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Serving the Nation and the People 
 

 

 

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

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

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

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

public funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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श्री अध्र्क्षज्रू्,  

िािोपानी गाउँपातलका, जमु्ला। 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् ऐन ,२०७५ को दफा २०(३) र दफा 
२२ प्रर्ोजनकोलातग अनरुोध छ । 

 

 

                                                                (नारार्र् एम.तस.) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 

बोधाथााः  
श्री संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्, 

तसंहदरबार काठमाडौं; -प्रतिवेदन संलग्न छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 
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http://www.oagnep.gov.np/


 
 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

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

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

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

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

िािोपानी गाउँपातलका, जमु्ला। 

कैर्फर्ि सर्हिको रार्  
हामीले िािोपानी गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससंग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर् िथा लेखा 
र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको 
२०७7 आषाढ मसान्िमा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससंग सम्बर्न्धि अन्र् तबबरर्ले स्थानीर् 
िहसंग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथा अवस्था र्चरर् गदाछ ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
1. लेखापरीक्षर्बाट रु 46 लाख 85 हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु 10 लाख 4 हजार, प्रमार् कागजाि पशे 
गनुापने रु 13 लाख तनर्तमि गनुापने रु. 5 लाख 65 हजार  पेश्की बाँकी रु 18 लाख 16 हजार रहेको छ ।   
2. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०78।०2।०1 मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्रतिकृर्ा 
सर्हिको प्रमार् कागजाि पेश हनु नआएकोले बेरुज ुफर्छ्यौट नभइ कार्म व्र्होराको अन्िीम प्रतिवेदन पाना 15 (पन्र) को र्सैसाथ 
संलग्न छ । 

3. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्कीन 
हनु ेकुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नपेालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्संग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िह 
संग हामी स्विन्र छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका 
लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   
र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु बमोर्जम सही 
र र्थाथा हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गर्ल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि 
स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ुगने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्ापातलका, 
अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   
र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन उर्चि आश्वस्ििा 
प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्संग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै 
प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउन सक्न े तनर्िििा भने हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने 
आतथाक तनर्ार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु े र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू 
रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  

                                                                (नारार्र् एम.तस.) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 
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श्री िािोपानी गाउँपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

2076/77 

 

पररचर् : स्थातनर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थातनर् शासन पर्द्तिलाई सढृुढ गरी स्थातनर् िहमा र्वधार्र्क,कार्ाकारीर्र् र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई सस्थथागि गना र स्थातनर् सरकारको संचालन गने उदेश्र्ले र्स गाउंपातलकाको स्थापना भएको 
हो । स्थातनर् सरकार संचालन गने हरेक कार्ामा सहकारीिा,सह-अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवधान गनुा र स्थातनर् 
सरकारको हरेक काममा जनसहभातगिा,उिरदार्र्त्व,पारदर्शािा सतुनर्िि गरी नागरीकहरुलाई लाभको र्विरर्मा सलुभ 
र गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा नै गाउंपातलका स्थापनाको उदेश्र् हो । कर्ााली प्रदेशमा अवर्स्थि र्स गाउंपातलका 
अन्िगाि 8 वडा 41 सभा सदस्र् रहेका छन । कुल 526.6 ब.र्क.मी क्षेरफल ओगटेको र्स गाउंपातलकाको 
जनसंखर्ा 14638 जना रहेको छ ।  
स्थानीर् संर्चि कोष : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोर्जम र्स पातलकाले र्वर्त्तर् 
हस्िान्िरर्बाट प्राप्त अनदुान िथा सहर्िा, आन्िररक आम्दानी र स्थानीर् सरकारबाट सञ्चालन भएको आर्ोजनाहरु 
समेिको आर्व्र्र् र्हसाबको आतथाक वषा २०७6।७7 को समग्र संर्चि कोषको संर्क्षप्त अवस्था तनम्नबमोर्जम रहेको 
छाः 
तस 
न  आर् िफा       

तस 
न  व्र्र् िफा       

  र्ववरर्    रकम रु    र्ववरर्  रकम  रकम रु  

१ गि वषाको र्जम्मेवारी        चाल ुखचा      

  क वैक  ३७२३३४०३ ४०४२१७७२ १ क गा पा    

१२९०७२५२
० 

  आन्िररक आम्दानी  ३०१६०००     आतथाक र्वकास  २२३२९९४   

  धरौर्ट अ ल्र्ा  १७२३६९     सामार्जक र्वकास  ६५०५९६७२   

          पवुााधार र्वकास  १००००००   

२ र्वर्त्तर् समातनकरर्        सशुासन  ४४०००००   

  

 क र्वर्त्तर् 
समातनकरर्  नेपाल 
सरकार  ९८८००००० 

१०८८३१००
०   कार्ाालर् सञ्चालन  ५६३७९८५४   

  ख प्रदेश सरकार  १००३१०००     ख    सर्घर् सरकार चाल ु १२६८२८७५१ 

१२६८२८७५
१ 

३  राजश्व बाडफाट    ४८९८७०१०   ग     प्रदेश चाल ु ३००००० ३००००० 

  सर्घर् सरकार  ४८९८७०१०   २ मखुर् मर्न्र कार्ाक्रम  ० ५४३२००० 

  प्रदेश सरकार  ०     क  थलाले ग्रा स  ३९७८०००   
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आजान  ९५४०००   
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  संर्घर् सरकार  ०   ३ पवााधार र्वशेष कार्ाक्रम  ११०००००० ११०००००० 
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राष्ट्रर् पररचर् पर िथा 
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दफा भौचर, तमति र व्र्होरा बेरुज ुरकम 

1.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले 
आफ्नो कार्ाालर्वाट सम्पादन गररने कार्ा तमिव्र्र्ी, प्रभावकारी, तनर्तमििा र दक्षिापरु्ा ढंगवाट 
सम्पादन गना र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसतनर् वनाउन िथा प्रचतलि कानून वमोर्जम कार्ा 
सम्पादन गना आ–आफ्नो कामको प्रकृिी अनसुारको आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरी 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुने व्र्वस्था छ  । कार्ाालर्वाट आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरेको छैन 
कार्ाालर्को आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीको मूल्र्ाङ्कन गदाा देर्खएका व्र्होराहरु तनम्न छन ्। 

 र्जन्सी तनरीक्षर् गरी प्रतिवेदन िर्ार गरेकोमा उल्लेख भए बमोर्जम परुाना सामान ममाि 
सम्भार र तललाम तबक्री गरेको छैन, 

 मूल्र् नखलेुका परुाना मालसामानको मलु्र् खलुाई राखेको छैन, र्जन्सी खािा हालको ढांचामा 
नराखेको । 

 ईन्धन खचा तनर्न्रर्को लागी सवारी साधनहरुको लगबूक िथा प्रर्ोजनको प्रमार् कागजाि 
ब्र्बस्थीि  नभएको ।   

 खररद आवस्र्किाको पर्हचान गरी खररद कार्ा गनाको लागी खररद ईकाई गठन नभएको । 

 दैतनक भ्रमर् भत्ता भकु्तानी गरेकोमा भ्रमर् अतभलेख िथा भ्रमर्को उर्द्शे्र् अनसुारका भ्रमर् 
प्रतिवेदन ददने गरेको छैन । 

 दैतनक कार्ासम्पादन र्ववरर्, कमाचारी दस्िखि नमनुा फाराम नराखेको, 

 दैतनक भ्रमर् भत्ता भकु्तानी गरेकोमा भ्रमर् अतभलेख िथा भ्रमर्को उरे्द्श्र् अनसुारका भ्रमर् 
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दफा भौचर, तमति र व्र्होरा बेरुज ुरकम 

प्रतिवेदन ददने गरेको छैन 

2.  खररद र्ोजनााः- सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 8(1) मा सावाजतनक तनकार्ले वार्षाक 
दस लाख रुपैंर्ाँभन्दा बढी रकमको खररद गनुापने भएमा वार्षाक कार्ाक्रम िथा बजेट िर्ार गदाा 
आगामी आतथाक वषामा गने वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ ।कार्ाालर्ले तनर्मानसुार 
वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गरेको देर्खएन ।  

