
 

 

अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

रान्सिराङ्ग गाउँपातलका,मकवानपरु । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आतथिक वर्ि २०७६/७७ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौं 



1 

 

Serving the Nation and the People 

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

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

and integrity for the benefit of the people) 

    गतिव्र् (Mission)  

िरोकारवालालाई िाविजतनक कोर्को दक्षिापूणि उपर्ोग िम्बतधमा आश्वस्ि पानि स्वितर एवं 
गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण िेवा 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) 

व्र्ाविाष्टर्किा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर िंखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.:२०९ तमतिाः २०७८।०५।०४ 
 

 

श्री प्रमखुज्रू्,  

 रान्सिराङ्ग गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
चैनपरु, मकवानपरु । 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको िंष्टवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्र्ि पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी 
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्जम कारबाहीको लातग अनरुोध छ ।  

 

 

 

 

 

  
 

 

(इतर प्रिाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

             महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको िंष्टवधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका िबै िरकारी कार्ािलर्को 
लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्र्को आधारमा 
महालेखापरीक्षकबाट हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन जारी गनि िसने व्र्वस्था छ । िोही व्र्वस्थाबमोन्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को 
आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको िंष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, िरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको 
वाष्टर्िक लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्िँग िम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा िम्पन्न गररएको छ । 

लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम कार्ाितवर्न, 
खररद ब्र्वस्थापन, िाविजतनक िम्पन्त्तको िंरक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं िेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको    
छ । त्र्िैगरी स्रोि िाधनको प्राति र उपर्ोग िम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी ष्टवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा 
िधुारका लातग िझुाव प्रस्ििु गरी िशुािन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण िम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ाका ष्टवर्र्हरु 
तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा िमावेश गरेर रार् िष्टहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका िझुावहरुको 
कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको िीतमि स्रोि िाधनको उपर्ोग गरी ष्टवकाि तनमािण र िेवा प्रवाहमा तमिव्र्ष्टर्िा, दक्षिा र 
प्रभावकाररिा हातिल गनि िहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ििम्पादनमा जवाफदेष्टहिा र पारदन्शििा 
प्रबर्द्िन हनेु ष्टवश्वाि तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा 
स्पि कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् िङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ािि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बसर्ौिा अिलुीमा प्रभावकाररिा 
नआएको, बजेट अनशुािन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजेट िथा कार्िक्रम िंशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, 
वर्ाितिमा बढी खचि गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि िोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशाितनक खचि गरेको, बचि अनदुान ष्टफिाि नगरेको, 
ष्टविरणमखुी खचिको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवनृ्त्त देन्खएका छन ्। त्र्िैगरी ष्टवकाि तनमािणिफि  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, िाना 
िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जष्टटल प्रकृतिका कार्िहरु िमेि उपभोक्ता ितमतिबाट गराएको, िोष्टकएबमोन्जम जनिहभातगिा 
नजटेुको, ददगो ष्टवकािका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन ष्टवकािको खाका िजुिमा नभएको जस्िा िमस्र्ा 
रहेका     छन ्।  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्नु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकिेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, िेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि िधुार हनु निकेको, स्रोि, िाधन र िम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, िञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, िेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहिाब ष्टववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा िमग्र 
प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनर्तरण कमजोर रहेको छ । िाथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा लेखा ितमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट िम्बतधी स्पि कार्िष्टवतध िजुिमा 
हनु बाँकी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु िधुार गरी गि ष्टवगिका बेरुज ुउपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क 
कारवाही भए गरेको िमेि देन्खएन । 

िमर् र जनशन्क्तको िीतमििाको बावजदु र्थािम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको तथर्ो 
। लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु िष्टहिका पदातधकारीहरुिँग छलफल िमेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहको ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र िेवा प्रवाहमा 
िधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा िहर्ोग परु्रर्ािउने स्थानीर् िहका िबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा िंलग्न र्ि कार्ािलर्का कमिचारीहरु िबैलाइि धतर्वाद ज्ञापन गदिछु 

 (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे                                                                 महालेखापरीक्षक 

 

 

  

 



 
 

    

