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श्री अध्र्क्षज्रू्, 
बदु्धशान्ति गाउँपातलका , 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्,  

झापा । 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

 नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोन्जम त्र्स कार्िपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण 

सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन 

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ प्रर्ोजनको लातग अनरुोध छ । 
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महालेखापरीक्षकको भनार्ि 
नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर्िहका सबै सरकारी कार्ािलर्को 

लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्िदक्षिा, प्रभावकारीिा र औन्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट 
हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका 
र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनि सक्ने व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोन्जम स्थानीर् िहको आतथिक वषि 2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, 
र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु 
उद्देश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरणको शदु्धिा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम कार्ाितवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक 
सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग 
सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर्  ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबद्धिनमा टेवा 
परु् र्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान गरी 
कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अन्तिम प्रतिवेदन पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहमा 
रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्ीिा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पगु्न े अपेक्षा 
गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदशीिा प्रबद्धिन हनु ेर्वश्वास तलर्एको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षपेण र्थाथिपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ािप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, बजेट अनशुासन 
कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाितिमा बढी खचि गरेको, खररद कानून 
र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान र्फिाि नगरेको, र्विरणमूखी खचिको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवृन्त्त 
देन्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमािणिफि  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्िहरु 
समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोन्जम जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुिमा नगरेको, 
दीघिकालीन र्वकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्कु्ती िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि 
र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक 
तनर्तरण कमजोर रहेको छ । साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पार्एको छ । स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, 
कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पष्ट कार्िर्वतध िजुिमा हनु बाकँी रहेको पार्एको छ । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन । 

समर् र जनशन्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा न ै उपन्स्थि भर्ि लेखापरीक्षण गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर्िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा 
उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर्िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् 
िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्र्ािउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स 
कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलार्ि धतर्वाद ज्ञापन गदिछु ।  

  

 (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भाद्र 4 गिे महालेखापरीक्षक 

 
 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
Office of the Auditor General 

प्रदेन्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 
प्रदेश नं.१ र २ 

Phone : 4258174 

4266034 

4255707 

A.G.Fax : 977-1-4268309 

Fax : 977-1-4262798 

Post Box : 13328 

बबरमहल, काठमाण्डौँ, नेपाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

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

“जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदन्शििा र तनष्ठा प्रवधिनमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षण संस्था” 
 

पर संखर्ााः २०७८/७९                              तमतिाः2078।05।04 

च.नाः 23                                             
श्री अध्र्क्षज्रू्, 

बदु्धशान्ति गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, झापा ।                र्वषर्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले बदु्धशान्ति गाउँपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससंग सम्बन्तधि आर् व्र्र् र्ववरण िथा 
लेखा र्टप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेश 
भएको २०७७ आषाढ 31 मा समाप्त भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससंग सम्बन्तधि आर् व्र्र् 
र्ववरणले स्थानीर् िहसंग सम्बन्तधि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोन्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ 
।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचाको प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको 

छैन । 

२. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका सम्बतधमा तमति 2077।12।10 मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त 
प्रतिर्क्रर्ा साथ प्रमाण कागजाि पेश हनु नआएकोले बेरुज ु फर्छ्यौट भएको छैन।अन्तिम प्रतिवेदन पाना 21(एक्काईस) 
र्सैसाथ संलग्न छ ।  

३. लेखापरीक्षणबाट रु. 2 करोड 88 लाख 55 हजार बेरुजू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु. 81 हजार, प्रमाण 
कागजाि पेश गनुिपने रु. 2 करोड 71 लाख 56 हजार, तनर्तमि गनुिपने रु. 6 लाख 18 हजार र पेश्की बाँकी रु.10 
लाख रहेको छ ।    

४. आम्दानी िथा खचिको शे्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पन्त्त िथा 
दार्र्त्व र्कीन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । र्वत्तीर् 
र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसंग हामी स्वितर छौं ।त्र्सका लातग स्वीकृि आचारसंर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । 
लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािप्त र उपर्कु्त छन ्भन्ने 
कुरामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि काननु 
बमोन्जम सही र र्थाथि हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अतर् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिू

mailto:Info@oag.gov.np
http://www.oagnep.gov.np/


 

रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तरण प्रणाली लाग ु गने न्जम्मेवारी पातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्िपातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि बदु्धशान्ति गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतर् गन्ल्ि समेिका कारण सारभूि रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन उन्चि 
आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि 
आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको आश्वस्ििा सम्प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले 
अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गने 
लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजतर् वा अतर् गन्ल्ि पत्ता लगाउन सक्न े तनन्श्चििा भन े
हुँदैन । र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिािले सामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा 
समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजतर् वा अतर् गन्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  
 
 

            
(नेर कुमार खरी) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 
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बदु्धशान्ति गाउँपातलका 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

२०७६।७७ 

पररचर् - स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पद्घतिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्िकाररणी र तर्ार्र्क 
अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि र स्थानीर् सरकारको सञ्चालन गनि र्स गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले 
सञ्चालन गने हरेक कार्िमा सहकाररिा, सहअन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रविद्धन गनुि र स्थानीर् सरकारका हरेक काममा 
जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई लाभको र्विरणमा सलुभ र गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि हो । 
र्ो गाउँपातलका अतिगिि ७ वडा, सभा सदस्र् ३९ जना, ७९.७८ व.र्क.मी. क्षेरफल, ४२५२५ जनसंखर्ा र १ नंम्वर प्रदेशमा 
अवन्स्थि छ । 

स्थानीर् सन्ञ्चिकोषाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोन्जम आतथिक वषि २०७६।७७ को समग्र 
स्थानीर् सन्ञ्चि कोष आर्-व्र्र् र्हसावको संन्क्षप्त अवस्था तनम्न बमोन्जम रहेको छाः  

गाउँपातलकालाई एकीकृि आतथिक संकेि िथा वतगिकरण २०७४ स्वीकृि भएको, नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामान (NEPSAS) 
बमोन्जमका फारामहरु सर्हिको प्रातप्त र भकू्तानीको एकीकृि बार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२) उपलब्ध गराउन माग 
गररएकोमा सो र्ववरण प्राप्त भएिा पतन सम्पणुि आतथिक कारोवारको र्वस्ििृ र्ववरण नखलुार् पेश हनु आएको छ । 
गाउँपातलकाको सम्पणुि आतथिक कारोबार सरुमा अतभलेख नभएकाले उक्त र्ववरणले र्थाथि न्चरण गरेको छैन।           

गाउँपातलकाको र्स बषिको आर् व्र्र् तनम्नानसुार रहेको छ 

आ.ब. २०७६।७७ को एर्ककृि आतथिक र्ववरण 

तस.नं. 
आर्िफि  तस.नं. व्र्र्िफि  
र्ववरण गि आ. व. 

को 
चाल ुआ. व. 
को 

जम्मा रकम 
 

र्ववरण रकम रकम 

1= 
गि बषिको 
न्जम्मेवारी 

      1= 
चाल ुखचि  

  294923472.62 

s= नगद         राजश्व बाडफाड 58125819.52   

v= कोष खािा     40758206.50   संघ समातनकरण अनदुान 29733318.00   

u= संन्चि कोषमा                40403513.27       संघ शसिि अनदुान 186374512.98   

#= र्वर्वध कोष खािा 354693.23       प्रदेश समातनकरण अनदुान 1968094.00   

ª= 
प्रकोप व्र्वस्थापन 
कोष         

0.00 12250214.00 12250214.00   
प्रदेश समपरुक अनदुान 

0.00   

2= धरौटी खािा                 2999419.00 8057627.27 11057046.27   प्रदेश र्वशेष अनदुान 1468787.00   

3= आतिररक आर्   26972018.26 26972018.26   प्रदेश सशिि अनदुान 340000.00   

4= राजश्व बा८फा८   66113974.04 66113974.04   आतिररक स्रोि 16912941.12   

5= सामान्जक सरुक्षा                127350950.00 127350950.00 2= पून्जंगि खचि   161481698.80 

6= र्वत्तीर् समातनकरण्ँ अनदुान   143126000.00   राजश्व बाडफाड 
 

  

s= 
संघ समानीकरण 
अनदुान 

  135700000.00     
संघ समातनकरण अनदुान 

85298818.71   

v= 
प्रदेश समानीकरण 
अनदुान 

  7426000.00     
ंंसंघ शसिि अनदुान 

0.00   

7= सशिि अनदुान      220165000.00   प्रदेश समातनकरण अनदुान 3892802.00   

s= संघ सशिि अनदुान   206325000.00     प्रदेश शसिि अनदुान 13369047.00   

v= प्रदेश सशिि अनदुान   13840000.00     प्रदेश समपरुक अनदुान 10000000.00   
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8= तनवािचन क्षेर र्वकास कार्िक्रम   37350000.00   प्रदेश र्वशेष अनदुान    

s= संघ तनवािचन क्षेर   17000000.00     आतिररक स्रोि 41492168.53   

v= प्रदेश तनवािचन क्षेर   20350000.00   3= सामान्जक सरुक्षा   127069350.00 

9= 
प्रदेश र्वशेष 
अनदुान 

  1500000.00 1500000.00 4= 
एल.जी.सी.डी.पी. 

  360907.50 

10= 
प्रदेश समपरुक 
अनदुान 

  10000000.00 10000000.00 5= 
संन्घर् सरकार अतर् अनदुान 

  956093.00 

11= 
एल.जी.सी.डी.पी. 

  360907.50 360907.50 6= 
तनवािचन के्षर र्वकास कार्िक्रम 
संघ 

  16833236.00 

12= 
गरीबसंग र्वश्वशे्वर 
कार्िक्रम 

  495000.00 495000.00 7= 
प्रदेश तनवािचन क््षंोर 

  20309440.00 

13= 

रार्िर् पररचर्पर 
िथा पन्िकरण 
र्वभाग 

  1207000.00 1207000.00 8= 

धरौटी र्फिाि खचि   

6764439.43 

14= 
रािपति मर्हला 
उत्थान कार्िक्रम 

  10000.00 10000.00 9= 
गरीबसंग र्वश्वशे्वर कार्िक्रम   

495000.00 

15= 
संन्घर् सरकार अतर् 
अनदुान 

  956093.00 956093.00 10= 
रार्िर् पररचर्पर िथा 
पन्िकरण र्वभाग 

  
480140.00 

16= 
अतर् िहबाट प्राप्त 
अनदुान 

  2800000.00 2800000.00 11= 
अतर् िहबाट प्राप्त अनदुान   

2618854.00 

          12= प्रकोप व्र्वस्थापन कोष   10318862.00 

            र्फिाि खचि 
 

          13= सशिि अनदुान िफि को 
 

          s= संघ शसिि िफि को  19950487.02   

          v= प्रदेश शसिि िफि को  130953.00   

          14= तनवािचन के्षर र्वकास कार्िक्रम   

          s= संघ तनवािचन के्षर 166764.00   

          v= प्रदेश तनवािचन के्षर 40560.00   

          15= सामान्जक सरुक्षा 281600.00   

          16= प्रदेश र्वशेष अनदुान 31213.00   

          17= 
रार्िर् पररचर्पर िथा 
पन्िकरण र्वभाग 

726860.00   

          18= 
रािपति मर्हला उत्थान 
कार्िक्रम 

10000.00   

          19= मौज्दाि   38522479.20 

          s= मलुखािा  31943827.13   

          v= र्वर्वध कोष खािा 354693.23   

          u= प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 1931352.00   

          #= धरौटी खािा 4292606.84   

          ª= तबभाज्र् कोष खािा 0.00   

जम्मा 43757625.50 658714784.07 702472409.57   जम्मा 702472409.57 
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दफा नं. गो.भौ.नं., तमति, व्र्होरा बेरुजू रकम 

 उल्लेन्खि आतथिक कारोबारको स्वीकृि समष्टीगि िथा ईकार्गि लेखापरीक्षण र्ोजना, कार्ािलर्बाट पेश गररएको बार्षिक 
कार्िक्रम एवं प्रगति र्ववरण समेिका कागजाि र र्ववरणहरु, तलन्खि प्रतितनतधत्व पर िथा आतिररक लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनलाई समेि आधार मानी लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४ र लेखापरीक्षणका अतिरािर्िर् मानदण्ड िथा मागिदशिनमा समेि नमूना छनौट गरी 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गनि सर्कने आधार िथा कार्ािलर्ले तनक्र्ौल गरेको जोन्खममा आधाररि र्ोजना िथा कार्िक्रमका 
आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गररएको छ । सारभिू रुपमा उल्लेखनीर् नदेन्खएका व्र्होराहरुलाई 
प्रतिवेदनमा समावेश गररएको छैन ।  

1.  सेवा प्रवाह - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनसुारका सेवाहरु पातलकावासीलाई प्रदान गदिछ । 
आफ्नो कार्िक्षेर तभरका नागररकिा तसफाररस, घरबाटो तसफाररश,  नािा प्रमान्णि,, जतम, मतृ्र्,ु र्ववाह दिाि, बसाई सराई, 
र्वद्यिु तमटर तसफाररश, तनशलु्क तसफाररश लगार्ि अतर् र्वतभन्न सेवा प्रवाहको र्ववरण अद्यावतधक गरर अतभलेन्खकरण 
गररन ुपदिछ ।पातलकाबाट प्रवार्हि सेवाहरुको र्ववरण तनम्नानसुार रहेको छ ।  

 सेवा प्रवाहको र्ववरण तनवेदन संखर्ा तसफाररस संखर्ा 
नागररकिा तसफाररस 1433 1433 

घरबाटो तसफाररस 1797 1797 

नािा प्रमान्णि 414 414 

जतम, मतृ्र् ुदिाि  1761 1761 

अतर् 18 18 

जम्मा 5423 5423   

2.  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक तनर्तरण प्रणाली 
िर्ार गरर लाग ु गनुिपनेमा लाग ु गरेको पाईएन। आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्जम प्रभावकारी र 
र्वश्वशनीर् बनार् सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ । 

• एक आतथिक वषिको अतत्र् तभर भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी 14 वमोन्जम ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन 
िर्ार गरेको पाईएन ।  

• अतिर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जम मध्र्कालीन खचि संरचना िर्ार गनुिपनेमा 
पातलकाले सो बमोन्जम खचिको संरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

• पातलकाले न्जतसी सामाको एकीकृि र्ववरण िथा सहार्क न्जतसी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा कार्ािलर् िथा र्वतभन्न 
संघ संस्थालाई र्विरण गरेको पाईर्ो  

• वडा कार्ािलर्मा रहेका न्जतसी समान सर्हिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्जतसी खािा अध्र्ावतधक गरेको 
पाईएन । 

