार्िको कागजाि, मूल्र्ांकन प्रतिवेदन र सोसँग सम्बर्न्धि सम्पूर्ि कागजाि लगार्िको र्ववरर् क्रमवर्द् 
रुपमा राख्न पने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले खररदसँग सम्बर्न्धि कागजािहरु अलग अलग फाइलमा राख्न ेगरेको, 
लेखापरीक्षर्ले माग गरेको खररद सम्बन्धी  सम्पूर्ि र्ववरर्हरु प्राप्त ह न नसकेको अवस्था छ। अिाः 
तनर्मावलीले िोके अन सार सम्पूर्ि कागजािहरु तसलतसलेवार रुपमा एउटै फाईलमा राखी पर्िका समेि िर्ार 
गन िपने देर्खन्छ। 

21.  र्वद्य िीकरर् खर्ि – सवै नागरीकहरुलाई र्वद्य ि सेवा उपलव्ध गराउने दार्र्त्व नेपाल तबद्य ि प्रातधकरर्को हो। 
र्वद्य ि सेवा प्रदान गरे वापि ग्राहकहरुवाट प्रातधकरर्ले सेवा श ल्क तलने गदिछ। टेतलफोन िथा केवल सेवा 
प्रदार्कहरुले तबद्य ि प्रातधकरर्को पोल उपर्ोग गरेवापि सेवा श ल्क तलने समेि गदिछ। र्वद्य ि प्रातधकरर्को 
कार्िक्षेर तभरको र्वद्य िीकरर् कार्ि सम्बर्न्धि तनकार्ले नगरी सो कार्िमा कार्ािलर्ले र्वद्य ि पोल, िार खररद 
िथा िार िान्ने कामको लातग र्सवषि रु.५०,५६,७५८।- गरेको छ ।जर्टल िथा प्रार्वतधक पक्ष रहेको काम 
उपभोक्ता सतमति माफि ि गरेको र र्वद्य ि प्रातधकरर्को कार्िक्षेर तभर कार्ािलर्ले लगानी गरेकोमा नागररकले 
सेवा उपर्ोगमा क नै छ ट िथा थप स र्वधा प्राप्त गरेको छैन भने कार्ािलर्ले रोर्ल्टी िथा अन दान समेि प्राप्त 
गरेको छैन। अन्र् तनकार्को र्जम्मेवारी रहेको क्षेरमा गाउंपातलकाले बजेट र्वतनर्ोजन गरी कार्ािन्वर्न गन ि 
अगावै सम्बर्न्धि तनकार्सँग समन्वर् गरेर मारै खर्ि गने िथा प्राप्त ह ने लाभको र्र्कन गरेर मारै खर्ि गने 
िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान पदिछ । 

 

22.  र्ोजना छनौट र कार्ािन्वर्न - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् िहले 
र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त ह ने प्रगतिका र्ोजना छनौट गरी 
प्राथातमकीकरर् गन िपने व्र्वस्था छ। सभाबाट स्वीकृि बार्षिक गाउँ र्वकास र्ोजना २०७6/७7 को अध्र्र्न 
गदाि पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट भएका र लागि प्रभावी ह ने र्कतसमले 
संर्ालन गरेको पाइएन। पातलकाले र्स वषि संर्ालन गरेका र्ोजना देहार् अन सार छन।्  

२ लाखसम्म रु २ लाखदेर्ख ५ लाखसम्मका रु ५लाख देर्ख १० लाखसम्मका रु१०लाख भन्दा बढीको जम्मा 
12 २८ २२ १३ ७५ 

र्ववरर् अन सार पातलकाले र्स वषि रु.1 लाख देर्ख 10 लाख सम्मका जम्मा ७५ वटा र्ोजना संर्ालन 
गरेकोमा रु.२ लाख भन्दा म तनका मार १२  वटा र्ोजनाहरु रहेका छन।् त्र्सैले साना रकमका धेरै र्ोजनाहरु 
संर्ालन गदाि कार्ािलर्को जनशर्क्त वषै भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन  पने िथा तनमािर् कार्िको ग र्स्िरमा 
समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफि  ध्र्ान ददन  पदिछ। 

 

23.  र्ोजना कार्ािन्वर्न नभएको – सभाले स्वीकृि गरेको नीति िथा कार्ािक्रम र र्वतनर्ोर्जि बजेट अन सार स्वीकृि 
भएका र्ोजनाहरु समर्मै कार्ािन्वर्न गन िपदिछ। पाँर्ौ सभाले स्वीकृि गरेका कार्िक्रमहरु मध्रे् तनम्न क्षेरका 
र्ोजनाहरु कार्ािन्वर्न नै नभएको अवस्था छ। र्ोजना िज िमा प्रर्क्रर्ा प रा गरी सभाले छनौट गरेका र्ोजनाहरु 
कार्ािन्वर्न गने िफि  सम्बर्न्धि तनकार्को ध्र्ान जान  जरुरी छ।  

क्षरेगि रुपमा र्ोजना र्ववरर् र्ोजना संखर्ा र्वतनर्ोर्जि रकम 

आतथिक र्वकास िफि  ४ ५० लाख 

प वािधार िफि  ४ २ करोड 

बडा स्िरीर् र्ोजनाहरु 15 ७९ लाख 

जम्मा २३ ३ करोड २९ लाख  

 



9 

 

तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

24.  तबद्यालर् अन दान – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमोर्जम स्थानीर् िहले र्ोजना 
वनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त र्ोजना छनौट गरी प्राथतमर्ककरर् गन िपने व्र्वस्था 
छ। र्ोजना वनाउँदा मध्र्म िथा दीििकालीन प्रकृतिका आर्ोजनाहरुको सूर्ी समेि िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा 
ल्र्ाउन  पने व्र्वस्था छ। उल्लेर्खि व्र्वस्था र्वपररि कार्ािलर्ले गाउँपातलका पूजँीगि र्शषिकिफि  र्ोजना िथा 
कार्िक्रम िर्ार गदाि गाउँपातलका तभरका साम दार्र्क तबद्यालर्का लातग शैर्क्षक जनशर्क्त व्र्वस्थापनका लातग 
रु. ५४,२१, ६८९।– र्वतनर्ोजन गरेकोमा छैटौं सभाले र्वतनर्ोजन रकममा रु.३५,००,०००।- थप गरी रु. 
८९,२१,६८९।–बजेट कार्म गरेको छ। संशोतधि बजेट मध्रे् गरी भौ.नं. ४–०७६।६।१३ बाट पर्हलो 
र्ौमातसकमा रु.२८,१५,१५०।– र भौ.नं.२१–०७६।११।१५ बाट दोस्रो र्ौमातसकमा 
रु.२५,९१,७४०।– समेि रु.५४,०६,८९०।– अन दान खर्ि लेखेको छ। अन दान खर्ि लेखेकोमा क न 
तबद्यालर्लाई के कति दरले अन दान ददएको हो सोको र्ववरर् भौर्रसाथ संलग्न छैन। र्स सम्बन्धमा स धार 
ह न  पने देर्खन्छ। 

 

25.  कोष खािामा ट्रान्सफर – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा बजेट िथा कार्िक्रम िज िमा 
सतमतिले कार्िक्रम िज िमा गदाि गन िपने काम, कििव्र् र अतधकारको सम्बन्धमा व्र्वस्था गरेको र दफा ६६ मा 
सतमतिले ददएको बजेट तसमातभर रही बजेट िथा कार्िक्रमको प्राथतमर्करर् गन िपने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले 
ऐनले ददएको अतधकार र क्षेर तभर रही बजेट िज िमा गरेको छैन। कार्ािलर्ले नगरपातलका पूँजीगि र्शषिकमा 
र्वतनर्ोजन गरेको रकम मध्रे् भौ.नं.७–०७६।७।२६ वाट ममिि संभार कोषमा रु.७३,००,०००।- र 
भौ.नं.४८-०७७।३।४ बाट र्वपद् व्र्वस्थापन कोषमा रु. १,३२,१०,०००।- ट्रान्सफर गरेकोले क्षेरगि 
रुपमा बजेट र्वतनर्ोजन गने र बजेट िथा कार्िक्रमको प्राथतमर्करर् गरेको देर्खएन। र्समा स धार ह न  पदिछ। 

 

26.  ह्याण्ड पम्प िथा स्र्ालो ट्य ववेल – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा र्ोजना िज िमाको 
आधार िर् गरेको छ। कार्ािलर्ले कार्िक्रम िज िमा गदाि सोही आधारमा कार्िक्रम िर्ार गरी कार्ािन्वर्न 
गन िपदिछ।बजेट िथा कार्िक्रम िर्ार गदाि ह्याण्ड पम्प र तसंर्ाई कार्िको लातग गाउँपातलका िथा वडाहरुको 
लातग र्ोजना प र्स्िकामा ११ ठाउँमा र्ोजना राखी रु.१,५९,५०,०००।- बजेट र्वतनर्ोजन गरेकोमा 
तनम्नान सार भौर्रवाट रु. १,३६,०४,७२२।– खर्ि लेखेको छ।      

भौ.नं. तमति र्ोजनाको नाम उपभोक्ता सतमतिको नाम भ  क्तानी रकम ल.ई 
अन सार 
जडान 

ह ने संखर्ा 

नापी र्किाव 
अन सार जडान 
भएको संखर्ा 

भरपाई 
अन सार 
र्विररि 
संखर्ा 

 

17-076/9/17 खानेपानीका लातग हेण्ड पम्प 
जडान वडा नं. ५ 

कालीमाई खा.पा. उ.स. 700000 32 28 32 

20-076/11/6 खानेपानीका लातग हेण्ड पम्प 
जडान वडा नं. ४ 

हेण्ड पम्प जडान उ.स. 500000 16 14 16 

30-077/1/24 तसंर्ाईको लातग स्र्ालो ट्य व वेल 
वडा नं.५ 

जार् माँ स्र्ालो ट्य व वेल 
तनउस 

110191 39 39 39 

34-077/2/15 खानेपानीका लातग हेण्ड पम्प 
जडान वडा नं. ७ 

द गाि खा.पा.उ.स. 800000 38 38 38 

36-077/2/15 तसंर्ाईको लातग स्र्ालो ट्य व वेल 
वडा नं.४ 

कालीमाई स्र्ालो ट्य ववेल 
तनउस 

499295 21 21 21 

37-077/3/15 खानेपानीका लातग हेण्ड पम्प 
जडान वडा नं. ६ 

गंगामईर्ाँ हे.प. ज.उ.स. 996042 40 40 40 

43-077/3/ खानेपानीका लातग हेण्ड पम्प 
जडान वडा नं. ३ 

हेण्डपम्प जडान उ.स. 500000 21 21 21 

61-077/3/19 तसंर्ाईको लातग स्र्ालो ट्य व वेल र्कसान तसंर्ाई तन.उ.स. 600000 25 27 27 
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वडा नं.७ 

85-077/3/25 तसंर्ाईको लातग स्र्ालो ट्य व वेल 
वडा नं.१–७  

र्कसन स्र्ालो ट्य ववेल 
उ.स. 

