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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 
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श्री अध्र्क्षज्रू् 

गजरुी गााँउपातलका,   
गााँउ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, धाददङ। 

 

 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्र्स कार्िपातलकाको 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 कारवाहीको लातग अनरुोध छ । 

 

                                                                           

                                                                          (ईतर प्रसाद आचार्ि) 
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                             महालेखापरीक्षकको भनार्ि 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर्िहका सबै सरकारी कार्ािलर्को 
लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट 
हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउाँपातलका 
र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनिसक्ने व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्था बमोन्जम स्थानीर् िहको आतथिक वर्ि 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, स्थानीर्िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको वाष्टर्िक लेखापरीक्षण 
र्ोजना र तनकार्साँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, 
प्रचतलि कानूनको पालना, बजटे ि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 प्राप्ती र उपर्ोग सम्बतधमा प्रचतलि 
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 प्राप्त प्रतिष्टक्रर्ाका ष्टवर्र्हरु 
तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सष्टहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठार्एको 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 पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेष्टहिा र पारदशीिा प्रबर्द्िन हनु ेष्टवश्वास तलर्एको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व बााँडफााँटको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पि 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ािप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजटे िथा कार्िक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वर्ाितिमा बढी खचि 
गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान ष्टफिाि नगरेको, ष्टविरणमूखी खचिको 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, दीगो 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, कमिचारी 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 पार्एको छ । स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, 
कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि कार्िष्टवतध िजुिमा हनु बााँकी रहेको पार्एको 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 नै उपन्स्थि भर्ि लेखापरीक्षण गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर्िहका प्रमखु सष्टहिका पदातधकारीहरुसाँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर्िहको ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्रर्ािउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन 
िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलार्ि धतर्वाद ज्ञापन गदिछु ।  
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श्री अध्र्क्षज्रू्,  

गजरुी गााँउपातलका 
गााँउ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, धाददङ।  

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् 

हामीले गजरुी गाउाँपातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को तबन्त्तर् ष्टववरण र त्र्ससङ्ग सम्बन्तधि आर् ब्र्र् तबबरण ि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 २०७७ 
आर्ाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को तबन्त्तर् ष्टववरण र त्र्ससङ्ग सम्बन्तधि आर् ब्र्र् तबबरणले स्थानीर् िहसग 
सम्बन्तधि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोन्जम सारभिू रुपमा सष्टह िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साबिजतनक क्षेर लेखामानको ढााँचा प्रर्ोग गरी तबन्त्तर् तबबरण िर्ार गरेको छैन। 

२. लेखापरीक्षणबाट रु.१० करोड ४२ लाख ४७ हजार बेरुजू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु. ३ करोड ६१ लाख ४१ हजार, 
प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने रु. ५ करोड ८१ लाख २६ हजार, तनर्तमि गनुिपने रु. ९९ लाख ८० हजार रहेको छ ।   

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका सम्बतधमा तमति २०७८।३।३१ मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिष्टक्रर्ा 
सष्टहिका प्रमाण कागजािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना ३२ र्सैसाथ संलग्न छ। 

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्कीबाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व र्कीन हनु े
कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसङ्ग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने स्थानीर् 
िहसङ्ग हामी स्वितर छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका 
लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ािलर् ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीर्ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा तबन्त्तर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अतर् प्रचतलि काननु बमोन्जम सही 
र र्थाथि हनु ेगरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अतर् गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण सारभिू रुपमा गलि आाँकडा रष्टहि 
स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तरण प्रणाली लाग ुगने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउाँपातलका कार्िकाररणी, 
गाउाँपातलका अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासष्टकर् अतधकृि गाउाँपातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   
ष्टवत्तीर्ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतर् गन्ल्ि समेिका कारण सारभिू रुपमा गलि आाँकडा रष्टहि रहेको होस ्भतन उन्चि आश्वस्ििा 
प्राप्त गरी रार् सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको 
आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, 

मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसङ्ग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजतर् वा अतर् गन्ल्ि पत्ता लगाउने सक्ने तनन्श्चििा भने हदैुन । ष्टवत्तीर् ष्टववरणका उपर्ोगकिािले सामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा 
नै फरक पानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे ष्टवर्शे वा जालसाजीजतर् वा अतर् गन्ल्िलाई सारभूि रुपमा गलि आाँकडा 
मातनएको छ ।  
 

 

 

 

 (ईतर प्रसाद आचार्ि) 
                                                                                          नार्ब 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 
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गजरुी गाउाँपातलका, धाददङको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

२०७६/७७ 
 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा 
ष्टवधाष्टर्की, कार्िकारीणी र तर्ाष्टर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने 
उद्देश्र्ले र्स पातलकाको स्थापना भएको हो। स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, 
सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवधिन गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, 

पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि पातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । 
र्स पातलका अतिगिि ८ वडा र ४३ सभा सदस्र् रहेको छन । 

 

 ष्टवत्तीर् ष्टववरण   

तस
.नं 

आर् िफि  
तस.
नं 

 

तबबरण रकम रकम  तबबरण रकम रकम 

१ गि बर्िको न्जम्मेवारी 152773623 152773623 १ चाल ुखचि   287111427 

क 

गि बर्िको न्जम्मेवारी 
मलेप पछातडको 5744000 5744000 क गाउाँपातलका चाल ु 121690510   

२ चाल ुिफि को   204955243 ख गाउाँपातलका न्शक्षा 14634060   

क 

संन्घर् समातनकरण 
अनदुान चाल ु 100000   ग स्वास््र् चाल ु 8194570   

ख संन्घर् ससिि चाल ु 155252243   घ 

संन्घर् ससिि चाल ु
अनदुान 141314177   

ग प्रदेश समातनकरण 600000   ङ प्रदेश हस्िातिरण चाल ु 1278110   

घ प्रदेश ससिि अनदुान 1623000   २ पनु्जगि खचि     

ङ 

प्रदेशको राजस्व 
बााँडफााँड 500000   क गाउाँपातलका पनु्जगि 247221679 261936362 

च संन्घर् राजस्व बााँडफााँड 46880000   ख स्वास््र् पनु्जगि 999848   

3 
पनु्जगि िफि को   291202000 ग 

संन्घर् ससिि पनु्जगि 
अनदुान 8373661   

क 

संन्घर् समातनकरण 
अनदुान  पनु्जगि 147600000   घ 

प्रदेश हस्िातिरण 
पनु्जगि 5341174   

ख संन्घर् ससिि पनु्जगि 15313000   3 धरौटी ष्टफिाि 1622777 1622777 

ग ष्टवशेर् अनदुान 5000000   ४ ष्टिज रकम 49318758 49318758 

घ 

समपरुक अनदुान 
संन्घर् 40000000   ५ 

तनकासा हनु नसकेको 
एकमिु रकम 62470295 62470295 

ङ 

समातनकरण अनदुान 
प्रदेश 9589000   ६ 

तबतभन्न कोर्को 
मौज्दाि   17801345.02 

च प्रदेश ससिि अनदुान 10000000   क ख  ममिि संभार कोर् 963672   

छ 

प्रदेशको समपरुक 
अनदुान 15367000   ख 

ग  मष्टहला िथा 
बालबातलका कोर् 500000   

ज 

प्रदेशको राजस्व 
बााँडफााँड 12313000   ग 

घ  कमिचारी कल्र्ाण 
कोर् 346406   
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झ संन्घर् राजस्व बाडफाड 36020000   घ 

ङ गापाको डोजरबाट 
प्राप्त आम्दानी 187100   

४ 

समाजकल्र्ाण 
कार्िकम चाल ु 400000 400000 ङ 

च   स्वास््र्को औजार 
खररद बापिको रकम 2250000   

५   ममिि संभार कोर् 963672 963672 च 

छ  कन्तटजतेसी 
बापिको रकम 2247988   

६ 

मष्टहला िथा 
बालबातलका कोर् 500000 500000 छ 

ज  प्रकोप ब्र्बस्थापन 
कोरोना तबशेर् 6892468.52   

७ कमिचारी कल्र्ाण कोर् 346406 346406 ज धरौटीमा मौज्दाि 4413710.5   

८ 

गापाको डोजरबाट 
प्राप्त आम्दानी 

187100 187100 
७ 

ग  समाजकल्र्ान 
कार्िकम चाल ु 400000 400000 

९ 

 स्वास््र्को औजार 
खररद बापिको रकम 

2250000 2250000 
८ गि आ.ब को मौज्दाि 

146028425.6 146028425.6 

१
० 

कन्तटजतेसी बापिको 
रकम 

2247988 2247988 12      

१
१ 

प्रकोप ब्र्बस्थापन 
कोरोना तबशेर् 

6892468.64 6892468.64   क  नगद मौज्दाि     

१
२ धरौटी आर् 

6036487.5 6036487.5   ख  बैंक मौज्दाि     

१
३   आतिररक राजस्व 

152190401.52 152190401.52   ग  साट्न बाकी चेक     

          घ  जम्मा बैंक मौज्दाि 
 

  

  जम्मा आर् 
826689389.66 826689389.66   जम्मा ब्र्र् 

826689389.66 826689389.66  
1.  ष्टवत्तीर् ष्टववरणको तबश्लरे्ण – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउाँपातलका 

िथा नगरपातलकाले प्रत्रे्क वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार मसातिसम्मको 
अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म गरी आर् र व्र्र्को ष्टहसाव राख्नपुदिछ। सोही ऐनको दफा ६९ 
मा िोकीए अनसुार गाउाँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणलीको व्र्वस्थापन 
गनुिपदिछ। र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार् बमोन्जम छन।् 

• स्थानीर् िहले संन्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बााँकी र्स वर्ि प्राप्त रकम र संन्चि कोर्वाट 
भएको खचि स्पि देन्खने गरी खािा राखेको छैन। 

• लेखापरीक्षणका क्रममा बैंक नगदी ष्टकिाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारण 
स्थानीर् िहले पेश गरेको आर्–व्र्र् ष्टववरण र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था छैन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे 
बमोन्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचि शीर्िक सम्बतधी व्र्वस्था अवलम्बन गनुिपने 
िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्जमको ढााँचामा लेखा राख्नपुने 
व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको 
NEPSAS based ढााँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेको पाईएन। 

त्र्सैले िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीर् ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्िष्टवक न्स्थति देन्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ। 

 

2.  आर् व्र्र् नतमलेकोाः पातलकाबाट प्राप्त संन्चिकोर्को एष्टककृि आर् व्र्र् तबबरण अनसुार आर् 
िफि  रु १२२८०६९८६४।९४ र व्र्र् िफि  रु १०६९४८८१७६।४० देखाएको छ।अन्तिम 
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बैंक मौज्दाि रु १४६०२८४६५।६० उल्लेख गरेकोमा तबन्त्तर् तबबरणमा  बैकको शरुु मौज्दाि 
र अन्तिम मौज्दाि रु १५८५१७६२३।०० बराबर कार्म गरेको छ।बैंकको शरुु मौज्दािलाईन ै 
अन्तिम मौज्दाि कार्म गनि तमल्दैन। र्स बर्िको र्थाथि बैक मौज्दािलाई अन्तिम मौज्दािमा 
देखाउन ुपदिछ।िसथि फरक परेको रु १२४८९१५७।४० को प्रमाण सष्टहिको ष्टहसाब पेश गनुि 
पदिछ ।साथै कार्ि सञ्चालन कोर्को आर् िफि  रु 5808066.00 कार्म गनुि पनेमा  रु 
६४०६६।०० घष्टट कार्म गरेको समेि कुल रु १२५५३२२३।४० को  खचि ष्टहसाब वा 
मौज्दाि बााँष्टकको तबबरण पेश गनुि पदिछ भतन प्रारन्म्भक प्रतिबेदनमा औल्र्ाए पश्चाि पातलकाले 
प्रतिबेदन बमोन्जमनै बैंक मौज्दाि र कार्ि सञ्चालन कोर् रकम कार्म गरी आर् व्र्र् तबबरण 
संशोधन गरी पेश गरेको छ। प्रतिकृर्ासाथ पेश भएको संशोतधि आर् व्र्र् तबबरण अनसुार कुल 
आर् व्र्र् रकम रु ८२६६८९३८९।६६ कार्म गरेको छ ।जनु लेखापरीक्षणका क्रममा पेश 
भएको कुल आर् व्र्र् भतदा रु ४०१३८०४७५।२८ घष्टट छ । संशोतधि आर् व्र्र् तबबरण 
बमोन्जमको बैंक मौज्दाि रु १४६०२८४२५।६० प्रमान्णि हनुे बैंक स्टेटमेतट पेश भएको 
छैन। पटक पटक संशोधन गरी ष्टवन्त्तर् ष्टववरण पेश गदाि प्रस्ििु आर् र व्र्र्ले सष्टह र र्थाथि 
न्चरण नगने अवस्था रहतछ।िसथि आतथिक बर्ि समाप्त हनुासाथ आर् र व्र्र्को बास्िष्टवक ष्टहसाब 
समावेश गरी सष्टह र र्थाथि [True and fair{ष्टवन्त्तर् तबबरण बनाउन ुपदिछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  बैक ष्टहसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) 
बमोन्जम स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्को तसफाररशमा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढााँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोन्जम मातसक रुपमा 
से्रस्िा र बैक खािाको ष्टहसाब तमलान ष्टवबरण िर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको 
देहार्बमोन्जमको खािाको बैंक ष्टहसाब तमलान ष्टववरण िर्ार नगरेको कारण तनम्नानसुार फरक 
पनि गएकोले बैंक ष्टहसाब तमलान ष्टववरण िर्ार गरी र्ष्टकन गनपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१९१९२०६४।७५ 
 तस.नं

. 
खािाको नाम शे्रस्िा अनसुार बााँकी 

बैंक स्टेटमेण्ट 
अनसुार बााँकी 

फरक 

१ १०५००३०४०१०००२ १८९३८०४१७।६४ १७०१८८३५२।८९ १९१९२०६४।७५  
2.2.  आम्दानी फरक परेको – स्थानीर् िहको सन्ञ्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बााँकी, र्स वर्ि प्राप्त र खचि 

भएको रकम स्पि देन्खने गरी ष्टहसाब राख्न ुपदिछ । कार्िपातलकाले पेश गरेको राजश्व सम्बतधी 
मातसक प्रतिबेदन अनसुार कुल आतिरीक आर् रु १५२२३९२५२।८४ भएकोमा स्थातनर् 
संन्चि कोर्को संन्क्षप्त तबबरण अनसुार रु ११४०५३२९८।५० मार आतिरीक राजश्व देखाएको 
छ। घष्टट आम्दानी देखाएको रु ३८१८५९५४।३४ मध्रे् नािी कतस्रक्सनबाट प्राप्त भएको 
रु ३७६६९९९९।०० समाबेश गनि छुट भएको पातलकाले जानकारी गराएको छ। उक्त रकम 
समेि एष्टककृि आर्व्र्र्मा समावेश गरी खुद फरक रु ५१५९५५।३४ को ष्टहसाब पेश गनुि 
पदिछ।रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५१५९५५।३४ 

2.3.  मौज्दाि नतमलेकोाः पातलकाले पेश गरेको संन्चि कोर्को एष्टककृि आतथिक तबबरण अनसुार अन्तिम 
बैंक मौज्दाि रु १५८५१७६२३।०० रहेकोमा सूर अनसुारको अन्तिम बैंक मौज्दाि रु 
२०३६२४८९९।३५ रहेकोले आतथिक तबबरणमा घष्टट मौज्दाि देखाएको रु 
४५१०७२७६।३५ को कारण र प्रमाण सष्टहि ष्टहसाब तमलान तबबरण पेश गनुि पदिछ । 

 

 

 

 

 

3.  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम 
आतिररक तनर्तरण प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वतधमा 
देन्खएका अतर् व्र्होराहरु िपन्शल वमोन्जम रहेका छन।  
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• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 
ि्र्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपनेमा सो गरेको पाईएन।  

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

• पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वर्ि 
संचातलि कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाितवर्न र सेवा प्रवाह समेिको वाष्टर्िक कार्िक्रम 
अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन।  

• कार्ािलर्को शे्रष्िा र वैक ष्टवचको ष्टहसाव फरक परे वा नपरेको सम्वतधमा वैक ष्टहसाव 
तमलान ष्टववरण िर्ार नगरेको कारण ष्टहसाव तमलान भए नभएको सम्वतधमा र्ष्टकन गनि 
सष्टकएन। 

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

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

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपातलका िथा नगरपातलकाले 
आफ्नो अतधकारक्षेरतभरका ष्टवर्र्मा स्थानीर्स्िरको ष्टवकासका लातग आवतधक, वाष्टर्िक, 

रणनीतिगि ष्टवर्र् क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन ष्टवकास र्ोजना िर्ार गरी 
कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

• स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लेर्ण गरी सम्भाब्र् आर्ोजनाको 
बैंक खडा गरेको देन्खएन । 

• ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ाितवर्न गने सतदभिमा लक्ष्र्लाई आतिररकीकरण 
गने र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोष्टक मलु्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको देन्खएन । 

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशाः स्थानीर् राजश्व 
परामशि सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधािरण सतमति र बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा 
सतमति रहने व्र्वस्था गरेकोमा पातलकाले उक्त सतमति गठन गरेको पाईएन ।  

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

• वडा कार्ािलर्मा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको 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 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 
जानकारी सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददई आतथिक वर्िको अतिमा मार 
ददएको िथा र्टीतडएस नगरेको पार्र्ो। 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददाँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जााँच गरी रतसद ष्टवल भपािर्हरुमा 
तसलतसलेवार नम्वर रान्ख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप 
समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वाष्टर्िक 
खररद र्ोजना िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 
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• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोन्जम आतथिक वर्ि शरुु हनुभुतदा 
पतर ददन अगाबै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा 
अतर् महशलुको स्थानीर् तर्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

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

• स्थानीर् िहले तनमािण व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािण 
कार्िमा प्रर्ोग हनुे सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पार्एन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार साविजतनक खररद 
तनर्मावली वनाई लाग ुगनि सक्ने व्र्वस्था भएकोमा साविजतनक खररद तनर्मावली 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 दफा ३ बमोन्जम पातलकाबाट संचालन भएका ष्टवतभन्न र्ोजना तनमािण 
कार्ि गनि सम्झौिा गरेका उपभोक्ता सतमतिले ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मातर्िा प्राप्त हनु े
गरी दिाि गरेको पार्एन ।  

• पातलकाले आर्ोजना ÷ कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि 
सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने,मा सो नगरेको र लागि सहभातगिा 
सष्टहिका लागि अनमुान िर्ार गरेको देन्खएन। 

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना 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 अतधकांशिाः पालना भएको 
पाईएन। 

