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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

काठमाडौं 



 

Serving the Nation and the People 

दरूदृन्टि (Vision)  

 

जनहितकालागग जवाफदेहिता, पारदलशिता र ननष्ठा प्रवर्दिधन गने ववश्वसनीय संस्था िुन प्रयत्नशील 

रिने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

गतिव्र् (Mission)  

सरोकारवालालाई साविजननक कोषको दक्षतापूर्ि उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पानि स्वतन्र एवं 

गुर्स्तरीय लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने ।  

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders 

that the public funds are efficiently used) 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 

ननष्ठा (Integrity) 

स्वतन्रता (Independence) 

व्यावसानयकता (Professionalism) 

पारदलशिता (Transparency) 

जवाफदेहिता (Accountability) 
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श्री प्रमखुज्य,ू  

कैलाश गाउँपाललका, 
गाउँ कायिपाललकाको कायािलय, 

मकवानपरु ।  

 

ववर्र्ः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 
 

नेपालको सवंवधानको धारा २४१ बमोजजम त्यस पाललकाको आगथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् 

सम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजजम यो प्रनतवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रनतवेदन 

लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोजजम कारबािीको लागग अनुरोध छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संववधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी 
कायाालयको लेखापरीक्षण ननयनमतता, नमतव्ययीता, कायादक्षता, प्रभावकारीता र औचित्यको आधारमा 
महालेखापरीक्षकबाट हनुे व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपानलका र नगरपानलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रनतवेदन जारी गना सक्न ेव्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोचजम स्थानीय तहको 2076।77 को 
आनथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रनतवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नपेालको संववधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ववत्तीय लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीय तह लेखापरीक्षण ननदेचशका, महालेखापरीक्षकको 
वावषाक लेखापरीक्षण योजना र ननकायसँग सम्बचधधत ऐन, ननयमको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु 
उदे्दश्यहरुमा ववत्तीय वववरणको शदु्धता, प्रिनलत कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तजुामा एवं कायाक्रम कायााधवयन, खररद 
ब्यवस्थापन, सावाजननक सम्पचत्तको संरक्षण र उपयोग, चजम्मेवारी र जवाफदेवहता एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गनुा रहेको 
छ । त्यसैगरी स्रोत साधनको प्राप्ती र उपयोग सम्बधधमा प्रिनलत कानूनको पालना भए नभएको ववश्लषेण गरी ववत्तीय 
ब्यवस्थापनमा सधुारका लानग सझुाव प्रस्ततु गरी सशुासन प्रबद्धानमा टेवा प¥ुयाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्य रहेको छ ।  

आनथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चात जारी गररएको प्रारचम्भक प्रनतवेदन उपर प्राप्त प्रनतवक्रयाका 
ववषयहरु नमलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सवहतको अचधतम प्रनतवेदन पठाइएको छ । प्रनतवेदनमा ददएका 
सझुावहरुको कायााधवयनबाट स्थानीय तहमा रहेको सीनमत स्रोत साधनको उपयोग गरी ववकास ननमााण र सेवा प्रवाहमा 
नमतव्यवयता, दक्षता र प्रभावकाररता हानसल गना सहयोग पगु्न ेअपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीय तहको कायासम्पादनमा 
जवाफदेवहता र पारदचशाता प्रबद्धान हनुे ववश्वास नलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलत: आधतररक आय र राजस्व बाँडफाटँको प्रक्षेपण यथाथापरक नरहेको, आधतररक आय ठेक्का 
ब्यवस्थापनमा स्पष्ट कानूनी ब्यवस्था नभएको, आय सङ्कलन धयून रहेको, पयााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्यौता 
असलुीमा प्रभावकारीता नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा पश्चात बजेट तथा कायाक्रम 
संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषााधतमा बढी खिा गरेको, खररद कानून ववपरीत सोझै खररद गरेको, अत्यनधक प्रशासननक 
खिा गरेको, बित अनदुान वफताा नगरेको, ववतरणमूखी खिाको बाहलु्यता रहेको जस्ता प्रवचृत्त देचखएका छन ्। त्यसैगरी ववकास 
ननमााणतफा  योजना प्राथनमकीकरण नगरेको, साना तथा टुके्र आयोजनाको छनौट गरेको, जवटल प्रकृनतका कायाहरु समेत उपभोक्ता 
सनमनतबाट गराएको, तोवकएबमोचजम जनसहभानगता नजटेुको, दीगो ववकासका लक्ष्य अनरुुप योजना र कायाक्रम तजुामा नगरेको, 
दीघाकालीन ववकासको खाका तजुामा नभएको जस्ता समस्या रहेका छन ्।  

स्थानीय तहको आधतररक ब्यवस्थापनतफा  आवश्यक अनभुवी र दक्ष जनशचक्तको कमी रहेको, कमािारी ननयचुक्त तथा 
बढुवामा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामशा ननलएको, सेवा प्रवाहमा अपेचक्षत सधुार हनु नसकेको, स्रोत, साधन र सम्पचत्तको दरुुस्त 
अनभलेख नरहेको, सञ्चानलत योजना, कायाक्रम, सेवा प्रवाहको अनभलेख नराखेको, बैंक वहसाब वववरण तयार गने नगरेको, लेखाङ्कन 
तथा समग्र प्रनतवेदन प्रणाली र आधतररक ननयधरण कमजोर रहेको छ । साथै आधतररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी 
नभएको पाइएको छ। स्थानीय तहमा लेखा सनमनतको गठन, कायाक्षेर, लेखापरीक्षण प्रनतवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट 
सम्बधधी स्पष्ट कायाववनध तजुामा हनु बाकँी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औलं्याएका व्यहोराहरु सधुार गरी गत 
ववगतका बेरुज ुउपर अपेचक्षतरुपमा आवश्यक कारवाही भए गरेको समेत देचखएन । 

समय र जनशचक्तको सीनमतताको बावजदु यथासम्भव स्थानीय तहको कायास्थलमा नै उपचस्थत भइा लेखापरीक्षण गररएको 
नथयो । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय तहका प्रमखु सवहतका पदानधकारीहरुसँग छलफल समेत गररएको 
नथयो । लेखापरीक्षण प्रनतवेदनमा उल्लेख भएका ब्यहोराको कायााधवयनबाट स्थानीय तहको ववत्तीय व्यवस्थापन, भौनतक पूवााधार 
र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग परु्रयााउन ेस्थानीय तहका सबै पदानधकारी 
तथा कमािारीहरु र लेखापरीक्षण तथा प्रनतवेदन तयारीमा संलग्न यस कायाालयका कमािारीहरु सबैलाइा धधयवाद ज्ञापन गदाछु ।  
 

 

                (टंकमचण शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गते              महालेखापरीक्षक 
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श्री  प्रमखुज्यू,        

कैलाश गाँउपानलका, 
गाउँ कायापानलकाको कायाालय, मकवानपरु ।                         

ववषयाः  लेखापरीक्षण प्रनतवेदन । 

 

कैवफयत सवहतको राय :-  हामीले कैलाश गाँउपानलकाको २०७६।०७७ को नबचत्तय वववरण र त्यससँग सम्बचधधत आय–ब्यय नबबरण तथा 
लेखा वटप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रायमा, यस प्रनतवदेनको कैवफयत सवहतको राय व्यक्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ववषयले पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ 
आषाढ ३१ मा समाप्त भएको २०७६।७७ को ववत्तीय वववरण र त्यससगँ सम्बचधधत अधय वववरणले स्थानीय तहसगँ सम्बचधधत प्रिनलत 
कानूनबमोचजम सारभतूरूपमा सही तथा यथाथा अवस्था चिरण गदाछ ।  
कैवफयत सवहतको राय व्यक्त गने आधार 
१. पानलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल साबाजननक के्षर लेखामानको ढाँिा प्रयोग गरी नबचत्तय वववरण  तयार गरेकोमा सवै 

आनथाक वक्रयाकलापलाई समेट्न सकेको  छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रु. २ करोड 96 लाख 68  हजार बेरुजू देचखएको छ । सोमध्ये असलु गनुापने रु. 7 लाख  28 हजार, 
ननयनमत गनुापने रु.१ लाख १ हजार, प्रमाण कागजात पेश गनुापने रु. २ करोड ८८  लाख  39 हजार रहेको छ । 

३. लेखापरीक्षणमा देचखएका व्यहोराहरुका सम्बधधमा २०७7।12।20  मा जारी गररएको प्रारचम्भक प्रनतवदेन उपर  प्राप्त प्रनतवक्रया 
सवहतका प्रमाण कागजातका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरु हटाई कायम व्यहोराको अधतीम प्रनतवदेन पाना १९ (उन्नाइास) 
यसैसाथ संलग्न छ । 

४. आम्दानी तथा खिाको से्रस्ता नगदमा आधाररत लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पानलकाको पेश्की बाहेक सम्पचत्त तथा दावयत्व 
यकीन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण काया नेपालको संववधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कायाालयले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान तथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बचधधत अधय प्रिनलत कानूनबमोचजम गररएको छ । ववत्तीय वववरण तयार गने स्थानीय तहसँग हामी 
स्वतधर छौं । त्यसका लानग स्वीकृत आिारसंवहता अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण 
प्रमाणहरु हाम्रो राय व्यक्त गने आधारका लानग पयााप्त र उपयकु्त छन ्भने्न कुरामा कायाालय ववश्वस्त छ ।   
ववत्तीय वववरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायीअनधकारीको चजम्मेवारी :- आनथाक कायानबनध तथा नबचत्तय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ र स्थाननय 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अधय प्रिनलत काननु बमोचजम सही र यथाथा हनु ेगरी ववत्तीय वववरण तयार गने तथा जालसाजी वा अधय 
गचल्तका कारण ववत्तीय वववरण सारभतू रुपमा गलत आकँडा रवहत स्वरुपमा बने्न गरी आवश्यक आधतररक ननयधरण प्रणाली लाग ु गने 
चजम्मेवारी पानलका व्यवस्थापनमा रहेको छ । कायाकाररणी, पानलका प्रमखु र प्रमखु प्रशासवकय अनधकृत पानलकाको ववत्तीय प्रनतवदेन प्रकृयाको 
अनगुमनका लानग चजम्मेवार रहेका छन ्। 

ववत्तीय वववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको चजम्मेवारी :- ववत्तीय प्रनतवदेन समग्रमा जालसाजी वा अधय गल्ती समेतका कारण सारभतू 
रुपमा गलत आकँडा रवहत रहेको होस ्भनी उचित आश्वस्तता प्राप्त गरी राय सवहतको लेखापरीक्षण प्रनतवदेन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्य 
हो । लेखापरीक्षणमा उचित आश्वस्तताले सामाधय स्तरको आश्वस्ततासम्म प्रदान गरेको हधुछ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको 
कायाालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बचधधत अधय प्रिनलत कानूनबमोचजम गने 
लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनन सबै प्रकारका जालसाजीजधय वा अधय गल्ती पत्ता लगाउन ेसक्ने ननचश्चतता भने हदैुन । ववत्तीय 
वववरणका उपयोगकतााले सामाधयतया गने आनथाक ननणायमा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देचखएका एउटै वा समग्रतामा हनुे ववषशे वा 
जालसाजीजधय वा अधय गचल्तलाई सारभतू रुपमा गलत आकँडा माननएको छ ।  

 

 

         (इधद्र प्रसाद आिाया) 
         नायबमहालेखापरीक्षक 
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लेखापरीक्षणको अचधतम प्रनतवेदन 
पररियाः स्थानीय नेततृ्वको ववकास गदै स्थानीय शासन पद्घनतलाई सदुृढ गरी स्थानीय तहमा ववधावयकी, कायाकारीणी 
र धयायीक अभ्यासलाई संस्थागत गना र स्थानीय सरकारको संिालन गना नेपालको संववधान 2072 अनसुार 
कैलाश गाँउपानलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संिालन गने हरेक कायामा सहकाररता, सहअचस्तत्व 
र समधवयलाई प्रवाद्धन गनुा र स्थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभानगता, उत्तरदावयत्व, पारदचशाता सनुनचश्चत गरी 
नागररकलाई लाभको ववतरणमा सलुभ र गणुस्तररय सेवा प्रदान गनुा हो । यो गाँउपानलका अधत्तगात १० वडा 
रहेको, ५३ जना सभा सदस्य, २०४.४८ व.वक.मी. क्षेरफल, २३९२२ (२०६८ को जनगणनानसुार) जनसंखया 
सवहत वागमती प्रदेशमा अवचस्थत छ । 

स्थानीय सचञ्चतकोषाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोचजम गाँउपानलकाले प्राप्त 
गरेको आय, अनदुान तथा सहायता र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा भएका आय-व्यय वहसाबको आनथाक वषा 
2076/77 को कोषको संचक्षप्त अवस्था ननम्नबमोचजम रहेको छाः 

वववरण  टिप्पणी बजेि 

आफैले गरेको 
प्रान्प्ि/भुक्िानी जम्मा 

प्राप्िी (क+ख)   ४६,७२,१०,४७५ ३७,२२,७५,६४०.२४ ३७,२२,७५,६४०.२४ 

क. प्रान्प्ि (संर्चिकोर्मा आम्दानी बााँर्िने)   ३८,५७,८५,४७५ ३०,०३,२७,०३८.६३ ३०,०३,२७,०३८.६३ 

११००० कर ११ ९,८४,२७,००० ६,८८,०८,१२४.५२ ६,८८,०८,१२४.५२ 

१३००० अनुदान   २८,४४,८५,००० २२,८०,७०,७७४.११ २२,८०,७०,७७४.११ 

संघीय सरकार १२ २५,९३,०१,००० २१,३८,५५,००४.११ २१,३८,५५,००४.११ 

प्रदेश सरकार १२ २,५१,८४,००० १,४२,१५,७७० १,४२,१५,७७० 

१४००० अन्य राजस्व   २८,७३,४७५ ३४,४८,१४० ३४,४८,१४० 

ख. अन्य प्राजतत   ८,१४,२५,००० ७,१९,४८,६०१.६१ ७,१९,४८,६०१.६१ 

ववतरर् गनि बाकी राजस्व   ० ० ० 

कोषिरु   १,१०,००,००० ९३,९४,८०६ ९३,९४,८०६ 

धरौटी   ० १०,४४,००० १०,४४,००० 

संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कायिक्रम   ७,०४,२५,००० ६,१५,०९,७९५.६१ ६,१५,०९,७९५.६१ 