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 

4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 
  

पर िंखर्ााः २०७८/७९ 

  च.नं.: २४४ तमतिाः२०७८।०५।०४                                                                             
श्री प्रमूखज्रू्,  

रान्सिराङ्ग  गाउँपातलका, 
गाँउ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
चैनपरु,मकवानपरु। 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफर्ि िष्टहिको रार् 

हामीले रान्सिराङ्ग गाउँपातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ििँग िम्बन्तधि आर् व्र्र् ष्टववरण िथा लेखा ष्टटप्पणीहरूको 
लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्ि प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि िष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने अिर बाहेक, पेश भएको २०७७ 
आर्ाढ 31 मा िमाि भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ििँग िम्बन्तधि आर्- व्र्र् ष्टववरणले स्थानीर् िहिँग िम्बन्तधि प्रचतलि कानून 
र परम्परा बमोन्जम िारभिू रुपमा िष्टह िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि िष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. गाँउपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल िाविजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गरेको भएिा पतन िमग्र आतथिक 

कारोवारलाई िमेट्न िकेको छैन। 

२. लेखापरीक्षणबाट रु= २ करोड ४३ लाख ६९ हजार बेरुजू देन्खएको छ । िोमध्रे् अिलु गनुिपने रु.२० लाख ८ हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने 
रु.२६ लाख ७ हजार ,तनर्तमि गनुिपने रु.८७ लाख ५४ हजार र पेश्की बाँकी रु.१ करोड १० लाख रहेको छ।   

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरूका िम्बतधमा तमति २०७८।१।१५ मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ा िष्टहिका प्रमाण 
कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना ३३ ( िेत्तीि ) र्िैिाथ िंलग्न छ । 

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेस्की बाहेक िम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व र्ष्टकन हनेु कुनै जानकारी 
खुलाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको िंष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन 

िथा लेखापरीक्षणिंग िम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने स्थानीर् िहिंग हामी स्वितर छौं । त्र्िका लातग स्वीकृि 
आचार िंष्टहिा अनिुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त 
छन ्भन्ने कुरामा कार्ािलर् ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम िही र र्थाथि हनेु गरी 
ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने िथा जालिाजी वा अतर् गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण िारभिू रुपमा गलि आकँडा रष्टहि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आतिररक 
तनर्तरण प्रणाली लागू गने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्िकाररणी, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृि पातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन िमग्रमा जालिाजी वा अतर् गल्िी िमेिका कारण िारभिू रुपमा गलि आकँडारष्टहि रहेको होि ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् िष्टहिको 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले िामातर् स्िरको आश्वस्ििािम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर 
लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्बन गरेका नेपाल िरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बन्तधि अतर् 
प्रचतलि कानून बमोन्जम गने लेखापरीक्षण िम्पादन भएकै अवस्थामा पतन िबै प्रकारका जालिाजीजतर् वा अतर् गल्िी पत्ता लगाउन िसने तनन्श्चििा भने हदैुन 
। ष्टवत्तीर् ष्टववरणका उपर्ोगकिािले िामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि िसने अवस्था देन्खएका एउटै वा िमग्रिामा हनेु ष्टवशेर् वा जालिाजीजतर् 
वा अतर् गल्िीलाई िारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ  

                                                                                 
         
                                                                                               
                                                                                  (इतर प्रिाद आचार्ि) 
                                  नार्व महालेखापरीक्षक 
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रान्सिराङ्ग गाउँपातलका मकवानपरुको  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

आतथिक वर्िाः २०७६।०७७ 

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

 पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकाि गदै स्थानीर् शािन पर्द्तिलाई िदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवधाष्टर्की, 
कार्िकारीणी र तर्ाष्टर्क अभ्र्ािलाई िंस्थागि गनि स्थानीर् िरकारको िंचालन गने उद्दशे्र्ले र्ि 
गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् िरकारले िंचालन गने कार्िमा िहकाररिा, िह–अन्स्ित्व 
र िमतवर्लाई प्रवद्र्धन गनुि र स्थानीर् िरकारका काममा जनिहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शििा 
ितुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् िेवा प्रदान गनुि र्ि गाउँपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्ि 
गाउँपातलका अतिगिि ९ वडा, ४७ िभा िदस्र्, २२६.७ वगि ष्टकलोतमटर क्षेरफल िथा २६ हजार 
१९२ [२०६८ को गणनानिुार{ जनिंखर्ा रहेको छ । 