3392002 82 130 139 

96-077/3/26 खानेपानीका लातग हेण्ड पम्प 
जडान वडा नं. १  

बैष्र्ोमािा खापा हेण्डपम्प 
जडान उ.स. 

449997 14 14  

110-077/3/29 कृर्ष तसंर्ाईको स्र्ालो ट्य व वेल 
वडा ७  

राधाकृष्र् स्र्ालो 921665 31 37 37 

112-077/3/29 गा.पा. तभर श द्द खापाको लातग 
हेण्ड पम्म  

मर्िवारीमाई श र्द् खा.पा.को 
लातग हेण्ड पम्प जडान 
उ.स. 

4135530 122 138 138 

   
13604722 481 547 548 

उल्लेर्खि र्ोजना र खर्ि सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरु तनम्नान सार छना्ः 
क) सभाले र्ोजना िज िमा गदाि ह्याण्ड पम्प र तसंर्ाईको लातग स्र्ालो ट्य ववेलको कार्िक्रमगि एकम ष्ट 

 रकम र्वतनर्ोजन नगरी अलग अलग र्ोजनाको रुपमा बजेट र्वतनर्ोजन गरेको।  

ख) र्ोजना प र्स्िकामा ११ र्ोजनाको रुपमा बजेट र्वतनर्ोजन गरेकोमा १२ र्ोजना बनाई उपभोक्ता           
 सतमति बनाई कार्ािन्वर्न गरेको िथा उपभेक्ता सतमतिवाट प्रातबतधक पक्ष समावेश भएको कार्ि 
गराउन का साथै र्ोजना सञ्चालर् तमिव्र्र्ी नह न  का साथै र्ोजना ददगो र सफल ह न नसक्ने अवस्था 
छ।  

ग) गाउँपातलका तभरका वडाहरुमा श र्द् खानेपानीको लातग हेण्ड पम्प जडान भनी कार्ािलर्ले बजेट 
 र्वतनर्ोजन गरेकोमा प नाः वडाहरुमा छ ट्टाछटै्ट बजेट र्वतनर्ोजन गरेको उर्र्ि नदेर्खएको।  

ि)  लागि अन मान िर्ार गदाि वास्िर्वक आधार नतलएको, अन मानको आधारमा लागि िर्ार गरेको    
 लागि अन मानमा ४८१ वटा वनाउने रहेकोमा कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनमा ५४८ वटा बनाएको 
देर्खएको।   

ङ) जडान भएका ह्याण्ड पम्प बाट तनस्केको पानी र्पउनको लातग उपर् क्त रहे नरहेको ग र्स्िर परीक्षर् 
मूल्र्ांकन नगरेको।   

र्) संि िथा प्रदेश सरकारका तनकार्हरुवाट समेि र्स्िै कार्िक्रम गने ह ंदा अन्िर तनकार् र्वर् समन्वर् 
 भएको नदेर्खएको।  

 गाउँपातलकाको अध्र्क्षको िोक आदेश िथा वडाध्र्क्षको तसफाररशवाट र्विरर् गरेको, र्विरर्को 
कार्िर्वतध नवनाएको, र्वगिमा सामग्री ब झे नब झेको र्र्कन नगरेको,  सामान लैजाने व्र्र्क्तको लगि अद्यावतधक 
गरी प नाः सामग्री लान नपाउन ेव्र्वस्था समेि नतमलाई खर्ि लेखेको तनर्म सम्मि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13604722/- 

27.  कार्िक्रम स्वीकृि गदाि अन्िरतनकार् र्वर् समन्वर् गरी दोहोरोपना नह ने गरी कार्िक्रम गन िपदिछ । प्रदेश 
सरकारवाट हस्िान्िरीि कार्िक्रम अन्िगिि मर्िवारी खानेपानी र्ोजनामा प्राप्त रु.३५ लाखवाट वडा नं. १ देर्ख 
७ सम्म १३४ वटा ह्याण्ड पम्प जडान गनि रु.३९,८६,६५९।- प्रदेश सरकार श्रोिवाट ३५ लाख र उपभोक्ता 
सतमतिले रु.४,८६,६५९।- व्र्होने गरी लागि अन मान िर्ार गरेकोमा कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन अन सार १४८ 
जडान गरेको र रु.३६,५९,१९६।- बरावर काम भएको देखाई भौ.नं. ६-२०७७।३।६ बाट 
रु.३०,६७,५३७।- खर्ि लेखेको छ। र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरु तनम्नान सार छना्ः 
क) उपभोक्ता सतमति गठनमा तनवािर्र्ि जनप्रतितनतधहरुको प्रत्र्क्ष र्ासो रहेको देर्खन्छ। उपभोक्ता सतमति 

गठन गनि तमति २०७६।२।८ मा भेला भएका सदस्र्हरुमा गाउँपातलकाका अध्र्क्ष, ६ वटा वडाका 
वडाध्र्क्षहरुको उपर्स्थति रहेको र उपभोक्ता सतमति गठन गदाि र सम्झौिा गदाि उपभोक्ता सतमतिको 
अध्र्क्षको पर्हले लेखेको नाममा र्टपेक्स लगाई हाल राजेश ग प्ता िेलीलाई अध्र्क्ष बनाएको देर्खंदा 
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उपभोक्ता सतमति गठन तनर्म सम्मि र स्विन्र रहेको देर्खंदैन।  

ख)   वडा १ देर्ख ७ सम्मको काम एउटै उपभोक्ता सतमतिले गराएको छ। 

ग)  लागि अन मान िर्ार गदाि वास्िर्वक आधार नतलएको, अन मानको आधारमा लागि िर्ार गरेको र      

जडान गरेको आधारमा कार्िसम्पन्न िर्ार गरेको छ। 

ि)  गाउँपातलकाले र्स वषि ह्याण्ड पम्प िथा बोररङमा रु.१,३६,०४,७२२।–वडागि िथा कार्ािलर्कै 
कार्िक्रमबाट वजेट खर्ि गरेकोमा प्रदेश सरकारले पतन ह्याण्ड पम्प खररद र जडानमा नै बजेट खर्ि    
गरेकोमा कार्िक्रममा दोहोरोपना देर्खएको छ।  

ङ)  र्विरर्को कार्िर्वतध समेि िर्ार नगरी गाउँपातलकाको अध्र्क्ष िथा वडाध्र्क्षहरुको तसफाररशवाट    
र्विरर् गरेको, र्विरर्को कार्िर्वतध नवनाएको, गाउँपातलकाले पर्हले जडान गररसकेको उपभोक्ताहरु नपने 
आधार नख लाएको, सामान लैजान े व्र्र्क्तको लगि अद्यावतधक गरी प नाः सामग्री लान नपाउने व्र्वस्था 
समेि नतमलाएको िथा कार्िक्रममा दोहोरो नपने गरी खर्ि लेखेको िथा अन्िर तनकार् र्वर् समन्वर् 
वेगर कार्िक्रम  खर्ि लेखेको उर्र्ि नदेर्खएको रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,67,537।- 

28.  गै.स.स. माफि ि खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनरे्िना सम्बन्धी िातलम, 

अतभम र्खकरर् सवलीकरर्, म ल प्रवाहीकरर् जस्िा कार्ि गैह्र सरकारी संस्थाबाट गराउँदा तछटो छररिो, 
प्रभावकारी र तमिव्र्र्ी ह ने भएमा मार गैरसरकारी संस्थाबाट काम गराउन सर्कने व्र्वस्था छ। सो र्वपररि 
कार्ािलर्ले वडातभर रहेका स्थानमा फौहरमैला व्र्वस्थापन गनि डर्स्वन खररद िथा र्विरर् गने कार्ि ल र्म्वनी 
साम दार्र्क र्वकास केन्द्रबाट गराएको छ। कार्ािलर् आफैले गनि सक्ने डर्स्वन खररद र्विरर् कार्ि गैह्र 
सरकारी संस्था माफि ि गराई भौ.नं. ३३-०७७।२।९ बाट भ  क्तानी ददएको रु.२,००,०००।– तनर्म सम्मि 
नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,00,000।- 
29.  सौर्ि वर्त्तमा आवश्र्क पने सामग्रीमा मू.अ.कर लाग्ने र मू.अ.कर नलाग्ने द वै प्रकृतिको सामाग्री प्रर्ोग ह न े

गदिछ। सोलार प्र्ानल, तलड बर्त्त र र्ाजि कन्टोलरमा मू.अ.कर नलाग्नेमा कार्ािलर्ले गाउँपातलका तभर 
आवश्र्क २५ स्थानमा सोलार बर्त्त जडान गने कार्िको रु.२९,६६,८५०।– लागि अन मान िर्ार गदाि तलड 
बर्त्तमा मू.अ.कर नलाग्नेमा प्रति वर्त्त रु.१०,०००।– ले २५ बर्त्तको रु.२,५०,०००।– र १३ प्रतिशि 
मू.अ.कर रु.३२,५००।–समेि राखी लागि अन मान िर्ार गरेको छ। ठेक्का व्र्वस्थापन ह ँदा ३ फमिले 
प्रस्िाव पेश गरेकोमा सवैभन्दा कम कवोल गने अल्फा टे्रड हाउससंग रु.२९,५९,४२१।९० मा सम्झौिा गरी 
भौ.नं. ११७–०७७।३।२९ मा रु.२९,५३,३२४।– भ  क्तानी गरेको छ। लागि अन मान िर्ार गदाि 
मू.अ.कर नलाग्न ेबस्ि मा मू.अ.कर समेि जोडी ठेक्का व्र्वस्थापन गरेकोमा व्र्वसार्ीले उक्त आइटममा लागि 
अन मानमा उल्लेख गरेको दर भन्दा बढी राखी २५ वटाको रु.१०,५००।– का दरले रु. २,६२,५००।– 
मा भ  क्तानी भएको मू.अ.कर रु.३४,१२५।– असूल ह न पने रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34,125।- 

