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महालेखापरीक्षकको कायािलय 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

जनष्टहिकालातग जवाफदेष्टहिा, पारदन्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने ष्टवश्वसनीय संस्था हनु 
प्रयत्नशील रहने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्य (Mission)  

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोर्को दक्षिापूणि उपयोग सम्बतधमा आश्वस्ि पानि स्वितर 
एवं गणुस्िरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने ।  
(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders 

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्य मातयिा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्यावसाष्टयकिा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्षकको कायािलय 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालय) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखयााः २०७८/७९  

च.नं.: १५० तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री अध्यक्षज्यू,  

मंगला गाउँपातलका, 
गाउँकायिपातलकाको कायािलय, 
म्याग्दी। 

 

ष्टवर्याः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्यस पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्जम यो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त 
प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्जम कारबाहीको लातग अनरुोध छ ।  

 

 

 

 

 

  
 

 

(इतर प्रसाद आचायि) 
 नायव महालेखापरीक्षक 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्थानीय िहको लेखापरीक्षण नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, 
ष्टवत्तीय लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीय िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको वाष्टर्िक लेखापरीक्षण योजना र तनकायसँग सम्बन्तधि 
ऐन, तनयमको आधारमा सम्पन्न गररएको छ। लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्यहरुमा ष्टवत्तीय ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा 
योजना िजुिमा एवं कायिक्रम कायाितवयन, खररद ब्यवस्थापन, साविजतनक सम्पन्त्तको संरक्षण र उपयोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा 
प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गनुि रहेको छ।त्यसैगरी स्रोि साधनको प्राति र उपयोग सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण 
गरी ष्टवत्तीय ब्यवस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा पर् याउन ु लेखापरीक्षणको उदे्दश्य रहेको छ।  

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रयाका ष्टवर्यहरु 
तमलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सष्टहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ।प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कायाितवयनबाट 
स्थानीय िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपयोग गरी ष्टवकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्यष्टयिा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि 
सहयोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ।फलस्वरुप स्थानीय िहको कायिसम्पादनमा जवाफदेष्टहिा र पारदन्शििा प्रबर्द्िन हनुे ष्टवश्वास तलइएको छ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आय र राजस्व बाँडफाटँको प्रक्षेपण यथाथिपरक नरहेको, आतिररक आय ठेक्का ब्यवस्थापनमा स्पि 
कानूनी ब्यवस्था नभएको, आय सङ्कलन तयून रहेको, पयािि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्यौिा असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजटे 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजटे िथा कायिक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वर्ाितिमा बढी खचि 
गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्यतधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान ष्टफिाि नगरेको, ष्टविरणमखुी खचिको बाहलु्यिा 
रहेको जस्िा प्रवृन्त्त देन्खएका छन।्त्यसैगरी ष्टवकास तनमािणिफि  योजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र आयोजनाको छनौट गरेको, 
जष्टटल प्रकृतिका कायिहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोष्टकएबमोन्जम जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो ष्टवकासका लक्ष्य अनरुुप योजना र 
कायिक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन ष्टवकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्या रहेका  छन।्  

स्थानीय िहको आतिररक ब्यवस्थापनिफि  आवश्यक अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनयनु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आयोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि 
योजना, कायिक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहसाब ष्टववरण ियार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक 
तनयतरण कमजोर रहेको छ।साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीय िहमा लेखा सतमतिको गठन, 
कायिक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि कायिष्टवतध िजुिमा हनु बाँकी रहेको पाइएको 
छ।लेखापरीक्षणबाट औलं्याएका व्यहोराहरु सधुार गरी गि ष्टवगिका बेरुज ुउपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्यक कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन। 

समय र जनशन्क्तको सीतमििाको बावजदु यथासम्भव स्थानीय िहको कायिस्थलमा न ै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको 
तथयो।लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय िहका प्रमखु सष्टहिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथयो।लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्यहोराको कायाितवयनबाट स्थानीय िहको ष्टवत्तीय व्यवस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा 
गरेको छु। स्थानीय िहको लेखापरीक्षणमा सहयोग परु्यािउने स्थानीय िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन 
ियारीमा संलग्न यस कायािलयका कमिचारीहरु सबैलाइि धतयवाद ज्ञापन गदिछु।  

 
 

 

               (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको कायािलय 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालय) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

पर संखयााः २०७८/७९ 

 च.न. १५० तमतिाः२०७८।०५।०४                                                                             
श्री अध्यक्षज्यू,  

मंगला गाउँपातलका, 
गाउँकायिपातलकाको कायािलय, 
म्याग्दी। 

ष्टवर्याः  लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

कैष्टफयि सष्टहिको राय 

हामीले मंगला गाउँपातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीय ष्टववरण र त्यससँग सम्बन्तधि आय व्यय ष्टववरण िथा लेखा ष्टटप्पणीहरूको 
लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैष्टफयि सष्टहिको राय व्यक्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्यले पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ 
आर्ाढ 31 मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीय ष्टववरण र त्यससँग सम्बन्तधि आय- व्यय ष्टववरणले स्थानीय िहसँग सम्बन्तधि प्रचतलि 
कानून र परम्परा बमोन्जम सारभूि रुपमा सष्टह िथा यथाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफयि सष्टहिको रायव्यक्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षणबाट रु.१ करोड २५ लाख ९३ हजार बेरुजू देन्खएको छ।सोमध्य ेअसलु गनुिपने रु. १८ लाख ६७ हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने 

रु.६४ लाख ७४ हजार तनयतमि गनुिपने रु. ४० लाख ३३ हजार र पेस्की बाँकी रु. २ लाख १९ हजार रहेको छ।   
२. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्यहोराहरूका सम्बतधमा तमति २०७७।१२।३० मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रया सष्टहिका प्रमाण 

कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कायम व्यहोराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना २३ (िेइस) यसैसाथ संलग्न छ । 

३. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पसे्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टयत्व यष्टकन हनुे कुन ै
जानकारी खुलाएको छैन।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कायि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कायािलयले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, 

मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्तधि अतय प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीय ष्टववरण ियार गने स्थानीय िहसंग हामी स्वितर छौं । त्यसका 
लातग स्वीकृि आचार संष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गने आधारका लातग 
पयािि र उपयकु्त छन ्भन्ने कुरामा कायािलय ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीय ष्टववरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कायिष्टवतध िथा ष्टवत्तीय उत्तरदाष्टयत्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतय प्रचतलि कानून बमोन्जम सही र यथाथि हनुे 
गरी ष्टवत्तीय ष्टववरण ियार गने िथा जालसाजी वा अतय गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीय ष्टववरण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रष्टहि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्यक 
आतिररक तनयतरण प्रणाली लागू गने न्जम्मेवारी पातलका व्यवस्थापनमा रहेको छ।अध्यक्ष र प्रमखु प्रशासकीय अतधकृि पातलकाको ष्टवत्तीय प्रतिवेदन प्रकृयाको 
अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   
ष्टवत्तीय ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ष्टवत्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतय गल्िी समेिका कारण सारभूि रुपमा गलि आकँडारष्टहि रहेको होस ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राि गरी राय 
सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातय स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कायािलयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि 
अतय प्रचतलि कानून बमोन्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजतय वा अतय गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनन्श्चििा भने 
हदैुन । ष्टवत्तीय ष्टववरणका उपयोगकिािले सामातयिया गने आतथिक तनणियमा नै फरक पानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे ष्टवशेर् वा 
जालसाजीजतय वा अतय गल्िीलाई सारभूि रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ । 

 

(इतर प्रसाद आचायि) 
नायव महालेखापरीक्षक 
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लेखापरीपरीक्षण प्रतिवेदन 
स्थानीय सन्ञ्चि कोर्ाः आतथिक वर्ि २०७६।७७ को स्थानीय सन्ञ्चि कोर् आय व्यय ष्टहसावको संन्क्षि अवस्था तनम्न वमोन्जम रहेको छ। 

वििरण टिप्पणी 
यस बर्ष रु 

बजेि 
आफैले गरेको प्राप्ती 

भुक्तानी 
िस्तुगत/सोझै 
भुक्तानी 

जम्मा 

प्राप्ती (क+ख)    415,704,927.50    397,480,752.78    721,815.00     398,202,567.78  

क. प्राप्ती (संचितकोर्मा आम्दानी बााँचिने)    325,422,680.50    304,672,575.05    721,815.00     305,394,390.05  

११००० कर 
11    61,430,000.00     42,347,307.05              -        42,347,307.05  

१३००० अनुदान    258,951,953.00    258,628,053.00    360,907.50     258,988,960.50  

संघीय सरकार 
12  241,031,000.00    240,707,100.00              -       240,707,100.00  

प्रदेश सरकार 
12    17,112,000.00     17,112,000.00              -        17,112,000.00  

बैदेशशक श्रोत 
12                 -                     -      360,907.50          360,907.50  

जनसहभाचगता         808,953.00         808,953.00              -            808,953.00  

१४००० अन्य राजस्ि       4,680,000.00       3,697,515.00              -          3,697,515.00  

३३००० दाययत्ि         360,907.50                   -      360,907.50          360,907.50  

ख. अन्य प्राप्ती      90,282,067.00     92,807,877.73        92,807,877.73  

विििरण गनष बााँकी राजस्ि                   -         2,210,909.00              -          2,210,909.00  

कोर्हरु       8,267,067.00       7,283,986.00              -          7,283,986.00  

िरौिी                   -         2,183,941.73              -          2,183,941.73  

संघीय, प्रदेश सरकार िा अन्य कायषक्रम      82,015,000.00     81,129,041.00              -        81,129,041.00  

भुन्तानी (ग+घ)    451,462,927.50    381,116,600.66    360,907.50     381,477,508.16  

ग. भकु्तानी (संञ्चित कोर्बाि)    361,180,860.50    292,940,768.66    360,907.50     293,301,676.16  

२१००० पाररश्रशमक/सुबबिा 21  131,286,907.50    123,242,274.13    360,907.50     123,603,181.63  

२२००० मालसामान तथा सेिाको उपयोग 
21    35,964,953.00     23,911,200.83              -        23,911,200.83  

२५००० साहयता (subsidy) 
21     6,483,000.00       6,164,485.00              -          6,164,485.00  

२६००० अनुदान 
21       200,000.00         200,000.00              -            200,000.00  

२७००० सामाञ्जक सुरक्षा 21     8,715,000.00       7,832,994.00              -          7,832,994.00  

२८००० अन्य खिष 
21     2,950,000.00       1,363,160.00              -          1,363,160.00  

३१००० गैर बबत्तीय सम्पती/ प ाँञ्जगत खिष 21  175,581,000.00    130,226,654.70              -       130,226,654.70  

घ. अन्य भुक्तानी      90,282,067.00     88,175,832.00        88,175,832.00  

कोर्हरु       8,267,067.00       6,403,872.00              -          6,403,872.00  

िरौिी                   -           619,000.00              -            619,000.00  

संघीय, प्रदेश सरकार िा अन्य कायषक्रम      82,015,000.00     81,129,041.00              -        81,129,041.00  

कट्िी रकम भुक्तानी/दाखखला गनष बााँकी             23,919.00             23,919.00  

ङ. यो बर्षको बित (न्युन)     (35,758,000.00)    16,364,152.12    360,907.50      16,725,059.62  

ि. गत बर्षको ञ्जम्मेिारी रकम ( अ ल्या)        27,386,928.19        27,386,928.19  

िर्ाषन्तको बााँकी (ङ+ि)     (35,758,000.00)    43,751,080.31    360,907.50      44,111,987.81  

बैंक तथा नगदी बााँकी 
24      43,601,062.81        43,601,062.81  
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दफा नं ef}=g+=, ldlt / Joxf]/f वेरुज ुरकम 
 पररचय – स्थानीय नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीय शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीय िहमा ष्टवधाष्टयकी, 
कायिकारीणी र तयाष्टयक अभ्यासलाई संस्थागि गनि स्थानीय सरकार संचालन गने उद्देश्यले यस गाउँपातलकाको 
स्थापना भएको हो।स्थानीय सरकारले संचालन गने कायिमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवयलाई प्रविधन गनुि र 
स्थानीय सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टयत्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीय सेवा 
प्रदान गनुि गाउँपातलकाको उद्देश्य रहेको छ।यस गाउँपातलकामा ५ वटा वडा र ८८.८४ वगि ष्टकलोतमटर 
क्षेरफलमा फैतलएको छ। 

 

 लेखापरीक्षणको क्रममा असूलीाः लेखापरीक्षणको क्रममा समान्जक सरुक्षा ष्टविरण गरी बाकँी रहेको रकम रु १७४०८००।- 
वेरुज ुदान्खला भएको छ । 

 

1.  ष्टवत्तीय ष्टववरणको ष्टवश्लरे्णाः स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलकाले प्रत्येक वर्िको 
श्रावण  १ गिेदेन्ख आगामी वर्िको आर्ाढ मसातिसम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कायम गरी आय र व्ययको 
ष्टहसाव राख्नपुदिछ।सोही ऐनको दफा ६९ मा िोष्टकएअनसुार गाउँपातलकाले आफ्नो आतथिक कायि प्रणालीको 
व्यवस्थापन गनुिपदिछ।यस सम्बतधमा देन्खएका व्यहोरा देहाय बमोन्जम छन ्

• स्थानीय िहले संन्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी यस वर्ि प्राि रकम र संन्चि कोर्वाट भएको खचि स्पि 
देन्खने गरी खािा राखेको छैन। 

• पातलकाको सरुको प्रतिवेदनमा शै्वक मौज्दाि रु.४३६०१०६२।८१ देखाएकोमा बास्िष्टवक बैंक मौज्दाि रु. 
४३६२३४५९।७८ भएकोले बैंकमा बढी देन्खएको फरक रु.२२३९६।९७ को सम्वतधमा से्रस्िामा 
आम्दानी बाँधी सोको ष्टहसाव तमलान गरी यथाथि न्जम्मेवारी सानुिपनेमा रु. १२६९१३८९।४१ संघ िथा प्रदेश 
संन्चि कोर्मा दान्खला भएको प्रमाण पेश भएकोले बाँकी रु. ३०९३२०७०।३७ सानुिपदिछ। 

• स्थानीय कोर्को सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कायम गनि महालेखा तनयतरक 
कायािलयले उपलब्ध गराएको स्थानीय संन्चि कोर् व्यवस्थापन प्रणाली (सरु) को प्रयोग गरेको भएिा पतन 
सोले देखाएको ष्टवन्त्तय प्रतिवेदन यथाथि रहेको पाईएन। 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे बमोन्जमको आय र 
व्ययको वगीकरण िथा खचि शीर्िक सम्बतधी व्यवस्था अवलम्बन गनुिपने िथा तनयम ७६(२) मा महालेखा 
परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्जमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्यवस्था गरेकोमा यस पातलकाले एष्टककृि आतथिक 
संकेि वतगिकरण र व्याखया, २०७४ अनसुार वजेट ियार िथा कायाितवयन दवैु गरेको छैन जसले चाल ु
प्रकृतिका काम पूँजीगिमा िथा पूजँीगि कायिलाइ चाल ुखचि न्शर्िकमा राखी खचि गरेको पाइयो।  

• पातलकाले पातलकामा प्राि भएका सम्पणुि आम्दानीलाई आम्दानी वाँधी वैक दान्खला गनुिपनेमा सोझै वैक जम्मा 
गराउने र वैक स्टेटमेतटको आधारमा मार आम्दानी वाँध्ने गरेकोले पातलकाले पेश गरेको ष्टवन्त्तय ष्टववरणले 
यथाथि अवस्था न्चरण गदैन। 