• न्जतसी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार  ममिि िथा तललाम गनुि पनेमा गरेको पाईएन ।  
• कार्ािलर्ले गाडी ममिि खचि गदाि ममिि अतभलेख िर्ार नगरेको । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनसुार साविजतनक खररद तनर्मावली वनाई लाग ुगनि सक्न े
व्र्वस्था भएकोमा वनाएको पाईएन ।  

• साविजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषि कार्िसम्पन्न भएका आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरु 
उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमािण कार्ि गनि सम्झौिा गठन गरेका 
उपभोक्ता सतमति ऐन अनसुार मातर्िा प्राप्त हनुे गरी दिाि नगरेको  

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेन्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान र  
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कार्िसम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको साविजतनक सनुवुाई र साविजतनक परीक्षणलाई 
अतनवार्ि गनुि गराउन ुपनेमा केहीमा पालना भएको पाईएन। 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि सेवाहरुको कार्ाितवर्न 
न्स्थिी अनगुमन गनि संर्तर िर् गरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोन्जम कार्ि र्ववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

• कार्ािलर्ले आफ्नो उद्देश्र् प्रातप्तमा आर्पने सम्भार्वि जोन्खमहरु पर्हचान गरी जोन्खमको मूल्र्ांकन गने, सोको 
अद्यावतधक अतभलेख राखी जोन्खमको रोकथाम िथा तनराकरण गनिका लातग आवश्र्क संर्तरको व्र्वस्था गरेको 
पार्एन ।(प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ को २० को तनर्म ९४) 

• भ्रमण खचि तनर्मावली, २०६४ तनर्म २१ को अनसूुची ६ बमोन्जमको ढाँचामा भ्रमण अतभलेख राख्नपुने काननुी 
व्र्वस्थाको कार्ाितवर्न गरेको पार्एन । 

• पातलकाले कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िपिmबाट नगद लागि सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा 
ददनपुने,मा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सर्हिका लागि अनमुान िर्ार गरेको देन्खएन । 

• वािावरणको संरक्षणको एर्ककृि ददघिकालीन र्ोजना र फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पर्हचान एबं कार्िर्ोजना िर्ार 
गरेको पाईएन । 

आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् बनार् सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान 
ददनपुने देन्खतछ ।   

 बजेट िथा कार्िक्रम  

3.  लक्ष्र्/प्रगति न्स्थति –  प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०75 को तनर्म २० (१) र तनर्म २६ बमोन्जम अनसुचुी 
३ को ढाँचामा बजेट खचि समेि देन्खने गरी चौमासीक िथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । 
गाउँपातलकाले र्स वषि तनर्मको उक्त व्र्वस्था अनसुार सबै कारोबारको भौतिक एवं र्वत्तीर् प्रगति िर्ार गरेको छैन । 
सो पेश नभएबाट बार्षिक लक्ष्र् अनसुारको प्रगति हातसल भए नभएको तबश्लषेण गनि सर्कएन ।  

4.  स्थानीर् िथर्ांङ्क र अतभलेख :  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ वमोन्जम पातलकाले आफ्नो क्षेर 
तभरको आधारभिु िथर्ांक संकलन, अतभलेख र सोको व्र्वस्थापन गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले स्थानीर् िथर्ाङं्क 
सम्वतधी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको छैन । पातलकाको प्रोफाईलका लातग र्स वषि कार्ि भए पतन अन्तिम 
प्रतिवेदन नआएकोले आधारभूि िथर्ांकको अभावमा नीति र्ोजना िजुिमामा समस्र्ा रहेको छ । स्थानीर् िहका हरेक 
प्राथतमकीकरणका र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा िथर्ांकले महत्वपणुि भतूमका खेल्ने हुँदा सो को संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्ि 
अगातड वढाउन आवश्र्क छ । िथर्ांक वेगर प्राथतमकिामा रान्खएका र्ोजना, वजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ािवतर्नले उन्चि 
साथिकिा नपाउने हुँदा र्स िफि  पातलकाले अतभलेख व्र्वस्थापन गनि जरुरी छ ।  

5.  अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोन्जम स्थानीर् आतथिक अवस्था समेिको आधारमा बजेट िथा 
कार्िक्रमको प्राथतमकीकरणका आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा तनधािरणका आधारमा अबण्डा नराखी आर्–
व्र्र्को अनमुान पेश गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषि रु १ करोड ३४ लाख ८६ हजार अबण्डा 
राखेको छ । उक्त अबण्डा रकम कार्िपातलकाको तमति २०७६।३।२४ को तनणिर्बाट चाल ुशीषिकमा रु ४२ लाख 
१० हजार र पुजँीगि  शीषिकमा रु ७९ लाख ५९ हजार बजेट व्र्वस्था गरी खचि गरेको छ । बजेट अबण्डमा राखी 
कार्िपातलकाको तनणिर्बाट खचि गने प्रर्क्रर्ामा तनर्तरण गनुिपदिछ।  

6.  लेखा ढाचँाको प्रर्ोग – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ (२) मा स्थानीर् िहले आफ्नो कारोवारको 
लेखा महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्जमको ढाँचामा राख्न ु पने 
व्र्वस्था छ । एकीकृि आतथिक संकेि िथा वतगिकरण २०७४ स्वीकृि भएको, नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामान 
बमोन्जमका फारामहरु तमति २०७५।८।१० मा संघ िथा प्रदेश र स्थानीर् िह गरर दईु समहुका फारामहरु आतथिक 
वषि २०७५।०७६ देन्ख लागू गनि महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको छ । उपर्ुिक्त ढाँचा अनसुारको र्वत्तीर् प्रतिवेदन  
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िर्ार गरी पेश गरेको भएिा पतन सम्पणुि आतथिक कारोबार सरुमा अतभलेख नभएको अवस्था देन्खर्ो।सम्पणुि अतभलेख गने 
व्र्वस्था हनु ुपदिछ । 

7.  कार्िक्रमगि खािााः प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ३३ (२) र (३) मा बार्षिक कार्िक्रम र खचि 
गने अन्खिर्ारी प्राप्त गरी बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन गने रकम तनकासा माग गरी खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । स्वीकृि 
कार्िक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा सञ्चालन हनुे कार्िक्रमको बजेट, खचि देन्खने अतभलेख गरर कार्िक्रमगि खािा राखेको 
पाईएन । कार्िक्रमगि खािा राखेमा कार्िक्रमको बार्षिक बजेट, कार्िक्रममा खचि र कार्िक्रम बजेटको अवधारणा अनसुार 
स्वीकृि बजेट भतदा बढी खचि नहनुे र कार्िक्रमको प्रभावकारीिा र उपलव्धीको मापन समेि र्कीन गनि सर्कने हुँदा 
कार्िक्रमगि खािा व्र्वन्स्थिरुपमा राख्निेफि  ध्र्ान जानपुने देन्खतछ ।  

8.  एजर्वल्ट नक्सा पेश नभएको - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(१) मा खररद सम्झौिा बमोन्जम 
तनमािण कार्ि सम्पन्न भएको िीस ददन तभर सम्वन्तधि तनमािण व्र्वसार्ीले तनमािण भए बमोन्जमको एज र्वल्ट नक्सा 
साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स बषि तनमािण सम्पन्न गरेको  र्वतभन्न तनमािण कार्िहरुको तनमािण भए 
बमोन्जमको नक्सा पेश गरेको देन्खएन  सम्झौिाको शििमा समेि नक्सा पेश गने उल्लेख गरेको देन्खएन ।  सम्पन्न 
र्ोजनामा भएको नपार्एकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनसुार कार्ि हनुपुदिछ ।  

9.  नापी र्किाबाः तनमािण कार्िको र्वस्ििृ अतभलेखाकनका लातग स्वीकृि ढांचाको नापी र्किाबमा ठेक्का नम्बर आतथिक वषि, 
कार्ािलर्को नाम, तनमािण व्र्वसार्ीको नाम, कामको नाम र स्थान, चेनेज, काम शरुु भएको तमति, सम्पन्न हनुपुने तमति र 
सम्पन्न भएको तमतिका साथै अन्घल्लो तबलसम्म भएको कामको पररमाण र भकु्तानी रकम, हालको तबलबाट भएको कामको 
पररमाण र भकु्तानी हनु े रकम समेि हालसम्म भएको कामको पररमाण र रकम समेि स्पष्ट रुपमा उल्लेख हनुपुने 
व्र्बस्था छ । अतधकांश र्ोजना एवं ठेक्का कार्िको लातग रतनङ तबल अनसुार नापी र्किाब  लजु तसट मा िर्ार  गने 
गरेको पाईर्ो । िोर्कएको ढांचामा सबै व्र्होरा खलुाई एउटै नापी र्किाव नराखी  ठेक्का तबल अनसुार अलग अलग नापी 
र्किाब राखदा तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार आवश्र्क सूचना तलन अतभलेख व्र्बस्थापन गनि सहज हनुे हुँदा अतभलेख 
राखी स्वीकृि ढांचा बमोन्जमको नापी र्किाव प्रर्ोगमा ल्र्ाईन ुपदिछ ।  

10.  खररद र्ोजनााः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६ मा साविजतनक तनकार्ले िोर्कएको सीमा भतदा बढी रकमको 
खरीद गदाि िोर्कए बमोन्जम खररदको गरुुर्ोजना र वार्षिक खरीद र्ोजना िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक 
खररद ऐन २०६३ को दफा ७(३) मा कार्ािलर्का लातग एक खररद ईकाई गठन गनुिपने उल्लेख छ । साविजतनक 
खरीद ऐन र तनर्मावलीको िोर्कएको सीमा नाघ्न गई खरीद तनर्म िथा खररद प्रर्क्रर्ामा सवैलाई सहभागी हनुे समान 
अवसर सतुनन्श्चििा नदेन्खएकोले कार्ािलर्ले खररद व्र्वस्थानमा र्वशेष ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ । परामशि सेवा र अतर् 
सेवाको खररदको गणुस्िर अतभवृर्द्ध गरी सो सम्वतधी  न्जम्मेवारी बहन गराउन ध्र्ान ददन ुपदिछ ।  

11.  परामशिदािााः- साबिजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २९ ले सम्बन्तधि साबिजतनक तनकार्मा उपलव्ध जनशन्क्तवाट 
कुनै काम हनु नसक्ने भएमा साबिजतनक तनकार्ले परामशि सेवा खररद गनि सक्ने व्र्बस्था गरेको छ । साबिजतनक खररद 
तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२ ले परामशि सेवाको लागि अनमुान िर्ार गदाि सम्बन्तधि मतरालर्ले िर्ार गरेको 
नमसिलाई आधार तलनपुने उल्लेख गरेको छ । कार्ािलर्ले र्ोजनाको र्वस्ििृ अध्र्र्न, सभे, तडजार्न, नक्सा र प्रतिवेदन 
िर्ारी गनि ३ परामशिदािालाई रु. 2992849.  भकु्तानी गरेको छ । कार्ािलर्को जनशन्क्तबाट नभ्र्ाउने र बढी 
दक्षिा आवश्र्क पने कार्िमार वाह्य परामशिदािाबाट गराउन ु पदिछ । स्पष्ट आधार र आवश्र्किा बेगरको परामशि 
खचिले कार्ािलर् अतिगिि सञ्चालन हनुे र्ोजनाहरुको लागि बरृ्द्ध हनुे हुँदा लागि बरृ्द्ध तनर्तरण गनि आवश्र्क कारवाही 
गनुिपदिछ ।   

12.  चौमातसक पून्जगि खचि - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म २४ वमोन्ज स्वीकृि भएको कार्िक्रममा 
तनर्म २६ बमोन्जम चौमातसक प्रगति र्ववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा कार्िक्रम वमोन्जम कार्ि 
सम्पादन सम्पन्न गरी कार्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ ।  प्रथम चौमातसकमा 8.४ दोस्रो चौमातसकमा १8.2४ 
िेस्रो चौमातसकमा कुल खचिको 73.37 प्रतिशि िथा आषाढ मर्हनामा 48.22 प्रतिशि खचि भएको देन्खतछ । आतथिक  
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वषिको अतत्र्तिर वषाितिमा अतधक मारमा कार्ि सञ्चालन गदाि सञ्चातलि कार्िक्रमको प्रभावकारीिामा नकारात्मक असर 
पने न्स्थिी रहतछ । िसथि आतथिक वषिको अतत्र्तिर अतधक खचि गने कार्िमा तनर्तरण गरी वार्षिक कार्िक्रम, बजेट िथा 
लक्ष्र् अनसुार चौमातसक रुपमा कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने देन्खतछ ।  

 संगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  

13.  प्रशासकीर् संगठन र कमिचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोन्जम स्थानीर् 
िहको कार्िबोझ, राजस्व क्षमिा, खचिको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई ध्र्ानमा राखी कमिचारी समार्ोजन 
भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षणका आधारमा स्थानीर् िहमा संगठन संरचना कार्म हनु े व्र्वस्था छ । 
पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सर्हि 39 दरबतदी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षण अवतध सम्म प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृि सर्हि 22 जना पदपूिी भएको देन्खतछ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त र्ववरण अनसुार 17 पदहरु ररक्त रहेका 
छन ्। दरबतदी बमोन्जम जनशन्क्तको पूणििा नहुँदा र्वषर्गि कार्िक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा पातलकाको समग्र कार्ि 
सम्पादनमा असर परेको न्स्थति छ । िसथि ररक्त पदहरु र्थासक्र् तछटो पूतिि गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  

14.  कमिचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार क्षेर र 
कार्िबोझको र्वश्लषेण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सबेक्षणको आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा 
करारबाट तलईने कमिचारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबतदी सजृना गनि नसर्कने व्र्वस्था छ । पातलकाले 

स्थार्ी दरबतदी पूिी नगरी पातलकाले स्वास्थर् शाखा िफि  समेि गरी र्वतभन्न पदमा 33 जना कमिचारीहरु करारमा राखेको 
छ। ऐनको व्र्वस्था अनसुार हनु ुपदिछ ।  

 अनदुान र्फिाि  

15.  प्रदेश अनदुान - प्रदेश आतथिक मातमला िथा र्ोजना मतरालर्को प.सं. ०७७।७८ च.नं. १ तमति २०७७।४।१ को 
परानसुार प्रदेश सरकारबाट स्थानीर् िहलाई हस्िातिरण गररएको समपूरक अनदुान, सशिि अनदुान र र्वशेष अनदुानको 
खचि नभएको रकम प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐन, २०७६ को दफा ४ को व्र्वस्था समेि बमोन्जम श्रावण मसाति तभर प्रदेश 
सन्ञ्चि कोषमा र्फिाि दान्खला गनुिपने देन्खतछ । समपरुक अनदुान रु 10000000. भएकोमा प्राप्त अनदुान खचि नभई 
बाँकी रहेको देन्खएकोमा उक्त रकम प्रदेश संन्चि कोषमा र्फिाि दान्खला गनुिपने रु. 
र्स सम्बतधमा कार्िलर्ले ठेक्का समझौिा गरर कार्ि भै रहेकोले भकू्तानी ददन ुपने हदुा र्फिाि दान्खला नगररएको जवाफ प्राप्त भएको छ 
।   