भुक्तानी (ग+घ)   ५३,७४,०६,००० ३७,१६,४०,६८४.९२ ३७,१६,४०,६८४.९२ 

ग. भुक्तानी (सजचचत कोषबाट)   ४५,५९,८१,००० २९,९७,२४,४७३.३१ २९,९७,२४,४७३.३१ 

   २१००० पाररश्रलमक / सुववधा १८ ११,०२,४०,००० ९,१०,२६,२३७.६७ ९,१०,२६,२३७.६७ 

   २२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १८ ६,५६,५३,००० ४,०१,१७,५७४.२० ४,०१,१७,५७४.२० 

   २५००० सिायता (Subsidy) १८ २,४४,३३,००० १,६७,३७,१५१.४४ १,६७,३७,१५१.४४ 

   २६००० अनुदान १८ ४९,२२,००० ४३,२८,१८२ ४३,२८,१८२ 

   २७००० सामाजजक सुरक्षा १८ ७५,११,००० ५०,६७,९०८ ५०,६७,९०८ 

   २८००० अन्य खचि १८ २१,१५,००० २०,५६,१५० २०,५६,१५० 

  ३१००० गैर ववत्तीय सम्पत्ती / पूँजीगत खचि १८ २४,११,०७,००० १४,०३,९१,२७० १४,०३,९१,२७० 

घ. अन्य भूक्तानी   ८,१४,२५,००० ७,१९,१६,२११.६१ ७,१९,१६,२११.६१ 

कोषिरु   १,१०,००,००० ९३,६२,४१६ ९३,६२,४१६ 

धरौटी   ० १०,४४,००० १०,४४,००० 

संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कायिक्रम   ७,०४,२५,००० ६,१५,०९,७९५.६१ ६,१५,०९,७९५.६१ 

ङ. यो वषिको बचत (न्युन)   (७,०१,९५,५२५) ६,३४,९५५.३२ ६,३४,९५५.३२ 

च. गतवषिको जजम्मेवारी रकम (अ.ल्या)     ७,०६,२४,१९२.७९ ७,०६,२४,१९२.७९ 

वषािन्तको बाकी रकम (ङ + च)   (७,०१,९५,५२५) ७,१२,५९,१४८.११ ७,१२,५९,१४८.११ 

बैंक तथा नगद बाकी २४   ७,१२,५९,१४८.११ ७,१२,५९,१४८.११ 
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कायाालयको नाम: कैलाश गाउँपानलका, मकवानपरु                                            आनथाक वषा 2076/077 
 ववत्तीय वववरण ववश्लषेण  
1.  ववत्तीय वववरण – स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाँउपानलकाले प्रत्येक वषाको 

साउन एक गतेदेचख आगामी वषाको असार मसाधतसम्मको अवनधलाई आनथाक वषा कायम गरी आय र 
व्यवयको वहसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोकीए गाँउपानलकाले आफ्नो आनथाक काया 
प्रणालीको व्यवस्थापन गनुापदाछ ।जस अनसुार गाउँपानलकाको यस वषाको आय ३७ करोड २२ लाख 
७५ हजार मा गत वषाको अ.ल्या रु 7 करोड ६ लाख २४ हजार गरी कुल आय रु ४४ करोड २८ 
लाख ९९ हजारमा कुल खिा रु. ३७ करोड १६ लाख ४० हजार घटाई रु ७ करोड १२ लाख ५९ 
हजार मौज्दात देचखधछ ।  

2.  स्वीकृत ढािँा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,2074 को ननयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले ननधाारण गरे 
बमोचजमको आय र व्ययको वगीकरण तथा खिा शीषाक सम्बधधी व्यवस्था अवलम्बन गनुापने तथा ननयम 
७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोचजमको ढाँिामा लेखा राख्नपुने व्यवस्था गरेकोमा यस 
गाँउपानलकाले २०७६.२.१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको ढाँिामा प्रनतवेदन तथा लेखाङ्कन  
गरेता पनन सबै आनथाक कारोबारलाई समेट्न सकेको देचखएन। यस सम्बधधमा देचखएका व्यहोरा ननम्न 
छन।  

2.1.  गाँउपानलकालको ववववध खातामा तफा  40 लाख आम्दानी भएकोमा रु. १० लाख खिा भइ रु. ३० 
लाख मौज्दात देचखधछ । जनु म ले प फारम नं. 272 मा समेवटएको छैन ।  

2.2.  उक्त फरक रकम लाई स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको संचित कोषको आम्दानी प्रनतवेदनमा 
आम्दानी समेत देखाई अनदुान वफतााको महलमा देखाएको छ । तर म ले प फा नं २७२ ले उक्त 
रकमलाई आम्दानी नदेखाएकोले फरक परेको पाईयो ।  

2.3.  चजम्मेवारी  स्थानीय तहको सचञ्चत कोषमा गत ववगतको बाँकी, यस वषा प्राप्त र खिा भएको रकम स्पष्ट 
देचखने गरी वहसाब राख्न ेर चजम्मेवारी एवकन गनुापदाछ । गत वषाको लेखापरीक्षण प्रनतवेदन अनसुार गत 
वषाको अधत्यमा रु.७करोड ५लाख २ हजार मौज्दात कायम भएकोमा यो बषाको शरुुमा रु. ७ करोड    
६लाख 24 हजार चजम्मेवारी सारी रु.१ लाख 22 हजार बढी चजम्मेवारी सारेको देचखयो । बैक 
ररकचधसनलएशन तयार गरी यथाथा मौज्दात चजम्मेवारी सारी आनथाक वववरण यथाथापरक वनाउन ुपदाछ ।  

2.4.  बैक वहसाब नमलानाः स्थानीय तह सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोचजम स्थानीय तहले 
आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा ननयधरक कायाालयको नसफाररसमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत 
भएको ढाँिामा राख नपुने उल्लेख छ। सो बमोचजम मानसक रुपमा से्रस्ता र बैक खाताको वहसाब नमलान 
वववरण तयार गनुापनेमा बैंक वहसाब नमलान वववरण तयार गरेको छ।ववववध खाताकव मौज्दात स्थानीय 
संचितकोष व्यवस्थापन प्रणालीमा समावेश नभएको कारण रु 30 लाख फरक परेको छ ।  

 शे्रस्ता अनसुार बाकँी बैंक स्टेटमेण्ट अनसुार 
बाँकी 

फरक रकम  साट्न बाकँी खदु बाकँी 
71259148.11 74259148.11 3000000 0.00 74259148.11   

3.  शे्रस्ता जलेको:- कायाालयले पेश गरेको वववरण अनसुार ननम्न बजेट उपशीषाकको शे्रस्ता जलेको कायाालयले 
उपलव्ध गराएको वववरण अनसुार देचखधछ ।  

 क्र.स. बजेट उपशीषाक भौिर संखया रकम 

1.  गा पा िाल ु 290 31768599 

2.  संनधय िाल ु 74 60465115 

3.  प्रदेश िाल ु 8 344571 

4.  गा पा पूचँजगत 54 46474125 

5.  संचघय पूचँजगत 6 1816078 

6.  प्रदेश पूचँजगत 0 0 

7.  संचित कोष 54 246052285 

8.  गररव सँग ववश्वशे्वर  10 320000  
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9.  राविय पररिय पर 7 517608 

10.  सामाचजम सरुक्षा 4 35896400 

11.  प्रकोप व्यवस्थापन 18 42740274 

जम्मा  427928806 

4.  आधतररक ननयधरण प्रणालीाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोचजम आधतररक 
ननयधरण प्रणाली तयार गरर लाग ुगनुापनेमा लाग ुगरेको पाईएन. यस सम्वधधमा देचखएका अधय व्यहोराहरु 
तपचशल वमोचजम रहेका छन . 
 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरनभरको आधारभतु तथयांक 

संकलन, अनभलेखांकन र व्यवस्थापन गनुापने सो गरेको पाईएन ।  
 गाँउपानलकाले एक आनथाक वषाको अधत्य नभर भएको आफ्नो आनथाक कारोवारको अनसुिुी 14 

वमोचजम ढाँिामा वावषाक प्रनतवेदन तयार गरेको पाईएन ।  
 गाँउपानलकाले कायाक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै गाँउपानलकाबाट यस वषा 

संिानलत कायाक्रम तथा योजनाको कायााधवयन र सेवा प्रवाह समेतको वावषाक कायाक्रम अनसुारको 
प्रगनत तयार गरेको पाईएन। 

 अधतर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोचजमको मध्यकालीन खिा संरिना 
तयार गनुापनेमा गाँउपानलकाले सो बमोचजम मध्यकालीन खिाको संरिना तयार गरेको पाईएन। 

 गाँउपानलकाले चजधसी सामानको एकीकृत वववरण तथा सहायक चजधसी खाता अध्यावनधक नगरी वडा 
कायाालय तथा ववनभन्न संघ संस्थालाई ववतरण गरेको पाईयो । 

 चजधसी व्यवस्थापन गना सफ्टवयर लाग ुगनुापनेमा हाल सम्म पनन उक्त काया गरेको देचखएन । 

 वडा कायाालयमा रहेका चजधसी सामान सवहतको अनभलेख देचखने गरी गाँउपानलकाको मूल चजधसी 
खाता अध्यावनधक गरेको पाईएन । 

 चजधसी ननररक्षण प्रनतवेदनमा उल्लेख भए अनसुार ववनभन्न मालसामान ममात तथा नललाम गनुा पनेमा 
गरेको पाईएन । 

 मलु्य अनभववृद्ध कर ननयमावली २०53 को ननयम 6 क मा ठेक्का सम्झौता र कर भकु्तानीको 
जानकारी सम्वचधधत आधतररक राजस्व कायाालयलाई नददई आनथाक वषाको अधतमा मार ददइएको 
तथा इ टीनडएस गरेको पाइएन । 

 कायाालयले उद्देश्य प्रानप्तमा आइपने सम्भाववत जोचखमहरु पवहिान गरर ननराकरणको प्रयास गरेको 
अनभलेख राखेको पाइएन । 

 ठेक्काहरुको ववस्ततृ वववरण देचखने गरर ठेक्का खाता र कचधटधजेधसी खाता राखेको पाईएन . 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजननक खररद ननयमावली वनाई 
लाग ुगना सक्ने व्यवस्था भएकोमा वनाएको पाईएन ।  

  सावाजननक खररद ननयमावली 2064 को ननयम 97 अनसुार यस वषा कायासम्पन्न भएका आयोजना 
तथा कायाक्रमहरु उपभोक्ता सनमनतलाई हस्ताधतरण गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

 संस्था दताा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार गाँउपानलकाबाट संिालन भएका ववनभन्न योजना ननमााण 
काया गना सम्झौता गठन गरेका उपभोक्ता सनमनत ऐनको उक्त व्यवस्था अनसुार माधयता प्राप्त हनुे 
गरी दताा गरेको पाइएन । 

  सञ्चानलत योजनाको सूिना पाटीमा आय-व्यय, अपेचक्षत र वास्तववक लाभका साथै उपभोक्ताको 
योगदान र कायासम्पादन लगायतका ववषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सवहतको सावाजननक सनुवुाई र 
सावाजननक परीक्षणलाई अननवाया गनुा गराउन ुपनेमा पूणा रुपमा पालना भएको पाईएन। 

 वातावरणको संरक्षणको एवककृत ददघाकानलन योजना तयार गरेको देचखएन ।  
  गाँउपानलकाको ववकास ननमााण व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लानग आवश्यक स्थायी प्राववनधक 

कमािारीको अभाव रहेको पाईयो ।  
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 सशुासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ननयमावली २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेचखत 
सेवाहरुको कायााधवयन चस्थती अनगुमन गना अनगुमन संयधर तय गरेको पाईएन । 

 ननजामती सेवा ऐन 2049 वमोचजम काया वववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

 ननजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोचजम तलवी प्रनतवेदन पाररत गराएर मार तलव 
भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कायाालयले तलवी प्रनतवेदन पाररत नगरर खिा लेखेको पाईयो । 

 मधरालयको नमनत 2073.12.25 को पररपर अनसुार यस गाँउपानलकामा समावहत भएका 
साववकका गाँउ ववकास सनमनत को नाममा रहेका पेश्की तथा वेरुजकुो लगत तयार गरेको पाईएन । 

 प्रदेश आनथाक कायाववनध ननयमावली 2076 अनसुार अनदुानबाट संिालन हनुे योजनाको ननयनमत 
अनगुमन गरी प्रभावकारी रुपमा खिाको व्यवस्थापन गनुापदाछ । 

     तसथा गाँउपानलकाले आधतररक ननयधरण प्रणालीलाई तोकीए बमोचजम प्रभावकारी र ववश्वशनीय 
बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेतफा  ध्यान ददनपुने देचखधछ। 

 बजेट तथा कायाक्रम  
5.  बजेट पेश, पाररत र अचखतयारीाः स्थानीय तह संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय तहले 

आगामी आनथाक वषाको राजश्व र व्ययको अनमुान कायापानलकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते नभर 
पेश गने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसाधतनभर सभाबाट पाररत गनुापने व्यवस्था छ 
। सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ ददननभर स्थानीय तहका प्रमखुले प्रमखु 
प्रशासकीय अनधकृतलाई बजेट खिा गने अचखतयारी प्रदान गनुापने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहमा उप 
प्रमखुले 2076/3/१० मा नीनत तथा कायाक्रम र बजेट पेश भई रु. ३८ करोड ४२ लाख ७४ 
हजारको बजेट नमनत २०७६।०३।३० पाररत भएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका प्रमखुले 
207६/4/१ मा प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतलाई बजेट खिा गने अचखतयारी प्रदान गरेको देचखधछ । 
कानूनले तोकेको समयमा आय र व्ययको अनमुान पेश गरी पाररत गने र अचखतयारी ददनेतफा  ध्यान 
ददनपुदाछ ।   