30.  दर रेट –साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा तनमािर् कार्िको लागि अन मान िर्ार 
गन िपने सम्बन्धी व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले उपभोक्ता सतमति माफि ि गने कार्िको लातग डोतलडार िथा सडक 
तबभाग द वैले िर्ार गरेको नम्सिको प्रर्ोग गने गरेको छ। कार्ािलर्ले लागि अन मान  िर्ार पादाि  सडकको 
नम्सि प्रर्ोग गरी दर तनधािरर् गदाि उपभोक्ता सतमतिले गने ग्राभेलमा नमिल ग्राभेल तबर्छ्याउने कार्िको दर 
रु.२,३००।- प्रर्ोग गन िपनेमा सववेशको दर रु.२,८३८।९७ प्रर्ोग गरेको छ ।सव-वेशको दर प्रर्ोग गदाि 
प्रति ि.मी. रु. ५३८।९७ बढी लागि परेको छ। नम ना छनौटका आधारमा परीक्षर् गदाि तनम्नान सार दर 
राखी कार्ि गराएकोले बढी दर राखी भ  क्तानी भएको रकम असूल ह न पने रु. 
     

 
 
 
 
 
 

 

 
९,६७,९१४।७० 



12 

 

तस.नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु रकम  

भौ.नं. तमति र्ोजनाको नाम लागि अन मान कार्िसम्पन्न
  

ग्राभेलेको 
परीमार् 
(िमी) 

बढी दर बढी भ  क्तानी 
रकम 

खर्ि र्शषिक 

23-076/12/28 इश्लामप र गाउँदेर्ख पातिलहा गाउ 
11237310 1078452 287 538.97 

154684.4 

गा.पा. 
पूजँीगि 

53-077/3/18 महादेवा गाउँ देर्ख महदेवा गाउँ 
1133125 1135658 271.74 538.97 

146459.7 

,, 

89-077/3/25 मह वारी गाउँदेर्ख नदीसम्म 
1684148 1687318 367.08 538.97 

197845.1 

,, 

90-077/3/26 भातगरथी केवटको िरदेर्ख पर्वारेसम्म 
893828 877018 149.47 538.97 

80559.85 

,, 

92-076/3/26 भन्सार टोलतभर सडक 
559311 535793 113.66 538.97 

61259.33 

,, 

115-077/3/29 इश्लामप र कोइरी टोल देर्ख मोहनन्दा 
सम्म सडक 

417702 417702 94.82 538.97 

51105.14 

,, 

4-077/3/23 देवानगतडर्ा देर्ख पूवि कञ्चनिाट सडक 
1124301 1127728 299.60 538.97 

161475.4 

:yfgLo k"jf{wf/  

5-077/3/23 नहर पूवि मनौरा गाउँ सडक 
1112215 1003282 212.49 538.97 

114525.7 

,, 

जम्मा 
967914.7 

,,  
 पदातधकारी स र्वधा  

31.  स्थानीर् िहका पदातधकारी स र्वधा - नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा नगरसभाका सदस्र्ले 
पाउने स र्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानून बमोर्जम ह ने ब्र्वस्था अन सार ल र्म्बनी प्रदेश संसदले स्थानीर् िहका 
पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको स र्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ जारी गरेको छ। ऐनको दफा ३ मा भएको 
ब्र्वस्था अन सार पातलकाबाट देहार् बमोर्जम रु.६५,४१,२००। स र्वधा खर्ि लेखेको छ । 

तस.नं र्ववरर् प्रम ख/ 

अध्र्क्ष 

उपप्रम ख/ 

उपाध्र्क्ष 

वडाअध्र्क्ष ७ 
जना 

कार्िपातलका 
सदस्र् ५ जाना 

सभाका सदस्र् २२ 

जना 
जम्मा 

१ बैठक भत्ता १०२००० ९५००० ४९०००० २२५००० ८५८००० १७७००० 

२ र्ािार्ाि खर्ि    ४२००० ११२७००० ११६९००० 

३ टेतलफोन,मोबाइल ११०००० ५५००० ३८५००० १५०००० ३८५००० १०८५००० 

४ प स्िक,परीका, ईन्टरनेट २८००० २८००० १४७००० १०५००० ३२२००० ६३००० 

५ समन्वर् िथा सहजीकरर् ७०००० ५६००० २९४००० १७५००० ४६२००० १०५७००० 

६ अतितथ सत्कार २८२००० ११४२०० २६६००० 
  ६६२२०० 

७ खानेपानी/तबज ली/सरसफाई ३५००० ३५००० ९८००० 
  १६८००० 

 जम्मा ६२७००० ३८३२०० १६८०००० ६९७००० ३१५४००० ६५४१२००  

 

32.  न्र्ार्र्क सतमति बैठक भक्ता - स्थानीर् सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ मा न्र्ार्र्क सतमतिको 
गठन सम्बन्धी व्र्बस्था छ।आफ्नो अतधकार क्षेर तभरका र्ववाद तनरुपर् गनि स्थानीर् िहमा उपाध्र्क्ष वा 
उपप्रम खको संर्जकत्वमा तिन सदस्र्ीर् न्र्ार्र्क सतमति रहने प्रावधान छ। कार्ािलर्ले िोर्कएका तिन सदस्र् 
बाहेक अन्र् पदातधकारी िथा कमिर्ारीलाई बैठक भत्ता भ  क्तानी गरेको रकम सम्बर्न्धि पदातधकारी िथा 
कमिर्ारीबाट अस ल गन िपने रु. 

गौ.भो.नं.।तमति कमिर्ारीको नाम र पद बैठक संखर्ा भ  क्तानी ददएको रु. (कर कट्टीपतछ) 
 

२०४।२०७६-८-१६ 
केशवनन्द वतनर्ा अक्ष्र्क्ष १५ १९१२५ 
खेि बहाद र खरी प्र .प्र. अतधकृि १४ १७८५० 
ददनेश क मार र्ादव प्रा स १५ १९१२५ 
दान बहाद र खनाल लेखापाल १४ १७८५० 
शममारथ हररजन का स १५ ८९२५ 

३०१।२०७६-९-१८ 

केशवनन्द वतनर्ा अक्ष्र्क्ष ७ ८९२५ 
खेि बहाद र खरी प्र प्र अतधकृि  ७ ८९२५ 
ददनेश क मार र्ादव प्रा स ७ ८९२५ 
दान बहाद र खनाल लेखापाल ७ ८९२५ 
शममारथ हररजन का स ७ ४१६५ 

४७९।२०७७-२-२० केशवनन्द वतनर्ा अक्ष्र्क्ष  ११ १४०२५ 

 

 

 

 

 

 

१,७९,०१०।- 
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रामप्रसाद ज्ञवाली प्र.प्र. अतधकृि  ८ १०२०० 
ददनेश क मार र्ादव प्रा स ११ १४०२५ 
र्मकान्ि पौडेल लेखा अतधकृि ९ ११४७५ 
शममारथ हररजन का स ११ ६५४५ 

    जम्मा १८८०१०।-  
33.  बैठक भत्ता -  ल र्म्बनी प्रदेश साविजतनक खर्िको मापदण्ड कार्िर्वतध र तमिव्र्र्र्िा सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७५ 

को पररच्छेद 2 ब दा नं १(क) अन सार स्पष्ट र्वषर्बस्ि  र कार्िर्ोजना बेगर कार्ािलर् समर्मा एकै तनकार्का 
कमिर्ारी िथा पदातधकारी मार बस्ने बैठकमा बैठक भत्ता उपलव्ध गराउन नतमल्ने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले 
तनम्न गौश्वारा भौर्रबाट कार्ािलर्का कमिर्ारी िथा पदातधकारी मार रहने गरी बैठक भत्ता खर्ि लेखेको छ। 
मापदण्ड र्वपररि कमिर्ारी िथा पदातधकारी कार्ािलर्मा रही तनर्तमि गन िपने कार्िको लातग समेि बैठक भत्ता 
खर्ि लेखेकोले अस ल गन िपने रु 

गौ भौ नं नाम पद  वैठक संख्या दर भुक्तानी रकम (कर १५% वाहेक) 

२३३।२०७६-८-२० 

 
 

र्ोजनाहरुको अन गमन  

केशवनन्द वतनर्ा अक्ष्र्क्ष १६ १५०० १९१२५ 
स तनिा क मारी कलवार उपाक्ष्र्क्ष  १० १५०० १९१२५ 
खेि बहाद र खरी प्र प्र अतधकृि १७ १५०० १९१२५ 
दान बहाद र खनाल लेखापाल १७ १५०० १९१२५ 

सिीव सहानी  ईर्न्जनीर्र  १७ १५०० १९१२५ 

रामर्न्द्र र्ादव सहार्क र्ौथो १७ १५०० १९१२५ 
सम्मारथ हररजन का स   १७ ५०० ६३७५ 

 
 
२९९।२०७६-९-२८ 

वोलपर म ल्र्ाङ्कन सतमति 

केशवनन्द वतनर्ा अक्ष्र्क्ष १६ १५०० २०४०० 
स तनिा क मारी कलवार उपाक्ष्र्क्ष  १० १५०० १२७५० 
खेि बहाद र खरी प्र प्र अतधकृि १७ १५०० २१६७५ 
दान बहाद र खनाल लेखापाल १७ १५०० २१६७५ 
सिीव सहानी  ईर्न्जनीर्र  १७ १५०० २१६७५ 