 

 

 

 

 

 

१००००००० 

 कानून तनमािण एवं कार्ाितवर्न  

16.  कानून र सञ्चालन न्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो 
अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, कार्िर्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाितवर्नमा 
ल्र्ाउन सक्न े व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन 
मतरालर्बाट नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म 9 वटा ऐन,  2 तनर्मावली, 2 
कार्िर्वतध, 1 तनदेन्शका र 1 नम्सि लगार्िका 15 काननु तनमािण गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको छ।   

17.  तर्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ सम्म अतधकार क्षरे िथा तर्ार् 
सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद दिाि भएको 
३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त र्ववरण अनसुार गिबषि फर्छ्यौट वा कारबाही 
र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी 13 र र्ो बषि थप भएको 47 गरी कुल 60 र्ववाद दिाि भएकोमा 43 वटा मार 
फर्छ्यौट भई 17 मदु्दा बाँकी देन्खतछ । तर्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फर्छ्यौट वा कारबाही 
र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन ुपदिछ ।  

 पदातधकारी सरु्वधा  



स्थानीर् तनकार्को नाम - बदु्धशान्ति गाउँपातलका, झापा                              आ.व.– २०७६/७७ 

7 
 

18.  चाडपवि खचिाः प्रदेश नं. १ को गाउँ िथा नगर सभाका सदस्र्हरुले पाउने सरु्वधाको सम्वतधमा व्र्वस्था गनि वनेको ऐन, 

२०७५ को अनसुनु्च १ (क) गाउँ पातलकाको प्रमखु, उपप्रमखु, वडाध्र्क्ष, कार्िपातलकाको सदस्र् िथा वडा सदस्र्को 
सरु्वधा उल्लेख छ । जनप्रतितनतधहरुले दशैँ खचि बापि रु. 10000 का दरले 39 जनाको रु. 390000 चाडपवि 
खचि वापि पदातधकारीहरुलाई गाउँपातलकाको आफ्नो आतिररक आम्दानीबाट खचि लेख्न ुपनेमा नेपाल सरकारको स्रोिबाट 
खचि लेखेको पार्र्ो । तनर्मको पालना हनुपुदिछ। 

 

19.  अनगुमन भत्तााः प्रदेश नं. १ अतिगिि गाउँ िथा नगर सभाका सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बतधी ऐन, २०७५ (पर्हलो संशोधन 
समेि) को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्तधि अनसूुची १ (क) अनसुार स्थानीर् 
िहका पदातधकारी र सदस्र्लाई िोर्कए बमोन्जम मातसक सरु्वधा उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ । द्रष्टव्र् खण्डमा 
गाउँपातलकामा मातसक अनगुमन भत्ता भकु्तानी तलँदा मातसक रुपमा अनगुमन प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने उल्लेख छ । िर 
पातलकाले पदातधकारीलाई ऐन बमोन्जम मातसक रु 60000 ले  बार्षिक  720000  भकु्तानी भएकोमा अनगुमन 
प्रतिवेदन पेश भएको देन्खएन । 

 

20.  कानूनी सल्लाहकार – प्रदेश १ अतिगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बतधी ऐन, २०७५ 
(पर्हलो संशोधन समेि) मा र्स प्रदेशमा स्थानीर् िहका प्रमखु िथा उप-प्रमखुले स्वकीर् सन्चव/सल्लाहकार राख्न पाउन े
व्र्वस्था गरेको छैन । त्र्सैगरी स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा िोकीएको भतदा फरक 
पदमा करारमा कमिचारी पदपूिी गनि नहनुे उल्लेख छ । कार्ािपातलकाले तनणिर् गरी काननुी सल्लाह एवं सहर्ोग गनिका 
लातग श्री बसति नेपाललाई तमति २०७६ पौष 16 देन्ख असार मसाति सम्म कार्ि मातसक रु 16००० भकु्तानी गरेको 
छ । काननुमा उल्लेन्खि सरु्वधा वाहेक सल्लाहकार कमिचारी तनर्नु्क्त गरी खचि गने कार्ि तनर्तमि नदेन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 

104000 

 चाल ुखचि िफि   

21.  सीप र्वकास िातलम मापदण्डाः संघीर् र प्रदेश कार्िर्वधी र तनदेन्शका अतिगिि रहेर स्थातनर् िहले कार्िर्वतध र तनदिन्शका 
बनाउन सक्न ेकाननुी िथा संबैधातनक व्र्वस्था रहेको छ । र्स पातलकाले खचिमा एकरुपिा ल्र्ाउन िथा कार्िक्रमलाई 
तमिव्र्र्ी बनाउन सबै प्रकारका िातलम, गोष्ठी, र्ोजना, कार्िक्रम, सेतमनार िथा कार्िशालाको खचिको मापदण्ड सम्बतधी 
कार्िर्वतध, २०७६ स्वीकृि गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको छ । सो कार्िर्वधी प्रदेश १ को खचिको मापदण्ड, कार्िर्वतध र 
तमिव्र्र्र्िा सम्बतधी तनदेन्शका 2075 को बुदँा ६ (३) (सीप र्वकास िातलम) अतिगिि रही बनाउनपुनेमा सो नभई 
देहार्बमोन्जम फरक देन्खएकोले प्रदेश तनदेन्शका भतदा बढी नहनुे गरी हनुपुने देन्खतछ ।    

 

र्ववरण 
स्थानीर् 

कार्िर्वधी अनसुार 

प्रदेश कार्िर्वतध 
अनसुार हनुपुने 

कैर्फर्ि 

श्रोि व्र्क्ती सहजकिाि २००० १२०० वाह्य प्रन्शक्षकलाई कार्िपर वापि प्रति कक्षा रु ५०० र प्रन्शक्षण वापि रु ७०० 
गरी रु १२०० हनु ेर आतिररक प्रन्शक्षकले कार्िपर वापि मार पाउन े। 

संर्ोजक भत्ता  १५०० ४०० 

एक कार्िक्रममा एक जना संर्ोजक र दईु जनासम्म सहर्ोगी मार रहन सक्न ेकार्िक्रम सहर्ोगी भत्ता  १००० १५० 
कार्ािलर् सहर्ोगी भत्ता ५०० १५० 

प्रतिवेदन िर्ारी प्रति कार्िक्रम २००० १००० एक ददनको कार्िक्रममा प्रतिवेदन पेश गरेपतछ रु १००० र एक ददन भतदा बढी 
ददनको कार्िक्रम भए थप ५०० । 

र्ोजना िथा कार्िक्रम 
अनगुमन प्रति अनगुमनकिाि  

१००० भ्रमण खचि तनर्मावली, २०६४ अनसुार आफू कार्िरि के्षरतभर भ्रमण गदाि दैतनक भ्रमण भत्ता नपाउन े
िथा एकै ददन गएर फर्कि न सक्न ेठाउँमा खाजा खचि वापि दैतनक भ्रमण भत्ताको २५ प्रतिशि रकम 
ददन सर्कने उल्लेख छ । 

 

22.  बढी िलब तनकासााः कार्ािलर्का का.स. पाचौँ पषु्प प्रसाद भट्टराईलाई पसुको िलब बढी गएको देन्खएकोले बढी िलब 
भकु्तानी क.सं. कोष थप सर्हि असूल गरी संघीर् संन्चिकोषमा दान्खला गनुिपने रु  17013.9 

 
खदु भकु्तानी क.सं. कोष थप असूल हनुपुने 

१४००१।७९ ३०११।४० 17013.9  
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23.  व्र्वसार् कर उठाएको  प्रोत्साहन - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो कार्िक्षेर 
तभर रहेका र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्न्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले व्र्वसार् कर 
उठाउने न्जम्मा झापा उद्योग वान्णज्र् संघलाई समेि ददएको देन्खतछ । सो संघको तमति 2076/8/29 को परले 
अन्घल्लो आ.ब.को वार्षिक व्र्वसार् कर जम्मा रु 263600 संकलन गरेको भतन प्रोत्साहन वापि संकतलि रकमको 
२५ प्रतिशिले हनुे रकम रु 65900 कार्ािपातलकाको तनणिर्बाट भौचर नं. 389-9/27 बाट भकु्तानी तलएको देन्खतछ 
। प्रदेश आतथिक कार्िर्वधी तनर्मावली, 2075 को तनर्म ८ (3) मा दैतनक रुपमा राजश्व दान्खला गनुिपने उल्लेख छ । 
पातलकाले आफैले संकलन गनुिपने राजश्व अतर् व्र्न्क्त/संस्थालाई ददँदा अनमुातनि राजश्व उठ्न नसक्नकुा साथै राजश्व 
र्हनातमना समेि हनुे देन्खतछ । जसबाट पातलकाले संकलन गरेको व्र्वसार् कर र्थाथि मन्न सक्ने अवस्था छैन । अिाः 
पातलकाको क्षेरतभर रहेका व्र्वसार्ीहरुको अद्यावतधक अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदिछ ।  

 

24.  खोला कर प्रोत्साहन - स्थानीर् सरकार सञ्चालन  ऐन २०७४ को दफा ६\२ क (1) मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभर वािावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन िथा प्रारन्म्भक वािावरणीर् परीक्षणबाट िोर्कएको पररमाणमा 
स्लेट, ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा एवं माटोजतर् वस्िकुो तबक्री गनि सक्नेछ। प्रदेश आतथिक ऐन, 2076 को अनसूुची ५ मा 
प्राकृतिक स्रोि संकलन िथा र्वक्री शलु्क तनधािरण गररएको छ । खोला कर संकलनको न्जम्मा व्र्न्क्तलाई ददएको र 
र्सरी संकतलि भएको राजस्वको २५ प्रतिशि संकलकलाई नै प्रोत्साहन स्वरुप चाल ुराजश्व वाँडफाँडबाट भकु्तानी ददन 
भतन वडाले तसफाररस गने गरेको देन्खतछ । प्रोत्साहन वापिको रकम केहीमा व्र्न्क्त स्वर्मलाई ददने गरेको देन्खतछ । 
िर केहीमा भने वडा सन्चव/वडाध्र्क्षले भकु्तानी तलने गरेकोमा संकलन गने व्र्क्तीलाई सो रकम प्रदान गरेको भरपाई 
प्रमाण कागजाि संलग्न नगरेको देन्खर्ो । र्सरी राजस्व संकलन गने न्जम्मा  व्र्न्क्तलाई ददँदा वास्िर्वक राजश्व नउठ्न े
िथा राजस्व र्हनातमना भए नभको एर्कन गनि सर्कएन । अिाः ऐन कानूनको पररधी तभर रही गाउँपातलकाले राजस्व 
संकलन गनि आर् ठेक्काको वतदोवस्ि गनुिपदिछ । उदाहरणाथि 

 

 भौ.नं. र तमति र्ववरण राजस्व संकलन प्रोत्साहन वापिको रकम 

70/6/1 वडा- 5 वडा सन्चवले भकु्तानी तलएको 409200 102300 

145-6/17 वडा-2 वडा सन्चवले भकु्तानी तलएको 188000 47000 

274-8/12 उमेश पोख्रलेलाई भकु्तानी 372000 93000 
३०९-८।२४ रमेश कुमार मगर १५६९०० ३९२२५ 
592-12/7 ओम प्रकाश बासँ्िोला 60000 14850 
593-12/7 उमेश पोख्रले १२२५८०० 306450 
734-2/26 चतद्र प्रसाद ढकाल  75000 11137 
757-2/32 नरेतद्र आङ्ब े 105000 36975 
776-3/7 चतद्र प्रसाद ढकाल 90000 22500 
803-3/10 रमशे बहादरु मगर 250000 62500 
977-3/31 वडा नं. 1 वडा अध्र्क्ष 1272750 91000 
जम्मा 826937   

25.  राजस्व र्ढला दान्खलााः 70-6/1 खोला कर रु 409200 उठाए वापि २५ प्रतिशि रकमले हनुे प्रोत्साहन वापिको 
रकम रु 102300 भकु्ती ददनहुनु भतन गाउँपातलकाको वडा नं ५ को तमति 2076/3/31 को पर लेन्खएको देन्खतछ 
। सो रकम उद्धव प्रसाद दाहालले भकु्तानी तलएको देन्खर्ो । अन्घल्लो आ.ब. को संकतलि राजश्व रकमलाई कुन 
तमतिमा दान्खला गरेको हो एर्कन हनु सकेन । समर्मा नै दान्खला गराउन कमिचारीलाई सचेि बनाउनपुदिछ ।  

 

26.  अवैध सवारी साधन पक्राउ प्रोत्साहनाः पातलकाले अनातधकृि रुपमा खोला प्रवेश गरी नदीजतर् पदाथि ओसारपसार गने 
ट्रर्ाक्टरलाई प्रति ट्रर्ाक्टर रु १०००० र प्रति र्ट्रपर रु ३०००० जररवाना तलई राजश्व संकलन गने गरेको देन्खतछ । 
सो पक्राउ गने सरुक्षाकमी/संरक्षण सतमतिलाई प्रोत्साहन वापि जररवाना रकमको 50 प्रतिशि रकम चाल ु न्शषिकबाट 
प्रदान गरेको पार्र्ो । अिाः ऐन कानूनको पररधी तभर रही गाउँपातलकाले राजस्व संकलन गनि आर् ठेक्काको वतदोवस्ि 
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गनुिपदिछ । उदाहरणाथि 
 भौ.नं. र तमति भकु्तानी तलन ेव्र्न्क्त राजस्व संकलन भकु्तानी  रकम 

662-1/13 अशोक कुमार फुर्ाँल 30000 15000 

681-2/6 ईलाका प्रहरी कार्ािलर्, धलुावारी 40000 20000 

699-2/11 ईमोन फुर्ाल 40000 20000 
790-3/8 तबरेतद्र खनाल 10000 5000 
778-3/7 ईमोन फुर्ाल 30000 15000 
789-3/8 कमल राई 40000 20000 
जम्मा 190000 95000   

27.  न्शक्षकको िलब भत्ता : अतिरसरकारी र्वत्तीर् व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीर् िहलाई स्वीकृि 
दरबतदीतभरका न्शक्षकको िलब भत्ता बापि सशिि अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ। सार्वकको न्जल्ला न्शक्षा 
कार्ािलर्बाट अनमुति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पतन दरबतदी िथा राहि अनदुान कोटा प्राप्त नगरेका र्वद्यालर्लाई न्शक्षक 