• वािावरण संरक्षणको एष्टककृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पार्एन ।शहरीकरण भैरहेका 
स्थानलाई मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पष्टहचान एबं कार्िर्ोजना िर्ार 
गरेको पाईएन ।  

• 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 कमिचारीहरुको कार्ि ष्टववरण वनाई लाग ु गरेको 
पाईएन। 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमोन्जम िलष्टव प्रतिवेदन पाररि गराएर मार 
िलव भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वर्िभरीमा रु. 
२२४५०९२४।७० खचि लेखेको पाईर्ो। 

• संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्को 2073।12।25 को पररपर अनसुार 
र्स पातलकामा समाष्टहि भएका साष्टवकका गााँउ ष्टवकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा 
वेरुजकुो लगि िर्ार गरेको पाईएन।  
    िसथि पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्जम प्रभावकारी र 
ष्टवश्वशनीर् बनार् सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

 • र्ोजना िजुिमा, बजेट िथा कार्िक्रम   
4.  बजेट पेश, पाररि र अन्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् 

िहले आगामी आतथिक वर्िको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार 
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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 खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गनुिपने 
व्र्वस्था छ। र्स स्थानीर् िहमा उपाध्र्क्ष श्री तसिा ढंुगानाले २०७६।३।१० गिे रु ८० 
करोड ०५ लाख १६ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।३।१० मा पाररि 
भएको छ ।  

5.  अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोन्जम स्थानीर् आतथिक अवस्था समेिको 
आधारमा बजेट िथा कार्िक्रमको प्राथतमकीकरणका आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा 
तनधािरणका आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुिपने व्र्वस्था छ। र्स स्थानीर् 
िहले र्ो बर्ि रु. १ करोड ५० लाख खानेपानी  साझेदारी कार्िक्रममा अबण्डा  राखेको छ । 
उक्त  अबण्डा रकम कार्िपातलकाको २०७६।९।२७ को तनणिर्बाट तबतभन्न १६ खानेपानी 
र्ोजनाहरुमा बााँडफाड गरी खचि गरेको छ। बजेट अबण्डमा राखी कार्िपातलकाको तनणिर्बाट 
खचि गने प्रष्टक्रर्ामा तनर्तरण गनुिपदिछ । 

 

6.  चौमातसक पूाँजीगि खचि - आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्जम 
स्वीकृि भएको कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुिपने र 
चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा कर्िक्रम बमोन्जम कार्िसम्पादन गरी कर्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने 
व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको ष्टववरण अनसुार चौमातसक पनु्जगि खचिको न्स्थति 
देहार् बमोन्जम छ । सो बमोन्जम कुल खचिको ५० प्रतिशि िेस्रो चौमातसकमा र ३४ प्रतिशि 
आर्ाढमा खचि भएको छ। वर्ाितिमा हिारमा काम गराउाँदा कामको गणुस्िरमा असर पने 
देन्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आर्ाढमा खचि गने पररपाटीमा तनर्तरण गनुिपदिछ 
। 

 

 
qm=;+= ah]6 pkzLif{s s'n vr{ 

rf}dfl;s vr{ 

k|yd rf}dfl;s bf];|f] rf}dfl;s t];|f] rf}dfl;s cfiff9 dlxgf 

६ गाउँपालिका पुजीगत २४७२२१ ४९४४४ ८२४०७ ११५३७० ७६९१३ 

७ स्वास््य पुजीगत ९९९ ० ९९९ ० ० 

८ संलिय हस्तान्तरण पुजीगत ४४८३ ० ४४८३ ८३७३ ५५८२ 

९ प्रदेश हस्तान्तरण पुजीगत ५३४१ ० ० ५३४१ ५३६० 

 जम्मा २५८०४४ ४९४४४ ८७८८९ १२९०८४ ८७८५५  
7.  क्षरेगि बजेट र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा समानपुातिक 

बजेट ष्टवतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ। र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट र खचिको न्स्थति 
देहार्अनसुार रहेको देन्खतछ । 

 

 मुख्य के्षत्र वार्षिक वजेट खर्ि रकम कुल खर्ि मध्ये 
प्रतिशि 

आर्थिक विकास ४०९१०४००।०० १८३८१३८३।०० ३.६६ 
सामाजिक के्षत्र  २६९४९२१००।०० २२८९८५१९४।०० ४५.६४ 
पूिािधार विकास के्षत्र ३४१९८९६३१।०० १८३५८१९३९।०० ३६.५९ 
िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन ६५०००००।०० ३४८५०१५।०० ०.६९ 
संस्थागत विकास र सेिा प्रिाह ४५५०००० ३८१३५०।०० ०.०८ 
वित्तीय व्यिस्थापन र सशुासन ४५०००० ० ० 

कायि सञ्चालन तथा प्रशासननक खचि ८४१२८५१८।०० ६६९५७५३१।०० १३.३४ 
जम्मा ७४७५७०६४९।०० ५०१७७२४१२।०० १००  

 पातलकाले सामान्जक क्षेरमा सबैभतदा बष्टढ ४५-६४ प्रतिशि खचि गरेको छ । ष्टवन्त्तर् व्र्वस्थापन 
र सशुासनमा सूतर् र संस्थागि तबकास र सेवा प्रवाहमा ०-०८ प्रतिशि मार खचि गरेको छ 
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।संस्थागि सशुासन कार्म गरी गणुस्िरीर् र प्रवाभकारी सेवा प्रवाह बनाउन पातलकाले ध्र्ान 
ददन ुपदिछ । 

  

संगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन 
 

8.  कमिचारी करार – 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 सेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी 
दरबतदी सजृना गनि नसष्टकने व्र्वस्था छ। िर पातलकाले ष्टवतभन्न ७ पदमा २१ जना कमिचारीहरु 
करारमा राखी रु.४७७७६३०।०० खचि लेखेको छ ।  
त्र्सैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) वमोन्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्ािलर् 
सहर्ोगी, पलम्बर, र्लेन्क्रतसर्न, चौष्टकदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा मार करारवाट सेवा तलन 
सष्टकने व्र्वस्था गरेको छ। मातथ उल्लेन्खि पद वाहेकको ईन्तजतनर्र १ र आईटी अतधकृि १ 
जना करार तनर्नु्क्त गरी बर्िभरीमा रु ८६४३७०।०० भकु्तानी गरेको देन्खर्ो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.  तर्ार्ीक सतमति – 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 ष्टवाबाद दिाि भएको ३ मष्टहनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ। िर 
लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त ष्टववरण अनसुार गिबर्ि फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो 
लगाउन बााँष्टक ५३ र र्ो बर्ि थप भएको २६ गरी ७९ ष्टववाद दिाि भएकोमा ४२ वटा मार 
फछ्र्र्ौट भई  ३७ बााँकी देन्खतछ। तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट 
वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ। 

 

10.  पदातधकारी सषु्टवधा – स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, २०७५ को 
दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आफू तनवािन्चि भई अनसूुची–
२ बमोन्जम पद िथा गोपनीर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको तमतिबाट 
मातसक सषु्टवधा बापि पाउन ेव्र्वस्था गरेकोमा सम्मानीि सवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ 
कातििक १ गिे बाट लागू हनुे गरी उक्त सषु्टवधाहरु खारेज गरेको छ। जसअनसुार बागमिी प्रदेश 
सरकारले प्रथम संशोधन गरी २०७७ बैशाख ३ मा राजपरमा प्रकाशन गरेको उक्त पदातधकारी 
सषु्टवधा सम्बतधी ऐनको अनूसून्च १ मा उल्लेख भएको सूष्टवधामार ददन तमल्ने देन्खतछ । जसबाट 
स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले मातसक पाररश्रतमक वापिको सूष्टवधा पाउने देन्खदैन। िर 
पातलकाले पदातधकारीको श्रावण देन्ख आन्श्वन सम्मको मातसक पाररश्रतमक सषु्टवधामा तनम्नानसुार 
रु १५७०७००।- खचि लेखेको देन्खतछ। 

 

 तबवरण प्रमखु  उप प्रमखु  वडा अध्र्क्ष 
८ जना 

कार्िपातलका 
सदश्र् ६ जना 

सभाका सदस्र् 
२७ जना 

वाष्टर्िक सुिष्टवधा 

मातसक पाररश्रतमक 
(श्रावण-भार) 

९०००० ७५००० ४८०००० १०८००० ४०५००० ११५८००० 

संचार सषु्टवधा 
(श्रावण-भार) 

४५०० ३००० १९२०० - - २६७०० 

दशै खचि ३०००० २५००० १६०००० ३६००० १३५००० ३८६००० 
जम्मा ९४५०० ७८००० ४९९२०० १०८००० ४०५००० १५७०७००  

11.  पदातधकारी दशै खचिाः  बागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउन े
सषु्टवधाका सम्वतधमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, २०७५ (पष्टहलो संशोधन समेि) को दफा ३ (क) 
(१) मा स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले अनूसूची १ क मा उल्लेख भएका सूष्टवधा मार पाउन े
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उल्लेख छ। साथै सोही ऐनको दफा १२ ले पदातधकारी, सदस्र् िथा सभाका सदस्र्को लातग 
कुनै सषु्टवधा तनधािरण गनुिपदाि र्स ऐनमा िोकीएको सषु्टवधालाई अतधकिम ्मानेर आफ्नो अतधकार 
क्षेर तभर रहेर आतथिक स्रोि िथा क्षमिाका आधारमा तनधािरण गनि सक्ने व्र्वस्था गरेको छ । 
।र्ो वर्ि भौ.नं ६ तमति २०७६।६।४ बाट गाउाँपातलकाको ४३ जना पदातधकारी िथा 
सदश्र्हरुलाई मातथ उल्लेख भए अनसुार रु ३८६०००।- दशै खचि लेखेको छ। उक्त ऐनको 
अनसूुची १ क मा  स्थानीर् िहका  पदातधकारी िथा सदश्र्हरुको  दशै खचि उल्लेख नभएको 
हुाँदा  कानूनमा व्र्वस्था नभएको सषु्टवधा भकु्तानी ददन तमल्न ेनदेन्खएकोले उक्त रकम  असलु 
गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३८६०००।०० 

12.  पदातधकारी वैठक भत्तााः बागमिी प्रदेश अतिगिि स्थातनर् िहका पदातधकारी िथा सदश्र्को 
सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, २०७५(संसोधन सष्टहि) को दफा ×३क मा स्थातनर् िहका पदातधकारी 
िथा सदश्र्हरुको सषु्टवधा सम्वतधमा गाउाँपातलका, नगरपातलका, उपमहानगरपातलका, र 
महानगरपातलकाको अध्र्क्ष/ प्रमखु, उपाध्र्क्ष/ उपप्रमखु, वडाध्र्क्ष, कार्िपातलका सदश्र् र वडा 
सदश्र्ले बैठकमा भाग तलए  वापि अनसूुची - १ क मा  उल्लेख भए बमोन्जमको प्रति बैठक 
रु १०००।- का दरले बैठक भत्ता पाउने उल्लेख छ . र्ो वर्ि गाउाँपातलकाले गोश्वरा भौचर नं 
४८८ तमति २०७७।२।२३ वाट देहार्का पदातधकारी िथा सदश्र्हरुलाई नगर कार्िपातलका 
बैठकमा उपन्स्थि भएको ददनको बैठक बापि रु १५०० र खाजा बापि रु ५०० का दरले 
भकु्तानी गरेको छ ।बैठक भत्ता बापि प्रति बैठक रु १०००। मार भकु्तानी गनुिपनेमा रु 
१५००। का दरले भकु्तानी गरेकोले पदातधकारी िथा सदश्र्को सषु्टवधा सम्वन्तध ऐनमा िोष्टकएको 
भतदा प्रिी बैठक रु ५००। बढी खचि लेखेको रकम रु १३३५००। असलु गनुि पदिछ। साथै 
खाजा बापि पदातधकारी िथा सदश्र्लाई प्रति बैठक रु ५००। का दरले रु १३३५००।नगदै 
भकु्तानी गरेकोमा सो मा आर्कर ऐन २०५८ को दफा ८८ बमोन्जम १५ प्रतिशि अग्रीम कर 
समेि कट्टा गरेको नदेन्खएकोले खाजा खचिको अतग्रम कर रु २००२५।  समेि असूल गरी 
राजश्व दान्खला गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५३५२५।०० 

 तस.नं पदातधकारी र सदश्र् बैठक 
संखर्ा 

बैठक भत्ता 
बढी भकु्तानी 

खाजा बापि 
नगद भकु्तानी 

खाजामा छुट 
अग्रीम कर 

१ अध्र्क्ष राजेतर ष्टवक्रम बस्नेि १५ ७५०० ७५०० ११२५ 

२ उपाध्र्क्ष तसिा ढंुगाना १५ ७५०० ७५०० ११२५ 

३  प्र.प्र.अ र्वुराज अर्ािल १५ ७५०० ७५०० ११२५ 

४ वडाअध्र्क्ष राज कुमार पन्ण्डि १५ ७५०० ७५०० ११२५ 

५ वडाअध्र्क्ष चडुामणी कंडेल १५ ७५०० ७५०० ११२५ 

६ वडाअध्र्क्ष ऋष्टर्लाल शे्रष्ठ १५ ७५०० ७५०० ११२५ 

७ वडाअध्र्क्ष सरेुतर प्रजा १५ ७५०० ७५०० ११२५ 

८ वडाअध्र्क्ष रामचतर तमजार १५ ७५०० ७५०० ११२५ 

९ वडाअध्र्क्ष अजुिन ब. भजुेल १५ ७५०० ७५०० ११२५ 

१० वडाअध्र्क्ष केशव अतधकारी १५ ७५०० ७५०० ११२५ 

११ वडाअध्र्क्ष राज कुमार ढंगाना १५ ७५०० ७५०० ११२५ 

१२ कार्िपातलका स. धन कु. हमाल १५ ७५०० ७५०० ११२५ 

१३ कार्िपातलका स. कौन्शला सेढाई १५ ७५०० ७५०० ११२५ 

१४ कार्िपातलका स. शोभा चेपाङ १५ ७५०० ७५०० ११२५ 

१५ कार्िपातलका स. पदम कु.अर्ािल १५ ७५०० ७५०० ११२५ 

१६ कार्िपातलका स. मतज ुसाकी १५ ७५०० ७५०० ११२५ 
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१७ कार्िपातलका स. कष्टविा बरुवाल १५ ७५०० ७५०० ११२५ 

१८ ले. अ अमिृ प्रसाद पौडैल ४ २००० २००० ३०० 

१९ स.प्र.अ ष्टववेक नेपाल ४ २००० २००० ३०० 

२० शा.अ तभमसेन तबि २ १००० १००० १५० 

२१ स्वा.स रामहरर रेग्मी २ १००० १००० १५० 

 जम्मा  १३३५०० १३३५०० २००२५  
13.  पदातधकारी पोशाक सषु्टवधााः – बागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले 

पाउने सषु्टवधाका सम्वतधमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, २०७५ (पष्टहलो संशोधन समेि) को दफा 
३ (क) (१) मा स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले अनूसूची १ क मा उल्लेख भएका सूष्टवधा मार 
पाउने उल्लेख छ । साथै सोही ऐनको दफा १२ ले पदातधकारी, सदस्र् िथा सभाका सदस्र्को 
लातग कुन ैसषु्टवधा तनधािरण गनुिपदाि र्स ऐनमा िोकीएको सषु्टवधालाई अतधकिम ्मानेर आफ्नो 
अतधकार क्षेर तभर रहेर आतथिक स्रोि िथा क्षमिाका आधारमा तनधािरण गनि सक्ने व्र्वस्था 
गरेको छ । र्ो वर्ि गाउाँपातलकाका ४३ जना पदातधकारी िथा सदश्र्हरुलार् रु १००००।- 
का दरले जम्मा रु ४३००००।- पोशाक खचि लेखेको छ। उक्त ऐनको अनसूुची १ क मा  
स्थानीर् िहका  पदातधकारी िथा सदश्र्हरुको  पोशाक सषु्टवधा उल्लेख नभएको हुाँदा  कानूनमा 
व्र्वस्था नभएको सषु्टवधा भकु्तानी ददन तमल्ने नदेन्खएकोले उक्त रकम  असलु गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४३००००।०० 
14.  थप र्तधन र संचार सषु्टवधााः बागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले 

पाउने सषु्टवधाका सम्वतधमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, २०७५ को दफा ५(३) अनसुार र्ािार्ि 
सषु्टवधा वापि सवारी साधन र र्तधन उपलव्ध नगराएको अवस्थामा मार अनसूुन्चमा िोष्टकए 
बमोन्जम र्ािार्ाि सषु्टवधा बापि नगदै उपलब्ध गराउन सष्टकने व्र्वस्था छ। र्ो वर्ि  
गाउाँपातलकाले सभाको तनणिर्वाट अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, वडा अध्र्क्ष र कार्िपातलका सदश्र् सष्टहि 
१७ जनालाई गोश्वरा भौचर नं २८७ तमति २०७६।१०।२७ मा देहार् अनसुार र्तधन वापि 
प्रति मष्टहना ३०००।०० का दरले श्रावण देन्ख माघ सम्मको  रु ३३६०००।००  र संचार 
सषु्टवधा बापि कातििक देन्ख माघ सम्मको रु ४२६००।०० समेि जम्मा रु ३७८६००।०० 
भकु्तानी गरेको छ । त्र्स्िै भौ.नं ४२३ तमति २०७७।१।१६ बाट पदातधकारी िथा 
सदश्र्हरुको कातििक देन्ख चैर सम्मको सषु्टवधा बापि रु २९४३०००।०० भकु्तानी गदाि देहार् 
अनसुार कातििक देन्ख माघ सम्मको र्ािार्ाि सषु्टवधा र संचार बापि दोहोरो भकु्तानी गरेको 
देन्खएकोले र्तधन र संचार बापि  दोहोरो भकु्तानी गरेको रकम असलु गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२२७६००।०० 

 तस.नं पदातधकारीको नाम दोहोरो भकु्तानी जम्मा 
र्तधन संचार 

१ अध्र्क्ष राजेतर ष्टवक्रम बस्नेि १२००० ६००० १८००० 

२ उपाध्र्क्ष तसिा ढंुगाना १२००० ४००० १६००० 

३ वडाअध्र्क्ष राज कुमार पन्ण्डि १२००० ३२०० १५२०० 

४ वडाअध्र्क्ष चडुामणी कंडेल १२००० ३२०० १५२०० 

५ वडाअध्र्क्ष ऋष्टर्लाल शे्रष्ठ १२००० ३२०० १५२०० 

६ वडाअध्र्क्ष सरेुतर प्रजा १२००० ३२०० १५२०० 

७ वडाअध्र्क्ष रामचतर तमजार १२००० ३२०० १५२०० 

८ वडाअध्र्क्ष अजुिन ब. भजेुल १२००० ३२०० १५२०० 

९ वडाअध्र्क्ष केशव अतधकारी १२००० ३२०० १५२०० 

१० वडाअध्र्क्ष राज कुमार ढंगाना १२००० ३२०० १५२०० 
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११ कार्िपातलका स. धन कु. हमाल १२००० ० १२००० 