पातलकाले िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीय ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आय र व्ययको वास्िष्टवक न्स्थति 
देन्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ। 

 

2.  गि आ.व को न्जम्मेवारीाः आतथिक वर्ि ०७५।७६ को मलेप प्रतिवेदनले रु.३५९९८५३५।६० मौज्दाि देखाएकोमा 
सरुको २७२ मा रु.२७३८६९२८।१९ न्जम्मवेारी साररएको छ।फरक परेको रकम रु.८६११६०७।४१ मध्ये 
रु.४९२४४६५।०० संघीय संन्चि कोर्मा जम्मा गरेको र बाँकी रु.३६८७१४२।४१ संघ िथा प्रदेश सशिि एंव 
समपरुकको रकम तमति २०७६।०३।३१ मा ष्टफिाि भएको प्रमाण पेश भएको छ। 

 

3.  आतिररक तनयतरण प्रणालीाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक तनयतरण 
प्रणाली ियार गरी लाग ु गनुिपनेमा लाग ु गरेको पाईएन।यस सम्वतधमा देन्खएका अतय व्यहोराहरु िपन्शल 
वमोन्जम रहेका छन। 
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• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको पन्िकरण लगायिका 
आधारभिु िथयांक संकलन, अतभलेखांकन र व्यवस्थापन गनुिपनेमा सो गरेको पाईएन । 

• पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी २११ वमोन्जम ढाँचामा 
वाष्टर्िक प्रतिवेदन ियार गरेको पाईएन । 

• स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोन्जम एक आतथिक वर्िमा खचि हनु नसकी बाँकी 
रहेको रकम आतथिक वर्िको अतिमा स्थानीय िहको संन्चि कोर्मा ट्रातसफर गनुिपनेमा आतथिक वर्ि समाि भए 
पश्चाि ्पतन पातलकाले सन्ञ्चि कोर्मा रकम ट्रातसफर गरेको पाइएन। 

• पातलकाले कायिक्रमगि िथा योजनागि खािा राखेको पाईएन।साथै पातलकाबाट यस वर्ि संचातलि कायिक्रम 
िथा योजनाको कायाितयवयन र सेवा प्रवाह समेिको वाष्टर्िक कायिक्रम अनसुारको प्रगति ियार गरेको पाईएन। 

• कायािलयको शे्रस्िा र वैक ष्टवचको ष्टहसाव फरक परे वा नपरेको सम्वतधमा वैक ष्टहसाव तमलान ष्टववरण ियार 
नगरेको कारण ष्टहसाव तमलान भए नभएको सम्वतधमा यष्टकन गनि सष्टकएन । 

• राजस्व संकलन सम्बतधमा सचुना प्रतबतधको प्रयोग गरी सबै कारोबार बैष्टकङ्ग प्रणाली माफि ि गने गरेको 
देन्खएन। 

• अतिर सरकारी ष्टवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जम मध्यकालीन खचि संरचना ियार 
गनुिपनेमा पातलकाले सो बमोन्जम मध्यकालीन खचिको संरचना ियार गरेको पाईएन । 

• स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा पातलकाले आफ्नो अतधकारक्षेरतभरका ष्टवर्यमा 
स्थानीयस्िरको ष्टवकासका लातग आवतधक, वाष्टर्िक, रणनीतिगि ष्टवर्य क्षेरगि मध्यकालीन िथा दीघिकालीन 
ष्टवकास योजना ियार गरी कायाितवयनमा ल्याएको पाईएन। 

• स्थानीय िहले आफ्नो क्षेरमा कायाितवयन हनुे आयोजनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भाब्य आयोजनाको बैंक खडा 
गरेको देन्खएन। 

• ददगो तबकास योजना (२०१५-२०३०) लाई कायाितवयन गने सतदभिमा लक्ष्यलाई आतिररकीकरण गने र 
मध्यकातलन लक्ष्यहरु िोष्टक मलु्याङ्कन गने कायि भएको देन्खएन। 

• पातलकाले न्जतसी सामानको एकीकृि ष्टववरण िथा सहायक न्जतसी खािा अध्यावतधक नगरी वडा कायािलय 
िथा ष्टवतभन्न व्यन्क्त िथा संघ संस्थालाई ष्टविरण गरेको पाईयो। 

• वडा कायािलयमा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्जतसी खािा 
अध्यावतधक गरेको पाईएन। 

• न्जतसी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार ष्टवतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि पनेमा गरेको 
पाईएन। 

• मलु्य अतभवृष्टर्द् कर तनयमावली, २०53 को तनयम 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको जानकारी 
सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कायािलयलाई नददई आतथिक वर्िको अतिमा मार ददएको िथा इ–टीतडएस गरेको 
पाइएन। 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रतसद ष्टवल भपािइहरुमा तसलतसलेवार नम्वर 
रान्ख कायािलय प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि 
गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन। 

• साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 7 र 8 मा खररदको गरुुयोजना र वाष्टर्िक खररद योजना 
ियार गनुिपनेमा ियार गरेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको ष्टवस्ििृ ष्टववरण देन्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कन्तटतजेतसी खािा राखेको पाईएन। 

• स्थानीय िहले तनमािण व्यवसायी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कायि गराएकोमा तनमािण कायिमा प्रयोग हनुे 
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सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन। 

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

• साविजतनक खररद तनयमावली,2064 को तनयम 97 अनसुार यस वर्ि कायिसम्पन्न भएका आयोजना िथा 
कायिक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन। 

• संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका ष्टवतभन्न योजना तनमािण कायि गनि सम्झौिा गठन 
गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्यवस्था अनसुार मातयिा प्राि हनु ेगरी दिाि गरेको पाइएन। 

• पातलकाले आयोजना कायिक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि सहभातगिा जटु्ने 
आयोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सष्टहिका लागि अनमुान ियार गरेको 
देन्खएन। 

• सञ्चातलि योजनाको सूचना पाटीमा आय–व्यय, अपेन्क्षि र वास्िष्टवक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र 
कायिसम्पादन लगायिका ष्टवर्यमा स्पि गरी सरोकारवाला सष्टहिको साविजतनक सनुवुाई र साविजतनक 
परीक्षणलाई अतनवायि गनुि गराउन ुपनेमा अतधकांशिाः योजनामा सोको पालना भएको पाईएन। 

• वािावरणको संरक्षणको एष्टककृि ददघिकालीन योजना ियार गरेको पाइएन।शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई 
मध्यनजर राखदै फोहोरमैला ब्यबस्थापन स्थल पष्टहचान एबं कायियोजना ियार गरेको पाईएन । 

• सशुासन व्यवस्थापन िथा सञ्चालन तनयमावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि सेवाहरुको 
कायाितवयन न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संयतर िय गरेको पाईए । 

• संघीय मातमला िथा सामातय प्रशासन मतरालयको 2073।12।25 को पररपर अनसुार यस पातलकामा 
समाष्टहि भएका साष्टवकका गाउँ ष्टवकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुजकुो लगि ियार गरेको 
पाईएन। 

• स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीय िहले योजना बनाउँदा 
सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि योजना छनौट गरी प्राथतमकीकरण गनुिपने व्यवस्था अनसुार 
योजना िजुिमा िथा कायितवयन गरेको पाइएन । 

• फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको व्यवस्थापन गरी गाउँ िथा नगर सफा राख्ने 
न्जम्मेवारी स्थानीय िहको हनुे उल्लेख भएकोमा पातलकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गनि ददघिकातलन योजना 
वनाई कायाितवयन गरेको पाइएन । 

• सामान्जक सरुक्षा तनयमावली २०७६, को तनयम २३(१) मा स्थानीय िहले आफ्नो क्षेरतभर ष्टविरण गररएको 
सामान्जक सरुक्षा भत्ताको चौमातसक िथा बाष्टर्िक प्रतिवेदन अनसूुची ६ बमोन्जमको ढाँचामा ियार गरी ष्टवभाग 
िथा प्रदेशको सामान्जक सरुक्षा सम्बतधी ष्टवर्य हेने तनकायमा पठाउन ुपनेमा पातलकाले समयमा प्रतिवेदन गने 
कायि गरेको पाइएन। 

• सामान्जक सरुक्षा कायिक्रम संञ्चालन कायिष्टवतध, २०७५ दफा ३३ (क) मा आगामी आतथिक वर्िमा भत्ता प्राि 
गनेहरुको ष्टववरण सम्बन्तधि वडा सतमतिहरुको तसफाररसका आधारमा स्थातनय िहको सभामा पेश गनुिपनेमा 
नगरेको साथै पातलकावाट पठाएको रकम लाभग्राहीको खािामा बैंकले १५ ददनतभर जम्मा गरी प्रत्येक 
खािामा जम्मा भएको रकम देन्खने ष्टववरण सष्टहिको (Reverse Feed) ष्टववरण पेश गनुिपने ब्यवस्था रहेकोमा 
गाउँपातलकामा उक्त शििअनसुार वैकवाट चौमातसक रुपमा जम्मा भएको ष्टववरण प्राि भएको देन्खएन। 

• गाउंपातलका र अतिगििका वडाको स्वातमत्वमा रहेको भवन, जग्गा, सवारी साधन, फतनिचर िथा ष्टवद्यतुिय सामान 
लगायिका सम्पत्तीको मलु्याङकन समेि देन्खने गरी अतभलेख अद्याबतधक गनुिपनेमा सो गरेको पाइएन। 

िसथि पातलकाले आतिररक तनयतरण प्रणालीलाई ऐन िथा तनयमावलीमा भएको व्यवस्था बमोन्जम प्रभावकारी र 
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ष्टवश्वसनीय बनाई सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफि  ध्यान ददनपुने देन्खतछ । 
4.  बजेट पेश, पाररि र अन्खियारी - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय िहले आगामी 

आतथिक वर्िको राजश्व र व्ययको अनमुान कायिपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर पेश गने र यसरी 
पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसातितभर सभाबाट पाररि गनुिपने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ 
मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीय िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीय अतधकृिलाई बजेट खचि 
गने अन्खियारी प्रदान गनुिपने व्यवस्था छ ।यस स्थानीय िहमा रु.३५ करोड ४४ लाख २२ हजारको बजेट तमति 
२०७६।०३।१० गिे सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।३।१० मा पाररि भएको छ।बजेट पाररि पश्चाि 
गाउँपातलका अध्यक्षले ७ ददनतभर प्रमखु प्रशासकीय अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खियारी प्रदान गनुिपने 
व्यस्थानसुार २०७६।०३।१५ मा प्रमखु प्रशासष्टकय अतधकृिलाई अन्खियारी प्रदान गरेको पाइयो। 

 

5.  चौमातसक पूजँीगि खचि - आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम  २३ बमोन्जम स्वीकृि भएको 
कायिक्रममा तनयम २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक लक्ष्य िथा कायिक्रम 
बमोन्जम कायिसम्पादन सम्पन्न गरी कयिक्रम कायाितवयन गनुिपने व्यवस्था छ । कायािलयले उपलव्ध गराएको 
ष्टववरण अनसुार चौमातसक पून्जगि खचिको न्स्थति देहाय बमोन्जम छ। यसरी आतथिक वर्िको अतत्यतिर मार 
अतधक खचि गरी योजना सञ्चालन गदाि सञ्चातलि कायिक्रम िथा तनतमिि संरचनाको गणुस्िर िथा ददगोपनामा समेि 
प्रभाव पनि सक्छ।त्यसैले पातलकाले तनधािरीि समयतभर कायि सम्पादन गनुिपदिछ। 

 

 

पूजँीगि खचि 
शीर्िक 

कुल खचि 
चौमातसक खचि रु हजारमा 

आर्ाढ मष्टहनाको 
मार खचि प्रथम 

चौमातसक 

दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक 

पुजँीगि  १३०२२७ ४४४३ २८५८७ ९७१९७ ६५००३ 

खचिको प्रतिशि १०० ३.४१ २१.९५ ७४.६४ ४९.९१ 

 
 

6.  अनगुमन िथा भ्रमण खचिाः भ्रमण खचि तनयमावली, २०६४ को तनयम २१ मा भ्रमण खष्टटने पदातधकारी वा 
कमिचारीले भ्रमण गरेपतछ सो को अतभलेख अनसूुची ६ को ढाँचामा राख्नपुने िथा भ्रमणलाई ष्टवश्वसनीय वनाउन 
आवस्यकिा अनसुार आतिरीक तनयतरण प्रणालीको थप व्यवस्था गनुिपने उल्लेख छ।तनयम १९ मा न्जल्लातभरको 
ठाउँको दरुीको ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख छ।कायािलयले यस वर्ि ष्टवर्यगि न्शर्िक िथा कन्तटतजेतसी वाहेक चालू 
खचि न्शर्िकवाट रु. १८ लाख ६२ हजार खचि लेखेको छ िर भ्रमणको उरे्द्श्य, अनगुमन िथा भ्रमण प्रतिवेदन, 

भ्रमण अतभलेख, दरुीको ष्टववरण, सवारी साधनको ष्टटकट आदद राखेको छैन।जसले गदाि अनगुमन िथा भ्रमणको सष्टह 
सदपुयोग भएको छ भन्न ेआधार रहेन।यसमा सधुार गनुिपने देन्खतछ। 

 

7.  योजना र कायाितवयनःाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीय िहले योजना 
बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि योजना छनौट गरी प्राथतमष्टककरण गनुिपने व्यवस्था छ । 
साथै योजना बनाउँदा मध्यम िथा दीघिकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरुको सूची समेि ियार गरी कायाितवयनमा 
ल्याउन ुपने व्यवस्था छ।कायािलयले योजना छनौट गदाि ऐनमा भएको व्यवस्था अनरुुप दीघिकालीन प्रकृतिका ठुला 
योजना छनौट नगरी सानासाना र टुके्र योजनामा ठुलो मारामा बजेट छुट्याएको अवस्था छ।साना िथा टुके्र 
योजनामा वजेट ष्टवतनयोजन गदाि ददघिकातलन उपलव्धी नहुँने हुँदा यस्िा कायिमा तनयतरण गरी ठुला योजना 
छनौटलाई प्राथतमकिामा रान्खनपुदिछ।यस वर्ि उपभोक्ता सतमतिमाफि ि भएका कामका योजनाहरु देहायअनसुार 
छन:्  

 

  सि न  वििरण योजना िंख्या रकम 

1.  
रु एक लाख भतदा कमको योजना 

60 5152 

2.  रु एक लाख देखी दईु लाख सम्मका योजना  
54 9844 
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3.  
रु दईु लाख एक देन्ख पाँच लाख सम्मका योजना 

49 18238 

4.  
रु ५ लाख देन्ख १० लाख सम्मका योजना 

23 16846 

5.  
रु दश लाख एक देन्ख ५० लाख सम्म 

22 51794 

6.  रु ५० लाख भतदा मातथका योजनाहरु 
5 31370 

 
 जम्मा 

213 133244  
8.  सेवा प्रवाहाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ मा गाउँपातलका िथा वडा कायािलयको काम, 

कििव्य र अतधकारको व्यवस्था छ।गाउँपातलकावाट प्राि ष्टववरण अनसुार यस वर्ि जतम र मतृ्य ुदिाि ७५४, ष्टववाह 

दिाि १८५, वसाईसराई ५३ र सम्वतधष्टवच्छेद १३ दिाि गरेको पाइयो।पातलकाले नागररकिा तसफाररस, घरबाटो 
तसफाररस जस्िा तसफाररसको संखया एष्टकन गरी नपठाएकोले पंिीकरणबाट यथाथि ष्टववरण प्राि नभएकोले पातलकाले 
पन्िकरण दिाि िथा तसफाररस सम्वतधमा व्यवन्स्थि अतभलेख राखेको पाइएन।पातलकाले ऐन वमोन्जम सोको 
अतभलेख व्यवन्स्थि गनुिपदिछ। 