व्र्वस्थापन गनेगरी शैन्क्षक सर २०७६ का लातग सहर्ोग अनदुान ददन सर्कन ेव्र्वस्था छ।िर पातलकाले स्वीकृि दरबतदी तभर 

नपरेका एवं र्वद्यालर्ले गि र्वगि देन्ख न ैआतिररक स्रोिबाट िलब भत्ता व्र्होरेका तनम्न तबद्यालर्का न्शक्षकलाई  रू 1100000 
िलब भत्ता भकु्तानी गरेको पार्र्ो ।  

 भौ.नं. /तमति र्वद्यालर्को नाम कामको र्ववरण  रकम  

670-2/2 शान्ति आदशि मा.र्व. न्शक्षकको िलब 250000 
909-3/26 गतडगाउँ मा.र्व. न्शक्षकको िलब 250000 
743-2/27 गौिम बदु्ध प्राथतमक र्वद्यालर् न्शक्षकको िलब 50000 
811-3/24 रार्िर् र्वजर् माध्र्ातमक र्वद्यालर् न्शक्षकको िलब 300000 
888-3/23 आदशि प्रा.र्व. न्शक्षकको िलब 150000 
973-3/31 जनज्र्ोति आधारभिू र्वद्यालर् न्शक्षकको िलब 100000 
जम्मा 1100000   

28.  कोरोना न्शषिकमा खचिाः र्वपि व्र्वस्थापन कोष माफि ि खचि गनुि पनेमा पातलकाले चाल ुन्शषिकबाट देहार् बमोन्जम कोरोना 
रोकथाम तनर्तरणमा खचि गरेको देन्खएकोले तनर्मसम्मि नदेन्खएको रु. 514099 

 भौ.नं. /तमति र्ववरण खचि रकम 

587-12/7 अनवि र्वजनेश एक्सप्लोर स्र्ातनटार्जर लगार्ि सामाग्री 30551 

588-12/7 अनवि र्वजनेश एक्सप्लोर एप्रोम र्तफेर्डि स्कानर लगार्ि सामाग्री 78715 

594-12/9 नवदगुाि जेनेरल स्टोसि स्र्ातनटार्जर खरीद 262453 

595-12/18 नवदगुाि जेनेरल स्टोसि र्पर्पर् सेट 142380 

जम्मा 514099   

 न्शक्षा चाल ु
 

29.  सफ्टवेर्र खररद - नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रणाली (व्र्बस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेन्शका, २०७१ को बुदँा 
नं.४.१ मा कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ि र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सञ्चालन गनिका लातग प्रर्ोग गने सूचना प्रर्वतध 
प्रणालीको तनमािण गदाि त्र्स्िो प्रणाली सम्बतधी कागजाि िर्ार गरी मानक अनरुुप भए नभएको तनधािरण गनि सूचना 
प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृि गराउन पने व्र्बस्था रहेको छ । पातलकाले प्रर्ास प्रारम्भ प्रा.तल. बाट परीक्षा संचालन िथा 
सफ्टवेर्र संचालन सम्बतधी सफ्टवेर्र खररदमा रु 418395। खचि गरेकोमा खररद भएका सफ्टवेर्रको सूचना िथा 
प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृि तलएको देन्खएन । र्स्िा सफ्वेर्र स्वीकृति तलई प्रर्ोग गनुिपदिछ । 

 

 कर दस्िरु एवं आतिररक आर्  
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30.  स्थानीर् िहरूको र्वभाज्र् कोष – प्रदेशहरुको आतिररक आर् व्र्वस्थापन गनि बनेको कर िथा गैरकर राजस्व सम्बतधी 
ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा, दहत्तर बहत्तर शलु्क मानोरिन कर लागिका शलु्क िथा करको 
सङ्कलनबाट उठेको शलु्क मध्रे् साठी प्रतिशिले हनुे रकम स्थानीर्िहले स्थानीर् सन्ञ्चि कोषमा राखी चातलस प्रतिशिले 
हनुे रकम मातसक रुपमा प्रदेश सन्ञ्चि कोषमा जम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले बाडँफाडँ गनुिपने तबभाज्र्कोषको 
र्हसाव राखेको छैन । जसबाट अतिररक्त तबज्ञापन, मनोरतजन कर र्थाथि असलुीका अतभलेख नहुँदा तबभाज्र्कोषको बारेमा 
एर्कन हनु सर्कएन । अतभलेख  प्रणाली व्र्वन्स्थि गरी तबभाज्र्कोषको रकम बाडँफाडँ गनुिपदिछ ।  

31.  सवारी कराः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा पातलकाले आफ्नो क्षेर तभरका सवारीमा िोर्कए 
बमोन्जम सवारी दिाि िथा वार्षिक सवारी कर र आफ्नो क्षेरमा आउने सबै प्रकारको सवारीमा िोर्कए बमोन्जम सवारी 
कर उठाउन े उल्लेख छ । सम्वन्तधि तनकार्सँग समतवर् गरी हरेक वषि दिाि हनुे सवारीको अतभलेख रान्ख कर 
असूलीलाई प्रभाबकारी बनाउने िफि  सम्वन्तधि तनकार्को ध्र्ान जान ुपदिछ ।  

32.  मनोरिन कराः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोन्जम तसनेमा, तभतडर्ो हल, सांस्कृतिक प्रदशिन हल, 

संगीि, तथर्टर मनोरिन प्रदशिन स्थल, ऐतिहातसक स्थलको प्रवेश शूल्कमा कर तलनपुने व्र्वस्था छ । आतथिक वषि 
२०७6।७7 मा पातलकाले कुन ै पतन मनोरिन कर संकलन गरेको पाईएन । र्स पालीकाको क्षरेतभर उठ्न ु पने 
मनोरिन कर एर्कन गरर असलु गनुिपदिछ ।  

33.  र्वज्ञापन कर - प्रदेश आतथिक ऐन, २०७६ को दफा ६ मा प्रदेश तभर रान्खने होतडङ बोडि, साईन बोडि, व्र्ानर, ट्राई तभजन 
बोडि, ग्लो बोडि, स्टल, तडन्जटल बोडि, धािकुो फे्रम वा कुनै स्थानमा लागाउने, लेख्न ेवा र्वद्यिुीर् िरंगको प्रर्ोग गरी गररएको 
प्रचारको लागी रान्खने बस्ि ुवा सामाग्रीमा गररने र्वज्ञापनमा कर लागार् असूल गरी उल्लेख छ । िर पातलकाले र्स 
सम्बतधी कुन ैकर असूल गरेको देन्खएन।  

34.  आर्को प्रक्षेपण  गाउँपातलकाले आ.ब. 2076/77 को लातग पेश भएको आतिररक आर्को प्रक्षपेण अनसुार र्वतभन्न 
२४ न्शषिकमा रु 45508000 आर् हनुे भतन अनमुान गरेकोमा प्राप्त आर् व्र्र् र्ववरण अनसुार १९ न्शषिकमा जम्मा 
रु 24932963।26 मार असूली हनु सकेको देन्खर्ो । पातलकाले अनमुान गरे भतदा 45.21 प्रतिशि मार असूली 
गरेको छ । सरुु अनमुानमा सवारी साधन कर (साना सवारी) रु 500000, पार्कि ङ शलु्क रु 200000, रेतडर्ो 
एफ.एम. सञ्चालन दस्िरु 20000 को अनमुान गरेकोमा कुनै पतन शलु्क असूल नभएको देन्खर्ो ।    

35.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृि सम्पन्त्त 
कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी शलु्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् 
शीषिकमा र्स वषि प्रक्षेपण गरेको भतदा वास्िर्वक आर् संकलनमा धेरै घटी बढी देन्खएबाट आर्को अनमुान भरपदो 
देन्खएन । अतर् करको असलुी अनमुानको िलुनामा 5.34 प्रतिशि मार भएको देन्खतछ।   

 आर् शीषिक प्रस्िार्वक आर् वास्िर्वक आर् फरक घटी/बढी 
भमूीकर मालपोि 6000000 4547915.40 1452084.60 घटी 
घरजग्गा वहाल कर 1000000 2548524.10 1548524.10 बढी 
अतर् मनोरतजन कर 252000 18000 234000 घटी 
अतर् कर  23000000 1128569 21871431 घटी 
सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आर् 4000000 613130 3383870 घटी 
अतर् दस्िरु 500000 1058293.36 558293.36 बढी   

36.  खोला कर - स्थानीर् सरकार सञ्चालन  ऐन २०७४ को दफा ६ \२ क  (1) मा गाउँपातलका आफ्नो क्षेरतभर 
वािावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन िथा प्रारन्म्भक वािावरणीर् परीक्षणबाट िोर्कएको पररमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा एवं 
माटोजतर् वस्िकुो तबक्री गनि सक्नेछ। प्रदेश आतथिक ऐन, 2076 को अनसूुची ५ मा प्राकृतिक स्रोि संकलन िथा 
र्वक्री शलु्क तनधािरण गररएको छ ।  गाउँपातलका क्षेरतभर हतडर्ा खोला, र्वरीङ्ग खोला र र्टमाई खोला रहेका छन ्। 
हतडर्ा खोला गाउँपातलकाको परैु क्षेरमा र अतर् दईु खोला मध्रे् टीमाई मेची नगरपातलका िथा र्वरीङ्ग अजुिनधारा 
नगरपातलकाको सीमाना क्षेरमा रहेका छन ्। गा.पा. वडा नं. १ र ३ अतिगिि हतडर्ा खोलाबाट ढंुगा तगटी, बालवुा  
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संकलन र र्वक्री गनि तमति 2077/1/31 को कार्िदेशबाट कमल वालवुा प्रशोधन उद्योगलाई रु 1994087।29 
िथा म.ुअ.कर रु 237054।50 समेिको ठेक्का सम्झौिा भै रु 2060550।62 दान्खला भएको छ ।  

36.1.  खािा नराखेको - अतर् र्वरीङ्ग र टीमाई खोलाको आर् ठेक्का लगाएको देन्खएन । उक्त खोलाहरुबाट ढंुगा, तगट्टी, वालवुा, 
र्वक्री गनि साझा तसमाना भएको स्थानहरुमा तछमेकी नगरपातलकाबाट खोलाकर असूल हनुे गरेको र एकलौटी तसमानामा 
पने स्थानहरुको कर असूल सम्बन्तधि वडाहरुले नगदी रतसद लतग असूल गरी पातलकामा दान्खला गने गरेको देन्खर्ो । 
वडा कार्ािलर्ले र्वतभन्न व्र्न्क्त माफि ि पतन र्स्िो कर असूली गने गरेको देन्खतछ । खोला कर असूली गने वडा 1 देन्ख 
५ सम्मका कुनै पतन वडाले दैतनक असूली अतभलेख र्किाव म.ले.प.फा.नं. १०८ र 108 क िथा बैंक दान्खला र्किाब 
23 राखेको पाईएन । असूली गरेको रकम वषि भररमा 3 पटक गरी तनम्नानसुार तमतिमा रु 6339550 दान्खला 
गरेको देन्खतछ । राख्नपुने खािा नराखेकोले असूली रकम त्र्ति नै हो र समर्मा दान्खला भएको छ भतन एर्कन हनु 
सर्कएन ।  

 कार्ािलर्मा र्ववरण पेश गरेको तमति 9/3/2076 3/7/2077 3/31/2077 कुल जम्मा 
वडा 1 0 400000 875750 1275750 

वडा 2 842500 1328300 766950 2937750 

वडा 3 150000 312900 0 462900 

वडा 4 45000 45000 387950 477950 

वडा 5 334000 290500 360700 985200 

जम्मा 1371500 2376700 2391350 6139550   

36.2.  वडा नं. १ ले असलुी गरेको खोलाकर मध्रे् रु 54150 र वडा नं. २ ले रु 465050 दान्खला नगरेकोमा आतिररक 
लेखापरीक्षणबाट देन्खएपतछ वडा २ ले तमति 2077/6/18 मा र वडा नं. १ ले 2077/6/26 मा बैंक दान्खला 
गरेको पार्र्ो । असलुी राजश्व रकम समर्मा बैंक दान्खला नगनेलाई आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 

2076 को दफा 28 (२) अनसुार कारवाही गरेको देन्खएन ।  

37.  गि आतथिक वषि 2075/76 मा असूल भएको तनम्नानसुार राजश्व सोही वषि बैंक दान्खला नभई र्स वषि दान्खला भएको 
देन्खर्ो । असलुी राजश्व समर्मा नै दान्खला नहनुकुो कारण स्पष्ट भएन । असूली रकम समर्मा नै दान्खला हनुपुदिछ ।  

 तस.नं. न्शषिक  वडा रकम व्र्होरा 
1 व्र्वसार् कर  2 8950 चतद्र प्रसाद भट्टराई माफि ि संकलन गरेको । 
2 व्र्वसार् कर  3 245200 उद्योग वान्णज्र् संघ माफि ि संकलन गरेको । 
3 व्र्वसार् कर  5 9500 उद्योग वान्णज्र् संघ माफि ि संकलन गरेको । 
4 खोला कर - 3500 भपूाल गरुुङ्ग माफि ि संकलन गरेको । 
5 गि वषिको आम्दानी अपगु 3 18049 - 
6 गि वषिको आम्दानी अपगु 1 54585 - 
 जम्मा  339784    