१२ कार्िपातलका स. कौन्शला सेढाई १२००० ० १२००० 

१३ कार्िपातलका स. शोभा चेपाङ १२००० ० १२००० 

१४ कार्िपातलका स. पदम कु.अर्ािल १२००० ० १२००० 

१५ कार्िपातलका स. मतज ुसाकी १२००० ० १२००० 

१६ कार्िपातलका स. कष्टविा बरुवाल १२००० ० १२००० 

 जम्मा   २२७६००  
15.  कमिचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोन्जम 

स्थानीर् सेवा गठन, संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा सषु्टवधा सम्बन्तध आधारभिू तसर्द्ाति र 
मापदण्ड संघीर् काननु बमोन्जम हनु,े दफा ८६ (२) बमोन्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन 
िथा व्र्वस्थापन सेवाको शिि िथा सतुबधा सम्बन्तध अतर् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु 
बमोन्जम हनुे व्र्वस्था छ। गाउाँपातलकाले कानून नबनाई कार्ािलर् समर् अन्घ पतछ ष्टवहान 
बेलकुा काम गरेको ददनको दैतनक ५००।०० का दरले ९ जना कमिचारीहरुलाई श्रावण देन्ख 
असार सम्मको ष्टवतभन्न भौचरबाट रु ९२३०००।०० प्रोत्साहन भत्ता खचि गरेको कारण आतथिक 
व्र्र्भार बढ्न गएको छ । काननु बनाएर मार र्स ष्टकतसमको खचि गनुि पदिछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  दोहोरो भत्तााः भौ. नं ६१६ तमति २०७७।३।१९, कमिचारीहरुलाई अतिररक्त समर् काम गरेवापि 
प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी गदाि एउटै तमतिमा दोहोरो पने गरी भकु्तानी गनुि हुंदैन । र्ो वर्ि तबतभन्न 
४ कमिचारीहरुलाई चैर र वैशाख मष्टहनाको अतिररक्त समर् काम गरे बापि दैतनक रु ५००।०० 
का दरले भत्ता भकु्तानी गरर सकेपतछ २०७६ चैर ११ देन्ख असार मसाति सम्म   कोरोना 
तनर्तरण िथा व्र्वस्थापन कार्िमा खष्टटएको भतन िलबको ५० प्रतिशि प्रोत्साहन भत्ता समेि 
भकु्तानी गरेकोले २०७६ चैर ११ देन्ख २०७७ वैशाख मष्टहना सम्मको दोहोरो भत्ता रु ९६ 
हजार असलु हनु ुपदिछ भतन प्रारन्म्भक प्रतिबेदनमा औल्र्ाए पश्चाि लेखा अतधकृि अमिृ पौडेलको 
रु २५५००।० असूल भएको छ । बााँष्टक ३ जनाको रु  ७०५००।०० र्थान्शघ्र असूल गनुि 
पदिछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७०५००।०० 

 तस.नं कमिचारीको नाम रकम 

१ प्र.प्र.अ र्वुराज अर्ािल २५५०० 

२ स.ुप्र. अ ष्टववेक नेपाल २५५०० 

३ खररदार उमा बस्नेि १९५०० 

 जम्मा ७०५००  

 

 

 

 

 

 

 

17.  पाररश्रतमक कराः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८ अनसुार कुनै प्राकृतिक व्र्न्क्तले कुनै आर् 
बर्िमा रोजगारीबाट प्राप्त गरेको िलव भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, खाजा भत्ता, गि वर्िका छुट ग्रडे 
भकु्तानी भएको भए सो समेि सवै आर् त्र्ष्टह वर्िमा सो व्र्न्क्तको रोजगारीको आर् मानी गणना 
गनुिपदिछ ।  सोष्टह ऐनको अनसुनु्च १ मा कुनै व्र्न्क्तको कर र्ोग्र् आर्मा पष्टहलो १ लाख सम्म 
१० प्रतिशि र सो भतदा मातथ २० प्रतिशिका दरले गणना गरी पाररश्रतमक कर कट्टा गरी 
भकु्तानी गनुिपदिछ। र्ो वर्ि तबतभन्न १० कर र्ोग्र् आर् भएका कमिचारीहरुको पाररश्रतमक भकु्तानी 
गदाि रोजगारीबाट प्राप्त भएका सवै आर्लाई पाररश्रतमकमा गणना गरी छुट रकम घटार् कर 
र्ोग्र् आर् तनधािरण गरी अनसुनु्चमा उल्लेख भए अनसुार रु २५३६२८।०० कर कट्टा गरेको 
नदेन्खएकोले असलु गरी राजश्व खािामा दान्खला हनु ुपदिछ भतन प्रारन्म्भक प्रतिबेदन पठाएकोमा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५६७७१।०० 
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३ जनाको रु ९६८५७।०० प्रतिकृर्ासाथ दान्खला भएको छ।बााँष्टक ७ जनको रु 
१५६७७१।०० र्थान्शघ्र असूल गनुि पदिछ ।रु 

 

 तस.नं कमिचारीको नाम वाष्टर्िक आर् छुट कर र्ोग्र् आर् कर 
१ प्र.प्र.अ र्वुराज अर्ािल ७९७६४३ ६४४४१८ १५३२२५ २०६४५ 

२ मे.स ुडा. खगेतर शे्रष्ठ ६३२९७० ४५०००० १८२९७० २६५९४ 

३ मे.स.ु डा गररमा खड्का ६३२९७० ४५०००० १८२९७० २६५९४ 

४ मे.स ु ददपा लरु्टेल ६३२९७० ४५०००० १८२९७० २६५९४ 

५ मे. स.ुडा. राकेश शाह ६३२९७० ४५०००० १८२९७० २६५९४ 

६ स.ुप्र.अ. ष्टववेक नेपाल ६३५३५१ ४५०००० १८५३५१ २७०७० 
७ खररदार उमा बस्नेि  ५८९८३२ ५६३०२३ २६८०९ २६८० 
 जम्मा    १५६७७१  

18.  स्वकीर् सन्चव र सल्लाहकार – बागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा 
सदस्र्हरुको सषु्टवधा सम्बतधी ऐन, २०७५(पष्टहलो संशोधन समेि) मा र्स प्रदेशमा स्थानीर् िहका 
प्रमखु िथा उप प्रमखुले स्वकीर् सन्चव , सल्लाहकार राख्न पाउने व्र्वस्था गरेको छैन। त्र्सैगरी 
स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा िोकीएको भतदा फरक पदमा 
कमिचारी पदपूिी गनि नहनुे उल्लेख छ। िर अध्र्क्षको स्वकीर् सन्चवका रुपमा नार्ब सबु्बा 
स्िरको िलब भत्ता भकु्तानी हनुे गरी श्री १ जनालाई तनर्कु्त गरी बाष्टर्िक रु. ३६६६००।००  
भकु्तानी गरेको देन्खर्ो ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  एउटामार सषु्टवधा पाउन े – बागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले 
पाउने सषु्टवधाका सम्वतधमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, २०७५(पष्टहलो संशोधन समेि) को दफा 
८ अनसुार सरकारी कोर्बाट तनवृत्तभरण पाएको व्र्न्क्त पदातधकारीमा तनवािन्चि वा मनोनर्न 
भएमा तनवृत्तभरण वा र्स ऐन बमोन्जमको मातसक सषु्टवधा मध्रे् एउटा मार पाउने व्र्वस्था छ 
। िर गाउाँपातलकाले तनवृतिभरण पाईरहेको पदातधकारीहरुबाट र्स प्रकारको प्रकारको सषु्टवधा 
तलए नतलएको स्वघोर्णा संलग्न गरेको पाईएन ।  

 

20.  खाना िथा ष्टवष्टवध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्र्र्को 
बजेट अनमुान आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि गनुिपने 
व्र्वस्था छ। र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि खाना िथा ष्टवष्टवधिफि  मार रु. २५२२८७५।०० खचि 
गरेको छ ।र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

21.  आतथिक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथिक 
सहार्िा, चतदा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान ष्टविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको देन्खंदैन। र्ो 
वर्ि गाउाँपातलकालेले देहार्का संस्थालाई ष्टवतभन्न कार्िक्रम संचालन गरेको भतन सम्वन्तधि संस्थाले 
आतथिक सहर्ोग माग  गरेको आधारमा  गाउाँपातलका अध्र्क्षबाट  िोकुवा तनणिर् गरी ष्टवतभन्न ८ 
वटा संघ संस्थालाई रु १० लाख ६० हजार आतथिक सहर्ोग ष्टविरण गरेको पार्र्ो। उक्त 
आतथिक सहर्ोगबाट सम्पन्न कार्िक्रमको खचि ष्टववरण र प्रगति प्रतिवेदन पातलकामा पेश गरेको 
समेि नदेन्खएकोले उपलन्व्ध मापन गनि नसष्टकने र्स्िा खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 
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 गोश्वरा भौचर  संस्था/व्र्क्ती कार्िक्रम सहर्ोग रकम 

३०-२०७६।६।८ रुरेश्वर आमा समहु संस्कृति प्रवधिन कार्िक्रम ५००००० 

२२४-०७६।९।२५ रवु कोर्राला ष्टक्रसमस पवि मनाउन २००००० 

२८६-०७६।१०।२७ प्रददप गरी (नेपाल िेक्वातदो संघ) खेलकुद प्रतिर्ोतगिा २०००० 

२८८-०७६।१०।२७ नेपाल मगर संघ धाददङ कौहाि नतृ्र् २०००० 

२९६-०७६।१०।२९ राज ुरेग्मी (लोक दोहोरी प्रतिष्ठान नेपाल) लोक दोहोरी प्रतिर्ोतगि ५०००० 

३८४-२०७६।१२।६ नेपाल िामाङ घेदङु  संस्कृति प्रवधिन २००००० 

५३२-२०७७।३।४ सामदुाष्टर्क ष्टवकास समाज नखलेुको २०००० 

५७८-२०७७।३।१५ लार्तस क्लव अफ धाददङ नखलेुको ५०००० 

  जम्मा १०६००००  
22.  नाफामूलक संस्थालाई अनदुान – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा 

ष्टविरणमखुी खचिलाई तनर्तरण गदै संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीर् पूवािधार 
ष्टवकास िथा दीघिकालीन पजुी तनमािण हनुे कार्िमा खचि गनुिपदिछ। साथै नाफा कमाउने उद्देश्र्ले 
स्थाष्टपि संस्थालाई अनदुान उपलब्ध गराउन तमल्दैन। र्दद उपलब्ध गराउने हो भने पतन 
साबिजतनक रुपमा तनशलु्क वा तर्नु शलु्कमा सेबा उपलब्ध गराउने सतुनन्श्चि हनुपुदिछ। र्स 
स्थानीर् िहले र्ो होमस्टे कार्िक्रम प्रोत्साहन उपभोक्ता सतमतिसग सम्झौिा गरी संरचना तबकास 
िथा व्र्वस्थापनको लातग रु= ३४९०३२।०० अनदुान उपलब्ध गराएको देन्खतछ। होमस्टे 
संचालकबाट सेवा प्रबाह हनुे सतुनन्श्चि छैन। 

 

23.  शीर्िक फरक पारी खचिाः स्थातनर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२(७) अनसुार 
कार्िपातलकाले सभाबाट स्वीकृि सीमा र शीर्िक बाष्टहर गई बजेट खचि गनि नपाउने उल्लेख 
छ।र्ो वर्ि देहार्का गोश्वरा भौचरबाट खचि लेखदा जनु खचि शीर्िकबाट खचि लेख्न ुपने हो सो 
शीर्िकबाट खचि नलेखी फरक शीर्िकबाट खचि लेखेको देन्खएकोले उक्त खचि तनर्म सम्मि 
नदेन्खएको रु  

 

 

 

 

 

२०३८७१७।०० 

 गोश्वरा भौचर र तमति खचि ष्टववरण खचि लेखेको शीर्िक रकम 

३६-२०७६।६।१० होटलको रुम चाजि र खाना  सेवा र परामशि बाट ८६९६२ 
२९२-२०७६।१०।२८ छपाई, खाना/खाजा र पसु्िक खररद सेवा र परामशि बाट २९०५०० 

३६६-२०७६।१२।२ कमिचारी बैठक भत्ता पदातधकारी बैठक भत्ता बाट १६९५०० 

४२३-२०७७।१।२६ पदातधकारी सषु्टवधा सेवा परामशि बाट २८४००० 

४४१-२०७७।२।१५ ठ्क्क्का मलु्र्ांकनको बैठक भत्ता पदातधकारी बैठक भत्ता बाट १४७००० 

४६१-२०७७।२।१७ पदातधकारी पाररश्रतमक सेवा परामशि बाट ४९०००० 

४५३-२०७७।२।१६ पदातधकारी पाररश्रतमक सेवा परामशि बाट  ४९०००० 

५०८-२०७७।२।२७ कार्ािलर् सामान र छपाई अतितथ सत्कारबाट ८०७५५ 

  जम्मा २०३८७१७  
24.  खचिको पषु्याईाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ३६(८) बमोन्जम कुनै रकमको 

भकु्तानी ददंदा रीि पगेु नपगेुको जााँच गनुिपने उल्लेख छ। गाउाँपातलकाले भौचर नं २९८ तमति 
२०७६।११।१८ बाट चेपाङ बाल समहुको लातग खेल सामाग्री खररद गनि शाखा अतधकृि 
तभमसेन ष्टविले तलएको पेश्की रु १ लाख फर्छ्यौट गरेकोमा उक्त खेल सामाग्री सम्वन्तधिलाई 
हस्िातिरण गरेको प्रमाण पेश नभएको रु 

 

 

 

 

 

 

१०००००।०० 

25.  अनदुानाः गाउाँपातलकाले अनदुान ददने सम्वतधमा कुनै कार्िष्टवतध िर्ार गरेको छैन। काननु बमोन्जम 
स्थाष्टपि गैर नाफामूलक संस्थालाई त्र्स संस्थाले पेश गरेको प्रस्िावलाई प्राथतमकिाको आधारमा 
गाउाँपातलकाबाट कार्िक्रम स्वीकृि गरी अनदुान तनकासा ददने र अनदुान प्राप्त गने संस्थाले प्राप्त 
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अनदुान रकम प्रस्िाव बमोन्जम खचि गरी सोको प्रगति ष्टववरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध 
गराउन ुपदिछ। र्ो बर्ि गाउाँपातलकाले आदशि बहमुखुी क्र्ाम्पसलाई न्शक्षक कमिचारीको िलव 
भत्ताको लातग रु ६९ लाख ९८ हजार एकमिु अनदुान उपलब्ध गराएकोमा उक्त संस्थाले  
अनदुान रकमबाट गरेका खचिको ष्टववरण, अनगुमन प्रतिवेदन िथा सम्वन्तधि संस्थको आ व 
२०७६/७७  को  लेखापरीक्षण  प्रतिवेदन  पेश गरेको देन्खएन। 

 पंून्जगि िफि ाः  
26.  कर ष्टवजकाः मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ िथा मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर तनर्मावली 

२०५३ को तनर्मा १७ अनसुार दिाि भएका प्रत्रे्क व्र्न्क्तले कुनै वस्ि ुवा सेवा आपतुिि गदाि 
अनसूुन्च ५ बमोन्जमको ढााँचामा कर ष्टवजक ददनपुने व्र्वस्था छ । गलौंदी खेल मैदान तनमािण 
कार्िको लातग वोलपरको माध्र्मबाट छनौट भएका तनमािण व्र्वसार्ी श्री आदशि तनमािण सेवाको 
रु १२४४४८९१। को कबोल अंक स्वीकृि गरी २०७६।१२।२५ तभर काम सक्ने गरी 
२०७६।४।१३ मा सम्झौिा भएकोमा रु ११८६१२६७।०० को कार्ि सम्पन्न भएको छ। 
तनमािण व्र्वसार्ी श्री आदशि तनमािण सेवालाई उक्त तनमािण कार्िको देहार्का भौचरबाट ष्टवल 
भकु्तानी  गदाि ठेक्का ष्टवल रु ११८६१२६६।०० भकु्तानी गरेकोमा तनमािण व्र्वसार्ीलाई भकु्तानी 
भएको भतदा रु २५८८२०३।०० कम कर ष्टवजक जारी गरेको देन्खएकोले तनमािण व्र्वसार्ीलाई 
कर ष्टवजक बेगर भकु्तानी गरेको म.ुअ. कर रु १४८८७९।०० (६.५ कट्टी पतछको) समार्ोजन 
गरेको प्रमाण पेश हनुपुने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४८८७९।०० 

 भौचर नं र तमति ष्टवजक नं र जारी तमति भकु्तानी रकम  कर ष्टवजक रकम कर ष्टवजक वेगर 
भकु्तानी रकम 

४२-०७६।९।१४ ००१/ २०७६।९।४ २३१३५७९ २३१३५७९ ० 

१६८-०७६।११।१४ ००३/०७६।११।१४ ५२२१९५७ ३९२१५८० १३००३७७ 

३९९-०७७।२।१ ००४/ ०७७।२।१ ३६२४९४६ २७७७४३१ ८४७५१५ 

५७२-०७७।३।९ ००५/ २०७७।३।९ ७००७८४ २६०४७३ ४४०३११ 

जम्मा  ११८६१२६६ ९२७३०६३ २५८८२०३  
27.  कार्िक्रम न्शर्िकबाट धरौटी ष्टफिािाः कार्ािलर्मा प्राप्त धरौटी रकम धरौटी खािा खोतल आम्दानी 

बााँध्न ुपदिछ । धरौटी खािामा जम्मा भएको रकमको गोश्वरा धरौटी खािा र व्र्न्क्तगि धरौटी 
खािा अध्र्ावतधक गरर राख्न ुपदिछ । आपतुििकिाि, तनमािण व्र्वसार्ी, वा सेवा प्रदार्कले ररटेतसन 
मतन बापि राखेको रकम ष्टफिाि गदाि सम्वन्तधिले आतिररक राजश्व कार्ािलर्मा कर ष्टववरण पेश 
गरेको प्रमाण कागजाि पेश गरेपतछ भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । र्ो वर्ि गाउाँपातलकाले भौ.नं 
१२ तमति २०७६।७।१२ मा न्शखर ररतरू्वल र्नन्जि प्रा.तल लाई आतथिक वर्ि २०७४।७५ 
मा सौर्ि बत्ती आपूतिि िथा जडान कार्िको ष्टवल भकु्तानी गदाि कट्टा गरेको रु ३८१९६०।०० 
धरौटी ष्टफिाि गरेकोमा  उक्त रकम धरौटी खािाबाट ष्टफिाि गनुिपनेमा चाल ुआ.व को सौर्ि बत्ती 
ष्टवस्िार कार्िक्रमबाट ष्टफिाि गरेको छ। र्सरी कार्िक्रमबाट धरौटी ष्टफिाि गनि तमल्ने नदेन्खएको 
रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३८१९६०।०० 