 

9.  क्षरेगि बजेट र खचि- स्थानीय िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा समानपुातिक बजेट 
ष्टवतनयोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ।यस पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट खचिको न्स्थतिको न्शर्िकगि 
ष्टववरण पेश नभएकोले क्षेरगि वजेट खचिको न्शर्िकगि अवस्था एष्टकन गनि सष्टकएन।खचिको न्शर्िकगि ष्टववरण 
ियार गनेिफि  ध्यान ददनपुदिछ। 

 

 मखुय क्षेर  वाष्टर्िक वजेट खचि रकम कुल खचि मध्ये प्रतिशि 

आतथिक ष्टवकास 21257953 17682215 6.03 

सामान्जक क्षेर  158969000 149570332 50.99 

पूवािधार ष्टवकास क्षेर 
116917000 78649477 26.82 

सस्थागि ष्टवकास र सेवा प्रवाह 5694000 3449487 1.18 

कायि सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचि 58342907 43950165 14.98 

जम्मा 361180860 293301676 100 

 
 

10.  खचि तबश्लरे्णाः पातलकाले यसबर्ि कुल आन्तिरक आयबाट रु.४६ लाख १८ हजार,  राजस्व बाँडफाँड र अनदुानबाट 
रु.३० करोड ७ लाख ७६ हजार समेि रु .३० करोड ५३ लाख ९४ हजार आम्दानी भएकोमा चाल ुिफि  रु.१६ 
करोड ३० लाख ७५ हजार र पूनँ्जगि िफि  रु.१३ करोड २ लाख २६ हजार समेि रु.२९ करोड ३३ लाख १ 
हजार खचि भएको छ।खचि मध्ये आतिररक आयको ष्टहस्सा १.५७ प्रतिशि रहेको छ।यसबर्ि पदातधकारी सतुबधामा 
रु. ७४ लाख ९२ हजार खचि भएको छ जनु आतिररक आयको १६२.२३ प्रतिशि रहेको छ।पातलकालाई प्राि 
भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ५५.५९ प्रतिशि चाल ु र ४४.४१ प्रतिशि मार पूनँ्जगि 
तनमािणमा खचि भएको देन्खतछ।यसबाट पातलकाहरुले तबकास तनमािण प्रयोजनमा कम खचि गरेको प्रशासतनक 
प्रयोजनमा बढी खचि भएको देन्खतछ।पातलकाले आतिररक आय वृष्टर्द् गरी प्रशासतनक खचि तनयतरण गदै प्राि 
अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािण प्रयोजनमा पररचालन गररनपुदिछ। 

 

11.  जग्गा उपयोग मापदण्डाः स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २७ वमोन्जम स्थातनय िहले भ ुजोन्खम 
संवेदनन्शलिाका आधारमा जग्गाको उपयोग सम्वन्तध मापदण्ड िोक्नपुने र त्यस्िो मापदण्डको अतधनमा रही 
िोकेको क्षेरमा मार भवन तनमािण गनि स्वीकृिी ददन सक्ने व्यवस्था छ।यस गाउँपातलकाले जग्गाको उपयोग 
सम्वतधी मापदण्ड वनाई लाग ुगरेको देन्खएन।स्थानीय िहले आफ्नो सवै क्षेर वा कुनै क्षेर िोकी त्यस्िो क्षेरमा 
वन्ने भवनहरुको लातग जग्गा िथा भवनको प्रकृिी, समान ढाँचाको नमनुा नक्सा ियार गनि र सेवाग्राहीको लातग 
आफ्ना प्राष्टवतधक कमिचारीवाट नक्सा ियार गराई तनाःशलु्क उपालव्ध गराउने व्यवस्था रहकोमा कायाितवयन भएको 
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देन्खएन।जग्गाको उपयोग सम्वतधी मापदण्ड िोकी जग्गा िथा भवनको प्रकृिी वमोन्जम नक्सा ियार िथा 
स्वीकृतिको व्यवस्था अपनाउन ुपदिछ। 

12.  अनदुान ष्टफिािाः संघीय एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कायिष्टवतध बमोन्जम िी तनकायबाट स्थानीय िहमा प्राि हनुे 
समपरुक वाहेकका अनदुान वर्िभरी खचि नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बन्तधि तनकायमा ष्टफिाि गनुिपने व्यवस्था 
रहेको छ।पातलकाले पेश गरेको सरुको ष्टवन्त्तय प्रतिवेदनको अनसुचुी २१ मा ष्टफिाि गनि वाँकी अनदुान रु 
१६९५२८३१।६९ रहेकोमा रु.१२६९१३८९।०० सम्वन्तधि तनकायमा ष्टफिाि गरेको छ भने संन्घय सरकार 
समपरुक अनदुान अतििगि पोका मोटरवाटो योजनाको रु.३०७३०४१।६४ र प्रदेश सशिि अनदुान अतििगि 
वाष्टवयाचौर वजार कालोपरे योजनाको रु१२०४६५५।०० समेि गरी जम्मा रु.४२७७६९६।६४ को दाष्टयत्व 
तसजिना  भएको िथा उक्त रकम भकु्तानी समेि भईसकेकोले ष्टफिाि नगरेको पातलकाको भनाई रहेको छ। 

 

13.  आतिररक लेखापरीक्षण नगराएकोाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(२) मा स्थानीय िहले 
काननु वमोन्जम आफ्नो आय र व्ययको आतिररक लेखापरीक्षण गनुिपने उल्लेख छ।कायािलयको आय र व्ययको 
आतिरीक लेखापरीक्षण नहुँदा आतिरीक तनयतरण प्रणाली कमजोर हनुे िथा जसवाट आय र व्ययको यथाथििा 
न्चरण समेि नहनुे अवस्था रहतछ।अिाः आतिरीक लेखापरीक्षण अतनवायि गनुिपने व्यवस्थाको पालना गनुिपदिछ। 

 

 आतिररक आयिफि  M  

14.  स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ मा पातलकाको ष्टवन्त्तय अतधकार क्षेरको  व्यवस्था रहेको 
छ।िथा आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ९,१०,१५ बमोन्जम दैतनक िथा बाष्टर्िक रुपमा प्राि 
भएको आय स्पि देन्खने गरी शे्रस्िा राख्नपुने व्यवस्था भएकोमा नमनुा छनौटका आधारमा लेखापरीक्षण गदाि रतसद 
तनयतरण खािा राख्नपुनेमा नरहेको, वडा कायिलयहरुमा पठाएका र ष्टफिाि आएका रतसदको अद्यावतधक शे्रस्िा 
नरहेको, रतसदको तसलतसलेवार नम्वर अनसुार उठाएको आय र बैंक दान्खलाको रकम नतभडेको हुँदा यो वर्ि 
घरबाटो तसफाररस दस्िरु, सम्पन्त्तकर, मालपोि रन्जिेशन शलु्क िथा अतय आयवापि हनुपुने वास्िष्टवक आम्दानी 
एष्टकन गनि सष्टकएन।यो वर्ि पातलकाले ढंुगा तगटी वालवुा र ष्टवष्टवध तसफाररस दस्िरुमा आतिररक आयवापि रु=४१ 
लाख १८ हजार आम्दानी देन्खएको छ।पातलकाले आवश्यक म +=ले=प=फा=न= हरु र शे्रस्िा अद्यावतधक गरी आतिररक 
आयलाई पारदशी गने गराउने र आयको उन्चि अतभलेखांकन िथा पररचालन गनेिफि  ध्यान ददनपुदिछ। 

 

14.1.  आतिररक आयको ष्टवश्लरे्णाः पातलकाले उपलव्ध गराएको ष्टववरण अनसुार यस आतथिक वर्िमा पातलकाले रु=४६ 
लाख १८ हजार वास्िष्टवक आतिररक आय प्राि गरेकोमा सरुको ष्टवन्त्तय ष्टववरणको अनसुचुी ११ मा प्राि भएको 
आतिररक राजस्व रु=४ करोड ६० लाख ४४ हजार देखाएको छ।सरुले देखाएको ष्टवन्त्तय ष्टववरणमा पातलकाको 
आतथिक ऐनमा समावेश गररएका आतिररक आय िफि का न्शर्िकहरुवाट के कति राजस्व प्राि भएको हो सो समेि 
एष्टकन नभएकोले पातलकाको एष्टककृि आय व्यय ष्टववरण र सरुको अनसुचुी ११ मा  फरक परेको रकम रु=४ 
करोड १४ लाख २६ हजारको सम्वतधमा स्पि गनुिपने देन्खतछ।साथै पातलकाले आतिाररक आयको यथाथि अवस्था 
न्चरण हनुे गरी अतभलेख व्यवस्थापन गनुिपदिछ। 

 

14.2.  नगदी रतसदको अवस्था एष्टकन नभएकोाः पातलकाका ष्टवतभन्न वडामा संकतलि राजस्व नगदी रतसद माफि ि संकलन 
गररदै आएकोमा रतसद तनयतरण खािा अद्यावतधक नभएको कारणले पातलकामा आ व २०७५।७६ मा प्रयोग गरी 
वाँकी रहेका िथा यस वर्ि छपाई भई ष्टविरण गररएका नगदी रतसद िथा मालपोि रतसद के कति मारमा प्रयोगमा 
आए नआएका सम्वतधमा एष्टकन गनि सष्टकएन।पातलकाले ददएको जानाकारी अनसुार वडामा ष्टविरण गरेको सम्पणुि  
रतसदहरु लेखापरीक्षण अवतधसम्म पतन पातलकामा उपलव्ध नभएकोले िथा आ व २०७६।७७ मा ष्टविरण भएका 
नगदी नगदी रतसदमाफि ि आ व २०७७।७८ मा समेि राजस्व संकलन भएकोले राजस्व सम्वतधमा पातलकाले 
आम्दानी वाँधेको राजस्व यथाथि हो भनी ष्टवस्वस्ि हनु सष्टकएन।पातलकाले रतसद तनयतरण खािा अद्यावतधक गरी 
राजस्वको अतभलेखांकन पर्द्तिलाई व्यवन्स्थि वनाउनपुदिछ। 
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14.3.  घटी दरमा कर उठाएकोाः गण्डकी प्रदेश आतथिक ऐन, २०७६ को अनसूुची ६ मा रोडा, ढुङ्गा, तगट्टी, न्चप्स, गेग्रान, 
चट्ठानको सकलनको दर प्रति क्यूष्टफट रु=४ का दरले कर संकलन गने उल्लेख छ।गाउँपातलकाले ष्टव जी तनमािण 
सेवासंग नददजतय पदाथि ष्टवक्रीवापि सम्पूणि कर समेि रु=१७०५००।०० को संझौिा गरेको पाइयो।यसरी संकलन 
गदाि प्रति क्यूष्टफट रु=४ का दरले गनुिपनेमा रु=३ का दरले लागि अनमुान गरी सोही बमोन्जम संझौिा गरी राजश्व 
संकलन गरेकोले मू=अ=कर समेि पातलकाले रु=५५८९६४।०० ले घटी आम्दानी गरेको देन्खएको रु== 

 
 

 

 

 

 

558964 

15.  कोतभड–१९ िफि ाः  

 आ=व २०७६।७७ को अर्ाढ मसातिसम्म कोतभड–१९ रोकथाम िथा तनयतरणको लातग भएको आम्दानी िथा 
खचिको ष्टववरण तनम्नानसुार रहेको छ।                                                           

 

 आम्दfनी स्रोि रकम  रु हजारमा खचि न्शर्िक  रकम रु 
हजारमा 

स्थानीय िहको आफ्न ैवजेटवाट  4500000 
राहि ष्टविरण 

2490263 
संघीय कोतभड कोर्वाट 267825 क्वारेतटाइन तनमािण िथा व्यवस्थापन 315064 
प्रदेश कोतभड कोर्वाट 500000 

और्धी एवं स्वास्थय उपकरण िथा सामाग्री खररद 
456752 

अतय स्रोिवाट 
323200 आइसोलेशन केतर तनमािण 

250000 

संसद ष्टवकास कोर्वाट 
568154 

जनशन्क्त पररचालन  
1297145 

न्शक्षक कमिचारीवाट 
420943 

अतय खचि 
1294680 

 
 

वाँकी 
476218 

जम्मा 
6580122 

जम्मा 
6580122 

यस सम्वतधमा तनम्नानसुार देन्खएको छ। 

• पातलकाले राहाि ष्टविरण गनि खररद गरेका खाद्यान्न सामाग्री िथा और्धी एवम ्स्वास्थय उपकरण  ष्टवना 
प्रतिष्पधाि तसधै खररद गरेको पाइयो। 

• क्वारेतटाइन िथा आइसोलेसन केतरमा खररद गरीएका सम्पणुि सामाग्री हालसम्म पतन पातलकाको 
कायािलयमा आइनपगेुकोले कायािलयमा ल्याई उन्चि व्यवस्थापन गनुिपने देन्खतछ। 

• पातलकाले उपलव्ध गराएको ष्टववरणअनसुार अतय न्शर्िकमा रु१२ लाख ९५ हजार खचि भएको खचि 
भएको देन्खतछ।पातलकाले न्शर्िकगि खचिको ष्टववरण अद्यावतधक गरी शे्रष्िा राख्नपुदिछ। 

 

 सामान्जक सरुक्षािफि ाः  

16.  लाभग्राहीको अतभलेखाः सामान्जक सरुक्षा कायिक्रम सञ् चालन कायिष्टवतध, २०७५ को दफा १०.१ मा स्थानीय िहले 
भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको फोटोसष्टहिको अनसूुची ५ बमोन्जमको मूल अतभलेख अद्यावतधक गरी वडा अनसुार 
प्रत्येक वडा कायािलयमा राख नपुने र साथै लाभग्राहीको िोष्टकए बमोन्जमको ष्टववरण तनददिष् ट समयतभर एम आइ एस 
मा प्रष्टवन्ष् ट गनुिपने व्यवस्था रहेको छ।प्राप् ि एम आइ एस ष्टववरण अनसुार एम आइ एस मा एक भतदा बष्टढ 
भत्ताका प्रकारमा एउटै नाम दोहोररएको देन्खयो।कायािलयबाट एम आइ एस मा प्रष्टवन्ष् ट गररएको ष्टववरण नै बैंकमा 
पठाउने गररएको र Reverse Feed  प्रयोग नगने गरेको कारण एउटै लाभग्राष्टहलाई एक भतदा वष्टढ समहुबाट 
भत्ता गएको देन्खयो।नमनुा छनौट गदाि अति अशक्त अपांग खडग बहादरु खरी क्षेरीको दोहोरो परेकोले 
रु६४००।०० सम्वन्तधिबाट उक्त रकम असलु गनुिपने रु… 

 

 

 

 

 

 

 

 