 गाउँपातलका पुनँ्जगििफि   

38.  पेश्कीको बैक जमानिको म्र्ादाः 90-10/28 गाउँपातलका वडा ४ को टीमाई क्षेरमा कृर्ष बजार तनमािण कार्ि 
12032274।47 ठेक्का रकमबाट 2077/3/15 तभर कार्ि सम्पन्न गनि गरी 2076/10/19 मा ठेक्का सम्झौिा 
गरेको छ । कृर्ष र्वकास बैंक तल. 2076/10/21 को ग्र्ारेण्टी अनसुार 2077/4/20 सम्म मातर् हनुे पेश गरी 
1000000 पेश्की ददईएकोमा सम्झौिाको अवतध भरी कुनै पतन कार्ि गरेको देन्खएन । पेश्कीको बैंक जमानिको म्र्ाद 
समाप्त भएकोमा नवीकरण भएको देन्खएन । ठेक्काको म्र्ाद थप सम्बतधी कारवाही भएको देन्खएन । अिाः सम्झौिाको 
सिि अनसुार कार्ि नगने ठेकेदारलाई आवश्र्क िाकेिा भएको पतन देन्खएन ।  
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39.  आधारभिू स्वास्थर् सेवा केतद्रको तनमािणाः स्वास्थर् संस्था नभएका वडाहरुमा क्रमशाः स्वास्थर् संस्था स्थापना गने उद्देश्र् 
अनरुुप लागि सहभातगिाको आधारमा सम्बन्तधि स्थानीर् िहले वडाहरुमा स्वास्थर् केतद्र स्थापना स्वास्थर् िथा जनसंखर्ा 
मतरालर्ले स्वीकृि गरेको लागि अनमुान िथा नमनुा भवन तडजार्नको पररतधतभर रही तनमािण गनुिपने भनी स्थानीर् 
िहमा आधारभूि स्वास्थर् केतद्र तनमािण िथा सेवा सञ्चालन सम्बतधी कार्िर्वतध, 2075 मा उल्लेख भएको छ । सोही 
अनसुार उक्त मतरालर्को तमति 2075/9/8 को परको बुदँा नं. २ मा भवन तनमािणका लातग छनौट भएका वडाको 
जनसंखर्ा ७००० भतदा बढी र तरू्निम 508.92 वगि तमटर जग्गा उपलब्ध भएमा लागि रु 6346630 प्रसतुि सेवा 
सर्हिको स्वास्थर् केतद्र टार्प 1 तनमािण गने र 7000 भतदा कम र 286 वगि तमटर जग्गा उपलब्ध भएमा लागि रु 
3886120 सम्मको एक िले आधारभिू स्वास्थर् केतद्र टार्प 2 तनमािण गने उल्लेख छ । मतरालर्ले छनौट गरेको 
र्स गाउँपातलका वडा तनम्न रहेको छ । 

 

 वडा नं. जनसंखर्ा भवन टाईप  
1 12268 टार्प 1 
2 6876 टार्प 2 
3 ६७०१ टार्प 2 

मतरालर्ले छनौट गरेको १ र २ वडामा स्वास्थर् केतद्र तनमािण नगरी तमति 2076/1/31 को गाउँ कार्ािपातलकाले 
वडा नं. 4 र 7 वडामा तनमािण गने तनणिर् गरेको आधारमा कार्ि गरेको छ । स्वास्थर् िथा जनसंखर्ा मतरालर्ले छनौट 
गरेको वडा भतदा अतर् वडामा केतद्र तनमािण गदाि तनदेन्शका, 2075 ले िोकेको मापदण्ड परुा भएको खुलाएको छैन । 

 

40.  आधार पेश  386-3/24 गाउँपातलका अतिगिि सौर्ि सडक वन्त्त जडान गनि वैकन्ल्पक उजाि प्रवद्धिन केतद्र र 
गाउँपातलकाको साझेदारीमा ३० लाख बजेट मध्रे् 2968300 को लागि 2076/6/8 मा स्वीकृि गरी 
2256246।15 ठोक रकममा 2076/12/30 तभर कार्ि सम्पन्न गनि व्रार्ट सन कम्पनी प्रा.तल. सँग 
2076/8/17 मा ठेक्का सम्झौिा भएको छ । र्वल पेश गदाि  र्वक्री पतछको सेवा वापि ३० सेटको 1319।56 
को दरले 39586।80 मा म.ुअ.कर समेि 44733 भकु्तानी भएकोले सेवा प्राप्त गरेर वास्िर्वक तबलको आधारमा 
भकु्तानी हनुपुने रकम अग्रीम भकु्तानी गनि तमल्ने नदेन्खएको साथै सोलार सेट 30 वटा ढुवानी र जडान गरेको 
9896।68 का दरले 296900 मा म.ुअ.कर वापि 38597 समेि जोडेर भकु्तानी भएकोले ढुवानी र भाडानमा 
म.ुअ. भकु्तानी गनि तमल्ने आधार पेश हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

83330 

41.  कर समार्ोजनाः 99-11/1 र 368-3/24 ब्रार्ट सन कम्पनी प्रा.तल. को 2076/10/28 को 65 नं. र 
2076/11/2 को 72 वीजकबाट 187839 म.ुअ.कर समेि भकु्तानी भएकोमा उक्त फमिले 2076/9/29 पतछ 
कर र्ववरण नबझुाएको देन्खतछ । म.ुअ.कर भकु्तानी गदाि 50 प्रतिशि कट्टी नभएको देन्खर्ो । अिाः कर समार्ोजन 
र्ववरण पेश हनुपुने रु  187839 

42.  प्रार्वतधक प्रतिवेदन  390-3/28 गा.पा. अतिगिि ७ वटै वडा र्वतभन्न टोलहरुमा ७०६ वटा र्वद्यिु पोल जडान िथा 
लोड अनलोड समिे रु 1914672 आपूतििकिाि िमु्पेहाङ तनमािण सेवा प्रा.तल. को 2077/3/28 को र्वल अनसुार 
भकु्तानी गरेको छ । िर भौचर साथ नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरणको स्पेन्शर्फकेसन बमोन्जम भए नभएको सो कार्ािलर्को 
पर संलग्न नभएको र सो कार्ि वडाका िोर्कएको स्थानहरुमा जडान भएको स्थलगि तनरीक्षण भएको प्रार्वतधक प्रतिवेदन 
पेश नभएकोले उक्त दवैु प्रतिवेदन पेश हनुपुने देन्खन्नछ ।  

43.  दान्खला  437-3/31 गोरखकाली हाडिवेर्र झापाको कम मलु्र् सूचीका आधारमा तमति 2077-3-30 को वीजक 3 
बाट र्वतभन्न ९ सार्जका 3354 मीटर एच.तड.र्प. पाईप खरीद गरी 499887 भकु्तानी भएकोमा के कुन र्ोजनाको 
लातग लागि अनमुान स्वीकृि भएको पाईएन । वषाितिमा खरीद पाईप न्जतसी दान्खला भएको नदेन्खएकोले दान्खला 
हनुपुने रु  

 

 

 

499887 

44.  कर समार्ोजन 448-3/31 गा.पा. को २ नं. वडा कार्ािलर् भवन कार्ि सम्पन्न भै वडा कार्ािलर् भवन िथा घेरावारा  

 



स्थानीर् तनकार्को नाम - बदु्धशान्ति गाउँपातलका, झापा                              आ.व.– २०७६/७७ 

13 
 

तनमािण सतमतिलाई अन्तिम र्वल भकु्तानी हुँदा सतमतिले म.ुअ.कर दिाि नं. 305444666 को प्रगति आर्रन स्टोर 
बदु्धशान्ति-3 झापाका र्वतभन्न तमतिका ९ वटा र्वलबाट तनमािण सामाग्री 3429630 मलु्र्कोमा म.ुअ.कर 445852 
समेि भकु्तानी गरेको र्वल पेश गरेको छ । आतिररक राजश्व र्वभागको पोटिलमा प्र्ान सचि गदाि उक्त स्टोरले 
2076/77 को आर्कर फाईल नगरेको 2076/11/6 देन्ख Return Verified नभएको देन्खएकोले कर समार्ोजन 
पेश हनुपुने देन्खएको रु 

 

 

 

 

 

445852 

45.  गि वषिको भकु्तानीाः  प्रदेश आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली ,२०75 को तनर्म ४1 (6) बमोन्जम चालू वषिको बजेटले 
नखामेको खचि तबल भरपाई बमोन्जमको रकम आगामी वषिमा भकु्तानी ददन ु पने कारण खोली भकु्तानी ददन बाँकीको 
कच्चावारीमा चढाई श्रावण पतर गिे तभर कार्ािलर् प्रमखु र कोष िथा लेखा तनर्तरक कार्ािलर्बाट प्रमान्णि गराई 
िालकु कार्ािलर्, सम्बन्तधि मतरालर्, कोष िथा लेखा तनर्तरक कार्ािलर् िथा महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्मा पठाउन ु
पने व्र्वस्था छ । पातलकाले तनम्न र्ोजनाहरु उपभोक्ता सतमति माफि ि संचालन गरी गि आतथिक वषिमा नै कार्ि सम्पन्न 
हनुपुनेमा सो नभई र्स आतथिक वषिमा भकु्तानी गरेको पार्र्ो । . 

 

भौ.नं.।तमति सतमति सम्झौिा रकम सम्झौिा तमति 

सम्पन्न गने 
तमति 

सम्पन्न गरेको 
तमति 

भकु्तानी 
रकम 

गि वषिको 
भकु्तानी 

2-5/17 आधारभिू स्वास्थर् केतद्र 
भवन तन.उ.स. वडा 6 

2065843.88 2076/3/2 2076/3/15 2076/5/12 1316326 551340.79 

4-5/18 आधारभिू स्वास्थर् केतद्र 
भवन तन.उ.स. वडा 7 

2065843.88 2076/3/2 2076/3/15 2076/5/3 1317668 650000 

6-5/20 आधारभिू स्वास्थर् केतद्र 
भवन तन.उ.स. वडा 4 

3219193.38 2076/3/2 2076/3/15 2076/5/20 1052590 1043843.88 

जम्मा 2245184.67 
 

 प्रदेश सरकार हस्िातिररि   

46.  र्वल पेश  आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) मा खचि गदाि खचिको तबल भरपाई सर्हि लेखा 
राख्नपुने व्र्वस्था छ । िर तनम्नानसुार भकु्तानीमा सम्झौिाको वी.ओ.क्रू् मा रहेको प्रोतभजनल सम रकम भकु्तानी 
ददएकोमा र्वल पेश नभएको रु  175150 

 भौ.नं. र तमति व्र्वसार्ी  प्रोतभजनल सम भकु्तानी रकम म.ुअ.कर समेि 

4-2/4 सिासी तनमािण सेवा • नमनुा वन अर्फस रोड कालोपर कार्ि 
र्वजलुी पोल आदद 

•  र्तस्र्रेुतस  
•  ल्र्ावरोटरी टेष्ट 

5000 

 

30000 

10000 

50850 

37-3/30 सिासी तनमािण सेवा पलु्चोक भौटटार सडक तनमािण कार्ि 
• र्वजलुी पोल 

• ल्र्ावोटारी टेष्ट 

 

 

100000 

10000 

124300 

जम्मा    175150   

47.  9-3/31 जनज्र्ोति आधारभिू र्वद्यालर्को खेल मैदान स्िरोन्निीको लातग प्रदेश सरकारको 1500000 र उपभोक्ताको 
267470।87 समेि 1767470।87 मा 2077/3/15 तभर कार्ि सक्न े गरी सम्झौिा भएकोमा 
1730693।86 को मार कार्ि गरेको छ । जम्मा कार्िमा श्रमदान कट्टा गदाि 1463221 मा अग्रीम कर र बहाल 
कर  कट्टा गरी 1441341 मार भकु्तानी हनुपुनेमा 1446907 भकु्तानी भएकोले बढी भकु्तानी भएको असूल हनुपुने 
रु   5566 

 उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  

48.  गणुस्िर परीक्षणाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (२) मा लागि अनमुान िर्ार गदाि गणुस्िर 
परीक्षण समेि छुटै्ट आईटम बनाई लागि अनमुानमा समावेश गनुिपने र तनर्म ११ (१)  मा गणुस्िर परीक्षण गने  
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व्र्वस्था छ । उपभोक्ता माफि ि गराएको तनमािण कार्िको लागि अनमुानमा गणुस्िर परीक्षण आईटम समावेश नगरीएको, 
उपभोक्ता माफि ि वा तनमािण व्र्वसार्ी माफि ि हनुे तनमािण कार्िमा प्रर्ोग भएका तनमािण सामाग्री लगार्ि तनमािण कार्िको 
गणुस्िर परीक्षण हनुे गरेको देन्खएन । तनमािण कार्िमा प्रर्ोग हनुे तनमािण समाग्री लगार्ि तनमािण कार्िको गणुस्िर 
परीक्षण गरी तनमािण भएको कार्िको गणुस्िर परीक्षण गरी तनमािण भएको कार्ि गणुस्िरीर् भएको सतुनश्चि हनुपुदिछ । 

49.  लागि सहभातगिा — गाउँपातलकाले आर्ोजना  कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि सहभातगिा 
जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद सहभातगिा िोर्कएको अवस्थामा सहभातगिा वापिको रकम सम्बन्तधि 
स्थानीर् िहको खािामा दान्खला गरी सो को भौचर प्राप्त भएपतछ मार उपभोक्ता सतमतिसँग र्ोजना सम्झौिा गनुिपने 
गनुिपदिछ । िर गाउँपातलकाले लागि सहभातगिा सर्हिका लागि अनमुान िर्ार गरेको देन्खएन ्। अिाः नगद लागि 
सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुदिछ ।  

50.  ममिि सम्भार कोष— साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म उपतनर्म (३) मा सम्पन्न तनमािण 
कार्िको सञ्चालन वा ममिि सम्भार उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले गनुिपने, सोही तनर्मावलीको उपतनर्म (१५) 
मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले सम्पन्न आर्ोजनाको सेवा उपर्ोग गरे वापि उपभोक्ताले तिनुिपने सेवा शलु्क 
िोकी शलु्क जम्मा गने कुनै कोष खडा गरी सोही कोषबाट त्र्स्िो तनमािण कार्ि सञ्चालन िथा ममिि, सम्भार गनुिपने  
व्र्वस्था रहेको छ । उपभोक्ता सतमतिसँग गरेको सम्झौिामा ममिि सम्भारको न्जम्मा सम्बन्तधि उपभोक्ता सतमतिले 
तलनपुने उल्लेख भए िापतन सम्पन्न आर्ोजना ममिि सम्भारका लातग कतिपर् उपभोक्ता सतमतिहरुले ममिि सम्भार कोषको 
व्र्वस्था गरेको पार्एन । तनतमिि आर्ोजनाहरुको लातग ममिि सम्भार कोषको व्र्वस्था गररनपुदिछ ।  

 संघीर् सरकारबाट हस्िातिररि कार्िक्रम  

51.  म्र्ाद थपाः १73।3।31 साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२० मा खररद सम्झौिाको अवतध थप गनि 
सक्ने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै तनर्म 121 मा तनमािण व्र्वसार्ीको र्ढलार्को कारणले सम्झौिा बमोन्जमको काम 
सम्झौिामा िोर्कएको म्र्ादमा सम्पन्न हनु नसकेमा तनजले सम्झौिा रकमको १० प्रतिशि नबढ्ने गरर सम्झौिा रकमको 
०.०५% पूवितनधािररि क्षतिपूतिि ददनपुने व्र्वस्था छ । कृम्भकणि कतस्ट्रक्सन र पातलकाबीच दामा मझवुा पलु तनमािणका 
लातग ०७6।4।5 मा रु 4306757।70 को ठेक्का सम्झौिा भएकोमा  र्वतभन्न कारणहरु देखाई २०७६ मंतसर 30 
मा सम्पन्न हनुपुने र्ोजना प्रथम पटक २०७६।12।30 सम्म पनुाः दोश्रो पटक २०७7।2।33 र 2077/3/30 
सम्मको म्र्ाद थप गरेको छ । काममा र्ढलाई गने तनमािण व्र्वसार्ीलाई म्र्ादथप गदाि पूवितनधािररि क्षतिपूतिि नलगाई 
गने गरेको कारण पतन तनमािण व्र्वसार्ीले समर्मा कार्ि नगरेको देन्खएकोले र्समा सधुार हनुपुदिछ ।  