28.  बढी भकु्तानीाः उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले वैठकबाट अनमुोदन गराई पेश गरेको 
प्राष्टवधक मलु्र्ांकन, ष्टवलभरपाई, र खचि प्रमाणीि गने कागजाि िथा प्राष्टवतधकबाट नापजााँच गरेको 
नापी ष्टकिाव र ठेक्का ष्टवलको आधारमा रकम भकु्तानी गनुिपदिछ। गाउाँपातलकाले राष्टफक तबट हुंदै 
महादेव मन्तदर जाने सडक ढल िथा नाला तनमािण कार्िको लातग रु१२२६१४८।०० को लागि 
अनमुान िर्ार गरी उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराई रु ९७००००।०० भकु्तानी गरेको छ। 
उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको ष्टवल अनसुार NP3 १८ र्तच ५०० एम एम  हू्यम पार्प ५६ ष्टपस(१४० 
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रतनङ तमटर) खररद गरेको देन्खएको र सो को न्जल्ला दर रेट रु ५००९।२९ का दरले रु ७०१३००।०० 
भकु्तानी गनुिपनेमा प्राष्टवतधक ष्टवलमा NP3 १८ र्तच ६०० एम एम डार्को हू्यम पार्प ५६ ष्टपस(१४० 
रतनङ तमटर) को रु ९६५८६६। का दरले भकु्तानी गरेको देन्खएकोले उपभोक्ता सतमतिलाई बढी भकु्तानी 
गरेको रु २६४५६६। असलु गनुि पदिछ। रु 

 

२६४५६६।०० 

29.  सोझै खररदाः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा प्रतिस्पधाि तसतमि नहनुे गरी खररद 
गनुि पने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ मा रु पााँच लाखसम्मको 
खररद कार्ि सोझै गनि सष्टकने, पााँच लाख भतदा मातथ तबस लाख रुपर्ााँसम्म तसलबतदी 
दरभाउपरवाट र सो भतदा मातथ बोलपरको माध्र्मवाट खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोझै 
खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा सीमाभतदा बढी खररद गनि नहनुे एवं एउटा आपूतििकिािसाँग 
एक पटक भतदा बढी सोझै खररद गनि नहनुे उल्लेख छ। र्ो वर्ि गाउाँपातलकाले देहार्का गोश्वरा 
भौचरवाट ष्टवतभन्न तनमािण कार्ि गदाि एउटै आपतुििकिाि /तनमािण व्र्वसार्ीबाट एकपटक भतदा बढी  
सोझै खररद गरेको देन्खएकोले उक्त कार्ि तनर्म सम्मि नदेन्खएको रु १७५९६४९।०० 

 गोश्वरा भौचर आपतुििकिाि खररद ष्टववरण रकम 
२९-२०७६।८।२२ एस.तब. के तनमािण सेवा सडक ढल तनमािण कार्ि ४३७९३१ 

५०-२०७६।९।१७ र्रोज तनमािण सेवा प्रोटेक्सन वाल तनमािण ४९९८८७ 

५२-२०७६।९।१७ एस.ष्टव. के तनमािण सेवा वागखोर भदौरे सडक वाल ४१०४३४ 

५४-२०७६।९।१७ एस.एस.र्न्तजतनर्ररङ  वागखोर भदौरे सडक वाल ४११३९७ 

  जम्मा १७५९६४९  
30.  ष्टवमा शलु्काः तनमािण व्र्वसार्ीलाई BOQ आर्टममा समावेश भएको प्रोतभजनल सम अतिगिि 

ष्टवमाको रकम भकु्तानी गदाि  तनमािण व्र्वसार्ीले उक्त ठेक्काको ष्टवमा पोतलतस,  ष्टवमा शलु्कको 
रतसद ठेक्का ष्टवल साथ संलग्न हनुपुदिछ । र्ो वर्ि भौचर नं ५६ तमति २०७६।९।२० बाट 
तनमािण व्र्वसार्ी गणेशकुण्ड तनमािण सेवालाई च्र्ाङ्ली मलुखकि  ष्टवद्यतुिकरण र्ोजनाको अन्तिम 
ष्टवल रु २०१५४७३। भकु्तानी गदाि र्तसरेुतस बापि रु ९०००।०० भकु्तानी गरेकोमा ष्टवमा 
पोतलतस र रतसद संलग्न नभएकोले  सो बेगर भकु्तानी गरेको रकम असलु गनुिपने रु ९०००।०० 

31.  बढी भकु्तानीाः भरकाली आमा समूह भवन तनमािण कार्िको लातग रु ११२६६५१। को लागि 
अनमुान िर्ार गरी कार्ािलर्बाट रु ९ लाख ७० हजार र रु १५६६५१।०० उपभोक्ता 
सतमतिबाट व्र्होने गरी सम्झौिा भएकोमा उपभोक्ता सतमतिबाट रु ११२६६५१। को कार्ि 
सम्पन्न भएको छ ।उक्त सम्पन्न कामको ठेक्का ष्टवल पररक्षण गदाि आर्टम नं १ को मेन्शन मेड 
ब्लक  मेन्शनरी वकि (१:४) को दर ष्टवश्लरे्ण अनसुार प्रति घनतमटर रु ७४३६.३३ का दरले 
१३.०७ घनतमटरको रु ९७१९३। भकु्तानी ददनपुनेमा  प्रति घनतमटर रु १३२१६। का दरले 
रु १७२७३३। भकु्तानी ददएकोले बढी भकु्तातन गरेको रु ७५५४०। असलु गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७५५४०।०० 
32.  उपभोक्ता सतमतिको कामको सप्लार्सिलाई भकु्तानीाः वडा नं ७  अतिरगिका पतरा कुलो, दमासार् 

कुलो र जगरे चैितसंह कुलो सम्वन्तधि उपभोक्तासंगको लागि सहभागीिामा ममिि कार्ि गराई 
प्राष्टवतधकबाट पतरा कुलोको रु ४९१२८३।०० दमासार् कुलोको रु ४३५७५६।००, र जगरे 
चैिे कुलोको रु ४२८२८६।०० कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन समेि जम्मा रु १३५५३२७। को 
कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन संलग्न गरी भौचर नं ५७६ तमति २०७७।३।१० बाट मनकामना माई 
हाडिवेर्रलाई तनमािण सामाग्री खररद गरेको ष्टवल रु ७ लाख भकु्तानी गरेको छ । साविजतनक 
खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (५) अनसुार उपभोक्ता सतमतिले हरेक ष्टकस्िाको 
कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ांकन, ष्टवल भरपाई र खचि प्रमान्णि हनुे अतर् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा 
समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने व्र्वस्था भएकोमा 
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सतमतिबाट खचि अनमुोदन गराएको देन्खएन । त्र्स्िै उपभोक्ता सतमति संग भएको सम्झौिा, नापी 
ष्टकिाव र ठेक्का ष्टवल समेि पेश भएन । उपभोक्ता सतमति माफि ि गराएको कामको उपभोक्ता 
सतमतिको खािामा भकु्तानी गनुिपनेमा सो ष्टवपररि तनमािण सामाग्री सप्लाई गने मनकामना माई 
हाडिवेर्रलाई भकु्तानी गनुि तनर्म संगि नदेन्खएको रु  

 

 

 

७०००००।०० 

33.  लमसममा नापीाः सवेुदी गडुवाल कुलो तनमािण कार्िको लातग रु १२१४६२६। को लागि अनमुान 
िर्ार गरी कार्ािलर्बाट रु ९ लाख  ७० हजार व्र्होने गरी सम्झौिा भएको छ । उक्त कुलो 
तनमािण कार्िको चेनेज १++++५०० देन्ख २+६१० सम्म ८१०.८३ घनतमटर खन्ने काम गरेको 
नापी ष्टकिावबाट देन्खतछ। प्राष्टवतधकबाट तनमािण कार्िको नापजााँच गदाि प्रत्रे्क चेनेजमा Hard 

Soil, Medium Rock , Hard rock छुट्टा छुटै्ट नापी गरर नाष्टप ष्टकिावमा चढाउन ु पनेमा एकमिु 
८१०.८३ घनतमटर नापी  देहार् अनसुार Hard Soil, Medium Rock , Hard rock प्रतिशि तनधािरण 
गरी नापी पररमाण तनकाली  उपभोक्ता सतमतिलाई रु ९ लाख ७० हजार भकु्तानी गरेको 
देन्खएकोले उक्त नापी कार्ि र्थाथि परक नदेन्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९७००००।०० 

 ष्टववरण जम्मा काम प्रतिशि कामको पररमाण दर रकम 

Hard Soil ८१०.८३ ७० ५६७.५८ ४२० २३८३८४ 

Medium Rock ८१०.८३ २६ २१०.८२ २८०० ५९०२८५ 

Hard rock ८१०.८३ ४ ३२.४३ ११९०० ३८५९५६ 

जम्मा   ८१०.८३ 
 १२१४६२६  

34.  जनश्रमदान – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्लाई तनमािण कार्िको तबल भकु्तानी ददाँदा लागि अनमुानमा रहेको मलु्र् अतभबषृ्टर्द् 
कर, ओभरहेड कन्तटतजेतसी रकम र जनसहभागीिाको अंश कट्टा गरेर मार भकु्तानी ददन ुपने 
व्र्वस्था छ। र्ो वर्ि वडा नं ७ सडक ममिि कार्िको लातग रु १७३८१४५।०० को लागि 
अनमुान िर्ार गरी  उपभोक्ता सतमतिबाट रु २८३१५४।००  (१६.२९%) कार्ािलर्बाट रु 
१४ लाख ५५ हजार व्र्होने गरी सम्झौिा भएकोमा तनमािण कार्ि सम्पन्न गरी   प्राष्टवतधकबाट 
मलु्र्ांकन हुंदा रु १६६६७६१।०० को कार्ि सम्पन्न भएको देन्खतछ । र्सरी तनमािण कार्ि 
सम्पन्न गदाि घटी मूल्र्ांकन भएको अवस्थामा अनपुातिक कट्टी गरी रु १३९५२३६।०० मार 
उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी ददनपुनेमा भौ.नं ९७ तमति २०७६।१२।१० बाट रु 
१४३८२३६।०० भकु्तानी ददएको देन्खएकोले बढी भकु्तानी गरेको रु ४२९९०।०० असलु 
गनुि पदिछ । रु   
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35.  गाई भैंसी सतु्केरी प्रोत्साहन भत्तााः वाष्टर्िक तनति, वजेट िथा कार्िक्रम अनसुार र्ो वर्ि गाई भैंसी 
सतु्केरी स्र्ाहार कार्िक्रममा रु ८ लाख बजेट ष्टवतनर्ोजन भएकोमा तमति २०७६ चैर ९ गिेको 
छैठौं गाउाँ सभाको बैठकबाट भेटनरी िफि को पश ुआहार, पश ुउपचार कार्िक्रममा ष्टवतनर्ोजन 
भई खचि नभएका रकम समेि थप गरी रु २२ लाख १० हजार संसोतधि बजेट कार्म गरेको 
देन्खतछ । उक्त कार्िक्रमबाट गाउाँपातलका तभरका ८१३ वटा सतु्केरी गाई भैंसीलाई प्रति सतु्केरी 
रु २५००।०० का दरले रु २०३२५००।०० ष्टकसानलाई प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी गरेको छ। 
गाउाँपातलकाले उक्त प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन २०७६।९।२० मा कार्ि ष्टवतध स्वीकृि 
गरेको र उक्त कार्िष्टवतधमा प्रोत्साहन भत्ताको लातग कृर्क छनौटको आधार अतिगिि कृर्क 
सहकारी संस्थामा आबर्द् भएको हनुपुने, पशहुरुको ष्टवमा गररएको हनुपुने, गाई भैंसी ए. आईको 
माध्र्मबाट सतु्केरी हनुपने जस्िा आधार िर् गररएको भएिापतन कार्िष्टवतधमा उल्लेख भएका 
आधार वेगरनै  वडाको तसफाररसको आधारमा  सतु्केरी प्रोत्साहन भत्ता ददएको देन्खएकोले छनौट 
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ष्टवतधलाई र्थाथिपरक मान्न सष्टकएन। िसथि कार्िष्टवतधमा िोष्टकएका सवै प्रमाण तलई छनौट 
प्रष्टक्रर्ालाई र्थाथि परक बनाउन ुपदिछ।रु 

 

२०३२५००।०० 

36.  ईलाका प्रहरी तडप बोरीङाः भौ नं ७३४।२०७७।३।२९,  तनमािण व्र्वसार्ीलाई सम्झौिा 
बमोन्जम मार रकम भकु्तानी गनि तमल्दछ । ईलाका प्रहरी कार्ािलर् गजरुीमा तडप बोररङ कार्िको 
लातग श्री पातथभरा तितलङ एण्ड कतस्रक्सन कम्पनीसंग  रु १४४५४९६।०० मा सम्झौिा 
भएकोमा रु ६५८६२०।०० -४५=५६ प्रतिशि_ थप मलु्र्ांकन गरी रु २१०४११६।०० 
भकु्तानी भएको छ ।सम्झौिा भतदा बष्टढ भकु्तानी रकम तनर्तमि देन्खएन ।रु  

 

 

 

 

 

 

 

६५८६२०।०० 

37.  कार्ि सम्पन्न प्रतिबेदनाः ६२१।२०७७।३।१७,  डोल भञ्जर्ााँङ मा तब गजरुी ५ लाई ६ कोठे 
भवन तनमािण वापि रु १८ लाख उपलब्ध गराएकोमा तनमािण कार्ि सम्पन्न गरी प्रतिबेदन िर्ार 
गरेको देन्खएन ।रु 

 

 

 

 

१८०००००।०० 

38.  श्रतमक ज्र्ालााः ६२३।२०७७।३।१७, प्रदेश आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली, २०७७ को तनर्म 
३७(१) मा वजेटको तसमातभर रष्टह तनधािरीि कार्िमा रकम खचि गनुि पने व्र्वस्था छ। धमिशाला 
कुलो ममिि छेपाङ उपभोक्ता सतमतिलाई रु ७ लाख भकु्तानी भएकोमा ९ जना श्रतमकको रु 
९६७००।०० खचि दाबी गरेकोमा एउटै व्र्क्तीको दस्िखि भएको र थप १० जना श्रतमकको 
भरपाई बेगर रु ४६१३००।०० खचि दातब गरेकोले सतमतिका पदातधकारीहरुलाई न्जम्मेवार 
बनाई उक्त रकम असूल गनुि पदिछ ।रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५५८०००।०० 

39.  मत्स्र्गेट तनमािणाः ७४३।२०७७।३।३०, साविजतनक खरीद तनर्मावली २०६४ को तनर्म  
१० को उपतनर्म २ मा तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गदाि नेपाल सरकार मतरीपरीर्दबाट 
न्स्वकृि नमिस बमोन्जम िर्ार गनुि पने व्र्वस्था छ। सोष्टह तनर्मको उपतनर्म ४ मा  लागि 
अनमुान िर्ार गने तसलतसलामा तसमेतट , डन्तड, र्ाँटा, पाईप, स्र्ातनटरी सामान,  न्ज आई वार्र 
लगार्िका तनमािण सामग्रीको दरभाउ तनधािरण गदाि दररेट तनधािरण सतमतिले िोकेको दररेटको 
आधारमा तनधािरण गनुि पने व्र्वस्था छ। 

पातलकाले मत्स्र्गेट तनमािण मलेख ुउपभोक्ता सतमतिसग माछाको मूतिि सष्टहि गेट तनमािण कार्िको 
लातग पातलकाको अंश रु ११ लाख हनुे गरी कुल लागि अनमुान रु १२१०२६२।४५ कार्म 
गरी सम्झौिा भएकोमा रु १०६०२६५।०० भकु्तानी भएको छ । लागि अनमुान िर्ार गदाि 
न्स्वकृि नमिस पेश नभएकोले र्थाथि खचि र्ष्टकन गनि सष्टकएन। सतमतिले पेश गरेको तबल भरपाई 
परीक्षण गदाि तबतभन्न ४४ जना श्रतमकहरुको  ज्र्ाला बापि रु ३११४००।०० खचि दातब 
गररएकोमा ५ जनाले मार रकम बझुी ल्र्ाप्चे सष्टहछाप गरेकोले ३९ जनालाई ज्र्ाला भकु्तानी 
दातब गररएको रु २७६०१४।०० खचिको र्थाथििा पातलकाबाट छानतबन गरी श्रतमकहरुको 
पष्टहचान खलु्ने प्रमाण सष्टहि सम्बन्तधि  श्रतमकले रकम बझेुको भरपाई िथा माछाको मतुिि तनमािणको 
लागि अनमुान गने न्स्वकृि नमिस ्पेश गनुि पदिछ । अतर्था असूल गनुि पदिछ ।रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२७६०१४।०० 
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40.  फलफुल तबरुवा रोपणाः ७०७,७१२।२०७७।३।२६, प्रदेश आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली, 
२०७६ को तनर्म ७५-१_ मा मालसामान खररद गदाि सोझै सम्बन्तधि तबके्रिालाई भकु्तानी ददन ु
पने व्र्वस्था छ।  पातलकाले प्रा स सतमिला सवेुददको पेन्श्क फर्छ्यौटबाट तलन्चको तबरुवा ३८४० 
गोटा र आाँपको तबरुवा ३३०० गोटा खररद गरर रु ६४०८००।०० िथा प्रा स एष्टकतर प्रजाको 
पेन्श्क फर्छ्यौटबाट केरा २५०० गोटा,  सनु कागिी ४०८६ गोटा, एभोकाडो १४२० गोटा 
खररद गरी रु ३६९७४२।०० समेि ३ बागवानी फमिको तबल संलग्न गरी रु 
१०१०५४२।०० खचि लेखांकन भएको छ।सोझै आपूििकबाट खररद नगरी कमिचारीलाई पेन्श्क 
ददने कार्ि तनर्तमि देन्खएन ।  साथै खररद भएका फलफुलहरुको तबरुवा तबिरण पश्चाि रोपण 
र संरक्षण भएको प्रमाण पेश गनुि पदिछ ।रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