6400 

 समानीकरण चालाुः  

17.  खाना िथा ष्टवष्टवध खचि – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्ययको बजेट अनमुान 
आतिररक आयको पररतधतभर रही औन्चत्यिाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि गनुिपने व्यवस्था छ।गाउँपातलकाले यो वर्ि 
खाना िथा ष्टवष्टवधमा रु २७ लाख २५ हजार खचि गरेको छ।यस्िो खचिमा तमिव्यष्टयिा कायम गनुिपदिछ। 
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18.  आतथिक सहायिााः सरकारको बाष्टर्िक कायिक्रममा परेका बाहेक कुनै पतन सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थालाई 
आतथिक सहायिा र अनदुान नददने, िोष्टकएको मापदण्ड तभर रहेर मार क्षतिपूतिि, आतथिक सहायिा िथा और्धी 
उपचार खचि वापि आतथिक प्रदान गने, यस्िो सहायिा पाउने व्यन्क्त िथा संस्थाको अतभलेख राखी एउटै व्यन्क्त वा 
संस्थालाई दोहोरो सहायिा उपलव्ध गराउन नहनुे व्यवस्था साविजतनक खचिमा तमिव्यष्टयिा र प्रभावकारीिा कायम 
गने सम्वतधी नीतिगि मागिदशिन, २०७५ मा उल्लेख छ।साथै उपरोक्त व्यवस्था प्रदेश सरकार िथा स्थानीय 
िहका सवै कायािलयहरु, सवै पदातधकारी एंव कमिचारीहरुले पालना गनुिपने उक्त मागिदशिनमा उल्लेख 
छ।पातलकाको ष्टवपद व्यवस्थापन िफि को लेखापरीक्षण छनौटमा परेका केही भौचरको परीक्षण गदाि 
रु=२३००००।०० आतथिक सहायिा ष्टविरण गरेको देन्खयो।आतथिक सहायिा ष्टविरण गनुिपवुि पातलकाले आतथिक 
सहायिा मापदण्ड एंव कायिष्टवतध ियार नगरेको, ठूलो रकम आतथिक सहायिाको रुपमा व्यन्क्त िथा संस्थालाई 
ष्टविरण गने गरेको, आतथिक सहायिा पाउने व्यन्क्त िथा संस्थाको लगि राख्न े नगरेको जस्िा अवस्था 
देन्खयो।पातलकाले आतथिक सहायिा एंव अनतु्पादक चाल ु प्रकृतिका खचिमा कटौिी नगरी पूनँ्जगि खचिको ष्टहस्सा 
बढाउन सक्ने अवस्था छैन।उत्पादनन्शल क्षेरमा लगानी नगरी आतथिक बषृ्टर्द् हातसल गनि नसष्टकने भएकोले यस्िा 
प्रकृतिका खचिमा कटौिी गनुिका साथै िोष्टकएको मापदण्ड तभर रहेर मार क्षतिपूतिि, आतथिक सहायिा र और्धी 
उपचार खचि लेख्नपुने देन्खतछ।पातललकाले चाल ुआ= व= मा ष्टवतभन्न व्यन्क्त िथा संस्थालाई ष्टविरण गरेको आतथिक 
सहायिा यस प्रकार छन।् 

भौ.न।तमति आतथिक सहायिा प्रदान गररएको व्यन्क्त िथा सस्थाको नाम सहायिा रकम 

50/2076/07/05 मन कुमारी ष्टवक  15000 

69/2076/07/26 ष्टवतद ुपनु 50000 
85/2076/08/03 धन वहादरु ष्टवक  10000 
126/2076/09/15 म्याग्देली ष्टवद्यातथि पररवार  100000 
174/2076/11/18 नव माधरुी साष्टहत्य पतरका 10000 
254/2077/03/10 सल वहादरु साकी  15000 

275/2077/03/22 कृष्ण वहादरु राम्जाली  15000 
276/2077/03/22 कुरष्टवर पनु  15000 

 जम्मा 230000 

यसरी ष्टवतभन्न व्यन्क्त िथा संस्थालाई सहायिा प्रदान गदाि तनन्श्चि मापदण्ड एंव कायिष्टवतध बनाई सोका आधारमा 
मार प्रदान गनेिफि  पातलकाले ध्यान ददनपुदिछ। 

 

19.  सट्टा न्शक्षकको िलव भत्तााः अतिर सरकारी ष्टवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय िहलाई सशिि 
अनदुान उपलब्ध गराउन ेव्यवस्था छ।पातलकाले वेनी नगरपातलका पौलत्य मा.ष्टव का स्थायी दरवतदीका न्शक्षक 
डेक वहादरु वाँतनयालाई मंगला गाउँपातलकामा कामकाज गने गरी खटाई तनजको सट्टामा पौलत्य मा.ष्टवमा सट्टा 
न्शक्षकको रुपमा प्रतिभा पौडेललाई तनयनु्क्त गरी पातलकावाट मातसक रु.३५९९०।०० का दरले चाडपवि खचि 
समेि १३ मष्टहनाको रु.४६७८७०।०० खचि लेखेको छ।यसरी फरक पातलकावाट िलव सषु्टवधा तलने, िोष्टकए 
वमोन्जमको योग्यिा र छनौट प्रष्टक्रयावाट तनयकु्त छुटै्ट तनकायको दरवतदीमा कायिरि व्यन्क्तलाई पातलकामा 
कामकाज गनि खटाई तनजको सट्टा फरक व्यन्क्तलाई तनयनु्क्त गरी िलव भत्ता वापि खचि लेन्खएको रकम 
तनयमसम्मि नदेन्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

467870 

20.  पोशाक खचिाः नेपाल सरकार मन्तरपररर्दको तमति २०७४।०१।२१ को तनणियनसुार सवै तनकायमा एकरुपिा 
कायम हनुे गरी स्वीकृि दरवतदीतभर करारमा रहेका व्यन्क्तहरुलाई मार आतथिक वर्ि ०७४।७५ बाट लागू हनुे 
गरी सालवसाली रुपमा एक (१) पटक चैर मष्टहनामा पोशाक भत्ता तनजामति कमिचारीले सरह उपलब्ध गराउने 
सम्वतधमा नेपाल सरकार सामातय प्रशासन मतरालयले तमति २०७४।०१।२५ गिे पररपर गरेकोमा पातलकाले 
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पौलत्य मा=ष्टव मा स्रोि व्यन्क्त डेक बहादरु बाँतनयाको सट्टामा कायिरि न्शक्षक प्रतिभा पौडेललाई पोशाक भत्ता वापि 
रु १००००।०० भकु्तानी भएकोले उक्त रकम असूल गरी दान्खला गनुिपने रु== 

 

10000 

21.  तनजी न्शक्षकाः अतिर सरकारी ष्टवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय िहलाई सशिि अनदुान 
उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।पातलकाले क्षेरतभरका िहगि रुपमा शूतय दरवतदी भएका १० ष्टवद्यायलहरुलाई 
समानीकरण चालबुाट कूल िलव भत्ताको ८० प्रतिशिले हनुे रकम पातलकाले तनणिय गरी तनकासा ददएको पाइयो। 
उक्त ष्टवद्यालयहरुमा रहेका करार सेवाका न्शक्षकहरुको तनयकु्ती िथा छनौटका प्रष्टक्रया एंव योग्यिाका कुनै पतन 
मापदण्ड नबनाई तनकासा भएको रकम तनयमसम्मि नभएको रु== 

 

 

 

 

2732770 

22.  पोशाक भत्तााः नेपाल सरकार मन्तरपररर्दको तमति २०७४।०१।२१ को तनणियनसुार सवै तनकायमा एकरुपिा 
कायम हनुे गरी स्वीकृि दरवतदीतभर करारमा रहेका व्यन्क्तहरुलाई मार आतथिक वर्ि ०७४।७५ बाट लागू हनुे 
गरी सालवसाली रुपमा एक (१) पटक चैर मष्टहनामा पोशाक भत्ता तनजामति कमिचारीले सरह उपलब्ध गराउने 
सम्वतधमा नेपाल सरकार सामातय प्रशासन मतरालयले तमति २०७४।०१।२५ गिे पररपर गरेकोमा पातलकाले 
दरवतदी बाष्टहरका तनम्न ष्टवद्यायलहरुमा देहायका न्शक्षकहरु तनयकु्ती गरी रु१००००।०० पोशाक भत्ता वापि 
जम्मा रु १०००००।०० भकु्तानी भएकोले उक्त रकम सम्वन्तधिबाट असूल गरी दान्खला गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

100000 

23.  तस न पद  न्शक्षकको नाम ष्टवद्यालयको नाम पोशाक भत्ता 
1.  प्रा. ष्टव. ििृीय  रीिा कुमारी रोका  ष्टकसानी आ ष्टव तसकुि म १०००० 

2.  प्रा. ष्टव. ििृीय  दीलकुमारी सापकोटा जनष्टप्रय आ ष्टव बरंजाखकि  १०००० 

3.  
df. ष्टव. ििृीय  बालकृण्ण खरी तरभवुन मंगला माष्टव बाष्टवयाचौर  १०००० 

4.  तन मा. ष्टव. ििृीय  रामकृष्ण सवेुदी थाइवाङ् आ ष्टव कुह ु १०००० 

5.  प्रा. ष्टव. ििृीय  राधा गवुिजा  पखेर आ ष्टव वरङजा  १०००० 

6.  प्रा. ष्टव. ििृीय  सतुनिा पाण्डे  वालकल्याण आ ष्टव ष्टहदी  १०००० 

7.  मा. ष्टव. ििृीय  भगवान रेग्मी राष्टिय जनजागतृि माष्टव पणूिगाँउ  १०००० 

8.  प्रा. ष्टव. ििृीय  शातिा कुमारी चतद तबकास आ ष्टव लरेनी १०००० 

9.  तन मा. ष्टव. ििृीय  पशुिराम फगामी  शारदा आ ष्टव तछस्वाङ अमिन १०००० 

10.  मा. ष्टव. ििृीय  मीना पौडेल तसद्बशातिी माष्टव ष्टहदी १०००० 

   जम्मा  
1000000 

 
 

24.  कमिचारी प्रोत्साहन भत्तााः स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६(१) बमोन्जम स्थानीय सेवा गठन 

संचालन व्यवस्थापन सेवाका शिि िथा सषु्टवधा सम्बन्तध आधारभिू तसर्द्ाति र मापदण्ड संघीय काननु बमोन्जम हनुे, 
दफा ८६(२) बमोन्जम स्थानीय सेवाको गठन, संचालन िथा व्यवस्थापन सेवाको शिि िथा सतुबधा सम्बन्तध अतय 
व्यवस्था स्थानीय िहले बनाएको काननु बमोन्जम हनुे व्यवस्था छ।स्थानीय िहले कानून नबनाई यो  वर्ि 
पातलकाका ष्टवतभन्न ४ पदका कमिचारीहरुलाई मातसक रु=१५०००।०० देन्ख १००००।०० सम्म थप सषु्टवधा 
प्रदान गने पातलकाबाट तनणयि गरी  रु=१० लाख २० हजार खचि भएको छ।स्पि कानून बनाई कायि संपादन 
सूचकका आधारमा भत्ता ष्टविरण गनुिपदिछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  कृष्टर्मा अनदुानाः कृष्टर् अनदुानको रकम ष्टविरण गदाि तनन्श् चि मापदण्ड िथा कायिष्टवधी बनाएर मार ष्टविरण 
गनुिपदिछ।सरकारी अनदुान रकमको ष्टविरण, सदपुयोग सही एवं समनु्चि िररकाले गरी खचिको साविजतनष्टकरण एवं 
अनगुमन हनु ुपदिछ र सोको प्रभावकारीिा मापन गने संयतर ष्टवकास गनुिपदिछ।साथै अनदुानमा ष्टवउ ष्टविरण गदाि 
जग्गाको स्वामीत्व हेरेर मार ष्टविरण गनुिपदिछ।पातलकाले स्पि कायिष्टवतध वेगर तनणियका आधारमा मार कृष्टर् 
अनदुान ष्टविरण गरेको पाइयो।पातलकाले यस आ व मा ष्टवत्तीय समानीकरण चालबुाट कृर्कलाई तमतनटेलर, थे्रसर 
लगाएिका कृर्क सामाग्रीमा ५० प्रतिशि अनदुानमा रु ८ लाख ५९ हजार रकम भकु्तानी भएकोमा कायिष्टवतध 
वेगर अनदुानको रकम भकु्तानी भएकोले स्पि कायिष्टवतध वनाई अनदुान ष्टविरण गनुिपदिछ।   
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26.  तबल भरपाई ३१२।२०७७।०३।३१ आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली २०६४ को तनयम ३६(३) मा साविजतनक 
तनकायले सरकारी रकम खचि गदाि सो खचिलाई प्रमान्णि गने तबल भरपाई संलग्न राखी खचि गनुिपने व्यवस्था 
रहेको छ।पातलकाले वडा ष्टवकास कायिक्रमबाट पातलका अतिरगिका १० ष्टवद्यालयलाई ष्टवद्यालयका जेहेतदार 
ष्टवद्याथीहरुलाई छारवृन्त्त ष्टविरण गनिका लातग  ष्टवद्यालयको खािामा रु.१ लाख जम्मा भएकोमा कोतभडको कारण 
ष्टवद्यायल समेि वतद भएकोले उक्त रकम ष्टविरण भए नभएको सम्वतधमा एष्टकन हनु सष्टकएन।ष्टविरणको भरपाई 
पेश गनुिपने अतयथा सम्वन्तधि ष्टवद्यालयबाट उन्ल्लन्खि रकम असूल गनुिपने रु… 

 

 

 

 

 

 

100000 

 ष्टवत्तीय समानीकरण पूनँ्जगिाः  

27.  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रयोग — साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ को तनयम उपतनयम (९) मा 
उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुायबाट सञ्चातलि हनुे तनमािण कायिमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा 
हेभी मेन्शनरी प्रयोग गनि नतमल्ने व्यवस्था छ । सो तनयमावलीको प्रतिबतधात्मक वाक्यांशमा लागि अनमुान ियार 
गदािको समयमा हेभी मेन्शन प्रयोग गनुिपने जष्टटल प्रकृतिको कायि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्तधि 
प्राष्टवतधकको तसफाररशमा साविजतनक तनकायबाट सहमति तलई त्यस्िा मेन्शन प्रयोग गनि सष्टकने उल्लेख 
छ।गाउँपातलका अतिगिि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमािण िथा स्िरोन्नतिसँग सम्बन्तधि योजनाका उपभोक्ता 
सतमतिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगायिका हेभी मेन्शन प्रयोग गने गरेको पाइए िापतन तनयमावलीको व्यवस्था 
बमोन्जम सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररश गराई गाउँकायिपातलकाको कायािलयबाट सहमति तलएको पाइएन।यसरी 
उपभोक्ता सतमतिमाफि ि उपकरण प्रयोग गरी काम गराउँदा प्रतिस्पधाि नहनुे, प्राष्टवतधक ज्ञानको अभावमा कामको 
गणुस्िर नहनु,े पूणि रुपमा मेन्शन प्रयोग गरी कायि गराउँदा रोजगारी तसजिना नहनुे अवस्था देन्खने हुँदा यसरी गरेको 
कायि ऐन तनयमको प्रतिकूल समेि देन्खतछ। गाउँपातलकाले अगातम ददनमा सधुार गनुिपने देन्खतछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.  उपभोक्ता सतमति छनौटाः साविजतनक खररद तनयमावतल २०६४ को तनयम ९७ मा एक करोड सम्मको लागि 
अनमुान भएको तनमािण कायि वा सव सम्बन्तध सेवा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुायबाटगराउन सक्ने र 
यसका लातग सम्बन्तधि काम र सेवाको प्रकृति पररमाण लाग्ने रकम उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राष्टह समदुायले 
व्योहोने वा बेहोनुिपने रकम र अतय आवश्यक कुराहरु खलुाइ साविजतनक तनकायले साविजतनक सचुना प्रकाशन गरर 
प्रस्िाव माग गनि वा त्यस्िो सतमति वा समदुाय आंफैले प्रस्िाव वा तनवेदन पेश गनि सक्न ेव्यवस्था रहेको छ।िर 
कायािलयले यस बर्ि उपभोक्ता सतमतिबाट कायि गराउंदा सम्झौिाबाहेक सम्झौिा पवुिका उक्त प्रकृया पालना गरेको  
कुनै कागजाि िथा आधार पेश हनु आएन ।यसबाट ष्टवकास तनमािण कायिमा उपभोक्ता सतमति छनौटको आधार 
पारदशी र प्रतिसपधाित्मक िवरले भएको देन्खएन ।यसबाट तनमािण कायिको समय लागि र गणुस्िरमा असर पने 
हुंदा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समूह छनौट गदाि उक्त तनयमावलीको व्यवस्था पालना गरी पारदशी र 
प्रतिस्पधाित्मक िवरले गररनपुदिछ। 