रामर्न्द्र र्ादव सहार्क र्ौथो  १७ १५०० २१६७५ 
मतनष रार्माझी  सव  ईर्न्जनीर्र  १७ १५०० २१६७५ 
आश िोष तरपाठी आइटी अर्फसर १४ १५०० १७८५० 

                जम्मा                                                                    २८०५००     

 
 
 
 
 

 
 

२,८०,५००।- 
 

34.  गैरसरकारी संस्था माफि ि कार्ि  - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) अन सार वातसन्दा ब्र्र्क्तले नेपालमा 
श्रोि भएको ब्र्ाज प्राकृतिक स्रोि भाडा रोर्ल्टी सेवा श ल्क जस्िा भ  क्तानीमा क ल भ  क्तानी रकमको १५ 
प्रतिशिका दरले करकट्टा गन िपने व्र्वस्था छ। त्र्स्िै साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा 
गैससवाट काम गराउँदा तछटो,  छररिो,  प्रभावकारी िथा तमिव्र्र्ी  ह ने भएमा साविजतनक तनकार्ले गैह्र 
सरकारी संस्थासंग काम गराउन सक्न ेव्र्वस्था छ।कार्ािलर्को आफ्नो र्वषर्गि शाखा र उपलव्ध जनशर्क्तले 
सम्पन्न गनि सक्ने काम गैह्रसरकारी संस्थासंग गराउन नह नेमा र्ाल  प्रकृतिका कार्ि गैसस माफि ि गराएको। 
गैससले गरेको तनम्नान सारको काममा तमिव्र्र्ीिा नभएको, गन िपने काम पूर्िि नगरी र्वलमार राखेको, ऐन 
अन सार १५ प्रतिशि कर कट्टा गन िपनेमा १.५ प्रतिशिले मार कट्टा गरेकोले नप ग कर रु.८,७०,२५४।– 
असूल ह न पनािको साथै तनर्मावली ऐन र्वपररि कार्ि गराई भ  क्तानी ददएको तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु.  

गौ . न  र तमति संस्थाको नाम कार्िकम भ  क्तानी रकम नप ग कर 
रकम 

२४३।२०७६-८-२९ ल र्म्वनी साम दार्र्क र्वकास केन्द्र एर् आई भी  र्वरुर्द्को जनरे्िना २७९६८४ ३७७५७ 
२४४।२०७६-८-२९ दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र न्र्ार्र्क सतमतिको न्र्ार् सम्पादन सम्वन्धी ४७४४९० ६४०५६ 
२६०।२०७६-९-३ तमशन पर्ब्लक तमतडर्ा साविजतनक स न वाई ३२३३५० ०।०० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

७२,६२,१७६।- 
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२८२।२०७६-९-२७ पर्हलो ख डर्कलो मर्हलाहरुलाइ पाठेिर सम्वन्धी िातलम १९७३४५ २६६४१ 
२८४।२०७६-१२-२८ पर्हलो ख डर्कलो दतलि िथा अति र्वपन्नहरुलाई अतधकार सम्वर्न्ध 

जनरे्िना िातलम 
२८९३५० ३९०६२ 

३८५।२०७६-१२-२८ ल र्म्वनी साम दार्र्क र्वकास केन्द्र मर्हलाहरुको व्र्ट्रीपालिर िातलम २८९३५० ३९०६२ 
३८६।२०७६-१२-२८ तभन्सहरा सामार्जक संस्था भोजप री भाषा सार्हत्र्को संरक्षर् कार्िकम ४९४००० ६६६९० 
३८७।२०७६-१२-२९ दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र र्वपन्न मर्हहरुलाई तसलाई कटाई िातलम ४९४००० ६६६९० 
३८८।२०७६-१२-२८ दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र र् वाहरुलाई मोवाइल ममिि सम्वर्न्ध िातलम २९६४०० ४००१४ 
३८९।२०७६-१२-२८ ल म्वीनी फाउन्डेशन रुपन्देही बालर्ववाह िथा दाइजो प्रथा र्वरुर्द् को कार्िकम २९८०७५ ४०२४० 
३९०।२०७६-१२-२८ ल म्वीनी हेल्प फाउन्डेशन आखाँ सम्वन्धी कार्िकम २८७७४० ३८८४४ 
४०२।२०७७-१-२ ल र्म्वनी साम दार्र्क र्वकास केन्द्र मर्हलाहरुको लागी नेितृ्व िथा क्षमिा र्वकास 

िातलम 
३८७४७५ ५२३०९ 

४१८ २०७७-१-९ पर्हलो ख डर्कलो मर्हलाहरुको व्र्ट्रीपालिर िातलम २९६०१७ ३९९६२ 
४४६।२०७७-१-१८ ए फोर टे्रतडङ्ग सेन्टर प्रा तल अशत्तिाको लागी र्जवीकोपाजिनका लागी अगर 

बत्ती बनाउने िातलम 
४९२५०० ० 

४४९।२०७७- ल म्वीनी हेल्प फाउन्डेशन नेपाल मेलतमलाप किािको लागी आधारभरि प्रतिक्षर् 
कार्िकम 

३८२८५० ५१६८४ 

४७०।२०७७-२-६ दतलि सामार्जक र्वकास केन्द्र मर्हलाहरुको लागी कम्प टर िातलम  कार्िकम २९७७५० ४०१९६ 
४७७।२०७६-२-९ ल म्वीनी हेल्प फाउन्डेशन नेपाल वडातभर र्वतभन्न स्थलमा २९१४०० ३९३३९ 
४७८।२०७७-२-९ ल र्म्वनी साम दार्र्क र्वकास केन्द्र 

नेपाल 
मर्हलाहरुलाई ग तडर्ा बनाउने िातलम 

 
२९०४०० ३९२०४ 

६५९।२०७७-३-२६ पर्हलो ख डर्कलो प्रतितनतध िथा कमिर्ारी िातलम वडा नं ६ ४००००० ५४००० 
७०९।२०७७-३-२६ पर्हलो ख डर्कलो मर्ािदा र्कट र्विरर् ५००००० ६७५०० 
७१७ ।२०७७-३-२९ पर्हलो ख डर्कलो खानेपानी िथा प  र्ि स्वास्थ सरसफाई  िातलम २००००० २७००० 
जम्मा ७२६२१७६ ८७०२५४  

35.  कमिर्ारी थप स र्वधा - स्थानीर् सरकार संर्ालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम स्थानीर् सेवाको 
गठन, संर्ालन, व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा स र्वधा सम्बर्न्ध आधारभिू तसर्द्ान्ि र मापदण्ड संिीर् कान न 
बमोर्जम ह ने र संिीर् कान नको अतधनमा रही दफा ८६ (२) मा अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको कान न 
बमोर्जम ह न ेव्र्वस्था छ।मर्िवारी गाउँपातलकाको पदातधकारी र कमिर्ारीहरुको थप स र्वधा सम्वन्धी तनदेर्शका, 
२०७६ वनाई कमिर्ारीहरुलाई वार्षिक सञ्चार, ईन्टरनेट र खाजा स र्वधा उपलब्ध गराएको छ। संिीर् 
कान नको ममि र्वपररि अन दानको रकमबाट खर्ि लेखी थप आतथिक व्र्र्भार बढ्न गएको  रु. 

तस नं स र्वधा रकम 

१ सञ्चार १२८०००।- 

२ इन्टरनटे  ४००००।- 
३ खाजा  ३८८७००।- 
 जम्मा                             ५५६७००।-  

 
 
 
 
 
 
 

५,५६,७००।- 

 
 
 
 

36.  अर्क्तररक्त स र्वधा - सािौ गाउँसभाको िर्ारी िथा सञ्चालनमा खर्टएका कमिर्ारीहरुलाई गाउँ सभाको 
२०७६।३।१० को तनर्िर्अन सार खाजा खर्ि बापि १ मर्हनाको िलब उपलब्ध गराएको छ। पातलकाले 
सभाको िर्ारीमा खर्टएका कमिर्ारीलाई अर्क्तररक्त समर् कामकाज गरे वापि रु.2,41,563।अतिररक्त 
स र्वधा उपलव्ध गराएको छ। अन दानको रकमबाट थप व्र्र् भार ह ने गरी गाउँसभाको तनर्िर्बाट भएको र्स 
प्रकारको खर्ि अस ल ह न  पने रु. 

गौ भौ नं.।तमति कमािर्ारीको नाम पद सभा खाना खर्ि भ  क्तानी रकम कर कट्टी गरी 
 
 
 
 
 

रामप्रसाद ज्ञवाली  ३५,९९०।- ३२,३९१।- 
पश पति गैरे प्र प्र अतधकृि ३५,९९०।- ३२,३९१।- 
र्मकान्ि पौडेल अतधकृिस्िर छैटौ  ३५,९९०।- ३२,३९१।- 
सरस्विी पौडेल लेखापाल  २८,२००।- २५,३८०।- 

 
 
 
 
 
 

2,41,563।- 
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६९७।२०७७-३-२६ र्र्न्िामर्र् भण्डारी प्रसासन सहार्क २८,२००।- २५,३८०।- 
आश िोष तरपाठी स  प्र अ ३५,९९०।- ३२,९१।- 
राम र्न्द्र र्ादव अर्हर कार्ािलर् सहार्क  २६,६१०।- २३,९४९।- 
श वास धोवी  का स १८,०००।- १६,२००।- 

 सम्मारथ प्रसाद हररजन  का स १८,०००।- १६,२००।- 
हरर शकर कलवार का स १८,०००।- १६,२००।- 
शैलेन्द्र भ  साल का स १८,०००।- १६,२००।- 

