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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौं 

 

 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
जनष्टहिकालातग जवाफदेष्टहिा, पारदन्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने ष्टवश्वसनीर् संस्था 
हनु प्रर्त्नशील रहन े। 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

गतिव्र् (Mission)  

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

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ावसाष्टर्किा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 

 

 



 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 

4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 

977-1-4262798 

Post Box: 13328 

बबरमहल, काठमाडौं, 
नेपाल 

पर संखर्ााः २०७८/७९  

ि.नं.: २०९ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्  

ईच्छाकामना गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
न्ििवन । 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्र्स पातलकाको आतथिक वर्ि 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 बमोन्जम कारबाहीको लातग अनरुोध छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

 

 

(इतर प्रसाद आिार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



 

 

 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर्को लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, 
कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्ित्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनु े 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 2076।77 को आतथिक कारोबारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, ष्टवत्तीर् 
लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको वाष्टर्िक लेखापरीक्षण र्ोजना र 
तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा ष्टवत्तीर् 
ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रितलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम कार्ाितवर्न, खररद 
ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र उपर्ोग सम्बतधमा प्रितलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी ष्टवत्तीर् 
ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ। 

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ाका ष्टवर्र्हरु तमलान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सष्टहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् 
िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी ष्टवकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्ष्टर्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पगु्न े
अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेष्टहिा र पारदन्शििा प्रबर्द्िन हनुे ष्टवश्वास तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षपेण र्थाथिपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पि 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ािि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिि पश्चाि बजटे िथा कार्िक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वर्ाितिमा बढी खिि गरेको, 
खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिि गरेको, बिि अनदुान ष्टफिाि नगरेको, ष्टविरणमखुी खििको बाहलु्र्िा रहेको 
जस्िा प्रवृन्त्त देन्खएका छन ्। त्र्सैगरी ष्टवकास तनमािणिफि  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जष्टटल 
प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोष्टकएबमोन्जम जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो ष्टवकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम 
िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन ष्टवकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमििारी तनर्नु्क्त ि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 ष्टहसाब ष्टववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक 
तनर्तरण कमजोर रहेको छ । साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, 
कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि कार्िष्टवतध िजुिमा हनु बाँकी रहेको पाइएको छ । 
लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि ष्टवगिका बेरुज ुउपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन । 

समर् र जनशन्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा न ै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सष्टहिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहको ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्रर्ािउन ेस्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमििारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन 
िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमििारीहरु सबैलाइि धतर्वाद ज्ञापन गदिछु ।  

                (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे                     महालेखापरीक्षक  



 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 

4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 

977-1-4262798 

Post Box: 13328 

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

पर संखर्ााः २०७8।७9   

ि.नाः २५८          तमतिाः २०७8।०५।०४ 
 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

इच्छाकामना गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
न्ििवन । 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् 

हामीले इच्छाकामना गाउँपातलकाको आतथिक वर्ि २०७6।७7 को ष्टवत्तीर्र् ष्टववरण र त्र्ससंग सम्बन्तधि आर्-व्र्र् ष्टववरण िथा लेखा ष्टटप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका  
छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७7 आर्ाढ ३१ मा समाि भएको 
आतथिक वर्ि २०७6।७7 को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर्-व्र्र् ष्टववरणले स्थानीर् िहसंग सम्बन्तधि प्रितलि कानून बमोन्जम सारभिू रुपमा सष्टह िथा र्थाथि 
अवस्था न्िरण गदिछ ।  

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्व्र्क्त गने आधार 

१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामानको ढाँिा प्रर्ोग गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गरेको भएिा पतन सबै कारोबारलाई समेट्न सकेको 
छैन ।  

२. लेखापरीक्षणबाट रु.3 करोड 44 लाख 98 हजार बेरुजू देन्खएको छ । सोमध्र्े असलु गनुिपने रु.21 लाख 45 हजार,  प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने रु.3 करोड 9 
लाख 51 हजार र तनर्तमि गनुिपने रु.7 लाख 29 हजार र पेश्की रु.6 लाख 73 हजार रहेको छ ।   

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका सम्बतधमा तमति २०७7।11।22 मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ा सष्टहिका प्रमाण कागजािका 
आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अतिीम प्रतिवेदन पाना  3२(बत्तीस) र्सैसाथ संलग्न छ । 

४. आम्दानी िथा खििको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व र्कीन हनुे जानकारी खुलाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा 
लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि अतर् प्रितलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्वितर छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आिार संष्टहिा 
अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापररक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भन्ने कुरामा 
कार्ािलर् ष्टवश्वस्ि छ ।   

ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखा उत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवन्त्तर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६, स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रितलि काननु बमोन्जम सही र र्थाथि हनुे गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण 
िर्ार गने िथा जालसाजी वा अतर् गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण सारभूि रुपमा गलि आकँडा रष्टहि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आतिरीक तनर्तरण प्रणाली लाग ुगने 
न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्िकाररणी, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि गाउँपातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार 
रहेका छन ्। 

 

ष्टवत्तीर् ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 

 ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतर् गन्ल्ि समेिका कारण सारभूि रुपमा गलि आकँडा रष्टहि रहेको होस ् भतन उन्िि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् सष्टहिको 

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्िि आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको आश्वस्ििा सम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन 

िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षण सङ्ग सम्बन्तधि अतर् प्रितलि कानून बमोन्जम गने 

लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजतर् वा अतर् गन्ल्ि पत्ता लगाउन सक्ने तनन्श्चििा भने हदैुन । ष्टवत्तीर् ष्टववरणका उपर्ोगकिािले 

सामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे ष्टवरे्श वा जालसाजीजतर् वा अतर् गन्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा 

मातनएको छ । 

(ईतर प्रसाद आिार्ि) 
नार्व लेखापरीक्षक 
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 इच्छाकामना गाउँपातलका 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

2076/77  
पररिर्ाः संन्घर् शासन पर्द्िी िल्लो िहको रुपमा रहेको स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन 
पद्घतिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवधाष्टर्की, कार्िकारीणी र तर्ार्ीक अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि र 
स्थानीर् सरकारको सञ्चालन गनि गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले सञ्चालन गने 
हरेक कार्िमा सहकाररिा, सहअन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रविर्द्न गनुि र स्थानीर् सरकारका हरेक काममा 
जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदशीिा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई लाभको ष्टविरणमा सलुभ र गणुस्िरीर् 
सेवा प्रदान गनुि हो । गाउँपातलका अतिगिि ७ वटा वडाहरुबाट नागररकहरुलाई सेवा प्रदान गदै आएको 
छ ।  

स्थानीर् सन्ञ्चिकोर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोन्जम 
गाउँपातलकाले प्राि गरेको आर्, अनदुान िथा सहार्िा र स्थानीर् सरकार सञ्चालनमा भएका आर्व्र्र् 
ष्टहसाबको २०७6।0७6 को समग्र सन्ञ्चि कोर्को संन्क्षि अवस्था तनम्न बमोन्जम रहेको छाः 

ष्टववरण बजेट आफैले गरेको प्रािी/भकु्तानी जम्मा 
प्रािी (क+ख) ६५२२८० ५२५४२२ ५२५४२२ 

क.प्रािी (संन्ििकोर्मा आम्दानी बातँधने) ५३९३१४ ४५१४०९ ४५१४०९ 

1100 कर  १२४१५३ ७५८२५ ७५८२५ 

1300 अनदुान ३४३४६१ ३५५९६३ ३५५९६३ 

संधीर् सरकार २९७४२६ ३०९८६७ ३०९८६७ 

प्रदेश सरकार ४१०३५ ४६०३६ ४६०३६ 

जनसहभातििा ५००० ५९ ५९ 

14000 अतर् राजस्व ७१७०० १९६२० १९६२० 

ख. अतर् प्रािी ११२९६५ ७४०१३ ७४०१३ 

ष्टविरण गनि बाँकी राजस्व ० ० ० 

कोर्हरु ६४८२२ ४१५४५ ४१५४५ 

धरौटी ० ४५७० ४५७० 

संधीर्  प्रदेश सरकार वा अतर् कार्िक्रम  ४८१४३ २७८९७ २७८९७ 

भकु्तानी (ग+घ) ६७२५६४ ४६८३६३ ४६८३६३ 

ग. भकु्तानी (संचित कोषबाट ) ५५९५९८ ४०८२२४ ४०८२२४ 

21000 पाररश्रतमक/सषु्टवधा १४७१८० १३४१०७ १३४१०७ 

22000 मालसामान िथा सेवाको उपर्ोग ७२४५३ ४२१६२ ४२१६२ 

25000 सहार्िा १००० १००० १००० 

26000 अनदुान ६३३८४ ४४६५९ ४४६५९ 

27000 सामान्जक सरुक्षा ७६१० ५६३० ५६३० 

28000 अतर् खिि ७७३ ४५३ ४५३ 

31000 गैर ष्टवन्त्तर् सम्पिी/पँून्जगि खिि २६७१९७ १८०२११ १८०२११ 

घ. अतर् भकु्तानी ११२९६५ ६०१३८ ६०१३८ 

कोर्हरु ६४८२२ २९५८९ २९५८९ 

धरौटी ० ३३८१ ३३८१ 

संधीर् प्रदेश सरकार वा अतर् कार्िक्रम ४८१४३ २७८९७ २७८९७ 

कट्टी रकम भकु्तानी/दान्खला गनि बाँकी ० (७२९) (७२९) 

ङ. र्ो वर्िको बिि ( तर्नु ) (२०२८४) ५७०५९ ५७०५९ 

ि. गि वर्िको न्जम्मेवारी रकम (अ.ल्र्ा)  ७२२२३ ७२२२३ 

वर्ाितिको बाकी रकम (ङ ++ि ) (२०२८४) १२९२८२ १२९२८२ 

    

बैक िथा नगद बाँकी   १२९८२५ १२९८२५ 
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दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 ष्टवत्तीर् ष्टववरण ष्टवश्लरे्ण  
1.  ष्टवत्तीर् ष्टववरण – स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 

नगरपातलकाले प्रत्रे्क वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार मसातिसम्मको 
अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म गरी आर् र व्र्वर्को ष्टहसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा 
६९ मा िोकीए अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणालीको 
व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । स्थानीर् िहले संन्िि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी र्स वर्ि प्राि रकम र 
संन्िि कोर्वाट भएको खिि स्पि देन्खने गरी खािा राख्न ुपदिछ।प्राि एष्टककृि आर् व्र्र् ष्टववरण 
अनसुार गि वर्िको मौज्दाि रु.6 करोड 47 लाख 24 हजार समेि कुल आर् 58 करोड 
५९ लाख ६६ हजार र कुल खिि ४४ करोड  १८ लाख ५१ हजार रहेको देन्खतछ ।  

2.  स्वीकृि ढािँा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,2074 को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले 
तनधािरण गरे बमोन्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खिि शीर्िक सम्बतधी व्र्वस्था 
अवलम्बन गनुिपने िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्जमको 
ढाँिामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स गाउँपातलकाले २०७६।२।१९ मा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढाँिामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेिा पतन सबै आतथिक 
कारोबारलाई समेट्न सकेको देन्खएन । र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा तनम्न छन ्।   

2.1.  न्जम्मेवारी फरक  स्थानीर् िहको सन्ञ्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी, र्स वर्ि प्राि र खिि 
भएको रकम स्पि देन्खने गरी ष्टहसाब राख्न ेर न्जम्मेवारी एष्टकन गनुिपदिछ । िर स्थानीर् िहको 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनसुार गि वर्िको अतत्र्मा रु.6 करोड 47 लाख 24 हजार मौज्दाि 
कार्म भएकोमा म ले प फा न २७२ अनसुार र्ो वर्िको शरुुमा रु 7 करोड 22 लाख 23 
हजार न्जम्मेवारी सारेको देन्खर्ो । जस अनसुार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भतदा 
रु 74 लाख 99 हजार बढी न्जम्मेवारी सरेको देन्खएको छ ।   

2.2.  प्रस्ििु स्थानीर् संन्िि कोर् व्र्वस्था प्रणाली ढाँिाको प्रतिवेदनले र्स वर्िको आर् रु.52 करोड 
54 लाख 22 हजार र गि वर्िको मौज्दाि रु.7 करोड 22 लाख 23 हजार समेि जम्मा 
रु.59 करोड 76 लाख 4६ हजार र कुल भकु्तानी रु.46 करोड 83 लाख 63 हजार 
देखाएकोले बिि रु.12 करोड 92 लाख 82 हजार देन्खतछ ।   

3.  एष्टककृि आर्- आर्व्र्र् ष्टववरण अनसुार र्स वर्िको आर् रु. ५२१२४१७२९।२४र गि 
वर्िको मौज्दाि रु 64724449.8० समेि जम्मा आर् रु. 58५९६६१७९।०४ देन्खएकोमा 
उक्त म.ले.प.फा.नं.272 प्रतिवेदनले रु. ५९ करोड ७६ लाख ४६ हजार आर् लेखाङ्कन गरेको 
देन्खतछ । त्र्स्िै खिि िफि  एष्टककृि आर्- व्र्र्ले रु. 4८ करोड १८ लाख २१ हजार खिि 
देखाएको र स्थानीर् संन्िि कोर् व्र्वस्था प्रणाली प्रतिवेदनले रु.46 करोड 83 लाख  63 
हजार खिि देखाएकोले एष्टककृि आर् व्र्र् ष्टववरणमा  रु.१ करोड ३४ लाख ५८ हजार खिि 
बढी लेखाङ्कन भएको छ ।   

4.  न्जल्ला समतवर् सतमति सोझेदारी बजेट िफि  एष्टककृि आर् व्र्र्मा रु३१०९८४१।आम्दानी 
देखाएको छ भने लेखापरीक्षणबाट सो न्शर्िकमा रु ६१०९८४१।देन्खएकोले रु३००००००। 
तरू्न आम्दानी देखाएको  छ ।  

5.  स्वीकृि म.ले.प.फा.नं. 272 अनसुार मौज्दाि रु.12 करोड 92 लाख 82 हजार देखाएकोमा 
एष्टककृि आर्-व्र्र् ष्टवववरण अनसुार रु.10 करोड ४१ लाख ४५ हजार मौज्दाि देन्खतछ। 
सो मौज्दाि एष्टकन गनि बैंक बांकी ष्टववरण उपलब्ध नभएकोले तभडान गनि सष्टकएन ।  

6.  बैक ष्टहसाब तमलानाः स्थानीर् िह सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोन्जम 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्को तसफाररसमा  
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महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढाँिामा राख नपुने उल्लेख छ । सो बमोन्जम मातसक रुपमा 
से्रस्िा र बैक खािाको ष्टहसाब तमलान ष्टववरण िर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको 
देहार् बमोन्जमको खािाको बैंक ष्टहसाब तमलान ष्टववरण िर्ार नगरेको कारण बैक ष्टहसाव तमलान 
अध्र्र्न गनि सष्टकएन । अि तनर्मानसुार बैक तमलान ष्टहसाव िर्ार गनुिपदिछ । 

7.  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार 
आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने सो गरेको 
पाईएन ।  
• गाँउपातलकाले एक आतथिक वर्िको अतत्र् तभर भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुिुी 

14 वमोन्जम ढाँिामा वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  
• स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोन्जम एक आतथिक वर्िमा खिि हनु 

नसकी बाँकी रहेको रकम आतथिक वर्िको अतिमा स्थानीर् िहको संन्िि कोर्मा ट्रातसफर 
गनुिपनेमा आतथिक वर्ि समाि भए पश्चाि ् पतन िाल ु खिि खािा, पुजँीगि खिि खािा, र 
ष्टवभाज्र् कोर्मा समेि रकम  मौज्दाि रहेको पाईर्ो । 

• गाँउपातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै गाउपातलकाबाट 
र्स वर्ि संिातलि कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाितवर्न र सेवा प्रवाह समेिको वाष्टर्िक 
कार्िक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन । 

• अनदुानबाट संिालन हनुे र्ोजना िथा कार्िक्रमको अनगुमन गरेकोमा सो को प्रभावकारीिा 
सम्बतधनमा प्रतिवेदन पेश हनुे गरेको पाइएन । 

• अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जमको मध्र्कालीन खिि 
संरिना िर्ार गनुिपनेमा गाउँपातलकाले सो बमोन्जम मध्र्कालीन खििको संरिना िर्ार गरेको 
पाईएन ।  

• गाँउपातलकाले न्जतसी सामानको एकीकृि ष्टववरण िथा सहार्क न्जतसी खािा अध्र्ावतधक 
नगरी वडा कार्ािलर् िथा ष्टवतभन्न संघ संस्थालाई ष्टविरण गरेको पाईर्ो  

• गाँउपातलकाले सरकारी मोटरसाइकललाई सरकारी नम्वर हाली संरक्षण गनुि पनेमा हालसम्म 
पतन तनजी नम्वर रािो प्लेटमा रहेको पाइर्ो । 

• न्जतसी व्र्वस्थापन गनि सफ्टवेर्र लाग ु गनुिपनेमा हाल सम्म पतन उक्त कार्ि गरेको 
देन्खएन। 

• वडा कार्ािलर्मा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी नगरपातलकाको मूल 
न्जतसी खािा अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

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

• मलु्र् अतभवृष्टर्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 
जानाकारी सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददई आतथिक वर्िको अतिमा मार 
ददइएको िथा इ टीतडएस गरेको पाइएन । 

• कार्ािलर्ले उद्देश्र् प्रातिमा आइपने सम्भाष्टवि जोन्खमहरु पष्टहिान गरर तनराकरणको प्रर्ास 
गरेको अतभलेख राखेको पाइएन । 

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

• साविजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 7 र 8 अनसुार खररदको गरुुर्ोजना र 
वाष्टर्िक खररद र्ोजना िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन।  
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• ठेक्काहरुको ष्टवस्ििृ ष्टववरण देन्खने गरर ठेक्का खािा र कन्तटतजेतसी खािा राखेको पाईएन। 

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

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

• संस्था दिाि ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार गाउँपातलकाबाट संिालन भएका ष्टवतभन्न र्ोजना 
तनमािण कार्ि गनि सम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार 
मातर्िा प्राि हनुे गरी दिाि गरेको पाइएन ।  

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूिना पाटीमा आर्-व्र्र्, अपेन्क्षि र वास्िष्टवक लाभका साथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्िसम्पादन लगार्िका ष्टवर्र्मा स्पि गरी सरोकारवाला सष्टहिको साविजतनक 
सनुवुाई र साविजतनक परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि गराउन ु पनेमा पूणि रुपमा पालना भएको 
पाईएन। 

• वािावरण संरक्षणको एष्टककृि दीघिकातलन र्ोजना िर्ार गरेको देन्खएन ।  
• गाँउपातलकाको ष्टवकास तनमािण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क स्थार्ी 

प्राष्टवतधक कमििारीको अभाव रहेको पाईर्ो । 

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

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

• तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोन्जम िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएर मार 
िलव भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरर खिि लेखेको    
पाईर्ो । 

     िसथि गाँउपातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्जम प्रभावकारी र 
ष्टवश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ । 

 बजेट िथा कार्िक्रम  
8.  बजेट पेश, पाररि र अन्खिर्ारीाः स्थानीर् िह संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् 

िहले आगामी आतथिक वर्िको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार 
१० गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसातितभर सभाबाट 
पाररि गनुिपने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ 
ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खिि गने अन्खिर्ारी प्रदान 
गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा उप प्रमखुबाट 2076/3/४ मा नीति िथा 
कार्िक्रम र २०७६।३।१० गिे बजेट पेश भई रु.56 करोड ९६ लाख ५७ हजार बजेट 
पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले 2076/4/५ मा प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिलाई बजेट खिि गने अन्खिर्ारी प्रदान गरेको देन्खतछ ।  

9.  अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोन्जम स्थानीर् आतथिक अवस्था 
समेिको आधारमा बजेट िथा कार्िक्रमको प्राथतमिाका आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा 
सीमा तनधािरणका आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । 
र्स गाँउपातलकाले र्ोजना स्पि नगरी बजेट व्र्वस्था गने र  कार्िपातलकाको तनणिर्बाट बजेट 
बाँडफाड गरी खिि गने गरेको छ । गाउँपातलकाले र्ािार्ाि पवुािधार न्शर्िकमा रु 
१५२५०००।०० रकम अवतडा राखेको छ ।  