१०१०५४२।०० 

41.  सेतनटरी प्र्ाड खररदाः…भौ नं तमिी १८२।२०७७।२।३२, ष्टवश्वव्र्ापी माहामारी कोभीड १९ 
का कारण तमिी २०७६।१२।११ गिे देखी देशव्र्ापी लकडाउन भएको तथर्ो। त्र्स 
बातदाबतदीको समर्मा सम्पूणि ष्टवधालर्हरु पतन बतद रहेको अवस्थामा पातलकाले माध्र्तमक 
ष्टवद्यालर्का छाराहरुको लागी सेतनटरी प्र्ाड खररद गरी रु ४३४३३४।०० खचि लेखेको छ। 
ष्टवद्यालर् बतद रहेको अवस्थामा ष्टवधालर्का छाराहरुको लागी स्र्ानेटरी प्र्ाड खररद गनुि उपरू्क्त 
देन्खएन।उक्त प्र्ाड कुन ष्टवद्यालर्का छाराहरुले कति परीमाणमा प्राप्त गरेका छन  सोको 
अतभलेख समेि लेखापरीक्षणमा पेश भएको छैन।खरीद भएका प्र्ाडको लागि अनमुान िर्ार गने 
न्स्वकृि नमिस वा आधार र गणुस्िर परीक्षण प्रमाण समेि पेश भएको छैन। साथै सेतनटरी प्र्ाड 
भेतडीङ मेतसन ४ थान खरीद गरी रु ३२७७००।०० खचि लेखेकोमा तबद्यालर्लाई हस्िातिरण 
भएको देन्खएन । रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७६२०३४।०० 

 स्थातनर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी ३६५००१०४  

42.  नतफार्लर – २।२०७७।३।०५ मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा 
प्राप्त मूल्र् अतभवृष्टर्द् करको ष्टववरण भकु्तानी पाएको अको मष्टहनाको २५ गिेतभर सम्बन्तधि 
आतिररक राजस्व कार्ािलर्मा कर ष्टववरण सष्टहि दान्खला गनुिपने व्र्वस्था छ। मानेभञ्जर्ाङ 
सडक स्िरोन्निी कार्िको लागी श्री नेपा, न्शखर, जगिबातरे तनमािण सेवा जेतभलाई मूल्र् अतभबषृ्टर्द् 
कर सष्टहि रु ३२२२८५१।०० भकु्तानी भएकोमा उक्त तनमािण व्र्वसार्ी २०७५।७६ देन्खन ै
आतिरीक राजश्व कार्ािलर्मा आर् तबबरण पेश नगरी नतफाईलर रहेको देन्खएकोले तनजलाई 
भकु्तानी भएको मलु्र् अतभबषृ्टर्द्कर रु ३७०७७०।४८ समार्ोजन िथा सम्बन्तधि राजश्व न्शर्िकमा 
दान्खला भएको प्रमाण पेश गनुि पदिछ । रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३७०७७०।४८ 

 प्रदेश पूवािधार तबकास कार्िक्रम ३३७०००१४  

43.  पष्टहचान प्रमाणाः १।२०७६।११।१५, बाडि नम्बर ८ को परबाङ नहर तसंचाई उपभोक्ता सतमति 
लाई रु १२ लाख ३१ हजार २६२ भकु्तानी भएको छ । सतमतिले भकु्तानी दातब गदाि ४० 
जनाको ज्र्ाला वापि रु ७३९१२५।०० दातब गरेको छ । दातब गररएका श्रतमकहरुको पष्टहचान 
प्रमाण सष्टहि तनजहरुले कार्ि गरेको परीमाण खुल्ने अतभलेख पेश नभएकोले खचि रकमको र्थाथििा 
र्ष्टकन गनि सष्टकएन । 

 

44.  नतफार्लर – ९।२०७७।३।३०, मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा 
प्राप्त मूल्र् अतभवृष्टर्द् करको ष्टववरण भकु्तानी पाएको अको मष्टहनाको २५ गिेतभर सम्बन्तधि 
आतिररक राजस्व कार्ािलर्मा कर ष्टववरण सष्टहि दान्खला गनुिपने व्र्वस्था छ। जैतसटार, 
ज्र्ामैडाडा,  ररमलटार सडक तनमािण कार्िको लागी श्री नेपा,न्शखर, जगिबातरे तनमािण सेवा जे तभ 
लाई मूल्र् अतभबषृ्टर्द् कर सष्टहि रु २३९६३९५।६३ भकु्तानी भएकोमा उक्त तनमािण व्र्वसार्ी 
२०७५।७६ देन्खनै आतिरीक राजश्व कार्ािलर्मा आर् तबबरण पेश नगरी नतफाईलर रहेको 
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देन्खएकोले तनजलाई भकु्तानी भएको मलु्र् अतभबषृ्टर्द्कर रु २७५६९१।०० समार्ोजन वा 
सम्बन्तधि राजश्व न्शर्िकमा दान्खला भएको प्रमाण पेश गनुि पदिछ । रु 

२७५६९१।०० 

 प्रदेश सशिि चाल ु  

45.  बाल तबबाह तनर्तरणाः १७।२०७७।३।३१, बाल तबबाह तबरुर्द् अतभर्ान कार्िक्रम सञ्चालन 
गरी रु ३ लाख खचि लेखांकन भएकोमा खचि अन्घ र खचि पतछको बाल तबबाहको अवस्था 
तबश्लरे्ण र कार्िक्रमको मलु्र्ांकन भएको छैन । 

 

 संन्घर् सरकार पूाँन्जगि  
46.  थप सम्झौिााः १२।२०७७।३।२९, डोलभञ्जर्ाङ मा तब छाराबास भवन तनमािणको लातग एम 

तब के तनमािण सेवालाई प्रथम रतनङ तबलको रु २०४९८५१।०० भकु्तानी भएको छ। सोष्टह 
र्ोजनामा सोष्टह तनमािण व्र्वसार्ीलाई माटो खन्ने िथा सम्र्ाउने लगार्िको कार्िका लातग थप 
सम्झौिा गरी रु ४८७२५५।०० भकु्तानी भएको छ । मखुर् सम्झौिामा अथि वकि  ईन एक्साभेसन 
फर लेभतलङ १०५० घनतमटर कार्ि प्रति घनतमटर ६२=१० ले सम्झौिा भएको छ । दोस्रो 
सम्झौिामा ४७५० घनतमटर सोष्टह कार्ि प्रतिघनमीटर ९३=१५ ले सम्झौिा भएको छ । शरुु 
सम्झौिा भतदा प्रति घनतमटर रु ३१=०५ ले कुल रु १४७४८७=५० बष्टढ भकु्तानी भएको छ । 
एउटै तनमािण व्र्वसार्ीसग कार्ि गराउदा भेररएसन न्स्वकृि गरी शरुु सम्झौिाको दररेटमा कार्ि 
गराउन सष्टकनेमा सो बमोन्जम नगरी नर्ााँ सम्झौिा गदाि बष्टढ व्र्र्भार परेको छ । उक्त रकम 
असूल गनुि पदिछ ।रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४७४८७=५० 

 गााँउपातलका न्शक्षा  
47.  कार्ि सम्पन्न प्रतिबेदनाः सम्झौिा बमोन्जमको काम सम्पन्न भए पतछ मार रकम भकु्तानी गनुि 

पदिछ। सो तबपरीि पातलकाले तनम्नानसुारको कार्िमा कार्ि सम्पन्न प्रतिबेदन बेगर रकम भकु्तानी 
गरेको देन्खतछ। सम्झौिा बमोन्जमको कार्ि सम्पन्न गरी प्रतिबेदन पेश गनुि पदिछ ।रु 

 

 

९८८८००।०० 

 
 तस नं भौ नं, तमति काम रकम 

१ ३।२०७६।६।६ आदशि मा तब ग्राउण्ड फ्लोरीङ ७०००००।०० 

२ ३३।२०७७।३।२४ चेपाङ छारबास तनमािण २८८८००।०० 

  जम्मा ९८८८००।००  

 

48.  न्जतसी दान्खलााः ३१।२०७७।३।१९, पातलकाले रु ४०५१०५।०० मा ल्र्ापटप १,  स्माटि 
बोडि ४ िथा प्रोजेक्टर ६  थान खररद गरर हस्िातिरण फारम ९१ बाट तबतभन्न तबद्यालर्मा 
पठाएकोमा सम्बन्तधि तबद्यालर्मा दान्खला भएको प्रमाण पेश गनुि पदिछ ।रु 

 

 

 

४०५१०५।०० 
 सशिि अनदुानाः न्शक्षा   

49.  न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिि - आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ मा कुनै रकमको भकु्तानी 
ददाँदा रीि पगेु वा नपगेुको जााँच गरी तनकासा िथा खचि गनुिपने उल्लेख छ। स्थानीर् िह अतिगिि 
रहेका सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुमा दरबतदी अनसुार न्शक्षकको पदपूतिि भई तनर्तमि पठनपाठनको 
व्र्वस्था हनुपुदिछ। ष्टवतभन्न िहका सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुको न्शक्षक दरवतदी र पदपूतििको 
अवस्था ष्टवद्याथीको संखर्ाको आधारमा समार्ोजन गनुि पदिछ। सो बमोन्जम समार्ोजन गरेर मार 
न्शक्षकहरुलाई िलब भत्ता तनकासा गनुि पदिछ। 

 

50.  तनाःशलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुानाः १४।०७६।१२।२, कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िका  बमोन्जम 
स्थानीर् िहले सम्वन्तधि ष्टवद्यालर्बाट कक्षागि ष्टवद्याथीहरुको र्थाथि ि्र्ााँक संकलन गरी न्शक्षा 
अतधकृिबाट प्रमान्णि गरी र्ष्टकन संखर्ाको आधारमा ष्टवद्यालर्हरुलाई तनाःशलु्क पाठ्यपसु्िकको 
अनदुान ददनपुने व्र्वस्था छ । ष्टवद्याथी संखर्ाको आधारमा ७५ प्रतिशिलाई दोस्रो चौमातसकमा   
र  २५ प्रतिशि लाई नर्ााँ शैन्क्षक सरको ष्टवद्याथी भनािको ष्टववरण, पाठ्यपसु्िक खररद र ष्टविरण 
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गरेको ष्टववरणको आधारमा नपगु हनुे रकम मार थप तनकासा गनुिपने व्र्वस्था छ । तनदेन्शकामा 
ष्टवद्याथीले समर्मै परुा सेट नर्ााँ पाठ्यपसु्िक पाए नपाएको अनगुमन गरी उपलव्धिाको सतुनन्श्चििा 
कार्म गने कार्ि स्थानीर् िहको हनुे समेि व्र्वस्था छ। पातलका अतिगििका ष्टवद्यालर्का लतग 
तनशलु्क पाठ्य पसु्िक वापि रु १४६७५००।०० उपलव्ध गराएकोमा  पातलकाले ष्टवद्याथीले 
समर्मै पाठ्यपसु्िक पाए नपाएको सतुनन्श्चििा गरेको अनगुमन प्रतिवेदन पेश नभएको र 
पाठ्यपसु्िक ष्टविरणको लगि समेि राखेको देन्खएन । 

51.  बाल तबकास सहजकिािाः ८२।२०७६।११।२२ प्रारन्म्भक बाल तबकास सहजकिािहरुको लातग 
पाररश्रतमकमा रु १० लाख ६९ हजार खचि लेखांकन भएकोमा खचिको प्रमाण िथा कागजािहरु 
न्शक्षा शाखामा बाढी प्रबेश गरेर नि भएको पातलकाले जानकारी ददएको छ । अतभलेख पेश 
नभएको कारण खचिको र्थाथििा र्ष्टकन गनि सष्टकएन ।रु 

 

 

 

 

१०६९०००।०० 

52.  ददवा खाजा अनदुानाः १३५।२०७७।२।५ , न्शक्षा िथा मानव स्रोि ष्टवकास केतरबाट जारी 
गरीएको कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िकाका अनसुार ददवा खाजा कार्िक्रम प्राप्त भएका स्थातनर् 
िहले कार्िक्रम कार्ाितवर्न गदाि सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्मा प्रारन्म्भक बालष्टवकास कक्षा देन्ख कक्षा 
५ सम्म अध्र्र्नरि बालबातलकाको लातग खाजा उपलव्ध गराउन ष्टवद्यालर्गि ि्र्ांकका 
आधारमा ष्टवद्यालर् सञ्चालन भएको ददनलाई मार आधार मानेर अनदुान ददने व्र्वस्था तमलाउन े
उल्लेख छ ।स्थानीर् िहले ददवा खाजा उपलव्ध गरार्एका ष्टवद्यालर्को ष्टवद्याथीको दैतनक हान्जरी 
पनु्ष्िका (परीक्षामा सामेल भएकोददन समेि)को प्रतितलपी ष्टवद्यालर्का प्राधानाध्र्ापक र ष्टवद्यालर् 
व्र्वस्थापन सतमिी अध्र्क्षबाट प्रमान्णि गरार् स्थातनर् िहमा संकलन गरी संखर्ा एष्टकन भए 
पश्चाि मार थप अनदुान ददने व्र्वस्था तमलाउने उल्लेख छ । िेस्रो चौमातसकमा तनकासा गदाि 
पष्टहलो र दोस्रो चौमातसकमा तनकासा गरीएको रकमको सदपुर्ोग भएको सतुनन्श्चि गने र ददवाखाजा 
प्राप्त गने ष्टवद्याथीको संखर्ा, ष्टवद्याथीको हान्जरी ,प्रगिी प्रतिवेदन पेश गनुिपने उल्लेख छ। 
गाऊपातलकाले रु ३६ लाख ११ हजार ७००।०० बाष्टर्िक रुपमा  प्रमान्णि ष्टवद्याथी संखर्ाको 
आधारमा ददवा खाजा वापि रकम उपलव्ध गराएको छ । पतछल्नो मष्टहनाको रकम तनकासा 
गदाि अन्घल्नो मष्टहना खाजा खाने ष्टवद्याथीको संखर्ा ,हान्जरी अवस्था माग गरी रकमको सदपुर्ोग 
भएको सतुनन्श्चि गनुिपनेमा सो गरेको पार्एन ।िसथि  ददवा खाजा प्राप्त गने ष्टवद्याथी संखर्ा, 
ष्टवद्याथीको हान्जरी र सोको प्रगिी प्रतिवेदन समेि पेश गनुि पदिछ । रु......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३६११७००।०० 

53.  अतभलेख पेश नभएकोाः १६६।२०७७।०२।९८ तबभन्न तबद्यालर्हरुलाई बैशाख, जेष्ठ र 
आर्ाढको िेस्रो चौमातसक तनकासा रु १ करोड ९० लाख ४६ हजार ९९५ खचि लेखांकन 
भएको छ। उक्त खचिको मागफारम िथा न्शक्षकहरुको भरपाई बर्ािदको समर्मा न्शक्षा शाखामा 
बाष्टढ प्रबेश गरी नस्ट भएको जानकारी पातलकाबाट प्राप्त भएको छ । अतभलेख एवं प्रमाण बेगर 
बास्ितबक तनकासा रकम र्ष्टकन गनि सष्टकएन ।रु 

 

 

 

 

 

 

१९०४६९९५।०० 

54.  बष्टढ तनकासााः ८९।२०७६।११।२२,  थंष्टकडाडा आधारभिु तबद्यालर् गजरुी ८ मा अध्र्ापनरि 
न्शक्षक श्री महेतर महिो २०७६।११।१८ मा अवकाश भएकोमा फाल्गणु मष्टहना भरीको िलब 
तनकासा भएकोले १२ ददनको बष्टढ तनकासा भएको रु १५९६९।६० असूल गनुि पदिछ ।रु 

 

 

१५९६९।६० 

55.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र 
५९ मा एकीकृि सम्पन्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल 
ष्टवरौटी शलु्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ। पातलकाले पूवािधार उपर्ोग कर, तबज्ञापन कर आददबाट 
तनम्नानसुार रु १३२४११०।०० आम्दानी गरेको देन्खतछ ।सो बमोन्जमको न्शर्िकमा उठ्क्न पने 
र्थाथि आम्दानी र्ष्टकन गनि सम्झौिा लगार्िका कागजाि पेश भएन । आर् ठेक्कासग सम्बन्तधि 
महत्वपूणि कागजािहरु कार्ािलर् भवनमा बाष्टढ प्रवेश गरी बगाएकोले पेश गनि नसष्टकने जानकारी 
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पातलकाले गराएको छ।पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वन्स्थि नरहेको एवं 
बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मार कर एवं शलु्क बझु्ने पररपाटी रहेकोले पातलकाको  असलुी 
र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था देन्खएन ।रु 

िसथि आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

 

 

 

 

१३२४११०।०० 

 तस नं राजश्व न्शर्िक राजश्व आम्दानी 
१ आदमघाट लातमन्चरा सडक शलु्क ३२७५००।०० 

२ मलेख ुमहादेबस्थान सडक शलु्क ३४६९१०।०० 

३ ष्टवज्ञापन कर ६४९७००।०० 

 जम्मा १३२४११०।००  

 

56.  पातलकाको १,३,५,७ र ८ नम्बर वडा कार्ािलर्ले आम्दनी रतसदहरु लेखापरीक्षणमा पेश नभएकोले 
उक्त वडाको राजश्व असूली प्रकृर्ाको सम्बतधमा छानतबन गरी र्ष्टकन  हनु ुपदिछ। साथै तनम्न 
वडा कार्ािलर्हरुको तनम्नानसुार रकमको मार नगदी रतसद पेश भएको छ। तसफारीश िथा 
मालपोि असूलीको पूरै नगदी रतसदहरु पेश नभएकोले र्थाथि आम्दानी र्ष्टकन गनि सष्टकएन। 
िसथि वडा कार्ािलर्हरुबाट संकलन हनुे राजश्वको सम्बतधमा पातलकाले छानतबन गरी र्थाथि 
राजश्व र्ष्टकन गरी आम्दनी जनाउन ुपदिछ । 

 

 वडा नम्बर पेश भएको रतसद 
बमोन्जमको राजश्व रकम 

६ २०४८५६।३१ 

४ ७८६३३।०५ 

२ ४३६७५१।०० 

   

 

57.  दहत्तर बहत्तर शलु्क - बागमिी प्रदेशको प्रदेश आतथिक ऐन, २०७६ को दफा ९ मा ढंुगा, तगट्टी, 
बालवुा, दहत्तर बहत्तरको संकलनमा अनसुचुी ५ मा िोकीएको दरमा नघट्ने गरी शलु्क लगाईन े
र असूल गरीन ेउल्लेख छ । साथै उक्त ऐनको दफा ११ मा र्स ऐनमा उल्लेख गररएको दरहरु 
आवश्र्िाअनसुार प्रदेश सरकारले मार पररवििन गनि सक्न ेव्र्वस्था छ । र्स पातलकाले ढंुगा 
,तगष्टट्ट ,बालवुा, ग्राभेलको तबक्री िथा संकलन शलु्कको लातग तरू्निम कबोल अंक मलु्र् अतभबषृ्टर्द् 
कर बाहेक रु १० करोड १७ लाख कार्म गरी २०७६।२।३१ मा सूचना प्रकाशन गरेको 
देन्खतछ। सो बमोन्जम बोलपर पेश गने तमसान कतस्रक्सनसग रु ११ करोड ८७ लाख  ८८ 
हजार ९१७ मा २०७६।४।१ मा सम्झौिा भएको छ ।र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होराहरु 
तनम्न छनाः 