3.  स्वीकृि लेखा ढाचँााः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले 
तनधाारर् गरे बमोर्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचा र्शषाक सम्बर्न्ध व्र्वस्था अवलम्बन 
गनुापने िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोर्जमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने 
व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट २०७६।२।१९ मा स्वीकृि भएको नेपाल 
सावाजतनक क्षेर लेखामानमा आधाररि ढाँचामा प्रतिवेदन िर्ारी िथा लेखाङ्कन गरेको नपाईएएकोले 
गाउँपातलकाले आर् िथा व्र्र्को लेखा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट स्वीकृि लेखा ढाँचामा 
राख्नपुदाछ । 

 

3.1 र्जम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा गि र्वगिको बाकँी, र्स वषा प्राप्त र खचा 
भएको रकम स्पष्ट देर्खने गरी र्हसाब राख्न े र र्जम्मेवारी एर्कन गनुापदाछ । िर स्थानीर् िहको 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनअनसुार गि वषाको अन्त्र्मा रु 37233000 मौज्दाि कार्म भएकोमा र्ो 
बषाको शरुुमा रु. 37405369 र्जम्मेवारी सारेको देर्खर्ो । जस अनसुार लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा 
उल्लेख भएको भन्दा रु. 172369 बढी र्जम्मेवारी सरेको सम्बन्धमा र्र्कन गनुापने देर्खएको 
रु......... 172369 

4.  एकीकृि आतथाक संकेिाः सरकारको आम्दानी, खचा र सम्पर्त्त िथा दार्र्त्वलाई अन्िराार्ष्ट्रर् मानदण्ड 
अनरुूप बनाउने उदे्दश्र्ले महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट आतथाक वषा २०७४।७५ देर्ख स्थानीर् 
िहमा लाग ुहनेु गरर एकीकृि आतथाक संकेि, िथा वगीकरर् र व्र्ाखर्ा, २०७४ िर्ार गरर कार्ाान्वर्न 
गररएकोमा गाउँपातलकाले सो बमोर्जम लेखा राखेको पाईएन । अिाः गाउँपातलकाले एकीकृि आतथाक 
संकेि, िथा वगीकरर् र व्र्ाखर्ा, २०७४ बमोर्जम राजश्व िथा खचा संकेि अनसुार लेखा राख्नपुदाछ । 

 

5.  मध्र्कालीन खचा संरचनााः अन्िर–सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन,२०७४ को दफा १७ मा स्थानीर् 
िहले सावाजतनक खचाको र्ववरर् िर्ार गदाा आगामी िीन आतथाक वषामा हनेु खचाको प्रक्षेपर् सर्हि 
देहार्को र्ववरर् सर्हि मध्र्कालीन खचा संरचना िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले उक्त 
बमोर्जम खचाको मध्र्कालीन खचाको संरचना िर्ार नगरेकोले सावाजतनक खचाको अनमुातनि र्ववरर् 
िर्ार गदाा मध्र्कालीन खचा संरचना समेि िर्ार गनुापदाछ । 

(क) प्रस्िार्वि र्ोजनाको उदे्दश्र्, 

(ख) प्रस्िार्वि र्ोजनाको लातग सम्भाव्र्िा अधर्र्न गना वा खचा छुटर्ाउन आवश्र्किाको पषु्ट्याई, 

(ग) प्रस्िार्वि र्ोजना कार्ान्वर्न हनु सक्ने आतथाक वषा र त्र्सपतछका दईु आतथाक वषामा प्राप्त हनु 
सक्ने प्रतिफल र उपलर्ब्ध, 

(घ) प्रस्िार्वि र्ोजना लागू गना आवश्र्क पने खचाको र्ववरर्, 

(ङ) खचा व्र्होने स्रोि र खचा गररएको रकमबाट प्राप्त हनु सक्ने प्रतिफल र उपलर्ब्धको प्रक्षेपर्,  

(च) प्रस्िार्वि र्ोजनाको मध्र्म अवतधको खचाको रर्नीति र त्र्सको वार्षाक  खचासँगको िादाम्र्िा, 
(छ) सञ्चातलि र्ोजना भए गि आतथाक वषामा छुयाइएको खचा अनसुार लक्ष्र् हातसल भए नभएको 
र्थाथा र्ववरर् । 

 

6.  वार्षाक प्रतिबेदनाः- आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व सम्बर्न्ध तनर्मावली, २०77 को तनर्म 
35 बमोर्जम प्रत्रे्क कार्ाालर्ले आतथाक वषा समाप्त भएको ३ मर्हना तभर वार्षाक प्रतिबेदन िर्ार गरी 
मन्रालर्, र्वभाग, कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउन ुपने व्र्वस्था रहेकोमा वार्षाक प्रतिबेदन  
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िर्ार गरेको छैन । तनर्मको पालना गरी वार्षाक प्रतिबेदन िर्ार गनुापदाछ । 
7.  चौमातसक र्ववरर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(५) मा स्थानीर् िहले स्थानीर् 

सर्ञ्चि कोषमा भएको आर् व्र्र्को चौमातसक र्शषाकगि र्ववरर् िर्ार गरी संघीर् अथा मन्रालर्, प्रदेश 
अथा मन्रालर्, िथा रार्ष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोगमा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालरे् 
चौमातसक र्ववरर् िोर्कएको तनकार्मा पठाएको देर्खएन । अिाः काननुको पररपालना हनुपुदाछ । 

 

8.  अवकाश कोषाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ मा स्थानीर् िहका कमाचारीले 
तनजको सेवा शिा सम्बर्न्ध कानून बमोर्जम अवकाश हुँदा प्राप्त गने र्ोगदानमा आधाररि उपदान वा 
तनवतृ्तभरर्, औषतध उपचार लगार्िका सरु्वधा उपलब्ध गराउनका लातग प्रत्रे्क कमाचारीले खाईपाई 
आएको मातसक िलबबाट दश प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी 
जम्मा गने गरी एक अवकाश कोष स्थापना गनूापने व्र्वस्था छ । स्थानीर् सेवाका कमाचारी अवकाश 
हुँदा कानून बमोर्जम पाउने र्ोगदानमा आधाररि उपदान वा तनवतृ्तभरर्, औषतध उपचार लगार्िका सबै 
सरु्वधा उपलब्ध गराउन एक अवकाश कोष स्थापना गनुापदाछ । 

 

9.  कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेखाः सावाजतनक खररदमा कर्न्टन्जेन्सी रकम खचालाइा व्र्वर्स्थि गने 
तनदेर्शका, २०७४ बमोर्जम कर्न्टन्जेन्सी खचा जनाउँदा सम्बर्न्धि ठेक्काको नापी र्किाबमा खचा प्रर्वष्ट 
गनुापने र ठेक्कागि खचाको अतभलेख राख्न ेव्र्वस्था गरे िपातन कार्ाालर्ले सो अनरुूप अतभलेख राखेको 
पाइाएन । स्वीकृि तनदेर्शकाको पालना गनुापदाछ ।  

10.  आन्िररक लेखापरीक्षर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(2) मा स्थानीर् िहले 
कानून बमोर्जम आफ्नो आर् र व्र्र्को आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ु पने िथा आतथाक कार्ार्वतध 
िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३४ मा स्थानीर् िहले लेखा िथा आतथाक कारोवारको 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका आधारमा आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउनपुने 
व्र्वस्था छ ।कार्ाालर्ले आतथाक वषा 2076/77 को आन्िररक लेखापरीक्षर् गराएको देर्खएन 
।अिाः तनर्मानसुार कार्ाालर्ले आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ुपदाछ । 

 

11.  लेखापरीक्षर् सतमतिाः- आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 2076 को दफा 34(3) मा 
स्थानीर् िहले लेखापरीक्षर्को प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोर्जम सधुार भए/नभएको परीक्षर् गना िथा 
आवश्र्क कारबाही गना लेखापरीक्षर् सतमति गठन गनुा पने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले उक्त सतमति 
समेि गठन नगरेकोले िोर्कए बमोर्जम सतमति गठन गरी गि र्वगिका लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमातथ 
कारवाही गरर आतथाक अनशुासनमा सधुार गनुापने देर्खन्छ ।  