10.  स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमााः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६  वमोन्जम 
गाउँपातलकामा प्राि हनुे आतिररक आर्, राजस्व वाँडफाँडवाट प्राि हनु ेरकम, अनदुान, ऋण र  
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अतर् आर्को प्रक्षेपण िथा सोको सतितुलि ष्टविरणको खाका र बजेट सीमा तनधािरण गनि 
स्थानीर् िह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सदस्र्ीर् सतमति गठनको व्र्वस्था छ 
। उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षेपण, सतितुलि ष्टविरणमा बजेट सीमा तनधािरण, बजेट िथा 
कार्िक्रमको प्राथतमकिा, बजेट िजुिमा मागिदशिन गनुिपने र कार्िपातलकामा पेश गने कानूनी 
व्र्वस्था रहेकोमा ष्टवर्र्गि क्षेर िथा पूवािधार क्षेरमा रकम ष्टवतनर्ोजन गरी र्ोजना छनौट िथा 
सोको प्राथतमकीकरण गरी आंन्शक रुपमा कार्ाितवर्नमा ल्र्ाईएिापतन ठुला पूवािधार क्षेरलाई 
बजेटको प्राथतमकीकरण गरेको देन्खएन । प्राथतमकिा तनधािरण गरी बजेट िथा कार्ाितवर्नमा 
ल्र्ाउन ुपदिछ । 

11.  िौमातसक पूजँीगि खििाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २३ बमोन्जम स्वीकृि 
भएको कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम िौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुिपने र िौमातसक 
कार्िलक्ष्र् िथा कर्िक्रम बमोन्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कार्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने 
व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको ष्टववरण अनसुार िौमातसक पुनँ्जगि खििको न्स्थति 
देहार् बमोन्जम छ । वर्ाितिमा हिारमा काम गराउँदा कामको गणुस्िरमा असर पने देन्खएकोले 
तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आर्ाढमा खिि गने पररपाटीमा तनर्तरण गनुिपदिछ ।  

 तस.नं पूजँीगि खिि शीर्िक कुल खिि 
िौमातसक खिि (रु.हजारमा) 

आर्ाढ मष्टहनाको मार खिि 
प्रथम िौमातसक दोस्रो िौमातसक िेस्रो िौमातसक 

1 ८०३३१५०११०१ ३७२९३४ २१८०२ ८८४६ २६२६७३ ३९८२३ 

२ ८०३३१५०१५११ १६०३४५ ३३६८ ४०९५६ ८५६९९ ४२५६ 

३ ८०३३१५०१५२ ३११६४ ६२३३ २१८१ २२७५० ३११६ 
 जम्मा ५६४४४२ ३१४०३ ५१९८३ ३७११२२ ४७१९५ 

 प्रतिशि  ५.५६ ९.२० ६५.७४ ८.३६   
12.  र्ोजना छनौट र संिालनाः स्थानीर् सरकार संिालन ऐन २०७४ को दफा २४ बमोन्जम 

स्थानीर् िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट 
गरी प्राथतमष्टककरण गनुिपने व्र्वस्था छ । साथै र्ोजना बनाउँदा मध्र्म िथा दीघिकालीन 
प्रकृिीका आर्ोजनाहरुको सूिी समेि िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन ु पने व्र्वस्था छ । 
गाउँपातलकाको ष्टवतनर्ोजन ऐन बमोन्जम स्वीकृि भएका र्ोजनाहरुको नमनुा छनौट गरी परीक्षण 
गदाि ५ वटा र्ोजना ५० हजार देन्ख १ लाख सम्मका, १४० वटा र्ोजना 1 लाख देन्ख 5 
लाख सम्मका समेि गरी 158 वटा र्ोजना 5 लाख भतदा कम बजेटका  संिालन भएको 
देन्खर्ो । िसथि गाउँपातलकाले छनौट गरेको र्ोजना मध्रे् अतधकांश र्ोजना कम लागिका 
रहेको देन्खएको छ । गाउँपातलकाले साना िथा टुके्र र्ोजना संिालन गरेकोले ऐनको दफा २४ 
अनसुार प्राथतमष्टककरण गरेको पाइएन । गाउँपातलकाले मध्र्म िथा ददधिकातलन र्ोजना छनौट 
िथा प्राथतमष्टककरण गरी सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक, दीगो र प्रतिफल प्राि गने गरी 
र्ोजना संिालन हनु ुपदिछ ।  

13.  गाउँपातलकाको क्षेरगि बजेट खिि न्स्थति तनम्नानसुार देन्खएकोले समग्रमा ७४.२७ प्रतिशि 
मार प्रगति रहेको छ । शिप्रतिशि लक्ष्र् हातसल गने गरी कार्िर्ोजना बनाई कार्ि गनुिपदिछ।  

 क्षरे   बजेट  खिि  प्रतिशि  

आतथिक ष्टवकास  २४५७८८०० १९७८७६७४ 4.84 
सामान्जक ष्टवकास  २२३७९७००० १६९४२३७७० 41.50 
पूवािधार ष्टवकास  १८१३८२८०० १२००४१०४३ 29.4० 

ष्टवन्त्तर् व्र्वस्थापन सशुासन  ४२७६७९७५ ३३५४५३१७ 8.21 

कार्ि संिालन प्रशासतनक खिि  ७७०७२००० ६५४२१८६३ 16.02 

जम्मा ५४९५९८५७५ ४०८२१९६६७ 100   
14.  र्ोजना संिालन न्स्थिीाः गाउँपातलकाले पेश गरेको प्रगति प्रतिवेदन अनसुार आ.व 2076/77 

मा उपभोक्ता सतमति र बोलपरमा प्रतिस्पधाि माफि ि संिालन भएको र्ोजनाको न्स्थति तनम्नानसुार  
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छ । अिाः अतधकाश र्ोजना उपभोक्ता सतमतिबाट संिालन भएको पाइर्ो । कार्ि प्रकृ्रति र 
जनसहभातगिाको स्िरलाई मध्र्नजर गरी प्रतिस्पधाित्मक ष्टकतसमले र्ोजना संिालन गनुिपने 
देन्खतछ ।  

 तस.नं. र्ोजना  संख र्ा  उ.स. बाट 
स.भ.र्ो 

टेण्डरबाट स.भ.र्ो. 
1 ष्टवतभन्न  १५८ १४५ १३  

 

 
15.  लक्ष्र् प्रगतिाः गाउँपातलकाले र्सवर्ि १५८ र्ोजना संिालन गरेको प्रगति पेश गरेको छ सो मध्रे् 

१४५ वटा उपभोक्ता सतमति माफि ि र १३ वटा टेण्डर प्रष्टक्रर्ाबाट सम्झौिा भएको देन्खतछ । 
गाउँपातलकाले सञ्चालन गरेका र्ोजनाको ष्टकतसम, र्ोजना संखर्ा, उक्त र्ोजनाहरुको लागि 
अनमुान आतथिक वर्ितभर सम्पन्न कामको मूल्र्ाङ्कन न्स्थति एवं सम्पन्न अवस्था र िाल ुअवस्था 
सम्बतधी ष्टववरण पेश नगरेकोले र्ोजनागि प्रगति सम्बतधी ष्टवश्लरे्ण गनि सष्टकएन । अि: छनौट 
भएका र्ोजनाको ष्टकतसम, संखर्ा, लागि अनमुान, सञ्चातलि र्ोजना संखर्ा, सम्झौिा रकम, 
सम्पन्न संखर्ा, सम्पन्न रकम, सञ्चालन हनु नसकेका र्ोजना र सञ्चालन हनु नसकेका र्ोजनाको 
बजेट रकम सम्बतधी ष्टववरण अद्यावतधक गरी र्ोजना सञ्चालन प्रष्टक्रर्ा पारदशी बनाउन ुपदिछ ।  

16.  सेवा प्रवाहाः  गाउँपातलकाले र्स आतथिक वर्िमा तनम्नअनसुार सेवा प्रबाह गरेको ष्टववरण प्राि 
भएको छ ।सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ।  

 क्र.स ष्टववरण सखर्ा 

प्राि  सम्पन्न  

1.  जतम दिाि  ८४५ ८४२ 

2.  मतृ्र् ुदिाि  १६८ १६८ 

3.  सम्बतध तबच्छेद  १० १० 

4.  ष्टववाह दिाि  २७७ २७४ 

5.  बसाइसराइ दिाि  ४८ ४८   
 संगठन िथा कमििारी ब्र्वस्थापन  

17.  कमििारी कराराः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कार्िबोझको ष्टवश्लरे्ण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमििारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुिपने र 
अस्थार्ी दरबतदी सजृना गनि नसष्टकने व्र्वस्था छ । िर गाउँपातलकाले इन्तजतनर्र समहुका 
ष्टवतभन्न पदमा २ जना कमििारीहरु करारमा राखेको देन्खतछ ।  त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ 
को दफा ८३(८) वमोन्जम गाउँपातलकाले सवारी िालक, सर्श, कार्ािलर् सहर्ोगी, पलम्बर, 
इलेक्टीतसर्न, िौष्टकदार, मातल, बगैँिे लगार्िका पदमा मार करारवाट सेवा तलन सष्टकने व्र्वस्था 
गरेको छ । गाँउपातलकाले मातथ उल्लेन्खि पद सष्टहि इन्तजतनर्र ओभरतसर्र िथा अतर् 
प्राष्टवतधक पदमा करार कमििारी राखी बाष्टर्िक रु. १ करोड २० लाख 53 हजार खिि लेखेको 
छ ।  

18.  कल्र्ाण कोर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१.1 बमोन्जम आफु मािहिका 
कमििारीको लातग एक अवकास कोर् िर्ार गने साथै उक्त ऐन को दफा नं. 91.2 बमोन्जम 
स्थानीर् िहले स्थानीर् सेवाका आफ्नो दरबतदीमा कार्िरि प्रत्रे्क कमििारीले खाईपाई आएको 
मातसक िलबबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउन ेरकम थप गरी 
अवकास कोर्मा जम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले र्स वर्ि तनर्मानसुार अवकास कोर् 
नै िर्ार नगरी कमििारी कल्र्ाण कोर्मा रु.५०0000/- एकमिु ट्रातसफर गरेको कार्ि तनर्तमि 
देन्खएन ।    

19.  प्रशासकीर् संगठन र कमििारी व्र्वस्थापनाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३  
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बमोन्जम स्थानीर् िहको कार्िबोझ, राजस्व क्षमिा, खििको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा 
समेिलाई ध्र्ानमा राखी कमििारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षणका 
आधारमा स्थानीर् िहमा संगठन संरिना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले पेश गरेको 
ष्टववरण अनसुार स्वीकृि दरबतदी र पदपतुििको अवस्था तनम्नानसुार रहेको छ ।   

 ष्टववरण  स्वीकृि 
दरबतदी  

पदपिुी ररक्त कैष्टफर्ि  
स्थार्ी  करार  जम्मा 

गाउँपातलका  ४६ १६ ४१ ५५ ३०  
स्वास्थ  ३४ २२ २२ ४४ १२  
न्शक्षा ष्टवद्यालर् िफि  १६७ १६७ २६७ ४३४ ०  
 247 205 330 533 42    

19.1.  गाउँपातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सष्टहि ४६ दरबतदी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षण 
अवतध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि सष्टहि स्थार्ी िफि १६ जना र करार िफि  ४१ जना समेि 
५५ पदपूिी भएको देन्खतछ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण अनसुार कार्ि व्र्वस्थापनका 
दृष्टिकोणले महत्वपूणि मातनएका इन्तजनर्र र सब इन्तजतनर्र पदहरु करारबाट पदपतुिि भएको 
देन्खतछ .  

19.2.  तनजामिी सेवा ऐन  ,२०४९ को दफा ७)ख(मा  मतरालर्  ,सन्िवालर् ,आर्ोग र ष्टवभाग िथा 
उपत्र्कातभर रहेका कार्ािलर्मा कार्िरि तनजामिी कमििारीको हकमा तनजामिी ष्टकिाबखाना र 
न्जल्लान्स्थि कार्ािलर्का तनजामिी कमििारीको हकमा सम्बन्तधि कोर् िथा लेखा तनर्तरक 

 उकार्ािलर्बाट िलबी प्रतिवेदन पास नगराई िलब खवुाउन नतमल्ने ल्लेख छ िर गाँउपातलकाले 
िलबी प्रतिवेदन पास नगराई कमििारी पाररश्रतमक बापिको खिि लेखेकाले कार्ािलर्को शरुु 
िलब, भत्ता िथा वास्िष्टवक खिि र्ष्टकन गनि सष्टकएन। 

 
 कानून तनमािण एवं कार्ाितवर्न  

20.  कानून र सञ्चालन न्स्थतिाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 
िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका ष्टवर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, 
कार्िष्टवतध र मापदण्ड बनाई कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह 
सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई 
उपलब्ध गराएकोमा र्स गाउँपातलकाले हालसम्म 1 वटा तनदेन्शका, 37 वटा कार्िष्टवतध, ष्टवधरे्क 
3, ऐन 9, तनर्मावली 3, काननु 1, आिार संष्टहिा 1, प्रस्िावना 1 तनमािण गरी कार्ाितवर्नमा 
ल्र्ाएको छ । उक्त कानूनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन ुपदिछ ।  

21.  तर्ाष्टर्क सतमतिाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ सम्म अतधकार 
क्षेर िथा तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप 
प्रकृतिका आधारमा ष्टववाद दिाि भएको ३ मष्टहनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर 
लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण अनसुार गिवर्ि फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो 
लगाउन बाँकी ५ र र्ो वर्ि थप भएको २ गरी कुल ७ ष्टववाद दिाि भएकोमा कुनै पतन फर्छ्यौट 
भएको देन्खएन । तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही 
ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ ।  

22.  आतिररक लेखापरीक्षणाः स्थानीर् िह संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले 
आतथिक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क 
िौमातसक समाि भएको एक मष्टहना तभर आतिररक लेखापरीक्षण गराउन ुपने उल्लेख छ । िर 
र्स गाउँपातलकाले र्स वर्िको सबै आतथिक कारोबारको आतिररक लेखापरीक्षण गराएको छैन ।  
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िसथि काननुमा िोष्टकए बमोन्जम सम्पूणि आतथिक कारोबारको आतिररक लेखापरीक्षण गराई 
आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 पदातधकारी सषु्टवधा  
23.  सल्लाहकाराः बागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सषु्टवधा 

सम्बतधी ऐन, २०७५(पष्टहलो संशोधन समेि) मा स्थानीर् िहका प्रमखु िथा उप प्रमखुले 
सल्लाहकार राख न पाउन े व्र्वस्था छैन । त्र्सैगरी स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ को 
दफा ८३(८) मा िोकीएको भतदा फरक पदमा कमििारी पदपूिी गनि नहनुे उल्लेख छ । िर 
गाउँपातलकाले काननुी सल्लाहकार तनर्कु्त गरी रु. 247970/-िलब भत्ता बापि खिि लेखेको 
छ।   

24.  आतथिक सहार्िााः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथिक 
सहार्िा, ितदा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान ष्टविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको देन्खंदैन । 
गाउँपातलकाले कार्िष्टवतध िर्ार गरी ष्टविरण नगरी  र्स वर्ि रु.५८८७४७.- आतथिक सहार्िा 
ष्टविरण गरेका छन ्। कार्िष्टवतध बेगर आतथिक सहार्िा खिि लेख न ेकार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ ।  

25.  सवारी साधनाः कार्ािलर्मा ष्टवतभन्न सवारी  १६ थान मोटरसाईकल १ ष्टटप्पर १ व्र्ाकक्लोडर १ 
थान एम्बलेुतस १ थान ष्टकर्ा र १ थान सजुकुी गरी २१ ष्टकतसमका र हेभी इक्वीप्मेतट मेन्शन 
औजार रहेका छन ्। कार्ािलर्ले र्ो वर्ि कार्ािलर्िफि  रु.१८०६८७४।- इतधन खिि लेखेको 
छ । गाउँपातलकाले इतधन खििको मापदण्ड िोकेको भए पतन सवारी साधनगि मातसक इतधन 
खपि भएको ष्टववरण िर्ार गरको देन्खतछ । िर ममिि सम्भारमा भएको खिि अतभलेख राखेको 
पाइएन । त्र्स्िै इतधन खििको लगबकु राख ने गरेको भए पतन रीिपूविक नभने, प्रमान्णि नभएको 
र सूिना अद्यावतधक नगने, प्रर्ोजन नखलुाउने इतधन खिि र लगबकुको परीक्षण गरी प्रमान्णि 
गरेको पाइएन । र्सबाट पदातधकारी सषु्टवधा सवारी साधनगि र ममिि खििको ष्टवश्लरे्ण हनु े
देन्खएन । वाष्टर्िक रुपमा सवारी साधनगि इतधन र ममिि खििको अतभलेख अद्यावतधक 
गररनपुदिछ ।  

 अनदुान ष्टफिाि  
26.  साःशिि अनदुानाः संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्को प.सं.०७४।७५ ि.नं. 

१०६४ तमति २०७५।३।३ को सशिि अनदुान रकम ष्टफिाि सम्बतधी ष्टवर्र्को पर अनसुार 
ष्टवतभन्न िीन ष्टकस्िामा स्थानीर् िहमा हस्िातिरण भएको र सशिि अनदुानको रकम आर्ाढ 
मसातिसम्म खिि हनु नसकेमा संघीर् सन्ञ्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने व्र्वस्था भएको छ । संन्घर् 
श्रोि िफि को अनदुान  रु.7021199.94 र प्रदेश श्रोि िफि को अनदुान रु.14435000.08 
गरी जम्मा रु.21456200.02 बाँकी रहेको रकम संन्घर् िथा प्रदेश संन्िि कोर्मा दान्खला 
हनुपुने रु. 

21456200.
02 

27.  न्जतसी व्र्वस्थापनाः नगरपातलकाले आतथिक कार्िष्टवतध ऐन िथा तनर्मावली छुटै्ट िर्ार गरी लागू 
गरेको छैन ।प्रदेश आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०७६ को पररच्छेद-६मा सरकारी सम्पन्त्तको 
न्जम्मा त्र्सको लगि संरक्षण र बर बझुारथ सम्बतधी व्र्वस्था र पररच्छेद-९ मा तललाम तबक्री 
सम्बतधी व्र्वस्था रहेको छ । गाउँपातलकाले न्जतसी तनरीक्षण गराई प्रतिवेदन िर्ार गरेकोमा 
तनरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तललाम गनुिपने, तमतहा गनुिपने, ममिि गनुिपने न्जतसी फरफारक 
गरी मार रमाना ददने समानको बगीकरण बैज्ञातनक बनाउने लगार्िका सझुावहरु कार्ाितवर्न 
गरी न्जतसी व्र्वस्थापन प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ ।  

 कर दस्िरु एवं आतिररक आर्  
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28.  राजस्व संकलन स्थातनर् सरकार संिालन ऐन 2074 को दफा 54 अनसुार स्थानीर् िहले 
आफ्नो क्षेर तभर कानून अनसुार कर लगाउने िथा असलु गनिसक्ने व्र्वस्था रहेको छ । जस 
अनसुार नगरपातलकाले र्स वर्ि ष्टवतभन्न न्शर्िकमा रु. १९०८९१९१४.३४ आम्दानी गरेको 
देन्खतछ ।  

 न्शर्िक अनमुान प्रािी 
१३१३ सम्पिी कर १००००००० ५६१८२०.७३ 

११३१४ भतुमकर/मालपोि ६०००००० ३४६१७२०.०६ 

११३२१ घरवहाल कर २०००००० १४८६९४९.५२ 

११३२२ वहाल ष्टवटौरी कर ५००००० ० 

११४११ बाडँफाँड भइि प्राि हनु ेमूल्र् अतभबृष्टर्द् कर ८०६००००० ५९०८९५४९.६८ 

११४५६ बाडँफाँटबाट प्राि हनु ेसवारी साधन कर १४०५३००० १०३६८२३१.९१ 

११४७९ अतर् मनोरञ्जन कर ४०००००० ० 

११६३१ कृष्टर्िथा पशजुतर् वस्िकुो व्र्ावसाष्टर्क कारोवारमा लाग्ने कर ५००००० ० 

११६९१ अतर् कर ६५००००० ८५६८४२.४ 

जम्मा कर राजस्व १२४१५३००० ७५८२५११४.३ 

१४२१९ अतर् सेवा शलु्क िथा तबक्री १०००००० ७७०८१३.६ 

१४२२१ तर्ाष्टर्क दस्िूर १००००० ० 

१४२२३ न्शक्षा के्षरको आम्दानी ५००००० १५,३०० 

१४२२९ अतर् प्रशासतनक सेवा शलु्क १००००० २९,४०० 

१४२४१ पाष्टकि ङ्ग शलु्क १०००००० ० 

१४२४२ नक्सापास दस्िरु १०००००० २४५३९३.७८ 

१४२४३ तसफाररश दस्िरु २०००००० ७१०३०५.४९ 

१४२४४ व्र्न्क्तगि घटना दिाि दस्िरु ५००००० ८,१५० 

१४२४५ नािा प्रमान्णि दस्िरु २००००० ३,००० 

१४२४९ अतर् दस्िरु ४००००००० ९७९८०६६.६८ 

१४२५३ व्र्ावसार् रन्जषे्ट्रशन दस्िरु ५०००००० २२३५०२५.४५ 

१४२५४ रेतडर्ो/ एफ.एम.सञ्चालन दस्िरु १००००० ० 

१४३१२ प्रशासतनक दण्ड, जररवाना र जफि २००००० १४५५५७.०३ 

१४५२९ अतर् राजस्व २००००००० ५६५९८३०.८४ 

जम्मा गैर कर राजस्व ७१७००००० १९६२०८४२.८७ 

 जम्मा ३९१७०६००० १९०८९१९१४.३४   
28.1.  व्र्वसार् कराः स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा गाउँपातलकाले आफ्नो 