 

57.1.  अमातर् बोलपराः दिाि भएको बोलपर बमोन्जम सबैभतदा बष्टढ कबोल गने अमन कतस्रक्सनले 
रु १२ करोड १० लाख कबोल गरेकोमा धरौटी िथा बैंक ग्र्ारेन्तट पेश नभएको कारण 
मूल्र्ांकनमा समावेश नगरेको देन्खर्ो। उक्त बोलपरदािाले िोष्टकए बमोन्जमको जमानि िथा 
धरौष्टट पेश नगरेको कारण रु २२११०८३।०० घष्टटको बोलपर न्स्वकृि भएको छ । 

 

57.2.  अतग्रम भकु्तानी छुटाः बोलपरदािाले एकमषु्ठ रकम अतग्रम रुपमा बझुाएमा १० प्रतिशि छुट ददने 
प्राबधान सम्झौिामा राखेको छ । सो बमोन्जम बोलपरदािाले २०७६।४।१९ मा १० प्रतिशिले 
रु ११८७८८९२।०० छुट तलई बााँकी रु १०६९१००२५।०० पातलकाको संन्चि कोर्मा 
जम्मा गरेको देन्खतछ । 

 

57.3.  मूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर – मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर ऐन, २०५२ को अनसूुनी १ मा उल्लेख भएका सेवा 
िथा बस्ि ुिथा नेपाल सरकारले राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी कर छुट हनु ेभनी उल्लेख भएको 
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बस्ि ुिथा सेवा बाहेकका बस्िमुा मू.अ.कर छुट ददन नहनु ेव्र्वस्था छ। जस अनसुार पातलकाबाट 
प्रकृतिक श्रोि तबक्रीको लातग बतदोबस्ि भएको ठेक्कामा ष्टवक्री मूल्र्मा लाग्ने मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर 
छुट ददन तमल्ने देन्खदैन ्। िसथि पातलकाले तमसान कतस्रक्सनसग गरेको आर् ठेक्काको रु 
१०६९१००२५।०० आम्दानी गदाि १३ प्रतिशिले हनुे मूल्र् अतभबषृ्टर्द्कर रु 
१३८९८३०३।०० असूल गरेको देन्खएन। उक्त रकम मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर ऐन तनर्म 
बमोन्जमको व्र्ाज र जरीवाना सष्टहि असूल गनुि पदिछ । रु 

 

 

 

 

 

 

 

१३८९८३०३।०० 

57.4.  लक डाउन तमनाहााः सम्झौिाको शिि नम्बर ८ मा लगािार कर संकलन गनि नसष्टकएको अवस्थामा 
ठेकेदारले ठेक्का स्थगनको लातग तनवेदन ददन सक्ने व्र्बस्था छ । सो बमोन्जम ठेक्का स्थगनको 
लातग तनबेदन नददएको अवस्थामा  कार्िपातलकाको २०७७।३।३० को तनणिर् अनसुार कोरोना 
महामारी अवतधको ५८ ददनको रु १६९८८४४२।०० तमतहा ददने तनणिर् भएको छ । 
बतदाबन्तदको अवतधमा समेि पूवािधार तनमािणको कार्ि भएको र पातलकाले परीमाण खलुाई सम्झौिा 
नगरेको िथा कति परीमाण तनकासी भई सकेको हो अतभलेख नराखेको कारण ददन गणना गरी 
छुट ददन तमल्ने आधार नदेन्खएकोले छानतबन गरी असूल गनुि पदिछ । रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१६९८८४४२।०० 

57.5.  राजश्व वााँडफााँडाः  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 2074 को सातबक दफा 64 को उपदफा १, 
१(च), ३ र ४ मा ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुको दोहोरो अतधकार 
रहने, करको दर सम्बन्तधि प्रदेशले तनधािरण गरी स्थानीर् िहहरुले संकलन गरेर प्रदेश स्िरको 
कोर्मा जम्मा गने व्र्वस्था गरी बााँडफााँड हनुे गरेको तथर्ो। िर उक्त दफा संघीर् आतथिक ऐन, 
2075 द्वारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर स्थानीर् िहहरुले तगट्टी, ढंुगा, बालवुा तबक्री 
गरी प्राप्त रकम आफ्नो संन्चि कोर्मा जम्मा गने ब्र्बस्था गरेको छ । र्सै सम्बतधमा बागमति 
प्रदेश सरकारको प्रदेश आतथिक ऐन २०७६ को दफा ९ मा संघीर् काननुसंग बान्झने गरी ढंुगा, 
तगटी, बालवुा दहत्तर बहत्तरको शलु्क असलुी र बााँडफााँड सम्बतधी  ब्र्बस्था गरेको छ । बागमिी 
प्रदेश आतथिक ऐन २०७६ को दफा ९(५) अनसुार तगट्टी ढंुगा बालवुा वापि संकतलि करको 
चातलस प्रतिशि प्रदेश सन्ञ्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने व्र्वस्था छ । र्सैगरी संघीर् मतरीपररर्द्ले 
ढंुगा, तगट्टी, बालवुा उत्खन्न, तबक्री िथा व्र्वस्थापन सम्बतधी मापदण्ड, 2077 जारी गरी तगट्टी 
ढंुगा बालवुा तबष्टक्रबापिको राजस्व स्थातनर्ले सङ्ककलन गरी प्रदेश र स्थातनर् िह बीच क्रमशाः 
४० र ६० प्रतिशि हनुेगरी बााँडफााँड गने ब्र्बस्था गरेको छ । जनु स्थातनर् सरकार सञ्चालन 
ऐनको दफा ६२(क) तबपररि देन्खतछ । नेपालको संष्टवधानको अनूसूची ९ को बदुााँ नम्बर ६ र 
१४ मा प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त रोर्ल्टीलाई संघ, प्रदेश र स्थातनर् िहको अतधकारको साझा 
सूचीमा समावेश गरेको छ । संतबधानमा प्रदेश र स्थातनर् िहको मार साझा अतधकार रहने गरी 
सूचीको व्र्वस्था गरेको छैन । 
र्स पातलकाले तगट्टी ढंुगा बालवुा तबष्टक्रबाट र्सबर्ि रु १० करोड ६९ लाख १० हजार ०२५ 
प्राप्त गरेकोमा बााँडफााँड गरेको छैन । तगट्टी ढंुगा बालवुा तबष्टक्रबाट प्राप्त हनुे राजस्व बााँडफााँड 
सम्बतधी काननु िजूिमा गदाि संबैधातनक व्र्वस्था समेिलाई मध्र्नजर राखेर संघीर् काननुसंग 
नबान्झने गरी स्पि कानूनी व्र्वस्था गने र सो को आधारमा राजस्व संकलन िथा बााँडफााँड 
गनुिपदिछ । 

 

 • उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  
58.  हेभी र्न्क्वपमेण्टको प्रर्ोग M साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म 

(९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनुे तनमािण कार्िमा डोजर, एक्साभेटर, 
लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी मेन्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्ने व्र्वस्था छ । सो तनर्मावलीको 
प्रतिबतधात्मक वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदािको समर्मा हेभी मेन्शन प्रर्ोग गनुिपने जष्टटल 
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प्रकृतिको कार्ि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररशमा साविजतनक 
तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा मेन्शन प्रर्ोग गनि सष्टकने उल्लेख छ । त्र्स्िै साविजतनक खरीद 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१०) मा उपभोक्ता सतमतिले आफूले पाएको काम आफै 
सम्पन्न गनुि पने र कुनै तनमािण व्र्वसार्ीबाट गराउन नसष्टकने व्र्वस्था छ। गाउाँपातलकाले 
देहार्का सडक तनमािण कार्िको लातग उपभोक्ता सतमतिसाँग सम्झौिा गरेको र  ति कामहरुमा 
डोजर.लोडर, एक्साभेटर जस्िा हेतभ मेन्शनहरु प्रर्ोग गरी उपभोक्ता आफैं ले नगरी तनमािण 
व्र्वसार्ीबाट गरार् डोजर / एक्साभेटर भाडा वापि रु २३५४६२४३।०० र मेतसन प्रर्ोगमा 
र्तधन बापि रु २००८५३६७।०० समेि रु ४३६३१६१०।०० भकु्तानी गरेको उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले पेश गरेको खचिका ष्टवल भपािईबाट देन्खर्ो । र्सरी तनर्ममा 
भएको व्र्वस्था तबपरीि जष्टटल प्रकृतिको कार्ि उपभोक्ता सतमतिसंग सम्झौिा गरी तनमािण 
व्र्वसार्ीबाट कार्ि गराएकोले तनर्म सम्मि देन्खएन । र्स सम्बतधमा देन्खएका थप व्र्होराहरु 
तनम्न छनाः 

तस  
नं 

कार्ािलर्बाट उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी  उपभोक्ता सतमतिले भकु्तानी गरेको ईतधन खचि भाडा 
ईतधन 
अनपुाि 

गो.भौ.नं तमति उपभोक्ता सतमति भकु्तानी आपूतििकिाि मेन्शन भाडा 
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२१६७४४ ५६/४४ 

१६ ११७-०७६।१०।२६ तसमडांडा ग्र्ाङराङ हुंदै च्र्ाङ्ली 
सडक 

७००००० डााँफे कतस्रक्सन एण्ड सप्लार्सि प ्

तभमसेन आर्ल सप्लार्सि 
३७६२९० 

 
३१६२६० ५४/४६ 
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१७ ३४९-०७७।१।२९ तिनघरे सानोडांडा सडक ३००००० डााँफे कतस्रक्सन एण्ड सप्लार्सि 
तभमसेन आर्ल सेतटर 

१९६६२० 

 

 

१७०४४९ ५४/४६ 

१८ ५२८-०७७।३।५ तभरखकि  सानोबाङ्गे सडक १०००००० डााँफे कतस्रक्सन एण्ड सप्लार्सि 
तभमसेन आर्ल सेतटर 

६१३८१३ 

 

 

४२१८७५ ६०/४० 

१९ ५६७-०७७।३।९ डोलभतज्र्ाङ थोरे तड सापकोटा 
गाउाँ पकुुना सडक 

५००००० डााँफे कतस्रक्सन एण्ड सप्लार्सि  
तभमसेन आर्ल सेतटर 

२९३८११ 

 
२१०९३७ ५८/४२ 

२० १३८-०७६।११।११ डाडा पछुार गलनटार सडक २००००० जगदम्वा कतसरक्सन 

ष्टवहानी रेडसि 
१३७३५१ 

 
११२८५८ ५५/४५ 

२१ १०३-०७६।१०।२० वडा नं ४ बाटो ममिि ८००००० जगदम्वा कतस्रक्सन  
ष्टवहानी रेडसि प्राली 

५६०५१७ 

 
३५२५६० ६१/३९ 

२२ २३९-०७६।१२।२ न्चउरीखकि  गैरीगाउाँ चौकी 
भञ्जर्ाङ सडक 

७००००० जगदम्वा कतस्रक्सन  
ष्टवहानी टेिसि 

३३८९०६ 

 
१३२२१० ७२/२८ 

२३ ५६३-०७७।३।९ घटे्टखोला न्घतसङ गाउाँ प्र्ाखु 
सडक 

४००००० जगदम्वा कतस्रक्सन 

ष्टवहानी रेडसि प्रातल 
२२९१६४ 

 
१७०७९९ ५७/४३ 

२४ ४१९-०७७।२।२ सतनटार गहुाँखोला सडक ६००००० जगदम्वा कतस्रक्सन 

ष्टवहानी कतस्रक्सन 
३३०५५० 

 
२७७५४८ ५४/४६ 

२५ ४२७-०७७।२।२ भतुमढुङ्गा धौतसरा सडक ४००००० जगदम्वा कतस्रक्सन 

ष्टवहानी रेडसि प्रातल 
२२९१६४ 

 

१७०७९९ ५७/४३ 

२६ २६-०७६।८।१३ वडा नं ५ शाखा सडक ममिि ७००००० जर्मािा ष्टपण्डेश्वरी कतस्रक्सन 

केदारेश्वर आर्ल प्रातल 
४२५१०६ ४०२४८५ ५१/४९ 

२७ २३५-०७६।१२।२ िदुीखोला गदाल रान्क्सङ्ग हष्टटर्ा 
सडक 

९८६४३४ जर्मािा ष्टपण्डेश्वरी कतस्रक्सन 

तभमसेन आर्ल सेतटर 
३९०५२८ 

 

 

४१७८४५ ५२/४८ 

२८ ३३७-०७७।१।२८ बाघखोर दोभाने सडक तनमािण ५००००० जर्मािा ष्टपण्डेश्वरी कतस्रक्सन 

एभरेि फ्रू्ल सेतटर 
२४७२२१ 

 

 

२३७४६३ ५१/४९ 

२९ ३८५-०७७।२।१ मलुाखकि  डोल भंज्र्ाङ च्र्ांङ्ली 
सडक 

१०००००० जर्मािा ष्टपण्डेश्वरी कं 

धाददङ आर्ल रेड तड. 
५१०५३४ ३७८२५० ५७/४३ 

३० ४०९-०७७।२।२ देउराली ष्टवशवारी कातले सडक ५००००० जर्मािा ष्टपण्डेश्वरी कतस्रक्सन 

केदारेश्वर आर्ल प्रातल 
२५०१८२ 

 

 

२३५१६१ ५२/४८ 

३१ ४१३-०७७।२।२ बाघखोर धोष्टवखोला केउरेनी 
ठूलोपोखरी पक्की नाला 

१७४२४५३ जर्मािा ष्टपण्डेश्वरी कतस्रक्सन 

धाददङ आर्ल रेड तड. 
८६८५१८ 

 

 

९३५५०० ४८/५२ 

३२ ५३६-०७७।३।७ अमले च्र्ाङली सडक तनमािण ११४०००० जर्मािा ष्टपण्डेश्वरी कतस्रक्सन प्रातल 

धाददङ आर्ल रेड एण्ड तड.  
२१३५७० 

 

 

२०४७५० ५१/४९ 

३३ ५८१-०७७।३।१० फेदी थाम भतज्र्ाङ सडक २०००००० जर्मािा ष्टपण्डेश्वरी कतस्रक्सन प्रातल 

केदारेश्वर आर्ल प्रातल 
९००५०२ 

 

 

८१३५२० ५३/४७ 

३४ ३०५-७६।१२।१० सोिीखोला बरेछाप मड्कीला 
सडक 

१०००००० रोर्ल र्मरान कतस्रक्सन प्रातल 

तभमसेन आर्ल स्टोर 
२०३४०० 

 

 

२०४५३९ ५०/५० 

३५ ३५९-०७७।१।३० छष्टवसे माने भञ्जर्ाङ सडक ४००००० रोर्ल र्मरान कतस्रक्सन  
ष्टवहानी रेडसि 

२०३४०० 

 
१७६५२८ ५४/४९ 

३६ ३८१-०७७।२।१ ररमालटार पञ्चकतर् स्र्ामैडाडा 
सडक 

५००००० रोर्ल र्मरान कतसरक्सन 

अम्लेश्वर आर्ल सेतटर 
२४५२१० 

 

 

२१२५८९ ५४/४६ 

३७ ५००-०७७।३।१ मानेडांडा ढोडेनी सडक ५००००० रोर्ल र्मरान कतस्रक्सन 

ष्टवहानी रेडसि प्रातल 
२४६९८९ 

 

 

२१४३८२ ५४/४९ 

३८ ६०५-०७७।३।१५ तमलनटार चतुलभार सडक २५००००० रोर्ल र्मरान कतस्रक्सन 

अम्लेश्वर आर्ल सेतटर 
४६६२३८ 

 

 

३७५३८८ ५५/४५ 

३९ ४६७-०७७।२।२२ ३ नं चक्रपथ जोड्ने सडक २०००००० तनलकण्ठ तनमािण सेवा एण्ड 
सप्लार्सि 
ष्टवहानी रेडसि प्रातल 

१०५९२६२ 

 

 

 

८८८१५६ ५४/४६ 

४० ४६९-०७७।२।२२ हष्टटर्ा ओडारे वान्ल्संह नाष्टङ्गखोर 
भतज्र्ाङ सडक 

३००००००  तनलकण्ठ तनमािण सेवा एण्ड स. 
ष्टवहानी रेडसि प्रातल 

९४९३१३ 

 

 

८३५८९३ ५३/४७ 
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४१ ४७१-०७७।२।२२ वाल्सीङ नागी बिासे  सडक ६०००००  तनलकण्ठ तनमािण सेवा एण्ड स. 
ष्टवहानी रेडसि प्रातल 

३१७३०४ 

 

 

२६८५८१ ५४/४६ 

४२ ९३-०७६।१०।१३ मजवुा पाखुरे सप्त कतर्ा देष्टवथान 
सडक स्िरउन्निी 

२२८६६२१ रष्टवन एण्ड सष्टवन कतस्रक्सन प्रातल 

बैरेनी आर्ल स्टोर 
१८७१२८० 

 

 

९९७४७३ ६५/३५ 

४३ ५०८-०७७।३।२ मजवुा पाखुरे सप्त कतर्ा देष्टवथान 
सडक 

२६३१९८९ रष्टवन एण्ड सष्टवन कतस्रक्सन प्रातल 

अम्लेश्वर आर्ल स्टोर 
१४१६३४२ 

 

 

११७६९८१ ५५/४५ 

४४ ५३२- ०७७।३।५ परुानो गाउाँ ढुडपानी महादेव खकि  
सडक 

२०००००० रष्टवन एण्ड सष्टवन कतस्रक्सन प्रातल 

अम्लेश्वर आर्ल स्टोर 
१०९४०६६ 

 

 

८९९९९० ५५/४५ 

४५ ५२४-०७७।३।४ वडा नं १ शाखा सडक ममिि ८७४४२६ िारा कतस्रक्सन 

ष्टवहानी रेडसि प्रातल 
४६९६३९ 

 
३२२३८१ ५३/४७ 

४६ २४-०७६।८।१३ वडा नं ६ शाखा सडक ममिि १०००००० सतमर एण्ड ब्रदशि 
तभमसेन आर्ल सेतटर 