12.  र्ववरर् सावाजतनकाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(३) मा प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिले गाउँपातलकाको कोषबाट खचा भएको रकमको चौमातसक प्रगति त्र्स्िो अवतध समाप्त भएको 
पन्र ददनतभर कार्ापातलकाको बैठकमा पेश गनुापने िथा दफा ७६(४) मा आफ्नो आर् र व्र्र्को 
र्ववरर् प्रत्रे्क मर्हनाको साि गिेतभर सावाजतनक गनुापने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले खचाको प्रगति 
र्ववरर् िथा आर्-व्र्र्को र्ववरर् सावाजतनक गरेको देर्खएन । अिाः काननु बमोर्जम प्रगति र्ववरर् 
कार्ापातलकामा पेश गने िथा आर्-व्र्र्को र्ववरर् सावाजतनक गनुापदाछ । 

 

13.  र्ोजना छनौटाः स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना िथा वजेट िजुामा ददग्दशान, २०७४(पररमार्जाि) को बुंदा नं. 
३ मा गाउँपातलकाले वार्षाक र्ोजना िथा बजेट िजुामा गदाा तनम्न तबषर्लाई प्राथतमकिा ददन ुपने उल्लेख 
छ । 

(क) आतथाक र्वकास िथा गररबी तनवारर्मा प्रत्र्क्ष र्ोगदान परु्ााउने, 

(ख) उत्पादनमूलक िथा तछटो प्रतिफल प्राप्त गना सर्कने, 

(ग) जनिाको जीवनस्िर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने, 

(घ) स्थानीर् सहभातगिा जटु्ने, स्वमंसेवा पÞररचालन गना सर्कने िथा लागि कम लाग्ने, 

(ङ) स्थानीर् स्रोि साधन र सीपÞको अतधकिम प्रर्ोग हनेु, 
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(च) मर्हला, बालवातलका िथा र्पछतडएका क्षेर र समदुार्लाई प्रत्र्क्ष लाभ पगु्ने, 

(छ) लैंतगक समानिा र सामार्जक समावेशीकरर् अतभबरृ्द्ी हनेु, 

(ज) दीगो र्वकास, वािावरर्ीर् संरक्षर् िथा सम्वद्र्धन गना सघाउ परु्ााउने, आदी । 

गाउँपातलकाले र्वतभन्न टुके्र र्ोजनाहरुको सञ्चालन गरेको देर्खन्छ, गाउँपातलकार्द्ारा 5 लाखभन्दा कमका 
५5 भन्दा बढी र्ोजनाहरु सञ्चालन गरेको छन ्। र्स्िो प्रकृतिका र्ोजनाहरुको लातग आतथाक, मानवीर् 
साधनहरुको लागिको िलुनामा प्राप्त प्रतिफल न्रू्न हनेु िथा दीगो र्वकासमा समेि टेवा नपगु्ने देर्खन्छ । 
अिाः कार्ाालर्ले उपलब्ध स्रोि साधनहरुलाई तमिव्र्र्ी िररकाले पररचालन गरी प्रभावकारी रुपले उच्चत्तम 
प्रतिफल प्राप्त गने िथा वार्षाक र्ोजना िथा बजेट िजुामा गदाा उल्लेर्खि तनदेर्शकाको कार्ाान्वर्नमा ध्र्ान 
ददनपुदाछ । 

14.  सम्पर्त्तको संरक्षर्ाः-स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा स्थानीर् िह िथा दफा ९८ 
मा र्जल्ला सभाले आफ्नो क्षरे तभरको सम्पर्त्तको रेखदेख, ममाि सम्भार गनुापने व्र्वस्था छ । र्स 
गाउँपातलका अन्िगािका वडाको स्वातमत्वमा रहेको भवन, जग्गा, सवारी साधन, फतनाचर, र्वद्यिुीर् सामान 
लगार्िका सम्पर्त्तको मूल्र्ांकन समेि देर्खने गरी अतभलेख अद्यावतधक गरेको छैन । कूल मूल्र् 
खलु्नेगरी स्वातमत्वमा रहेका सम्पर्त्तको अद्यावतधक अतभलेख िर्ार गरी सम्पर्त्त लेखांकनलाई सदुृढ 
गनुापने देर्खएको छ ।  

 

15.  नक्सा पासाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा कसैले पतन गाउँपातलका वा 
नगरपातलकाबाट नक्सा पास नगराई भवन तनमाार् गना नहनेु, दफा २८ मा गाउँपातलका वा गाउँपातलका 
क्षेरमा भवन तनमाार् गना चाहने व्र्र्क्त वा सरकारी कार्ाालर्ले भवन तनमाार् गने अनमुतिको लातग 
भवनको नक्सा सर्हिको िोर्कएको ढाँचामा गाउँपातलका वा नगरपातलका समक्ष दरखास्ि ददनपुने, दफा 
३१ मा गाउँपातलका वा नगरपातलकाले सो दरखास्ि उपर जाँचवझु गने िथा दफा ३३ िथा ३४ 
बमोर्जम भवनको नक्सा सर्हि भवन तनमार्ा गना अनमुति ददनपुने उल्लेख भएकोमा र्स गाउँपातलका वा 
नगरपातलकाको क्षेरमा भवन तनमाार् गने कुनै पतन व्र्र्क्त वा सरकारी कार्ाालर्लाई भवन तनमाार्को 
अनमुति ददने गरेको देर्खएन । र्सवाट व्र्वर्स्थि भवन तनमाार्मा असर परेको छ भने गाउँपातलकाको 
आर्स्रोिमा पतन प्रभाव पारेकोले नक्सा पास गने व्र्वस्था अवलम्वन गनुापने देर्खन्छ ।  

16.  श्रोि अनमुान िथा वजेट तसमााः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६  वमोर्जम 
गाउँपातलकामा प्राप्त हनेु आन्िररक आर्, राजश्व वाँडफाँडवाट प्राप्त हनेु रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् 
आर्को प्रक्षेपर् िथा सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र वजेट तसमा तनधाारर् गना ४ सदस्र्ीर् सतमति 
गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षेपर्, सन्ितुलि र्विरर्मा वजेट तसमा तनधाारर्, वजेट 
िथा कार्ाक्रमको प्राथतमर्ककरर्, वजेट िजुामा मागादशान गनुापने र कार्ापातलकामा पेश गने काननुी 
व्र्वस्था रहेकोमा र्वषर्गि क्षेर िथा पूवााधार क्षरेमा रकम र्वतनर्ोजन गरी र्ोजना छनौट िथा सोको 
प्राथतमकीकरर् गरी आंर्शक रुपमा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएिा पतन ठुला पूवााधार क्षरेलाई वजेटको 
प्राथतमकिामा राखेको देर्खएन । साना, ठुला, मझौला पूवााधार क्षेरको र्वकासमा वजेट व्र्वस्थापन गरी 
आगामी ददनमा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । गाउँको प्राथतमक आर्ोजना कून कून 
हनु प्रक्षेपर् गरी वजेट िथा श्रोिको प्राथतमकिा िर्ार गरी र्ोजना कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन आवश्र्क छ 
।  

17.  र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिबेदनाः- आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, 2077 को तनर्म 
९९ बमोर्जम िर्ार गररएको र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेर्खि तललाम तबक्री गनुापने र्जन्सी 
मालसामान तनर्म 106 बमोर्जम एक मर्हनातभर प्रर्क्रर्ा शरुु गनुापने िथा तनर्म 99(4) बमोर्जम 
ममाि सम्भार गनुापने मालसामानको हकमा तिन मर्हनातभर ममाि सम्भार गररसक्न ु पने व्र्वस्था छ 
।कार्ाालर्बाट प्राप्त र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिवेदन बमोर्जम तललाम तबक्री िथा ममाि सम्भार गनुापने कार्ा  
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नगरेकोले तनर्मानसुार गनुापने देर्खन्छ । 
18.  सम्पर्त्त हस्िान्िरर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनसुार 

र्वषर्गि कार्ाालर्को चल–अचल सम्पर्त्त, दार्र्त्वको अतभलेख गरी, गाउँपातलकामा स्विाः हस्िान्िरर् 
हनेु व्र्वस्था छ  । र्सरी हस्िान्िरर् हनेु सम्पूर्ा सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगिखािा २०७५ 
असार मसान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार गरी प्रतिबेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था गरेकोमा कार्ापातलकाले 
वडागिसमेि सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि िर्ार नगरेको, कम्प्र्टुर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोबाईल 
फोन सेट र अन्र् फतनाचर जस्िा मूल्र्वान सामानहरु गाउँपातलकाको मूल र्जन्सी खािामा र्जम्मेवारी 
सारेको  पाईएन । र्सरी र्जन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा र्जन्सी मालसामानहरु हराउन, 