कार्िक्षेर तभर रहेका ष्टवतभन्न व्र्वसार् गने व्र्न्क्तबाट व्र्वसार्  कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको 
छ । र्स वर्ि गाउँपातलकाले व्र्वसार् दिाि िथा नवीकरण शलु्क वापि रु.22लाख 35  हजार 
कर संकलन गरेकोमा गाउँपातलकाको क्षेरतभर रहेका व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख अध्र्ावतधक 
गरेको छैन । जसबाट गाउँपातलकाले संकलन गरेको व्र्वसार् कर र्थाथि मात न सक्न ेअवस्था 
छैन । िसथि गाउँपातलकाले आफ्नो क्षेर तभर सञ्चालनमा रहेका सम्पूणि व्र्वसार्ीको अद्यावतधक 
अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदिछ ।  

28.2.  ढुङ्गा बालवुा र तगट्टीको ठेक्कााः र्ो वर्ि गाँउपातलकाले आफ्नो इलाका तभरको नदी जतर्  ढुङ्गा 
बालवुा र तगट्टी तबक्री गनि ६ स्थानमा ठेक्काको लातग बोलपरबाट बढाबढको सिुना आह्वान गरी 
तनम्न तनमािण व्र्वसार्ीहरुको छनौट गरेको मध्रे् ठेक्का नं १ र २ को क्षेर ब्ल ुईनजी प्रा तल 
प्रवष्टर्द्िि तरशलुी जलतबद्यिु आर्ोजना र्सै वर्ि देन्ख तनमािण प्रष्टक्रर्ामा जाने िर्ारी गरेको हदुाँ 
उक्त क्षेर र स्वीकृि वािावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाकंन अनसुार िोष्टकएको क्षेरहरु उक्त आर्ोजनालाई 
प्रर्ोग गनि ददन ुपने कारण सो ठेक्का रर्द् भएकोले बाँकीको ष्टववरण तनम्न छन।  
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 ठेक्का न स्थान  क्षरे तनमािण व्र्वासार्ी तर्निम रकम म.ुअ.कर र अतग्रम 
कर समेि कबोल 

१४।०७६।७७ स्र्ाङदी खोलाको ष्टवतभन्न स्थान हाइवे कतस्ट्रक्सन १४९१९६०। १८०३३७५। 

५।०७६।७७ थाङ्ग खोला वन इलाका कार्ािलर् क्षेर हाइवे कतस्ट्रक्सन ९९९७६७। १२५९५००। 

३।०७६।७७  ररग्दीखोलाको राजमागिको पलु भतदा 
िल माथीको भाग 

श्री तड एण्ड ष्टव 
कतस्ट्रक्सन  

२०६६६५। ४७६३२०। 

६।०७६।७७ खगेन खगेडी खोला जलाधार खगेडी 
खोला हररपरु रेतजपोि देन्ख माथी 

जोगीमार कतस्ट्रक्सन 
एण्ड सप्लार्ससि  

७५१७४८१। ८९०५५५४।६५ 

   जम्मा १२४४४७४९।६५   
 (क) ठेक्का नं १४ ।०७६।७७ स्र्ाङदी खोलाको  ष्टवतभन्न स्थानहरुको ढुङ्गा तगट्टी र बालवुाका 

ठेक्का कबोल गने हाइवे कतस्ट्रक्सनले कबोल गरेको अंक १५७५०००।मा मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर 
र अतग्रम कर समेि थप गरी कार्म रु १८०३३७५।दान्खला गने गरी २०७६।९।२७ को 
सम्झौिा एक मषु्ठ बझुाएकोमा ५ प्रतिशि छुट ददने व्र्वस्था गरे बमोन्जम तनजले 
रु१७१३२०५।८० तमति २०७६।९।२७ मा दान्खला गरेको देन्खर्ो । सम्झौिा अनसुार 
मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर िथा अतग्रम कर वापिको रु २२८३७५।समेि सम्वन्तधि राजस्व खािामा 
दान्खला गनुि पनेमा दान्खला गरेको प्रमाण पेश नगरेको रु.  २२८३७५ 

 (ख) ठेक्का न ५।०७६।७७ थाङ्गखोला इलाका वन कार्ािलर् क्षेरको ढुङ्गा तगट्टी र बालवुाका 
ठेक्का कबोल गने हाइवे कतस्ट्रक्सनले कबोल गरेको अंक ११०००००।मा मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर 
र अतग्रम कर समेि थप गरी रु १२५९५००।दान्खला गने गरी २०७६।९।१० को सम्झौिा 
गरेको छ। गांउपातलको तनमािण व्र्वसार्ीबाट असलु गरेको १३ प्रतिशि मलु्र् अतभबृर्द् कर र 
१.५ प्रतिशि अतग्रम कर वापिको रु १५९५००।समेि सम्बन्तधि राजस्व खािामा दान्खला 
नगरेकोले सो समेि दान्खला गनुि पने रु 

 

 

 

 

 

 

१५९५०० 
 (ग) ठेक्का न ३।०७६।७७ ररग्दीखोलाको राजमागिको पलु भतदा िल मातथको भागमा ढुङ्गा तगट्टी 

र बालवुाका ठेक्का कबोल गने श्री डी एण्ड तब कतस्ट्रक्सनले कबोल गरेको अंक ४१६०००।मा 
मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर र अतग्रम कर समेि थप गरी रु ४७६२००।दान्खला गने गरी 
२०७६।८।२६ को सम्झौिा अनसुार २०७७।२ मसाति सम्म बहाल रहने उल्लेख गरेको छ 
। सम्झौिा अनसुार तनमािण व्र्वसार्ीले एक मिु रकम सम्झौिा गरेकोले त्र्समा ५ प्रतिशिले 
हनुे रु २३८१६।छुट गरी बांकी रु ४५२५०४।तमति २०७६।८।२२मा गांउपातलकाको 
संन्िि कोर्मा दान्खला गरेको देन्खर्ो ।गांउपातलकाले तनमािण व्र्वसार्ीबाट असलु गरेको १३ 
प्रतिशि मलु्र् अतभबृर्द् कर र १.५ प्रतिशि अतग्रम कर वापिको रु ६०३२० । सम्बन्तधि 
राजस्व खािामा दान्खला गनुि पनेमा नगरेको रु ६०३२० 

28.3.  ढुङ्गा तगट्टी बालवुाको स्पि पररमाण खलुाइ प्रारन्म्भक वािावरणीर् मलु्र्ाकंन IEE प्रतिवेदनको 
आधारमा ठेक्का व्र्वस्था हनुे भएिा पतन ठेक्का प्राि गने व्र्न्क्तले के कति पररमाण प्राकृतिक 
श्रोिहरु उत्खनन संकलन गरे सो सम्वतधमा अनगुमन गरी र्थाथि पररमाण खुल्ने ष्टववरण 
गाउपातलकाले नराखेकोले के कति पररमाण उत्खनन संकलन भर्ो सो सम्वतधमा ष्टवश्लरे्ण गनि 
सष्टकएन ।  

28.4.  राजश्व अतभलेखाः नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामानमा स्वीकृि लेखाढाँिा िथा प्रदेश नं. ३ को 
आतथिक ऐन २०७४ को दफा २झ मा ष्टवन्त्तर् ष्टववरण सम्वतधी आवस्र्क आतथिक ष्टववरण िर्ार 
गरी लेखापरीक्षणको क्रममा पेश गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । गाउँपातलकाले र्स वर्ि कुल 
१९०८९१९१४.३४ आतिररक आर् प्राि भएको देन्खतछ । गाउँपातलकाले करदािा वा 
सेवाग्राहीबाट प्राि हनुे हनु आएको राजस्वको सम्वन्तधि आर् न्शर्िक जनाइ कम्प्र्टुरमा अतभलेख 
राखेिापतन राजश्व जम्माको बैंक दान्खला भौिरको आधारमा म ले प फारम नं. 212 राजस्व 
आम्दानीको दैतनक गोश्वरा खािा र मलेप  फा नं 213 को राजश्व आम्दानी बैक नगदी ष्टकिाव  
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िोष्टकए बमोन्जमको ढाँिामा िर्ार गरी लेखाङ्कन गनुिपनेमा सो कार्ि गरेको पाइएन । अि 
तनर्मानसुार खािा िर्ार गरी राजश्व शे्रस्िा िर्ार गनुिपदिछ । 

28.5.  राजश्व परामशि सतमतिाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ मा राजस्व सम्बतधी 
परामशिको लातग एक स्थानीर् राजस्व परामशि सतमति रहन ेव्र्वस्था छ । उक्त सतमतिको काम, 

कििव्र् र अतधकार अतिगिि राजस्व सम्वतधी कानूनको िजुिमा, संशोधन, पररमाजिन र सोको 
पररपालनाका सम्बतधमा आवश्र्क परामशि ददने, राजस्वको स्रोि, दार्रा र दर समेिको ष्टवश्लरे्ण 
गरी आगामी आतथिक वर्िमा प्राि हनु सक्ने राजस्वको अनमुान गने, राजस्वका दर र क्षेर 
लगार्िका आधारमा आतिररक आर्को ष्टवश्लरे्ण गने र अनमुान गने लगार्िका कार्िहरु 
िोष्टकएको छ । राजस्व परामशि सतमतिको बैठक बसे िापतन राजस्वका दर िोक्ने बाहेक अतर् 
िथर्गि कार्ि भएको देन्खएन । अि  तनर्मानसुार कार्ि गनुिपदिछ ।  

28.6.  सवारी साधन कराः गाउँपातलकाको आतथिक ऐन २०७५ को दफा ७ मा सवारी साधन कर 
अनसुिुी ६ का दरले कर लगाई सवारी साधन कर असलु गररने व्र्वस्था रहेको छ। 
गाउँपातलकाले आ.व 2075/076 मा सवारी साधन कर (साना सवारी) न्शर्िकमा रकम उठेको 
पाइएन। अि करको दरलाई वस्ितुनष्ठ बनाइ सवै पक्षलाई करको दार्रामा ल्र्ाउन कर सिेिना 
कार्िक्रम िर्ार गनुिपदिछ ।  

28.7.  बहाल कराः गाउँपातलकाले र्ो वर्ि घर वहाल कर बापि रु.१४८६९४५।५१ आम्दानी गरेको 
देन्खतछ । गाउँपातलकाले वडा कार्ािलर्मा दिाि भएका व्र्वसार्ीहरूको समेि लगि राखी 
एकीकृि लगि िर्ार गरी राजस्व असलु गनुिपनेमा सो बमोन्जम सम्पूणि बहालमा लगाउने 
घरधतनहरूबाट कर रकम सङ्कलन हनुे संर्तर ष्टवकास गरेको देन्खएन । गाउँपातलकाले व्र्न्क्तगि 
स्वघोर्णाका आधारमा मार कर असलु गरेको छ । करको दार्रा वृष्टर्द् गरी राजस्व सङ्कलनलाई 
बढावा ददन वडा कार्ािलर्लाई प्रोत्साहन गरी तनन्श्चि प्रतिशि रकम वडा क्षेरमा खिि गने अथवा 
वडाको तसफाररसमा र्ोजना कार्िक्रममा खिि गने नीति अवलम्बन गरी राजस्व पररिालन वृष्टर्द् 
गनेिफि  कदम िाल्न ुपने देन्खतछ ।  

28.8.  मनोरतजन कराः स्थानीर् सरकार संिालन ऐन २०७५को दफा ६४ मा तसनेमा तभतडर्ो हल 
साँस्कतिक प्रदिशनहल िथा ऐतिहातसक स्थलको प्रवेश शूल्कमा ५ प्रतिशिका दरले मनोरतजन 
कर उठाउन पाउन ेव्र्वस्था रहेको छ । गाउँपातलकाले गि आ.व.मा र्स न्शर्िकमा कुनै पतन 
रकम असलु गरेको देन्खएन  । तनर्मानसुार उक्त कर उठाउन ुपदिछ ।  

28.9.  ष्टवज्ञापन कराः गाउँपालकाले गि वर्िको प्रतिवेदन अनसुार रु.1500000 ष्टवज्ञापन कर आम्दानी 
गरेको देन्खतछ भने र्स वर्ि आम्दानी नभएको कार्ािलर्ले जनाएको छ ।   

28.10.  बक्र्ौिा कराः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ बमोन्जम गाउँपातलकाले 
कर, शलु्क सङ्कलन गने व्र्वस्था छ । र्स पातलकामा दिाि भएका व्र्वसार्लाई व्र्वसार् 
नष्टवकरणको लातग व्र्वसार् कर, घर वहाल कर बझुाउन िाकेिा समेि गरेको पाइएन । र्स 
सम्वतधमा केष्टह व्र्वसार्ीको व्र्वसार् कर गाउँपातलकामा 2075/076 मा राजश्व शाखामा 
इष्टवतलङ्ग सेवा सरुु भएदेन्ख कर दान्खला गनि नआएको जानकारी ददएको छ । अि कार्ािलर्ले 
छानष्टवन गरी हजिना सष्टहि कर असलु गनुि पदिछ । नष्टवकरण नगरेका व्र्वसार्ीको अतभलेख 
अद्यावतधक गरी कर रकम र्ष्टकन गरी असलु गनुिपदिछ ।   

28.11.  मनकामना दशिन प्रा.तल ष्टटकट तबक्रीको राजश्वाः आ.व.2076/077 भार १ देन्ख केबलुकार 
ष्टटकट तबक्रीबाट प्राि हनुे रकमको २% मध्रे् १/१ प्रतिशि रकम क्रमश ईच्छाकामना िथा 
शष्टहद लखन गाउँपातलकाको कार्ािलर्लाई स्थानीर् कर बापि ददने सहमति भएको देन्खतछ। र्स 
सम्बतधमा र्स गापालाई स्थानीर् कर बापिको १% राजश्व भार, असोज, कातििक, मंतसर र परु् 
मष्टहनाको गरी कुल रु.2642648.3 प्राि हनु आएको देन्खएको छ।आ.व.076/77 बाँकी  
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मष्टहनाको राजश्व हालसम्म पतन प्राि भएको नदेन्खएकाले सो सम्बतधमा मनकामना दशिन प्रा.तल.ले 
के, कति राजश्व संकलन गर्र र्ो सोको ष्टववरण माग गरी बाँकी  राजस्व राजश्व खािामा दान्खला 
गनि लगाउन ुआवश्र्क देन्खतछ। 

28.12.  वडा अनसुार राजश्व संकलनको व्र्वस्थााः गाउँपातलको ष्टवतभन्न वडाको आम्दानी स्िर एकै 
प्रकारको नभएकाले प्रत्रे्क वडाको अवसर र संम्भाष्टवि आम्दानीका क्षेरको पष्टहिान वडागि 
लक्ष्र् िोक्ने सो को अनगुमन गने र लक्ष्र् हातसल गनि प्रोत्साष्टहि गने गरी करको दार्रा बढाउन 
पहल गनुि पदिछ ।  

 वडा नं ष्टवतभन्न न्शर्िकगि कर 
१ १२८६६४ 

२ ७३९७३.८० 

३ ४४०२४५.४५ 

४ २३०७८९.५५ 

५ ४३६६८३.०१ 

६ २०९१५३ 

७ ३५७७१५ 

जम्मा १८७७२२४   
 उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  

29.  साविजतनक खरीद ऐन,२०६३ दफा ४४ मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट तनमािण 
कार्ि गराउँदा वा सो सम्बतधी सेवा प्राि गदाि तमिव्र्ष्टर्िा, गणुस्िरीर्िा वा दीगोपना अतभवृष्टर्द् हनु े
भएमा वा पररर्ोजनाको मखुर् उद्देश्र् न ैरोजगारीको सजृना गने र लाभग्राही समदुार्लाई सहभागी 
गराउने भएमा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्लाई िोष्टकए बमोन्जमको कार्ितबतध पूरा गरी 
त्र्स्िो कार्ि गराउन वा सेवा तलन सष्टकने िथा साविजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनमर्म 
९७(९) प्राष्टवतधक रूपमा जष्टटल काम (मेतसन औजार प्रर्ोग गरी काम गनुिपने अवस्थाका काम 
गराउन ुहुँदैन भन्ने व्र्वस्था रहेको छ । र्स गाउँपातलकाले उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको काम 
तमिव्र्र्ी, गणुस्िरीर्िा वा दीगोपना अतभवृष्टर्द् हनुे तनन्श्चि आधार नभएको िथा उपभोक्ताबाट काम 
हनु सक्न े अबस्था नभएको मेतसन औजार प्रर्ोग गरी काम गनुिपने अवस्थाका काम उपभोक्ता 
सतमतिसँग सम्झौिा गरी काम गराएको देन्खतछ । प्राष्टवतधक क्षमिाले नभ्र्ाउने तनमािण कार्ि 
उपभोक्ता सतमतिबाट गने गराउने कार्ि बतद गनुिपदिछ।  

30.  उपभोक्ता सतमतिबाट जष्टटल प्राष्टवतधक पक्ष समावेश भएका आर्ोजना सञ्चालन गने, र्ोजना 
हस्िातिरण नहनुे िथा खिि साविजतनक नगने जस्िा कानूनले िोकेका कार्िपूरा नगरेको व्र्होरा 
देन्खएका छन ्। भेला भई ष्टवतधवि रुपमा गठन नभएको र कुनै पतन तनकार्मा दिाि नहनु ेसाथै 
कतिपर् उपभोक्ताबाट भएको कार्िमा र्ोजनाको भकु्तानीमा संलग्न गररएको अतधकांश तबल 
भरपाईहरु प्रमान्णि नगररएका, डोर हान्जरी फाराममा ष्टववरण पूणिरुपमा नभरेको, सही छाप 
नभएको, सतमतिले खिि अनमुोदन गने र साविजतनक गने, सामान्जक परीक्षण गराएको प्रमाण पेश 
नगरेकोमा सधुार गनुि गराउनपुदिछ ।     

30.1.  लागि सहभातगिााः गाउँपातलकाले आर्ोजना/कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट 
नगद लागि सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुदिछ ।  

30.2.  कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५ मा कुनै तनमािण 
कार्ि सम्पन्न भई रटुी सच्र्ाउने दाष्टर्त्वको अवतध समाि भएपतछ प्राष्टवतधक कमििारीबाट जाँिबझु 
गराई कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुि पने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले उन्ल्लन्खि कानूनी 
व्र्वस्था बमोन्जम रटुी सच्र्ाउने दाष्टर्त्वको अवतध समाि भएपतछ कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार 
गरेको पाइएन । कानूनी व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमािण कार्ि स्वीकृि ड्रइङ्ग  
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तडजाइन वा स्पेतसष्टफकेशन बमोन्जम भए नभएको एष्टकन हनु सक्ने अवस्था देन्खएन । 
30.3.  गणुस्िर परीक्षणाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनसुार साविजतनक 

तनकार्ले आपतुिि गरेका मालसामान सम्झौिामा उल्लेन्खि प्राष्टवतधक स्पेन्शष्टफकेसन र गणुस्िर 
वमोन्जम भए नभएको तनरीक्षण वा परीक्षण गनुि गराउन ुपने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले तनमािण 
व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराएको केही र्ोजनामा तनमािण कार्िमा प्रर्ोग हनु े
सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन ।   

30.4.  तनमािण कार्िको अतभलेखाः नर्ा ँ तनमािण वा ममिि सम्भार गदाि सो स्थान पष्टहिानको लातग िेनेज 
नं. सकेसम्म धेरैले न्िन्न र देख न सक्ने ठाउँ वा वस्िकुो नाम उल्लेख गरी अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गनि 
सहज हनुे गरी राख्नपुने देन्खतछ । र्स कार्ािलर्ले गरेका अतधकांश सडक माटो वा ग्रावेल 
स्िरका हनुे र परुाना िथा अधरुा काममा पतन थप काम गराउने गरेको देन्खतछ । साष्टवक 
वर्िहरूमा त्र्स्िै काम गने गरेपतन कुन ठाउँमा गररर्ो पष्टहिान खलु्न े गरी अतभलेख राखेको 
देन्खएन । र्स्िो अवस्थामा एउटै क्षेरमा पटक पटक काम हनु,े किै काम गनि अत्र्ावश्र्क भए 
पतन छुट हनुे र पूणि वा आंन्शक रूपमा एउटै कामको एकै वर्िमा वा फरक फरक आतथिक वर्िमा 
दोहोरो भकु्तानी हनुसक्न ेसम्भावना समेि रहतछ । िसथि तनमािण कार्िको अतभलेख एकीकृि गरी 
आतथिक वर्ि, स्थान र अतर् आवश्र्क ष्टववरण समेि खुल्न,े दोहोरो वा र्थाथि गरेको कामको 
पररमाण भतदा बढी भकु्तानी भएको छैन भनी ष्टवश्वस्ि हनुे गरी अतभलेख राख ने व्र्वस्था हनु 
आवश्र्क देन्खतछ ।  