6.  बजेट तथा कायाक्रम तजुामााः स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सदस्यीय बजेट तथा 
कायाक्रम तजुामा सनमनत गठन गरी आगामी वषाको नीनत तथा कायाक्रम, कायाक्रमको प्राथनमकीकरण, 

ववषयक्षेरगत कायाक्रम र कायाक्रममा दोहोरोपना हनु नददन कायाक्रमको आपसी तादम्यता तथा पररपूरकता 
नमलाउन े व्यवस्था छ । योजना छनौट एवं सञ्चालन गदाा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार अधतगातका 
ननकायबाट सञ्चानलत योजना र गाँउपानलकाबाट सञ्चानलत योजनाबीि दोहोरोपना हनु नददन आवश्यक 
समधवय सहयोगको प्रणाली स्थावपत गरी काया गनुापनेमा सो भए गरेको देचखएन । यस वषा गाँउसभाबाट 
स्वीकृत भई बजेट ववननयोजन भएका कनतपय योजनामा प्रदेश तथा केधद्रीय वजेटवाट र कनतपय 
कायाक्रममा गाँउपानलकावाट समेत थप बजेट छुट्याएको देचखएबाट योजनामा बजेट दोहोरो परेको अवस्था 
छ . एउटै योजना तथा कायाक्रम दोहोरो तथा तेहोरो रुपमा सञ्चालन नगरी बजेट एकै ठाउँबाट सञ्चालन 
गने व्यवस्थाको लानग ववगतको समेत अनभलेख अद्यावनधक हनु जरुरी देचखएको छ ।  

7.  क्षरेगत वजेट गाँउपानलकाको क्षेरगत रुपमा कुल बजेट  45 करोड 59 लाख  र खिा  29 करोड 
97 लाख को आधारमा समग्र रुपमा 65.73 प्रनतशत खिा भएकोमा क्षेरगत बजेट खिा प्रगनत 
ननम्नानसुार रहेको छ ।                   रु हजारमा                                                             

 क्र स क्षरेगत बजेट बजेट रकम खिा प्रनतशत 

1.  आनथाक ववकास 47540 28381 9.8 

2.  सामाचजम ववकास 158621 124196 41.43 

3.  पूवााधार ववकास 151842 78434 26.16 

4.  सशुासन ववकास 9354 5025 1.67 

5.  कायाालय संिालन तथा प्रशासननक  88624 63684 21.24 

जम्मा 455981 299724 100   
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8.  िौमानसक पूजँीगत खिााः प्रदेश आनथाक कायाववनध ननयमावली, २०76 को ननयम  26 बमोचजम स्वीकृत 
भएको कायाक्रममा अनसुचुि ३ बमोचजम िौमानसक प्रगनत वववरण वनाई तालकु ननकायमा पेश गनुापने 
व्यवस्था छ । गाउँपानलकाले उपलव्ध गराएको वववरण अनसुार िौमानसक पुचँजगत खिाको चस्थनत देहाय 
बमोचजम छ । वषााधतमा हतारमा काम गराउँदा कामको गणुस्तरमा असर पने देचखएकोले ननयममा भएको 
व्यवस्था अनरुुप िौमानसक व्यवस्थापन गरी खिा गने पररपाटीमा ननयधरण गनुापदाछ ।  

 नस.नं. खिा शीषाक कुल खिा 
िौमानसक खिा (रु.हजारमा) 

प्रथम िौमानसक दोस्रो िौमानसक तेस्रो िौमानसक 

1 पूचजगत 140391 1011 26903 112476 

२ िाल ु 159333 33968 37194 88169 

जम्मा 299724 34979 64097 200645   
9.  योजना छनौट र संिालनाः स्थानीय सरकार संिालन ऐन २०७४ को दफा २४ बमोचजम स्थानीय तहले 

योजना बनाउँदा सहभानगतामूलक, उत्पादनमूलक र प्रनतफल प्राप्त योजना छनौट गरी प्राथनमवककरण 
गनुापने व्यवस्था छ । साथै योजना बनाउँदा मध्यम तथा ददघाकालीन प्रकृतीका आयोजनाहरुको सूिी 
समेत तयार गरी कायााधवयनमा ल्याउन ु पने व्यवस्था छ । गाँउपानलकाको ववननयोजन ऐन बमोचजम 
स्वीकृत भएका कुल १७२ योजनाहरुमध्ये  ७ वटा योजना रु.  ५०  हजार देचख १ लाख सम्म १०२ 
वटा योजना १ लाख देचख ५ लाख सम्म गरी जम्मा योजना १०९ वटा योजना संिालन भएको छ 
।गाँउपानलकाले साना तथा टुके्र योजना संिालन गरेकोले ऐनको दफा २४ अनसुार प्राथनमवककरण गरेको 
पाइएन । गाँउपानलकाले मध्यम तथा ददधाकानलन योजना छनौट तथा प्राथनमवककरण गरी 
सहभानगतामूलक, उत्पादनमूलक, दीगो र प्रनतफल प्राप्त गने गरी योजना संिालन हनु ुपदाछ ।  

10.  लक्ष्य प्रगनताः गाँउपानलकाले यसवषा १७२ योजना संिालन गरेको प्रगनत पेश गरेको छ सो मध्ये  २३ 
वटा योजना ठेक्काद्धारा र बाँकी  १४९  योजना उपभोक्ता सनमनत माफा त भएको देचखधछ . गाँउपानलकाले 
सञ्चालन गरेका योजनाको वकनसम, योजना संखया, उक्त योजनाहरुको लागत अनमुान आनथाक वषानभर 
सम्पन्न कामको मूल्याङ्कन चस्थनत एवं सम्पन्न अवस्था र िाल ु अवस्था सम्बधधी वववरण पेश नगरेकोले 
योजनागत प्रगनत सम्बधधी ववश्लषेण गना सवकएन ।अत: छनौट भएका योजनाको वकनसम, संखया, लागत 
अनमुान, सञ्चानलत योजना संखया, सम्झौता रकम, सम्पन्न संखया, सम्पन्न रकम, सञ्चालन हनु नसकेका 
योजना र सञ्चालन हनु नसकेका योजनाको बजेट रकम सम्बधधी वववरण अद्यावनधक गरी योजना सञ्चालन 
प्रवक्रया पारदशी बनाउन ुपदाछ ।  

11.  सेवा प्रवाहाः  गाँउपानलकाले यस आनथाक वषामा ननम्नअनसुार सेवा प्रबाह गरेको वववरण प्राप्त भएको छ ।  
 क्र.स वववरण सेवा प्रानप्तको लानग ननवेदन संखया नसफाररस संखया 

1.  नागररकता नसफररस २८४ ४२३ 

2.  घरबाटो नसफाररस १२६ १७२ 

3.  नाता प्रमाचणत २५४ ३२१ 

4.  जधम मतृ्य ुवववाह दताा वसाइसराई ९०६ ९४६ 

5.  
अधय २२०२ २६५९   

 संगठन तथा कमािारी ब्यवस्थापन  
12.  कमािारी कराराः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अनधकार 

क्षेर र कायाबोझको ववश्लषेण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृनतको कामको 
लानग तथा सेवा करारबाट नलईन ेकमािारीको दरबधदी प्रस्ताव गनुापने र अस्थायी दरबधदी सजृना गना 
नसवकन ेव्यवस्था छ । तर गाँउपानलकाले   ४१  जना कमािारीहरु करारमा राखेको देचखधछ । 

    त्यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोचजम गाँउपानलकाले नगर प्रहरी, सवारी िालक, 

सयश, कायाालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्टीनसयन, िौवकदार, मानल, बगैँिे लगायतका पदमा मार करारवाट 
सेवा नलन सवकने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले मानथ उल्लेचखत पद वाहेकको ववनभन्न इचधजननयर, 
सब इचधजननयर, स्वास्थय कमािारी लगायत  जना करारमा कमािारी ननयकु्ती गरी  रु. ८७ लाख २६  
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हजार खिा लेखेको छ । 
13.  उपदान कोष स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१.1 मा स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका  

कमािारी ननजको सेवा शता  सम्वधधी कानून बमोचजम अवकास हदुा प्राप्त गने योगदानमा आधाररत उपदान 
वा ननवतृ्तभरण औषनध लगायतका सवुवधा उपलव्ध गराउनका लानग एक अवकास कोष स्थापना गनुापने 
व्यवस्था छ । उक्त ऐन को दफा 91.2 अनसुार आफ्नो दरबधदीमा कायारत प्रत्येक कमािारीले खाईपाई 
आएको मानसक तलबबाट १० प्रनतशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी 
जम्मा गनुापने व्यवस्था छ । गाँउपानलकाले स्थानीय सरकार संिालन ऐन 2074 प्रिलनमा आए पनन 
हालसम्म पनन ७ जना कायारत स्थानीय स्थायी कमािारीको तलब भत्तामा 10 प्रनतशत कट्टी गरी  
अवकास कोषमा जम्मा गरेको देचखएन। ववनभन्न ७ पदमा कायारत  कमािारीको उल्लेचखत ऐन अनसुार 
2074 कानताक देचख 2077 आषाढ सम्म 32 मवहनाको तलव भत्ता वाट उपदान कोषमा 
रु.702624 कट्टी गरी सोवह रकम बराबरको रकम कायाालयले थप गरी जम्मा गनुापने देचखएको छ । 
स्थानीय सेवा ऐन तजुामा भैनसकेको , साववक स्थानीय तहबाट समायोजन भएका कमािारीहरुको सेवा शता 
सम्वधधी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था  नभईसकेको कारण कट्टी नगरेको गाँउपानलकाले जनाएको छ ।  

14.  प्रशासकीय संगठन र कमािारी व्यवस्थापनाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोचजम 
स्थानीय तहको कायाबोझ, राजस्व क्षमता, खिाको आकार र स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी 
कमािारी समायोजन भएपनछ मार संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणका आधारमा स्थानीय तहमा संगठन 
संरिना कायम हनुे व्यवस्था छ । गाँउपानलकाले पेश गरेको स्वीकृत दरबधदी र पदपनुताको वववरण 
अनसुार गाँउपानलकामा प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत सवहत ४८ दरबधदी स्वीकृत रहेकोमा लेखापरीक्षण 
अवनध सम्म प्रमखु प्रशाकीय अनधकृत सवहत स्थायी तफा  २८ जना र करार तफा  ४१ जना समेत पदपूती 
भएको देचखधछ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त वववरण अनसुार काया व्यवस्थापनका दृवष्टकोणले महत्वपूणा 
माननएका इचधजनयर  सब इचधजननयर स्वास्थय कमी पदहरु करारबाट पदपनुता भएको देचखधछ  

15.  Goflos धयाय सम्पादन – स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ अनसुार गाउँपानलकाको 
उप–प्रमखुको नेततृ्वमा धयावयक सनमनतले दफा ४९ अनसुार धयाय सम्पादनको काया गने व्यवस्था छ  
गाउँपानलकाबाट प्राप्त वववरण अनसुार यस वषा धयावयक सनमनतको काया सम्पादन अवस्था देहाय बमोचजम 
छ ।  

 अ.ल्या यस वषा थप जम्मा फर्छ्यौट संखया 
5 2 7 7 

 

 
16.  कानून ननमााणको चस्थनताः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीय तहहरुले 

आफ्नो अनधकारक्षेर नभरका ववषयमा ऐन तथा सोको अनधनमा रही ननयम ननदेचशका, कायाववनध र मापदण्ड 
बनाई कायााधवयनमा ल्याउन सक्न े व्यवस्था छ । स्थानीय तह सञ्चालनको लानग संघीय मानमला तथा 
सामाधय प्रशासन मधरालयबाट 42 नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा लेखापरीक्षणको क्रममा 
प्राप्त वववरण अनसुार गाँउपानलकाले हालसम्म 17 वटा ऐन, ,20 वटा कायाववनध तथा ननदेचशका गरी 
जम्मा  37 वटा काननु ननमााण गरी कायााधवयनमा ल्याएको छ । उक्त कानूनहरु प्रभावकारी रुपमा 
कायााधवयनमा ल्याउन ुपदाछ ।  

17.  तलबी प्रनतवेदन – ननजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(ख)२ अनसुार ननजामती कमािारीको र स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार स्थानीय ननकायका कमािारीको तलबी प्रनतवेदन पाररत गराई तलब 
खलुाउन ु पनेमा तलबी प्रनतवेदन पाररत गरेको छैन। तलबी प्रनतवेदन पाररत नगरी तलब खवुाउँदा 
कमािारीको ग्रडे बापत भकु्तानी भएको रकम यवकन गने अवस्था देचखएन ।  

18.  आधतररक लेखापरीक्षण - स्थानीय तह संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीय तहले 
आनथाक कारोबारको ननयनमतता, नमतव्यवयता, कायादक्षता र प्रभावकारीताको आधारमा प्रत्येक िौमानसक 
समाप्त भएको एक मवहना नभर आधतररक लेखापरीक्षण गराउन ु पने उल्लेख छ । गाँउपानलकाले यस  
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वषाको आनथाक कारोबारको आधतररक लेखापरीक्षण गराएको छैन । तसथा काननुमा तोवकए बमोचजम 
आनथाक कारोबारको  आधतररक लेखापरीक्षण गराई आधतररक ननयधरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन े
तफा  ध्यान ददनपुदाछ । 

19.  ववववध खिााः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोचजम व्ययको बजेट अनमुान 
आधतररक आयको पररनधनभर रही औचित्यताको आधारमा ववववध खिा गनुापने व्यवस्था छ . गाँउपानलकाले 

सशता िाल ुर राजश्व बाँडफाड गरी ववववध चशषाकमा रु. 21लाख  58 हजार खिा गरेको छ .  
20.  सवारी साधनाः कायाालयमा ववनभन्न सवारी साधन र हेभी इक्वीप्मेधट मेचशन औजार रहेका छन ् । 