 

 अिूलीाः लेखापरीक्षणको क्रममा औल्र्ाए पश्चाि रु.५८४१८० रकम अिलु भई िम्वन्तधि राजस्व 
खािामा दान्खला भएको छ । 

 

 ष्टफिाि दान्खलाM आतथिक वर्ि  २०७६।७७ मा भएको तनकािा मध्रे् बाँकी रहेको िंन्घर् िशिि अनदुान 
िफि  रु. ७७,२८,०४५.९० र प्रदेश िििि/िमपरुक/तबर्शे अनदुान को रु=२,९२,९४,०६४/-िमेि 
जम्मा रु. ३,७०,२२,१०९.९० मध्रे् प्रदेश िमपरुक/ष्टवर्ेश अनदुानको रकम रु २,३९,४२,४५०/-
आ.ब. २०७६/७७ मा खचि गरर रु ५३,५१,६१४/-क्रमश =तमति २०७७/०४/११ र तमति 
२०७७/१२/१९ मा ष्टफिाि दान्खला भएको छ। 

 

 आतथिक वर्ि २०७५/०७६ मा भएको तनकािा मध्रे् बाँकी रहेको प्रदेश िरकार तबशेर् अनदुानको 
रु=१४१०३५६८ रकम तमति २०७६÷१०÷१६ मा ष्टफिाि दान्खला भएको छ। 

 

 :yfgLo ;+lrt sf]ifM :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf ^( / &@ jdf]lhd रान्सिराङ्ग 

गाउँपातलकाn] cfly{s jif{ @)&^.)&& df k|fKt u/]sf] cfo, cg'bfg tyf ;xfotf / :yfgLo ;/sf/ 

;+rfngsf] qmddf ePsf Joox? ;d]t ;du| ;+lrt sf]ifsf] ;+lIfKt cj:yf lgDg jdf]lhम /x]sf] 
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वििरण 

यस िर्ष रु. 
बजेट प्राप्ति/भुक्िानी जम्मा 

प्रातिी (क+ख) ५४,१९,९४,३६०.८३ ४५,४३,०६,७९०.३१ ४५,४३,०६,७९०.३१ 

क. प्राप्ति (संचििकोर्मा आम्दानी बााँचिने) ४३,७६,३८,१७४ ३६,६९,३४,२५२.४८ ३६,६९,३४,२५२.४८ 
११००० कर १०,१३,१४,००० ५,४२,९३,६८२.०७ ५,४२,९३,६८२.०७ 

१३००० अनदुान ३०,३६,१४,१७४ २८,९३,८६,८८४.१० २८,९३,८६,८८४.१० 

संघीय सरकार २५,४४,५१,९३० २३,८२,३५,८८४.१० २३,८२,३५,८८४.१० 

प्रदेश सरकार ४,९१,६२,२४४ ५,११,५१,००० ५,११,५१,००० 

१४००० अन्य राजस्ि ३,२६,१०,००० २,३१,६७,०४६.३१ २,३१,६७,०४६.३१ 

१५००० विविि प्राप्ति १,००,००० ८६,६४० ८६,६४० 

ख. अन्य प्राप्ति १०,४३,५६,१८६.८३ ८,७३,७२,५३७.८३ ८,७३,७२,५३७.८३ 

कोर्हरु ३,१६,६६,२५६.८३ १,४५,११,५८८.८३ १,४५,११,५८८.८३ 

िरौटी ० १७,४३,९९१ १७,४३,९९१ 

संघीय, प्रदेश सरकार िा अन्य कायषक्रम ७,२६,८९,९३० ७,११,१६,९५८ ७,११,१६,९५८ 
भुक्िानी (ग+घ) ६०,३२,८३,३६०.८३ ४५,५३,६४,६७०.०७ ४५,५३,६४,६७०.०७ 