जम्मा २,४१,५६३।-  
 सामार्जक स रक्षा कार्िक्रमिफि   

37.  िथ्र्ाकं अध्र्ावतधक - सामार्जक स रक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को ब दां १९ अन सार र्वभागले 
स्थानीर् िहमा सामार्जक स रक्षा सम्बन्धी सूर्नालाई व्र्वर्स्थि गनि स्थानीर् िह,  र्वभाग र बैङ्क र र्वत्तीर् 
संस्था र्वर् प्रर्ालीगि सम्बन्ध स्थापना गरी सामार्जक स रक्षा भत्ता र्विरर्लाईि प्रभावकारी र पारदशी बनाउन 
केन्द्रीकृि व्र्वस्थापन सूर्ना प्रर्ाली कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउने र उक्त प्रर्ालीमा लाभग्राहीको र्ववरर् प्रर्वर्ष्ट गरी 
अद्यावतधक गने र्जम्मेवारी सम्बन्धीि स्थानीर् िहको ह ने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले प्रत्रे्क बषि सामार्जक स रक्षा 
भत्ता पाउने लाभग्राहीको िथ्र्ाङ्क, कार्िर्वतध बमोर्जम अद्यावतधक गरी सामार्जक स रक्षा भत्ता र्विरर् गन िपनेमा 
प्रथम र्ौमातसकको एम.आई.एस. अध्र्ावतधक िथ्र्ाङ्क लेखापरीक्षर्को क्रममा पेश गरेको छैन। कार्िर्वतध 
बमोर्जम कार्ािलर्ले केन्द्रीकृि व्र्वस्थापन प्रर्ालीमा स र्ना अद्यावतधक गन िपदिछ। 

 

37.1.  साविजतनक स न वाई - सामार्जक स रक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ बमोर्जम गाउँपातलकाको वडा 
सतमतिले प्रत्रे्क र्ौमातसकमा कर्म्िमा एकपटक सामार्जक स रक्षा कार्िक्रम सम्बन्धमा साविजतनक स न वाई 
गन िपने र साविजतनक स न वाईबाट प्राप्त ग नासा िथा स झावहरु मध्रे् आफ ले सम्बोधन गनि नसर्कने खालका 
स झाव िथा ग नासाहरु सम्बोधनका लातग स्थानीर् िह कार्ािलर्मा पठाउन पने व्र्वस्था छ। गाउँपातलकाको 
क नै पतन वडा सतमतिले र्स सम्बन्धमा नागररक स न वाईको कार्िक्रम सञ्चालन गरेको पाइएन। कार्िर्वतध 
बमोर्जम कार्ािलर्ले साविजतनक स न वाई गन िपदिछ। 

 

37.2.  सामार्जक स रक्षा कार्िक्रम संर्ालन कार्िर्वतध, २०७५ को पररच्छेद ३ को ब ँदा १० मा स्थानीर् िहले भत्ता 
पाउने लाभाग्राहीको फोटो सर्हिको अन स र्ी-५ वमोर्जम म ल अतभलेख अध्र्ावतधक गरी वडा अन सार प्रत्रे्क 
वडा कार्ािलर्मा राख्न पने व्र्वस्था छ। वडा अन सारको अध्र्ावतधक र्ववरर् गाउँपातलकाले कार्िर्वतधको तनर्म 
१६(क) वमोर्जम पेश्कीको रुपमा प्रथम र्ौमातसकको रकम असोज १ गिेवाट दोस्रो हप्ता सम्म, दोस्रो 
र्ौमातसकको रकम मािको १ गिेवाट दोस्रो हप्ता सम्म र िेस्रो र्ौमातसकको रकम जेठको १ गिेवाट दोस्रो 
हप्ता सम्म तनकाशा ददन पने व्र्वस्था छ। र्ो वषि सामार्जक स रक्षा वापि गाउपातलकाले रु ७,१७,१६,२००।- 
खर्ि गरेको छ। कार्ािलर्ले सामार्जक स रक्षा भत्तालाई पेश्की जनाई प्रथम र्कस्िाको पेश्की फर्छ्यौट  
भएपिाि दोश्रो र दोश्रो र्कस्िा फर्छ्यौट गरी िेश्रो र्कस्िा तनकाशा ददई फर्छ्यौट गन िपनेमा प्रथम र्कस्िा वडा 
सर्र्व माफि ि पेश्की जनाई नगद र्विरर् गरेको र दोस्रो र िेस्रो र्कस्िा बैङ्कलाई तनकाशा ददएको रकम सोझै 
खर्ि जनाएको छ। सोझै खर्ि जनाई सामार्जक स रक्षा र्विरर् गदाि र्विरर् नभई बाँकी रहेको रकम बैङ्कमा 
एक आतथिक बषि सम्म नै रहन सक्ने ह दाँ पेश्की जनाई सोको फर्छ्यौट गरी थप तनकाशा गने िफि  कार्ािलर्ले 
ध्र्ान ददन पदिछ । 

 

37.3.  तनकाशा र्फिाि - सामार्जक स रक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा २५(क) अन सार बैकंहरुले 
लाभग्राहीको खािामा रकम जम्मा भएको स्पष्ट देर्खने गरी लाभग्राहीको नाम, बैक खािा नम्बर र जम्मा भएको 
रकम सर्हिको र्ववरर् (अन सूर्ी १३) र्ौमातसक रुपमा सम्बर्न्धि स्थानीर् िहलाई र्वद्य तिर् माध्र्ममा 
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अतनवार्ि पठाउन पने उल्लेख छ। र्सरी पठाएको र्ववरर्लाई रकम र्विरर् भएको भरपाई मातनने उल्लेख 
भएकोमा बैकहरुले सो अन स र्र् १३ गाउँपातलकामा लेखापरीक्षर्को अवतधमा मार पठाएको छ। कार्ािलर्ले 
पेश गरेको र्ववरर् अन सार सामार्जक स रक्षा र्शषिकमा रु. ७,८५,७८,६००।-  तनकासा भएकोमा प्रथम 
र्कस्िा वडा सर्र्व माफि ि नगद रु.२,३८,३३,०००।- र दोस्रो र िेस्रो बैकं माफि ि रु. ४,७८,८३,२००।- 
गरी रु.७,१७,१६,२००। र्विरर् भएको भपािई पेश भएको छ। संर्िर् सरकारको शशिि अन दान अन्िगिि 
प्राप्त रकम बांकी रहेमा संर्िर् संर्र्ि कोषमा र्फिाि गन ि पदिछ। र्विरर् नभएको तनकाशा रकम 
रु.६८,६२,४००।- संर्िर् संर्र्ि कोषमा दार्खला गन िपनेमा लेखापरीक्षर् अवतधमा रु.५६,९६,०००।- मार 
दार्खला भएको बैंक भौर्र पेश गरेको छ ।अि बांकी तनकाशा रकम संर्र्ि कोषमा दार्खला गन िपने रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

११,६६,४००।- 

 सशिि कार्िक्रमिफि   

38.  स्वास्थ्र्  

38.1.  तनजामिी सेवा ऐन, 2049 अन सार कार्ािलर्ले कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट िलबी प्रतिवेदन पारीि 
गरी कमिर्ारीहरुको िलब खर्ि लेख्न पनेमा िलतब प्रतिवेदन पाररि नगरी र्स बषि रु.1,23,03,794।1० 
िलब खर्ि लेखेको छ ।िलतब प्रतिवेदन पाररि गरी िलब खर्ि लेख्न ेिफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान पदिछ । 

 

38.2.  औषतध परीक्षर् - प्राथतमक स्वास्थ्र् सेवा प निजागरर् महाशाखाको कार्िक्रम तनदेर्शका बमोर्जम कार्ािलर्ले 
खररद गरेका औषतध िथा सर्जिकल सामानहरुमा नेपाल सरकारको तनाःश ल्क स्वास्थ्र् कार्िक्रमका लातग  भन्ने 
लोगो लगाउन पने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले खररद गरेका र हस्िान्िरर् भई आएका तनाःश ल्क र्विरर् गने 
औषधी िथा सर्जिकल सामानहरु परीक्षर् गदाि गाउँपातलकाको स्वास्थ्र् शाखामा मौज्दाि श न्र् रहेको 
पाइर्ो।र्सरी अत्र्ावश्र्क औषतधको मौज्दाि श न्र् ह दाँ सेवा प्रवाहमा असर पने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान 
जरुरी छ । 

 

38.3.  र्वल भरपाई - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०7६ को दफा नं. ५१ अन सार र्जम्मेवार 
व्र्र्क्तले ऐन बमोर्जमको ररि प र्र र्ाई लेखा अद्यावतधक रुपमा राख्न पने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले स्वास्थ्र् 
िफि को कार्िक्रममा गो.भौ.नं.१२ तमति २०७६।८।३ बाट स्वास्थ्र्का लातग सामार्जक व्र्वहार पररवििन 
कार्िक्रममा रु.५०,०००।- भ  क्तानी ददएकोमा रु.४८,३९६।- को मार र्वल पेश गरेको छ । भ  क्तानी गदाि 
पेश भएको र्वल भन्दा बढी खर्ि लेखेको रकम सम्बन्धीिबाट अस ल ह न  पने रु. 

 
 
 
 
 

१६०४/- 

38.4.  पाररश्रतमक आर्कर - आर्कर ऐन ,२०५८ को दफा ८७ (1)अन सार आर्मा लाग्ने पाररश्रतमक करको गर्ना 
गदाि करर्ोग्र् आर्को पर्हलो एकलाखमा 10 प्रतिशि, दोश्रो २ लाखमा २० प्रतिशि, पाररश्रतमक करकट्टा 
गन िपने व्र्वस्था छ। पातलका र्स्थि स्वास्थ्र् र्ौकीहरुमा कार्िरि तनम्न कमिर्ारीहरुको पाररश्रतमक कर गर्ना 
गदाि ऐन बमोर्जम रु.६१,८२७।- करकर्ट्ट गन िपनेमा रु.१६,४७९।- मार पाररश्रतमक कर कट्टा गरेकोले नप ग 
पाररश्रतमक कर रु.४५३४८।- अस ल गन िपने रु. 