 

 प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम  

52.  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू गराउन एवम ्सामूदार्र्क पूवािधारहरुको र्वकास 
माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले स्थानीर्िहतभर प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको 
छ । र्स कार्िक्रम अतिगिि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सडक नाला, मोटर बाटो तनमािण कार्ि लगार्िका कार्िक्रम 
सञ्चालन गरी र्स वषि रु 3269559। खचि गरेको छ । कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि सामदुार्र्क आर्ोजना 
(सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन) कार्िर्वतध, 2076 को दफा २१(१) बमोन्जम श्रतमकको ज्र्ाला भकु्तानी पातलकाले 
सम्बन्तधि रोजगार उपभोक्ता सतमतिको तनवेदन र हान्जरी र्ववरण िथा प्रार्वतधक प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्तधि वडा 
अध्र्क्षको तसफाररस बमोन्जम श्रतमकको बैंक खािामा भकु्तानी गनुिपनेमा सबै र्ोजनामा सो नभएको पार्र्ो ।  

 

 स्वास्थर्िफि   

53.  तनशलु्क औषधी खररद– पातलकाले र्स वषि सशिि अनदुानबाट औषधीहरु खररद गरर स्वास्र् चौकी िथा सामदुार्र्क 
स्वास्थर् र्काईहरुलाई हस्िातिरण गरर पठाएको छ ।खररद भएका औषधीहरुको माग अनसुार उपलव्धिा, र्विरण, 

उपर्ोगको अवस्था र मौज्दाि (म्र्ाद सर्कएको,  कम म्र्ाद भएको औषधी) को न्स्थति सम्वतधमा र्ववरण माग गररएकोमा 
प्राप्त र्ववरणमा औषधीहरुको मौज्दाि बढी देखाएको छ ।पातलकाले तनशलु्क र्विरणको लातग आवश्र्क पने औषधीको 
लातग स्वास्थर् िथा जनसंखर्ा मतरालर्ले िर्ार गरेको स्थानीर् िहबाट संचालन गररने कार्िक्रमहरुको मागिदशिन 
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२०७५.७६ अनसुार अथोरार्ज्ड स्टक लेभल (ASL)र र्मजेतसी अडिर पोर्तट (EOP) तनधािरण र सोको आधारमा 
औषधीको आपूतिि र र्विरण व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

 
पातलकाको औषधी मौज्दािको अवस्था 

औषधीको नाम  गा.पा.बाट खरीद स्वास्थर् कार्ािलर्बाट प्राप्त जम्मा खचि बाकँी 
Amoxiline 250 mg 5000 48200 53200 39400 13800 
Amoxiline 500 mg 3000 59560 62560 37100 25460 
Ferrous Sulphate - 260000 260000 132500 127500 
Cipro 500 mg 40000 20800 60800 26550 34250 
Paracetamol 500 mg 10000 184800 194800 153660 41140 
Amlodipines 5 mg 82400 42950 125350 66200 59150 
Cetrizine 10 mg 41650 20350 62000 44250 17750 
Ibuprofex 400mg 17999 22495 40494 29529 11465  

 

 न्शक्षािफि   

54.  र्वद्यालर्गि तनकासा रन्जस्टडि – आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ४५ मा अतधकार प्राप्त अतधकारीले आर् 
व्र्र् ठीक र र्वश्वसतनर् रहेको िथा दोहोरो हनुे गरर भकु्तानी भएको छैन भन्ने कुरामा ध्र्ान ददन ुपने उल्लेख छ । 
कार्ािलर्ले िोर्कएको ढाँचामा र्वतभन्न र्वद्यालर्लाई तनकासा ददएको रकमको स्पस्ट र्ववरण खलु्ने गरर र्थाथि र्ववरण 
अतभलेख राख्न ु पनेमा तनकासा अतभलेख राखेको छैन । जसवाट र्वद्यालर्लाई वास्िर्वक रुपमा तनकासा ददन ु पने र 
भकु्तानी ददएको वारे र्थाथि र्ववरण प्राप्त गनि कदठन हनुे भएकोले र्वद्यालर्गि तनकासा रन्जस्टडि खािा अद्यावतधक राख्न ु
पदिछ ।  

55.  माग फारमाः न्शक्षक र्किाव खानावाट िलर्व प्रतिवेदन पास गराई, अनसूुची १ अनसुारको फारम भरर न्शक्षकहरुको िलब 
भत्ता चौमातसक माग बमोन्जम तनकासा ददनपुनेमा र्स पातलकाले पालीका तभरका 16 सामदुार्र्क र्वद्यालर्का लातग 
न्शक्षकको िलर्व प्रतिवेदन पास नगराई प्रथम रैमातसकमा रु. 27389285, दोश्रो रैमातसकमा रु. 27389285 र 
िेश्रो रैमातसकमा रु. 19839221 र अन्तिम रैमातसकमा रु 22825226 गरी जम्मा रु. 97443017 तनकासा 
ददएकोले तनकासा रकम एर्कन गनि सर्कएन।  

56.  नमनुा र्वद्यालर् अनदुानाः 117-3/5 संघीर् सरकारबाट हस्िातिररि नमनुा र्वद्यालर् सधुार गरुुर्ोजना अनरुुप भौतिक 
तनमािण अनदुान कार्िक्रमका लातग बदु्ध आदशि मा.र्व. लाई कार्ि प्रगतिको आधारमा खोल्दै जाने सििमा वैक खािा रोक्का 
रान्ख रु १ करोड ५० लाख तनकासा गएको छ । कार्िक्रम संचालन तनदेन्शका २०७६।७७ मा नमनुा र्वद्यालर् 
र्वकासको लातग र्वद्यालर्लाई तनकासा भएको रु १ करोड ५० लाख बाट भए गरेको कार्ि प्रगिी िथा र्वल भरपाई 
प्रमान्णि भई आएमा सो कार्िको स्थानीर् तनकार्बाट अनगुमन तनर्मन एवं प्रार्वतधक सहर्ोग गनुिपने व्र्हारा उल्लेख छ 
।र्वद्यालर्ले प्राप्त रकमवाट तनधािरण गररएको क्षेरको र्थासमर्मा कार्िसम्पन्न गरी सोको भौतिक िथा र्वत्तीर् प्रगति 
देन्खने प्रमान्णि कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन, नापी र्किाब पेश गरी रकम फरफारक गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

15000000 

57.  कार्िक्रम संचालन तनदेन्शका २०७६।७७ र्क्रर्ाकलाप नं. 11.1.2.1 को बुदँा 8.3 मा WASH सरु्वधा भएको 
शौचालर् तनमािण अनदुानमा प्रति र्वद्यालर् रु 7 लाख उपलब्ध गराउन सर्कने उल्लेख छ । र्वद्यालर्हरुलाई रकम 
अनदुान ददँदा पर्हला र्कस्िाका रुपमा कुल अनदुानको ३० प्रतिशि, दोश्रो र्कस्िामा 50 प्रतिशि र नापी र्किाब भरी 
कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरेपश्चाि अन्तिम र्कस्िामा 20 प्रतिशि रकम अनदुान ददने व्र्वस्था छ । त्र्सरी भवन 
तनमािण सम्पन्न गने र्वद्यालर्ले अषाढ 15 सम्ममा कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन प्रमान्णि गरी स्थानीर् िहमा पेश गनुिपने उल्लेख 
छ । र्समा देहार्को व्र्होरा देन्खर्ो ।  

57.1.  गणेश मा.र्व. छारा शौचालर् तनमािणका लातग श्री गणेश मा.र्व. व्र्वस्थापन उपभोक्ता सतमतिसँग रु 700000। 
गाउँपातलकाको र्ोगदान हनुेगरी 2077/3/10 मा सम्झौिा भई 2077/3/24 मा उक्त र्ोजना सम्पन्न भएको  
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देन्खतछ । उक्त सतमिीलाई भौ.नं. 181-3/31 बाट कर कट्टी गरी रु 689638 भकु्तानी भएको छ । कार्िर्वतधमा 
अषाढ 15 सम्ममा कार्िसम्पन्न गनुिपने उल्लेख भएकोमा र्ढला कार्िसम्पन्न भएको देन्खर्ो ।  

57.2.  बढी तनकासााः भौ.नं. 182-3/31 मा र्वद्यालर् भौतिक सरु्वधा र्वस्िारका लातग छारा शौचालर् अनदुान वापि पनुाः 
गणेश मा.र्व. लाई रु 700000। र्वद्यालर्को खािामा तनकासा भएको देन्खतछ । एउटै कार्िक्रमका लातग भएको 
दोहोरो तनकासा तनदेन्शका र्वपररि देन्खएकोले र्वद्यालर्को खािाबाट संघीर् राजस्वमा र्फिाि दान्खला गनुिपने रु  

 

 

 

700000 

 सामान्जक सरुक्षािफि   

58.  सफ्टवेर्र प्रणाली - सामान्जक सरुक्षा सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ वमोन्जम केन्तद्रकृि सचुना प्रणालीमा प्रर्वष्टी गरर 
अद्यावतधक गने न्जम्मेवारी सामान्जक सरुक्षाको अन्खिर्ारी पाउने सम्वन्तधि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था भएपतन 
तसस्टमले काम नगरेको कारणले एक चौमातसकमा मतृ्र् ुभएका वा अतर् कारणले नामावलीमा हटार्एको व्र्न्क्तको समेि 
पनुाः अको चौमातसकमा दोहाररएर आउने लगार्ि समस्र्ा देन्खएको हनु सक्छ । केन्तद्रकृि प्रर्वष्टी प्रणालीलाई व्र्वन्स्थि 
गराउनपुने देन्खतछ ।  

59.  लगि कट्टा गने - सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध २०७५ अनसुार  लाभग्रार्हको मतृ्र् ुभएमा, बसाई सरी 
गएमा, एकल वा र्वधवा मर्हलाले र्ववाह गरेमा, बालवालीकाको हकमा पाँच वषि (साठी मर्हना) उमेर परुा भएमा, नवीकरण 
नगरेमा, एक आतथिक वषिको कुन ै पतन र्कस्िा रकम नवझेुमा वा बैंक माफि ि र्विरण भएकामा लगािार एक वषिसम्म 
खािा तनन्ष्क्रर् भएमा वा अर्ोग्र् व्र्न्क्तले भत्ता प्राप्त गरेको प्रमान्णि भएमा लगि कट्टा गररएको व्र्होरा अतभलेखमा 
स्पस्ट जनाई सम्वन्तधि स्थानीर् िहको वडाका सन्चव वा तनजले िोकेको न्जम्मेवार पदातधकारीले प्रमान्णि गनुिपने 
व्र्वस्था भएकोमा कार्िर्वतध अनसुार लाभग्रार्हको लागि अध्र्ावतधक  नगरी रकम र्विरण गरेको पार्र्ो ।  

60.  लाभग्राहीको र्ववरण प्रर्वर्ष्ट गने - सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध २०७५ अनसुार लाभग्राहीको र्ववरण 
प्रर्वर्ष्ट गने सम्वतधमा, नाम दिाि र नवीकरणवाट आगामी आतथिक वषिका लातग कार्महनु आएको आभग्राहीको र्ववरण 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहले फाल्गणु मसातितभर र्वभागले संचालनमा ल्र्ाएको व्र्वस्थापन सचुना प्रणली (एम.आर्.एस) मा 
अतनवार्ि रुपमा प्रर्वर्ष्ट गनुिपनेछ । र्सरी प्रर्वर्ष्ट गने कार्ि सामातर्िाः सम्वन्तधि वडा कार्ािलर्को हनुेछ । िर वडा 
कार्ािलर्मा साधन स्रोि िथा जनशन्क्तको कमी भएमा स्थानीर् िहले उपर्कु्त र आवश्र्क व्र्वस्था गनेछ भन्ने व्र्वस्था 
भएकोमा सो नगरर एम.आई.एस प्रणालीको र्ववरण र वडाको माग बमोन्जम तसधै सामान्जक सरुक्षा भत्ता र्विरण गरेकोले 
र्विररि रकम सर्ह हो भतन एर्कन गनि सर्कएन ।  

61.  परदन्शििा र जवाफदेर्हिााः सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध २०७५ को दफा ३३ अनसुार स्थानीर् 
िहहरुको कार्ािलर्ले सामान्जक सरुक्षा भत्ता सम्वतधी जानाकारी (लाभग्राहीको नाम दिाि िथा नर्वकरण प्रकृर्ा, भत्ताको 
दर, प्राप्त हनुे वैक र लाभग्रार्हले परुा गनुिपने प्रकृर्ा) स्थानीर् सामान्जक सस्था, गैरसरकारी सस्था, सामान्जक पररचालनमा 
संलग्न सस्थाहरुको सहर्ोग तलएर अतनवार्ि रुपमा प्रचार प्रसार गनुिपने र र्स सम्वन्तध सचुना स्थानीर् एफ एम 
लगार्िका संचार माध्र्महरुवाट प्रचार प्रसार गनुिपने व्र्वस्था तमलाउनपुने र सामान्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने 
लाभग्रार्हहरुको नाम नामेसी सम्वतधीि स्थानीर् िहको वेभ सार्टमा राख्नपुनेमा सो नगरी पारदन्शििा र जवाफदेर्हिाको 
र्वतध प्रकृर्ाको पालना गरेको पार्एन । र्सले गदाि भत्ता र्विरण पारदशी ढङ्गबाट भएको छ भतन एर्कन हनुे अवस्था 
देन्खएन   

62.  साविजतनक सनुवुाईाः स्थानीर् िहले भकु्तानी गरेको रकम र बनु्झतलनेहरुको नामावली स्थानीर् िहका कार्ािलर्का 
अतिररक्त सम्बन्तधि वडा कार्ािलर्मा समेि साविजतनक गनुिपने र वडा सतमतिले प्रत्रे्क चौमातसकमा कम्िीमा एकपटक 
सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सम्बतधमा साविजतनक सनुवुाई गनुिपनेछ । साविजतनक सनुवुाईमा प्राप्त गनुासा िथा सझुावहरु 
मध्रे् आफूले सक्ने कुराहरु सम्बोधन गरी नसर्कने खालका सझुाव िथा गनुासाहरु सम्बोधनका लातग स्थानीर् िह 
कार्ािलर्मा पठाउन ुपनेमा सो गरेको पार्एन । सनुवाई नगरी लाभग्राही सचुी अनसुार भत्ता र्विरण गरेको छ ।  