५००३६४ 

 
४७७००० ५१/४९ 

४७ २१४-७६।११।२२ वडा नं ३ शाखा सडक ममिि ६००००० एस.एस र्न्तजतनर्ररङ 

ष्टवहानी रेडसि प्रातल 
३८१९४० 

 
२४५९९८ ६१/३९ 

४८ २२२-७६।११।२८ कोलेचौर तिलवारी सडक ५००००० क्र्ाररसा कतस्रक्सन 

वैरेनी आर्ल स्टोर 
२९०३१९ 

 
१८१८०३ ६१/३९ 

४९ ४६५-०७७।२।२२ वडा नं ८ शाखा सडक ममिि ८००००० रू्तनक डभलपमेण्ट कतस्रक्सन एण्ड 
स. 
अम्वे आर्ल्स धाददङ 

४१७६२० 

 
३५८४६६ ५४/४६ 

  जम्मा   २३५४६२४
३ 

२००८५३६
७ 

५४/४६ 

 
58.1.  प्रतिस्पधाि बेगर खरीदाः  साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा र्स ऐन अतिगिि 

बनेको तनर्म बमोन्जम खररद गदाि प्रतिस्पधाि तसतमि हनुे गरी टुक्रा टुक्रा गरी खरीद गनि नहनुे 
व्र्वस्था छ ।त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५(१क) मा पााँच लाख 
रुपर्ााँसम्म लागि अनमुान भएको तनमािण कार्ि मार सोझै खररद गनि सष्टकने व्र्वस्था छ । 
पातलकाबाट  तबतभन्न ४९ सतमतिहरुसग सम्झौिा भई सतमतिहरुले तबना प्रतिस्पधाि तनमािण 
व्र्वसार्ीहरुबाट सोझै सम्झौिा गरी तबतभन्न सडक तनमािणको लातग मेतसन भाडा रु 
२३५४६२४३।०० र मेतसन सञ्चालनको लातग ईतधन खचि रु २००८५३६७।०० समेि रु 
४३६३१६१०।००  भकु्तानी गरेको देन्खर्ो ।उपभोक्ता सतमतिसग सम्झौिा गरी थोरै समर्मा 
धेरै परीमाणको कार्ि गनि सष्टकने मेतसनर्द्ारा माटो कष्टटङ गरी कच्ची बटो बनाउन ेकार्ि तबना 
प्रतिस्पधाि तनमािण व्र्वसार्ी माफि ि गरी भकु्तानी गने कार्ि तनर्तमि र तमिव्र्र्ी देन्खएन । 

 

 

 

58.2.  सडक तनमािणमा ईतधन खचिाः खचि गदाि न्स्वकृि नर्रम्सि र स्थाष्टपि मापदण्ड बमोन्जम गनुि पदिछ 
। उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको तबल भरपाई परीक्षण गदाि सडक तनमािणको क्रममा भएको कुल 
खचिमा मेतसन भाडाको िलुनामा ईतधन खचिको अनपुाि बष्टढमा ५२ देन्ख घष्टटमा २८ प्रतिशि 
रहेको देन्खतछ ।और्ि ईतधन खचि ४६ प्रतिशि देन्खतछ । र्सै पातलकाको तसमानामा जोतडएको 
बेतनघाट रोराङ गााँउपातलकाको सडक तनमािणमा भएको मेतसन भाडा सष्टहिको कुल खचिको िलुनामा 
और्ि ईतधन खचि ४० प्रतिशि रहेको देन्खर्ो । 

िसथि र्सै पातलकाको न्चउरीखकि  गैरीगाउाँ चौकी भञ्जर्ाङ सडक तनमािण उपभोक्ता सतमतिले दाबी 
गरेको २८ प्रतिशि ईतधन खचिको अनपुािलाई ष्टहसाब गदाि ४९ सतमतिहरुले और्ि ईतधन खचि 
१८ प्रतिशिले रु ७८५९४९१।०० बढी दातब गरेको देन्खतछ ।साथै बेतनघाट रोराङ 
गााँउपातलकाको िलुनामा ६ प्रतिशिले रु २६१९८३०।०० ईतधनमा बष्टढ खचि दातब गरेको 
देन्खतछ ।मेतसन खपि वा सञ्चालनको अनपुािमा ईतधन खचि बराबर हनु ुपनेमा घष्टट बष्टढ गरर 
दातब गनि तमल्ने देन्खएन । िसथि ईतधन खचिको न्स्वकृि नमिस ्वा मापदण्ड पेश गनुि पदिछ । 
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58.3. मूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर कट्टी – आतथिक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी कार्ािलर्ले 
२०७६।२।१६ देन्खको ठेक्का वा करार अतिगििको भकु्तानीमा मू.अ.कर रकमको ५० प्रतिशि 
सम्बतधीि राजस्व शीर्िकमा र बााँकी ५० प्रतिशि सम्बतधीि फमिलाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख 
छ । िर पातलकाले मातथ उल्लेख भए बमोन्जमका १३ तनमािण व्र्वसार्ीहरुलाई ४९ उपभोक्ता 
सतमतिहरु माफि ि मेतसन भाडा बापि रु २३५४६२४३।०० भकु्तानी गदाि मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर 
रु २७०८८६०।००  भकु्तानी भएकोमा तनर्मानसुार ५० प्रतिशि रकम रु. १३५४४३०।०० 
कट्टी गरी राजस्व दान्खला नगरी तनमािण व्र्वसार्ीलाई न ै भकु्तानी ददएको देन्खतछ । िसथि 
उल्लेन्खि तनमािण व्र्वसार्ीहरुलाई अतर् उपभोक्ता सतमतिहरु माफि ि भएको भकु्तानी समेि खोन्ज 
गरी पातलकाले गरेको कुल भकु्तानी र्ष्टकन गरी मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर सम्बन्तधि राजश्व न्शर्िकमा 
दान्खला भएको प्रमाण पेश गनुि पदिछ ।रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१३५४४३० 

 तस नं गो.भौ.नं  उपभोक्ता 
सतमति संखर्ा 

आपूतििकिाि मेन्शन भाडा मलु्र् अतभबृष्टर्द्कर 

१ ६२,९१,९७,४०५,४०७,४१५,४२३
,४७३,४८४,५५९ 

१० रणकाली कतस्रक्सन 

 

४३३८०९२ 

 

४९९०७३ 

२ ७२,१८४,३७२,३७६,३९३ ५ आकास भैरव कतस्रक्सन एण्ड स. 
ष्टवहानी रेडसि प्रा.तल 

१९६३११८ 

 

 

२२५८४५ 

३ ११७,३४९,५२८,५६७, ४ डााँफे कतस्रक्सन एण्ड सप्लार्सि  १४८०५३४ १७०३२७ 
४ १३८,१०३,२३९,५६३,४१९,४२७ ६ जगदम्वा कतसरक्सन १८२५६५२ २१००३१ 
५ २६,२३५,२३७,३८५,४०९,४१३, 

५३६,५८१ 

८ जर्मािा ष्टपण्डेश्वरी कतस्रक्सन ३८०६१६१ ४३७८७७ 

६ ३०५,३५९,३८१,५००,६०५, ५ रोर्ल र्मरान कतस्रक्सन प्रातल १३६५२३७ १५७०६३ 
७ ४६७,४६९,४७१ ३  तनलकण्ठ तनमािण सेवा एण्ड 

सप्लार्सि 
२३२५८७९ २६७५७९ 

८ ९३,५०८,५३२ ३ रष्टवन एण्ड सष्टवन कतस्रक्सन प्राल ४३८१६८८ ५०४०८८ 
९ ५२४-०७७।३।४ १ िारा कतस्रक्सन ४६९६३९ ५४०२९ 
१० २४-०७६।८।१३ १ सतमर एण्ड ब्रदशि ५००३६४ ५७५६४ 
११ २१४-७६।११।२२ १ एस.एस र्न्तजतनर्ररङ ३८१९४० ४३९४० 
१२ २२२-७६।११।२८ १ क्र्ाररसा कतस्रक्सन २९०३१९ ३३४०० 
१३ ४६५-०७७।२।२२ १ रू्तनक डभलपमेण्ट कतस्रक्सन  ४१७६२० ४८०४४ 
  जम्मा  २३५४६२४३ २७०८८६० 

 

59.  डीपीआर खचि – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर 
लगार्िको अध्र्र्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुि पदिछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बर्ि वापचलुी पर्िटन 
गतिब्र् तबकास कार्िक्रमको संभाब्र्िा अध्र्र्न कार्ि परामशिदािा श्री साउथ एतसर्न कतसल्टेतट 
प्रा लीबाट गराई रु ४ लाख ९६ हजार खचि लेखेकोमा प्रतिवेदन प्राप्त गरको छैन ।रु 

 

 

 

४९६०००।०० 

59.1.  र्स्िो अध्र्र्न कार्ि गराउाँदा लाग्ने खचिको लागि अनमुान िर्ार गदाि कुनै आधार नतलई स्वीकृि 
बजेट बमोन्जमकै रकम खचि गरेको उपर्कु्त देन्खएन। डी.पी.आर.िर्ार गदाि गाऊाँ पातलकाको 
प्राष्टवतधक जनशन्क्त प्रर्ोग नगनािको कारण स्पि गदै आगामी ददनमा गाऊाँ पातलकाको प्राष्टवतधक 
जनशन्क्तबाट र्स्िो कार्ि गराउन ुपदिछ । साथै र्सरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोजनाहरु 
कार्ाितवर्नमा गएको समेि नदेन्खएकोले खचिको साथिकिा समेि देन्खएन । 

 

60.  और्धी खररद – पातलकाले और्तध खररदमा देहार् बमोन्जम खचि गरेको छ । र्स सम्बतधी 
देन्खएको व्र्होराहरु तनम्नानसुार छनाः 

 

 तस नं भौ नं, तमति आपूििक रकम  न्शर्िक 
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१ ११।२०७६।७।१८ मेतडजोन मेतडतसन कतसनि ८३९७९५।०० तबर्र्गि स्वास््र् 

२ १५।२०७६।७।२८ काठमाण्डौ आरू्बेद तडन्स्रव्रू्टसि ३३८५००।०० तबर्र्गि स्वास््र् 

३ ४६।२०७६।१२।२६ जनष्टप्रर् मेतडतसन कतसनि ११३१५३०।०० तबर्र्गि स्वास््र् 

४ ७२।२०७७।३।२३ सेतिदेष्टव जनरल ष्टवन्जनेस ४०००००।०० तबर्र्गि स्वास््र् 

५ ९०।२०७६।१२।२ काठमाण्डौ आरू्वेद तडस्रीव्रू्टसि ४२३४६२।०० आरू्वेद 

६ २४२।२०७७।३।२६ रू्तनष्टट स्वास््र् सहकारी संस्था तल समेि  ५०५०००।०० शसिि चालू 
७ २४३।२०७७।३।२६ आरू् फामेसी १५००००।०० शसिि चालू 
८ २५०।२०७७।३।२८ सादुिल फामेसी ४८०००।०० शसिि चालूर 
  जम्मा ३८३६२८७।००   

60.1.  खररद गरेका और्तधहरुको उत्पादक कम्पनी  र  मूल्र् राष्टिर् परपतरकामा प्रकाशन भएको 
नदेन्खएको । 

 

60.2.  आपूतिि हनुे और्तध डव्ल.ुएच.ओ. सष्टटफर्ड हनुपुने और्तधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद 
समाप्त तमति उल्लेख गरी सम्बन्तधि ष्टवर्र् ष्टवज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त 
और्तध तबक्रीको लातग होर्न खलुाएको प्रमाण समावेश नभएको । 

 

60.3.  आपूतिि भएका और्धी एंवम सन्जिकल समान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेशीष्टफकेशन अनसुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारण और्तधको गणुस्िर र म्र्ाद सम्बतधमा र्ष्टकन गनि सष्टकएन । 

 

60.4.  और्तधको न्जतसी ष्टकिावमा आम्दानी बााँध्दा खररद गरेको र न्जल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको 
खलु्ने गरी व्र्वन्स्थि रुपमा आम्दानी बााँध्ने नगरेको, 

 

60.5.  और्तधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपनेमा एकमिु घटाउने गरेको ।  
 िसथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको ष्टववरण अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको गणुस्िर अनसुारकै और्तध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद 
गररएको और्तधको ष्टववरण खलु्ने गरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथिक वर्िको अतत्र्मा बांकी रहेको 
और्तधहरु न्जम्मेवारी न्जतसी अतभलेख व्र्वन्स्थि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

 सामान्जक सरुक्षािफि   
61.  सामान्जक सरुक्षािफि  बढी तनकासा – सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िष्टवतध, २०७५ ले 

लाभग्राहीको नाम दिाि , नवीकरण  र लगि कट्टा िोष्टकएको तमति तभरै गरी पररचर्पर अतनवार्ि 
रुपमा नवीकरण गनुि पने व्र्वस्था छ । सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरणको लातग प्रत्रे्क बर्ि 
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 सूचना प्रणालीमा प्रष्टविी गरर अधावतद्यक गने न्जम्मेवारी सामान्जक 
सरुक्षाको अन्खिर्ारी पाउन ेसम्वन्तधि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ।  
र्स पातलकाले लाभग्राहीको लगि अद्यावतधक नगरी एउटै चौमातसकमा एकै व्र्न्क्तको नाममा 
दोहोरो तनकासा हनुे गरी दोहोरो खचि लेखेको, मतृ्रू् भर्सकेका लाभग्राहीको लगि कट्टा नगरी िथा 
पेन्तसलले मतृ्रू् जनाएिा पतन तनकासा गरी बढी खचि गरेका छन । िसथि पातलकाले लाभग्राही 
लगि अद्यावतधक गरी तनम्नानसुार बढी खचि लेखेको रकम असूल हनु ुपदिछ ।साथै अतर् नपाउने 
व्र्क्तीहरुलाई पतन र्सरीनै रकम तनकासा भए नभएको पातलकाले पनुाः छानतबन गरी र्ष्टकन िथा 
असूल हनु ुपदिछ । रु... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३१४०००।०० 

 तस नं वडा नं.  
नाम ष्टकतसम  रकम 

१ न्चर बहादरु पन्ण्डि जेष्ठ नागररक २४००० 
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२ ज्ञान बहादरु घतिि जेष्ठ नागररक २४००० 

३ बधुलक्ष्मी िामाङ जेष्ठ नागररक ३३००० 

४ भक्त बहादरु िामाङ जेष्ठ नागररक ३३००० 
५ मान बहादरु िामाङ जेष्ठ नागररक ३३००० 
६ मान बहादरु िामाङ जेष्ठ नागररक ३३००० 
७ सतच मार्ा िामाङ मष्टहला २७००० 
८ सान ुकान्तछ िामाङ मष्टहला २७००० 
९ श्रीमार्ा शे्रष्ठ मष्टहला २४००० 
१० ठुतलमार्ा घतिि  मष्टहला २४००० 
११ ठुतल राई मष्टहला २४००० 
१० कातछा सनुवुार दतलि जेष्ठ नागररक ८००० 
  जम्मा ३१४००० 

62.  तनन्श्क्रर् लाभग्राष्टहाः पातलकाले गि बर्ि सम्म नगदै सामान्जक सूरक्षा भत्ता ष्टविरण गरेको 
तनम्नानसुारका वडाहरुमा चाल ुआतथिक बर्ि २०७७।७८ मा बैंक माफि ि रकम तबिरण गनि 
शरुुवाि गरेको देन्खर्ो। पातलकाबाट प्राप्त तबबरण अनसुार आतथिक बर्ि २०७६।७७ सम्म नगदै 
तबिरण गरेको देखाएका तनम्नानसुारका लाभग्राष्टहले लेखापरीक्षण अवतध २०७८ बैशाख सम्म 
बैंक खािा खोलेको देन्खएन। िसथि तनम्नानसुारका लाभग्राष्टहहरु तनन्श्क्रर् लाभग्राष्टह देन्खर्ो। 
नगद रकम बझु्ने िर बैंक खािा नखोल्ने तनन्श्क्रर् लाभग्राष्टहलाई आतथिक बर्ि २०७६।७७ मा 
नगद रकम बझुाई खचि लेखेको सम्बतधमा छानतबन गरी वास्ितबक लाभग्राष्टह भए नभएको र्ष्टकन 
गनुि पने देन्खर्ो ।रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६६००००।०० 

 तस नं वडा नं नाम ष्टकतसम नागररकिा नम्बर रकम 

१ ४ तभममार्ा िामाङ्नी जेष्ठ नागरीक ३।३२०९ ३६००० 

२ ४ न्जि बहादरु िामाङ जेष्ठ नागरीक ४३३४ ३६००० 

३ ४ तमठु कुमारी िामाङ जेष्ठ नागरीक ५३६९ ३६००० 

४ ४ सेिलुाल िामाङ जेष्ठ नागरीक ३।५६३७ ३६००० 

५ ४ फुलमार्ा िमाङ जेष्ठ नागरीक ११ ३६००० 

६ ४ सतिमार्ा चेपाङ एकल २६१।९४८ २४००० 

७ ४ शनु्शला िामाङ एकल ३।४५५७ २४००० 

८ ४ सविन्जि प्रजा जेष्ठ नागरीक ३०९९ ३६००० 

९ १ पूणि कुमारी ररजाल जेष्ठ नागरीक १३६२ ३६००० 

१० १ तबष्ण ुकुमारी खरेल एकल ३।७५४३ २४००० 

११ १ तमठु सनुार एकल २६१।३६९५३ २४००० 

१२ ३ तभम ब िामाङ जेष्ठ नागरीक १२५३० ३६००० 

१३ ३ ठुतलमार्ा प्रजा जेष्ठ नागरीक ११७५१ ३६००० 

१४ २ धाम नारार्ण सोनार जेष्ठ नागरीक ६२ ३६००० 

१५ २ एक मार्ा कंडेल जेष्ठ नागरीक ३१७४८१ ३६००० 

१६ २ न्जव नारार्ण कंडेल जेष्ठ नागरीक ५९ ३६००० 

१७ २ काली साकी जेष्ठ नागरीक २६१।३०३५९ ३६००० 

१८ २ लक्ष्मी देवी कंडेल जेष्ठ नागरीक ३१७१३८ ३६००० 

१९ २ ष्टवष्णमुार्ा कंडेल जेष्ठ नागरीक ४१७।१३४ ३६००० 

२० २ रञ्जना दवुाल एकल ११०६० २४००० 

 