गाँउपानलकाले इधधन खिाको मापदण्ड तोकेको भए पनन सवारी साधनगत मानसक इधधन खपत भएको 
वववरण तयार गरेको देचखदैन। ममात सम्भारमा भएको खिा अनभलेख राखेको पाइएन । त्यस्तै इधधन 
खिाको लगबकु राख ने गरेको भए पनन रीतपूवाक नभने, प्रमाचणत नभएको र सूिना अद्यावनधक नगने, 
प्रयोजन नखलुाउन ेइधधन खिा र लगबकुको परीक्षण गरी प्रमाचणत गरेको पाइएन । यसबाट पदानधकारी 
सवुवधा सवारी साधनगत र ममात खिाको ववश्लषेण हनुे देचखएन । वावषाक रुपमा सवारी साधनगत इधधन र 
ममात खिाको अनभलेख अद्यावनधक गररनपुदाछ ।  

21.  चजधसी व्यवस्थापनाः गाँउपानलकाले आनथाक कायाववनध ऐन तथा ननयमावली छुटै्ट तयार गरी लागू गरेको छैन 
। प्रदेश आनथाक कायाववनध ननयमावली, २०६४ को पररच्छेद-६मा सरकारी सम्पचत्तको चजम्मा त्यसको 
लगत संरक्षण र बर बझुारथ सम्बधधी व्यवस्था र पररच्छेद-९ मा नललाम नबक्री सम्बधधी व्यवस्था रहेको 
छ  ।कायाालयमा मौज्दात रहेका नललाम गनुापने, नमधहा गनुापने, ममात गनुापने चजधसी सामानको तोवकएको 
समयनभर नललाम वववक्र तथा ममात संभार गनुापने एवम ्कमािारर सरुवा हदुा चजधसी फरफारक गरेरमार 
रमाना ददने काया गरी  चजधसी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ ।  

22.  चशषाकगत अनभलेख  आनथाक कायाववनध ननयमावली, २०६४ को ननयम ३५(२) मा खिा गने वा खिाको 
ननकासा ददने अनधकार प्राप्त अनधकारीले रकम स्वीकृत बजेट नभर र सम्वचधधत खिा चशषाकमा बाँकी 
रहेको लगायतका कुरा वविार गरी ननकाशा ददनपुने र सो अनसुार से्रस्ता राख्नपुने ब्यवस्था छ । 
कायाालयले यो वषा संचघय सशता अनदुान चशषाकमा कुल  ववननयोचजत रकमको चशषाकगत अनभलेख नराखी, 
चशक्षा, मवहला, कृवष, पश ु र वन तथा वातावरणको एकमषु्ठ अनभलेख राख्नलेु ववननयोजन अनसुार ननकाशा 
भयो भनन एवकन गने आधार भएन । बसााधतमा संचघय सशता तफा  ननकासा भएको मध्ये कुन चशषाकको के 
कनत रकम वफताा भयो एवकन गना सवकएन । चशषाकगत अनभलेख राखी से्रस्ता ब्यवचस्थत गने तफा  ध्यान 
ददनपुदाछ ।  

 कर दस्तरु एवं आधतररक आय  
23.  आधतररक आयाः स्थाननय सरकार संिालन ऐन 2074 को दफा 54 अनसुार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेर 

नभर कानून अनसुार कर लगाउने तथा असलु गनासक्ने व्यवस्था रहेको छ। जस अनसुार गाँउपानलकाले 
यस वषा ववनभन्न चशषाकमा रु. ७,२२,५६,२६४.५२ आम्दानी गरेको देचखधछ।  

  
राजस्व उपशीषिक अनमुाननत बजेट प्रातत रकम रु. 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर १०००००० ८१७३६७.१२ 

११३१४ भुलमकर/मालपोत ८००००० ८४४९५५ 

११३२१ घरविाल कर ३००००० ७०१९७८ 

११३२२ विाल ववटौरी कर २००००० ० 

११४११ बाँडफाँड भर्ि प्रातत िुने मूल्य अलभबरृ्दगध कर ८३६००००० ५६२०२८८२.७८ 

११४५६ बाँडफाँटबाट प्रातत िुने सवारी साधन कर १२५२७००० १०२४०९४१.६२ 

१४१५४ बाँडफाँड भई प्रातत खानी तथा खननज सम्बन्धी रोयल्टी ७७३४७५ १५०७३१३ 

१४२४९ अन्य दस्तुर १०००००० ८३८५४९ 

१४५२९ अन्य राजस्व ८००००० १०७३४७८ 

१४६११ व्यवसाय कर ३००००० २८,८००  
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जम्मा आन्तररक आय १०,१३,००,४७५ ७,२२,५६,२६४.५२ 

  आधतररक आय सम्वधधमा देचखएको  व्यहोरा ननम्नानसुार रहेको छन ्।                         

23.1.  व्यवसाय कराः स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा नगरपानलकाले आफ्नो कायाक्षेर 
नभर रहेका ववनभन्न व्यवसाय गने व्यचक्तबाट व्यवसाय  कर उठाउन सक्न ेव्यवस्था रहेता पनन  व्यवसाय 
कर असलु गरेको देचखएन।  

23.2.  घर जग्गा बहाल कराः गाँउपानलकाले जारी गरेको आनथाक ऐन २०७५ को दफा ४ अनसुार गाँउपानलका 
क्षेरनभर कुनै पनन व्यचक्त वा संस्था वा ननकायले घर पसल ग्यारेज गोदाम टहरा सेड कारखाना जग्गा वा 
पोखरी पूरै वा आचशंक रुपमा बहालमा ददएमा बहाल लागेको रकममा घर जग्गा बहाल कर लगाइने 
व्यवस्था रहेको छ । गाँउपानलकाले उक्त बहाल कर को क्षेरगत लगत नराखेकाले कुन क्षेरबाट कनत 
बहाल कर उठेको हो सो रकमको एवकन गना सवकएन ।अत ननयमानसुार अनभलेख राखी कर उठाउने 
प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउनपुदाछ ।  

24.  राजश्व अनभलेखाः नेपाल सावाजननक क्षेर लेखामानमा स्वीकृत लेखाढाँिा तथा प्रदेश नं. ३ को आनथाक ऐन 
२०७४ को दफा २(झ) मा ववचत्तय वववरण सम्वधधी आवस्यक आनथाक वववरण तयार गरी 
लेखापरीक्षणको क्रममा पेश गनुापने व्यवस्था रहेको छ।  गाँउपानलकाले करदाता वा सेवाग्राहीबाट प्राप्त 
हनुे राजस्वको सम्वचधधत आय चशषाक जनाइ कम्पटुरमा अनभलेख राखेतापनन राजश्व जम्माको बैंक दाचखला 
भौिरको आधारमा म ले प फारम नं.  212 राजस्व आम्दानीको दैननक गोश्वरा खाता र मलेप  फा नं 
213 को राजश्व अम्दानी बैक नगदी वकताव तोवकए बमोचजमको ढाँिामा तयार गरी लेखाङ्कन गनुापनेमा 
सो काया गरेको पाइएन। अत ननयमानसुार खाता तयार गरी राजश्व शे्रस्ता तयार गनुापदाछ।  

25.  राजश्व परामशा सनमनताः स्थानीय सरकार संिालन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा राजश्व परामशा को लानग 
एक स्थानीय राजश्व परामशा सनमनत सम्वधधी व्यवस्था रहेको छ। उक्त सनमनतको काम कताव्य तथा 
अनधकार अधतगात राजश्व सम्वचधध आवस्यक कानूनको तजुामा संशोधन पररमाजान र सो को पररपालनाका 
सम्वधधमा आवस्यक परामशा ददने राजश्वको स्रोत दायरा तथा दर समेतको ववश्लषेण गरी आगामी  आनथाक 
वषामा प्राप्त हनु सक्ने राजश्वको नबश्लषेण गरी सो सम्वधधमा अनमुान गरी राजश्वका दर र क्षेर लगायतका 
कायाहरु तोवकएको छ। राजश्व परामशा सनमनतले यस आ.व.मा 4 पटक बैठक बसी नननतगत छलफल 
भएतापनन तथयगत ववश्लषेण गरेको पाइएन । अत ननयमानसुार आफ्नो काया प्रभावकारी रुपमा परुा 
गनुापदाछ।  

26.  उपभोक्ता सनमनताः गाँउपानलकाले उपभोक्ता सनमनतबाट गराएका काममध्ये लेखापरीक्षणको क्रममा छनौट 
गरी परीक्षण गदाा साबाजननक खरीद ऐन,२०६३ को दफा ४४ मा उल्लेख भएका ववषय स्पष्ट नगरेको ,  
सावाजननक खरीद ननयमावली, २०६४ को ननयम ९७ ववपररत जवटल प्राववनधक पक्ष समावेश हनुे काया 
समेत उपभोक्ता सनमनत माफा त गराउने गरेको, योजनाको भकु्तानीमा संलग्न गररएका अनधकांश ववल भरपाई 
प्रमाचणत नगरेको , वववरण पूणा रुपमा नभररएको, सवह छाप नभएको अवस्था देचखएको छ ।त्यस्तै 
ननयमावलीको ननयम १२५.2 अनसुार कायासम्पन्न प्रनतवेदन तयार गने, ननयम 115.1 अनसुार गणुस्तर 
परीक्षण गने गराउन,े सनमनतले गरेका खिाको अनमुोदन गरी सावाजननक गने, सामाचजक परीक्षण गने एवम ्
ननमााण कायाको स्थान पवहिान हनुे गरी स्पष्ट वववरण राख्न ेकायामा सधुार गनुापने  देचखएको छ ।  

 गाउँपानलका पुचँजगत  
27.  सोझै खररद सावाजननक खररद ननयमावली २०६४ अनसुार २० लाख भधदा बढीको मालसामान खररद गदाा 

बोलपर माफा त खररद गनुापने उल्लेख छ । गाउँपानलकाको कायाालयमा नमनत २०७७।२।१५ मा 
आगलागी भएको छ । आगलागी भएकोले तरुुधतै गाउँपानलकाको काया सञ्चालन गनुापरेको भनन ननम्न 
भौ.नं. नमनत बाट देहाय अनसुारका सामान  नसधै खररद गरर खिा लेखेको छ । 

 

 ef}=g+= ldlt ;fdfgsf] gfd kmd{sf] gfd /sd 

&(.)&&.#.!* sDKo'6/, lk|G6/ nufPtsf ;fdfg A to Z ;Knfo;{ ^,!@,(^%. 

*).)&&.#.!* kmlg{r/ tyf lkmSr;{  ç lqj]0fL ;Knfo;{ &,$@,&*@.  
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*!. )&&.#.!* sDKo'6/ , cGo ;fdfg h]l/gf sDKo'6/ OGkmf]l;; (,!#,#)*.  

*@. )&&.#.!* kmlg{r/ tyf lkmSr;{ lqj]0fL kmlg{r/ pBf]u ^,@&,($!. 

(#.)&&.#.@$ kmf]xf]/ Joj:yfkgsf ;fdfg gof ljsf; OG6/k|fOh]h $&))(&. 

@!$.)&&.#.#! sDKo'6/ lk|G6/sf ;fdfg ;'b]zf 6«]8z{ $,*^,!@^. 

@!^.)&&.#.! lk|G6/ / sf6]{h d]l/l8og cf=6L ((*)) 

367/2077।3।25 स्वचस्तक सप्लायसा कायाालयको सामान 155042 

414/077।3।31 कृतक सप्लायसा कायाालयको सामान 499629 

hDdf 4607690.00  
28.   कर कट्टी   मूल्य अनभबवृद्ध कर ननयमावली 2053 को ननयम ६(ग) अनसुार सरकारी ननकाय वा 

नेपाल सरकारको पूणा वा आचशंक स्वानमत्व भएको संध संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अधतगात आपूनता 
हनुे वस्त ु ,सेवा वा दवैु  आपूनता गरी सो बापतको रकम सम्वचधधत ठेकेदार वा आपूनताकताालाई भकु्तानी 
गदाा ननजलाई भकु्तानी  गने कर रकमको पिास प्रनतशतले हनु आउने रकम ननजको नामबाट सम्वचधधत 
राजस्व शीषाकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर वापतको रकम मार भकु्तानी गनुा पने व्यवस्था गरेको छ 
। जस अनसुार कायाालयले ननम्नानसुार का आपूनताकताा सँग सम्झौता गरर परामशा प्रनतवेदन खररद 
गरेकोमा  खररद बापतको रकम भकु्तानन गदाा मूल्य अनभबवृद्ध कर रकमको ५० प्रनतशत कट्टी गरी बाँकी 
रकममार सम्वचधधत आपूनताकताालाई भकु्तानी ददनपुनेमा सवै मूल्य अनभबवृद्ध कर भकु्तानी भएको छ ।अत 
ननयम अनसुार कट्टा गनुापने कर कट्टा नगरी मकु्तानी भएको  मू.अ. कर रकमको कर समायोजनपर पेश 
गनुापने रु. 236715 

 
ef}=g+= ldlt ;fdfgsf] gfd kmd{sf] gfd /sd 

hDdf 

d'=c=s/ 

%) प्रतिशि n] 

x'g] d'=c=s/ 

&(.)&&.#.!* 
sDKo'6/, lk|G6/ 

nufPtsf ;fdfg 
A to Z ;Knfo;{ ^,!@,(^%. &%%!*. #%@%( 

*).)&&.#.!* kmlg{r/ tyf lkmSr;{ ç lqj]0fL ;Knfo;{ &,$@,&*@. *%##*. $@^^( 

*!. )&&.#.!* sDKo'6/, cGo ;fdfg h]l/gf sDKo'6/ OGkmf]l;; (,!#,#)*. !)%)&) %@%#% 

*@. )&&.#.!* kmlg{r/ tyf lkmSr;{ lqj]0fL kmlg{r/ pBf]u ^,@&,($!. &@@$! #^!@) 

(#.)&&.#.@$ 
kmf]xf]/ Joj:yfkgsf 

;dfg 
lglDt ODk]S; @^#))). #)@%^. !%!@* 

($.)&&.#.@$ 
kmf]xf]/ Joj:yfkgsf 

;fdfg 
gof ljsf; OG6/k|fOh]h $&))(&. %$)*@ @&)$! 