 
 
 
 
 

४५,३४८।- 

38.5.  क्र.
स 

कमिर्ारीको नाम 

बार्षिक 
आर् 

आर्कर 
छ ट रकम 

करर्ोग्र् 
आर् 

गन िपने कर्ट्ट गरेको 
कर्ट्ट नप ग कर 

1 र्श.अ.हे.ब श्री र्वनोद बराई 709906 523432 186474 31295 4479.2 26816 

2 मे.अ.श्री डा. पािाल तगरी 709906 512973 186474 11203 4000 7203 

3 नतसिङ तमना क मारी शे्रष्ठ 689986 574792 115194 8465 4000 4465 

4 तस.अ.न.तम छैठौ बेतललिा तसंह थारु 672946 511912 161034 10864 4000 6864 

  hDdf       ६१८२७  १६४७९  45348  
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39.  र्शक्षा िफि   

39.1.  र्शक्षक दरवन्दी  – गाउँपातलकाले र्शक्षा तनर्मावली अन सार र्शक्षक दरवन्दी तमलान गन िपदिछ । कार्ािलर्को 
र्शक्षा िथा समन्वर् इकाइले उपलब्ध गराएको र्ववरर् अन सार प्रा.र्व., तन.मा.र्व., र मा.तब. का स्थार्ी, अस्थार्ी 
र राहि  दरवन्दी र्शक्षक,  र्वद्याथी संखर्ा र भौतिक पूवािधारलाई र्र्कन गरी दरवन्दी तमलान गरेको देर्खएन। 
दरवन्दी तमलान वेगर गाउँपातलकाले गरेको  र्शक्षक िलब  तनकासा वास्िर्वक छ भनी आश्वस्ि ह न सर्कएन। 

 

39.2.  साम दार्ीक र्वद्यालर्को ग र्स्िर - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा ११ (ज) अन सार सम्बर्न्धि 
स्थानीर् तनकार्ले साम दार्ीक र्वद्यालर्हरुको शैर्क्षक ग र्स्िर र्स्थिीको तनर्तमि रुपमा अन गमन गरी सो को 
एक प्रति प्रतिबेदन र्शक्षा िथा मानवस्रोि केन्द्रमा पठाउने र सोको कार्ािन्वर्न गरी र्वद्यालर्मा शैर्क्षक ग र्स्िर 
स धार गने ब्र्वस्था छ। गाउँपातलकाले आ.व. २०७६।७७ मा र्वद्यालर्हरुको शैर्क्षक ग र्स्िरको अन गमन 
गरी प्रतिबेदन िर्ार गरेको देर्खएन। अि गाउँपातलकाले आफ्नो अन्िरगिका र्वद्यालर्हरुको शैर्क्षक ग र्स्िर 
स धारिफि  ध्र्ान ददन  पने देर्खन्छ । 

 

39.3.  र्वद्यालर् कार्िक्रम कार्ािन्वर्न प र्स्िका २०७६/77  को खण्ड १, कार्िक्रम कार्ािन्वर्न सम्बन्धी मागिदशिन 
(ब दा नं. १८ ठ) अन सार स्थानीर् िहले र्वद्यालर्हरुमा जाने सबै प्रकारका अन दानहरुलाई व्र्वर्स्थि गनि र 
र्शक्षामा ह ने लगानी प्रभावकारी बनाउन आफ्नो िहको संर्न्रमा अन दान व्र्वस्थापन र् तनट तनमािर् गरी 
अन दानको  तनकाशा गने व्र्वस्था गरेकोमा सो अन सार कार्ि गरेको पाइएन । 

 

39.4.  र्शक्षा िथा मानव श्रोि र्वकास केन्द्र, सानोदठमी भक्तप रबाट प्रकार्शि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न प र्स्िका 
२०७६/77  को र्क्रर्ाकलाप नं.1.1.3.4 को ब दाँ नं. ४ अन सार स्थानीर् िहले र्वद्यालर् र्शक्षक र 
कमिर्ारीको िलब भत्ता बैँङ्क माफि ि भ  क्तानी ह ने व्र्वस्था तमलाउन पने उल्लेख भएकोमा सो गरेको पाइएन। 

 

39.5.  बर्ढ तनकाशा - र्शक्षा िथा मानव श्रोि र्वकास केन्द्र, सानोदठमी भक्तप रबाट प्रकार्शि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
प र्स्िका २०७६/77 को र्क्रर्ाकलाप नं.1.1.3.4 अन सार स्थानीर् तनकार्ले कार्िरि र्शक्षकको िलब भत्ता 
एर्कन गरी सोही अन सार र्वद्यालर्बाट प्राप्त मागफारामको रुज  गरी रकम तनकाशा गन िपने उल्लेख छ। नम ना 
छनौटका आधारमा परीक्षर् गदाि गो.भौ.नं. ५-2076।6।2 बाट तनम्न र्वद्यालर्हरुमा प्रथम र्ौमातसकमा माग 
फारम भन्दा बढी तनकाशा भएको पाइर्ो। बर्ढ तनकाशा रकम सम्बन्धीि र्वद्यालर्बाट अस ल गन िपने रु. 

र्वद्यालर्को नाम  तनकाशा रकम रु. माग रकम रु. बर्ढ तनकाशा रु. 
बगौली मा.र्व, बगौली 1475275 1435275 40000 

श्रीमिी मनराजी देर्व 2844587 2833557 11030 
मर्िवारी आ.र्व 838006 766005 72001 
जम्मा   123031/-  

 
 
 
 

 

1,23,031।- 

39.6.  कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरर् अन सार श्रीमिी मनराजी देर्व मा.र्वका र्शक्षक श्री राजदेव प्रसाद मौर्ि तमति 
२०७७।३।२३ मा अवकाश भएको देर्खन्छ। िर तनजको नाममा अवकाश पतछको अवतधको समेि िलबभत्ता 
रकम तनकाशा गएकोले बढी तनकाशा गएको रकम रु.13,796।- अस ल ह न  पने रु. 

 
 
 

13,796।- 

39.7.  दरबन्दी भन्दा बर्ढ पदप तिि - गाउँपातलकाले र्वद्यालर्मा दरबन्दी अन सार पदप तिि गरी िलब भत्ता खर्ि 
लेख्न पदिछ। नम ना छनौट गरी परीक्षर् गदाि श्री अम वा मा.र्व. मा दरबन्दी भन्दा बर्ढ ह ने गरी र्पर्नको पद 
शृ्रजना गरी अतनिा र्ादव लाई मातसक रु.7,500।- को दरले १२ मर्हनाको रु.९०,०००।- भ  क्तानी गरेको 
पाइर्ो । दरबन्दी भन्दा बर्ढ पद शृ्रजना गरी खर्ि लेख्न ेकार्ि मनातसव नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 

90,000।- 

39.8.  गि बषिको दार्र्त्व - गि आ.व.को  दार्र्त्व तसजिना भएको रकम र्ाल  बषिको बजेटले नखाम्ने गरी खर्ि गनि 
नह ने र खर्ि भएको अबस्थामा कार्ािलर् प्रम ख र सम्बर्न्धि कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट श्रावर् 
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१५ गिेतभर भ  क्तानी बाँकीको तबबरर् म.ले.प.फा.नं.२२१ प्रमार्ीि गरी राख्न पने व्र्बस्था छ। गाउँपातलकाले 
आ.ब.२०७५।७६ मा र्वतभन्न २२ र्वद्यालर्हरुलाई पोशाक भत्ता खर्ि बापि रु. 4,50,000।-  भ  क्तानी 
गरेको छ । कार्ािलर्ले भ  क्तानी ददन बाँकी रहेको तबबरर् समेि समावेश गरी गि बषिको भ  क्तानीको लातग 
बजेट व्र्बस्था नगरेको अबस्थामा उक्त रकम भ  क्तानी गरेको छ । भ  क्तानी ददन बाँकीको र्ववरर् समेि संलग्न 
नगराई र्वद्यालर्हरुलाई पोशाक खर्ि लेख्न ेआधार नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 

4,50,000।- 

39.9.  पाठ्यक्रम अन दान - र्शक्षा िथा मानव श्रोि र्वकास केन्द्र, सानोदठमी भक्तप रबाट प्रकार्शि कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न प र्स्िका (आ.व २0७६।७७) को र्क्रर्ाकलाप नं.२.4.6.1 मा कक्षा १ देखी १० सम्म 
अध्र्र्नरि र्वद्याथीका लातग पाठ्यप स्िक अन दान अन्िगिि बँदा नं.४ मा पाठ्यक्रम र्वकास केन्द्रबाट स्वीकृि 
दररेट बमोर्जम पाठ्यप स्िकको लातग अन दान ददइने िथा पाठ्यप स्िकको कक्षागि दर प्राप्त भएपतछ र्शक्षा 
र्वभागको वेभ साईटमा रार्खन का साथै र्जल्लाहरुमा समेि पठाईने उल्लेख छ ।कार्ािलर्ले फ्ल्र्ास ररपोटि 
िर्ार नगरी गाउँपातलका अन्िरगििका र्वद्यालर्हरुलाई तन:श ल्क पाठ्यप स्िक, छारवरृ्त्त रकम, प्रति र्वद्याथी 
लागिका आधारमा र्शक्षर् तसकाई लगार्िका र्शषिकहरुमा रु. ९६,७९,638।- तनकाशा पठाएको छ । 
कार्ािलर्ले र्वद्याथीहरुको र्ववरर् (फ्र्ास ररपोटि) िथा र्वद्यालर्बाट कक्षागि र्वद्याथी हार्जरी र्ववरर् र 
र्विरर्को प्रमार् पेश नभएकोले खर्ि एर्कन गनि नसर्कएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96,79,638।- 