 

29.  पुजँीगिवाट चाल ुखचिाः एष्टककृि आतथिक संकेि िथा वतगिकरण र व्याखया २०७४ मा पुँजीगि न्शर्िकमा ष्टवतनयोजन 
वजेट चाल ुखचि गनि नपाइने उल्लेख छ। यस गाउँपातलकाले यस आ.व मा सभाबाटै न ैपाररि गरी चाल ुप्रकृतिको 
खचि पुजँीगि वजेटमा समावेश गरी खचि लेखेको मध्ये लेखापरीक्षण छनौट गरी परीक्षण गदाि  रु ३८५१८८९|- 
चाल ुखचि पुजँीगि वजेटमा समावेश गरी खचि गरेको पाइयो। पुजँीगिवाट गररएको चाल ु प्रकृतिका खचि मध्ये 
अतधकांश खचि  राहि ष्टविरण, कृष्टर् िथा पशसुवा सम्बनधी बोयर बोका, घाँस र फलफुलको ष्टवउ ष्टविरण आदद 
समावेश भएका देन्खतछ। पुजँीगि खचिमा वजेट रान्ख चाल ुप्रकृतिका खचि गरी पुजँीगि खचिको वजेट देखाउने 
कायि तनयमसम्मि देन्खदैन। चाल ुप्रकृतिका खचि चाल ुवजेट न्शर्िकमा समावेश गरी वजेट खचि लेन्खन ुपदिछ। 
पुजँीगि न्शर्िकबाट गरीएको चाल ुखचिको केष्टह उदाहरण यस प्रकार छन ् 

 

 गो.भौ.न र तमति चाल ुप्रकृतिका खचि ष्टववरण रकम 

11-2076/7/26 राहि ष्टविरण 10000 
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19-2076/8/10 घाँसको तबउ ष्टविरण 50000 

199-2077/3/4 भैतसका पाडा पाडी ष्टविरण 500000 

218-2076/3/10 ष्टवपद् व्यवस्थापन सामग्री खररद 425049 

251-2077/3/23 ष्टवपद् व्यवस्थापन सामग्री खररद 86416 

248-2077/3/22 ष्टवर्ादी खररद  135500 
59-2076/9/22 भेटेनरी िफि को और्तध खररद 150000 

296-2077/3/22 वोयर बोका ष्टविरण, िातलम कायिक्रम 1379750 

81-2076/11/8 ष्टहउँदे फलफुलको ष्टवरुवा ष्टविरण∕ आल,ु च्याउको तबउ ष्टविरण 1115184 

 जम्मा 3851899  
30.  खररद सम्झौिा: साविजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा १३ (१) अनसुार साविजतनक तनकायले बोलपर आह्वान  

गनुि अन्घ बोलपर सम्बतधी कागजाि ियार गनुि पने र दफा २ दफा १ बमोन्जमको बोलपर सम्बतधी कागजािमा 
क देखी ध सम्मका ष्टवतभन्न ष्टवर्य खलुाउन ुपने व्यवस्था छ । साथै दफा ५२ (२) मा खररद सम्झौिामा बोलपर 
सम्बतधी कागजाि प्रस्िाव सम्बतधी कागजाि वा तसलबतदी दरभाउपर सम्बतधी फाराममा उन्ल्लन्खि शििहरु 
समावेश गनुि पने व्यवस्था छ ।गाउँपातलकाले बोलपर र तसलबतदी दरभाउ पर आव्हान गदाि बोलपर सम्बतधी 
कागजाि न्स्वकृि एवं सम्झौिामा उल्लेख गरेको पाइएन।गाउँपातलकाले तनमािण व्यवसायीसंग एक पाने सम्झौिा 
गरेको छ जसमा सम्झौिा रकम पेश्की कायि सम्पन्न गनुिपने तमति म्याद थापका कुरा मार खलुाएको 
छ।सम्झौिामा ष्टवमा गणुस्िर कायिसम्पादन जमानि रटुी सच्चयाउने अवतध पेश्की फछियौटका ष्टवर्य तनमािण 
कायिको गणुस्िर हजिना मूल्य समायोजन खररद सम्झौिा रद्द गने लगायि ऐनले िोकेका ष्टवर्य समाबेश नगरी 
खररद सम्झौिा गरेको देन्खतछ जनु तनयमसम्मि देन्खदैन ।जसको कारणले गणुस्िरीय काम नहनुे समयमा कायि 
सम्पन्न नहनुे रटुी सच्याउन ेअवधीमा गनुि पने काम नहनुे जस्िा समस्या हनु सक्छन । गाउँपातलकाले खररद ऐन 
तनयमावलीमा भएको व्यवस्थालाइि पणुि रुपमा पालना गनुि पदिछ । 

 

31.  पेश्की जमानिाः साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम ११३ (३) अनसुार उपतनयम (१) बमोन्जम 
पेश्की ददँदा आपतुििकिाि तनमािण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट त्यस्िो पेस्की रकम खाम्ने गरी र तनजले सम्झौिा 
बमोन्जम काम नगरेमा सो तनकायले अनरुोध गरेपतछ ित्काल त्यस्िो तनयकायलाइि भकु्तानी गने गरी वान्णज्य 
बैंकबाट जारी भएको बैक जमानि तलइि पेश्की ददने व्यवस्था रहेको छ।गाउँपातलकाबाट सञ्चालन भएका तनम्न 
योजनामा सम्झौिा अनसुार पेश्की ददएकोमा बैंक जमानि नतलइ पेश्की ददएको पाइयो।पातलकाले पेश्की ददँदा मलु्य 
अतभबषृ्टर्द् कर बाहेकको सम्झौिा रकमको २० प्रतिशले ददन ुपनेमा मलु्य अतभबषृ्टर्द् कर सष्टहिको रकममा पेश्की 
ददएको पाइयो । पातललकाले अतधकांश योजनामा पेश्की प्रथम रतनङ् तबल भकु्तानीमा नै कटाएको देन्खतछ।यसरी 
तनयमानसुार पेश्की जमानि नतलइि पेश्की ददँदा तनमािण व्यवसायीले समयमा काम नगरेमा पेश्की जोन्खममा पनि 
सक्छ।पातलकाले तनयमावलीको पालना गरर पेश्की ददँदा पेश्की जमानि तलनपुने देन्खतछ। पेश्की जमानि नतलएका 
केष्टह उदाहरण तनम्न छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 योजनाको नाम पेश्की ददएको तमति पेश्की फछयौट तमति पेश्की रकम पेश्की बाकँी 
वडा न ४ कायािलय भवन तनमािण २०७६।११।१८ २०७७।३।१० १२००००० नभएको 
तसम कोराबाड खमु्लीया पैयटुार सडक २०७६।१२।७ २०७७।३।३१ ६१३३८६ नभएको 
वाष्टवयाचौर काफलचौर नमनुा सडक २०७६।१२।७ २०७७।३।३१ ९९२६०८ नभएको 

 
 

32.  संयकु्त उपक्रमाः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम २८ को उपतनयम ६ अनसुार कुनै संयकु्त 
उपक्रम खररद सम्झौिाको लातग छनौट भएमा सम्बन्तधि साविजतनक तनकायले त्यस्िो संयकु्त उपक्रमको संयकु्त 
दाष्टयत्व र संयकु्त उपक्रमका साझेदारको व्यन्क्तगि दाष्टयत्वसमेि रहने गरी आतिररक राजस्व कायािलयमा स्थायी 

 



13 

 

लेखा नम्बर र मूल्य अतभबषृ्टर्द् कर दिाि गनि लगाउन ुपने व्यवस्था छ।साथै मूल्य अतभवृष्टर्द् कर ऐन, 2052 को 
दफा १०(ख) मा भएको संयकु्त उपक्रम दिाि सम्बतधी ष्टवशेर् व्यवस्था अनसुार कुनै दईु वा सो भतदा बढी 
व्यन्क्तले कुनै तनन्श्चि अवतधका लातग कर लाग्ने कारोवार गनि संयकु्त उपक्रम (Joint Venture) खडा गरेमा त्यस्िो 
संयकु्त उपक्रमको रुपमा दिाि हनुे र त्यसरी दिाि भएको उपक्रमले त्यस्िो उपक्रम खडा गदाि गरेको संझौिा 
िोष्टकएको अवतध समाि भएपतछ दिाि खारेज गराउन ुपने व्यवस्था छ । पोक साितबसे बरजा टोड्के बाटो ष्टपच 
तनमािण कायिको लातग प्रददप जमु्ली जे तभ को बोलपर न्स्वकृि तमति २०७६।९।२३ मा न्स्वकृि गरी 
२०७६।१२।७ मा सम्झौिा भएकोमा उक्त जे भी को प्यान नं ६१०८६६६३८ आन्तिरक राजस्व ष्टवभागको 
वेभ साइटमा सचि गदाि बोलपर न्स्वकृि गनुि अगाबै तमति २०७६।३।२६ मा जे तभ दिाि भएको पाइयो।यसरी 
बोलपर न्स्वकृि हनु ु अगाबै अतय संझौिाको लातग दिाि भएको संयकु्त उपक्रमबाट अको ठेक्काको कारोबार गनि 
नतमल्ने हुँदा खररद सम्झौिा काननु अनकुुल देन्खएन भने मूल्य अतभवृष्टर्द् कर समायोजन भए/नभएको यष्टकन हनु 
सकेन।यसमा गाउँपातलकाले ध्यान पयुािउन ुपने देन्खतछ । 

33.  बोलपरको सचुनामा लागि अनमुानाः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ४९ मा दइुि करोड 
रुपैयाँसम्मको लागि अनमुान भएको तनमािण कायिको वोलपर आवह्नानको सचुनामा लागि अनमुान रकम खलुाउन ु
पने व्यवस्था छ।पोक साितबसे बरजा टोड्के बाटो ष्टपच तनमािण कायिको लागि अनमुान रु २२६६१४६१।७४ ( 
मूल्य अतभबषृ्टर्द् कर बाहेक ) को बोलपर आवह्नानको सचुना तमति २०७६।९।२८  नागररक दैतनकमा प्रकाशन 
गरेकोमा लागि अनमुान समेि खलुाएर सचुना प्रकाशन गरेको पाइयो । पातलकाले तनयमावली ष्टवपरीि २ करोड 
भतदा बष्टढको लागि अनमुान समेि सचुनामा खलुाएको उन्चि देन्खएन । पातलकाले यसमा ध्यान पयुािउन ु पने 
देन्खतछ। 

 

34.  कायि सम्पादन जमानिको अवतध – साविजतनक खरीद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११० मा स्वीकृि 
बोलपरको बोलपरदािाले कायि सम्पादन जमानि पेश गदाि तनमािण कायिको रटुी सच्याउने दाष्टयत्व अवतधभतदा 
कन्म्िमा १ मष्टहना बढी अवतधको हनुपुने उल्लेख छ । यस गाउँपातलकाबाट खररद संझौिा भई तनमािण कायि 
सम्पन्न हनु बाँकी रहेका तनम्न ठेक्काको म्याद थप गरेकोमा कायि सम्पादन जमानिको म्याद थप गरेको पाइएन । 
यसरी जमानि रकमको म्याद  रटुी सच्याउने दाष्टयत्व अवतधभतदा अगाबै समाि हुँदा तनजहरुसँग कायि सम्पादन 
गराउन ुपने काम नै जोन्खममा पनि सक्न ेदेन्खतछ । कायि सम्पादन जमानिको अवतध थप गनि लगाइि बाँकी काम 
सम्पन्न गराउन ुपने देन्खतछ ।  

 

 तनमािण व्यवसायी तनमािण कायि काम सम्पन्न गनुि 
पने अन्तिम तमति 

कायि सम्पादन 
जमानिको तमति 

थप गनुिपने रकम रु. 

उत्तरगंगा तनमािण सेवा वडा नं ४ कायािलय 
भवन तनमािण 

२०७७।९।१५ २०७७।११।३ २०७८।१०।१५ १३७०५७४ 

साजन तनमािण सेवा वाष्टवयाचौर काफलचौर 
नमनुा सडक 

२०७७।३।१५ २०७७।११।२८ २०७८।४।१५ ८८०००० 

प्रददप जमु्ली जे तभ पोक साितबसे बरजा 
टोड्के बाटो ष्टपच 

२०७७।७।३० २०७७।१२।३० २०७८।८।३० ३०७०००० 

 
 

35.  तबमा नगराएको : साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११२ को उपतनयम १ अनसुार खररद 
सम्झौिामा अतयथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक १० लाख रुपैया भतदा बष्टढ मूल्यको तनमािण कायि गने तनमािण 
व्यवसायीले तनयमावलीमा िोके अनरुुप तबमा गराउन ु पने व्यवस्था छ ।गाउँपालीकाबाट सञ्चालन भएका केही 
योजना परीक्षण गदाि तनम्न योजनाको BOQ मा तबमाको प्रावधान राखी सम्झौिा गरेकोमा तनमािण व्यवसायीले ष्टवमा 
गराएको पाइएन साथै कुनैमा ष्टवमाको प्रावधान समेि राखेको पाइएन । गाउँपातलकाले तनयमावलीको पालना गनुि 
पदिछ । 
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 गो भौ नं र तमति कामको ष्टववरण कैष्टफयि 
220-2077/3/10 वडा नं ४ कायािलय भवन तनमािण BOQ मा तबमाको प्रावधान राखेको िर ष्टवमा नगरेको 
308-2077/3/31 वाष्टवयाचौर काफलचौर नमनुा सडक BOQ मा तबमाको प्रावधान नराखेको  

 

36.  ५० प्रतिशि मू अ कर कट्टी नभएकोाः मलु्य अतभवृष्टर्द् कर तनयमावली, २०५३ को तनयम ६(ग) मा सरकारी 
तनकाय वा नेपाल सरकारको पणुि वा आंन्शक स्वातमत्व भएको संघ सस्थाले ठेक्का वा करार अतिगिि आपतुिि हनुे 
वस्ि ुवा सेवा वा वस्ि ुिथा सेवा आपतुिि वापिको रकम सम्वन्तधि तनमािण व्यवसायी वा आपतुििकिािलाई भकु्तानी 
गदाि तनजलाई भकु्तानी गने कर रकमको ५० प्रतिशिले हनु आउने रकम तनजको नामवाट सम्वन्तधि आतिररक 
राजस्व कायािलयमा जम्मा गरी वाँकी रहने कर वापिको रकम मार भकु्तानी ददनपुने व्यवस्था भएकोमा 
गाउँपातलकाले देहायनसुारका तनमािण व्यवसायी िथा परामशिदािाहरुलाई ददएको भकु्तानीमा ५० प्रतिशि कट्टी गरी 
राजश्व न्शर्िकमा दान्खला गनुिपनेमा परैु रकम भकु्तानी ददएकोले ५० प्रतिशिले हनुे रकम असूल गनुिपने रु== 

 

 

 

 

 

 

 

541211 

 गो= भौ= न= र तमति  भकु्तानी पाउने फमिको 
नाम  

ष्टवजक न र तमति मू=अ=कर रकम   ५० प्रतिशिले हनुे मू=अ=कर रकम  

308-2077/3/31 साजन तनमािण सेवा 11-2077/3/16 495714 247857 

309-2077/3/31 साजन तनमािण सेवा 12-2077/3/16 321758 160879 

310-2077/3/31 साजन तनमािण सेवा 13-2077/3/16 149074 74537 

311-2077/3/31 प्रददप जमु्ली जे तभ 6-2077/3/31 115876 57938 

   1082422 541211 

 
 