@!$.)&&.#.#! 
sDKo'6/ lk|G6/sf 

;fdfg 
;'b]zf 6«]8z{ $,*^,!@^. %%(@^ @&(^# 

129/077.3.30 वकताव ग्रानमण सप्लायसा  113658 56842.5  

hDdf 236715   

29.  नन फाइलर मूल्य अनभबवृद्ध कर ऐन 2053 को दफा १८(१) मा करदाताले प्रत्येक मवहना आफूले 
बझुाउनपुने कर रकम स्वयं ननधाारण गरी सो मवहना समाप्त भएको पच्िीस ददन नभर कर अनधकृत समक्ष 
तोवकए बमोचजम कर वववरण पेश गनुापने व्यवस्था रहेको छ । कायाायलले कर व्यवसायीलाई 
ननम्नानसुारको कर भकु्तानी गरेकोमा लेखापरीक्षणको अबनध सम्म पनन कर वववरण पेश नगरी नन 
फाईलर भएको देचखयो । अत कर समायोजन पर पेश गनुापने रु. 341874 

 
ef}=g+= ldlt of]hgf 

e'QmfgL 

kfpg]sf] gfd 
hDdf e'QmfgL d'=c=s/ 

gg\kmfOn/ 

ldlt 
ljhs / ldlt 

151.077.3.28 u}/LufpF 

yfnfrf}/ /fpt] 

;8s  

a'9fyf]sL Pr 

OG6/k|fOh]h  

-^)@&)(@%#_ 

250182 28782 2076 M 2 110.077.3.15 

153.077.3.28 t'nf{ª b]p/fnL 

;8s 

dftf sflnsf 

sG;6«S;g  

-^)^)#(@@$_ 

178992 20592 2076 M 3 14.076.12.25 

162.077.3.29 3f6 ;'wf/ 

of]hgf 

b'b/fh lgdf{0f 

;]jf k|f=ln 

-#)#$##^&&_ 

153000 19890 2076 M 10 2.077.3.10 

170.077.3.29 b]vf/L ko{6g 

ljsf; k'jf{wf/ 

lgdf{0f 

afn sG;6«S;g 

k|f=ln 

-^)^*!##%^_ 

647999 

588000 

74548 

67646 

2076 M 3 40.077.3.14 

41.077.3.14 
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171.077.3.29 lk8fn' rf}/ s[lif 

;8s 

dftf sflnsf 

sG;6«S;g 

-^)^)#(@@$_ 

178992 20592 2076 M 3 13.076.12.25 

174.077.3.29 /t'jf tfDnfª 

;8s 

cf;dfg lgdf{0f 

;]jf  

-^)^&&#)$(_ 

347814 40014 2076 M 10 109.077.3.15 

177.077.3.29 :of;]{ sflnsf 

wfld{s ko{6g 

ljsf; 

dftf sflnsf 

sG;6«S;g 

-^)^)#(@@$_ 

154584 17784 2076 M 3 17.077.03.0 

194.077.3.30 vf]nfvs{ 

dflyNnf] 6f]n 

s[lif ;8s 

a'9fyf]sL Pr 

OG6/k|fOh]h  

-^)@&)(@%#_ 

136956 15756 2076 M2 112.077.3.18 

201.077.3.31 ;f]nf eGHofª 

s[lif ;8s 

a'9fyf]sL Pr 

OG6/k|fOh]h  

-^)@&)(@%#_ 

315270 36270 2076 M2 109.076.3.15 

जम्मा 2629800 341874    
30.  अदवुा व्लक –गाउँपानलकाले अदवुा व्लक कायाक्रमको लानग एकता अदवुा व्लक उप सनमनतलाई गो भौ 

नं २११।०७७.३.३१ बाट रु. २५००००० भकु्तानी ददएको छ । उक्त कायाक्रमको लानग रु. 
४७०११०० लागत अनमुान स्वीकृत भएकोमा कायालयले २५,००,०००  र उपभोक्ता सनमनतले रु. 
२२०११०० व्यहोने गरी उपभोक्ता सनमनत संग सम्झौता भएको छ । सनमनतले रु. ४७००५०० को 
काम सम्पन्न गरेको छ । सम्पन्न भएको काम मध्ये २८३४८ के.जी अदवुा प्रनतकेजी रु. १५० का 
दरले सयपरी साना वकसान कृवष सहकारी संस्था कानलकाटारबाट ८ वटा ववल माफा त रु. ४२५२२०० 
मा खररद गरेको छ । अदवुा खररद गदाा नसधै संस्था संग खररद गरेको छ । अनदुान नलने सहकारी 
संस्थाले आम्दानी खिाको वववरण खलेुको लेखापरीक्षण प्रनतवेदन पेश गनुापनेमा लेखा परीक्षण प्रनतवेदन 
पेश गरेको छैन । कायाालयले अनगुमन प्रनतवेदन गनुापने देचखधछ । 

 

31.  कर कट्टी   मूल्य अनभबवृद्ध कर ननयमावली 2053 को ननयम ६(ग) अनसुार सरकारी ननकाय वा नेपाल 
सरकारको पूणा वा आचशंक स्वानमत्व भएको संध संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अधतगात आपूनता हनु े
वस्त ु ,सेवा वा दवैु  आपूनता गरी सो बापतको रकम सम्वचधधत ठेकेदार वा आपूनताकताालाई भकु्तानी गदाा 
ननजलाई भकु्तानी  गने कर रकमको पिास प्रनतशतले हनु आउने रकम ननजको नामबाट सम्वचधधत 
राजस्व शीषाकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर वापतको रकम मार भकु्तानी गनुा पने व्यवस्था गरेको छ 
। जस अनसुार गाँउपानलकाले ननम्नानसुार का आपूनताकताा सँग सम्झौता गरर परामशा सेवा खररद 
गरेकोमा  खररद बापतको रकम भकु्तानन गदाा मूल्य अनभबवृद्ध कर रकमको ५० प्रनतशत कट्टी गरी बाँकी 
रकममार सम्वचधधत आपूनताकताालाई भकु्तानी ददनपुनेमा सवै मूल्य अनभबवृद्ध कर भकु्तानी भएको छ ।अत 
ननयम अनसुार कट्टा गनुापने कर कट्टा नगरी मकु्तानी भएको  मू.अ. कर रकमको कर समायोजनपर पेश 
गनुापने रु. 148493 

 
ef}=g+= ldlt of]hgf e'QmfgL kfpg]sf] gfd hDdf e'QmfgL d'=c=s/ 

50 प्रनतशत म ुअ  
कर कट्टी 

227.077.3.31 sflnsf6f/ df]6/]jn 

af6f] 

h]=lj= OlGhlgol/ª 

sG;N6]G;L  

 

497755 52264 26132 

230.077.3.31 eftf{ 8f]s]6f/ 

dfemwgL nfjtL 

;8s 

g]kfn OlGhlgol/ª 

l;l:ds l8hfOg P08 

sG;6«S;g  

494940 64342.2 32171 

231.077.3.31 d¥ofªsf]6 ;'s' 

eGHofª luDbL ;8s 

Sof8]k sG;N6]G;L 
295438 33988 16994 

232.077.3.31 eftf{ ?k/fË kfv|] 

uf]s'k ;8s 

ah| sG;lN6ª k|f=ln 
495787 57038 28519 

233.077.3.31 gfd6f/ a:tL jrfp 

;+/If0f 

z'e OlGhlgol/ª 

sG;N6]G;L P08 l/;r{ 

;]G6/ 

395500 45500 22750 

13७/077.3.31 खोप केधद्र ननमााण समदृ्ध नेपाल सेवा 381199.9 43854.80 21927 

 
  

 296987 148493   
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32.  ब्याक्होलोडर खररद गाउँपानलकाले व्याक्को लोडर खररद गना को लानग रु.4500000.00 लागत 
अनमुान तयार गरी क्याटलग ववधीबाट खररद गनेगरी २०७७।२।१४ मा सूिना प्रकाचशत भएकोमा 
पना आएका २ थान प्रस्ताव मध्ये रु. ४१,००,००० कबोल गने जगदम्बा कधसट्रक्शन को प्राववनधक 
प्रस्ताव स्पेशीवफकेशन अनसुार नभएको भनन अथा मभुसा प्रा.नल को रु. ४३,७५,००० को प्रस्ताव स्वीकृत 
गरर १ थान व्याक हो लोडर खररद गरेको छ । साथै सो व्याकहो लोडरको िावहने थप वकेट, कटर र 
ररङको लानग भनन थप रु. ४४,२५६ गरी भौ. नं. २२६।०७७।३।३१ बाट रु. ४४,१९,२५६  
भकु्तानी भएको देचखधछ ।  

33.  अनगुमन प्रनतवेदन  आनथाक कायाववनध ननयमावली 2077 को ननयम 39 (७) मा सावाजननक ननकायबाट 
प्राप्त अनदुान लाई अनदुान प्राप्त गने ननकायले आफ्नो आय व्ययमा समावेश गरी  
आफ्नो प्रस्ताव अनसुार कायाक्रममा खिा गरर सोही अनसुारको प्रनतवेदन पेश गरर अनदुान प्रदान गने 
ननकायबाट अनगुमन पश्यात खिा लेख्नपने व्यवस्था रहेको छ । गाँउपानलकाले गोगन े सामदुायीक 
अध्ययन केधद्रलाई अनगुमन प्रनतवेदन प्राप्त भएपनछ खाता फुकुवा ददनेगरी ११२/०७७।३।२७ बाट   
रु. २,००,०००। भकु्तानी भएको छ । अत प्रनतवेदन पेश गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

200000 
 संचघय हस्ताधतरण िालू  
34.  औषनध खररद गाँउपानलकाले आधारभतु तथा आकचस्मक सेवाको लानग औषधी खररद गना ४६ वटा 

आइटमको लागत अनमुान रु. ८५००००। रहेकोमा नसलवधदी दरभाउ परको आधारमा हेचल्पङ हेल्थ 
पोनलचक्लननक प्रा.नल छनौट भई रु. ८०२४५०। को संझौता भएकोमा उक्त औषधी आपनुता गरर 
म.ुअ.क रु. १२४३८ समेत १३०।०७७।३।३० बाट रु. ८१४८८८ भकु्तानी भएको देचखधछ ।  

34.1.   आपनुताकतााले कर ववजकमा औषधीको ब्याज नं. र म्याद सवकने नमनत उल्लेख गनुापनेमा उल्लेख गरेको 
छैन । साथै दाचखला गदाा कायाालयले समेत सो ववषय खलुाएको देचखएन ।  

34.2.  मूल्य अनभबवृद्ध कर ननयमावली 2053 को ६(ग) अनसुार  म.ुअ.कर रकममा  ५० प्रनतशत कवट्ट गरर 
भकु्तानी ददनपुनेमा कवट्ट नगरेको रु.  ६२१९ 

35.  तौल तथा दर आनथाक कायाववनध ननयमावली 2077 को ननयम 39 (5) मा सावाजननक ननकायले प्रमाण 
सवहत लेखा राख्नपुने व्यवस्था रहेको छ ।गाँउपानलकाले औषधी लगायत सामाग्रीको ढुवानीको लानग 
सरेुधद्र घलान संग प्रनतवटप रु ११२५० का दरले भकु्तानी ददने संझौता गरी गाडीवाला लाई स्वास्थय 
सँयोजक श्यामसधुदर महतो ले रकम बझुाएको आधारमा श्याम सधुदर महतोलाई गो भौ नं 
१३५।०७७।३।३१ बाट रु. १००९८० (कर बाहेक) सोधभनाा ददएकोमा औषधी एवं सामानको 
तौल, चजल्लादर आदद खलुाउन े सो अनसुार हनु े रकम खिा लेख्नपुनेमा एकमषु्ठ संझौता र भरपाईको 
आधारमा खिा लेखेको रु. १००९८४ 

36.  पोषण कायाक्रम गाउँपानलकाले िेपाङ तथा अनत ववपन्न गररब पररवार बाल आहार ववतरण गरर कुपोषण 
बाट हनुे बालमतृ्यदुर घटाउने एवं पोषण अवस्थामा सधुार ल्याउने उद्देश्यले रु. ५०,००,०००। बजेट 
व्यवस्था गरर रु. ४८३७९४९ खिा गरेको देचखधछ । यस सम्बधधमा देचखएका व्यहोरा ननम्न छन ्।  

36.1.  खाद्यान्न खररद गदाा बोलपर आव्हान गरी खररद गनुापनेमा एउटै कम्पनी जमादार फुड इधरचस्टजको 
छाता संगठनहरु जमादार फुड, जमादार इम्पेक्स र जमादार टे«नडङबाट खलु्ला कोटेशन नलई ननम्न 
सामाग्री खररद गरेको छ ।  

 
 

ljj/0f kl/df0f OsfO b/ /sd 

ds} !%))) s]=hL #% %@%))) 

rgf &%)) s]=hL !!% *^@%)) 

e6df; &%)) s]=hL !%% !!^@%)) 

g'g #))) s]=hL !(=&) %(@)) 

rfdn !%))) s]=hL $(=% &$@%)) 

£o" &%) s]=hL ()% ^&*&$^ 

hDDff  $)#)#$^  
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36.2.   हेटौंडाबाट १४ वटप ढुवानी गरेको उल्लेख गरेकोमा ५२ वटपको लोड अनलोड खिा लेखेको स्पष्ट 
आधार पेश नभएको  रु.  ६५००० 

36.3.  तथयाङ्क संकलन वापत रु. ८७५०० खिा लेखेकोमा दैननक भ्रमण खिा लेखेको छ ।  
36.4.  अनगुमन बापत रु 17950 खिा लेखेकोमा अनगुमन प्रनतवेदन संलग्न गरेको देचखएन ।  
36.5.  ववनभन्न नमनतमा सनमनतको बैठक लगायत बाल आहार ववतरण कायाक्षमतामा खाना र खाजा बापत रु 

151165.00 खिा गरेको छ । स्पष्ट आधार एंव नम्श वववपन्न पररवारका लानग प्राप्त रकम खाना र 
खाजामा खिा लेखेको उपयकु्त देचखएन ।  