39.10.  र्शक्षक अन दान – र्शक्षा र्वभागबाट प्रकार्शि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न प र्स्िका २०७6।७7 को र्क्रर्ाकलाप नं 
1.1.3.4 मा स्थानीर् िहले कार्िरि र्शक्षकको िलब भत्ता सम्बन्धी  र्ववरर् एर्कन गरी  र्शक्षा र्वकास िथा 
समन्वर् इकाइ माफि ि वा अद्यावतधक र्ववरर् अन सार दरबन्दी, राहि र प्रार्वतधक धार िफि का अन दानमा 
कार्िरि र्शक्षक िथा प्रर्शक्षकहरुलाइ र्वद्यालर्बाट प्राप्त माग फाराम रुज  गरी अन दान उपलव्ध गराउने 
व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले तनजी र्शक्षक भनाि/ तनर् र्क्त गरी गाउँपातलका िफि बाट रु.91,30,406।- भ  क्तानी 
गरेको छ। गाउँपातलका अन्िगिि रहेका र्वद्यालर्हरुमा साःशिि िफि बाट र्शक्षक िलब भिामा 
रु.4,39,09,021।80 तनकासा भएको छ। र्वद्यालर् र्शक्षक दरबन्दी तमलान नगरी दरवन्दी नै कार्म 
नभएका  र्वद्यालर्का र्शक्षकहरुलाई िलब भत्ता तनकासा ददएको िथा कूल र्शक्षक दरबन्दी र र्वद्याथी संखर्ाको 
आधारमा आवश्र्क पने भए मार प्रतिस्पधाित्मक िवरले छनौट गरर शैर्क्षक ग र्स्िर अतभबरृ्र्द् ह न ेआश्वस्ििा 
गरेर मार र्शक्षक तनर् र्क्त गन िपनेमा नगरेको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91,30,406।- 

39.11.  शैर्क्षक भ्रमर् - र्शक्षा िथा मानव श्रोि र्वकास केन्द्र, सानोदठमी भक्तप रबाट प्रकार्शि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
प र्स्िका (आ.व २0७६।७७) को र्क्रर्ाकलाप नं.2.7.13.13 मा र्वद्यालर्मा शैर्क्षक ग र्स्िर स दृर्ढकरर् 
एवम ्कार्िसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अन दानको व्र्वस्था गरी अन दान प्राप्त गने कार्िक्रमहरुलाई र्शषिकगि 
रुपमा उल्लेख गरेको छ । गाउँपातलकाले आ.ब.2076।77 को पाँर्ौ गाउँसभाबाट पाररि बार्षिक कार्िक्रम 
िथा बजेट प र्स्िकाको संर्िर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्िक्रम अन्िगिि पाना नं.63 को क्र.सं.53 शैर्क्षक 
ग र्स्िर श दृर्ढकरर् एवम कार्ि सम्पादनमा प्रोत्साहन अन दान र्शषिकबाट श्री अम वा मा.र्व लाई शैर्क्षक भ्रमर् 
बापि रु.2,00,000।- अन दान उपलव्ध गराएको छ । कार्िक्रम कार्ािन्वर्न प र्स्िकाको ममि र्वपररि 
गाउँसभाबाट तनर्िर् गराई शसिि अन दान रकमबाट भ्रमर् अवलोकनमा खर्ि लेख्न  मनातसव नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,00,000।- 

40.  कृर्ष  

40.1.  लाभग्राही छनौट िथा कृर्ष बीउ परीक्षर् - गाउँपातलकाले कार्िर्वतध िथा मापदण्ड िर्ार गरी अन दान पाउन े
कृषकको छनौट गन िपदिछ । कृषकको व्र्वसार्र्क क्षमिा, जनशर्क्त, सम दार्मा प र्ािउन सक्ने र्ोगदान, गि 
र्वगिमा गाउँपातलका र अन्र् तनकार्हरुबाट क नै र्कतसमको वस्ि गि िथा नगद अन दान प्राप्त गरे नगरेको 
र्र्कन गरी उत्कृष्ट ठातनएको लाभग्राहीलाई छनौट गन िपने र उपलब्ध ह ने कृर्ष तबउतबजन िथा पश हरुको 
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क्वारेन्टाइन पररक्षर् गरी कृषकलाइ उपलब्ध गराउन पनेमा लाभग्राही छनौट गदाि छनौटको आधार नख लाएको  
र कृर्ष तबउतबजन िथा पश हरुको क्वारेन्टाइन पररक्षर्  गराएको पाईएन। मापदण्ड िथा कार्िर्वतध िर्ार  गरी 
सो आधारमा लाभग्राही छनौट, कृर्ष तबउतबजन िथा पश हरुको क्वारेन्टाइन पररक्षर् पिाि मार कृषकलाइ 
उपलब्ध गराउन पदिछ साथै तबिरीि कृर्ष र्वउ र्वजन, र्वरुवा र पश पंर्क्षको प्रभाबकारी उपर्ोग र प्राप्त 
उपलर्ब्धको अन गमन ह न  पदिछ। 

41.  प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम –  स्थानीर् िहमा सूर्ीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू 
गराउन एवं सामूदार्र्क पूवािधारहरुको र्वकास माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा स धार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िह तभर प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम संर्ालन 
तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम गाउँपातलकाले बेरोजगारको िथ्र्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, स र्ीमा 
समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिाक्रम अन सार, कामका लातग रोजगार कार्िक्रममा संलग्न 
गराई रोजगारी ददन पने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ािलर्ले बेरोजगारको िथ्र्ाङ्क अद्यावतधक गरेको छैन। कामका 
लागी रोजगार कार्िक्रम कार्ािन्वर्नका लातग तनदेर्शकामा उल्लेर्खि व्र्वस्थाहरुको पालना नगरी र्ोजनाको 
छनौट अगावै औजार खररद भएको, खररद भएको औजारहरुको र्जन्सी दार्खला नभएको, अत्र्ातधक संखर्ामा 
र्ोजना छनौट भएको, पूवािधार एवम ् अन्र् र्वकास तनमािर्का लातग अतधकाँश र्ोजना छनौट नभई, 

अन त्पादनम लक कार्ि गराउने गरी र्ोजना छनौट भएका छन ्। साथै श्रतमकको संखर्ा पतन अत्र्ातधक रहेकोले 
कार्िक्रमको उद्देश्र् अन रुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी कार्ािन्वर्न भएको पाईएन । कार्िक्रम अन्िगिि स्थानीर् 
िहतभरका वडाहरुमा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, प्रतिक्षालर् तनमािर् कार्ि लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरी 
र्स वषि 105 जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु. 20,91,314।- खर्ि गरेको छ । लर्क्षि वगिलाई 20 
ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्िक्रम खर्ि समेि खर्ि लेखेका छन।् उक्त 
खर्िवाट लर्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीििकालीन रोजगारी 
सजृिना भएको देर्खंदैन । 

 

42.  म खर्मन्री रोजगार कार्िक्रम - म खर्मन्री ग्रामीर् र्वकास िथा रोजगार कार्िक्रम सञ्चालन कार्ािर्वतध,२०७५ 
को पररच्छेद ३ मा लर्क्षि समूहको व्र्वस्था गरेको छ।कार्ािलर्ले म खर्मन्री ग्रामीर् र्वकास कार्िक्रमको 
लातग संर्ालन गरेको कार्िक्रममा लर्क्षि वगिको छनोटको आधार पेश गरेको छैन। अति र्वपन्नको स्पष्ट आधार 
एवं मापदण्ड नवनाई लाभग्राही दोहोरो ह नेगरी कार्िक्रम संर्ालन गरेकाले वास्िर्वक लाभग्राही समावेश भए 
नभएको र्र्कन ह न सकेन। कार्ािलर्ले कार्िक्रमको प्रभावकारीिाको अन गमन म ल्र्ाङ्कन प्रतिवेदन िर्ार गरेको 
छैन। स्पष्ट आधार एवम ्मापदण्ड नबनाई कार्ािर्वतध  र्वपररि सामानको ददगो उपर्ोगको व्र्वस्था नतमलाई 
खर्ि लेख्न ेकार्ि उर्र्ि नदेर्खएको रु. 

गो.भौ.नं.।तमति         कार्िक्रमको नाम रकम 

८-०७७-३-२६ अति र्वपन्न िर पररवारलाई झ ल र्विरर् ४,७०,०००।- 
६-०७७-३-२६ फ शको छाना र्वस्थापन गरर छाना तनमािर् २,००,०००।- 
२-०७७-३-२६ र्वपन्न वगिका र्कसानलाई स्प्र ेट्याङ्की र्विरर् ५,००,०००।- 
३ -०७७-३-२९ र्वपन्न वगिका र्कसानलाई िरकारी तबउ िथा औषधी र्विरर् ४,५०,०००।- 
१- ०७७-३-२६ र्वपन्न वगिको मर्हलाहरुलाई तसलाई मेसीन र्विरर् ५,००,०००।- 
९ -०७७-३-२६ र्वपन्न वगिका व्र्र्क्तलाई व्र्वसार्का लातग बाख्रा र्विरर् ५,००,०००।- 
१०-०७७-३-२९ र्वपन्न वगिका व्र्र्क्तलाई तरपाल र्विरर् ३,८०,०००।- 
४-०७७-३-२९ र्वपन्न वगिलाई र्ारा काट्न ेमेतसन र्विरर् ५,००,०००।- 
५-०७७-३-२६ र्वपन्न वगिलाई पम्पसेट र्विरर्  ५,००,०००।- 
                                             जम्मा ४०,००,०००।-  

 
 
 
 
 
 
 
 

४०,००,०००।- 
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42.1.  सोझै खररद - साविजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म ८५ को उपतनर्म (१) को खण्ड (क) मा पाँर् लाख 
रुपैर्ासम्म लागि अन मान भएको तनमािर् कार्ि, मालसामान वा परामशि सेवा सोझै खररद गनि सर्कने व्र्वस्था 
छ। कार्ािलर्ले तमति २०७७।३।३ को कार्िपातलका बैठकको तनर्िर्बाट गो.भौ.नं. १० तमति 
२०७७।३।३० बाट नन्दन ईन्टरप्राईजेजबाट रु.११,९९,९९७।३० जस्िापािा सोझै खररद गरेको कार्ि 
तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 

११९९९९७।३० 

43.  पेश्की बाकँी - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, 2077 को तनर्म ४७(4) अन सार 
पेश्की तलने संस्थाले काम सम्पन्न भएको पन्र ददनतभर आफूले सम्पन्न गरेको कामको सम्बन्धमा खर्ि प्रमार्र्ि 
गने आवश्र्क र्वल भरपाई र कागजाि सर्हिको प्रतिवेदनको आधारमा पेश्की फर्छ्यौट गन िपने उल्लेख छ। 
कार्ािलर्ले पेश गरेको र्ववरर् अन सार स नगाभा इर्न्जतनर्ररङ्ग सोल सन प्रा.तल.लाई ददएको पेश्की 
रु.3,98,000।- फर्छ्यौट ह न पने रु. 