37.  मू.अ.कर बढी भकु्तानी :   साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ (४) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुायलाइि तनमािण कायिको भकु्तानी ददँदा उपतनयम ३ को खण्ड ख बमोन्जमको लागि अनमुानमा रहेको 
मूल्य अतभबषृ्टर्द् कर कट्टा गरेरमार भकु्तानी ददने व्यवस्था रहेकोमा एष्टककृि सामदुाष्टयक भवन तनमािण कायिको लातग 
कंष्टक्रट होलो ब्लकको गह्रो लगाउने कामको लागि अनमुान ियार गदाि न्जल्ला दररेट अनसुार प्रति व्लक रु 
६०मा मू अ कर थप समेि रु ६७।८ का दरले लागि अनमुान बनाइि सो अनरुुप नै रकम भकु्तानी ददएकोमा 
उपभोक्ताले मू अ कर ष्टवजक पेश नगरेकोले बष्टढ भकु्तानी भएकोले  म ुअ कर रकम असूल गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

     17107 

 गोश्वरा भौचर नं र तमति पररमाण घ तम १ घ तम मा प्रयोग हनुे व्लकको 
संखया 

१ घ तम मा प्रयोग 
भकु्तानी म ुअ कर 

बष्टढ म ु अ कर 
भकु्तानी 

228-2077.2.21 141.41 9.5 74.1 10478 
150-2077/2/20 89.46 6629 
    

17107 

 
 

38.  बढी पाइप खररद: साविजातनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ (१) खररद सम्झौिा अनसुार 
साविजतनक तनकायले रतनङ तबल वा अतय कुन ैतबल तबजकको भकु्तानी गदाि प्राष्टवतधक नापजाँच गरी नापी ष्टकिाब 
(मेजरमेतट वकु) मा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कायिसम्पादनको आधारमा ददनपुने व्यवस्था छ।तनम्न तसंचाइि 
अयोजनामा उपभोक्ता सतमतिलाइि पाइप खररदको रकम भकु्तानी गदाि गरेकोमा उक्त पाइपहरु जडान भएको 
नदेन्खएकोले उक्त पाइप जडान भएको प्रमाण पेश गनुिपने अतयथा उक्त असूल हनु ुपने रु 

 

 

 

 

  

 478659 

 गो भौ नं योजनाको नाम पाइप खररद 

पररमाण (सम) 
जडान बढी पाइप   दर रु ( ष्टवतभन्न साइजको 

और्िमा ) 
रकम 

241 ष्टहलवाड तसंचाइि कुलो ९००  २००  ७००   217.84 152488 

296 तिलखेि देन्ख खमु्लीया घरेनी 
तसंचाइि योजना २०६०  २९०  १७७०   184.28 326171 

      478659 

 
 

39.  बढी भकु्तानी :  ३०६, २०७७।३।२५ साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा तनमािण कायिको 
लागि अनमुान ियार गदाि नम्सि भए त्यस्िो नम्सि वमोन्जम स्वीकृि न्जल्ला दररेटको आधारमा दर ष्टवश्लरे्ण गनुिपने 
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व्यवस्था छ।कालो फलामे पाइप ( मेतडयम ) को न्जल्ला दररेट प्रति के जी रु ११५ मा मू अ कर थप समेि रु 
१२९॰९ हनुपुनेमा गाउँपातलकाले मनकामना यवुा क्लव खेल मैदान घेराबार कायको लातग प्रयोग भएको कालो 
फलामे पाइपको मलु्य १८०॰८ राखी भकु्तानी भएको देन्खएकोले १८३३ के न्ज को बष्टढ भकु्तानी भएको रु 
९३३००।०० असूल हनुपुने रु  

 

 

   93300/- 

40.  मू अ कर भकु्तानी :   साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ (४) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समदुायलाइि तनमािण कायिको भकु्तानी ददँदा उपतनयम ३ को खण्ड ख बमोन्जमको लागि अनमुानमा रहेको मूल्य 
अतभबषृ्टर्द् कर कट्टा गरेरमार भकु्तानी ददने व्यवस्था छ  साथै मूल्य अतभवृष्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ 
बमोन्जम मूल्य अतभवृष्टर्द् करमा दिाि भएका फमिसँग िोकीएको ढाँचाको कर वीजक तलई खररद गनुिपने व्यवस्था छ 
। पातलकाले एक्साभेटरले बाटो खन्ने कायिको लागी उपभोक्ता सतमिलाइि पातलकाबाट न्स्वकृि दररेटमा म ुअ कर 
समावेश गरी लागि अनमुान ियार गरर सोही अनरुुप भकु्तानी गरेकोमा उपभोक्ताले पेश गरेको तनम्न ष्टवजक नं 
हािले लेखेको र ष्टवजक नं नै उल्लेख नगरेको देन्खएकोले उक्त ष्टवजकमा  भकु्तानी गरेको म ु अ कर रु 

३०३७०२। सम्बन्तधि आतिररक राजस्व कायािलयमा कर तिरेको कर समायोजन पर पेश हनु ुपने अतयथा उक्त 
रकम असलु हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 303702 

 गो भौ न योजनाको नाम तनमािण व्यवसायी म ुअ कर रकम कैष्टफयि 

१५ मखुय सडक ममिि िथा सरसफाइि माछापचु्रे तनमािण सेवा 
63284 ष्टवजका नं नभएको 

२९४ रणवाड दरुढ िल्लो ष्टहदद खारङुखोला 
मोटरबाटो 

रोष्टहि एण्ड रन्जि 
कतसक्ट्रशन सेवा 

240488 

ष्टवजक नं केरमेट 
गरेको 

   
303772 

 

 
 

41.  ष्टवलवेगरको भकु्तानीाः आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६ को उपतनयम ३ अनसुार खचि लेखदा 
ष्टवल भरपाइि सष्टहि खचि लेख्नपुने व्यवस्था छ।कृष्टर् िथा पशसेुवा कायिक्रमको तनम्न रकमको भकु्तानी खचि 
लेखेकोमा खचिको तबल िथा सम्बन्तधिले बझेुको भरपाइि पेश भएको नदेन्खएकोले तबल भरपाइि पेश गनुि पने 
अतयथा असूल हनुपुने रु 

 

 

 

118050 

 गो भौ न र तमति खचिको ष्टववरण रकम 

199-2077/3/4 मल्लाज भेट सेतटरबाट और्तध खररद गरेकोमा तबल पेश नभएको 100000 

212-2077/3/10 ५० प्रतिशि अनदुानमा दाना बनाउने र घाँस काट्ने मेन्शन खररद गरी ष्टविरणमा रु 
९७६५० खचि लेखेकोमा रु ७९६०० को मार भरपाइि पेश भएकोले नपगु भरपाइि 
पेश गनि पने  अतयथा उक्त रकम असूल हनपुने रु 18050 

 जम्मा 118050 

 
 

42.  बढी भकु्तानीाः  आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६ को उपतनयम ८ अनसुार कुनै रकमको 
भकु्तानी ददँदा ररि पगु नपगेुको जाँच गनुिपने व्यवस्था छ।पातलकाले पश ु सेवा िफि को व्यवसायीक पशपुालन 
कायिक्रमा ७५ प्रतिशि अनदुानमा वोयर क्रस पाठी  र वोका ष्टविरणको लातग न्चिवनबाट २ वटा गातडमा ढुवानी 
गरी गाउँ पातलका ल्याएको र ३ वटा गातड भाडामा तलइ सम्बन्तधि वडामा लगेर ष्टविरण गरेको भतन १ सवारी 
साधनको  दैतनक रु १५०००। दरले रु १९५००० खचि लेखेको छ।लेखापरीक्षणको क्रममा अनदुान प्राि गने 
मध्येका एक ष्टकसान श्री टेक बहादरु भट्टराइिलाइि अनदुान पाए नपाएको सम्वतधमा फोनमाफि ि सोधपछु गदाि बोयर 
बोका ७५ प्रतिशि अनदुानमा पाएको र गाउँपातलकाबाट नै ष्टविरण गरेको बिाएकोले ३ ददनको ३ वटा सवारी 
साधनको १३५००० बष्टढ खचि लेखेको रकम असलु हनुपुने रु  
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 स्थानीय पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कायिक्रम िफि ाः  

43.  उपभोक्ता सतमतिको शूतय अंशाः गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको उपभोक्ता सतमति गठन, पररचालन िथा  
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व्यवस्थापन सम्वतधी कायिष्टवतध, २०७५ को दफा ६ मा सडक तनमािण सम्वतधी आयोजनामा उपभोक्ता सतमतिले 
कायि गने गरी भएको संझौिामा संझौिा रकमको कन्म्िमा १० प्रतिशि रकम सतमतिले लागि सहभातगिा वापि 
व्यहोनुि पने व्यवस्था भएकोमा पातलकाले आफैले कायिष्टवतध बनाएको भएिा पतन कायिष्टवतधमा आयोजनाको प्रकृति 
अनसुार लागि सहभातगिाको अंश उल्लेख गरेको पाइएन।यस पातलकाले धापङु मरेक मोटरबाटो तनमािण कायिको 
लातग  धापङु मरेक मोटरबाटो तनमािण उपभोक्ता सतमतिसंग रु.१५०००००।०० मा संझौिा भएकोमा उक्त 
योजनाको लागि अनमुानमा शि प्रतिशि रकम पातलकाबाट व्यहोने गरी संझौिा भई सोही बमोन्जम भकु्तानी भएको 
पाइयो।यस्िा प्रकृतिका जनुमा लागि सहभातगिा तयून वा शूतय हनुे आयोजनाहरु उपभोक्ता सतमतिबाट नभई ठेक्का 
प्रष्टक्रयाबाट तनमािण कायि गराउने िफि  पातलकाको ध्यान जानपुदिछ। 

44.  ५० प्रतिशि मू.अ.कर कट्टी नभएकोाः३।२०७७।०३।३१ मलु्य अतभवृष्टर्द् कर तनयमावली, २०५३ को तनयम 
६(ग) मा सरकारी तनकाय वा नेपाल सरकारको पणुि वा आंन्शक स्वातमत्व भएको संघ सस्थाले ठेक्का वा करार 
अतिगिि आपतुिि हनुे वस्ि ु वा सेवा वा वस्ि ु िथा सेवा आपतुिि वापिको रकम सम्वन्तधि तनमािण व्यवसायी वा 
आपतुििकिािलाई भकु्तानी गदाि तनजलाई भकु्तानी गने कर रकमको ५० प्रतिशिले हनु आउने रकम तनजको नामवाट 
सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कायािलयमा जम्मा गरी वाँकी रहने कर वापिको रकम मार भकु्तानी ददनपुने व्यवस्था 
भएकोमा गाउँपातलकाले बाष्टवयाँचौर वजारको सडक ष्टपच तनमािण कायिको लातग सोमरस तनमािण सेवा बेनीलाई तबल 
रकम रु ३७९५३४५।०० को मू अ कर रकम रु ४३६६३३।०० को ५० प्रतिशि कट्टी गरी भकु्तानी 
गनुिपनेमा शि प्रतिशि भकु्तानी भएकोले ५० प्रतिशिले हनुे रकम असूल गनुिपने रु== 
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45.  कायि सम्पादन जमानिको अवतधाः साविजतनक खरीद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११० मा स्वीकृि बोलपरको 
बोलपरदािाले कायि सम्पादन जमानि पेश गदाि तनमािण कायिको रटुी सच्याउने दाष्टयत्व अवतधभतदा कन्म्िमा १ 
मष्टहना बढी अवतधको हनुपुने उल्लेख छ।गाउँपातलकाबाट खररद संझौिा भई तनमािण कायि सम्पन्न हनु बाँकी रहेको   
बाष्टवयाँचौर वजारको सडक ष्टपच तनमािण कायिको तनमािण व्यवसायी सोमरस तनमािण सेवाको ठेक्काको म्याद संझौिा 
अनसुार २०७७।०४।१५ बाट थप गरी २०७७।०९।१४ सम्म गरेकोमा कायि सम्पादन जमानिको म्याद थप 
गरेको पाइएन।यसरी जमानि रकम रु.५७००००।०० को म्याद रटुी सच्याउने दाष्टयत्व अवतधभतदा अगाबै 
समाि हुँदा तनज व्यवसायीसँग कायि सम्पादन गराउन ुपने काम नै जोन्खममा पनि सक्ने देन्खतछ।पातलकाले कायि 
सम्पादन जमानिको अवतध थप गरी सोको प्रमाण पेश गनुिपदिछ।  

 

 न्शक्षा िफि ाः  

46.  सामान्जक आतथिक लेखापरीक्षण अनदुान र ष्टवद्यालय सधुार योजना अनदुानाः स्थानीय िह अतिगिि सञ्चातलि 
सामदुाष्टयक ष्टवद्यालय मध्ये आधारभिु िह ( कक्षा १ देन्ख ५ , कक्षा १ देन्ख ८)  सञ्चातलि ष्टवद्यालयहरुको लातग 
प्रति ष्टवद्यालय रु १० हजारका दरले र माध्यातमक िह (कक्षा १ देन्ख १० ,कक्षा १ देन्ख १२) सञ्चातलि प्रति 
ष्टवद्यालयलाई रु १५ हजारका दरले सामान्जक िथा आतथिक लेखापरीक्षण साथै आधारभिु िह सञ्चातलि 
ष्टवद्यालयका लागी प्रति ष्टवद्यालय रु १५ हजार िथा माध्यातमक िह सञ्चातलि ष्टवद्यालयका लातग प्रति ष्टवद्यालय रु 
२० हजारका दरले ष्टवद्यालय सधुार योजना सञ्चालन कायिका लातग एकमषु्ठ अनदुान  ददने व्यवस्था ष्टवद्यालय क्षेर 
ष्टवकास कायिक्रम कायाितवयन पनु्स्िका २०७६।७७ को ष्टक्रयाकलाप न.२.१५.११.७९८ उल्लेख छ पातलकाले 
यस वर्ि िपतसलका ४० ष्टवद्यालयलाई सामन्जक िथा आतथिक लेखापरीक्षण गने कायिका लातग रु ४३५००० र 
ष्टवद्यालय सधुार योजना कायिका लातग रु ६३५०००।अनदुान उपलब्ध गराएकोमा ष्टवद्यालयहरुले ष्टवद्यालय सधुार 
योजना तनमािण  िथा  सामान्जक लेखापरीक्षण गराएको प्रमाण पातलकामा उपलब्ध गराएका छैनन।्प्रत्येक वर्ि 
सामान्जक िथा आतथिक लेखापरीक्षण र ष्टवद्यालयलय सधुार योजना कायिको लातग तनकासा ददने तलने िर 
ष्टवद्यालयहरुले परीक्षण गराई पारदशििा र जवाफदेष्टहिी मलु्यांकन नगने प्रचलनले ष्टवद्यालयको आतथिक अनशुासन 
कायम नहनुे अवस्था रहेको छ । अि पारदन्शििा र जवाफदेष्टहिा प्रवर्द्िन गनि सवै ४० ष्टवद्यालयहरुले लेखापरीक्षण 
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गराएको र ष्टवद्यालय सधुार तनमािण िथा अध्यावतधक ष्टववरण पेश गनुि पने रु.. 