 गाउँपानलका िालू   
37.  भम्रण आदेश स्थाननय सरकार संिालन ऐन 2074 को दफा 16.4 क ७ मा स्थानीय तहका प्रमूख 

तथा अध्यक्षले प्रमूख प्रसाशवकय प्रमूखलाई काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्र प्र अ श्री 
राम प्रसाद शमााले  ववनभन्न नमनतमा आफ्नो भम्रण आदेश आफै स्वीकृत गरी भम्रण गरेको देचखयो । अत 
ननयमानसुार मानथल्लो तहबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भम्रण खिा लेख्नपुदाछ ।  

38.  सम्झौता कैलाश गाँउपानलका वाडा नं. ६ बस्ने श्री अस ब. मोक्तानले कामको आधारमा खाद्यान्न ववतरण 
कायाक्रमको लानग ना. ८ ख ३७७५ को ट्रकबाट हेटौंडा देखी कैलाश गा.पा सम्म ४ वटप ढुवानी 
गरेबापत प्रनतवटप रु. २०,००० का दरले  गो भौ नं ४६१ –०७७।३।३१ जम्मा रु. ८०००० वचुझ 
नलएको छ । तर यसरी ढुवानी गदाा कुन नमनतमा के कती सामाग्री ढुवानी गरेको हो सो को व्यहोरा 
खलु्ने कागजात संलग्न छैन र गाँउपानलकाले सम्बधधीत गाडी धनी संग गरेको ढुवानी सम्बधधी सम्झौता 
समेत पेश हनु आएन ।  

39.  बैठक भत्ता गाउँपानलकाले ववनभन्न नमनतमा बोलपर खोल्दा, मलु्याङ्कन कायामा खवटएको भनी कायाालयकै 
कमािारी मार संलग्न भएर  ववनभन्न नमनतको बैठकको गो भौ नं ४६३–०७७।३।३१ बाट  रु 
४५००० भकु्तानी नलएको छ । अधय कायाालयका प्रनतननधी संलग्न नभएको बैठक भत्ता खिा लेख्न नमल्न े
आधार नदेचखएकोले  यस्तो काया ननयधरण हनु ुपदाछ ।  

40.  पेश्की फर्छ्यौट नस.अ. हे ब. अनधकृत श्याम सधुदर महतोले ले नमनत २०७७।१२।१३ गते कोरोना 
रोकथाम तथा स्वास्थय सामाग्री खररद, गनेको लानग रु. ५००,०००। पेश्की नलएको र पेश्की फर्छ्यौटको 
लानग तयार गरेका सम्पणुा कागजातहरु आगलागी बाट नष्ट भएको भनन धयू देववका टे्रड कधसना 
काठमाण्डौंको रु.१२२३७९ र हेचल्पङ मचल्ट प्रपोज प्रा.नल को रु. ३९५८६३। को ववनभन्न औषधी 
खररद गरेको फोटोकपी (वसी) ववल राखी गो भौ नं ४०९–२०७७।३।३१  बाट जम्मा रु. ५१८२४२ 
पेश्की फर्छ्यौट गरेको छ । खररद गरेका स्वास्थय सामाग्री, औषधी, कुन, कुन क्वारेधटनइनमा ववतरण 
गरेको त्यसको प्रमाचणत वववरण र ती सबै सामाग्री तथा औषधी चजचधस दाचखला गरेको चजधसी  शाखाको 
नसफाररस  साथै क्वारेधटाइन व्यवस्थापनमा ती सामाग्री प्रयोग भएको हो भनन ववपत व्यवस्थापन सनमनतको 
ननणाय संलग्न राखी पेश्की फर्छ्यौट गनुापनेमा सो गरेको देचखएन ।अत मानथ उल्लेचखत  कागजात पेश 
गनुापने रु. ५००,०००। 

41.  अनगुमन प्रनतवेदन श्री कालनलका माध्यनमक ववद्यालय कैलाश ९ नामटार र गाउँपानलका वविमा भएके 
सम्झौता अनसुार ववद्यालयले प्राववनधक प्रचशक्षक तथा कमािारी तलबमा रु.१५,२९,२०० र ववद्यालयको 
भौनतक सधुार, चशक्षण सामाग्री खररद मा रु. ७,७०,८०० अनदुान ददई खिा लेखेको छ । तोवकएको शता 
अनसुार काया सम्पन्न गरर ववल भरपाई, ननणाय तथा काया सम्पन्न प्रनतवेदन पेश गनुापनेमा पेश नभएकोले, 

अनगुमन प्रनतवेदन तथा ववल भरपाई सवहत काया सम्पन्न प्रनतवेदन पेश हनुपुने रु.    २३,००,०००।– 

 संचघय हस्ताधतररत कायाक्रम चशक्षा   
42.  सेनटरी प्याड खररद सेनटरी प्याड ववतरण तथा व्यवस्थापन कायाववनध 2076 मा ववद्यालयले छारा 

ववद्याथी लगत तयार गरी सम्वधधीत स्थानीय तहमा लेखी पठाउन े र स्थानीय तहले प्राप्त संखयाको 
आधारमा एक मवहनामा बढीमा प्रनत ववद्याथी १६ वटा सेनेटरी प्याड ववतरण गने गरी सम्वधधीत  
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ववद्यालयको मवहला चशक्षक वा कमािारीलाई सम्पका  व्यचक्त तोकी प्याड ववतरण प्रकृया सिुारु गरी तेस्को 
भरपाई तयार गरी अको मवहनाको ७ गते सिुना पावटामा वववरण टास्न ुपने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । 
गाँउपानलकाले उक्त प्रकृया परुा नगरी  यस वषा उक्त चशषाकमा  ग्रानमण सप्लायसालाई गो भौ नं. 
57/077.1.21 बाट रु. 223740.00 र गो भौ नं 129/077.3.30  बाट रु. 988185.00 
समेत रु. 1211925.00 लाई भकु्तानी ददइ खिा लेखेको छ ।आ.व. को अधत्यमा सामाग्री खररद गरी 
ववतरण गररएकोमा कायाक्रमको उद्देश्य अनरुुप चशक्षाको गणुस्तरमा टेवा पगुेको/नपगुेको  भन्न सवकन े
आधार देचखएन । गाँउपानलकाले यस सम्वधधमा अनगुमन गनुापदाछ । 

42.1.  उक्त सामाग्रीको गणुस्तर पररक्षण गरी ववतरण गनुापनेमा सो नगरी ववतरवण गरेको पाईयो . साथै 
ववद्यालयगत अनभलेख खाता नभएको कारण कुन ववद्यालयलाई कनत मारामा आवस्यक नथयो र सो 
बमोचजम ववतरण भए/नभएको एवकन गना सवकएन । 

 

42.2.  गाँउपानलकाले बैशाख 21 गते र आषाढ 30 गते गरी रु. 1२ लाख ११ हजार मा 20000 थान 
सेनेटरी प्याड खररद गरेको देचखधछ । जसमध्ये ६ वटा ववद्यालयलाई 10680 थान बझुाएतापनन 
ववद्यानथाले बझेुको भरपाई सम्वचधधत ववद्यालयले गाँउपानलकामा पठाएको छैन साथै 9320 थान सेनेटरी 
प्याडको मौज्दात रहेको देचखधछ । मौज्दात रहेको प्याडको उपयोग अवस्था खलुाई प्रनतवेदन पेश गनुापने 
रु. 493960 

42.3.  चशक्षक ववद्याथी अनपुात चशक्षा ननयमावली २०५९ को ननयम १२ (क) मा सामदुावयक ववद्यालयहरु  एक  
एक आपसमा गानभँन सक्न ेव्यवस्था छ । सोही ननयमावलीको  ननयमको ७७ बमोचजम पहाडी चजल्ला 
प्रनत कक्षा ववद्याथी संखया ४५ जना नभएको खण्डमा आपसमा गाभ्न सवकने व्यवस्था रहेको छ । 
गाँउपानलका मातहतमा रहेका ५० बटा सामदुावयक ववद्यालयको चशक्षक ववद्याथी अनपुात ननम्नानसुार 
रहेको हदुा ननयममा भएको व्यवस्था अनसुार एकआपसमा गानभ चशक्षाको गणुस्तरमा बवृद्ध गराउनपुदाछ ।  

 नस.नं. ववद्यालयको नाम 
संिानलत 
कक्षा 

जम्मा तहको 
ववद्याथी (कुल 

जम्मा) 

जम्मा तहको 
दरवधदी (कुल 

जम्मा) 

सबै तहको 
चशक्षक ववद्याथी 

अनपुात 

१ >L sflnsf p=df=lj= gfd^f/ १२ ८२९ २० ४1 

२ >L nIdL k|f=lj=afuÚg], gfd^f/  ५ ३२ २ १६ 

३ >L /TgHof]tL lg=df=lj=,d/]é·sf]^,gfd^f/  ८ ३७८ १० ३७ 

४ >L lhjgHof]tL k|f=lj=,#}/f··é,gfd^f/  ५ १२८ ३ ४० 

५ >L b]jL k|f=lj=,lr;fkfgL, gfd^f/  ५ १०३ ३ ३४ 

६ >L hn]Zj/ k|f=lj=,gfd^f/  ५ ४७ २ २1 

७ >L :of;]{sfnL k|f=lj=,gfd^f/  ३ २७ १ २७ 

८ >L zflGt>«hgf k|f=lj=,gfd^f/  ५ ७४ ३ २४ 

९ >L ejfgL df=lj=,sflnsf^f/ १० ५७१ ११ ५२ 

१० >L k|f=lj=lnSr] sflnsf^f/  ५ ४९ २ २४ 

११ >L zf/bf k|f=lj= ,luDbL ,sflnsf^f/  ५ ६६ २ ३३ 

१२ >L k|hfpTyfg k|f=lj=,wÚ;/fé·,sflnsf^f/  ५ १२० ३ ४० 

१३ >L ltn]Zj/ k|f=lj=,tfKs]lj+*,sflnsf^f/  ५ ८८ २ ४४ 

१४ श्री देउनतस प्रावव,कानलकाटार ५ ७३ २ ३६ 

१५ श्री Cif]]Zj/ k|f=lj=,h]Gb|Ú·é, sflNfsf^f/  ५ ७१ ३ २६ 

१६ श्री gGbLs]z/ k|f=lj=,sflnsf^f/ ५ ८० ३ २६ 

१७ श्री afnsNof)f k|fylds ljBfno, sflnsf^f/  ८ १७ १ १७ 

१८ श्री zlQmzfnL lg=df=lj=,eftf{ ८ १३६ ३ ४५ 

१९ श्री l;$L u)f]z k|f=lj=,;t\kÚ/,eftf{  ३ २२ १ २२ 

२० श्री k|hf ljsfz k|f=lj=,*Úd|],eftf{ ५ ९८ २ ४९ 

२१ श्री ;Tob]jL k|f=lj=,b]vf/L,eftf{  ३ ४८ २ २४ 

२२ श्री wÚjf·é df=lj=,dfbnl;é·,eftf{  १० १९७ ७ २८ 

२३ श्री k|f=lj=, sf]ynL^f/,eftf{  ३ ६१ २ ३० 

२४ श्री /fli^«o k|fylds ljBfno,cf+u]̂ f/,eftf{  ३ ४७ १ ४७ 

२५ श्री ;ÚGb/LsfnL k|fylds ljBfno, Njféf,eftf{  ५ ९८ २ ४९ 
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२६ श्री ;/:jtL k|f=lj=,*f]sf]^f/,eftf{ ३ ६९ २ ३५ 

२७ श्री कानलका प्रावव, ससी ३ ४५ १ ४५ 

२८ श्री ;fé·]%f]Oln·é k|f=lj=,*f+*fvs{  ५ ४९ २ २५ 

२९ श्री kGrsGof k|f=lj= ,rfkfvs{,*f*fvs{  ३ ३१ १ ३१ 

३० श्री l;$ b]jL k|f=lj= ,uf]ug] ५ ६५ २ ३४ 

३१ श्री kmÒnb]jL k|f=lj=,s]p/LgL,*f+*fvs{  ३ ३७ २ १७ 

३२ श्री Jof; df=lj=uf]ug]  १० ४७५ १० ४८ 

३३ श्री s«i)f cflj=uf]ug]  ८ २१४ ६ ३६ 

३४ श्री k|f=lj=s^x/],uf]ug]  ५ ७४ २ ३६ 

३५ >L cfwf/e't ljBfno,कैलाश1 *f*fvs{ ८ १६३ ५ ३३ 

३६ श्री k|f=lj=,s}nfz2,*f*fvs{  ३ ६१ २ ३० 

३७ श्री ;/:jtL lg=df=lj=,a}sÚ)&,*f*fvs{  ८ २३८ ५ ४८ 

३८ श्री sdnfb]]jL df=lj=,%\of·*Ú·é,*f+*fvs{  १० ३३८ ९ ३८ 

३९ श्री uÚKt]Zj/L k|f=lj=,v]fnfvs{,*f+*fvs{  ५ २७ १ २७ 

४० श्री cfwf/e't ljBfno ,cN%] ,*f+*fvs{  ३ ५२ २ २६ 

४१ श्री jfujT;nf k|f=lj=,dhÚjf,uf]ug]  ५ ७५ ३ २५ 

४२ श्री ;ÚGb/L b]jL lg=df=lj=,uf]n(éÚ·f,uf]ug]  ५ ४८ ३ १६ 

४३ श्री dxf+sfn k|f=lj=,&f]:g],uf]ug]=  ५ ४१ २ २० 

४४ श्री ltn]Zj/ dxfb]j k|f=lj=,bÚD;Lvs{,uf]ug]  ५ ४३ २ २१ 

४५ श्री k|s[lt k|f=lj=,rf}ls^f/,uf]ug]  ३ ३६ १ ३६ 

४६ श्री lznfsGof k|f=lj=,/fpt],uf]ug]  ३ ३१ १ ३१ 

४७ श्री e'd]Zj/L k|f=lj=,;fgf]*f*fvs{, *f*fvs{ ३ ५० १ ५० 

४८ श्री rs|sfnL k|f=lj=, km'n("+uf, *f*fvs{ ३ ४० १ ४० 

४९ श्री ;ftsGof k|f=lj=,xlnt]],uf]ug]  ३ ३३ १ ३३  
42.4.  थप चशक्षक श्री कानलका माध्यनमक ववद्यालय कैलाश ९ नामटार ववद्यालयलाई  प्राववनधक प्रचशक्षक तथा 