 
 
 
 
 
 

398000।- 

44.  धरौटी िफि   

44.1.  कार्ािलर्ले बोलपर खररद बापिको रु.4,000।- राजश्व खािामा दार्खला  गन िपनेमा धरौटी खािामा दार्खला 
गरेको छ । अि: धरौटी खािामा जम्मा भएको उक्त रकम राजश्व दार्खला ह न  पने रु. 

4000।- 

44.2.  कार्ािलर्को व्र्र्क्तगि धरौटी खािामा व्र्र्क्त वा फमिको नाम नामेसी ख ल्ने गरी अद्यावतधक गन िपदिछ । 
कार्ािलर्को धरौटी खािा परीक्षर् गदाि २०७५।3।31 भन्दा अगातडको नाम नामेसी नख लेको धरौटी रकम  
रु.2,68,898।- र सो अवतध पतछको रु.16,320।- गरी द ई तभन्दा तभन्दै खािामा रु.2,85,218।- 
मौज्दाि रहेको पाइर्ो । कार्ािलर्ले नाम नख लेको र प्रर्ोजन समाप्त भएका धरौटी एर्कन  गरी सदरस्र्ाहा 
गराउन पदिछ । 

 

44.3.  धरौटी र्फिाि –  कार्ािलर्ले तनमािर् व्र्वसार्ी िथा फमिहरुको धरौटी र्फिाि गदाि आन्िरीक राजश्व र्वभागमा कर 
समार्ोजन गरेको प्रमार्को आधारमा र्फिाि गन िपदिछ। तनम्न व्र्वसार्ीहरुको धरौटी र्फिाि गदाि कर 
समार्ोजनको पर र्वना र्फिाि गरेकोमा सो को प्रमार् पेश ह न  पने रु 

 गो भौ नं.  फमिको नाम भ  क्तानी रकम 

2-2077/2/26 र्ादव तनमािर् सेषा 2,59,742।- 
3-2077/2/26 टाइसन कन्स्ट्रक्सन 2,46,026।- 

hDdf 
505768/-  

 
 
 

505,768।- 

45.  आन्िरीक आर्  

45.1.  आर्को अन मान - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अन मान िथा बजेट 
सीमा तनधािरर् सतमतिले गाउँपातलकामा प्राप्त ह ने आन्िररक आर् समेिको ब्र्वस्थापन गनि सक्ने ब्र्वस्था गरेको 
छ। गाउँपातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अन मानमा आन्िररक आर्िफि  मालपोि, कर, सेवा श ल्क, दस्ि र 
वापि अन मातनि रु.55,50,000।- प्राप्त ह ने प्रक्षेपर् गरेकोमा रु.30,98,606।- अथािि अन मान भन्दा 
44 प्रतिशि कम आर् प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हर्ान गरी आर्को अन मान र्थािथपरक 
बनाई आर् आजिन बरृ्र्द् गनेिफि  र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क देर्खएको छ। 

 

45.2.  आन्िररक आर् -  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अन मान िथा वजेट सीमा 
तनधािरर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त ह ने आन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गनि सक्ने व्र्वस्था छ। पातलकाले 
आतथिक वषि २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अन दानबाट गरेको खर्िका ि  लनामा आन्िररक आर्को र्स्थति देहार् 
बमोर्जम छ । 

केर्न्द्रर् अन दानबाट खर्ि आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

३९६५९९८२१ 3८७१५४८.९५ ०.९८ 
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उपरोक्त र्ववरर् अन सार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अन दानबाट भएको खर्िको ि  लनामा आन्िररक आर्को 
र्हस्सा ०.९८ प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सैले गाउँपातलकाको आन्िररक आर् संकलनको दार्रालाई 
फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गनेिफि  ध्र्ान ददन पने देर्खन्छ ।   

45.3.  रसीद तनर्न्रर् खािा - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन सार स्थानीर् िहले आन्िररक आम्दानी ह ने 
रकमहरूको नगदी रतसद कट्टी गरी त्र्सलाई दैतनक आम्दानी र्किाबमा प्रर्वष्ट गरी िोर्कएको समर्मा बैङ्क 
दार्खला गन िपने व्र्वस्था गरेको छ। गाउँपातलकाले राजश्व असूलीमा प्रर्ोग ह न े रतसदको छपाई एवं गि 
र्वगिको बाँकी र र्ो वषि खर्ि भई आगामी वषिको लातग र्जम्मेवारी सारेको िथा वडाहरुमा पठाएको रतसदको 
आम्दानी खर्ि ख ल्ने अतभलेख, रसीद तनर्न्रर् खािा अद्यावतधक गरेको छैन । राजश्व असूलीमा गाउँपातलका, 
वडा कार्ािलर् र र्वषर्गि शाखाहरुमा प्रर्ोग भएका रसीद उपर् िक्त ढङ्गवाट प्रर्ोग भएको छ भनी आश्वस्ि ह न 
सर्कएन। आम्दानी जस्िो संवेदनर्शल र्वषर्मा गर्म्भर भई रसीदको प्रर्ोगलाई व्र्वर्स्थि बनाउने िफि  
कार्ािलर्को ध्र्ान जान पदिछ। 

 

45.4.  अतभलेख - पातलकाका र अन्िगििका सबै वडाहरुमा र्वतभन्न सेवा तलन आएका सेवाग्राहीहरुको संखर्ात्मक 
र्ववरर्, कार्ािलर्ले सेवाको र्कतसम र मूल्र् अन सार र्शषिकगि रुपमा अद्यावतधक गरी राख्न पदिछ। पातलकाले 
र्शषिकगि सेवाको मूल्र् सर्हिको र्ववरर् अद्यावतधक गरी नराखेको कारर् सेवाग्रार्हले सेवा तलएबापि तिरेको 
मूल्र् र आम्दानी रतसद अन सार उठेको र्शषिकगि आम्दानी तभडान गनि सर्कएन। आम्दानी अतभलेखलाई 
व्र्वर्स्थि गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान  जरुरी छ । 

 

45.5.  कार्ािलर्ले आन्िररक आम्दानीलाइ सफ्टवर्रबाट व्र्वर्स्थि गनि प्रत्रे्क वडा कार्ािलर्हरुमा कम्प्रू्टर र 
र्प्रन्टरको व्र्वस्था गरेको भएिापतन प्रर्ोग भएको देर्खएन। र्वश्वसतनर् र आतधकाररक सफ्टवेर्रबाट राजश्व 
आम्दानीलाई व्र्वर्स्थि गरी आतथिक कारोवारलाई पारदशी र स्वच्छ गराउन े िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान  
जरुरी छ। 

 

46.  अन गमन िथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने 
व्र्वस्था रहेको छ। सोही ऐनको दफा ८४(२)(ि) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम कििव्र् प्रम ख 
प्रशासकीर् अतधकृिको ह ने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरर् अन सार आतथिक बषि २०७५/७६ सम्मको 
बाँकी रहेको बेरुज  रु.4,93,26,432/- मध्रे् र्ो बषि रु.४४४६२ फर्छ्यौट गरी रु.४,९२,८१,९७० बाँकी 
रहेकोमा र्स बषि रु.११,८१,४८,०२१ थप भई रु.१६,७४,३८,९९१ प गेको छ । बाँकी बेरुज  समर्मै 
फर्छ्यौट गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान पदिछ । 

गि बषिसम्मको फर्छ्यौट 
गनि बाँकी रु. 

र्स बषि फर्छ्यौट 
रु. 

बाँकी बेरुज  रु. 
र्ो बषिको सं.पबाट 
कार्म बेरुज  रु. 

र्ो बषिको कार्म 
बेरुज  रु. 

बाँकी 

49326432 ४४४६२ ४९२८१९७० ०।०० 11,83,89,584 16,77,16,016।-  

 



 

 0 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

मर्िवारी गाउँपातलका  

सर्ञ्चि कोष र्ववरर् आतथिक वषि 2076/77 

अन स र्ी-1 

(रु. हजारमा)  
क्र .स.  स्थातनर् 

िह 

र्जल्ला आर्  जम्मा 
आर् 

व्र्र् 
 

गि वषिको 
 र्जम्मेवारी 

संि िथा प्रदेश 
अन दान 

राजश्व  
बाँडफाड  
रकम 

आन्िररक 

आर् 

अन्र् 

आर् 

र्ाल  खर्ि पूरँ्जगि 

खर्ि 
अन्र् खर्ि जम्मा 

खर्ि 
मौज्दाि 

1 2 3 4 5 6 

(2+3+4+5) 
7 8 9 10 

(7+8+9) 
11 

(1+6-10) 
1 मर्िवारी गाउँपातलका रुपन्देही 76721 326630 61268 3872 28594 420364 268691 127909 29556 426156 70929 

 
 
 

बेरुज  बगीकरर् (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोवार) 
अन स र्ी-2  

 (रु. हजारमा)  

क्र.
स 

र्जल्ला स्थानीर् िहको 
नाम 

प्रारर्म्भक बेरुज  प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज  बाँकी बेरुज  

दफा संखर्ा रकम 
bkmf ;+Vof रकम दफा संखर्ा रकम अश ल 

गन िपने 

lgoldt ug'{kg]+ k]ZsL 

सैंर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् कागजाि 
पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको 

जम्मा कमिर्ारी अन्र् जम्मा 

1 रुपन्देही मर्िवारी 
गाउँपातलका 

61 30 118389 0 0 0 61 30 118389 10315 47334 60342 0 0 0 0 398 398 

 

 

 

अद्यावतधक बेरुज  र्स्थिी  

 अन स र्ी-3  

 (रु. हजारमा)  

     

क्र.
स 

 

स्थानीर् िहको नाम र्जल्ला गि बषि सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो बषिको फर्छ्यौट बाँकी र्ो बषि सं.प.बाट कार्म भएको 
बेरुज  

र्ो बषिको बेरुज  क ल बाकँी बेरुज  

1 मर्िवारी गाउँपातलका रुपन्देही 50431 (1105) 44 49282 0 118389 167716 

 