30.5.  नापी ष्टकिावाः तनमािण कार्िको पररमाण र मूल्र्को खलुासाको लातग नापी ष्टकिाबमा अतभलेख 
राख नपुदिछ । नापी ष्टकिाबमा ठेक्का नं., आतथिक वर्ि, कार्ािलर्को नाम, तनमािण व्र्वसार्ीको नाम, 

कामको नाम र स्थान, िेनेज, 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 र तनमािणसँग सम्बन्तधि अतर् खिि समेि स्पि 
रूपमा उल्लेख गरी नापजाँि गने, तसफाररस गने र स्वीकृि गने कमििारीको पद, नाम, हस्िाक्षर र 
तमति समेि उल्लेख हनुपुने व्र्बस्था छ । र्सरी िर्ार गरेको नापी ष्टकिाब काम िामेल भएको 
बीस वर्ि पतछमार धलु्र्ाउन तमल्ने भतन सरकारी कागजाि धलु्र्ाउने तनर्मावली, २०२७ को 
अनसूुिी ५ को बुदँा नं.३ मा उल्लेख छ । लेखापरीक्षण क्रममा परीक्षण गररएका सबै ठेक्काको 
नापी प्रर्ोजनका लातग, ष्टवल अनसुार तनमािणकार्िको पररमाण खलु्न े गरी लजुतसट प्रर्ोग गरेको 
देन्खतछ । तनमािण कार्िको नापजाँि र भकु्तानी देन्खने गरी र्ोजना/कार्िक्रम अनसुार तनमािण 
कार्िको हालसम्मको कार्ि भएको पररमाण र खिि देन्खने एकीकृि अतभलेख खुल्ने नापी ष्टकिाबमा 
अतभलेख िढाई नापी ष्टकिाव प्रर्ोगमा ल्र्ाउन ुपदिछ ।  

 संघीर् पुजँीगि िफि ाः  
31.  खोप केतर तनमािण वापि गो भौ नं २।२०७६।१०।२० बाट खिि लेन्ख िेक काटेकोमा सो 

िेक नसाष्टटएको देन्खएकोले शे्रस्िामा खिि देखाएको िर िेक नसाष्टटएको बैक बाँकी न ैदेखाएको 
रकम रु६५५१०।०० संघीर् संन्िि कोर् दान्खला गनुि पने रु 

 

 

65510 
32.  बढी पाईप खररदाः साना तसँिाई ममिि संभार कार्िक्रमको लातग ७५ प्रतिशि अनदुान कार्िक्रमको 

लातग छनौट भएका मध्रे् वडा नं २ सनुाखरी कृर्क समूहलाई एितडतडपी पाइप १५०० तमटर 
खररद  गरी  ष्टवच्र्छ्याउने समेिको लातग ६४७८२।५० को लागि अनमुानमा कृर्क समूहसंग 
सम्झौिा गरेको छ।कृर्क समहुले लगि अनमुान भतदा बढी हनुे गरी २१८० मी पाइप खररद 
गरेको रु ५६६५८।२० र डोर हान्जरी रु ८०७० गरी जम्मा ६४७२८।को तबल पेश 
गरेकोमा सम्झौिा अनसुार ७५ प्रतिशिले रु ४८५८६ भकु्तानी भएको छ।सम्पन्न कामको 
प्राष्टवतधकको मूल्र्ाङ्कन गराउन ु पनेमा मलु्र्ाकंन ष्टवनानै कृर्क समूहलाई भकू्तानी ददएकोले ४८५८६ 
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प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन िथा कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन पेश गनुिपने रु. 
33.  बढी भकु्तानीाः साना तसँिाई ममिि संभार कार्िक्रमको लातग ७५ प्रतिशि अनदुान कार्िक्रमको 

लातग छनौट भएका कृर्क मध्रे् ष्टवश्वप्रकाश नेपाल क्षेरीलाई एितडतडपी पाइप २० एमएम १० 
केजीको २००० तमटर र १६ एमएम १० केजीको ८०० तमटर खररद गरी इतटेक बनाउन े
कार्िको लागी रु१०४५०२।को लागि अनमुानमा सम्झौिा गरेको छ।कृर्कले इतटेक बनाउन े
कार्िको लातग आवश्र्क पने तसमेतट बालवुा जस्िा तनमािण सामाग्री खरीद गरेको छैन पाइप मार 
खरीद गरी रु १०४५०२।००को ७५ प्रतिशि हनुे रु ७७३९०।गो भौ नं 
१७।२०७७।३।३० बाट भकु्तानी गरेको छ।खररद तबल अनसुार १६ एम एमको ३०० मी 
पाइपको रु ११५२६। र १६ एम एमको रु २७१२०।०० ले जम्मा रु ३८६४६।मारको 
तबल भएको आधारमा ७५ प्रतिशिले हनुे रु२८९८४।५० मार भकु्तानी गनि पनेमा रु 
४८४०५।५० बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गरी संघीर् संन्ििकोर् दान्खला गनुिपने रु 
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34.  साना तसँिाई ममिि संभार कार्िक्रमको लातग ७५ प्रतिशि अनदुान कार्िक्रमको लातग 

कृर्क।समूह छनौट गनुिपनेमा गो भौ नं १९।२०७७।३।३० मा कार्ािलर्ले नै रु 
६४२९२।०० को पाइप  िथा तसमेतट खरीद गरी इच्छाकामना हाडिवेर्रलाइ भकु्तानी ददएको 
छ। सो सामान ७५ प्रतिशि अनदुानमा कृर्कलाइ उपलव्ध गराउँदा २५ प्रतिशि रकम 
गाउँपातलकालाइ बझुाएपतछमार सम्बन्तधि कृर्कलाइ बझुाउन ुपनेमा देहार्का कृर्कलाइ भरपाइ 
गरी ददएको सामानको २५ प्रतिशिले हनुे मलु्र् १६०७३।०० असलु गरी संघीर् संन्ििकोर् 
दान्खला गनुिपने रु 
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 तस.नं कृर्कको नाम सामानको ष्टववरण रकम २५ प्रतिशिले 

हनुे रकम 

१ सोजन राई २० एमएम एितडडीपी पाइप १२००३ ३०००।७५ 

२ मर्द्ीका गरुुङ्ग र खडग ब गरुुङ्ग २०एमएम एितडडीपी पाइप ओष्टपतस तसमेतट ५२२८९ १३०७२।२५ 

जम्मा १६०७३।००   
 सशिि न्शक्षााः  

35.  प्राष्टवतधक भत्तााः आ व २०७६।७७ को कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िकाको ष्टक्रर्ाकलाप नं १ 
१ ३ ४ मा िोष्टकएको प्राष्टवतधक धारका ष्टवद्यालर्मा कार्िरि प्रन्शक्षक सहार्क प्रन्शक्षकलाइ 
प्राष्टवतधक भत्ता वापि प्रति मष्टहना रु ३०००।०० का दरले दश मष्टहनाको मार पाउने भन्ने 
उल्लेख छ । गाउँपातलका अतिगिि १ मार प्राष्टवतधकधारको ष्टवद्यालर् तरवेणी बराह मा ष्टव 
मनु्ग्लङबजारलाई तनकासा भएको प्राष्टवतधक भत्तामा देहार्का प्रन्शक्षकहरुलाई २ मष्टहना िथा 
िाडपवि खिि वापि ३ मष्टहनाको समेि गरी रु ५४०००।०० बढी भकु्तानी भएको रकम 
असलु गनुिपने रु 54000 

 तस न न्शक्षकको नाम प्राष्टवतधक भत्ता मातसक १० मष्टहनाको रु भकु्तानी भएको बढी भकु्तानी 
१ राकेश झा ३०००।०० ३०००० ३९०००।०० ९०००।०० 

२ ददतलप कुमार र्ादव ३०००।०० ३०००० ३९०००।०० ९०००।०० 

३ अन्जि प्रकाश र्ादव ३०००।०० ३०००० ३९०००।०० ९०००।०० 

४ अतनल ब. बोहरा ३०००।०० ३०००० ३९०००।०० ९०००।०० 

५ सरेुश पटेल ३०००।०० ३०००० ३९०००।०० ९०००।०० 

६ न्जतमकुमार साह ३०००।०० ३०००० ३९०००।०० ९०००।०० 

जम्मा ५४०००।०   
36.  आ व २०७६।७७ को कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िकाको ष्टक्रर्ाकलाप नं २.७.१३.८ मा प्रति 

ष्टवद्याथी लागिका आधारमा न्शक्षण तसकाई सामग्री उपलव्ध गराउँदा ष्टवद्याथी संखर्ा बढी 
देखाएको सवशातिी मा ष्टव ७ जना को रु १०५०। र प्रा ष्टव आधामाराको ७ जनाको रु 
१४००।०० गरी जम्मा २४५०।०० बढी भकु्तानी ददएको रकम असलु गनुिपने रु  2450 
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37.  ददवा खाजााः आ व २०७६।७७ को कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िकाको ष्टक्रर्ाकलाप नं 
२.७.११.१ मा िोष्टकएको न्जल्ला िथा लन्क्षि समहुका ष्टवद्याथीका लातग ददवा खाजा कार्िक्रम 
प्राि भएका स्थानीर् िहले कार्िक्रम कार्ाितवर्न गदाि ष्टवद्यालर्गि िथर्ाङ्कका आधारमा प्रति 
ष्टवद्याथी १५।का दरले १८० ददनका लातग ष्टवद्यालर्को खािामा अनदुान तनकासा ददने । 
ष्टवद्यालर् सञ्चालन भएको ददनलाइ मार आधार मानेर अनदुान ददन े व्र्वस्था तमलाउनपुने 
व्र्वस्था छ।गाउँपातलकाले गो भौ नं ६४।०७७।३।१२ बाट ५१ ष्टवद्यालर् लाई बाल 
ष्टवकास कक्षा देन्ख ५ कक्षासम्मका ष्टवद्याथीको लातग रु ६०४७९९४।५२  सम्वन्तधि 
ष्टवद्यालर्को खािामा जम्मा गरेको छ । ष्टवद्यालर्को शैन्क्षक सर बैशाख देन्ख िैर हनुे हदुा 
आर्ाढको अतत्र्मा रकम तनकासा भएको हुँदा सम्वन्तधि ष्टवद्याथीले पाए नपाएको अनगुमन गरी 
प्रतिवेदन पेश गनुिपदिछ ।  

38.  छारवनृ्त्ताः आ व २०७६।७७ को कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िकाको ष्टक्रर्ाकलाप नं ७.२.१.१ 
को ४.२ मा EMIS मा प्रष्टवि िथर्ाकलाइ सम्बन्तधि ष्टवद्यालर्बाट कक्षागि ष्टवद्याथीहरुको र्थाथि 
िथर्ाङ्कसँग सत्र्ापान गराइ न्शक्षा अतधकृिबाट प्रमान्णि गरी सोका आधारमा ष्टवद्यालर्हरुलाई 
गैर अवासीर् छारवृन्त्त रकम अनदुान ददने भन्ने व्र्वस्था छ । तसमातिकृि छारवृन्त्त, दतलि 
छारवृन्त्त (छारा र छार)बाट छारवृन्त्त तनकासा भइ सकेपतछ पनु सोही दतलि छारािफि को 
छारा छारवृन्त्तको लातग देहार्को ष्टवद्यालर्मा तनकासा ददएको देन्खएकोले दोहोरो तनकासा भएको 
रकम रु असलु हनुपुने रु 
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 छारा संखर्ा दतलि िथा तसमातिकृि तनकासा हनुपुने तनकासा भएको बढी रकम 

कक्षा १÷८ छारा छार छारा छारवृत्ती दतलि िथा 
तसमातिकृि 

जम्मा रु रकम 

२३०५ १०६ १०१ २१९९ १०१ ९२२००० १०७०००० १४८००० 

          
 गाउँपातलका पुनँ्जगि िफि   

39.  तनमािण ब्र्वसार्ीबाट काम गराएकोाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ तनर्म ९७ को उप 
तनर्म १० मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुि पनेछ 
र कुनै तनमािण ब्र्वसार्ी वा सव कतट्रर्ाक्टरबाट गराउन सष्टकने छैन भनी उल्लेख गरेकोमा 
तनम्न उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले तनमािण काम गनि गाँउपातलकासंग सम्झौिा गरी 
तनर्म ष्टवपररि तनमािण ब्र्वसार्ीबाट उक्त तनमािण काम गराई सतमतिले सम्झौिा बमोन्जमको 
रकम भकु्तानी तलने गरेको देन्खर्ो । उपभोक्ताले तनमािण व्र्वसार्ीबाट काम नगराएको िर 
तनमािण व्र्वासार्ीको मेतसन भाडामा तलइ आफै सडकको तनमािणको काम गरेको भतन 
गाउँपातलकाले जानकारी ददएको छ । उपभोक्ता सतमतिले आफै गनि नसष्टकने काम 
गाउपातलकाबाट नै तनर्ममा व्र्वस्था भएको कार्ितबतध अपनाइ गराउन ुपदिछ ।  

 भौ न तमति कामको ष्टववरण सम्झौिा रकम सम्पन्न 

 रकम 

तनमािण  
व्र्वसार्ी 

ष्टवल  
रकम 

१२।०७६।९।१४ फोन्क्सङ्ग सादठमरेु स्कुल 

पानडाँडा ट्रर्ाक तनमािण 

२८३९०१५। २८२९०१५ मेट्रो कस्ट्रक्सन  २५६९६७४। 

९६।०७७।१।१५ भोले उपरदाङगढी 
मोटर बाटो 

३४५४३२३ ३३६८०३२ अमला िलुी तन से ३२८९९४० 

५१।०७६।१०।२२ खोल्माटार तिपाङ्ग 

मोटर बाटो 
१७२५१३३ १०२४८०१ माडी ष्टवल्डीङ्ग क. १०८४१९३। 

१००।०७७।१।१७ मन्ग्लङ्ग िातमन नर्ँ 
बाटो ट्रर्ाक तनमािण 

२०९९८२६ २१२२२८४ मनकामना 
कतस्ट्रक्सन 

 एण्ड मन्ल्टपपौज 

२१३२२७४। 

१४७।०७७।२।२३ बङग्र्ाङ्ग थापाङ्ग 

मोटर बाटो 
२३००००० २२१३०९५ अमला िलुी तन से २१४८४३८। 

२६३।०७७।३।३० मेराङ्ग कोर 
िराङ्ग मोटर बाटो 

१८०००००। २२४८०७८ अमला िलुी तन से १५०००००। 

२८८।०७७।३।३१ सौर्ि सडक बन्त्त १६६६८७६। १६६६८७५ तरमतुिि इनन्जि प्रा तल १६६६८७५। 
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वडा नं ३ ष्टफन्स्लङ्ग 

       
40.  प्रमाण पेश नभएकोाः  आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ मा खिि गदाि 

खििको तबल भरपाइ सष्टहिको लेखा राख्न ुपने भनी उल्लेख गरेकोमा उपभोक्ता सतमतिले तनमािण 
काम सम्पन्न गरेको तनम्न कामको मलु्र्ाकंन अनसुार भकु्तानी गरेकोमा उपभोक्ता सतमतिसंग 
भएको सम्झौिा,प्राष्टवतधक तबल र मलु्र्ाकंन गरेको नापी ष्टकिाव पेश नभएकोले खिि एष्टकन 
नभएको रु  921783 

 भौ न तमति तनमािण व्र्वसार्ी/ 

उपभोक्ता सतमति 

र्ोजनाको नाम भकु्तानी रकम भएको व्र्होरा 

१२०।०७७।२।१६ ष्टफसतलङ्ग िरकारी 
संकलन केतर उ स 

ष्टफसतलङ्ग िरकारी 
संकलन केतर  

४६१६२४४ सम्झौिा, प्राष्टवतधक तबल र मलु्र्ाकंन 
गरेको नापी ष्टकिाव 

८१।०७७।१२।३ हाइवे 
कतस्ट्रक्सन   

हात्तीवाङ्गमा बाटो 
तनमािण 

४६०१५८९ िलुनात्मक ष्टववरण, मलु्र्ाकंन 
सतमतिको तसफारी िथा ठेक्का स्वीकृि 
गरेको प्रमाण नभएको   

41.  बढी भकु्तानीाः माझखकि  हसु्िी मोटर बाटो तनमािणको उपभोक्ता सतमतिसंग रु १८२७१८४।मा 
सम्झौिा गरी प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंनबाट कार्म रु १८२७१८४।९३ मा जनसहभातगिाको अशं 
कट्टागरी भौ न ८८।०७६।१२।४ बाट रु १५०००००। खिि गरेकोमा प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन 
नापी ष्टकिाबमा माटो कष्टटङ्ग पररमाण १०३९७.६३ घ मी मध्रे् मेतसनको प्रर्ोगबाट साधारण 
माटो ४१६२.८० घ मी उल्लेख गरेको छ।उपभोक्तालाई भकु्तानी ददने तबलमा मेतसनको प्रर्ोग 
गरी साधारण माटो कष्टटङ्ग ४४२८.५१ घ मी को भकु्तानी गरेकोले नापी भतदा २६५.७१ घ मी 
बढीको रु ७५।ले मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर समेि रु २२५१८।बढी भकु्तानी भएको असलु गनुि पने 
रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22518 
41.1.  जनसहभातगिाको अंशाः  आधामारा टैबङु्ग मोटर बाटो तनमािण उपभोक्ता सतमतिसंग रु 

४६०१९५६।८४ को लागि अनमुानमा १३.०८ प्रतिशि रु.६०१९५६।४४ जनसहभातगिा 
व्र्होने गरी सम्झौिा गरेकोमा प्राष्टवधक मलु्र्ाकंन अनसुार रु ४५७६७५०।बराबरको सम्पन्न 
कामको जनसहभातगिाको अंश रु ५९८६३८।कट्टा गनुि पनेमा रु ५७६७५०।मार कट्टा गरी 
भौ न ९०।०७६।१२।४ बाट रु ४००००००।खिि गरेकोले नपगु जनसहभातगिाको रु 
२२०८८। असलु गनुि पने रु 22088 

41.2.   बढी भकु्तानीाः र्ोजनाको सम्पन्न कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंनमा जम्मा माटो कष्टटङ्ग 
२८४१३.२० घ मी भएकोमा उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी गरेको तबलमा ष्टवतभन्न ष्टकतसमको 
माटो कष्टटङ्ग २८५१०.३८ घ मी को भकु्तानी गरेकोले ९७.१८ घ मी को रु ८४।७५ले 
उपभोक्ता सतमतिलाई बढी भकु्तानी गरेको रु ८२३६। असलु गनुि पने रु 8236 

42.   तबल भरपाईाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ मा खिि गदाि खििको तबल 
भरपाइ सष्टहिको लेखा राख्न ु पने भनी उल्लेख गरेकोमा शन्क्तन्शव कतस्ट्रक्सन न्ििवनले 
तसमलढाप तसकारीकुना िटबतधन तनमािणको अन्तिम तबलको भौ नं १०३।०७७।१।१८ बाट 
रु १४९९५६६। खिि गरेकोमा तनमािण व्र्वसार्ीले ल्र्ाब टेि गरेको ष्टवल भरपाई िथा प्रमाण 
बेगर ल्र्ाब वापिको रु १००००। भकु्तानी गरेकोले र बीमा गरेकोमा रु ८३७१।१५ तबल 
राखी रु १००००।भकु्तानी गरेकोले तबल भतदा बढी  तनमािण व्र्वसार्ीलाइ भकु्तानी गरेको रु 
१६२८।८५ समेि असलु गनुि पने रु 11628 

43.  भालमुारा तसंिाईाः वडा नं ७ मा भालमुारा तसंिाई तनमािणको लातग शाश्वि कतस्ट्रक्सन 
मकवानपसंुग भएको सम्झौिा अनसुार तनम्नानसुार भकु्तानी गरेकोमा तनम्न व्र्होरा देन्खर्ो।  

 भौ न तमति तनमािण व्र्वसार्ी रतनङ्ग तबल संखर्ा भकु्तातन रकम 

१०५।०७७।१।२९ शाश्वि कतस्ट्रक्सन पष्टहलो ३५०००००। 

१९५।०७७।३।१६ शाश्वि कतस्ट्रक्सन दोस्रो २६४८८५३। 
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२७३।०७७।३।३० शाश्वि कतस्ट्रक्सन अन्तिम १४५२२३८। 
  जम्मा ७६०१०९१।  