कमािारी तलबमा रु.१५,२९,२०० अनदुान ददई खिा लेखेको छ । गाँउपानलकाले ववद्यालयको पूवााधार 
ननमााण लगायत पूचँजगत क्षेरमा अनदुान उपलव्ध गराउन ु पने र ववद्याथी संखयाको आधारमा चशक्षक 
नमलान गरी ववद्यालयको तलव भत्ता शीषाक अनदुान ददने कायामा ननयधरण हनुपुदाछ ।  

43.  आइ नस वट अनदुान चशक्षाको कायाक्रम कायााधवयन ननदेचशका २०७६ को बदुा नं 9.7 अनसुार चशक्षण 
नसकाइमा आ नस वट को प्रयोग चशषाकमा ववद्यालयलाई अनदुान दददा स्थानीय तहले इधटरनेटको पहिु 
भएका तथा ववद्यतुको ननयनमत आपनुता भएका ववद्यालयबाट प्रस्ताव आव्हान गना लगाई सोवह आधारमा 
ववद्यालय छनौट गरी अनदुान रकम सम्वचधधत ववद्यालयलाई उपलव्ध गराई प्रस्ताव अनसुार काया गरे 
नगरेको सम्वधधमा अनगुमन गनुापने व्यवस्था रहेको छ । गाँउपानलकाले 3 वटा ववद्यालयलाई आइ नस 
वट अनदुान वापत रु.2150000.00 उपलव्ध गराउदा उक्त प्रकृया अवलम्वन गरेको पाईएन । साथै 
अनदुान रकम प्रस्ताव अनसुार खिा भए नभएको अनगुमन गरी खिा लेख्नपुनेमा सो गरेको पाइएन ।अत 
अनमुगन गरी प्रनतवेदन पेश गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21150000 

 स्वास्थय  

44.  ववउ पूचँज स्थानीय तहबाट कायााधवयन गररने स्वास्थय तथा जनसंखया सम्वचधध कायाक्रमहरुका लानग 
संिालन मागादशान पचुस्तकाको कायाक्रम नं. 6.17 अनसुार वकशोरी मवहनावारी स्वास्थय व्यवस्थापनको 
लानग स्कुलमा सेनेटरी प्याड ववतरण कायाक्रम अनसुार ववननयोजन भएको रकम रु ४००००.०० लाई 
नबउ पूचजको रुपमा प्रयोग गरी सोही बमोचजम कोष खडा गरी  सोही कोषबाट आवस्यक पररमाणमा 
सामाग्री खररद गरर नबतरण प्रकृया अवलम्वन गनुापने देचखधछ ।गाँउपानलकाले कोष गठन नगरी 
ववननयोचजत रकमबाट  नसधै प्याड खररद गरी खिा लेखेको छ । अत ननयमानसुार कोष खडा गरी खिा 
गनुापदाछ ।  

 प्रकोष तथा कोरोना ननयधरण कोष तफा   
45.  स्थाननय तहको  आफ्नै बजेटबाट नबननयोजन रु 79 लाख 01 हजार र प्रदेश सरकारबाट रु.10 लाख  

र अधय स्रोत बाट रु 4 लाख 93 हजार गरी  रु. 93 लाख 94 हजार ९३ लाख ६२ हजार खिा भइ  
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रु 3२ हजार बाँकी रहेको छ ।  
 

 

क्र सं चशषाक रकम 

१ राहत ववतरण 6454427 

२ क्वारेधटाईन होचल्डन सेधटर ननमााण 198737 

३ जनशक्ती पररिालन भत्ता 78150 

४ औषधी एंव उपकरण  1593994 

५ अधय 1037108 

जम्मा रकम 9362416.00  
46.  गानड भाडा आनथाक कायाववनध ननयमावली 2077 को ननयम 39.5 मा प्रमाण सवहत लेखा राख्नपुने 

व्यवस्था रहेको छ । कायाालयले कामको आधारमा खाद्यान्न कायाक्रमको लानग खाद्यान्न ढुवानी भनी 
हेटौडा बाट उक्त स्थानको लानग प्रनत गानड वटप रु 20000 का दरले ७ वटपको रु 140000 र 
हेटौडा देचखद नामटार आइसोलेसन केधद्रमा खाद्यान्न ढुवानी खिा रु 17000 भनी श्याम सधुदर 
महतोलाई रु 157000 भकु्तानी भएको छ । भकु्तानी साथ ढुवानी सामानको तौल खलु्ने वववरण ढुवानी 
गरेको अवनध गानड नम्वर खलु्ने कागजात साथै दवुानी सम्झौता लगायत आवस्यक कागजात प्रमाण पेश 
नभएको हदुा प्रमाण पेश गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

157000 
 गाउँपानलका िालू प्रोत्साहन तथा परुुस्कार  

47.  प्रशासननक कमािारीलाई भत्तााः कोरोना भाइरसको संक्रमणको उपिारमा संलग्न जनशचक्तको जोचखम भत्ता 
व्यवस्थापन आदेश २०७७ को बदुा नं. ३ मा स्थानीय तहमा कोरोना उपिारमा संलग्न कमािारी तथा 
अधय जनशचक्त व्यवस्थापनमा संलग्न कमािारी तथा कोरना ननयधरण कायाको अनगुमन मूल्याङ्कन तथा 
व्यवस्थापनमा संलग्न कमािारीलाई सो कायामा खटाएको प्रमाण वा खवटएको स्थानमा काया गरको 
प्रमाचणत हाचजरी पेश भएको खण्डमा शरुु तलव स्केलको ५० प्रनतशत सम्म जोचखम भत्ता ददन सक्ने 
व्यवस्था रहेको मा सो कायामा संलग्न भएको भनन ववनभन्न ३ पदका प्रशासननक शाखामा लगायत स्वास्थय 
शाखामा कायारत कमािारी उक्त माथी उल्लेचखत कायामा सररक भएको भनन 3 जना कमािारीलाई 100 
प्रनतशत ले ४ मवहनाको रु. 431880.00 खिा लेखेको छ । उपरोक्त कायामा खवटएको प्रमाण र 
प्रमाचणत हाचजरी पेश हनुपुने रु. 431880.00 

 क जोचखम भत्ता व्यवस्थापन आदेश अनसुार प्रशासननक कमािारी कोरोना व्यवस्थापन कायामा खवटए बापत 
सरुु तलव स्केलको ५० प्रनतशत मार भत्ता प्राप्त गना सक्ने व्यवस्था रहेकोमा गाँउपानलकाले कोरोना 
ननयधरणका लानग स्वास्थयमा खवटने कमािारी प्रोत्साहन भत्ता कायाववनध तयार गरी उक्त कायाववनधको बदुा 
नं ६ ग मा 100 प्रनतशतको भत्ताको व्यवस्था गरी प्रशासननक क्षेरमा काया गने २ जना र स्वास्थय 
शाखामा कायारत स्वास्थय संयोजक १ गरी ३ जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमणको उपिारमा संलग्न 
जनशचक्तको जोचखम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ भधदा ५० प्रनतशतका दरले बढी  हनुे गरी रु 
213780.00 भकु्तानी ददएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.  जोचखम भत्ता स्वास्थय शाखा तथा क्वारेधटाइन कोरोना भाइरसको संक्रमणको उपिारमा संलग्न 
जनशचक्तको जोचखम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ को बदुा नं. ४(१) स्वास्थय शाखा तथा 
क्वारेधटाइनमा काया गरेको भनन जोचखम भत्ता प्राप्त गनाको लानग सम्वचधधत कायामा संलग्न ब्यचक्तहरुले 
स्वास्थय संस्थामा कोरोनाले संक्रनमत  नबरामीको उपिार भएको प्रमाचणत गने कागजात र क्वारेधटाइनमा 
काम गरेको भनन प्रमाचणत गना संनधक्त सक्रनमत व्यचक्त क्वारेधटाइनमा बसेको ववषय पषु्टट्याँइ गने वववरण 
पेश गनुापने व्यवस्था रहेको छ । कायाालयले 32 जना स्वास्थय कमािारीलाई शरुु तलव स्केलको 50 
प्रनतशत गरी जम्मा रु.    खिा लेखेको छ । अत ब्यचक्तहरुले स्वास्थय संस्थामा कोरोनाले संक्रनमत  
नबरामीको उपिार भएको प्रमाचणत गने कागजात र क्वारेधटाइनमा काम गरेको भनन प्रमाचणत गना संनधक्त 
सक्रनमत व्यचक्त क्वारेधटाइनमा बसेको ववषय पषु्टट्याँइ गने वववरण पेश गनुापने रु. 2807800 

49.  कोरोना जोचखम भत्ता गाँउपानलकाले बधदाबधदीको समयमा कोरोना भाइरस ववरुद्धको कायामा खटीएको  275193.66 
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35 जना कमािारीलाई प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गदाा लक डाउन अवनध िैर ११ गते देचखको प्रोत्साहन 
भत्ता ददनपुनेमा सो अवनध  भधदा अनधको १0  ददनको रकम  असलु गरी दाचखला गरी गनुापने रु. 

50.  पटके भकु्तानी आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ (१) र ९२ (१ )ज मा पट्के भकु्तानीमा १५ प्रनतशत 
कर कट्टी गरी बाँकी रकम  भकु्तानी ददनपुने व्यवस्था  छ । कायाालयले  ३५ जना कमािारीलाई ४ 
मवहनाको रु.3239680.00  को ननयमानसुार पटके भकु्तानीमा १५ प्रनतशत कर रु.  485952.00 
कट्टी गरी  रकम भकु्तानी ददनपुनेमा १ प्रनतशत कर  रु. 33356.8 कट्टी गरी रु. 452595.2 कम 
कट्टी गरी भकु्तानी भएको छ । अत  ननयमानसुार कम कट्टी गरेको कमर असलु गरी दाचखला गनुापने रु. 452595.2 

 प्रधानमधरी रोजगार कायाक्रम  
51.  प्रधानमधरी रोजगार कायाक्रम संिालन ननदेचशका २०७६ अनसुार प्रधानमधरी रोजगार काक्रा मको मूखय 

उद्देश्य मलुक नभर रोजगारका प्रयाप्त अवसर नसजाना गरर उपलव्ध बेरोजगार जनशचक्तको लगत तयार गरर 
महत्तम उपयोग गदै आनथाक ववकासमा योगदान पयुााउने सनुनचश्चतता गरी सामाचजक सरुक्षाको ब्यवस्था गनुा 
रहेको छ ।कायाववनध अनसुार बेरोजगार यवुाको लगत तयार गरर उननहरुलाई रोजगारको अवसर प्रदान 
गरर उनीहरुको आनथाक ववकासमा सहयोग पयुााउने योजना संिालन गनुापनेमा कायाक्रम संिालन भएको 
छैन।कायाक्रमको मलु ममा अनसुार कायाक्रम संिालन गनुापदाछ ।  

 
 

of]hgfsf] gfd pkef]Qmf ;ldltsf] gfd /sd vr{ ePsf] 

/sd 

;+nUg sfdbf/ ljlQo k|ult ef}lts k|ult 

Ps g+= j8f sfof{no 

hfg] af6f] dd{t, 

s}nfz ! 

Ps g+= j8f sfof{no hfg] af6f] 

dd{t pkef]Qmf ;ldlt 

$,$&,#%%.– $,$&,#%%.– @^ !))Ü (%Ü 

a}s'08 b'D;Lvs{ ;8s 

gfnL s6fg, s}nfz @ 

a}s'08 b'D;Lvs{ ;8s gfnL 

s6fg pkef]Qmf ;ldlt  

$,$&,#%%.– $,#(,*^^.– !^ (*=#@Ü (%Ü 

6s'jf cfd8f8fF ;8s 

dd{Tf, s}nfz # 

6s'jf cfd8f8fF ;8s dd{Tf, 

pkef]Qmf ;ldlt 

$,$&,#%%.– $,$%,(&^.– #& ((=^(Ü (%Ü 

6s'jf xf]tk'/ kf]6jfË 

;8s dd{t, s}nfz $ 

6s'jf xf]tk'/ kf]6jfË ;8s 

dd{t pkef]Qmf ;ldlt 

$,$&,#%%.– $,#(,($@.– #$ (*=#$Ü *%Ü 

8f8fFaf; uf]n9'Ëf 

kf]v/L ;8s gfnL 

s6fg, s}nfz % 

8f8fFaf; uf]n9'Ëf kf]v/L ;8s 

gfnL s6fg pkef]Qmf ;ldlt 

$,$&,#%%.– $,#(,($@.– #& (*=#$Ü ()Ü 

/fpt] ;fgf]n]s ksgL 

;8s dd{t, s}nfz ^ 

/fpt] ;fgf]n]s ksgL ;8s 

dd{t pkef]Qmf ;ldlt 

$,$&,#%%.– $,#(,(%&.– #( (*=#%Ü (%Ü 

/t'jf tfDnfË ;8s 

dd{Tf, s}nfz & 

/t'jf tfDnfË ;8s dd{Tf 

pkef]Qmf ;ldlt 

$,$&,#%%.– $,#(,$$).– @% (*=@#Ü (%Ü 

a/e~HofË u|fdL0f 

;8s dd{t, s}nfz * 

a/e~HofË u|fdL0f ;8s dd{t, 

s}nfz * 

$,$&,#%%.– $,#(,^*^.– !( (*=@*Ü (%Ü 

a/]6f/ nfu' s[lif 

;8s of]hgf, s}nfz 

( 

a/]6f/ nfu' s[lif ;8s of]hgf, 

s}nfz ( 

$,$&,#%%.– $,$&,#%%.– @$ !))Ü (%Ü 

b'jf]vf]nf 5ltjg s'nf] 

dd{t, s}nfz !) 

b'jf]vf]nf 5ltjg s'nf] dd{t, 

s}nfz !) 