र्हनातमना हनु सक्ने हुँदा खररद गररएका मालसामानहरुको प्रकृति अनसुार सम्बर्न्धि र्जन्सी खािामा 
आम्दानी जनाई र्जन्सी खािा अद्याबतधक गनुापदाछ । वडा, स्वास््र्, र्शक्षा, सेवा केन्द्र, कार्ापातलका 
लगार्िको सम्पर्त्तलाई एर्ककृि गररनपुदाछ ।  

19.  सरुको प्रर्ोगाः गाउँपातलकाहरुलाई Sub National Tresury Regulatory Application (SUTRA) प्रर्ोग गरी 
लेखा राख्न ेतनदेशन भए अनसुार र्स आतथाक वषामा लाग ुगरेको भएिापतन र्वषर्गि मन्रालर्बाट प्राप्त 
बजेट सरुमा प्रर्वष्ट नगरेको, गि वषाको मौज्दाि रकम अ.ल्र्ा. नतभडेको, स्रोिगि अनमुान बजेट सरुमा 
प्रर्वष्ट गरेकोमा अर्न्िम बजेट सोही मानेको हुँदा  मौज्दाि रकम घटी/बर्ढ देर्खएको र कार्ाालर्ले 
सरुबाट गोश्वारा भौचर मार उिार गरी अन्र् र्ववरर् प्रर्वष्ट नगरेको कारर्ले म.ले.प.फा.नं.२७५ र 
२७२ तभडान नभएको अवस्था छ ।  डाटा प्रर्वष्ट गरी वार्षाक प्राप्ती िथा भकु्तानीको र्हसाव तमलान 
गनुापदाछ ।  

20.  डोर हार्जरी फाराम तनर्न्रर् खािााः कार्ाालर्ले डोर हार्जरी फाराम तनर्न्रर् खािा म.ले.प.फा.नं.१७५ 
राख्न े गरेको छैन भने डोर हार्जरी फाराममा तसलतसलेवार नम्बर कार्म गरी राखेको समेि छैन । 
र्सले गदाा आर्ोजनामा के कति डोर हार्जरी फारामहरु को,कसको नाममा र कुन कामको लातग कर्हले 
जारी भए िथा डोर हार्जरी फारम जारी गनुाको उदे्दश्र् अनसुार काम भए नभएको र्थाथा मूल्र्ाकन गने 
अबस्था रहेन । डोर हार्जरी तनर्न्रर् खािा राखी मागफारामको आधारमा नम्बरवाइज जारी गरी 
िोर्कए अनसुार काम भए नभएको अनगुमन मूल्र्ाकन गने व्र्बस्था हनु ुआवश्र्क देर्खन्छ ।    

21.  सामार्जक परीक्षर्ाः- पातलकाले सावाजतनक परीक्षर् अन्िगाि र्ोजना संचालन, कार्ाान्वर्न र 
कार्ाप्रर्क्रर्ामा पारदर्शािा र जवाफदेर्हिाको वरृ्र्द् गना सावाजतनक परीक्षर् सम्बर्न्ध उपभोक्ता सतमति 
पररचालन तनदेर्शका बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुनेमा ल्र्ाएको देर्खएन । सावाजतनक परीक्षर् सम्बर्न्ध 
ढाँचा िोकी कार्ाान्वर्नमा नल्र्ाएकोले र्ोजनामा सावाजतनक परीक्षर् हनु सकेको पाइएन । पातलकाले 
केही ठूला र्ोजनाहरू छनौट गरी सामार्जक परीक्षर्को व्र्वस्था समेि कार्ाान्वर्न गरेको देर्खएन । 
पातलकाबाट संचातलि सबै पुजँीगि एवं चाल ुर्ोजनामा तनदेर्शका बनाई िोकेको ढाचँा अनरुुप सावाजतनक 
परीक्षर् गराउने कार्ा गनुापने देर्खन्छ ।  

 गाउँपातलका पूजँीगिाः  

22.  खचाको पषु्ट्याईाः-31-076/11/08, आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, 2077 को 
तनर्म 39(5) बमोर्जम खचा लेख्न ुअर्घ त्र्स्िो खचा परु्ष्ट गने तबल, भरपाई संलग्न गरी रीि पगेु वा 
नपगेुको जाँच गरी भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ ।कार्ाालर्को बैंक नगदी र्किाबबाट नमूना छनौट गरी 
हेदाा रु.1000000.00 खचाको पषु्ट्याई गने कागजाि, तबल भरपाई पेश नभएकोले खचाको कागजाि पेश 
हनुपुने देर्खएको रु.......................  10

00
00

0.
00

 

23.  अतग्रम आर्कराः- आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) मा बातसन्दा व्र्र्क्तले नेपालमा श्रोि भएको 
वस्ि ुआपूतिा िथा सेवा शलु्कको रकम भकु्तानी गदाा कूल भकु्तानी रकममा िोर्कए बमोर्जम अतग्रम 
आर्कर कर कट्टी गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्का वररष्ठ पश ु र्वकास अतधकृि श्री र्वष्ट्र् ुबहादरु 

9436.0
0 
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रावलले पेश्की रु 473000.00 फस्र्ौट गदाा देहार् बमोर्जमको भकु्तानीमा अतग्रम आर्कर कट्टा 
नगरी भकु्तानी ददएकोले अशलु गरी संघीर् सर्ञ्चि कोषमा दार्खला हनुपुने देर्खएको रु..............  

र्ववरर् भकु्तानी रकम अतग्रम कर 
तबग ईन्फोतसस 401063 6016.00 

जनप्रतितनधीहरुलाई अनगुमन मूल्र्ाङ्कन भत्ता 22800.00 3420.00 
जम्मा  9436.00  

 

24.  उपभोक्ता सतमति माफा ि खररदाः- सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 मा सम्बर्न्धि 
स्थानको बातसन्दा वा लाभग्राहीहरुले उपभोग गने तनमाार् कार्ा बाहेकको कार्ा गना नहनेु व्र्वस्था छ । 
कार्ाालर्ले सावाजतनक खररद ऐन तनर्मावलीको अतधनमा रही खररद कार्ा गनुापनेमा डातगवाडा तलफ्ट 
तसंचाई आर्ोजनाका उपभोक्ता सतमति माफा ि रु.2339679.00 रकमको सोलार प्र्ानल खररद गराएको 
देर्खएकोले तनर्मसम्मि नदेर्खएकोले र्स्िा प्रकृतिका कार्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ ।  

25.  ढुवानी खचााःआतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, 2077 को तनर्म 39(5) बमोर्जम 
खचा लेख्न ुअर्घ त्र्स्िो खचा परु्ष्ट गने तबल, भरपाई संलग्न गरी रीि पगेु वा नपगेुको जाँच गरी भकु्तानी 
ददनपुने व्र्वस्था छ ।कार्ाालर्ले सरु्ोदर् आ.र्व. भवन तनमाार् कार्ाका लागी सामाग्री ढुवानी वापि 
रु.15000.00 ढुवानीको पषु्ट्याई गने तबलभरपाई वेगर भकु्तानी गरेको देर्खएकोले अशलु हनुपुने 
देर्खएको रु.................. 

15000.0
0 

26.  स्वीकृि दरभन्दा बढी भकु्तानीाः185-077/03/28, कार्ाालर्ले स्वीकृि दररेट बमोर्जम लागि 
अनमुान िर्ार गरी भकु्तानी गनुापदाछ । कार्ाालर्ले देहार्का र्ोजनाहरु तनमाार्मा िोर्कएको स्वीकृि 
दररेटभन्दा बढी दररेट राखी  रु.4862.00 बढी भकु्तानी गरेकोले असलु हनुपुने देर्खएको रु....... 4862.00 

र्ोजनाको नाम स्वीकृि दररेट भकु्तानी दररेट बढी दररेट पररमार् बढी रकम 
थारमारे ददलौरी कृर्ष 
सडक तनमाार्ाः- 
Concrete work 

PCC1:2:4   

17039.60 17689.20 649.60 5.60 3638.00 

कर्ााली राजमागा-
गोप्थडा सडकाः- 
Site Clearence 

29.00 30.36 1.36 900 1224.00 

 जम्मा 4862.00  
 

27.  रकमान्िराः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 79 िथा आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2076 
को दफा 20(2) मा पूजँीगि खचाको लातग र्वतनर्ोर्जि रकम चाल ुखचामा रकमान्िर गना नपाईने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले पूजँीगि र्शषाकबाट र्वपद् व्र्वस्थापन कोषमा रु.50,00,000.00 
रकमान्िर गरेको देर्खर्ो ।अिाः चाल ु प्रकृतिको खचाको लातग पूजँीगि खचा र्शषाकबाट रकमान्िर 
गरेकोले र्स्िो प्रवतृिमा तनर्न्रर् हनुपुदाछ ।  

28.  पेश्कीाः आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, 2077 को तनर्म 50 मा चाल ु
आतथाक वषाको मसान्िसम्म पेश्की फस्र्ौट गरी सक्नपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले चाल ुआतथाक 
वषाको मसान्िसम्म म्र्ाद ननाघेको पेश्की फस्र्ौट  गना बाँकी देर्खएको रु................ 