43.1.  पेश्की फछौटाः तनमािण व्र्वसार्ीले गि वर्ि तलएको पेश्की रु १५०००००।पेश्की न्जम्मेवारी 
सारेर पेश्की फछौट गनुि पनेमा नगरपातलकाले न्जम्मेवारी सारेको िथा फछौट गरेको प्रमाण 
वेगर तनमािण व्र्वसार्ीलाई भकु्तानी हनुे रकममा पेश्की घटाइ भकु्तानी गरेको छ।  

43.2.   बढी भकु्तानीाः तनमािण व्र्वसार्ीको पष्टहलो रतनङ्ग तबलको नापी मलु्र्ाकंनमा फाउण्डेसनको लातग 
जग खन्ने काम २८८.६७ घ मी मार भएकोमा भकु्तानीको ठेक्का तबलमा ६६१.३० घ मी 
कार्म गरी प्रति घ मी रु २००।ले हनुे रु१३२२६०।भकु्तानी गरेकोले नापी ष्टकिाबमा 
उल्लेख भएको ३७२.६३ घ तम बढी परीमाण उल्लेख गरी ८४२१४।३८ बढी भकु्तानी भएको 
तनमािण व्र्वसार्ीबाट असलु गनुि पने रु   84214.38 

43.3.  धरौटी कट्टााः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३ को उप तनर्म ४ रतनङ्ग 
तबलको भकु्तानीमा ५ प्रतिशि ररटेतसन मनी वापि रकम कट्टा गनुि पने उल्लेख गरेकोमा तनमािण 
व्र्वसार्ीलाइ दास्रो रतनङ्ग तबलको रु२६४८८२३।३२ भकु्तानी गदाि भकु्तानी रकमको ५ 
प्रतिशिले हनुे रु११७२०४।धरौटी कट्टा गनि पनेमा कट्टा नगरी परैु रकम तनमािण व्र्वसार्ीलाई 
भकु्तानी गरेकोले गाउपातलकाले तनर्म अनसुरण गरेको देन्खएन ।  

43.4.   बढी भकु्तानीाः तनमािण व्र्वसार्ीको अन्तिम तबलसम्म जम्मा काम भएको रु ७५६३८२५।६३ 
मा अन्घल्लो तबल सम्मको भकु्तानी भएको रु६१६०१०२।६१ कट्टा गरी अन्तिम तबलको रु 
१४०३७२३।०२ मार भकु्तानी गनुि पनेमा रु १४५२२३८।भकु्तानी गरेकोले रु४८५१४।९८ 
बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुि पने रु 48514.98 

43.5.  कार्ि सम्पन्नाः सम्झौिा अनसुार तनमािण व्र्वसार्ीले तसंिाइ तनमािण काम ०७६।१२।३० तभर 
सम्पन्न गनुि पनेमा सम्झौिामा िोष्टकएको अवतध तभर कार्ि सम्पन्न गरेका होइन भनी एष्टकन गनि 
ठेक्का तबल िथा सम्पन्न प्रतिवेदनमा काम शरुु िथा सम्पन्न तमति उल्लेख गने पनेमा गरेको छैन 
र तनमािण व्र्वसार्ीले २०७७।३।२३ मा भकु्तानी माग गरेको आधारमा िोष्टकएको समर्मा न ै
कार्ि सम्पन्न भएको भन्न सष्टकने आधार देन्खएन।  

43.6.  भेरीएसनाः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा खररद सम्झौिा गदािका बखि 
पूवािनमुान गनि नसष्टकएको पररन्स्थति सम्झौिा कार्ाितवर्नको क्रममा सजृना भएमा सोको स्पि 
कारण खलुाई भेररएसन आदेश जारी गनि सष्टकने व्र्वस्था गरेको छ। सम्झौिा अनसुार म ुअ 
कर समेि रु ८७८३७३०।७२मा कार्ि सम्पन्न गने उल्लेख गरेकोमा तनमािण व्र्वसार्ीले पेश 
गरेको अन्तिम तबलमा रु ७५६३८२५।६३ बराबरको कार्ि सम्पन्न भएको देन्खर्ो । सम्झौिा 
रकमको ८६.११ प्रतिशि मार कार्ि सम्पन्न भएकोले तनर्म अनसुार घटी काम भएको 
प्राष्टवतधक कारण सष्टहि भेररएसन आदेश स्वीकृि गराउन ु पनेमा नगराइ ठेक्का सम्पन्न गरेको 
तनर्म सम्मि देन्खएन ।  

43.7.  ठेक्का फाइलाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ मा खिि गदाि खििको तबल 
भरपाइ सष्टहिको लेखा राख्न ुपने भतन उल्लेख गरेकोमा र्स  र्ोजनाको स्वीकृि लागि अनमुान 
िथा तनमािण कामको लातग तनमािण व्र्वसार्ी शाश्वि कतस्ट्रक्सन मकवानपरुलाई छनौट प्रष्टक्रर्ा 
अध्र्र्न गनि ठेक्का फाइल लेखापररक्षणको बेला पेश भएन ।  

44.  मू.अ.कर बढी भकू्तानीाः लाटीखोला ओरेक सडक स्िरोन्निीको काम उपभोक्ता सतमतिले सम्पन्न 
गरी प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंनबाट रु ५९२८७९।मा जनसहभागीिाको अंश रु १२६०६६।८३ 
कट्टा गरी भौ नं १९७।०७७।३।१७ बाट रु ४६५८१३।भकु्तानी गरेको छ । उपभोक्ता 
सतमतिसंग गरेको सम्झौिामा माटो कष्टटङ्गको काम मेतसनको दरमा मलु्र् १३ प्रतिशि अतभबषृ्टर्द् 
कर थप गरेको छ । सतमतिबाट संर्ोग तनमािण सेवा धाददङ्गको रु५१६११ म ुअ कर समिेको  6708.62 
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४४८५३६।को तबजक तबल राखी गाउपातलकाले सतमतिलाइ रु५०६८४५।२१ मा १३ 
प्रतिशि म ुअ कर थप गरी रु ५८३०९।६ भकु्तानी गरेकोले उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको 
भतदा बढी म ुअ कर बढी भकु्तानी भएको रु ६७०८।६२ असलु गनुि पने रु 

45.  बढी भकू्तानीाः तसमलढाप बोररङ्ग खानेपानी र्ोजनाको काम सम्पन्न गरेको प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन 
अनसुार जनसहभातगिाको अंश कट्टा गरी भौ नं २२३।०७७।३।२४ बाट रु ६९९८९१। 
भकु्तानी गरेको देन्खर्ो। र्ोजनाको काम मध्रे् ३ फेज२५ एि ष्टप सम्मरतसवल पम्प एक 
थानको रु ३२३०००। भकु्तानी गरेको छ । उक्त सामान खररद गनि सतमतिले ३ कोटेशन 
तलएकोमा जोशी सप्लार्सिले ०७७।३।७ को कोटेसनमा म ुअ कर समेि रु २५५०००।मार 
कबोल गरेकोले कबोल दर भतदा रु ६८०००।बढी भकु्तानी गरेको छ। त्र्स्िै ११०० तमटर 
पाइप जडानको लागी खन्नेपनेु १७३.२५ घ मी को प्रति रु ९४९।८७ ले रु १६४५६४।२८ 
उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी गरेकोमा उपलब्ध दर ष्टवश्लरे्णमा खन्ने ४८६।६८ र पनेु 
१६८।७५ को दरले रु ११३५५३।२४ मार भकु्तानी गनुि पनेमा रु ५१०११।बढी भकु्तानी 
भएको समेि रु११९०११। असलु गनुि पने रु 

 

 

 

 

 

 

 

119011 
46.  नापी ष्टकिाबाः झाङ्गझाङ्ग बोररङ्ग तसंिाइ र्ोजना सम्पन्न गरेको प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन अनसुार 

जनसहभातगिाको अंश कट्टा गरी भौ नं २२९।०७७।३।२५ बाट रु ७०००००।उपभोक्ता 
सतमतिलाई भकु्तानी गरेको छ । सतमतिले र्ो वर्ि बोररङ्ग तनमािण गरेको देन्खएन िर बोररङ्ग 
कार्िको लातग आवश्र्क सामातग्र मार खररद गरेकोले र्ोजनामा बोररङ्ग कार्ि कष्टहले सम्पन्न 
गररर्ो उक्त बोरङ्गमा कुन कुन सामाग्रीहरुको प्रर्ोग भइसकेको छ भतन पष्टहला भएको नापी 
ष्टकिाब िथा अतभलेख पेश नभएकोले र्स वर्ि सामान खररद मार गरेको खिि एष्टकन गनि 
सष्टकएन । ७००००० 

47.  बढी भकु्तानीाः  लातमडाँडा सामदुाष्टर्क उपस्वास्थर् िौकी वडा नं ४ मा भवन तनमािणको उपभोक्ता 
सतमतिले कार्ि सम्पन्न गरेको प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन अनसुार उपभोक्तालाइ जनसहभातगिाको अशं 
कट्टा गरी भौ नं २५२।०७७।३।२८ बाट रु १००००००।भकु्तानी गरेको छ।नापी ष्टकिाब 
अनसुार फमिवकि  रुम कोलम ५२.८० व मी र बेस तबम १८ व तम समेि जम्मा ७०.८० व 
तम को प्रति रु १९३१।१२ को दरले रु१३६७२३।२९ भकु्तानी गरेको छ । गाँउपातलकाको 
स्वीकृि दर ष्टवश्लरे्ण अनसुार रुम कोलममा रु ९८९।७५ र तबमको लागी रु १०३८।दर 
कार्म भएकोले स्वीकृि दर भतदा बढी दरबाट भकु्तानी गरेको रु ६५७६७।७१ असलु गनुि 
पने रु 

 

 

 

 

 

 

65767.7 
48.  बढी भकु्तानीाः  कुररनटार िोक देन्ख नर्ाँ बस्िी बेस क्र्ाम्प सम्म नाला तनमािणको उपभोक्ता 

सतमतिलाई जनसहभातगिाको अंश कट्टा गरी भौ नं. २८९।०७७।३।३१ बाट रु 
१५०००००। भकु्तानी गरेकोमा नाला तनमािणमा ष्टप तस तस १:२:६ मा बेड लेभल १७.२१ घ 
तम को रु १२९८९।३१ दरले रु २२३५४६। भकु्तानी गरेको छ । गाँउपातलकाको दर 
ष्टवश्लरे्णमा उक्त काम १:२:४ अनपुािमा मार गनि रु १०७५३।२६ दर ष्टवश्लरे्ण गरेकोले 
गाउपातलकाले स्वीकृि नगरेको ष्टप तस तस १:२:६ को दर कार्म गरेको आधार िथा प्रमाण पेश 
भएन। त्र्स्िै फमि वकि को काम ३६५.५० व मी को लातग ११३४।७४ ले रु 
४१४७४७।४७ भकु्तानी गरेको छ। गाँउपातलकाको दर तबश्लरे्णमा उक्त कामको लातग 
९८९।७५ मार कार्म गरेकोले स्वीकृि दर भतदा बढी दरमा भकु्तातन भएको रु 
५२८४८।८५असलु गनुि पने रु 
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49.  गाउँपातलकाको भवनाः गाँउपातलका भवन तनमािणको लातग रु ६२३३११४। (म ु अ कर 
बाहेक)मा ०७६।९।१५ तभर तनमािण सम्पन्न गने गरर २०७६।३।३० मा गौरब कतस्ट्रक्सन 
काठमाडौंसंग रु.7043419.31 मा ठेक्का सम्झौिा भएकोमा कार्िको मूल्र्ाङ्कन 
रु.7016402.20 गरेकोमा कार्ािलर्ले रु.5769774.०० भकु्तानी गरेको छ । सम्झौिा 
बमोन्जम तनमािण व्र्वसार्ीले कष्टहले तनमािण काम सम्पन्न गर्ो र हाल सम्म कति भकु्तानी भर्ो 
र तनमािण व्र्वसार्ी गौरब तनमािण सेवाको छनौट प्रष्टक्रर्ा सम्बन्तध ठेक्का फाइल, स्वीकृि लागि 
अनमुान, नापजांि गरेको नापी ष्टकिाब र सम्पन्न प्रतिवेदन लेखापरीक्षणमा उपलब्ध नभएकोले 
खिि एष्टकन गनि सष्टकएन । 

 

 

 

 

५७६९७७
४ 

 भौ न तमति तबलको अवस्था  भकु्तानी रकम  भएको व्र्होरा 
३४।०७६।१०।७ तबल ४०८९८३५।मध्रे् ३१०००००। 

 

१८७।०७७।३।१२ 
 १५५९९३३। 

 

१३।०७७।३।३१ न्जसस साझेदारी बजेट 
 ११०९८४१। 

 

 जम्मा ५७६९७७४।    
50.  पूवि तनधािररि क्षतिपूतििाः कुररनटार देन्ख बेसक्र्ाम्प सम्म ष्टपि नाला तनमािण गरेको तनमािण 

व्र्वसार्ी जलेश्वर तनमािण सेवा धाददङ्गको अन्तिम तबलको जम्मा काम सम्पन्न रु 
२४२४८९४।मध्रे् अन्घल्लो तबलको रु १३१३७५९।३४ कट्टा गरर भौ नं 
७३।०७६।११।१९ बाट रु१०९२२२०।भकु्तानी गरेको छ। तनमािण व्र्वसार्ीले 
२०७६।३।२५ मा सम्पन्न गने गरी ०७६।१।३० मा  सम्झौिा भएकोमा तनमािण 
व्र्वसार्ीले कष्टहले काम सम्पन्न गर्ो ठेक्का तबल िथा सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको 
छैन।तनमािण व्र्वसार्ीले थप म्र्ाद माग गरेकोमा परमा म्र्ाद थप गनुि पनािको कारण , माग 
गरेको अवतध र परमा तमति समेि उल्लेख गरेको छैन। गाँउपातलकाले उक्त तनवेदन दिाि समेि 
गरेको देन्खएन । तनमािण व्र्वसार्ीले ०७६।६।५ ले कार्ि सम्पन्न गरेको भनी उल्लेख 
गरेकोले िर गाउपातलकाबाट म्र्ाद थप नभएकोले सम्झौिा अवतध भतदा ७४ ददनको ष्टढला कार्ि 
सम्पन्न भएकोले साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२१ बमोन्जम सम्झौिा 
२१४५९२३।को ०.०५ ले हनुे रु ७९३९९।पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि असलु गनुि पने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79339 
51.  बीमा अवतध नपगुाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११२ मा तनमािण कामको 

बीमा गराउन ुपने र उक्त बीमाको अवतध तनमािणस्थल सनु्म्पएको तमतिदेन्ख हस्िातिरण प्रमाणपर 
जारी गररने तमतिसम्मको हनु ु पने व्र्वस्था भएकोमा तनमािण व्र्वसार्ीले सम्झौिा अवतध भतदा 
कम अवतधको बीमा गरेको प्रमाण राखी बीमा शलु्कमा  मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर समेि भकु्तानी 
तलएको देन्खर्ो ।कम अवतधको बीमाले  तनमािण कार्िको जोन्खमलाई कभरेज नगने हदुा उक्त 
बीमा रकम असलु गनुि पने रु 

 

 

 

 

 

 

 

29968.74 
 भौ न तमति तनमािण 

व्र्वसार्ील  
र्ोजनाको नाम सम्झौिा 

अवधी 
बीमा अवतध बीमा रकम भकु्तानी 

२७४।०७७
।३।३१ 

ष्टवल तड एण्ड ष्टव 
कतस्ट्रक्सनसंग  

अमृि िोक देन्ख 
स्र्ाङदी सम्म 
कालोपरेको  

२०७७।९ 
मसाति 

२६ अष्टप्रल २०२० देन्ख २९जनु 
२०२० (२०७७।३।१३) 

१०६१९।७४ 

२७८।०७७
।३।३१ 

हाइवे कतस्ट्रक्सन 
नवुाकोट 

गदािस थांगखोला 
कालोपरे  

२०७७।९ 
मसाति 

२०।२।२०२० देन्ख 
१९।०८।२०२० 
(२०७७।५।३) 

९९९४। 
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२७७।०७७
।३।३१ 

हाइवे कतस्ट्रक्सन 
नवुाकोट 

भालमुारा टंकी 
टोल कालोपरे 

२०७७।९ 
मसाति 

२०।२।२०२० देन्ख 
१९।०८।२०२० 
(२०७७।५।३) 

९३५५। 

 
52.   कर रकम नपगुाः नगरपातलकाले ष्टवतभन्न तनमािण कामको तनमािण व्र्वसार्ीलाई तबल अनसुार 

भकु्तानी गदाि ऐन तनर्ममा उल्लेख दरमा अग्रीम कर, मलु्र् अतभबषृ्टर्द्कर र धरौटी रकम कट्टा 
गरी सम्वन्तधि खािामा दान्खला गनुि पनेमा तनम्नानसुार घटी कर कट्टा गरेकोले नपगु रकम 
तनमािण व्र्वसार्ीबाट असलु गरी दान्खला गनुि पने रु 35137 

 भौ न तमति तनमािण 
व्र्वसार्ीको 
नाम 

र्ोजनाको नाम/ 
तबल रकम 

करका 
न्शर्िक 

कट्टा गनुि 
पने 

कट्टा 
रकम 

नपगु 
रकम 

२७५।०७७
।३।३१ 

अतजना तनमािण 
सेवा 

भालमुारा थांग 
खोला कलो पर ेरु 
७२३७२७। 

अतग्रम कर  ९६०७ ७९१६ १६९१ 

६.५ म ुअ 
कर 

१९२१४ १५३७१ ३८४३ 

धरौटी ३२०२३ २५६१८ ६४०५ 

  जम्मा ११९३९ 
२७८।०७७
।३।३१ 

हाइवे 
कतस्ट्रक्सन 
नवुाकोट 

गदािस थांगखोला 
कालोपर े
रु१००८३२१ 

अतग्रम कर  १३३८४ १०७०८ २६७६ 

६.५ म ुअ 
कर 

५८००० ४६४०१ ११५९९ 

धरौटी ४४६१६ ३५६९३ ८९२३ 

  जम्मा २३१९८   
53.  तबल नभएकोाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ मा खिि गदाि खििको तबल 

भरपाइ सष्टहिको लेखा राख्न ु पने भनी उल्लेख गरेकोमा तनमािण व्र्वसार्ीसंग भएको सम्झौिा 
अनसुार कबोल गरेको बी ओ क्रू्मा बीमा  र ल्र्ाब टेिको लागी रकम व्र्वस्था गरेको छ । 
तनमािण व्र्वसार्ीको पष्टहलो रतनङ्गमा मलु्र् अतभबषृ्टर्द्कर समेि थप गरी बीमा र ल्र्ाब टेिको 
रकम भकु्तानी गरेकोमा तनमािण व्र्वसार्ीले बीमा िथा ल्र्ाव टेि गराएको तबल पेश नगरेकोले 
तबल बेगर भकु्तानी गरेको रकम असलु गनुि पने रु 

 

 

 

 

 

341210 
 भौ न तमति तनमािण व्र्वसार्ी र्ोजनाको नाम ष्टववरण  भकु्तानी रकम 

२७५।०७७।३।३१ अतजना तनमािण सेवा भालमुारा थांग खोला कलो परे  बीमा 
ल्र्ाव टेि  

२८२५० 

३३९०० 

२७८।०७७।३।३१ हाइवे कतस्ट्रक्सन 
नवुाकोट 

गदािस थांगखोला कालोपरे  बीमा २८२५०।मा 
रु२३०१४।को तबल भएको  
 

५२३५।१५ 

ल्र्ाव टेि ३३९००। 

२७४।०७७।३।३१ ष्टवल तड एण्ड ष्टव 
कतस्ट्रक्सनसंग  

अमिृ िोक देन्ख स्र्ाङदी सम्म 
कालोपरे 

बीमा २८२५० मा 
रु१०६१९।७४ को तबल भएको 

१७६३० 

 

ल्र्ाव टेि ३३९००। 

२७७।०७७।३।३१ हाइवे कतस्ट्रक्सन 
नवुाकोट 

भालमुारा टंकी टोल कालोपरे बीमा २८२५० मा रु९३५५ को 
तबल भएको 

१८८९५। 

ल्र्ाव टेि १६९५० 
३४।०७६।१०।७ गौरब तनमािण सेवा 

काठमाडौं 
गाँउपातलका भवन बीमा  ११३००० 

ल्र्ाव टेि ३९५५०   
54.  इच्छाकामना मन्तदर तनमािण गनि रु ८६२४८२१।को लागि अनमुानमा उपभोक्ता सतमतिले पेश 

गरेको पष्टहलो रतनङ्ग तबल भौ नं २८१।०७७।३।३१ बाट रु १०८८६१८। भकु्तानी 
गरेकोमा उक्त मन्तदर तनमािणको तबस्ििृ लागि अनमुान िथा उपभोक्ता सतमतिसंग भएको 
सम्झौिा उपलब्ध नभएकोले सतमतिलाई भकु्तानी भएको पष्टहलो रतनङ्ग तबलको खिि एष्टकन गनि 
सष्टकएन ।  

55.  तबल भरपाइाः लामो झरना पर्िटन ष्टवकास सतमति वडा नं ६ जलबीरे न्ििवनलाई 
२०७५।०७६ मा शलु्क उठाए वापिको पारररश्रतमक िथा मसलतद भकु्तानी ददन बाँकी रु 
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३४०५९६। र घरभाडा रु ३६०००।र सरसफाइ रु३६०००।समेि जम्मा रु ४०२५९६। 
भकु्तानी गरेकोमा से्रस्िा साथ संलग्न तबल भरपाइ जोडजम्माबाट रु ३६६४३१।मार 
देन्खएकोले तबल भतदा बढी भकु्तानी गरेको रु ३६१६५।असलु गनुि पने देन्खर्ो ।सो खिि मध्रे् 
१ जनालाई ष्टटकट काट्ने काम गरेको मातसक १२०००।, सरसफाइ कार्िमा सहर्ोगीलाई 
मातसक रुाः१२०००।, अष्टफस भाडा मातसक रु २०००। र कार्िसंिालन वापि मातसक रु 
८०००। ददने तनणिर् भएको नदेन्खएकोले खिि भकु्तानी गरेको स्पि नभएको समेि रु. 