 !,&&,%$&.– !!  (%Ü 

b'jf]vf]nf /ftf]df6] 

;f}/fxf 3§]rf}/ l;+rfO{ 

dd{t, s}nfz !) 

b'jf]vf]nf /ftf]df6] ;f}/fxf 

3§]rf}/ l;+rfO{ dd{t, s}nfz !) 

 @,*@,(&$.– !(  (%Ü 

 
 स्थानीय पूवााधार ववकास साझेदारी कायाक्रम  
52.  लक्ष्य प्रतनग :- स्थानीय पूवााधार ववकास साझेदारी कायाक्रम (संिालन कायाववनध) ननयमावली २०७६ 

बमोचजम कायााधवयन हनुे  स्थानीय पूवााधार ववकास साझेदारी कायाक्रमको लानग यस स्थानीय तहलाई 
देहायअनसुार ५ पररयोजना संिालन गना रु ८ लाख १२ हजार  बजेट प्राप्त भएकोमा रु. ६ लाख ४१ 
हजार खिा भई ७९   प्रनतशत ववचत्तय  प्रगनत भएको छ ।   

 
योजनाको नाम ठेगाना 

बिबनयोबजत 

िजेट 
खर्च रकम 

बिबिय 

प्रगबत 

भौबतक 

प्रगबत 

पबतचशत 

स्वास्थय िौवक क्वाटर 
तथा घेरावर 

कैलाश-7 (ऊ.स.) 186500 
 

1485648 79.65% 90% 

सत्प ुआगेटार सडक कैलाश-8(ऊ.स.) 991000 991000 100% 100% 

नामटार कानलकाटार भाताा 
खेराङ सडक ननमााण 

कैलाश-
9,10,4,3,7,8(ऊ.स.) 

991000 99100० 100% 100% 
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मानेडाँडा हाल्वारर अल्छे 
कप्सरर सडक 

कैलाश-8,2,1 (ठेक्का) 4955000 1995274.61 40.26% 100% 

स्यासे घैराङ सडक ननमाांण कैलाश-9(ठेक्का) 500000 
 

455000 (पेचस्क) 9.1% 100% 

बैकुण्ठ खोलाखका  
र्छ्याङदङु सडक ननमााण 

कैलाश-2(ठेक्का) 500000 500000  100% 

जम्मा 8123500 6417922   

53.  स्थानीय पूवााधार ववकास साझेदारी कायाक्रम (संिालन कायाववनध) ननयमावली २०७६ को बदुा नं. ६(घ) 
ननदेशक सनमनतले छनौट  गरेका आयोजना स्वीकृतीका लानग स्थानीय तहमा लेखी पठाउने  र स्थानीय 
तहको स्वीकृती पश्यात योजना संिालन गनुापना व्यवस्था रहेता पनन यस कायाक्रम अधतगात ननदेशक 
सनमनतले सोझै योजना पठाएको देचखधछ ।जसले स्थानीय आवस्यकताको सम्वोधन नहनुसक्ने भएकाले 
गाँउपानलकाले यस्ता आयोजना संिालन गदाा ननयमानसुार प्रकृया अवलम्वन गरर प्रभावकारी योजना छनौट 
हनुे पद्धनतमा ध्यान ददनपुदाछ ।  

 प्रदेश पूवााधार साझेदारी कायाक्रम  

54.  लक्ष्य प्रतनग :- प्रदेश पूवााधार ववकास साझेदारी कायाक्रम (संिालन कायाववनध) ननयमावली २०७६ बमोचजम 
कायााधवयन हनुे  प्रदेश पूवााधार ववकास साझेदारी कायाक्रमको लानग यस स्थानीय तहलाई देहायअनसुार  
पररयोजना संिालन गना रु. ५ लाख बजेट प्राप्त भएकोमा रु. ४ लाख ५५ हजार खिा भई  ९० प्रनतशत 
ववचत्तय प्रगनत भएको छ । यस सम्वधधमा ननम्नानसुार व्यहोरा देचखयो।  

 आयोजनाको प्रकार आयोजनाको संखया बजेट रकम खिा रकम ववचत्तय प्रगनत प्रनतशत 

सडक १ ५००००० ४५५००० ९ प्रनतशन   
 सामाचजक सरुक्षा तफा   
55.  सामाचजक सरुक्षातफा ाः सामाचजक सरुक्षा कायाक्रम सञ्चालन कायाववनध, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दताा र 

नवीकरण, लगत कट्टा तोवकएको नमनत नभरै पररियपर अननवाया रुपमा नवीकरण गरी सामाचजक सरुक्षा 
भत्ता ववतरण गनुापने, प्रत्योक बषा लगत अध्यावनधक गरी लाभग्राहीको संखया यवकन गनुापने, भत्ता ववतरण 
गदाा बैंक माफा त भत्ता ववतरण गनुापने, सामाचजक सरुक्षा कायाक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गना 
ननयनमत रुपमा अनगुमन गनुापने, केचधद्रकृत सूिना प्रणालीमा प्रववष्टी गरर अधावनद्यक गने चजम्मेवारी 
सामाचजक सरुक्षाको अचखतयारी पाउन े सम्वचधधत स्थानीय ननकायको हनु े व्यवस्था  गरेको छ । अत 
लाभग्राहीको वववरण अध्यावनधक गनुापदाछ ।  

56.  नाम ननबकरण  सामाचजक सरुक्षा कायाक्रम सञ्चालन कायानबनध, २०७५ को दफा ७ (१) मा हाल भत्ता 
प्राप्त गरररहेका सबै प्रकारका लाभग्राहीले आगामी आनथाक बषा नभर भत्ता नलन िाहेमा दफा ६(१)मा 
उल्लेचखत समयावनध नभर वडा कायाालयमा दरखास्त ददन ु पने व्यवस्था छ । गाउँपानलका कायाालयले 
उल्लेचखत ब्यवस्था अनसुार अनधकाशं लाभग्राहीको नाम ननबकरण नगरी नबगत बषाहरुमा भत्ता पाई 
राखेकाहरुको नामावलीलाई नै ननबकरण मानी भत्ता नबतरण गने गरेका कारणले गाँउपानलकाले अनमुान 
गरेको अनमुाननत बजेट एवकन हनु नसकेको देचखयो । अताः कायाालयले लाभग्राहीहरुको नामावली 
कायानबनधमा उल्लेचखत भएको ब्यवस्था अनसुार ननबकरण गराउन ुपने देचखधछ ।  

57.  लगत अद्यावनधक  सामाचजक सरुक्षा कायाक्रम संिालन कायाववनध, २०७५ को दफा ६ वमोचजम नाम दताा 
तथा नवीकरणवाट आगामी आनथाक वषाको लानग कायम हनु आएको लाभग्राहीहरुको संखयात्मक वववरण 
प्रत्येक गाउँपानलका तथा नगरपानलकाले पौष मसाधत नभर अनसूुिी ५ वमोचजमको ढाँिामा लगत 
अद्यावनधक गरी सोही अनसुार भकु्तानी गनुा पने प्रावधान छ । गाँउपानलका अन्र्तगतका १० वटै 
वडाहरुले भत्ता ववतरण कायाको लानग तोवकएको ढाँिामा िौमानसकगत लगत अद्यावनधक नगरी खिा 
लेखेको पाइयो । यसरी भत्ता ववतरण गदाा वास्तववक लाभग्राहीहरुको संखया एवकन गना नसवकने साथै 
कायाववनधको पररपालना समेत नगरेको पाइयो । गाँउपानलकाले कायाववनधको पररपालना गनेतफा  ध्यान  
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ददनपुदाछ । 
58.  परामशा सेवाM– सावाजननक खररद ननयमावली, ननयम १२ मा सावाजननक ननकायमा कायारत जनशचक्तबाट 

नभ्याउन े र बढी दक्षता आवश्यक पने काया अनसुार परामशा सेवाको लागत अनमुान तयार गरी 
प्रनतस्पधााको माध्यमले खररद गनुापने व्यवस्था छ । गाँउपानलकाले स्थानीय ववकासमा टेवा पगु्ने तथा 
दीधाकालीन पुजँी ननमााण हनुे मागमा आधाररत आयोजनाको छनौट भएपनछ लाभ लागत एवकन गरी 
उपलब्ध जनशचक्तबाट हनु नसक्न ेकायाको लानग परामशा सेवा खररद गनपुनेमा उपलव्ध जनशचक्तबाट हनु 
नसक्ने व्यहोरा खलुासा गरेको देचखएन ।  

 
 

sfo{qmdsf] gfd k/fdz{bftf :jLs[t ah]6 vr{ /sd 

कानलकाटार नामटार सडक नडवपआर सजोननत इचधजननयररङ्ग कधसल्टेधसी प्रा.नल. 900 792.602 
कालीखोला पलु नडपीआर जे.वव इचधजननयररङ्ग कधसल्टेधसी प्रा.नल 700 0 
िौवकटार(राचक्सराङ) मादलसी मोटरेवल निज नड.वव कधसल्टेधट प्रा.नल ५०० ५०० 
गाउँपानलका भवन नडवपआर नसस्टमेवटक इचधजननयररङ एसोनसएट 

कधसल्टेधसी प्रा.नल. 
695 692.690 

घमुाउने ववकुटी नलक्िे लावती सडक नडवपआर सजोननत इचधजननयररङ्ग कधसल्टेधसी प्रा.नल. 600 600 
देखारी पयावटकय के्षरको ववस्ततृ सभे नडजाइन 
नडवपआर 

वहमालयन गोजेज 350 347.086 

नामटार बस्ती बिाउ संरक्षण नडवपआर मभु इचधजननयररङ कधसल्टेधसी एण्ड ररसिा 
प्रा.नल. 
 

400 395.5 

नामटार नसंिाई योजना नडवपआर एस एण्ड एस आवका टेक्िरल एण्ड नसनभल 
इचधजननयररङ्ग प्रा.नल. 

500 494.789 

भाताा डोकोटार माझधनी लावती सडक नडवपआर नेपाल इचधजननयररङ्ग नसचस्मक नडजाइन 
कधसल्टेधसी एण्ड कधस्ट्रक्सन 

500 484.940 

भाताा रुपराङ्ग पाख्र ेगोकुप सडक नडवपआर बज्र कधसचल्टङ प्रा.नल. 500 494.787 
मयााङ्गकोट सकुुभञ्ज्याङ नगम्दी सडक नडवपआर क्याडेप कधसल्टेधसी 300 295.438 
मानेभञ्ज्याङ अल्छे पकनी सडक नडवपआर सजोननत इचधजननयररङ्ग कधसल्टेधसी प्रा.नल. 600 600 
रानीपोखरी पयाटन ववकास नडवपआर मननसकु इचधजननयररङ सनभासेज प्रा.नल. 500 494.940 
रानीपोखरी पयावटय के्षरको ववस्ततृ सभे नडजाइन 
कैलाश-5 

 370 369.272 

स्वास्थय भवन नडवपआर नसस्टमेवटक इचधजननयररङ एसोनसएट 
कधसल्टेधसी प्रा.नल. 

५०० ४९४.२७२ 

जम्मा    
59.  अनगुमनाः  गत वषाको प्रनतवेदनमा आयोजना कायााधवयन, सोझै खररद, नबल भरपाई, से्रस्ता पेस नभएको, बैङ्क 

समायोजन, अनग्रम कर, बढी भकु्तानी,  कर वीजक लगायतका व्यहोरा औलं्याइएकोमा यो वषा पनन सधुार 
गरेको पाइएन । बेरुजू व्यहोरा पनुरावचृत्त नहनुे गरी कायासम्पादन गनुापने देचखधछ ।   

 

 



19 

 

अनुसुर्च १ 
गााँउपाललकाको संर्चिकोर्को वववरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेशाः बागमती 

-रु हजारमा_ 
क्र. 
सं. 
 

 

 

स्थानीय ति 
 

 

 

जजल्ला 
 

 आय 
 

 

जम्मा आय 

  

 

मौज्दात गत वषिको 
जजम्मेवारी 

संघ तथा 
प्रदेश अनुदान 

राजस्व वाडफाड आन्तरीक 
आय 

अन्य आय चालु खचि पूँजीगत 
खचि 

अन्य खचि जम्मा खचि 

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

1.  कैलाश 
गाँउपानलका 

मकवानपरु 70624 228070 68808 3448 71948 372274 159333 140391 71916 371640 71258 

 

 

बेरुज ूबगीकरण (ववतनर्ोजन, राजस्व, िरौिी र अतर् कारोबार)           अनुसुर्च २ 

                                      २०७६।७७            -रु हजारमा_ 

l;-

g_- 

lhNnf 

स्थाननय 
तहको 
नाम 

k|f/lDes a]?h" k|ltlqmofaf6 km5\of}{6 afFsL a]?h" jfFsL a]?h" 

दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 

रकम 
अशलु 
गनुापने 

ननयनमत गनुापने पेश्की 
सैदा
चधतक  

लगनत सैदाचधतक  लगती ;}bflGts nutL 

अननयलमत 
भएको 

प्रमार् 
कागजात 

पेश नभएको 

राजस्व लगत 
जजम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नललएको 

जम्मा कमचंारी अन्य जम्मा 

१ 

मकवानपरु s}nfz 

ufFpkfnl

sf 

60 28 39498 0 12 9831 60 16 29668 728 101 28839 0 0 28940 0 0 29668 

 

 बेरुजकुो अध्र्ावर्िक अवस्था       अनुसुर्च ३ 

                                      २०७६।०७७                                         -रु हजारमा_               
 

क्र स 
स्थाननय तह चजल्ला गत बषा 

सम्मको बाँकी 
समायोजन सं प को अनरुोध 

भएको रकम 

सम्परीक्षण 
भएको रकम 

कारवाही गना 
बाँकी रकम 

गत वषाको 
बाँकी 

यो बषाको थप ५८ औ प्रनतवेदन 

सम्मको बाँकी 
५८ औ प्रनतवेदन सम्मको 

बाँकी मध्ये पेश्की 

१. s}nfz ufFpkfnlsf मकवानपुर 27571 0 0 0 0 27571 29668 57239 600 

 