63.  अनगुमन िथा सपुररवेक्षण - सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध २०७५ को दफा २८ अनसुार प्रत्र्क 
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कार्ािलर्ले सामान्जक सरुक्षा भत्ता र्विरण कार्िक्रमको तनर्तमि अनगुमन, मलु्र्ाङकन िथा सपुररवेक्षण गनि एक स्थानीर् 
स्िरको अनगुमन िथा सपुरीवेक्षण सतमति गठन गरर तनदेन्शका बमोन्जम अनगुमन मलु्र्ाङ्कन गरी भत्ता र्विरणलाई 
व्र्वन्स्थि गनुिपनेमा सतमति गठन भएको नपार्एकाले कार्िर्वतध अनसुारको कार्ि भएको छैन ।     

64.  रकम र्विरण व्र्वस्थााः सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध २०७५ को दफा २४ बमोन्जम बैकले 
लाभग्राहीको खािामा रकम जम्मा भएको स्पष्ट देन्खने गरी लाभग्रार्हको नाम, बैक खािा नम्वर र जम्मा भएको रकम 
सर्हिको र्ववरण अनसुचुी १३ बमोन्जमको चौमातसक रुपमा सम्वन्तधि स्थानीर् िहलाई र्वद्यतुिर् माध्र्ममा अतनवार्िरुपमा 
पठाउनपुने व्र्वस्था छ । अनूसूची 8 मा गाउँपातलकाबाट प्राप्त रकम लाभग्राहीको खािामा बैंकले 15 ददनतभर जम्मा 
गरी प्रत्रे्क खािामा जम्मा गरेको र्ववरण देन्खने ररभसि र्फड सर्हि बाँकी रकम भए सो समेि गाउँपातलकालाई उपलब्ध 
गराउने र  बैंकले तनष्कृर् खािाको र्ववरण प्रत्रे्क श्रावण र माघ मर्हना तभर गाउँपातलकालाई ददनपुने उल्लेख छ । 
िर सो र्ववरण राखेको देन्खएन ।  

65.  बैंक छनौटाः गाउँपातलकाका ७ वडा मध्रे् सामान्जक सरुक्षा भत्ता वापि र्स वषि तनम्न वडाका तनम्न बैंकमा रु 
127350950 पठाएको देन्खर्ो ।एउटा स्थानीर् िहको क्षेरमा एक वा सोभतदा बढी बैंक वा र्वत्तीर् संस्था र्क्रर्ाशील 
भएमा सामान्जक सरुक्षा भत्ता र्विरणको लातग नेपाल राि बैंकको र्जाजि प्राप्त (क), (ख) वा (ग) वगिको एक वडामा 
एकभतदा बढी बैंक नपने गरी बैंक वा र्वत्तीर् संस्थाको छनौट गनुिपने उल्लेख छ।भत्ता र्विरण गनि कार्ािलर्ले ५ वटा 
बैंकमा खािा खोली चौमातसकमा बैकमा पठाएको रकम बराबरकै र्विरण भएको र्ववरण भएको र्ववरण प्राप्त भएको छ 
।   

 तस.नं. वडा नं. बैंकको नाम पठाएको रकम 

1 1 र 2 एन.आई.सी एन्शर्ा बैंक बधुबारे शाखा  46939950 
2 3, 5 र 7 एक्सेल डेभलोप्मेण्ड बैंक 44942400 
3 ४ र ५  सनराईज बैंक तल. 35468600 
जम्मा 127350950   

66.  र्फिाि रकमाः पातलकाबाट प्राप्त सामान्जक सरुक्षा भत्ता र्विरणको संखर्ागि र्ववरण 2076/77 अनसुार जेष्ठ नागररक, 
दतलि, एकल मर्हला, र्वधवुा, लोपोतमखु, आददवासी, पणुि अपाङ्ग, अतिअशक्त, अपांगिा र बालपोषण भत्ता वापि प्रथम 
चौमातसकमा 4278, दोस्रोमा 4233 र िेस्रो चौमातसकमा 4289 समेि जम्मा १२८०० लाभग्राहीलाई रु 
127350950 िीनवटा बैंकमा पठाएकोमा त्र्िी नै खचि भएको उल्लेख गरेिा पतन दरु्वटा वैंकबाट 281600 र्फिाि 
आई को.ले.तन.का. र्फिाि गरेको देन्खतछ ।    

67.  लाभग्राही संस्था संलग्नाः पातलकाले बैंक पठाउदा ७ वटा गोश्वारा भौचरबाट प्रथम चौमातसकमा 42069800, दोस्रोमा 
41975800 र िेस्रो चौमातसकमा 43305350 गरी िीनवटा बैंकमा 127350950। पठाएकोमा भौचर साथ 
भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीको वडा अनसुारको अतभलेख संलग्न गरी प्रमखुबाट प्रमान्णि गरी राखेको पाईएन । चौमातसक 
लाभग्राही संखर्ा के कुन आधारमा तनधािरण गरी बैंकमा रकम पठाएको हो सो तभडान गनि सर्कएन ।  

68.  सरुमा गलि बैंक उल्लेख भएकोाः पातलकाले तनम्न तमतिमा एन.आई.सी एतसर्ा बैंक तल.मा उल्लेन्खि रकम पठाएको र 
बैंकले रकम बझेुकोमा सरुमा अतभलेख भएको (म.ले.प.फा.नं. 22) भकु्तानी पाउने कारोवारको व्र्होरामा अकै बैंक र 
खािा नम्बर उल्लेख भएको पाईर्ो । सम्बन्तधि बैंक नै रकम प्राप्त गरेको नदेखाई अतर्  बैंक देखाएबाट सरु 
सफ्टवेर्रमा नै समस्र्ा देन्खएको अवस्था देन्खर्ो । र्सले गदाि र्थाथि अतभलेख नै गलि िथर्ाङ्ग ददने हुँदा र्समा िरुतिै 
सधुार गररनपुने अवस्था देन्खएको छ ।    

 
बैंक पठाएको मलेप फा.नं. 22 मा देखाएको 

बैंकको नाम 

रकम कैर्फर्ि 

भौ.नं. तमति रकम 

1 2076/6/9 15132000 एन.आई.तस. एन्शर्ा बैंक 15132000 प्रथम चौमातसक 

3 2076/6/9 296800 नेपाल बैंक तल. 296800 प्रथमको छुट 
 



स्थानीर् तनकार्को नाम - बदु्धशान्ति गाउँपातलका, झापा                              आ.व.– २०७६/७७ 

18 
 

4 2076/8/12 357600 रार्िर् वान्णज्र् बैंक 357600 प्रथमको छुट 

5 2076/11/4 15127400 रार्िर् वान्णज्र् बैंक 15127400 दोस्रो चौमातसक 
6 2076/1२/28 322400 लक्ष्मी बैंक तल. 322400 दोस्रो छुट 

7 2077/3/18 15703750 बैंकको नाम उल्लेख नभएको 15703750 अन्तिम र्कस्िा 

 जम्मा 46939950  46939950  

मातथ एन आई सी एन्शर्ा बैंकमा वषि भरीमा वडा नं. १ र २ रु 46939950 सम्बन्तधि लाभग्राहीको खािामा जम्मा 
गनि पठाएकोमा अतर् बैंकमा रकम जम्मा भएको देन्खएिा पतन भकु्तानी पाउनेको सूची (म.ले.प.फा.नं. 22) को एकमषु्ट 
प्रापकमा भने एन आई सी एन्शर्ा बैंक बधुबारे शाखामा वषिभरीमा रु 46939950 जम्मा भएको देखाएको छ । 

 कोतभड–१९ रोकथाम तनर्तरण िथा व्र्वस्थापन  

69.  कोरोना (कोतभड 19) तनर्तरण र व्र्वस्थापन कार्िका लातग प्राप्त आर् व्र्र् र्ववरण अनसुार प्रदेश सरकारबाट 10 
लाख, प्रदेश सरकार कोषबाट 5 लाख, आतिररक मातमला िथा कानून मतरालर्बाट ५ लाख, गाउँपातलकाको र्वतभन्न 
र्ोजनाबाट 85 लाख 43 हजार, पदातधकारी सरु्वधाबाट 4 लाख 47 हजार र र्वतभन्न 92 व्र्न्क्त िथा संस्थाबाट २२ 
लाख ६० हजार समेि १ करोड २२ लाख ५० हजार आम्दानी गरेकोमा राहि र्विरणमा ५२ लाख ९१ हजार, 
क्वारेतटार्न िथा होन्ल्डङ्ग सेतटर तनमािणमा २६ लाख ४३ हजार, औषधी एवं स्वास्थर् उपकरण खरीदमा १४ लाख, 

जनशन्क्त पररचालनमा 5 लाख 96 हजार िथा अतर् र्वतभन्न न्शषिकमा ३ लाख ८९ हजार समेि कुल १ करोड 3 लाख 
19 हजार खचि भै १९ लाख ३२ हजार बाँकी रहेको देन्खतछ । 

 

६९.१ सामाग्री खरीदाः कोरोना र्पतडि जनिाका लातग राहि र्विरण गनि चामाल, दाल, ननु, िेल लगार्िका खाद्य वस्ि ु िथा 
औषधी र स्वास्थर् उपकरण िथा अतर् र्वर्वध सामाग्रीहरु खरीद गदाि साविजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को प्रर्क्रर्ा 
अवलम्बन नगरी र्वशेष पररन्स्थिी उल्लेख गरी तसधै खरीद भएको देन्खर्ो । 

 

70.  कर दान्खलााः आर्कर ऐन, 2058 को दफा ८८ अनसुार भकु्तानीमा अग्रीम कर कट्टी गनुिपनेमा कोरोना राहि सामाग्री 
खरीद गदाि तनम्नानसुार भकु्तानीमा 1.5 प्रतिशि अग्रीम कर कट्टी दान्खला नगरेकोले दान्खला हनुपुने रु  58247.25 

 
भौ.नं.र तमति फमिको नाम खरीद तमति मलु्र् अग्रीम कर 
2-12/23 मतुगपा ईण्डस्ट्रीज (सेलर) 2076/12/27 1248500 18727.50 

15-12/28 

16-12/28 

सरु्ि पल्स एण्ड प्रोसेतसङ्ग प्रा.तल. 2076/12/28 208000 3120 

19-1/7 पाथीभरा सेलर राईस तमल 2077/1/1 126000 1890 

34-1/14 मतुगपा ईण्डस्ट्रीज (सेलर) 2077/1/14 541860 8127.90 

34-1/14 एस के टे्रतडङ्ग सतमल 1/11 52250 873.75 

35-1/15 पाथीभरा सेलर राईस तमल 1/10 258000 3870 

21-1/8 परुुषोत्तम सेलर तमल प्रा.तल. 1/8 880000 13200 

22-1/8 गपु्तवासीनी सेलर रार्स तमल 1/8 177540 2663.10 

23-1/8 सरु्ि पल्स एण्ड प्रोसातसङ्ग प्रा.तल. 1/8 385000 5775 
जम्मा 58247.25   

 अतर् कोष िफि   

71.  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा ७० मा स्थानीर् कानून बमोन्जम आकन्स्मक कोष स्थापना गरी सञ्चालन 
गनि सक्ने व्र्वस्था गरेको छ । सो वाहेकका अतर् कोष स्थापना र सञ्चालन गनि सक्न ेउल्लेख भएको छैन।िर र्स 
वषि र्वतभन्न साविजतनक तनमािण िथा आतथिक सहार्िाका लातग अध्र्क्ष कोषबाट रु 4272603।84 र उपाध्र्क्ष 
कोषबाट रु 3261070।00 समेि वषि भरीमा रु 7533673।84 खचि भएको देन्खर्ो । र्सरी पदातधकारीको पद 
अनसुारको कोष स्थापना गरी र्स्िा कोषबाट रकम खचि गनि तमल्ने देन्खदैन ।      

72.  पेश्की बाकँीाः प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ८० मा सरकारी कामकाजको तनतमत्त एक आतथिक 
बषिमा गएको पेश्की रकम सोही आतथिक बषिमा फछर्ौट हनु नसकेमा न्जम्मेवारी अको आतथिक बषिमा सारी प्रमाणति 
गनुिपने र तनर्मावली बमोन्जम फछर्ौट गनुिपने व्र्वस्था छ । सरुमा अतभलेख भएको फर्छ्यौट गनि बाँकी पेश्कीको 
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मास्केबारी (म.ले.प.फा.नं.२११) िथा खचिको फाँटवारी (म.ले.प.फा.नं.२१०) अनसुार तनम्न पेश्की वषाितिमा फर्छ्यौट 
नभएकाले तनर्मानसुार फर्छ्यौट हनुपुने रु. 