 

 

 

 

 

36165 
56.  परामशि सेवााः साविजतनक खररद ऐन २०६३ िथा तनर्ामावली २०६४ मा साविजतनक तनकार्ले 

आफ्नो जनशन्क्तले नभ्र्ाउने काम मार परामशि सेवा तलन सष्टकने व्र्वस्था गरेको छ 
।गाँउपातलकाले देहार् अनसुार र्ोजनाको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न लगार्िका कार्िका लातग परामशि 
सेवा तलएको देन्खतछ । उपरोक्त सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा तनम्न छन ्। 

 

 

 

 
 भौ न तमति ष्टववरण परामशिदािा भकु्तानी रकम 

२०९।०७७।३।२१ इच्छाकामना मन्तदर एतजल्स इन्तजतनर्ररङ्ग ५२२५७५ 

२१४।०७७।३।२२ आधारभिु स्वास्थर् िौकी १ 
२ ३ वडा 

टे्रङ्गल कतसलु्टीङ्ग ११८६५०० 

२६०।०७७।३।३० वडा ६ र ७ भवन बे्रकेमेन इन्तजतनर्ररङ्ग ररसिि सेतटर ७७२९२०। 
२६१।०७७।३।३० गाँउपातलकाको भवन ४०% 

गि र ६०% भकु्तानी 
तरू् प्लानेट इन्तजतनररङ्ग सतभिस प्रा तल ६७४३३८। 

२६४।०७७।३।२० हन्स्पटलको ४०% गि र 
६०% भकु्तानी 

एन के ए इन्तजतनर्ररङ्ग  ८११२९४ 

२७०।०७७।३।३० न्शवमूतिि  अपाष्टिम इन्तजतनररङ्ग  ४९४०००। 
 आवतधक र्ोजना  Accountability initative pvt.ltd  ७९४००० 
 ज्र्ानदाला खानेपानी  New planet engineering service  २९७६४२ 
 ढुङ्ग्ग्र ेखानेपानी Siddhi Binayak engineering 

pvt.ltd 
२९८३२० 

  जम्मा ५८५१५८९  

 

 

 

 

 

56.1.  परामशि सेवा तलंदा आफ्नै जनशन्क्तबाट सम्पन्न गनि सष्टकने / नसष्टकने ष्टवर्र् स्पि पारेको 
देन्खदैन ।  

56.2.  न्जतसीाः  परामशिदािाले पेश गरेको प्रतिवेदन न्जतसी खािामा आम्दानी बाँधी संस्थागि सम्झना 
(Institutional Memory) को लातग अतभलेख राख्नपुनेमा रु ५८५१५८९। खिि गरी िर्ार गरेको 
ररपोटि न्जतसी खािामा आम्दानी बाँधेको नदेन्खएको ।  

56.3.  परामशि सेवा तलंदा कार्ि सम्पादन जमानि तलएको देन्खएन भने भकु्तानी ददंदा धरौष्टट कट्टा गरेको 
समेि छैन । र्स्िो अवस्थामा परामशिदािाको कमजोरीका कारण काममा संशोधन पररमाजिन 
गनुिपने अवस्थामा परामशिदािालाई न्जम्मेवार बनाउन सष्टकने अवस्था देन्खदैन ।िसथि र्स 
सम्वतधमा गाँउपातलकाले ष्टवशेर् ध्र्ान ददन ुपदिछ । 

 

 
56.4.  प्रतिवेदनाः वडा न १,२ र ३ का आधारभिु स्वास्थर् िौकी तनमािण सम्बन्तध सम्भाव्र्िा 

अध्र्र्नको लातग रु १३९०००८।को लागि अनमुान गरी सनु्िकृि परामशिदािाहरु संग 
प्राष्टवतधक र आतथिक प्रस्िाब माग गरी टे्रङ्गल कतसलु्टेतसी इन्तजतनर्ररङ्गसंग रु १०५००००।(म ु
अ कर बाहेक) मा सम्झौिा गरेको छ तनज इन्तजतनर्ररङ्गलाई के कस्िो आधारमा छनौट गरेको 
हो छनौट प्रष्टक्रर्ाको प्रमाण पेश भएन।सम्झौिा अनसुार ड्राफ्ट ररपोटि पेश गदाि ६० प्रतिशि र 
फाइनल ररपोटि पेश गदाि बाँकी ४० प्रतिशि भकु्तानी ददने उल्लेख गरेकोमा कतसलु्टीङ्ग 
इन्तजतनर्ररङ्गको ०७७।३।१४ को तबल अनसुार रु ११८६५००। भकु्तानी गरेकोमा कुन 
ररपोटि पेश गरेकोले उक्त रकम भकु्तानी गरेको हो खुलाएको छैन। 

 

 

 

 

 

 
57.  बैठक भत्तााः अथि मतरालर् खििको मापदण्ड सम्वतधी तनणिर् िथा कार्िष्टवतधको दफा ७.१.१  
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अनसुार बैठक भत्ता ददने आधारहरुमा स्पि ष्टवर्र्बस्ि ुर कार्ि र्ोजना वेगर बैठक बस्न नपाउन े
र एकै तनकार् र अतिगििका पदातधकारी कमििारी मार बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान नगने भनी 
उल्लेख गरेकोमा कार्ािलर्को कमििारीहरु मार रहेको बोलपर सम्बतधी बैठकमा बसे बापि 
कमििारी िथा पदातधकारीहरुलाई रु ३१८०००। बैठक भत्ता खिि गरेकोले अथि मतरालर्को 
कार्िष्टवतधको पालना गरी खििमा तमिव्र्ष्टर्िा ल्र्ाउनपुनेमा कार्िलर्को कमििारीहरु मार संलग्न 
रहेको बैठकको भत्ता भकु्तानी गरेको तनर्मसम्मि नदेन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

३१८००० 

 भौ न तमति वापि रकम 

५३।०७६।१०।२३ मलु्र्ाकंन सतमतिको बैठक  २३५५००। 

७१।०७६।११।१३ बोलपर मलु्र्ाकंन सतमति बैठक ८२५००।   
58.  टुके्र खरीदाः साविजतनक खररद ऐन, २0६३ को दफा ८(2) एकै प्रकृिीका कार्िहरु गदाि एक 

भतदा बडी ट्क्रा पारी काम गनि नहनुे व्र्वस्था छ। िर गाउँपातलकाले र्स सम्बतधमा ध्र्ान 
ददएको पाईएन।   

 गो.भौ., तमति सामाग्री\ष्टक्रर्ाकलाप खिि रकम सप्लार्सि 
१८८-०७६।०९।२३ मसलतद िथा कार्ािलर् सामग्री ३०१४०४ तसर्द्बाबा अफसेट पे्रस 

११९-०७६।०९।२३ स्टेशनरी सामाग्री २१६२०२ शंकर स्टेशनरी सप्लार्सि 
४१३-०७७।०३।०७ कार्ािलर् सामाग्री ९९६४३ संन्जवनी अडिर सप्लार्सि   

59.  कार्िक्रम र्ोजना नबनाई खिि गरेकोाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा 
सरकारी खिि सम्बतधी कार्िष्टवतध अतिगिि सरकारी तनकार्बाट कुनै िातलम, सेतमनार, कार्िशाला, 
गोष्ठी आदद सञ्चालन गनुि पदाि सो कार्िको कार्िक्रम िथा लागि अनमुान िर्ार गरी अतधकार 
प्राि अतधकारीबाट स्वीकृि गराउन ुपनेछ। र्स्िो स्वीकृि कार्िक्रम अनरुुप सञ्चातलि िातलम, 
सेतमनार, कार्िशाला, गोष्ठी आदद सम्पन्न भईसकेपतछ कार्िक्रम अनरुुप भए नभएको र त्र्समा 
खिि गररएका मालसामानको ष्टववरण िथा ष्टवल भपािई सष्टहिको खिि देन्खने गरी प्रतिवेदन िर्ार 
गनुिपने उल्लेख छ। िर गाउँपातलकाले तनम्न कार्िक्रम सञ्चालन गदाि कार्िक्रमको लागि 
अनमुान िर्ार िथा अतधकार प्राि अतधकारीबाट स्वीकृि नगराएकोले र्स िफि  ध्र्ान ददन जरुरी 
छ।  

 गो.भौ.,तमति  कार्िक्रम ष्टवतनर्ोन्जि न्शर्िक खिि रकम रु. 
२१-
०७६।०६।१० 

ष्टवपद् प्रतिकार्ि अतभर्ान कार्िक्रम कार्िक्रम खिि ६९५४० 

४५-
०७६।०८।१३ 

हान्जरी जवाफ प्रतिर्ोतगिा, SEE उत्कृि ष्टवद्याथी िथा अवकाश 
स्थानीर् न्शक्षक सम्मान कार्िक्रम 

न्शक्षा ददवस कार्िक्रम ७४७६६ 

६७-
०७६।०८।२३ 

कार्ािलर्का कमििारी िथा समार्ोन्जि कमििारीको अननु्शक्षण 
कार्िक्रम 

कमििारी प्रोत्साहन िथा 
परुस्कार 

४७८७५ 

३-
२०७६।०६।०९ 

हररिातलका िीज कार्िक्रम हररिातलका िीज कार्िक्रम ४०६८४५ 

      
 गाउँपातलका िाल ु  

60.  बैठक भत्तााः अथि मतरालर्को कार्ि संिालन तनदेन्शका २०७५ को पररच्छेद साि ७.१.१ मा 
बैठक कार्ािलर् समर् अन्घ वा पतछ हनु ुपने, एउटै तनकार् वा अतिगििका पदातधकारी/कमििारी 
मार बस्न ेबैठकमा भत्ता प्रदान नगने, काननु अनसुार गठन भएका सतमतिहरुको बैठकका लातग 
मार भत्ता प्रदान गने र बैठकमा आमन्तरि सदस्र् रुपमा थप व्र्न्क्त राख्न नपाइने िर तबशेर्ज्ञ 
सेवा आवश्र्क परेको अवस्थामा बढीमा ३ जनासम्म मार आमन्तरि सदस्र्लाई भत्ता प्रदान गनि 
सक्ने उल्लेख गरेकोमा नगरपातलकाले तबतभन्न बोलपर िथा तसलबतदी दरभाउपर खोल्दा र 
मलु्र्ाकंन गदाि बसेको बैठकका सदस्र् लगार्ि आमन्तरि तबतभन्न पदातधकारी िथा 
कमििारीहरुलाई बैठक भत्ता भकु्तानी गरी खिि गरेकोमा कार्ि संिालन तनदेन्शका ष्टवपररि 
गाउँपातलकाको मार कमििारी बसेको ष्टवतभन्न बैठक िथा आवश्र्क भतदा बढी पदातधकारी िथा 
कमििारी बैंठकमा राखी तनदेन्शका ष्टवपररि भत्ता खिि गरेकोमा अतर् कमििारीहरुको प्रतिकृर्ा 
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सष्टहि दान्खला भौिर पेश भएकोमा बाँकी प्र.प्र.अ श्री सकुदेव लम्सालको ४ बैठकको 
रु.6000।- मा कर कट्टा गरी बाँकी रू.5100।- अतनर्तमि देन्खर्ो ।   

 

5100.00 

61.  नेपाल सरकार कार्ि सञ्चालन तनदेन्शका, २०७५ को पररच्छेद सािमा सरकारी कार्ािलर्ले कुन ै
पतन िातलम, सेतमनार, गोष्ठी आदद कार्िक्रम सञ्चालन,  बैठक भत्ता ष्टविरण  गरद्ा अपनाउनपुने 
प्रावधान, खििको मापदण्डसम्बतधी तनणिर् िथा कार्िष्टवतध उल्लेख गररएको छ िर नगरपातलकाले 
सो तनदेन्शका ष्टवपरीि तनम्न खिि लेखेकाले अतनर्तमि देन्खएको छ।  

61.1.  बैठक भत्तााः गाउँपातलकाको कमििारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार खिि न्शर्िकबाट गो.भौ.१७  तमति 
२०७६।०६।१० बाट Construction of Bhalumara Jhulabari Jhangihunge irrigation 

project तनमािण सम्बतधी न्शलबतदी दरभाउ मूल्र्ाङ्कनका लातग तमति २०७६।०४।२२ गिे ददन 
ष्टवहान र बेलकुा गरी २ पटकको बैठक कार्िपातलका तभरकै कमििारीहरुमार बसेको बैठकको 
भत्ता भक्तानी गरकोमा तनदिन्शका अनसुार नतमल्ने भत्ता भकु्तानी बझेुको देन्खएकोले कर कट्टी गरी 
रु.२५५०० बझेुको तनर्मसंगि नदेन्खएको रु 

 

 

 

 

२५५००.00 
61.2.  िातलम खििाः कमििारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार खिि न्शर्िकबाट कार्ािलर्मा कार्िरि कमििारी 

िथा समार्ोजन भई आएका कमििारीहरुलाई १ ददने अननु्शक्षण कार्िक्रम सञ्चालन गरेबापि 
तमति २०७६।०८।२३ गो.भौ.६७ बाट रु.४७८७५ खिि लेखेकोमा बढी भकू्तानी अतनर्तमि 
देन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

९३५०.0 

 बनु्झतलने कक्षा संखर्ा 
/ददन 

हनुपुने भूक्तानी भएको भूक्तानी बढी भकू्तानी 
(कर कट्टी गरी) 

कैष्टफर्ि 

प्र.प्र.अ २ १६०० 6800 ४४२० कार्िपर बापि मार रु.७०० 

ले.अ. १ ८०० ३४०० २२१० ” 

ना.स.ु १ ८०० २५०० १४४५ ” 

उपाध्र्क्ष १ ० १२७५ १२७५ अनगुमन प्रतिवेदन नभएको 
कुल    ९३५०    

61.3.  बढी भकु्तानीाः अपाङ्ग भेला गोष्ठी खिि न्शर्िकबाट २८ औ अपाङ्गिा ददवसका अवसरमा 
सरोकारवाला तनकार्संग अतिरष्टक्रर्ा कार्िक्रम संिालन गरेको भनी भौ नं ११३ 
।०७६।९।।२२ बाट प्रन्शक्षण ददए वापि तबतभन्न कमििारीहरुलाई पाररश्रतमक रु 
५०००।भकु्तानी गरेकोमा तनदेन्शकामा िोकेको दर भतदा बढी भकु्तानी गरेको असलु गनुि पने रु १७४६०.00 

 बनु्झतलने कक्षा संखर्ा 
/ददन 

हनुपुने भूक्तानी भएको भूक्तानी बढी भकू्तानी 
(कर कट्टी गरी) 

कैष्टफर्ि 

बलराम मरहठ्ठा १ १५०० ३४०० १६१५  

शकुदेव लम्साल १ ८०० २५०० १४४५ कार्िपर मार 

४८ जना सहभागी  ९६०० २४००० १४४०० २०० दरले र्ािार्ाि पाउने 
   जम्मा १७४६०।    

61.4.  बैठक भत्तााः पशपुतक्षी ष्टवकास शाखाको वाष्टर्िक कार्िक्रम अतिगिि कृर्कलाई अनदुान ददन े
कार्िक्रमका लातग पटक-पटक बसेको बैठक बापि करकष्टट्ट गरर तमति २०७७।०३।१२, 
गो.भौ.४३३ बाट रु.४५९०० खिि लेखेकोमा एउटै तनकार्/कार्ािलर् अतिगिि रहेका 
पदातधकारी/कमििारी बैठकमा भत्ता ददने व्र्वस्था नरहेको भूक्तानी रकम तनर्तमि नदेन्खएको रु. 39525.00 

 बनु्झतलन े पटक भएको भकू्तानी बढी भकू्तानी (कर कट्टी गरी) कैष्टफर्ि 

कृति कुमार शे्रष्ठ १ 1500 १२७५ ” 
सकुदेव लम्साल ५ 7500 ६३७५ ” 
नतदलाल तगरी २ 3000 २५५०  
मनु्क्तनाथ तसलवाल २ 3000 २५५० ” 
बलराम तरपाठी २ 3000 २५५० ” 
डम्बर कुमारी प्रजा २ 3000 २५५० ” 
टेक बहादरु गरुुङ्ग २ 3000 २५५० ”  
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सरोज खतिवडा ५ 7500 ६३७५ ” 
प्रददप तरपाठी ३ 4500 ३८२५ ” 
राजेश सवेुदी ३ 4500 ३८२५ ” 
आनतद राज न्घतमरे ४ 6000 ५१०० ” 
जम्मा   39525।-   

62.  न्जतसीाः मनु्ग्लङ्ग हाइवे हन्स्पटललाई ष्टवतभन्न 8 थरीका सामान खररद गरी ददएको भतन 
भौ.नं.355-077/2/5 बाट रु.100000/- भकु्तानी ददएको छ । सो सामानको न्जतसी 
दान्खला प्रतिवेदन र हस्िातिरण फारम से्रस्िासाथ संलग्न छैन । ति सामानहरु के कस्िो 
अवस्थामा छ अनगुमन सतमतिबाट अनगुमन गरेको पाइन । अिाः ति सामानहरुको न्जतसी 
दान्खला प्रतिवेदन र हस्िातिरण फारम पेश हनुपुने रु. 100000 

63.  फरक न्शर्िकमा खििाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली 20६४ अनसुार एक न्शर्िकमा ष्टवतनर्ोजन 
भएको रकम सोही न्शर्िक र कार्िक्रममा खिि गनुिपनेमा अतर् कार्िक्रममा खिि गनि  स्वीकृि / 
समथिन गने गरेको देन्खएको छ । ष्टवशेर् पररन्स्थति वेगर ष्टवतनर्ोन्जि बजेट िोष्टकएको कार्िक्रम 
भतदा फरक कार्िक्रममा खिि गनुि उपर्कु्त देन्खदैन ।   

 भौ.नं., तमति  ष्टवतनर्ोन्जि न्शर्िक  रकम  खिि न्शर्िक  रकम  
४५१-
०७७।०३।१५ 

 दतलि क्षमिा अतभवृष्टर्द् र 
िेिनामूलक कार्िक्रम 

५४४६० नेपाल दतलि संघबाट आर्ोन्जि 
कोतभड ष्टवरुर्द्को जनिेिना िथा 
मास्क ष्टविरण 

५४४६० 

४९५-
०७७।०३।२१ 

िेपाङ आर्-आजिन, 
तसपमूलक कार्िक्रम 

४१५९० नेपाल िेपाङ संघ ईच्छाकामना र 
गाँउपातलका ष्टवि छलफल र 
अतिष्टक्रि र्ा कार्िक्रम 

४१५९० 

   जम्मा ९६०५०  ९६०५० 
64.  अनतु्पादक क्षरेमा खििाः स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ ले संस्था, समूह, पवि, जारा, र्ारा, 

ष्टवरामी, संस्कृति लगार्िमा आतथिक सहार्िा ददन सक्ने कानूनी व्र्वस्था गरेको देन्खदैन ।िसथि 
गाउपातलकाले केही अनतुपादक क्षेरमा खिि गरेको उदाहरण र्स प्रकार छ ।  

 गो.भौ.,तमति कार्िक्रम खिि न्शर्िक खिि रकम 

३-२०७६।०६।०९ हररिातलका िीज मष्टहला कार्िक्रम,मष्टहला ददवस ४०६८४५ 

७१-२०७६।०८।२५ पञ्चमी मेला ईच्छाकामना पञ्चमी मेला ईच्छाकामना कार्िक्रम खिि ३००००० 

४१०-०७७।०३।०४ वडा दशैको उपलक्ष्र्मा शभुकामना आदान-प्रदान कार्िक्रम 
बापि एपोलो मङु्गतलन र्थु एसोतसर्सनलाई भूक्तानी 