47.   EGRP अनदुानाः स्थानीय िह अतिगिि सञ्चातलि सामदुाष्टयक ष्टवद्यालयहरु कक्षा १ देन्ख ३ सम्म प्रति कक्षा रु 
३००० का दरले रु ९००० प्रारन्म्भक पढाइ तसप ष्टवकासका लागी अनदुान ददन ेव्यवस्था ष्टवद्यालय क्षेर ष्टवकास 
कायिक्रम कायाितवयन पनु्स्िका २०७६।७७ मा उल्लेख छ।यस कायिक्रम अतिगिि कक्षागि रुपमा एक सेट 
तसकाई सामाग्री र प्रति ष्टवद्याथी एक सेट अभ्यास पनु्स्िका उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ।पातलकाले यस वर्ि 
पातलका स्थीि ४० ष्टवद्यालय लाई प्रारन्म्भक पढाइ तसप ष्टवकास प्याकेज कायिक्रम कायाितवयनका लातग रु 
३६००००।अनदुान तनकासा ददएकोमा १५ ष्टवद्यालयले कक्षागि रुपमा एक सेट तसकाई सामाग्री र प्रति ष्टवद्याथी 
एक सेट अभ्यास पनु्स्िका उपलब्ध गराएको प्रमाण स्थानीय तनकायमा उपलब्ध गराएका छैनन। गि ष्टवगि देन्ख 
नै ष्टवद्यालयहरुले EGRP अनदुान तनकासा तलने गरेको िर सो को  प्रमाण उपलब्ध  नगराएको कारण ष्टवद्यालयले 
गरेको खचि रकममा पारदन्शििा िथा जवाफदेष्टहिा मा असर परेको र यो बर्ि  समेि खचिलाई पिुयाई गने 
कागजाि,प्रमाण वेगर खचि लेखेको कारण उक्त अनदुान तनकासा ददन तमल्ने देन्खदैन।अि अनदुान रकम र 
आतिररक स्रोि बाट भएको खचिको पारदशििा र जवाफदेष्टहिा प्रवर्द्िनको लातग सबै ष्टवद्यालयले खचिको प्रमाण पेश 
गनुिपने रु 
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48.  कक्षा ८ को पररक्षा संचालनाःस्थानीय िह अतिगिि सञ्चातलि सामदुाष्टयक ष्टवद्यालयहरुमा कक्षा ८ मा अध्ययनरि 
ष्टवद्याथीहरुको प्रति ष्टवद्याथी वाष्टर्िक रु २०० अनदुान  ददने व्यवस्था ष्टवद्यालय क्षेर ष्टवकास कायिक्रम कायाितवयन 
पनु्स्िका २०७६।७७ को ष्टक्रयाकलाप न.२.७.१३.८ मा उल्लेख छ।पातलकाले उपलब्ध गराएको  ष्टववरण 
अनसुार कक्षा ८ मा अध्ययनरि कूल ष्टवद्याथी संखया २८२जना रहेको र सोष्टह अनरुुप पातलकाले प्रति ष्टवद्याथी रु 
२०० का दरले रु ५६४०० खचि लेख नपुनेमा ष्टवतभत न तमतिमा कक्षा ८ को परीक्षा संचालन वापि रु २०२३१३ 
खचि लेखेको पाइयो।तनदेन्शकामा िोष्टकएको दर भतदा वढी लेन्खएको खचि असलु गनुिपने रु 
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49.  ल्याव व्यवस्थापन अनदुानाः प्राष्टवतधक धारका ष्टवद्यालय संचालनका लागी ल्याव व्यवस्थापन अनदुान सम्वतधी 
व्यवस्था कायिक्रम कायाितवयन पसु्िीकाको ष्टक्रयाकलाप नं ११.३.२०.५.मा उल्लेख छ।न्शक्षा िथा मानव स्रोि 
ष्टवकास केतरबाट छनोट भएका र प्राष्टवतधक धार संचालनका लातग स्थानीय िहवाट अनमुति प्राि गरेका 
ष्टवद्यालयलाई मार सो अनदुान उपलब्ध हनुे व्यवस्था अनरुुप मंगला मा.ष्टव.ले पश ु िथा कृष्टर् ष्टवज्ञान ल्याव 
व्यवस्थापन कायिक्रम सञ्चालनका लागी रु २६ लाख तमति २०७७।३।३१ गो.भौ.न.४१ वाट अनदुान तनकाशा 
प्राप् ि गरेको देन्खतछ।लेखापरीक्षणको क्रममा स्थलगि तनरीक्षण गदाि ल्याव व्यवस्थापन सम्बतधी कायिक्रमको 
प्रगिी शतुय रहेको पाईयो।िसथि उक्त रकमको वरावरको कायिसम्पन्न प्रतिवेदन, कूल लागिको अनगुमन मलु्याङ्कन, 
सामान्जक पररक्षण िथा सपुररवेक्षण प्रतिवेदन पेश हनुपुने देन्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

2600000 

50.  स्यानीटरी प्याडाः कायािलयले सामदुाष्टयक ष्टवधालयका छाराहरुलाई तनशलु्क स्यानीटरी प्याड ष्टविरण कायिक्रम 
अतिगिि खररद गरेका स्यातनटरीप्याड र गि आ-व मा नै ष्टविरण गररसक्नपुनेमा लेखापररक्षणकोँ अवतधसम्ममा पतन 
रु-४५१९७५।०० मूल्यको स्यानीटरी प्याड ष्टवद्यालयमा ष्टविरण नभई कायािलयको स्टोरमा रहेको पाइयो।गि 
आ.व मा जस्िै यस आतथिक वर्िमा पतन सोही न्शर्िकमा वजेट ष्टवतनयोजन हनुे र अन्घल्लो वर्िको मौज्दािा वाँकी 
ष्टविरण भईनसकेको अवस्थामा यस वर्ि पतन खररद गनि वजेट ष्टवतनयोजन गनुि औन्चत्यपणुि देन्खदैन ।कायािलयले 
ष्टवद्यालयको लातग ष्टविरण गने भनी खररद गरेका सामाग्री यथान्शघ्र ष्टविरण गनुिपने देन्खतछ। 

 

51.  पोशाक भत्तााःनेपाल सरकार मन्तरपररर्दको तमति २०७४।१।२१ को तनणियअनसुार सवै तनकायमा एकरुपिा 
कायम हनुे गरी स्वीकृि दरवतदीतभर करारमा रहेका व्यन्क्तहरुलाई मार आथीक वर्ि ०७४।७५ बाट लाग ुहनुे 
गरी सालबसाली रुपमा एक (१) पटक चैर मष्टहनामा पोशाक भत्ता तनजामति कमिचाररले सरह उपलब्ध गराउने 
सम्बतधमा नेपाल सरकार सामातय प्रशासन मतरलायले तमति २०७४।१।२५ गिे पररपर गरेकोमा पातलकाले 
स्वास्थय िफि  स्वीकृि दरबतदी भतदा बाष्टहरका ४ जना कमिचारी रान्ख पोशाक भत्ता वापि रु ४००००।भकु्तानी 

 

 

 

 

 

   40000 
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गरी खचि लेखेको छ। उक्त रकम असलु गरी दान्खला गनुिपने रु  

52.  गैरआवातसय छारवतृिाः २०७६।२।६-स्थानीय िह अतिगिि संचातलि सामदुाष्टयक ष्टवद्यालयहरुमा IEMIS मा प्रष्टवि 
िथयाकंलाई ष्टवद्यालयवाट प्रमान्णि गराई कक्षा १-८ सम्मका छारा र कक्षा १-८ सम्मका दतलि छारले प्रति 
ष्टवद्याथी रु ४०० का दरले छारवृन्त्त पाउने व्यवस्था ष्टवद्यालय क्षेर ष्टवकास कायाितवयन पनु्स्िका २०७६।७७ 
ष्टक्रयाकलाप न.७.२.१.१मा उल्लेख छ।गाउँपातलकावाट देहायवमोन्जमका ष्टवद्यालयहरुमा    IEMIS मा उल्लेन्खि  
ष्टवद्याथी संखया भतदा वढी रान्ख छारवृति ष्टविरण गरी खचि लेखेको पाइयो।प्रमाणीि ष्टवद्याथी संखया भतदा वढी 
ष्टविरण गरर खचि लेखेको  रकम असलु गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

8800 

 ष्टवद्यालयको नाम भएको ष्टवद्याथी संखया हनुपुने ष्टवद्याथी 
संखया 

फरक वढी रकम 

न्शर्द् शातिी मा.ष्टव १९ १२ ७ २८०० 

न्शसकुल्याण मा.ष्टव(अतय) ३२ २५ ७ २८०० 
न्शसकुल्याण मा.ष्टव(दतलि) ३० २२ ८ ३२०० 
जम्मा    8800 

 
 

53.  न्जतसी दान्खलााः आतथिक कायिष्टवतध ऐन,२०५५को दफा १३ मा न्जम्मेवार व्यन्क्तले आफ्नो न्जम्मामा आएको 
सरकारी नगदीको हकमा सोही ददन वा त्यसको भोतलपल्ट र न्जतसी मालसामान भए त्यसको ७ ददनतभर 
यथास्थानमा दान्खला गरी से्रस्िा खडा गनुिपने व्यवस्था छ।पातलकाले ष्टवद्यालयमा शैन्क्षक गणुस्िर सदुृष्टढकरण एवं 
कायिसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अतिगिि ष्टवतभत न ष्टवद्यालयलाई पसु्िकालय व्यवस्थापन अनदुान  न्शर्िकमा 
अनदुान उपलव्ध गराई खचि लेखेको छ।अनदुान रकम प्रान्प् ि पश् चाि सामान खररद गरेको ष्टवल भरपाई पेश 
भएकोमा उक्त मालसमान सम्वन्तधि ष्टवद्यालयको न्जतसी खािामा दान्खला गररएको प्रमाण पातलकावाट पेश हनु 
सकेन। न्जतसी दान्खला नगरी सामान प्रयोगमा ल्याउँदा न्जतसी सामाग्रीको टुटफुट, हातन नोक्सानी संरक्षण, 
सम्वर्द्िन नभई दरुुपयोग हनुसक्ने सम्भावना रहने हुँदा ष्टवद्यालयले न्जतसी दान्खला गरेको  प्रमाण पातलकाले पेश 
गनुिपने रु-- 

 

 

 

 

 

 

 

1300000 

 ष्टवद्यालयको नाम  अनदुान न्शर्िक रकम 

जनआवाज आ.ष्टव  पसु्िकालय व्यवस्थापन अनदुान 650000 

शारदा आ.ष्टव  पसु्िकालय व्यवस्थापन अनदुान 650000 
जम्मा 1300000  

 

54.  ष्टवद्याथी न्शक्षक अनपुािाः पातलकावाट प्राि ष्टववरण अनसुार पातलकामा सञ्चालनमा रहेका ३१ ष्टवद्यालयहरुको 
न्शक्षक पदपिुी िथा ष्टवद्याथीको संखया तनम्नानसुार रहेको छ। 

 

 

तस.न. ष्टवद्यालयको नाम न्शक्षक दरवतदी पदपिुी पदपिुी मध्ये करार ष्टवद्याथी संखया 

१ जनसहयोग आधारभिू ष्टवद्यालय  २ २ २ १३ 

२ ष्टकसानी आधारभिू ष्टवद्यालय  ४ ४ २ १२७ 

३ शारदा आधारभिू ष्टवद्यालय ष्टटकाबाङ ३ ३ १ ४४ 

४ जनश्रम आधारभिू ष्टवद्यालय धारा ३ ३ १ ११ 

५ भारिी आधारभिू ष्टवद्यालय नटेा ४ ४ १ ४० 

६ तबष्णरुाष्टिय आधारभिू ष्टवद्यालय ष्टकमचौर ५ ५ ४ ८७ 

७ शारदा आधारभिू ष्टवद्यालय तछस्वाङ ४ ४ ० १३० 

८ न्शसकुल्याण मा ष्टव अमिन  १२ १२ ३ १४३ 

९ जनकल्याण आधारभिू ष्टवद्यालय  ३ ३ १ १७ 

१० तसजिना आधारभिू ष्टवद्यालय पाँख ु २ २ १ २३ 
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११ प्रभाि आधारभिू ष्टवद्यालय तसमलचौर ४ ४ २ ४५ 

१२ ज्ञानोदय आधारभिू ष्टवद्यालय रणबाङ ३ ३ १ ४४ 

१३ ष्टवकास आधारभिू ष्टवद्यालय सल्यान २ २ १ २० 

१४ जानकी आधारभिू ष्टवद्यालय  ३ ३ ० २६ 

१५ तरभवून मगला माध्यतमक ष्टवद्यालय  ८ ८ ४ १८१ 

१६ मंगला माध्यतमक ष्टवद्यालय  १८ १८ ० ३४९ 

१७ प्रगिी आधारभिू ष्टवद्यालय  ३ ३ २ १५ 

१८ बालकल्याण आधारभिू ष्टवद्यालय  ० ० ० १७ 

१९ ष्टवकास आधारभिू ष्टवद्यालय लरेनी ० ० ० ३९० 

२० थाईबाङ्ग आधारभिू ष्टवद्यालय  ५ ५ २ १० 

२१ मनकामना  आधारभिू ष्टवद्यालय  २ २ ० ३१ 

२२ जनआवाज आधारभिू ष्टवद्यालय  ४ ४ २ १२४ 

२३ न्शर्द्शान्ति माध्यतमक ष्टवद्यालय ८ ८ ४ ५१ 

२४ नरतसंह आधारभिू ष्टवद्यालय  ३ ३ २ ९२ 

२५ राष्टियजनजागतृि मा ष्टवद्यालय  ९ ९ २ ३३ 

२६ बालोदय आधारभिू ष्टवद्यालय  ६ ६ १ २४ 

२७ दीपन्शखा माध्यतमक ष्टवद्यालय  १६ १६ ३ १७ 

२८ गिेुश्वर आधारभिू ष्टवद्यालय  २ २ १ ६९ 

२९ महेतररत्न मा.ष्टव २० २० ९ १९ 

३० जनिा आधारभिू ष्टवद्यालय  १ १ १ २५ 

३१ पखेर  आधारभिू ष्टवद्यालय  १ १ १ ३१ 

३२ पतुयजन आधारभिू ष्टवद्यालय  ३ ३ १ ७८ 

३३ मतडली  आधारभिू ष्टवद्यालय  २ २ २ ३९ 

३४ ष्टवश्वज्योति आधारभिू ष्टवद्यालय  ३ ३ २ ८६ 

३५ जनष्टप्रय आधारभिू ष्टवद्यालय खकि  ४ ४ २ १०६ 

३६ जनष्टप्रय आधारभिू ष्टवद्यालय बकेुनी ३ ३ २ ६५ 

३७ अरतनको आधारभिू ष्टवद्यालय  ५ ५ ५ १७१ 

३८ दगुाि आधारभिू ष्टवद्यालय  २ २ १ ५७ 

३९ महेतररत्न आधारभिू ष्टवद्यालय  ५ ५ १ २३१ 

४० न्शवालय आधारभिू ष्टवद्यालय  ३ ३ ३ १८ 

  

 जम्मा १९० १९० ७३ ३०९९ 

यस सम्वतधमा देन्खएका व्यहोरा देहाय अनसुार रहेका छन।् 
• तस.न.१८ र १९ क्रमशाः बाल कल्याण आ.ष्टव र ष्टवकास आ.ष्टव मा पातलकाले उपलब्ध गराएको ष्टववरण 

अनसुार न्शक्षकको दरबन्तद िथा पदपिुी शतुय रहेको छ भने ष्टवद्याथी संखया क्रमशाः १७ र ३९० जना 
रहेको पाइयो। ष्टवद्यालयमा एकजना पतन न्शक्षक नहनुलेु यसको वास्िष्टवकिा एष्टकन गनि  सष्टकएन। 