101144
0.00 

 

k]ZsLsf] laj/0f k]zL lng] JolQm kmd{ jf sDkgL 

rfn' cf=a Dofb 

ggf3]sf] 

;flGgkftn rf}lsbf/ ejg lgdf{0f ;flGgkftn jg rf}lsbf/ ejg lgdf{0fp=; 95000 
tlnaf6f b]lv d'naf6f;Dd uf]/]6f] af6f] 

uf}td af8f 

tlnaf6f b]lv d'naf6f;Dd uf]/]6f] af6f] lgdf{0f 

p=; 63000 
rfOs'nf ;fs{ u|fld0f ;8s           M    380000 

sfof/sf]6 tfDtL u|ldn ;8s sfof/sf]6 tfDtL u|ldn ;8s  p=;= 253440 
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sflnsf cf=lj lntfsf]6 3]/af/ 

sflnsf cf=lj ejg 9nfg tyf lkmN8 lgdf{0f 

p=; 220000 

  hDdf 

1011440.0
0 

 

 प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रमाः  

29.  दोहोरो खचााः- आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, 2077 को तनर्म 41(ख) मा 
सरकारी रकम खचा गदाा आतथाक कारोवार प्रचतलि काननु बमोर्जम भए/नभएको सम्बन्धमा सतुनर्िि 
भई खचा गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले प्रधानमर्न्र रोजगार कार्ाक्रम अन्िगाि सञ्चातलि 
र्ोजनाहरुको लागि अनमुान िर्ार गदाा 3 प्रतिशि टुल्स िथा ईक्यपुमेन्ट वापिको रकम समावेश 
गरेकोमा कार्ाक्रम तनदेर्शका अनसुार थप 3 प्रतिशिले हनेु रकम रु.298872.00 थप व्र्र्भार पारी 
जम्मा खचा रु.9962414.00 लेख्नपुनेमा रु.10261286.00 खचा लेखेको पाईएकोले उपभोक्ता 
सतमतिलाई बढी भकु्तानी गरेकोको रु.298872.00 अशलु हनुपुने देर्खएको रु..... 

298872
.00 

30.  बढी भकु्तानीाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा सावाजतनक तनकार्ले प्रार्वतधक 
नाप जाँच बमोर्जम वास्िर्वक कार्ासम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ । 
कार्ाालर्ले तनर्ापानी पदमागा तनमाार्को लागी कार्ासम्पन्न प्रतिबेदन िथा उपभोक्ताको तबल अनसुार 
रु.282943.00 को काम भएको देर्खएकोमा उपभोक्ता सतमतिलाई रु.286000.00 भकु्तानी 
गरेकोले बर्ढ रकम रु.3057.00 भकु्तानी गरेकोले असलु हनुपुने देर्खएको रु...... 

 

 

 

 

 

3057.0
0 

 गाउँपातलका चाल ुिफा    

31.  कमाचारीको चाडपवा खचााः-381/077/1/30 र 402/2077/2/6 तनजामति सेवा तनर्मावली, 
2050 मा कमाचारीले आफ्नो रीति र परम्परा अनसुार मखुर् पवा र्ो हो भतन तनबेदन ददएमा सोही 
वषाको सोही पवालाई चाडपवा मानी पवा खचा भकु्तानी गने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले र्ो वषा तनर्कु्ती 
पाएका देहार्का कमाचारीहरुलाई तनजहरुको तनबेदन अनसुार चैि दशै मखुर् पवा हो भतन दार्व अनसुार  
चाडपवा खचा भकु्तानी गरी पनुाः साि मर्हनापतछ 077 असोजमा पतन भकु्तानी गरेको देर्खएकोले नपाउने 
चाडपवा खचा भकु्तानी गरेकोले असलु गरी दार्खला गनुापने रु...... 

183190
.00 

 कमाचारीको नामथर र पद पवा खचा  
अतधकृि छैटौ  श्री तडल्ली बढुा  35990.00 

अतधकृि छैटौ  श्री ओम बहादरु चन्द  35990.00 

सहार्क पांचौ श्री र्शवराज न्र्ौपाने  28200.00 

सहार्क पांचौ श्री केशव पाण्डे  28200.00 

सहार्क पाँचो श्री अंगि सेजवुाल  28200.00 

सहार्क चौथो श्री चक्रलामा  26610.00 
जम्मा 183190.00  

 

32.  अतग्रम कराः- 490/2077/3/18 आर्कर ऐन, 2058 को दफा 87 मा पाररश्रतमक कर लाग्ने 
आर्मा रकम भकु्तानी गदाा िोर्कए बमोर्जम अतग्रम आर्कर कट्टा गरी भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ । 
कार्ाालर्ले देहार्का कमाचारीहरुलाई र्फल्ड भत्ता भतन भकु्तानी गरेकोमा अन्र् भकु्तानी मा लाग्ने 15% 
कर कट्टा नगरेकोले असलु गरी दार्खला गनुापने रु .. 

45900.
00 

 पद र नाम  भकु्तानी रकम  15% कर रकम  
ईर्न्जतनर्र श्री तडल्ली बढुा  42500.00 6375.00 
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सव ईर्न्जतनर्र श्री तिथा राज डागी  102000.00 15300.00 

सव ईर्न्जतनर्र श्री धन प्रसाद चौलागाई  59500.00 8925.00 

खा.पा.स.टे श्री तिलचन्द्र उपाध्र्ार्  102000.00 15300.00 

जम्मा 306000.00 45900.00  
33.  अतग्रम कराः- आर्कर ऐन, 2058 को दफा 87 मा पाररश्रतमक कर लाग्ने आर्मा रकम भकु्तानी गदाा 

िोर्कए बमोर्जम अतग्रम आर्कर कट्टा गरी भकु्तानी ददन ु पने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले देहार्का 
कमाचारीहरुलाई र्फल्ड भत्ता भतन भकु्तानी गरेकोमा अन्र् भकु्तानी मा लाग्ने 15% कर कट्टा नगरेकोले 
असलु गरी दार्खला गनुापने रु .. 

19695.
00 

 भौ नं र तमति  र्ववरर्  भकु्तानी रकम  कर रकम  

583/077/3/30 उपाध्र्क्ष श्री गंगादेवी उपाध्र्ार् समेि जना 
15 लाई अनगुमन भत्ता भकु्तानी  

114200/- 
17130.00 

110/077/3/15 स्वास््र् संर्ोजक श्री कमल तसंह कठार्िको 
पेश्की फस्र्ौट रु 160000/- गरेकोमा 
कट्टी कर रु 2565 दार्खला नगरेको  

160000.00 

2565.00 

 जम्मा  19695.00 

 

 

 

 

 

 

34.  अतग्रम आर्कर (गो.भौ.नं.192/077/3/29) आर्कर ऐन, 2058 को दफा 88 मा कर लाग्ने 
आर्मा रकम भकु्तानी गदाा िोर्कए बमोर्जम अतग्रम आर्कर कट्टा गरी भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ । 
कार्ाालर्ले जन जातग्रि आधारभिू र्वद्यालर् जमु्लालाई र्वद्यालर् पवुााधार तनमाार् कार्ाको फाईनल र्वल 
रु.1600000.00 को भकु्तानी गदाा पेश भएका भ्र्ाट र्वल रु.630749.00 (भ्र्ाट समेि) को 
तनर्मानसुार 1.5 प्रतिशिले हनेु अग्रीम कर रु.8373.00 असलु गरी दार्खला गनुापने देर्खएको रु. 