कार्िक्रम खिि ३०००० 

३७३-०७७।०२।१८ ईच्छाकामना एफ.एम.माफि ि ष्टवजर्ादशमी, तिहार िथा 
छठपविको उपलक्ष्र्मा गा.पा.अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, प्र.प्र.अ, ७ 
वडा कार्ािलर् गरी जम्मा १० वटा शभुकामना ष्टवज्ञापन 
रु.२००० का दरले 

परपतरका छपाई िथा सूिना प्रकाशन २०००० 

  
 स्थानीर् पूवािधार साझेदार कार्िक्रम  
65.  स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम- स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम 

(सञ्चालन कार्िष्टवतध) तनर्मावली, २०७६ बमोन्जम कार्ाितवर्न हनुे स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास 
साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई देहार्अनसुार ४ पररर्ोजना सञ्चालन गनि 
रु.१२००००००। बजेट प्राि भएकोमा रु.९०७१८०६। खिि भई ७५.५९ प्रतिशि भौतिक 
प्रगति प्राि भएको देन्खतछ  

 आर्ोजनाको प्रकार आर्ोजनाको संखर्ा बजेट रकम खिि रकम ष्टवत्तीर् प्रगति प्रतिशि 

भौतिक पूवािधार ३ १२०००००० ९०७१८०६ ७५.५९   
66.  कुररनटार सोिा बेल डाडँा केरावारी सडकाः  कुररनटार सोिा बेल डाँडा केराबारी लामी डाडंा 

सडक तनमािणको तनमािण व्र्वसार्ी जर् तसिा कतस्ट्रक्सनले कार्ि सम्पन्न गरेको प्राष्टवतधक 
मलु्र्ाकंन अनसुार रु २८१९६१७।खिि गरेकोमा देन्खएको व्र्होरा तनम्न छन।  

66.1.  िलुनात्मक िातलकााः  र्स सडक र्ोजनाको लातग तनमािण व्र्वसार्ी छनौट गरेको ठेक्का  
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फाइलमा बोलपरको प्रतिस्पधाि गरेको िलुनात्मक िातलका, मलु्र्ाकंन सतमतिले बोलपर 
छनौटको तसफाररस गरेको मिुलु्का र तबस्ििृ लागि अनमुान समेि ठेक्का फाइलमा नराखेकोले 
तनमािण व्र्वसार्ी छनौट एष्टकन भएन । 

66.2.  कतटेतजेतसीाः पष्टहलो रतनङ्ग तबलको तनमािण व्र्वसार्ीलाई भकु्तानी गरेको म ुअ कर बाहेकको रु 
१३७५१८०।र दोस्रो िथा अन्तिम तबलको रु ८६७००३।को गरी रु २२४२१८३।को ३ 
प्रतिशि कतटेतजेतसी रु ६७२६५।४९ मार कोर्मा दान्खला गनुि पनेमा रु २२०४७८।कोर्मा 
दान्खला गरेकोले बढी कतटेतजेतसी दान्खला गरेको रु १५३२१२।५१ संन्घर् संन्िि कोर्मा 
दान्खला गनुि पने रु 

 

 

 

१५३२१२ 
66.3.  बीमााः वीमा वापि रु २२०५०। भकु्तानी गरेकोमा तनमािण व्र्वसार्ीले बीमा गरेको प्रमाण पेश 

नभएकोले प्रमाण पेश गनुि पने रु  २२०५ 
66.4.  संन्िि कोर्ाः तनमािण व्र्वसार्ीको अन्तिम तबलको रु.९७९७१३।७३। र कतटेतजेतसी रु 

९११८०। गरी रु.१०७०८९३।७३ बजेट खिि गनुि पनेमा गाँउपातलकाले 
रु११३६३६६।बजेट खिि गरेकोले रु ६५४७२।२७ बढी खिि गरेको २०७७।४।११ मा 
गांउपातलकाको आतिररक राजस्व खािामा दान्खला गरेकोमा उक्त रकम संन्घर् संन्िि कोर्मा 
दान्खला गनुि पने रु 

 

 

 

 

 

६५४७२.७२ 
67.  तनकासा नतलएकोाः िनु्म्लङ्गटार िथा िल्लो डुडे बाटो स्िरोन्निीको लागी रु २३०४७५९।को 

लागि अनमुानमा उपभोक्ताले व्र्होररने रु.३०४७५९।कट्टा गरी नगरपातलकाले 
रु२००००००।भकु्तानी गने सम्झौिा भएकोमा उपभोक्ताले तनमािण कार्ि सम्पन्न गरेको 
प्राष्टवतधकबाट गरेको मलु्र्ाकंन अनसुार रु.२२०२९०४। मा जनसहभातगिाको अंश रु 
२९६६४२।कट्टा गरी भौ नं १८।०७७।३।३० बाट रु.१९०६२६२। भकु्तानी गरेकोमा 
देन्खर्ो।नगरपातलकाले उपभोक्ता सतमतिलाई पष्टहलो रतनङ्ग तबलको भकु्तानी गनुि पूवि त्र्समा 
लाग्ने अतग्रम कर र सामान्जक सरुक्षा कर वापिको रु२६४८८।६२ कट्टा गरी सतमतिलाई 
भकु्तानी हनुे रु १४३१६२८। मारको भकु्तानी आदेशबाट तनकासा तलइ भकु्तानी गरेको देन्खर्ो 
।सतमतिको तबलबाट कट्टा गरेको कर रकमको पतन भकु्तानी आदेशबाट रकम तनकासा तलइ 
संन्घर् संन्िि कोर्मा दान्खला गनुि पनेमा तनकासा नै नतलएको तनर्म सम्मि नदेन्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२६४८८.६२ 
68.  बीमााः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११२ मा तनमािण कामको बीमा गराउन ु

पने र उक्त बीमाको अवतध तनमािणस्थल सनु्म्पएको तमतिदेन्ख हस्िातिरण प्रमाणपर जारी गररने 
तमतिसम्मको हनु ु पने भनी उल्लेख गरेकोमा वडा नं २ मैिेस थापाथतल माझटार नर्ा ंट्याक 
खोल्ने कामको तनमािण व्र्वसार्ी होम तनमािण सेवाको पष्टहलो िथा अन्तिम तबलको रु 
२४४५७५६।भौ नं १३।०७७।३।३१बाट भकु्तानी गरेको तनमािण व्र्वसार्ीले पेश गरेको 
बीमाको रतसदमा १३जलुाइ २०२० देन्ख १४ जलुाइ २०२० सम्म २ ददनको लातगमार बीमा 
गरेको नगदी रतसदबाट रु ६७१८।शलु्क बझुाएको देन्खएकोले २ ददनको बीमा गरी तबमा 
वापि राखेको परैु रकममा म ुअ कर समेि गरी रु ३३९००। भकु्तानी तलएको तनर्म सम्मि 
नभएकोले असलु गने पने रु   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३३९०० 
69.  स्वीकृिाः स्थानीर् पवुािधार ष्टवकासको लातग स्वीकृि र्ोजनाहरु मार संिालन गनुि पनेमा र्ोजना 

संिालनबाट बिि भएको रकमबाट  स्वीकृि नभएको र्ोजना संिालन गरी खिि गरेकोले 
र्ोजना स्वीकृि भएको प्रमाण पेश गनुि पने रु 

 

१६७२९२९ 
 भौ न तमति र्ोजनाको नाम खिि रकम 

२०।०७७।३।३१ वडा नं २ हपनी वरल्र्ाङ ट्याक तनमािण १६७२९२९।   

69.1.   वडा नं २ हपनी वरल्र्ाङ ट्याक तनमािण उपभोक्ता सतमतिको तबल प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन तबल 
अनसुार १०८ घ मी नाला तनमािण गरेको रु ३८९।को दरले रु ४२०१२।खिि गरेकोमा उक्त  
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कामको नापी ष्टकिाबमा उल्लेख गरेको नदेन्खएकोले नाप जाँि तबना न ैभकु्तानी गरेको देन्खर्ो। 
70.  कोरोना तनर्तरण कार्िक्रम प्रदेश िफि ाः र्स कार्िक्रमिफि  प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्मा देहार् 

बमोन्जमको आम्दानी िथा खिि भएको छ ।  
 आर् खिि       व्र्र् खिि 

गिको अ ल्र्ा ० खिि अतर्  ११९०८३५।०० 

बागमिी प्रदेश १००००००।०० बाँकी २५५२२०। 

अतर् संघ संस्था व्र्क्तीबाट ४४६०५५।०० 
  

जम्मा १४४६०५५।०० जम्मा १४४६०५५।००   
71.  प्रकोप व्र्स्थापन कोर्को बैक स्टेटमेतट तभडान गदाि रु२,९९,८७९।३८ मौज्दाि रहेको 

देन्खएकाले से्रस्िा भतदा बैैैंकमा बढी मौज्दाि देन्खनकुो कारण उल्लेख गरेको छैन ।   
72.  गाउँपातलका िाल ुखिि न्शर्िकबाट कोरोना तनर्तरण कार्िक्रमको लातग रु २४,५०,२६१।०० 

खिि भएको छ ।   
73.  राहि सम्बन्तध खररद गदाि सोझै खररद गरेको छ भने राहि सामाग्री ष्टविरण गदाि पररवारमा 

रहेको संख र्ाको आधारमा राहिको प्र्ाकेज बनाई ष्टविरण गनुिपनेमा संख र्ाको आधारमा प्र्ाकेज 
बनाएको देन्खएन ।  

74.  गाउँपातलकाले कोरोना संक्रतमि ष्टवरामीहरुको उपिारमा संलग्न स्वास्थर्कतमिहरु र अतर् 
व्र्न्क्तहरुलाई कोरोना संक्रतमिबाट सरुन्क्षि गनिको लातग र ष्टवतभन्न तमतिमा ष्टवतभन्न 
आपूतििकिािहरुबाट ष्टप ष्टप ई,  के एन मास्क, सन्जिकल मास्क र सातनटाइजर जस्िा स्वास्थर् 
सामाग्रीहरु सोझै प्रष्टक्रर्ाबाट खररद गरेको छ ।गाउँपातलकाले सोझै खररद गदाि पतन मलु्र्मा 
एकरुपिा कार्म नगरी फरक फरक दरमा खररद गरेको छ।    

75.  राहि ष्टविरण गदाि गाउपातलकाले पररवार संखर्ाको आधारमा गरेको पाइर्ो । गाउँपातलका 
अतिरगि ष्टवतभन्न वडामा राहि सामाग्री ष्टविरण गनि गाउँपातलका िथा वडा कार्ािलर्बाट सोझै 
प्रष्टक्रर्ाबाट खररद गरेकोमा िामल प्रति केजी ४५। का दरले दाल प्रति केजी १०६।  ननु मा 
२०।० र २१।०, िेल प्रति तलटर १५०। दर भएको पाइर्ो ।  

76.  राहि सामाग्री ष्टविरण गदाि कार्ािलर्ले वडा अतिरगि कति पररवार सँखर्ा िथा व्र्न्क्तलाइ राहि 
ष्टविरण गनुिपने हो सो को आधारमा माग गरी पातलकाले सम्बन्तधि वडाका पधातधकारी िथा 
कमििारीहरुलाइ माग बमोन्जमको ष्टविरण गनुिपने राहि सामग्री बझेुर आफ्ना वडाका पररवारलाइ 
ष्टविरण गनुिपनेमा एकमरु्ट भरपाइ पेश भएकोले तभडान गनि सष्टकएन । सामान बझुाएको प्रत्रे्क 
व्र्न्क्तले बझेुको भरपाइमा ष्टविरण गरेको सामानको पररमाण नै उल्लेख गनुि पनेमा वडा ले 
उल्लेख गरेको देन्खएन । राहि सामाग्री प्राि गने व्र्न्क्तको परुा ष्टववरणका साथै नागररकिा 
नम्वर समेि उल्लेख गनुि पनेमा ष्टविरण भरपाइमा उल्लेख गरेको पाइएन ।   

77.  राहि सामग्री अनदुान: गाउँपातलकालाइ ष्टवतभन्न १६ संस्था िथा व्र्न्क्तहरुले िामल २९९९० 
ष्टकलो दाल ३५३ ष्टकलो ननु ४५० प्र्ाकेट िेल ९८ तलटर लगार्ि सोर्ाष्टवन अण्डा साबनु 
केराउ न्िउरा दालमोठ आदी सहर्ोग गरेकोमा सो अनदुान सामाग्री देन्खने गरी छुटै्ट अतभलेख 
खडा गरेको पाइएन । साथै सो सामाग्री  िथा कार्ािलर्ले खररद गरेको समेिको एकमिु 
भरपाइ पेश भएकोमा अनदुान ष्टविरण भरपाइबाट छुट्याउन सष्टकने अवस्था रहेको देन्खएन ।     

78.  पजुा टे्रडसिलाइ २९३।२०७७।१२।२३ बाट ष्टवल अनसुार सनफ्लावर िेल आधा तलटर 
प्र्ाकेटको २०० तलटर  प्रति रु १५५।३३ को दरले रु ३१६००।०० िामल ८० बोरा 
११६०००।०० मसुरुो दाल २० बेरा ४७०८० गरी जम्मा १९४६८०।०० खररद गरेको 
भनी भकु्तानी भएकोमा ष्टविरण गरेको प्रमाण नभएको आपूतििकिािको तबलको आधारमा भकु्तानी 
गरेको अतनर्तमि रु. 

 

 

 

 

 

 

१९४६००.0
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79.  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रमाः प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम संिालन तनदेन्शका २०७६ अनसुार 
प्रधानमतरी रोजगार काक्रि मको मूखर् उद्देश्र् मलुक तभर रोजगारका प्रर्ाि अवसर तसजिना गरर 
उपलव्ध बेरोजगार जनशन्क्तको लगि िर्ार गरर महत्तम उपर्ोग गदै आतथिक ष्टवकासमा 
र्ोगदान परु्ािउने सतुनन्श्चििा गरी सामान्जक सरुक्षाको ब्र्वस्था गनुि रहेको छ।गाउँपातलकामा 
तनम्नानसुारको कार्ि गरी रु. २७३५८२०।- खिि लेखेको छ ।  

 क्र.सं भौ.नं./तमति ष्टववरण ष्टक्रर्ाकलापको ष्टववरण कुल खिि 
१ ११।१२-२०७७।३।२५ नर्ाँ बारी तसँिाई कुलो ममिि  कुलो ममिि  १८०४४५५ 

२ २१।२२-२०७७।३।३१ ष्टपपलडाँडा मातथल्लो ष्टफन्स्लङ्ग तसँिाई 
र्ोजना  

ट्याष्टङ्क खन्ने र बनाउने काम  ६५२३५० 

३ ष्टवतभन्न रोजगार संर्ोजक िलब  िलब  २२९९४० 

४ ष्टवतभन्न संिालन खिि   ४९०७५ 

जम्मा  २७३५८२०   
79.1.  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम सञ्चालन तनदेन्शकाको बुदँा नं २५ मा कामको प्रकृति र 

आवश्र्किा अनसुार आर्ोजनाको कामलाइ ष्टवतभन्न खण्डमा ष्टवभाजन गरी एक खण्डको काम 
१० देन्ख १५ जना सम्म एउटा श्रतमक समूहले गने गरी ष्टवतभन्न श्रतमक समूह गठन गररन 
कामको न्जम्मा ददनपुनेमा वडा कार्ािलर्ले तसफाररस गरेका श्रतमकहरुलाइ गा पा ले २ वटा 
र्ोजनामा क्रमश १२३ जना र ६४ जना श्रतमकलाई काम लगाएको पाइर्ो ।  

79.2.  रोजगार संर्ोजकको िलब भत्ता २ मष्टहनाको गो भौ नं ११।२०७६।९।२० बाट रु 
७९९८० खिि देखाएकोमा बैंक पठाएको भरपाइमा सामान्जक सरुक्षा कर कट्टा गरी रु 
७५२२०। देन्खएकोले बजेट खिि लेखदा ४०००।०० बढी लेखेको खिि संन्िि कोर् दान्खला 
गनुिपने रु ४०००.00 

 सामान्जक सरुक्षा िफि   
80.  सामान्जक सरुक्षािफि ाः सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िष्टवतध, २०७५ ले लाभग्राहीको 

नाम दिाि र नवीकरण, लगि कट्टा िोष्टकएको तमति तभरै पररिर्पर अतनवार्ि रुपमा नवीकरण 
गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गनुिपने, प्रत्रे्क वर्ि लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको 
संखर्ा र्ष्टकन गनुिपने, भत्ता ष्टविरण गदाि बैंक माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुिपने, सामान्जक सरुक्षा 
कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुिपने, केन्तरकृि सूिना 
प्रणालीमा प्रष्टविी गरर अधावतद्यक गने न्जम्मेवारी सामान्जक सरुक्षाको अन्खिर्ारी पाउन े
सम्वन्तधि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ ।नगरपातलकाका वडाहरुले MIS प्रणाली 
समर्मै Update नगने, पूणि ष्टववरण नराख्न,ेएकै व्र्न्क्तको १ पटक भतदा बढी Entry गने, एकै 
नागररकिा नम्बरबाट फरक व्र्न्क्तलाई पररिर् पर ष्टविरण गरेको, MIS अतभलेख िथा 
मलुखािा(ढड्डा)मा समर्मै अतभलेख कष्टट्ट गरेको पाईएन ।  

 नागररकिा नम्बर उल्लेख नभएका लाभग्राहीहरुको केही उदाहरण तनम्नानसुार छन ् 
वडा नं.३ 
सामान्जक सरुक्षाको 
ष्टकतसम 

व्र्न्क्तगि पररिर् नं नाम जतम तमति उमेर 

जेष्ठ नागररक  १९८९१२१५००५४३ आश बहादरु गरुुड १९८९-१२-१५ ८७ 

जेष्ठ नागररक  १९९६०१०४०१४६९ ए मान बहादरु गरुुड १९९६-०१-०४ ८१ 

जेष्ठ नागररक  १९९६१००२००७५५ केदारनाथ  अतधकारी १९९६-१०-०२ ८० 

जेष्ठ नागररक  १९९९०४०५०१९२८ गणु्काति  अतधकारी १९९९-०४-०५ ७८ 

जेष्ठ नागररक  १९९७१००५०१२७५ गोष्टवतद प्रसाद पौडेल १९९७-१०-०५ ७९ 

जेष्ठ नागररक  २००२१२०१०५५४३ तडल कुमारी शे्रष्ठ २००२-१२-०१ ७४ 

जेष्ठ नागररक  १९७९०५०९०००६१ मान बहादरु गरुुड १९७९-०५-०९ ९८ 

जेष्ठ नागररक  १९९८०५०२००७०२ न्शव प्रसाद पोखरेल १९९८-०५-०२ ७९ 

 एकल मष्टहला २०११०८१०००९२४ मनमार्ा  गरुुड २०११-०८-१० ६६ 

वडा नं.५ 
तबधवा भत्ता २००९०१२३००२५६ मोहन कुमारी िलुािन २००९-०१-२३ ६७ 
तबधवा भत्ता २०१२०११५०१९८१ सरस्विी ० भण्डारी २०१२-०१-१५ ६४ 
जेष्ठ नागररक (दतलि) २०१२०८२५००९४६ छलमार्ा पररर्ार २०१२-०८-२५ ६३  
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जेष्ठ नागररक (दतलि) २०१३०१२७००५९८ जीि बहादरु कामी २०१३-०१-२७ ६३ 
जेष्ठ नागररक (दतलि) २००९११०१०१०१२ तमन मार्ा पररर्ार २००९-११-०१ ६६ 
जेष्ठ नागररक (दतलि) २००३०११९०१४४६ सन ्बहादरु कातम २००३-०१-१९ ७३ 
तबधवा भत्ता २००९०१२३००२५६ मोहन कुमारी िलुािन २००९-०१-२३ ६७  

 एउटै नागररकिा नम्बर उल्लेख भएका भत्ता लाभग्राहीहरुको ष्टववरण 

वडा नं.५ 

सामान्जक सरुक्षाको 
ष्टकतसम 

व्र्न्क्तगि पररिर् नं नाम जतम तमति नागररकिा नं 

तबधवा भत्ता २०२८०४०१०१६५३ शमीला  शेरिन २०२८-०४-०१ ३३ 

तबधवा भत्ता २०३००२१८००४०९ सररिा शेरिन २०३०-०२-१८ ३३ 

तबधवा भत्ता २०१६०४१०००५६७ बदुद्दमार्ा गरुुड० २०१६-०४-१० १८६ 

तबधवा भत्ता २०११०३२१००४९२ तललाविी गरुुङ २०११-०३-२१ १८६ 

जेष्ठ नागररक  (दतलि) २००८०५०५०१३३८ सकु मार्ा कामी २००८-०५-०५ ४७० 

जेष्ठ नागररक  (दतलि) २००८०८०८०२६८४ सकु मार्ा कामी २००८-०८-०८ ४७०   

80.1.  गि आ.व.को पेश्की अल्र्ा िथा फर्छ्यौट रु.१२१३०४०० गरेकोमा र्स आ.व.२०७६।७७ 
गा.पा.ले सामान्जक सरुक्षा िफि  रु.५२४८८६०० खिि गरेको छ ।सामान्जक सरुक्षा भत्ता 
ष्टविरण गरी तनम्न अनसुारको कमििारीहरुको नाममा पेश्की फर्छ्यौटि गदाि भत्ता ष्टविरण गरेको 
भरपाइ िथा बैक दान्खला ष्टफिाि भतदा बढी पेश्की फछौट गरेकोले नपगु पेश्की फछौट रकम 
असलु गरी संघीर् संन्िि कोर्मा दान्खला हनुपुने रु. 