 

1000000 

 

 
पेश्की लानकेो नाम पेश्की प्रर्ोजन ददएको तमति म्र्ाद नाघेको रु 

खनाल तनमािण सेवा ठेक्काको मोतबलार्जेशन वापि 2076/10/28 1000000 

जम्मा   1000000  

73.  र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व न्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिााः आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ५६ 
मा कार्ािलर्ले िर्ार गनुिपने र्वत्तीर् प्रतिवेदनहरु त्र्स्िो प्रतिवेदन िर्ार गनि भतन िोर्कएको समर्ावतध समाप्त भएको 
तमतिले साि ददनतभर र्वद्यतुिर् वा अतर् उपर्कु्त माध्र्मबाट साविजतनक गनुिपने व्र्वस्था छ ।  सशुासन ऐन, २०६३ एवं 
तनर्मावली, २०६४ साविजतनक खररद ऐन, २०६३ एवं तनर्मावली, २०६४ प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ 
वमोन्जम प्रशासनले पालना गनुिपने र्वत्तीर् जवाफदेर्हिा बहन गनुिपदिछ । कार्ािलर्ले पूणि जवाफदेर्हिाको लातग वार्षिक 
कार्िर्ोजना िर्ार गरी कार्ाितवर्नको लातग थप प्रर्ास गनुिपने देन्खतछ ।  

 धरौटी िफि   

74.  धरौटी र्ववरणाः प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ६६ (२) मा उपतनर्म (१) बमोन्जम धरौटी 
रकम र्फिाि पाउने व्र्न्क्तले धरौटी रकम र्फिाि तलन पाउन ेम्र्ाद प्रचतलि कानूनले िोकेको भएमा सोही अवतधतभर म्र्ाद 
निोर्कएकोमा जनु कामको लातग धरौटी रान्खएको हो सो कामसम्बन्तध कारवाही अन्तिम रुपमा समाप्त भएको तमतिले एक 
वषितभर धरौटी रकम र्फिाि तलन नआएमा तनर्म ६७ बमोन्जमको कार्िर्वतध अपनाई कार्ािलर् प्रमखुले राजश्वमा आम्दानी 
बांध्न ु पने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्को आ.व. 76/77 सम्म धरौटी खािामा मौज्दाि रहेको रु.4292606.84 
न्जम्मेवारी सारेकोमा प्रर्ोजन सर्कएको धरौटी रकम तनर्मावली अनसुार सदरस्र्ाहा गनुिपदिछ ।  

75.  धरौटी र्फिािाः आतिरीक राजस्व कार्ािलर्को मू.अ.कर समार्ोजन प्रमाण तलएर मार धरौटी रकम र्फिाि गनुि पनेमा श्री 
र्वकास तनमािण सेवाको धरौटी मू.अ.कर समार्ोजन प्रमाण नतलर् र्फिाि गरेको पार्एकोले मू.अ.कर समार्ोजन प्रमाण पेश 
हनुपुने रु 63917 

 राजस्व िफि   

76.  कारोवारको लेखााः  प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ दफा २३ (४) अनसुार राजश्वको लगि िथा लेखा राख्न,े र्हसाब 
तभडान गने, र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने, लेखापरीक्षण गराउने उत्तरदार्र्त्व कार्ािलर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था छ । आतथिक 
कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० अनसुार प्रत्रे्क कार्ािलर्ले अथि मतरालर्बाट स्वीकृि राजश्व वगीकरणको 
व्र्ाखर्ा अनरुुप लगिी िथा हसवली राजश्व आम्दानी दान्खला गरी तनर्म ९ वमोन्जम आम्दानी जनाउँदा दोहोरो से्रस्िा 
प्रणाली अनसुार राजश्व से्रस्िाको लातग महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्बाट िोर्कएको ढाँचामा लेखा अद्यावतधक गरी 
राख्नपुने व्र्वस्था भएकोमा गाउँपातलकाको वडा कार्ािलर्बाट प्राप्त हनुे राजश्वको अतभलेख िोर्कएको ढाँचामा नराखेको, 
प्राप्त राजश्व एकमषु्ठ जम्मा गने गरेको देन्खतछ । राजश्व समर्मै बैंक दान्खला नगने, िोर्कएको ढाँचामा अतभलेख नराख्न े
गदाि राजश्वको र्हनातमना हनुसक्ने भएकोले र्सिफि  कार्ािलर्ले ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

77.  आतिररक आर्को अतभलेखाः आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २७ (५) ले राजश्वको 
लगि िथा लेखा राख्न,े र्हसाब तभडान गने, तबन्त्तर् र्ववरण िर्ार गने, लेखापरीक्षण गराउने उत्तरदार्र्त्व कार्ािलर् प्रमखुको 
हनुे व्र्वस्था छ । र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार् बमोन्जम छन ।  

• गाउँपातलका र अतिगििका प्रत्रे्क वडा कार्ािलर्लाई ददएको नगदी रतसद प्रर्ोग भएका र बाँकी रहेको रतसदको 
अद्यावतधक र्ववरण नराखेको ।  

• मातसक राजस्वको फाँटवारी िर्ार नगरेको । 

• राजस्वको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरण मलेप 109 िर्ार नगरेको । 

• आम्दानी रतसद तनर्तरण खािा रहेको िर राजस्व समर्मा दान्खला नगरेको । 

• वडागि िथा न्शषिगि राजस्व संकलन रकमको र्ववरण प्राप्त नभएको ।  
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• प्रत्रे्क वडा कार्ािलर्ले संकलन र दान्खला गरेको आतिररक आर्को र्हसाब तलई तभडान नगरेको । 

• वडा कार्ािलर्ले दान्खला गरेको आधारमा मार संन्चि कोषमा आम्दानी बाध्ने गरेको ।  

कार्ािलर्वाट आतथिक वषि भरर कति नगदद रतसद जारी गररर्ो र कति रतसदको आम्दानी प्राप्त भई कति रतसदको आम्दानी 
गनि वार्क छ सो देन्खने र्ववरण लेखापररक्षणको लातग पेस भएन । रतसद नम्वर र वैक भौचरलाई दैतनक आम्दानी 
रन्जष्र्टरमा पोर्ष्टङ नगरर वैकमा आम्दानी भएको र राजश्व असलु गने व्र्न्क्तको जम्मा गनि ल्र्ाएको आधारमा आम्दानी 
भर्ो भतन एर्कन गनि सक्ने अवस्था रहेन । 

78.  रकम र्ढला दान्खला - आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोन्जम नगद प्राप्त हनुे रकम दैतनक 
रुपमा दान्खला गनुिपने र दैतनक रुपमा बैंक दान्खला गनि नसर्कने भएमा कार्ािलर् प्रमखुले कारण उल्लेख गरी साि ददन 
तभर बैंक दान्खला गनुि पने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िह अतिगििका वडाहरुले कतिपर् मातसक रुपमा मार दान्खला गने 
गरेकोले समर्मै दान्खला गने िफि  सम्बन्तधि पक्षको ध्र्ान जान ुपदिछ ।  

79.  खररद कार्िमा तरू्न प्रतिस्पधािको न्स्थतिाः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को  दफा ६९(१) िथा तनर्मावली, २०६४ को 
तनर्म १४६(२) मा बोलपरमा पर्ािप्त प्रतिस्पधाि गराउन र्वद्यिुीर् सञ्चार माध्र्म (e-Bidding) बाट बोलपर आह्वान गनि 
सर्कने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले  ठेक्कामा e-Bidding माफि ि प्रतिस्पधाित्मक खररद कार्ि गराउने  गरेको भएिा पतन 
देहार्को ठेक्कामा भने लागि अनमुानकै हाराहारीमा  ठेक्का स्वीकृि भएको देन्खएकोले ऐन र तनर्मावली बमोन्जम ठेक्कामा 
प्रतिस्पधाि हनु सकेन ।  

 क्र.स ठेकदार । व्र्वसार्ीको नाम खरीदको र्ववरण ठेक्का नम्बर 

बोलपर 
दान्खला 
सङ्खर्ा 

लागि अनमुान स्वीकृि रकम 
प्रतिस्पधाि 
प्रतिशि 

1 
Danfe Govar Gas Company 
Pvt. Ltd. 

Construction of Bio Gas Plant 

(Govar Gas) in Buddhashanti 

Rural Munincipality 

BRM/JHAPA/WORKS/BIOGAS/10-076/77 
3 1,173,000 1,172,940 0.01% 

2 
Kummakarna Construction, 

Phidim-1, Panchthar 

Construction of Ward No. 4 

Office Building 
NCB/BRM/JHAPA/WORKS/WARD 

BUILDING/05-076/77 
3 1,992,263 1,990,035 0.11% 

3 
Balaji Construction and 

Engineering Pvt. Ltd., 
Mechinagar-6, Jhapa 

Mechi Rajmarga – Puran 

Tamang ko Ghar – Ring Road 
Upgrading 

SQ/BRM/JHAPA/WORKS/15-076/77 
3 1,000,000 998,051 0.19% 

4 
Puskar Nirman Sewa, 

Birtamod-1, Jhapa 

Construction of Buddhashanti 

Ward No. 6 Community Hall 

NCB/BRM/JHAPA/WORKS/COMMUNITY 

HALL/04-076/77 
1 2,499,144 2,493,918 0.21% 

5 
Balaji Construction and 

Engineering Pvt. Ltd., 

Mechinagar-6, Jhapa 

Construction of Irrigation 

Drain in Buddhashanti Ward 

No. 5 

SQ/BRM/JHAPA/WORKS/19-076/77 
3 2,000,000 1,992,170 0.39% 

6 
Punam Nirman Sewa, 
Birtamod Municipality-5, 

Jhapa 

Road Maintenance work in 

preceding Budhabare VDC 
BRM/22-076/77 

3 1,999,907 1,987,365 0.63% 

7 
Punam Nirman Sewa, 
Birtamod Municipality-5, 

Jhapa 

Construction of Slab of 

Alapatre Kholshi 
BRM/20-076/77 

3 1,199,973 1,192,045 0.66% 

8 
Kummakarna Construction, 

Phidim-1, Panchthar 
Construction of Public Toilet 

NCB/BRM/JHAPA/WORKS/PUBLIC 

TOILET/06-076/77 
3 599,983 595,965 0.67% 

 

 आतिररक लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्र्होराहरु  

80.  क प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ९५ (३) मा कार्ािलर्ले आतिररक लेखापरीक्षणबाट तनस्केका 
बेरुज ुअन्तिम लेखापरीक्षण हनुभुतदा अगातड नै तनर्तमि गराउनपुनेमा तनर्तमि गराई वा प्रमाण पेश गनुिपनेमा प्रमाण पेश 
गरी वा असलु उपर गनुिपनेमा असलु उपर गरी बेरुज ुलगि कट्टा गराउनपुने व्र्वस्था छ।   

 ख आतिररक कर शलु्काः चाल ुिथा पूजीगि खचि न्शषिकका र्वतभन्न गोश्वारा भैचरहरुमा पेश भएका लागि अनमुान,  ठेक्का 
बील, नापी र्किाव, कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनहरु कार्ािलर् प्रमखुबाट स्वीकृि भएको नपार्एकोले सवै गोश्वारा भौचर हेरी 
लागि अनमुान, ठेक्का बील, नापी र्किाव, कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनहरु स्वीकृि गनि कार्ािलर्को ध्र्ानाकषिण गरार्तछ ।  

81.  बेरुज ु िथा सम्परीक्षण – प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३६ को १ मा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा 
दशािएका वेरुज ु तनर्तमि, असूल उपर िथा सम्परीक्षण गरी फछिर्ौट गने गराउने न्जम्मेवारी सम्बन्तधि लेखा उत्तरदार्ी 
अतधकृिको हनुेछ भन्ने व्र्वस्था छ । पातलकाको गि र्वगि वषिको बेरुजू रु 30150000। रहेकोमा रु 2616375। 
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फर्छ्यौट गरर पेश भएकोले सम्परीक्षण गरीएको छ । बाँकी बेरुजू  फर्छ्यौट गनि पातलकाको ध्र्ान जान ुपदिछ । 
 

l;=g+= cfly{s jif{ a]=bkmf g+= km5\of}{6sf] Joxf]/f /sd 

1.  074/75 19 सम्बन्तधि पदातधकारीबाट प्रदेश कानून बन्नु अन्घ बढी सरु्वधा वापि भकु्तानी 
भएको रकम कर बाहेक रु 1563480 असूल उपर गरी बैंक दान्खला भएको 

2140800 

2.  75/76 24 अनगुमन भत्ता वापि भकु्तानी भएको रकम सम्बन्तधि पदातधकारीबाट असूल 
उपर गरी बैंक दान्खला भएको   

144500 

3.  75/76 39 अनगुमन भत्ता वापि भकु्तानी भएको रकम सम्बन्तधि पदातधकारीबाट असूल 
उपर गरी बैंक दान्खला भएको   

20825 

4.  75/76 40 अनगुमन भत्ता वापि भकु्तानी भएको रकम सम्बन्तधि पदातधकारीबाट असूल 
उपर गरी बैंक दान्खला भएको   

310250 

hDdf 2616375 
 

82.  अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बेरुजू फर्छ्यौट गने व्र्वस्था गरेको छ 
।सोही ऐनको दफा ८४(२) (घ) बमोन्जम वेरुजू फर्छ्यौट गने, गराउन ेकाम कििव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको हनु े
व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले गि र्वगि वषि देन्खको अध्र्ावतध बेरुजू लगि खडा गरेको देन्खएन ।   

83.  संन्चि कोष र वेरुजकुो न्स्थतिाः पातलकाको संन्चि कोषको र्ववरण, बेरुज ु(र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अतर् कारोबार) 
बतगिकरण र अद्यावतधक बेरुज ुन्स्थिी क्रमशाः अनसुचुी 1, अनसुचुी 2 र अनसुचुी 3 मा समावेश गररएको छ ।  

 
 
 
 



 

   

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आ.व. 2076।77, बदु्धशान्ति गाउँपातलका  
 

      बदु्धशान्ति गाउँपातलका, झापाको सन्ञ्चि कोष र्ववरण                                      -अनसुचुी 1 

                                                                 2076।77                              (रु.हजारमा) 

स्थानीर् िह न्जल्ला 
लेखापरीक्षण 

रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रतिशि 

आर् व्र्र् 

मौज्दाि 
बाँकी गिवषिको 

न्जम्मेवारी 
संघ िथा 

प्रदेश अनदुान 

राजस्व 

वाँडफाटँ 
रकम 

आतिररक 

आर् 

अतर् 

आर् 

जम्मा 
आर् 

चाल ु

खचि 
पंूजीगि 

खचि 
अतर् 

खचि 
जम्मा 
खचि 

बदु्धशान्ति 

गा.पा. 
झापा 1313414 28855 2.20 53008 375747 66114 26972 180631 649464 294923 161482 207545 663950 38522 

 

                                 बेरुज ुवतगिकरण (र्वतनर्ोजन, राजश्व, धरौटी र अतर् कारोबार)                                       अनसुचुी 2  

     2076।77       (रु.हजारमा) 

स्थानीर् िह न्जल्ला 

प्रारन्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्र्र्ौट बाँकी बेरुजू वाँकी बेरुजू 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
असलु 

गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

सैद्धान्तिक लगिी सैद्धान्तिक लगिी सैद्धान्तिक लगिी 
अतनर्तमि 

भएको 

प्रमाण 

कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजश्व 

लगि 
न्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको 

जम्मा कमिचारी अतर् जम्मा 

बदु्धशान्ति 

गा.पा. 
झापा 75 15 28855 0 0 0 75 15 28855 81 618 27156 0 0 27774 0 1000 1000 

 

                                                    अद्यावतधक बेरुज ुन्स्थति                                                      अनसुचुी 3 

                                                                                                                                  2076।77      (रु.हजारमा) 

स्थानीर् 
िह 

न्जल्ला 
गि बषि 
सम्मको 

वाकँी वेरुज ु

समार्ोजन 

गि बषि 
सम्मको 

र्थाथि वेरुज ु

सं.प.को लातग 

अनरुोध भर् 
आएको रकम 

संपरीक्षण 
भएको रकम 

संपरीक्षण गनि 
नतमलेको 
रकम 

कारवाही 
गनि बाकँी 
रकम 

गि 
वषिसम्मको 
वाकँी रकम 

सं.प.बाट 
कार्म बेरुज ु

रकम 

र्ो वषिको थप 
रकम 

५८ औ ँप्रतिवेदन 

सम्मको वाकँी 
वेरुज ु

५८ औ ँप्रतिवेदन 

सम्मको वाकँी 
वेरुज ुमध्रे् पेश्की 

बदु्धशान्ति 

गा.पा.  
झापा 30150 0 30150 2616 2616 0 0 २७५३४ 0 28855 ५६३८९ 1000 

 