28 

 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

  जम्मा   ६६००००  
 ष्टवपद् व्र्वस्थापन  

63.  कार्ि र्ोजना - ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा 
ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् ष्टवपद् 
व्र्वस्थापन सतमतिको काम, कििव्र् र अतधकारमा पररर्द्/कार्िकारी/प्रदेश ष्टवपद् व्र्वस्थापन 
कार्िकारी सतमतिबाट स्वीकृि एकीकृि क्षेरगि नीति िथा कार्िक्रम अनरुुप हनुे गरी स्थानीर् 
ष्टवपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुिमा गरी कार्ाितवर्न गने, बजेट ष्टवतनर्ोजन गनि लगाउने, सबै पक्षको 
समतवर् र संलग्न गराउने, ष्टवपद् पूवि िर्ारी िथा प्रतिकार्ि सतमति गठन गने, प्रभाष्टवि क्षेरमा 
उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोन्जम कार्ि गरे/नगरेको अनगुमन गने, ष्टवपद् सूचना प्रणाली 
ष्टवकास र सञ् चालन, ि्र्ाङ्क अद्यावतधक गने, ष्टवपद् घरपररवारको पष्टहचान गने, कमिचारी क्षमिा 
अतभवृष्टर्द्को व्र्वस्था र कार्िक्रम सष्टहिको कार्िर्ोजना िर्ारी गरी लागू गने/गराउन सम्बतधी 
व्र्वस्था छ। पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोष्टकएका कार्िहरू गरेको पार्एन । ऐन िथा 
तनर्मावलीको पालना गनुि/गराउन ुपदिछ ।  

 

64.  ष्टवपद् व्र्वस्थापन कोर् – ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 
२३(१४) मा ष्टवपद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा ष्टवपद् व्र्वस्थापन कोर् रहने र 
कोर्मा रहने रकम िथा कोर्को सञ् चालन सम्बतधी व्र्वस्था सम्बन्तधि स्थानीर् िहले बनाएको 
तनर्ममा िोष्टकएबमोन्जम हनुे व्र्वस्था छ। पातलकाको तबपद ब्र्वस्थापन कोर्मा रु 
१०८१७९३२।६६  आम्दानी भई कोरोना तनर्तरण कार्िमा रु. ३९२५४६४।०० खचि गरी 
बााँकी रु. ६८९२४६८।६६ देन्खतछ । र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होराहरु तनम्न छनाः 

 

65.  कोरोना तनर्तरण खचिाः आतथिक कार्ितबतध िथा ष्टवन्त्तर् उत्तरदाष्टर्त्व तनर्मावली, २०७७ को 
तनर्म ३९(१) मा सरकारी रकम खचि गदाि वजेट िथा कार्िक्रमको तसमा तभर रष्टह खचि गनुि पने 
व्र्वस्था छ। कार्ािलर्बाट प्राप्त तबबरण अनसुार कोतभड १९ तनर्तरणमा तबपद व्र्वस्थापन 
कोर्बाट राहि िथा क्वारेन्तटन व्र्वस्थापन लगार्िमा रु ३९ लाख २५ हजार ४६४ िथा 
गााँउपातलका चालबुाट स्वास््र्कमी िथा जनशक्तीको सषु्टवधामा रु १५४६५२७।०० समेि कुल 
रु ५४७२१७३।०० खचि भएको छ । कोरोना तनर्तरण खचिमा देन्खएका अतर् व्र्होराहरु 
तनम्न छनाः 

 

 तस नं खचिको तबबरण रकम कुल खचिको 
िलुनामा प्रतिशि 

१ स्वास््र्कमी लगार्ि जनशक्ती सषु्टवधा 
चालबुाट 

१५४६५२७।०० २८.२६ 

२ और्तध एवं स्वास््र् उपकरण खररद (थमिल गन ७ 
थान प्रति गोटा ८ हजार समेि) 

२०८८२०।०० ३.८२ 

३ आऐसोलेसन क्वारेन्तटन तनमािण  १०५०००।०० १.९२ 
४ उपचार व्र्वस्थापन ५००००।०० ०.९१ 
५ खाध्र्ान्न राहि ३२२५३३९।०० ५८.९४ 
६ अतर् राहि ३३६३०५।०० ६.१५ 
 जम्मा ५४७२१७३।०० १००.००  

 

65.1.  साविजतनक खरीद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ८५ बमोन्जम रु ५ लाख तभरको मालसामान 
मार सोझै खररद गनि सष्टकने व्र्वस्था छ। सो तबपरीि पातलकाले खतुस सप्लार्सिबाट िौल 
नखलेुको १ हजार बोरा चामल प्रति बोरा १४०० को दरले समेि दाल, ननु, िेल लगार्ि रु २५ 
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लाख ०८ हजार को खरीद गरेको छ। तमिव्र्र्ीिवरले गणुस्िररर् राहि सामग्री खररद गनुि 
पदिछ । 

65.2.  खचि रकम मध्रे् २८.२६ प्रतिशि स्वास््र्कमी िथा कमिचारीहरुको भत्ता िथा सषु्टवधामा खचि 
भएको छ ।कार्ािलर्बाट प्राप्त तबबरण अनसुार २०७७ आर्ाढ मसाति सम्ममा ७९ जनाको 
ष्टपतसआर पररक्षण गरेकोमा २ जनामा कोरोना पोजेष्टटभ देन्खएको छ । सो बमोन्जम प्रति पररक्षण 
रु १५५७७।०० र प्रति संक्रतमि रु ७७३२८६।०० खचि भएको देन्खतछ। सेवा सषु्टवधा िथा 
भत्तामा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गरी संक्रतमि िथा तबरातमहरुको उपचार िथा सेवा प्रवाहमा अतधकिम 
खचि गनुि पदिछ । 

 

 धरौटीाः  
66.  ष्टफिािाः तनम्न तनमािण व्र्वसार्ीहरुलाई ममिि संभार अवतध खलुाएको अतभलेख,  कर चकु्ता प्रमाण 

पर िथा कार्ि सम्पन्न प्रतिबेदन बेगर धरौष्टट ष्टफिाि ददएको देन्खर्ो । िसथि तनमािण कार्िको 
सम्झौिा, कार्ि सम्पन्न प्रतिबेदन, कर चकु्ता  प्रमाण पर आदद  संलग्न गरी अतभलेख व्र्वन्स्थि 
गनुि पदिछ ।रु  

 

 

 

६३८९६०।०० 

 तस नं भौ नं, तमति तनमािण व्र्वसार्ी रकम 

१ २।२०७६।५।२२ आदशि तनमािण सेवा ५०००००।०० 

२ ४३।२०७७।३।२२ पातथभरा िीतलङ कतस्रक्सन 
कम्पनी प्रा ली 

१३८९६०।०० 

  जम्मा ६३८९६०।००  

 

67.  वाष्टर्िक प्रतिवेदन – ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा 
स्थानीर् ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथिक वर्िमा गरेको कामको ष्टववरण सष्टहिको 
वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरी न्जल्ला ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश ष्टवपद् व्र्वस्थापन 
कार्िकारी सतमति समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था छ। पातलकाले कामको ष्टववरण सष्टहिको वाष्टर्िक 
प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बन्तधि सतमतिमा पेस गरेको पार्एन। ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना 
हनुपुदिछ । 

 

68.  सरकारी िथा साविजतनक जग्गा संरक्षण, उपर्ोग िथा हक हस्िातिरण - स्थानीर् सरकार सञ् चाल 
ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउाँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सरकारी 
सामदुाष्टर्क िथा साविजतनक सम्पन्त्तको रेखदेख, ममिि सम्भार र संरक्षण गनुिपने व्र्वस्था छ।र्स 
सम्वतधमा तनम्नानसुार देन्खएको छ: 

 

68.1.  पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको साविजतनक सम्पन्त्तको ममिि सम्भार एवं संरक्षण गरेको/अतभलेख 
राखेको पार्एन । पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सम्पन्त्तको रेखदेख ममिि सम्भार एवं संरक्षण 
गनुि/गराउन/ुअतभलेख राख न ुपदिछ। 

 

68.2.  स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ बमोन्जम सरकारी जग्गा दिाि िथा तलजमा 
उपलब्ध गराउने कार्िनीति, २०७१, वन क्षेरको जग्गा प्रर्ोगको सतदभिमा प्रचतलि वन काननु 
अनसुार राष्टिर् प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनाको लातग नेपाल सरकारको तनणिर् र स्थानीर् िहले 
तनजी जग्गा प्रातप्त गनुिपरेमा जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ अनसुार स्थानीर् िहले सरकारी जग्गा 
संरक्षण, सरकारी जग्गा दिाि िथा तलजमा तलने, वन क्षेरको जग्गा प्रर्ोग गने िथा तनजी जग्गा 
प्रातप्त गने व्र्वस्था छ। उपर्ुिक्त काननुी व्र्वस्था बाहेक अतर् प्रकृर्ाबाट गररने सरकारी सम्पन्त्तको 
हक हस्िातिरण बेचष्टवखन, ष्टविरण र उपर्ोग जस्िा तनणिर् कार्ि प्रचतलि काननु ष्टवपररि हनुे र 
उल्लेन्खि प्रकृर्ा बेगरको तनणिर् कार्ाितवर्न नगने व्र्वस्था छ। र्स पातलकाले पृ् बी राजमागि 
आसपासका क्षेरहरुमा साबिजतनक जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाई व्र्ापार व्र्वसार् गरी 
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बसेका व्र्न्क्त समदुार्हरुको अतभलेख राखेको छैन । साथै अतिक्रमण हटाउन कुनै प्रर्त्न गरेको 
छैन । 

69.  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 मानेभञ्जर्ाङ देउराली सडक स्िरोन्निीको लातग 
रु. ५७४५३५६।०७ बजेट प्राप्त भएकोमा रु.३२२२८५१।०० खचि भई ५६-०९ प्रतिशि 
प्रगति भएको देन्खतछ। स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम (सञ्चालन कार्िष्टवतध) 
तनर्मावली, २०७६ को बुाँदा नं.६(घ) मा तनदेशक सतमतिले स्वीकृि गरेका आर्ोजना स्वीकृतिको 
लातग सम्बन्तधि स्थानीर् िहमा लेखी पठाउने व्र्वस्था रहेको छ। उक्त व्र्वस्था अनसुार लेखी 
आए आएको देन्खएन। 

 

70.  आतिररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् 
िहले आतथिक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क 
चौमातसक समाप्त भएको एक मष्टहना तभर आतिररक लेखापरीक्षण गराउन ुपने उल्लेख छ। र्स 
स्थानीर् िहले २०७६।७७ को आतथिक कारोबारको आतिररक लेखापरीक्षण गराएको छैन। 
िसथि काननुमा िोष्टकए बमोन्जम आतथिक कारोबारको आतिररक लेखापरीक्षण गराई आतिररक 
तनर्तरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुदिछ। 

कोलेतनकाबाट तनकासा हनुे खचि न्शर्िकहरुको कोर् िथा लेखा तनर्तरक कार्ालर्बाट आतिरीक 
लेखापरीक्षण भई तनम्नानसुारका ऐन तनर्म पालनाका व्र्होराहरु औल्र्ाएको देन्खर्ो। उक्त 
व्र्होराहरुमा सधुार गनुि पदिछ । आतिरीक लेखापरीक्षकले तनर्तमििा र तमिव्र्ष्टर्िको सतदभिमा 
प्रभावकारी रुपमा लेखापरीक्षण गनुि पदिछ। साथै अन्तिम लेखापरीक्षण हनुपूुवि नै आतिरीक 
लेखापरीक्षणले औल्र्ाएको व्र्होराहरुमा सधुार गनुि पदिछ। 

 

70.1.  • खररद र्काई गठन र वाष्टर्िक खररद र्ोजना िर्ार नगरेको। 

• स्वीकृि म ले प फारामहरुको पूणि रुपमा प्रर्ोग गरेको नदेन्खएको। 

• कार्ि प्रकृति अनसुारको आतिररक तनर्तरण प्रणाली िर्ार गरी लाग ुभएको पार्एन। 

• सामान्जक सूरक्षा रकम बैष्टकङ प्रणाली माफि ि नगरेको । 

• उपभोक्ता सतमतिबाट भएका काममा मेतसनको प्रर्ोग भएको। 

• उपभोक्ता सतमतिबाट भएका कामको प्रभावकारी अनगुमन गरी प्रतिबेदन पेश नगरेको। 

 

70.2. मानेभञ्जर्ाङ देउराली सडकको कार्िसम्पन्न गरी प्रतिबेदन िर्ार गनुि पदिछ ।रु ३२२२८५१।०० 
70.3.  जैतसटार स्र्ामेडाडा सडकको अन्तिम तबल भकु्तानी गदाि कार्ि सम्पन्न प्रतिबेदन पेश नभएको।रु २३९६३९५।०० 

71.  बेरुज ुफर्छ्यौट िथा सम्परीक्षण न्स्थिीाः स्थातनर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(२) 
(घ) र आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवन्त्तर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ बमोन्जम 
कार्ािलर्ले बेरुज ुफर्छ्यौट गरी दफा ४० बमोन्जम सम्परीक्षणको लातग अनरुोध गनुिपने व्र्वस्था 
छ । गाउाँपातलकाले लेखापरीक्षणको क्रममा ष्टवतभन्न आतथिक बर्िको बेरुज ु फर्छ्यौट गरी 
सम्परीक्षणको लातग पेश गरेकोमा देहार् अनसुार रु ९०३००३५२। सम्परीक्षण गररएको छ । 
बााँकी बेरुज ुतनर्मानसुार फर्छ्यौट गरी सम्परीक्षण गराउन ुपदिछ ।  

 

 आतथिक बर्ि दफा  बेरुजकुो व्र्होरा फर्छ्यौटको व्र्होरा सम्परीक्षण रकम 

२०७५/७६ १२.३ नाति कतस्रक्सनबाट आतिररक 
श्रोिको रकम असलु गनुिपने रु 

३७६६९९९९। 

असलु गरी संन्चि कोर् दान्खला गरेको 
प्रमाण पेश 

३७६६९९९९ 
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दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

२०७५/७६ १२.४ मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर रकम 
दान्खला नभएको रु 
२३५०३५३। 

म.ुअ.कर रकम दान्खला गरेको प्रमाण पेश 
भएको रु 

२३५०३५३ 

२०७५/७६ १२.५ ष्टवभाज्र् कोर्मा जम्मा नगरेको 
रु ४१६८०००० 

गाउाँपातलकाले तबभाज्र् कोर्मा रकम जम्मा 
गरेको प्रमाण पेश भएको रु 

४१६८०००० 

२०७५/७६ २० ष्टवद्यालर्मा भवन तनमािण कार्िमा 
तनकासा गएको रकमको कार्ि 
सम्पन्न प्रतिवेदन पेश नभएको रु 
८६०००००। 

देहार् ष्टवद्यालर्हरु बाट ष्टवद्यालर् तनमािण 
कार्िको कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएको  

 

डोलभञ्जर्ाङ मा ष्टव १८००००० 

र्तरार्णी आ ष्टव १६००००० 

पञ्चकतर्ा बालष्टवकास केतर १६००००० 

भान ुमा.ष्टव १८००००० 

भरकाली गरुुकुल संस्कृि बदे ष्टवद्याश्रम १८००००० 

   जम्मा रु ९०३००३५२  
72.  सम्परीक्षणबाट कार्म बेरुजाुः आतथिक वर्ि २०७५/७६ को वेरुज ुदफा १२.३ मा ठेकेदार नािी 

कतस्रक्सन प्रा.तल ले आतिररक श्रोिको ठेक्कामा कवोल गरेको रकम मध्रे् रु ३७६६९९९९। 
गाउाँपातलकामा बझुाएको नदेन्खएकोले व्र्ाज सष्टहि असलु गनुिपने भतन बेरुज ुकार्म भएकोमा 
२०७६ फाल्गणु ११ गिे प्रभ ुबैंकको चेक नं ००२०५५४६७८ बाट रु ३७६६९९९९। 
असलु गरी गाउाँपातलकाको संन्चि कोर्मा दान्खला गरेको छ। उक्त असलुी भएको रकममा 
बेरुजमुा उल्लेख भए बमोन्जम व्र्ाज रकम असलु भई नआएको हुंदा २०७६ श्रावण मष्टहना देन्ख 
फाल्गणु १० सम्मको १० प्रतिशि व्र्ाज रु २३००६२१। असलु गरी संन्चि कोर् दान्खला 
गनुि पदिछ । रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२३००६२१।०० 
73.  संन्चिकोर् र बेरुजकुो न्स्थति : स्थानीर् संन्चिकोर्को ष्टववरण, बेरुज ुवगीकरण ( ष्टवतनर्ोजन, 

राज्स्व, धरौटी र अतर्कारोबार) र अद्यावतधक बेरुज ुन्स्थति क्रमश:  अनसूुची १ , अनसूुची २ 
र अनसूुची ३ मा समावेश छ । 
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 गजरुी गाउाँपातलकाको संन्चि कोर्को ष्टववरण 

आ.व. ०७६।०७७                                                                                                                           

                                                                                                                                           अनूसूची  १   

(रु.हजारमा) 

न्जल्ला कार्ािलर्को नाम 
लेखापरीक्षण 

रकम 

बेरुज ु
रकम 

आर्िफि  व्र्र् िफि  
मौज्दाि 
बााँकी 

गि वर्िको 
न्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश अनदुान 

राजस्व 
बााँडफााँड 

आतिररक 
आर् अतर् आर् जम्मा आर् चाल ुखचि पूाँजीगि खचि अतर् खचि जम्मा खचि 

 

धाददङ गजरुी  गााँउपातलका 1330630 104247 158518 447824 48333 152190 19824 668171 287111 258044 117304 662459 164230 

 
 

अनसूुची २ 

(रु.हजारमा) 

न्जल्ला  कार्ािलर्को  नाम  

प्रारन्म्भक बेरुज ु प्रतिष्टक्रर्ाबाट फर्छ्यौट बााँकी बरेुज ु बााँकी बरेुज ु

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
असलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

सैर्द्ान्तिक लगिी सैर्द्ान्तिक लगिी सैर्द्ान्तिक लगिी अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
न्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको जम्मा कमिचारी अतर् जम्मा 

धाददङ गजरुी  गाउाँपातलका 53 49 116996 0 3 12749 53 46 104247 36141 9980 58126 0 0 68106 0 0 0 

 
 

अनसूुची ३ 

(रु.हजारमा) 

न्जल्ला कार्ािलर्को नाम 
गि वर्िसम्मको 
बााँकी बरेुज ु

समार्ोजन 

सं.पको लातग 

अनरुोध भर् 
आएको रकम 

सं.प.भएको 
रकम 

सम्परीक्षण गनि 
नतमलेको रकम 

कारवाही गनि 
बााँकी रकम 

गि वर्िसम्मको 
बााँकी बरेुज ु

रकम 

र्ो वर्ि थप 
रकम 

कुल बााँकी 
बेरुज ु

बााँकी 
बेरुज ुमध्रे् 
पेश्की 

धाददङ गजरुी  गाउाँपातलका 124178 0 90300 90300 0 0 33878 104247 138125 
१८१३ 

 

 

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

अद्यावतधक बेरुज ुन्स्थति 