 

 

106800 
 कमििारीको नाम पेश्की ददएको प्राि भपािई ष्टफिाि(भौिर जम्मा) नपगु भरपाई 

प्रथम िौमातसक 

सरु्िनाथ न्घतमरे १८७६००० १६३२००० २२८००० १६००० 

राजन काकी २७३८४०० २१६५६०० ५६०८०० १२००० 

ितरकुमारी तर्ौपान े ३००३२०० २८५४४०० ९२००० ५६८०० 

सरेुश थापा ३२६३२०० ३०३१२०० २३०००० २००० 

दोस्रो िौमातसकमा 
सरु्िनाथ न्घतमरे १९०४००० १६७६००० २०८००० २०००० 

जम्मा असलु गनुिपने १०६८००   

80.2.  सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण सम्बतधमा सामान्जक सरुक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ र  
सामान्जक सरुक्षा तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १०(३) मा सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण 
गदाि बैष्टङ्कङ प्रणालीबाट मार गनुिपने व्र्वस्था गररएको छ िर गाँउपातलकाले आ.व.०७६।७७ 
दोस्रो ष्टकस्िासम्म बैंष्टङ्कङ प्रणालीबाट भत्ता ष्टविरण नगरी ल्र्ाप्िेका आधारमा भत्ता ष्टविरण गरेको 
छ ।त्र्सैगरी MIS मा ईतट्री नभएकाहरुलाई पतन ल्र्ाप्िे भपािईका आधारमा वडाहरुले भत्ता 
ष्टविरण गरेका पाईर्ो।नमनुा छनौटका रुपमा हेदाि वडा नं.३ ले २ जना ज्रे्ष्ठ नागररक र 
एकल मष्टहलाको नाम, नागररकिा नम्बर, जतमतमति उल्लेख गरी ल्र्ाप्िे सहीछाप गरी 
रु.३२०००, वडा नं. ७ बाट ५ जनालाई रु.३६००० ष्टविरण गरेको पाईर्ो ।र्सबाट 
वास्िष्टवक व्र्न्क्तले नै भत्ता पाएको भनी एकीन गनि सष्टकएन।अिाः गाउँपातलकाले भत्ता लाभग्राही 
नामावली िथा सम्पूणि ष्टववरण समर्मा न ैउल्लेन्खि ष्टवद्यतुिर् प्रणालीमा ईतट्री गने, आवश्र्क 
लगि कट्टा गने, दोहोरो नामावली हनु नददने, MIS प्रणालीमा उल्लेख बमोन्जमको 
लाभग्राहीहरुलाई भत्ता ष्टविरण पश्चाि वडागि रुपमा, नाम नामेसी, पररिर्पर नं., नागररकिा नं. 
आदद उल्लेख गररएको बैंक भपािई माग गरी िोष्टकएका सामान्जक सरुक्षा भत्ता लाभग्राहीले तनर्म 
बमोन्जम भत्ता प्राि गरे-नगरेको सतुनन्श्चि गने गनुिपदिछ। 
  

 प्रदेश पवुािधार साझेदारी कार्िक्रम  
81.  प्रदेश पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई देहार्अनसुार ४ 

पररर्ोजना सञ्चालन गनि रु.८००००००।बजेट प्राि भएकोमा रु.७६५३४१७। खिि भई  
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९५.६६ प्रतिशि भौतिक प्रगति प्राि भएको देन्खतछ । 
82.  वडा नं १ कातलङ्ग देन्ख जौिेस हदैु थापराङ्गसम्म मोटरबाटो तनमािणको लातग तनमािण व्र्वसार्ी 

जर्काली तनमािण सेवालाई छनौट गरी तनजको प्रथम रतनङ्ग तबल अनसुार भौ न 
११।०७७।३।३१ बाट रु २१११७३६। भकु्तानी गरेकोमा देन्खएको व्र्होरा तनम्न छन।  

82.1.  तनमािण व्र्वसार्ीले पेश गरेको पष्टहलो रतनङ्ग तबल र सम्पन्न  कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन 
अनसुार रु २०५७१२२।६५ मार भएकोमा गाँउपातलकाले रु २१११७२६। भकु्तानी गरेकोले 
तबल भतदा रु ५४६०३।३५ बढी भकु्तानी भएको असलु गनुि पने रु ५४६०३.३५ 

82.2.  साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११२ मा तनमािण कामको बीमा गराउन ुपने र 
उक्त बीमाको अवतध तनमािणस्थल सनु्म्पएको तमतिदेन्ख हस्िातिरण प्रमाणपर जारी गररने 
तमतिसम्मको हनु ुपने भनी उल्लेख गरेकोमा तनमािण व्र्वसार्ीले पेश गरेको नेपाल इतस्रू्रेतसको 
तबल अनसुार ठेक्का रु २२१५२०४।७० को १४ जलुाई २०२० देन्ख १५ जलुाई २०२० 
(२०७७।३।३१) सम्म २ ददनको लातग मार बीमा गरेको रु ७५३३।शलु्क बझुाएको 
आधारमा गाँउपातलकाले रु ७५०००।मा म ुअ कर समेि थप गरर रु ८४७५०। भकु्तानी 
गरेकोले तनर्म अनसुार अवतध नपगेुको बीमा गरेको खिि समेि असलु गनुि पने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

८४७५० 
82.3.  साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३१ अनसुार बीस लाख रुपैर्ा भतदा बढी 

लागि अनमुान भएको तनमािण कार्ि खलुा बोलपरको माध्र्मर्द्ारा खररद गनुि पने व्र्वस्था गरेको 
छ। कातलका देन्ख थाप्राङ्ग सम्मको सडक ट्याकको लातग रु ५००००००। बजेटको व्र्वस्था 
भएकोमा कुल बजेटको आधारमा एक मिु लागि अनमुान स्वीकृि गराइ तनर्म अनसुार खलुा 
बोलपर आह्वान गरी तनमािण काम गराउन ु पनेमा बोलपरबाट रु २१११७३६। र उपभोक्ता 
सतमतिबाट रु२५५०८४१। दइु टुक्रामा ष्टवभाजन गरी तनमािण कार्ि गरेकोले  तनर्म अनसुार 
कार्ि गराउन गाँउपातलकाले र्स िफि  तबशेर् ध्र्ान ददन ुपदिछ ।  

83.  पेश्की बाकँीाः आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवन्त्तर् उत्तरदाष्टर्त्व तनर्मावली,207७ को तनर्म ४७ मा 
िोष्टकएको अष्टवतध सम्ममा पेश्की फर्छ्यौट गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ। कार्ािलर्को देहार् 
अनसुार फर्छ्यौट गनि बाँकी पेश्की मध्रे् म्र्ाद नाघेको पेश्की रु.६७२७०० र म्र्ाद ननाघेको 
पेश्की रु.६०९४८२२ गरी जम्मा रु. ६७६७५२२  देन्खएकोले तनर्म अनसुार पेश्की फर्छ्यौट 
गनुिपदिछ। म्र्ाद नाघेको पेश्की रु. 672700 

 तस.नं. पेश्कीको ष्टववरण पेश्की तलने ब्र्क्ती फमि वा 
कम्पनीको नाम 

रकम 

   
म्र्ाद ननाघेको म्र्ाद नाघेको 

१ समपरुक र्ोजना गौरव कतस्ट्रक्सन १२४६६२२  

२ भवन सष्टहिको बाल उद्यान तनमािण 
वडा नं. ५ 

तसजल कतट्रकसन ६०००००  

३ तसंिाई भालमुार शाश्वि कतट्रक्सन १५०००००  

४ कुररनटार िोक देन्ख नर्ाँबस्िी बेस 
क्र्ाम्पसम्म नाला कालो पर तनमािण 

एल एण्ड न्ज कतसट्रक्सन ६५९०००  

५ पदातधकारी बैठक भत्ता कार्िपातलका सजुन अर्ािल 0 १८५००० 

६ क्र्ाम्पस िलब भत्ता सविशान्ति क्र्ाम्पस 0 ४८७७०० 

७ गरुुर्ोजना पँूजीगि खिि एकाउतटष्टवतलष्टट इतनतसर्ष्टटभ   प्रा 
तल 

७९४०००  

८ भालभुारा थाङ्ग खोला ष्टपि सम्झौिा 
२०७६।१२।५ 

अतजना तनमािण सेवा ३४६२००  

९ अस्पिाल तबन्ल्डङ्ग सम्झौिा 
२०७६।३।३० 

सौरभ तनमािण सेवा ९४९०००  

 जम्मा ६०९४८२२ ६७२७०० 

कुल जम्मा ६७६७५२२।००   
84.  सम्पररक्षणाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बेरुजू फर्छ्यौट गने  
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व्र्वस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) बमोन्जम वेरुजू फर्छ्यौट गने, गराउने काम 
कििव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको हनु ेव्र्वस्था गरेको छ । गाउँपातलकाले गि वर्िसम्मको 
बेरुजूको अद्यावतधक न्स्थति सम्बतधी ष्टववरण उपलब्ध गराएको छैन । बेरुजकुो ष्टववरण 
अद्यावतधक गरी तनर्मानसुार बेरुज ु फर्छ्यौट गनुिपदिछ । अद्यावतधक वेरुजकुो ष्टववरण पेश 
नगरेिापतन कार्ािलर्ले गि वर्िसम्मको बेरुजू मध्रे् तनम्नानसुार रु. ७१९५८६२ फर्छ्यौट गरी 
लेखापरीक्षण डोरमा सम्परीक्षणको लातग अनरुोध गरेकोमा रु.७१९५८६२ सम्परीक्षण भएको  
छ ।  

 आतथिक वर्ि  बेरुज ु
दफा  

फर्छ्यौट गररएको आधार 
र व्र्होरा 

संपररक्षणको लातग पेश       
गररएको रकम 

संपरीक्षण भएको  
     रकम 

071/72 3 गापा आतिररक राजस्व खािामा दान्खला : पेश्की बाँकी मान 
बहादरु प्रजा रु.12000 र नतद लाल तगरी रु.6000 

18000 18000 

072/73 2 पेश्की बाँकी कृष्ण प्रसाद तसलवाल गापा आतिररक राजस्व 
खािामा दान्खला 
 

31500 31500 

 

०७४/७५ 
१४ गापा संन्ििकोर्मा दान्खला  51000 51000 

०७४/७५ १५.५ 2077/10/20 मा 
 राजस्व दान्खला 

3000 3000 

०७४/७५ 17.1 गापा आतिररक राजस्व खािामा दान्खला 18000 18000 
075/76 94 पेश्की बाँकी गीिा कुमारी गरुुङ्ग गापा संन्ििकोर्मा दान्खला  15000 15000 
075/76 39 2077 जेष्ठ र आर्ाढको सषु्टवधा भूक्तानी गदाि तनम्न ४ 

सदस्र् बाहेक 34 जनाको रु. 497000 असलु गरी गापा 
संन्ििकोर्मा दान्खला 
दान्खला गनि बांकी सदस्र् 

सदस्र् वदुद्दमान गरुुङ  
सदस्र् न्खर बहादरु प्रजा  
सदस्र् र्वुराज गरुुङ  
सदस्र् कृष्ण गरुुङ  

457000 457000 

075/76 84 गापा आतिररक राजस्व खािामा दान्खला 33000 33000 
075/76 94 पेश्की फर्छ्यौट :   
 27 ररिा अर्ािल नेपाल सा.स.ुपे.फ 2196000 2196000 
 29 ररिा अर्ािल नेपाल सा.स.ुपे.फ 2226200 2226200 
 2 बैंक दान्खला गरेको भौिर पेश भइ पे फ 15000 15000.0 
 3 कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन पेश भइ पे फ 76362 76362.0 
 60 नरेतर गरुुङ्गको सा.स.ुपे.फ 1865600 1865600.00 
 ५ ररिा अर्ािल नेपालको पे फ बैंकदान्खला भौिर पेश 200.00 200.00 
 4 ररिा अर्ािल नेपालको पे फ तबल भरपाई पेश 60000.00 60000.00 
 45 ररिा अर्ािल नेपालको पे फ कार्िक्रम संिालन गरी तबल 

भौिर पेश 
35000.00 35000.00 

 46 ररिा अर्ािल नेपालको पे फ कार्िक्रम संिालन गरी तबल 
भौिर पेश 

29000.00 29000.00 

 47 ररिा अर्ािल नेपालको पे फ कार्िक्रम संिालन गरी तबल 
भौिर पेश 

66000.00 66000.00 

  जम्मा ७१९५८६२ ७१९५८६२   
85.  सम्परीक्षणबाट देन्खएका व्र्होराहरु देहार् बमोन्जम रहेका छन ्।  
85.1.  आ.व.२०७५।७६ मा िेश्रो िौमातसकको सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गनि नरेतर गरुुङ्गले रु 

१८६५६००।०० पेश्की तलइ फर्छ्यौट गरेकोमा रु १८५०४०० भत्ता ष्टविरण गरेको भरपाइ 
िथा रु१५२००। नगद ष्टफिाि गरेकोमा रु १५२००। संघीर् संन्िि कोर्मा दान्खला गनुिपनेमा 
गाउँपातलकाको संन्िि कोर् दान्खला गरेको देन्खएकोले सो रकम संघीर् संन्िि कोर् दान्खला 
गनुिपने रु  15200.00 

85.2.  रु १८५०४०० भत्ता ष्टविरण गरी भरपाइ पेश भएकोमा एम.आई.एस ष्टववरणमा नामावली 
समावेश नभएका देहार्का व्र्न्क्तहरुलाइ समेि भत्ता ष्टविरण गरेको देन्खकोले सो सम्बतधमा 
गाउँपातलकाले आवश्र्क छानष्टवन गरी एम.आई.एस ष्टववरण अध्र्ावतधक गराइ भत्ता ष्टविरण गनुि 
पदिछ । साथै एम.आई.एस ष्टववरणमा नभएका व्र्न्क्तहरुलाई भत्ता ष्टविरण गरेको रकम असलु 
गनुिपने रु  136000 
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 एम आइ एस मा नभएका व्र्न्क्तको नामावली 

भत्ताको प्रकार नाम थर 

व्र्न्क्तगि पररिर् 
नं. रकम 

जेष्ठ नागररक भत्ता अतर् आस बहादरु िामाङ 2005091003183 8000.00 

जेष्ठ नागररक भत्ता अतर् आस मान लामा 2004122802549 
8000.00 

जेष्ठ नागररक भत्ता अतर् काली बहादरु भजेुल 2005030802943 
8000.00 

जेष्ठ नागररक भत्ता अतर् जगमार्ा प्रजा 1983111500472 
8000.00 

जेष्ठ नागररक भत्ता अतर् ददलमार्ा िेपाङ 2005050702462 
8000.00 

जेष्ठ नागररक भत्ता अतर् पिुली गरुुङ 2005051801535 
8000.00 

जेष्ठ नागररक भत्ता अतर् प्रमे मार्ा प्रजा 2005011010960 
8000.00 

जेष्ठ नागररक भत्ता अतर् राज बहादरु गरुुङ 2005121701236 
8000.00 

जेष्ठ नागररक भत्ता अतर् रामलाल प्रजा 2005030505025 
8000.00 

जेष्ठ नागररक भत्ता अतर् सनसरी िामाङ 2005022002353 
8000.00 

जेष्ठ नागररक भत्ता अतर् सरु्ि बहादरु िामाङ 2005060901326 
8000.00 

जेष्ठ नागररक भत्ता अतर् सो मार्ा िेपाङ 2005070801862 
8000.00 

जेष्ठ नागररक भत्ता दतलि मरुली प्रसाद पररर्ार 201401190882 4000.00 

    जम्मा 100000.00   
 एम आइ एस मा नभएका िर हािले नाम लेन्ख भत्ता  ष्टविरण गरेको व्र्न्क्तको नामावली 

भत्ताको प्रकार 

थप गरेको नाम 
थर सातबकको नाम थर 

साष्टवकको 
व्र्न्क्तगि  
पररिर् नं. रकम 

जेष्ठ नागररक भत्ता अतर् जनु ुप्रजा मान बहादरु गरुुङ 1999100701343 
8000 

जेष्ठ नागररक भत्ता अतर् तभम बहादरु प्रजा रन बहादरु गरुुङ 2005090101418 
8000 

जेष्ठ नागररक भत्ता अतर् बषु्टर्द्मार्ा घिी ष्टवभा गरुुङ 2000090701523 
8000 

जेष्ठ नागररक भत्ता अतर् सकु बहादरु गरुुङ सकु मार्ा गरुुङ 1997011002406 
8000 

अति अशक्त अपाङ्ग र्ोगेतर थापा मगर मदन बहादरु गरुुङ 2005050702462 2400 

बाल बातलका भत्ता कृष्ण पररर्ार स्वन्स्िका सनुार 2072082202349 1600 

      जम्मा 36000 
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85.3.  आ.व.०७५।०६६, ररिा अर्ािल नेपालको वडा नं.३, प्रथम ष्टकस्िा सामान्जक सरुक्षा भत्ता 
ष्टविरण गदाि एम आई एस ष्टववरणको आधारमा भत्ता ष्टविरण गनुिपनेमा कार्ािलर्ले हािैले 
लाभग्राही नाम, नामेसी राखी हाि-हािै नगद भत्ता ष्टविरण गरेको पाइर्ो भने तनम्न उल्लेन्खि 
लाभग्राहीको नामावली एम.आई.एस ष्टववरणमा रहेको नपाईएकाले  कार्ािलर्बाट छानतबन गरी 
र्ष्टकन गनुिपने रू. २१६००.00 

 तस.नं. नाम, थर जतम तमति भत्ताको ष्टकतसम ष्टविरण रकम 

1.  गोपीलाल गरुुङ २००४।०५।२९ जेष्ठ नागररक ८००० 

2.  संसार गतुसिनी २००४।११।०४ जेष्ठ नागररक ८००० 
3.  वषु्टर्द्मार्ा िेपाङ २००८।०४।०१ एकल मष्टहला ४००० 
4.  जन्स्मन सनुार २०७१।०१।०८ दतलि बाल, बातलका १६०० 

   जम्मा 21600.00   
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अनसूुिी १ 

(रु.हजारमा) 

न्जल्ला कार्ािलर्को नाम 
लेखापरीक्षण 

रकम 

बेरुज ु
रकम 

आर्िफि  व्र्र् िफि  
मौज्दाि 
बाकँी 

गि वर्िको 
न्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 
बाँडफाँड 

आतिररक 
आर् अतर् आर् जम्मा आर् िाल ुखिि 

पूजँीगि 
खिि अतर् खिि जम्मा खिि 

न्ििवन इच्छाकामना गाउँपातलका 993785 3449८ 72223 355963 75825 19621 74013 525422 228013 180211 60139 468363 129282 

 
 

अनसूुिी २ 

(रु.हजारमा) 

न्जल्ला  कार्ािलर्को  नाम  

प्रारन्म्भक बेरुज ु प्रतिष्टक्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाकँी बरेुज ु बाकँी बरेुज ु

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
असलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

सैर्द्ान्तिक 
लग
िी सैर्द्ान्तिक लगिी सैर्द्ान्तिक लगिी अतनर्तमि 

भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व 
लगि 

न्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको जम्मा कमििारी अतर् जम्मा 

न्ििवन इच्छाकामना गाउँपातलका 77 73 103367 0 1१ 68870 77 62 3449८ 2145 729 30951 0 0 31680 185 488 673 

 
 

अनसूुिी ३ 

(रु.हजारमा) 

न्जल्ला कार्ािलर्को नाम 
गि वर्िसम्मको 
बाकँी बरेुज ु

समार्ोजन 

सं.पको लातग 

अनरुोध भइ 
आएको रकम 

सं.प.भएको 
रकम 

सम्परीक्षण गनि 
नतमलेको रकम 

कारवाही गनि 
बाकँी रकम 

गि वर्िसम्मको 
बाकँी बरेुज ु

रकम 

र्ो वर्ि थप 
रकम 

कुल बाकँी 
बेरुज ु

 

बाकँी बेरुज ु
मध्रे् पेश्की 

न्ििवन इच्छाकामना गाउँपातलका 108956 0 7196 7196 0 0 101760 34498 136258 ३३१०४ 

 

ईच्छाकामना गाउँपातलकाको संन्िि कोर्को ष्टववरण 

आ.व. ०७६।०७७ 

 

बेरुज ुबगीकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अतर् कारोबार) 
कककारोबार) 

अद्यावतधक बेरुज ुन्स्थति 