8373.0
0 

35.  पाररश्रतमक कराः- आर्कर ऐन, 2058 को दफा 87 मा पाररश्रतमक कर लाग्ने आर्मा रकम भकु्तानी 
गदाा िोर्कए बमोर्जम अतग्रम आर्कर कट्टा गरी भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले देहार्का 
कमाचारीहरुको पाररश्रतमक आर्मा लाग्ने कर कट्टा नगरेको देर्खएकोले असलु गरी राजस्व दार्खला 
गनुापने रु .. 

141867
.00 

कमाचारीको नाम  वार्षाक आर् रकम  छुट रकम  कर र्ोग्र् रकम  लाग्ने कर रकम  

अतधकृि छैटौ श्री 
अंगराज डागी  

689958.00 595976.00 93782.00 9378.00 

अतधकृि सािौ श्री 
तमलन बढुथापा  

770315.00 609574.00 160741.00 22148.00 

तब.नी  श्री छाँर्ादत्त 
चौलागाई  

806156.00 687632.00 118524.00 13704.00 

अतधकृि छैटौ श्री र्वष्ट्र् ु
रावल  

772770.00 657734.00 115036 13007.00 

स्वा.सं  श्री गरुु 770324.00 658856.00 111468.00 11033.00 
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प्र.चौलागाई   

 श्री नेरराज तगरी  740978.00 724616.00 16362.00 818.00 

सू.प्र.अ श्री  ऋर्षकेश 
उपाध्र्ार्   

641178.00 500000.00 141178.00 18235.00 

अतधकृि छैटौ श्री 
मर्र्कृष्ट्र् उपाध्र्ार्  

706898.00 598856.00 108042.00 9868.00 

अतधकृि छैटौ श्री 
रामबहादरु भण्डारी  

706898.00 640856.00 66042.00 4204.00 

अतधकृि छैटौ श्री 
तनमाला महि  

706898.00 598856.00 108042.00 9976.00 

अतधकृि छैटौ श्री 
परु्ीमा रावल  

706898.00 598856.00 108042.00 9880.00 

अतधकृि छैटौ श्री 
र्शवराज न्र्ौपाने  

706898.00 598856.00 108042.00 9676.00 

तस.अ.हे व  श्री 706898.00 598856.00 108042.00 9940.00 
जम्मा 141867.00  

36.  पेश्की बाकँीाः- आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व सम्बर्न्ध तनर्मावली, २०77 को तनर्म 50 
बमोर्जम 2077 आषाढ मसान्ि तभर फस्र्ौट हनेु गरी देहार्का कमाचारीहरुलाई उपलब्ध गराएको 
पेश्की रकम लेखापरीक्षर् अवतध  सम्म पतन फस्र्ौट नभई बाँकी देर्खएको रु .. 

804000
.00 

 कमाचारीको पद र नाम थर पेश्की रकम 

हेल्थ अतसषे्ट श्री कमल तसंह कठार्ि  100000.00 

सहार्क श्री र्वष्ट्र् ुप्रसाद देवकोटा  100000.00 
सहार्क श्री सरुि बहादरु शाही  600000.00 
सहार्क श्री नवराज चौलागाई  4000.00 

जम्मा 804000.00  

 

37.  आन्िररक आम्दानीाः- गाउँपालीकाले र्ो आतथाक वषा 2076/077 का लागी अनमुातनि जम्मा वजेट 
िर्ारी गदाा आन्िररक श्रोि िफा  कर िथा राजस्ववाट आर्को अनमुान लक्ष्र् िर्ार गरेकोमा अनमुानको 
िलुनामा आम्दानी कम भएको पाइर्ो । उठन नसक्ने क्षेरमा राजश्व वढी प्रक्षेपर् गने कार्ावाट 
गाउँपातलकाले सभेक्षर् नगरी हचवुामा तनर्ार् गने गरेको छ । आम्दानीका स्रोि पर्हचान गरी राजश्व 
अनमुान गनुापदाछ । 

 

37.1.  राजस्व अतभलेख िथा असलुी र दार्खला – आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०76 मा 
राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउने र्जम्मेवारी कार्ाालर् प्रमखुको हनेु 
व्र्वस्था रहेको छ । कार्ाालर्बाट बैंक स्टेटमेन्टका आधारमा राजस्वको आतथाक र्ववरर् िर्ार पारी 
र्वतभन्न र्शषाकहरुमा गरी असलुी र दार्खला देखाएको छ । स्थानीर् िहका कुनैपतन वडावाट राजस्व 
आम्दानी अतभलेख र स्थानीर् तनकार् संर्चि कोषमा दार्खला गरेको अतभलेख रर्जष्टर दैतनक राजस्वको 
आम्दानी खािा (म.ले.प.फा.नं 102) राजस्वको/आम्दानीको र्शषाकगि खािा  (म.ले.प १०4) 
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राजस्व/आम्दानीको दैतनक नगद प्राप्त गोश्वारा खािा (म.ले.प.फा नं १०7) राजस्वको /आम्दानीको 
लगि र असलुी प्रतिबेदन (म.ले.प.फा.नं 113) नराखेको िथा प्रर्वष्ट र जोड जम्मा नगरेको कारर् 
अतथाक तबवरर्मा देखाएको रकम दठक छ भतन एर्कन साथ परीक्षर् गना सर्कएन । रर्जष्टरमा अतभलेख 
नराखदा दैतनक साप्तार्हक पार्क्षक िथा मातसक आम्दानी प्रतिवेदन हनुसक्ने देर्खएन । साथै 
गाउँकार्ापातलकाले पतन तनर्ार् देर्ख असलुी िथा दार्खला सम्मका अतभलेख व्र्वर्स्थि गरी शे्रस्िा खडा 
गरेको छैन । र्सवाट स्थानीर् िहको बास्ितबक राजस्व असलुी र दार्खला एर्कन हनु सकेन । 
राजश्वको र्हसाव व्र्वर्स्थि िथा र्हनातमना हनु नददन आन्िररक तनर्न्रर्मा तबशेष ध्र्ान ददई आर् 
िोर्कएका ढांचा प्रर्ोगमा ल्र्ाई उर्चि अतभलेखाङ्कन िथा पररचालन गनुापदाछ । 

37.2.  गाउँपालीकाले आफ्नो क्षेरतभर र्वतभन्न श्रोिवाट कर राजस्व िथा आम्दानी संकलन गना रतसदहरु छपाई 
गरी रतसद तनर्न्रर् खािा िर्ार गरी अद्यावतधक गरेको पाइएन । र्सवाट कुन र्शषाकमा कति राजस्व 
उठेको भन्ने र्हसाव र्थाथा हनु सक्दैन ।गाउँपालीकाको आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली मजविु वनाई 
राजस्व संकलनमा वरृ्र्द् गने गराउनेमा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

37.3.  एर्ककृि सम्पर्त्त कर –िािोपानी गाउँपालीका, जमु्लाको आतथाक ऐन 2076 मा उल्लेख भए अनसुार 
एर्ककृि सम्पर्त्त कर लगाईने र असलुउपर गररने उल्लेख छ । िर गाउँपालीकाले आफ्नो क्षेरतभर 
करको र्वतभन्न दर िोकेकोमा सो अनरुुपको कर एर्ककृि सम्पर्त्त कर गाउँपातलकामा लाग ु गरेको 
पाईएन । ऐनमा व्र्वस्था भएअनसुार राजस्व संकलन वरृ्र्द् गनेिफा  ध्र्ानमा ददनपुदाछ । 

 

37.4.  व्र्वसार् कर – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा गाउपालीकाले आफ्नो 
कार्ाक्षरे तभर रहेका र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्र्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ । 
गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्ले व्र्वसार्ीहरुको लगि राखी राजस्व असलु गनूापनेमा व्र्वसार्ीहरुको 
लगि राखेको पाइएन । गाउँपातलकाले व्र्र्क्तगि स्वघोषर्ाका आधारमा मार व्र्वसार् दिाा 
भए÷नभएको र नर्वकरर् गने गरेको िथा व्र्वसार् दिाा नभएका व्र्वसार्हरुको अनगुमन गरेको 
पाईएन । लेखापरीक्षर्का क्रममा गाउँपातलकामा अवर्स्थि व्र्वसार्ी संस्थाहरुको व्र्वसार् दिाा भएको 
प्रमार् लेखापरीक्षर्ाथा पेश नभएकोले व्र्वसार् कर एर्कन हनेु देर्खएन ।  गाउँकार्ापातलका क्षरे 
तभरका व्र्ावसार्ीलाई व्र्वसार्को अतभलेख रार्ख करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