त्यस्िै गरी  तस.न.३० को जनिा आ.ष्टव मा न्शक्षकको पदपिुी संखया १ र ष्टवद्याथी संखया २५ जना रहेको र 
तस.न.३१ पखेर आ.ष्टव.मा न्शक्षकको पदपिुी संखया १ र ष्टवद्याथी संखया ३१ जना रहेका छन।्यसरी तयनु न्शक्षक 
पदपिुी भएका ष्टवद्यालयमा ष्टवद्याथी संखया र न्शक्षकको अनपुाि तनकाली  भौतिक दरुी िथा सम्भावनाको आधारमा 
ष्टवद्यालयलाई एक आपसमा मजि गने िफि  पातलकाको ध्यान जानपुने देन्खतछ। 

55.  उपभोक्ताको योगदान नरहेकोाः १०।२०७६।१०।८- साना िथा आधतुनक तसँचाइ कायिक्रम संचालन कायिष्टवतध,  
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२०७५ को पररच्छेद ३ को दफा ४ मा कम्िीमा १५% योगदान लाभग्राहीको हनुपुने उल्लेख छ।कायािलयले 
प्लान्स्टक पोखरी तनमािण कायिका लागी लाभग्राहीलाई रु.४९५००२।०० शिप्रतिशि अनदुान ददएको पाईयो। 
अिाःलाभग्राहीको योगदान कम भएको  रकम असलु गनुिपने रु  

 

 

74250 

56.  अनपुातिक कट्टी – साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७(४) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समदुायलाई तनमािण कायिको तबल भकु्तानी ददँदा लागि अनमुानमा रहेको मलु्य अतभबषृ्टर्द् कर, ओभरहेड कन्तटतजेतसी 
रकम र जनसहभागीिाको अंश कट्टा गरेर मार भकु्तानी ददन ुपने व्यवस्था छ।जस अनसुार दईु कोठे भवन तनमािण 

कायि, दईु कोठे तनमािण उपभोक्ता सतमति माफि ि गराउँदा उपभोक्ता सतमतिले ३२.९१ र ६७.९१ प्रतिशि 
(१६००००० )पातलकाले व्यहाने अंश उल्लेख गरी रु २३१३६३३। को सम्झौिा भएको देन्खतछ।तनमािण कायि 
सम्पन्न गदाि रु २२२८८८३ को मार मूल्यांकन भएको अवस्थामा अनपुातिक कट्टी नगरी परैु रकम भकु्तानी 
ददएको पाईयो।िसथि आनपुतिक कट्टी नगरेको रकम असूल हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

56642 

57.  ररिपूबिकको कर तबजकाः  मूल्य अतभवृष्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोन्जम मूल्य अतभवृष्टर्द् करमा दिाि 
भएका फमिसँग िोकीएको ढाँचाको कर वीजक तलई खररद गनुिपने व्यवस्था भएकोमा पातलकाले तनम्न तनमािण 
व्यवसायी रकम भकु्तानी गरेकोमा तनमािण व्यवसायीले जारी गरेको कर ष्टवजक न- हािले लेखेको र दइुवटा नं 
भएकोले उक्त वील रकममा भकु्तानी भएको म ु अ कर रु ४९२७८५। को सम्वन्तधि आतिररक राश्वज 
कायािलयबाट जारी भएको कर समायोजनको प्रमाण पेश हनुपुने अतयथा असूल गनुिपने रु-- 

 

 

 

 

75003 

 तनमािण व्यवसायी/ष्टवके्रिा ष्टवजक न र तमति म ुअ कर रकम कैष्टफयि 

ष्टव.पी.साइन्तटष्टफक टे्रड प्रा.तल 309,2077/3/29 34895  तमति र पररमाणमा केरमेट भएको  
श्री कृष्ण मेन्शनरी स्टोसि  567, 2077/3/30 40108 तमति र पररमाणमा केरमटे भएको 

जम्मा  75003  

 
 

 स्वास्थय िफि ाः  

58.  स्वीकृि दरवतदी वाष्टहर करार सेवााः स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (६) मा 
स्थानीय िहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सरसफाई सम्बन्तध आदद पदमा बाहेक अतय पद िथा सेवामा करारवाट 
पदपूतिि गनि नसष्टकने कानूनी व्यवस्था गरेको छ।संघीय मातमला िथा सामातय प्रशासन मतरालयले 
२०७४।१२।१४ मा जारी स्थानीय िहमा करारमा जनशन्क्त व्यवस्थापन गने कायिष्टवतध, २०७४ मा स्वीकृि 
दरवतदी भतदा वाष्टहर अतय रुपमा कमिचारीहरु राखी िलब भत्ता वा पाररश्रतमक भकु्तानी गनि नतमल्न ेर त्यस्िो कायि 
प्रचतलि कानून ष्टवपररि भई भकु्तानी गने पदातधकारीवाट असलु उपर हनु े व्यहोरा उल्लेख छ।कायािलयले सेवा 
करारमा राख न नतमल्ने देहायका पदहरुमा करारमा कमिचारी राखी रु ८३२००० खचि लेखेको छ।खचि लेखेको 
रकम तनयमसंगि नदेन्खएको रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

832000 

 ष्टववरण रकम 

अहेव श्री नरमाया थापालाइ राखी मातसक रु १६०००। को दरले भकु्तानी  208000 

अहेव श्री चतरकली थापालाई मातसक रु १६००० को दरले भकु्तानी 208000 
अनमी श्री मायादेवी खराललाई मातसक रु १६००० का दरले भकु्तानी 208000 
अहेव श्री कोष्टपला कडेंललाई मातसक रु १६००० का दरले भकु्तानी 208000 

जम्मा 832000  

 

59.  तयानो झोला ष्टविरण नभएकोाः१००।२०७७।३।२५- आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६ मा 
खचिका प्रमाण सष्टहिको लेखा राख ने र राख न लगाउनपुने व्यवस्था छ।पातलकाले आमा सरुक्षा कायिक्रम अतिगिि 
गि आ.व.मा खररद गरेको तयानो झोला ष्टविरण नगरी ७५ वटा मौज्दाि नै रहेको अवस्थामा पूनाः 
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आ.व.२०७६\७७ मा २९४ वटा रु ७९६ का दरले खररद गरी कुल रु २९३७२४ खचि लेखेको 
पाइयो।ष्टविरणमा ध्यान नददई खररदलाई मार प्रोत्साहन गने कायिमा तनयतरण गनुिपने देन्खतछ।झोल खररद  गरी 
हालसम्म उक्त झोलाहरु ष्टविरण नगरी स्टोरमा रहेकोले ष्टविरणको भपािइ पेश गनुिपने रु=== 

 

 

293724 

60.  और्धी खररदाःसाविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ८५ को उपतनयम १(क) मा तबस लाख 
रुपैयाँसम्मको और्तधजतय मालसामान उत्पादकले राष्टिय स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको 
तबक्री मूल्यमा सोझै खररद गनि सष्टकने व्यवस्था भए छ।िर स्थानीय िहले उक्त प्रष्टक्रया वेगर  ष्टवतभन्न 
सप्लायसिवाट रु २७ लाख ७३ हजारको और्तध सोझै खररद गरेको छ।यस सम्बतधी देन्खएको व्यहोराहरु 
न्न्नानसुार छनाः 

 

 खररद गरेका उक्त और्तध कुन और्तध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्य राष्टिय परपतरकामा प्रकाशन 
समेि भएको नदेन्खएको 

 

 आपूतिि हनुे और्तध डव्ल.ुएच.ओ. सष्टटफइड हनुपुने और्तधको उत्पादन तमति, ब्याच नं र म्याद समाि तमति उल्लेख 
गरी सम्बन्तधि ष्टवर्य ष्टवज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त और्तध तबक्रीको लातग होइन खलुाएको 
प्रमाण समावेश नभएको 

 

 आपूतिि भएका और्धी एंवम सन्जिकल समान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेशीष्टफकेशन अनसुार भए/नभएको नखलुाएको 
कारण और्तधको गणुस्िर र म्याद सम्बतधमा यष्टकन गनि सष्टकएन । 

 

 और्तधको न्जतसी ष्टकिावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र न्जल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको खलु्ने गरी 
व्यवन्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

 और्तधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमिु घटाउने गरेको ।  

 िसथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको ष्टववरण अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े िोकीएको गणुस्िर 
अनसुारकै और्तध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद गररएको और्तधको ष्टववरण खुल्ने गरी 
अतभलेख राख्न ेिथा आतथिक वर्िको अतत्यमा बांकी रहेको और्तधहरु न्जम्मेवारी न्जतसी अतभलेख व्यवन्स्थि गनेिफि  
ध्यान ददनपुदिछ। 

 

61.  प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रमाःस्थानीय िहमा सनु्चकृि वेरोजगार व्यन्क्तलाई तयनुिम रोजगारी प्रत्याभिु गराउन 
एवम ् सामदुाष्टयक पवुािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको जीवनयापनमा सधुार ल्याउन प्रधानमतरी रोजगार 
कायिक्रम सञ्चालन भएको छ।गाँउपातलकामा यस वर्ि प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रम अतिगिि पैदल मागि तनमािण र 
सडक िथा वाटो ममिि कायिमा रु १५ लाख २५ हजार खचि भएको देन्खतछ।प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रम 
सञ्चलन तनदेन्शका २०७५ को दफा २ (ट) मा वेरोजगार व्यन्क्तलाई स्थातनय िहको रोजगार सेवा केतरमा 
सनु्चकृि गरी पररचय पर ष्टविरण गनुिपने व्यवस्था गरेको छ।कायिष्टवतधको दफा १३(१) मा रोजगार सेवा केतरमा 
सनु्चकृि वेरोजगार व्यन्क्तहरु मध्येवाट तनदेन्शकाको दफा २१ को उपदफा (३) वमोन्जमको प्रथातमकिा क्रममा 
आधारमा काममा खटाउन ु पने व्यवस्था रहेको छ।गाउँपातलकाले वेरोजगार व्यन्क्तहरुको सनु्च ियार गरर 
पररचयपर ष्टविरण गरेर प्रथातमकिाको आधारमा मार कामका लागी पाररश्रतमक कायिक्रममा सहभागी गराउन ु
पनेमा सो गरेको पाइएन।वडाको तसफाररसका आधारमा मार कामदारहरु छनौट गरी कायिक्रम सञ्चालन गरेको 
देन्खँदा वास्िष्टवक वेरोजगार व्यन्क्तहरुले नै रोजगारी  प्राि गरे भन्ने आधार रहेन।कfयिक्रममा सहभागी कामदारको 
ज्याला वैष्टकङ प्रणालीवाट भकु्तानी गने अवस्था हदुा हदैु सो नगरी डोर हान्जरीमा नै भपािई गरी पातलकावाट एकमिु 
रुपमा एक जना व्यन्क्तको नाममा रकम तनकासा भएकोले ष्टविररण गररएको रकम ष्टवश्वसतनय छ भन्न 
सष्टकएन।आयोजना सञ्चालन पवुि स्थातनय िहले प्राष्टवतधक कमिचारी खटाई प्राष्टवतधक प्रतिवेदन ियार गनुिपने र 
सोको तनयतमि प्राष्टवतधक सपुररवेक्षण र अनगुमन गनुिपनेमा कतिपय आयोजनामा प्राष्टवतधक प्रतिवेदन संलग्न भएको 
छैन।काननुमा भएको व्यवस्थाको पालना गदै सनु्चकृि वेरोजगारहरुले रोजगारी पाउने अवस्थाको सजृना गरेर 
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रोजगार व्यवस्थापन सचुना प्रणालीलाई अद्यावतधक गदै कामका लागी पाररश्रतमक कायिक्रमलाई ष्टवश्वसतनय िथा 
प्रभावकारी वनाउनपुदिछ। 

62.  मोष्टवलाइजेशन पेश्कीाः आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ७४ मा आतथिक बर्िको अतत्यसम्ममा 
पेश्की  फर्छ्यौट गरी सक्न ुपने व्यवस्थानसुार भौ नं १३२।२०७६।१२।०७ वाट पोक सािष्टवसे वरजा टोड्के 
वाटो ष्टपच िथा वाष्टवयाचौर भवन तनमािण वापि जमु्ली तनमािण सेवालाई ददइएको पेश्की रु=५६०७०४।०० 
तनयमानसुार समयमै फर्छ्यौट गनुिपने देन्खतछ। 

 

63.  पेश्की बाकँीाः  आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ७४ मा आतथिक बर्िको अतत्यसम्ममा पेश्की  
फर्छ्यौट गरी सक्न ुपने व्यवस्था भएकोमा आतथिक बर्िको अतत्यसम्ममा फर्छ्यौट नभई बाँकी रहेको तनम्नानसुार 
व्यन्क्त, उपभोक्ता सतमति िथा तनमािण व्यवसायीहरुको नाममा रहेको पेश्की रकम तनयमानसुार असूल फर्छ्यौट 
गनुिपने रु=== 

गो भा नं/तमति पेश्की तलनेको नाम वापि रकम 

4/2076/08/30 तमलन म्याग्दी झोलङु्गे पलु तनमािण  
144000 

78/2076/11/05 म्याग्दी खोला तनयतरण उपभोक्ता सतमिी अतय साविजतनक तनमािण 
75000 

  जम्मा 219000 

 

 

 

 

219000 
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अनुिुचि १  
  पासिकाको िंचितकोषको वििरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेशाः गण्डकी                                                                               -रु हजारमा_ 

क्र. 
सं. 
 

 

 

स्थानीय तह 
 

 

 

ञ्जल्ला 
 

 आय 
 

 

जम्मा आय 

  

 

मौज्दात गत िर्षको 
ञ्जम्मेिारी 

संघ तथा 
प्रदेश अनुदान 

राजस्ि 
िाडफाड 

आन्तरीक 
आय 

अन्य आय िालु खिष प ाँजीगत 
खिष 

अन्य खिष जम्मा खिष 

1 2 3 ४ ५ ६ (2+3+4+५) ७ ८ ९ १० (७+८+९) ११  (1+६-

१०) 

१ 
मंगला 
गाउँपातलका  

म्याग्दी 
35999 257819 41427 4618 93617 397481 163075 130226 96556 389857 43623 

 

    बेरुजू बगीकरण (ष्टवतनयोजन, राजस्व, धरौटी र अतय कारोबार)                    अनुिुचि २ 
                                      २०७६।७७           -रु हजारमा_ 

तस 
नं 

न्जल्ला 
स्थातनय 

िहको नाम 

प्रारन्म्भक वेरुज ु प्रतिष्टक्रयावाट फर्छ्यौट वाँकी वेरुज ु वाँकी वेरुज ु

दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 
रकम 

अशलु 
गनुिपने 

तनयतमि गनुिपने पेश्की 
सैदा
न्तिक  

लगति 

सैदान्ति
क  

लगति सैर्द्ान्तिक लगिी 
अयनयशमत 
भएको 

प्रमाण 
कागजात 

पेश नभएको 

राजस्ि लगत 
ञ्जम्मेिारी 
नसारेको 

सोिभनां 
नशलएको 

जम्मा कमिंारी अन्य जम्मा 

१ 

म्याग्दी मंगला 
गाउँपातलका 37 29 13807 0 2 1214 37 27 12593 1867 4033 6474 0 0 10507 0 219 219 

                                                 अनसुचुी ३ 

अद्यावतधक वेरुज ुस्थीिी                                             (रु हजारमा) 
         

क्र स स्थातनय िह न्जल्ला गि बर्ि 
सम्मको बाँकी 

यो बर्िको फर्छ्यौट बाकी यो बर्ि सम्पबाट कायम 
बेरुज ु

यो बर्िको बेरुज ु कुल बाकी बेरुज ु

१ मंगला गाउँपातलका म्याग्दी 16265 10314 5951 0  12593 18544 

 

 

 

 