37.5.  बक्यौिा रकम असलुीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ मा र्वत्तीर् अतधकार क्षरे 
अन्िगाि र्वतभन्न कर िथा शलु्क लगाउने र आर् ठेक्का वापि वक्यौिा रकम समेि असलुी गने व्र्वस्था 
छ । पातलकाले उठ्नपुने रकमको लगि िर्ार गरेको छैन । प्राप्त भएको रकम मार आम्दानी गने 
गरेको छ । आर् ठेक्का, सम्पर्त्त तबर्क्र, मालपोि, अन्िशलु्क, आर् ठेक्का, कर दस्िरुको वडागि लगि 
िर्ार नगरेवाट वक्यौिा देर्खन सक्ने अवस्था रहेन । राजश्व असलुीलाई व्र्वर्स्थि गनुापदाछ । 

 

38.  स्थानीर् भत्ता  भ्रमर् खचा तनर्मावली २०६४ को ७(११) अनसुार सरकारी कामको तसलतसलामा 
भ्रमर्मा रर्ह दैतनक भ्रमर् भत्ता उपर्ोग गने पदातधकारी वा कमाचारीले दैतनक भत्ता उपर्ोग गरेको 
अवतधमा र्फल्डभत्ता, बैठक भत्ता, स्थानीर् भत्ता वा िातलम भत्ता तलन पाइदैन । कार्ाालर्को दरवन्दीमा 
रहेका कमाचारीहरुले कार्ाालर्मा मर्हनौ ददन हार्जर नभएको अवस्थामा समेि स्थानीर् भत्ता तलएको 
देर्खर्ो । र्सरी तनर्म र्वपररि १५ ददन रुज ुहाजीर नभई स्थानीर् भत्ता भकु्तानी तलएको रकम र्र्कन 
गरी सम्बर्न्धि कमाचारीहरुबाट असलु गनुापदाछ । 

 

39.  पवुााधार र्वशेष कार्ाक्रम 

दररेट फरक पारी भकु्तानी आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनमावली 2077 को तनर्म 39 
(5) मा सरकारी रकम खचा गदाा खचाको परु्ष्ट गने र्वल, भरपाई, प्रमार् र कागजाि संलग्न राखी 
अतधकार प्राप्त अतधकारीबाट स्वीकृि गराइ खचा गनुा पने व्र्वस्था छ ।कार्ाालर्ले र्ोजना तनमाार् 
कार्ाहरुको भकु्तानी गदाा र्स्वकृि दररेट अनसुार भकु्तानी गनुापदाछ । तनमाार् कार्ाको लागी पातलकावाट 
र्स्वकृि दररेट भन्दा बढी दरमा भकु्तानी गरेकाले बढी व्र्र्भार परेको रकम सम्वर्न्धि उपभोक्ता 

 

 

 

 

 

 

 

 

21110.
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दफा भौचर, तमति र व्र्होरा बेरुज ुरकम 

सतमतिवाट असलु गनुापने देर्खएको रु. 93 

गो.भौ.नं 
तमति 

र्ोजनाको 
नाम 

कामको र्ववरर् कामको 
पररमार् 

भकु्तानी 
दर 

भकु्तानी 
हनुपुने 

बढी भकु्तानी 

6-3/25 जनर्प्रर् 
आ.र्व. 

item no 1, site clearance 

work 
40 93.94 29 2597.60 

item no.6, framework for 

slab 19.4 

1035.4
1 

618.9
5 

8079.33 

item no.11, CGI sheet for 

roofing 30 981 

633.1
9 

10434 

जम्मा 21110.93 
 

40.  (गो.भौ.नं.७-3/25) डतुग्रवाट कैलाश थान हदैु ओखररर्ािाल सम्म ग्रातमर् सडक तनमाार्का लागी 
उपभोक्ता सतमति माफा ि ्काम भएकोमा पातलकावाट रु.50,00,000.00 खचा लेखेकोमा वररष्ठ तनमाार् 
सेवा वाट मेतसनको प्रर्ोगवाट रु.565000.00 (भ्र्ाट सर्हि) को काम गराएको पाइर्ो । र्सरी 
काम गदाा वािावरर् प्रभाव मलु्र्ाँकन नगरी उपभोक्ता सतमतिको काममा मेतसन प्रर्ोगको र्स्वकृति 
नतलएको साथै प्रार्वतधक प्रतिवेदन पेश नभएकाले सम्झौिा अनरुुपको काम नभएकोले अतनर्तमि भएको 
रु. 

 

 

 

 

 

565000
.00 

41.  सम्झौिा पेश नभएको (गो.भौ.नं.38-3/30) कैलाश आधारभिू र्वद्यालर् शौचालर् तनमाार्का लागी 
गाउँपालीकासँगको सम्झौिा पेश नभएकोले कार्ासम्पन्न भएको रु.843291.60 मध्रे् 
रु.672000.00 भकु्तानी भएकोमा र्सवाट शौचालर् तनमाार् कार्ाको जनश्रमदान िथा हनुपुने भकु्तानी 
वारे र्र्कन हनु सर्कएन । सम्झौिा पेश हनुपुदाछ ।  

42.  अतग्रम कर - (गो.भौ.नं.51-3/31) आर्कर ऐन 2058 को दफा 88 मा पाररश्रतमक कर लाग्ने 
आर्मा रकम भकु्तानी गदाा 15 प्रतिशिले हनेु कर रकम कट्टी गरी भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । 
कार्ाालर्ले र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार तनमाार् अनदुानवाट शहदेव मा.र्व.लाई रु.950000.00 भकु्तानी 
गदाा र्ोगेश जनरल अडार सप्लार्सालाई र्वल नं.39-077/2/31 वाट भ्र्ाट सर्हि जम्मा 
रु.456237.50 भकु्तानी गदाा 1.5 प्रतिशिले हनेु रु.6056.00 कर रकम कट्टा नगरेको 
देर्खएकोले सम्वर्न्धिवाट असलु गरी राजस्व दार्खला गनुापने रु. 

6056.0
0 

 मखुर्मन्री रोजगार कार्ाक्रम   
43.  बढी भकु्तानी : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ बमोर्जम वास्िर्वक खचाको 

आधारमा भकु्तानी हनुपुदाछ।पातलकाले र्शला खोला तसचाई कुलो तनमाार् कार्ाको भकु्तानी गदाा कार्ा 
सम्पन्न प्रतिवेदन र उपभोक्ता सतमिीको र्वल अनसुार कुल काम भएको रु १०३०६८०.०० मा 
जनसहभातगिाको अंश रु ५१९५८.०० घटाई रु ९७८७२२.०० मार भकु्तानी हनुपुनेमा रु 
१०,०००००.०० भकु्तानी भएकोले वढी भकु्तानी भएको रु २१२७८.०० रकम असलु हनुपुने 
रु......... 

२१२७८.
०० 

44.  मखुर्मन्री दतलि मर्हला कार्ाक्रम 

दररेट फरक पारी भकु्तानी (गो.भौ.नं.1-3/25)कार्ाालर्ले र्ोजना तनमाार् कार्ाहरुको भकु्तानी गदाा 
र्स्वकृि दररेट अनसुार भकु्तानी गनुापदाछ । गरुुदेव मर्हला फलफुल िथा िरकारी उत्पादन समूह 
िािोपानी, जमु्लावाट सडक तनमाार्को कार्ा सम्पन्न भई रु.4,77,000.00 रकम भकु्तानीको गदाा 
item no. 2 Excavation of road way soft rock का लागी 75.64  क्यू. तमटर कामको स्वीकृि 
गाउँपालीका दररेट रु.1493.50 ले हनेु रु.112968.34 भकु्तानी हनुपुनेमा रु.2900 का दरमा 
रु.219356.00 भकु्तानी भएकोले बढी भकु्तानी भएको रु.106388.00 सम्वर्न्धि उपभोक्ता 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106388 
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दफा भौचर, तमति र व्र्होरा बेरुज ुरकम 

सतमतिवाट असलु गनुापने देर्खएको रु... 
45.  ररिपवुाकको तबजक बेगर भकु्तानी - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली 2077 को 

तनर्म 39 (5) मा सरकारी रकम खचा गदाा खचाको परु्ष्ट गने र्वल, भरपाई, प्रमार् र कागजाि संलग्न 
राखी अतधकार प्राप्त अतधकारीबाट स्वीकृि गराइ खचा गनुा पने व्र्वस्था छ । गाउँपातलका कार्ाालर्ले 
तनम्नानसुारको कारोवारमा र्वजक नं. हािले लेखेको र्वल पेश गरेवाट ररिपवुाकको र्वल भरपाई बेगर 
भकु्तानी गरेको देर्खएकोले तबजक पेश गने वा भकु्तानी रकमको मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर रु.127987.2 
को मू.अ.कर समार्ोजन प्रमार् पेश गनुापने रु.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

127987
.20 

 तस.नं गो.भौ.नं.तम
ति 

भकु्तानी तलने फमा वा संस्था भकु्तानी रकम म.ुअ.क. रकम कैर्फर्ि 

1 1-3/25 प्रतिज्ञा जनरल स्टोसा 
(602832122) 

485990.
00 

55910 मखुर्मर्न्र दतलि 
मर्हला कार्ाक्रम 

2 7-1/24 प्रतिज्ञा जनरल स्टोसा 
(602832122) 

15187.2
0 

1747.20 प्रकोप व्र्वस्थापन 
कोष  

3 8-1/25 प्रतिज्ञा जनरल स्टोसा 
(602832122) 

461040.
00 

53040 प्रकोप व्र्वस्थापन 
कोष  

4 48-
3/18 

ददपेश जनरल जनरल एण्ड 
अडार सप्लार्सा 
(612810091) 

150290.
00 

17290 प्रकोप व्र्वस्थापन 
कोष  

  जम्मा 127987.2
0 

  

 

46.  प्रकोप व्र्वस्थापन कोष  
कोरोना उपचार िथा व्र्वस्थापनमा खर्टएवापि जनप्रतितनतध ६ जना िथा कमाचारी ५९ जना गरी 
जम्मा ६५ जना लाई रु.८५००००.00 प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी गरेकोमा तनर्मानसुार लाग्ने अग्रीम 
कर 127500.00 कट्टी गनुापनेमा जम्मा रु.8500.00 मार कट्टी गरेकेले वाँकी रु.119000.00 
सम्वर्न्धिवाट असलु गनुापने देर्खएको रु. 119000 

 सामार्जक सरुक्षा िफा ाः-  

47.  सामार्जक सरुक्षा खचााः सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७५ को दफा १५ बमोर्जम 
कार्ाालर्ले पेश गरेको र्ववरर् अनसुार आ व २०७६।७७ मा र्स पातलकाका ८ वटा वडाको लातग 
सामार्जक सरुक्षा भत्ता बापि रु ५९५५४०००.०० तनकासा भएकोमा रु ५९४२१०००.०० र्विरर् 
गरेको र रु १३३०००.०० लेखा परीक्षर्को क्रममा सर्ञ्चि कोष दार्खला हनु आएको छ । ।र्स 
सम्बन्धमा देर्खएको व्र्होरा  देहार् अनसुार छ। 

 

48.  सामार्जक सरुक्षा कार्ााक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को १३ नाम दिाा र नवीकरर्बाट आगामी 
आतथाक वषाका लातग कार्म हनु आएको लाभग्राहीको र्ववरर् प्रत्रे्क स्थानीर् िहले फागनु मसान्ितभर 
र्वभागले सञ्चालनमा ल्र्ाएको व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली (एम.आई.एसं) मा अतनवार्ा रुपमा प्रर्वर्ष्ट 
गनुापनेमा समर्मै सो कार्ा भएको छैन। र्समा सधुार हनुपुदाछ । 

 

 

49.  सामार्जक सरुक्षा कार्ााक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को १६(घ) बैर्कङ प्रर्ाली प्रर्ाली माफा ि 
सामार्जक  सरुक्षा भत्ता र्विरर्मा नगइसकेको स्थानीर् िहको हकमा सम्बर्न्धि वडा सतमतिको 
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रोहवरमा भत्ता  रकम र्विरर् गनुापने व्र्वस्था भएकोमा  सम्परु्ा वडाहरुमा कार्ाान्वर्न भएको छैन । 

50.  बैंक माफा ि भत्ता र्विरर् नगररएकोाः सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को दफा 
२२ मा मन्रालर्को स्वीकृति र्वना हािहािै नगद र्विरर् गना नहनेु र तनजको व्र्र्क्तगि नाममा बैंकमा 
खोतलएको सामार्जक सरुक्षा र्वशेष बचि खािामा उर्ल्लर्खि म्र्ाद तभर जम्मा गररददनपुने व्र्वस्था छ 
।र्स गाउँ पातलकाको ८ वडा का सम्परु्ा लाभग्राहीहरुको नामा वैक खािा खोली सकेको छैन । गाउँ 
पातलकाको ८ वडा का सम्परु्ा लाभग्राहीहरुको नाममा सामार्जक सरुक्षा र्वशेष बचि खोल्ने व्र्वस्था 
हनुपुदाछ । 

 

51.  र्शक्षकको िलबाः- कार्ाालर्ले आफ्नो कार्ाक्षरे अन्िगािका र्वतभन्न र्वद्यालर्हरुमा कार्ारि र्शक्षकहरुको 
िलबी प्रतिवेदन पाररि गराई र्शक्षकहरुको िलब भत्ता तनकासा गनुापदाछ ।कार्ाालर्ले र्वतभन्न 
र्वद्यालर्हरुमा कार्ारि र्शक्षकहरुको िलबी प्रतिवेदन पाररि नगराई िलब भत्ता वापि 
रु.56793959.00 खचा लेखेकोले र्र्कन हनु सक्ने अवस्था देर्खएन । 
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अनसुचुी-१ 

िािोपानी गाउँपातलकाको संर्चिकोष र्ववरर् 

2076/77 

कर्ााली प्रदेश                                                                                                                                                                                                                             (रु.हजारमा) 

 र्जल्ला 

स्थानीर् िह 

लेखापरीक्षर् 
रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रतिशि 

आर् व्र्ार् 

मौज्दाि 
बाँकी गिवषाको 

र्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाँडफाँट 
रकम 

आन्िररक 

आर् 

अन्र् 

आर् 

जम्मा आर् चाल ुखचा 
पंूजीगि 

खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

जमु्ला िािोपानी गाउँपातलका 
639308 4685 0.73 40422 268824 48987 3016 80900 401727 256201 76732 31776 364709 77440 

अनसुचुी-२ 

 

िािोपानी गाउँपातलकाको बेरुज ुबतगाकरर्( र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा अन्र् कारोबार) 
(रु.हजारमा) 

र्जल्ला स्थानीर् िह प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्र्र्ौट बाँकी बेरुजू वाँकी बेरुजू 

दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम अशलु 

गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 
सैर्द्ार्न्िक लग

िी 
सैर्द्ार्न्ि

क 

लग
िी 

सैर्द्ार्न्ि
क 

लगिी अतनर्तमि  
भएको 

प्रमार् 

कागजाि 
पेश नभएको 

राजश्व 

लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभना ं
नतलए
को 

जम्मा कमाचा
री 

अन्र् जम्मा 

जमु्ला 
िािोपानी 
गाउँपातलका 

37 20 4685 0 0 0 37 20 4685 1004 565 1300 0 0 1865 0 1816 1816 

 

अनसुचुी-३ 

िािोपानी गाउँपातलकाको अध्र्ावतधक बेरुज ुर्स्थति 

(रु.हजारमा) 

 र्जल्ला 

स्थानीर् िह 

गि बषा 
सम्मको वाँकी 

वरेुज ु

समार्ोजन 

सं प को 
लातग अनरुोध 
भइ आएको 

रकम 

संपरीक्षर् 
भएको रकम 

संपरीक्षर् गना 
नतमलेको रकम 

कारवाही गना 
बाँकी रकम 

गि वषासम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषाको 
थप रकम 

र्स वषा 
सम्मको वाकँी 

वरेुज ु

र्स वषा सम्मको 
वाँकी वरेुज ु
मध्रे् पेश्की 

जमु्ला िािोपानी गाउँपातलका 
51365 0 0 0 0 0 51365 4685 56050 5022 

 

 