ग. भकु्िानी (सप्चिि कोर्बाट) ४९,८९,२७,१७४ ३७,१९,०६,३६०.०७ ३७,१९,०६,३६०.०७ 

   २१००० पाररश्रममक / सुवििा १३,९८,२२,७३० १२,०८,३८,९२०.६५ १२,०८,३८,९२०.६५ 

   २२००० मालसामान िथा सेिाको उपयोग ५,३५,५२,१०० ३,४७,६५,९९५.४२ ३,४७,६५,९९५.४२ 
   २५००० सहायिा (Subsidy) १,५५,३४,००० १,३१,८४,२५०.२५ १,३१,८४,२५०.२५ 

   २७००० सामाप्जक सुरक्षा ९२,४२,६०० ४७,८३,३५६ ४७,८३,३५६ 

   २८००० अन्य खिष १,३५,९६,००० ६,६४,८६२ ६,६४,८६२ 

   ३१००० गैर वित्तीय सम्पत्ती / प ाँजीगि खिष २६,७१,७९,७४४ १९,७६,६८,९७५.७५ १९,७६,६८,९७५.७५ 
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दफा नं भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

घ. अन्य भ क्िानी १०,४३,५६,१८६.८३ ८,३४,५८,३१० ८,३४,५८,३१० 

कोर्हरु ३,१६,६६,२५६.८३ १,०७,०३,९२२ १,०७,०३,९२२ 

िरौटी ० १६,०६,९२० १६,०६,९२० 

संघीय, प्रदेश सरकार िा अन्य कायषक्रम ७,२६,८९,९३० ७,११,१६,९५८ ७,११,१६,९५८ 
कट्टी रकम भुक्िानी/दाखखला गनष बाकी  ३०,५१० ३०,५१० 

ङ. यो िर्षको बिि (न्यनु) (६,१२,८९,०००) (१०,५७,८७९.७६) (१०,५७,८७९.७६) 
ि. गििर्षको प्जम्मेिारी रकम (अ.ल्या)  ५,८१,६३,९१०.६६ ५,८१,६३,९१०.६६ 

िर्ाषन्िको बाकी रकम (ङ + ि) (६,१२,८९,०००) ५,७१,०६,०३०.९० ५,७१,०६,०३०.९० 

बैंक िथा नगद बाकी  ७,५२,७८,७४९.४२ ७,५२,७८,७४९.४२  
  ष्टवत्तीर् ष्टववरण ष्टवश्लरे्ण  
1.  ष्टवत्तीर् ष्टववरण – स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले 

प्रत्रे्क वर्िको श्रावण एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको अिार मिातििम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म 
गरी आर् र व्र्वर्को ष्टहिाव राख्नपुदिछ । िोही ऐनको दफा ६९ मा िोष्टकर् अनिुार गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणालीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्ि िम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा 
देहार् बमोन्जम छन ्। 

 लेखापरीक्षणका क्रममा पेश भएको आर् व्र्र् तबबरणमा वास्िष्टवक आम्दानी िथा खचि नभएको 
कतटीतजेतिी िथा अतर् ट्रातिफर रकमलाइ िमेि आम्दानी र बजेट खचि जनाएको कारण स्थानीर् 
िहले पेश गरेको आर्–व्र्र् ष्टववरण र्थाथि मान्न िसने अवस्था छैन । 

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

 

2.  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक 
तनर्तरण प्रणाली िर्ार गरर लाग ु गनुिपनेमा लाग ु गरेको पाईएन। र्ि िम्वतधमा देन्खएका अतर् 
व्र्होराहरु िपन्शल वमोन्जम रहेका छन ।  

 स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनिुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 
िथर्ांक िंकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने िो गरेको पाईएन ।  

 पातलकाले एक आतथिक वर्िको अतत्र् तभर भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनिुचुी 14 
वमोन्जम ढाँचामा वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  

 स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोन्जम एक आतथिक वर्िमा खचि हनु 
निकी बाँकी रहेको रकम आतथिक वर्िको अतिमा स्थानीर् िहको िंन्चि कोर्मा ट्रतिफर 
गनुिपनिमा आतथिक वर्ि िमाि भए पश्चाि ्पतन राजस्व वाडफाड खािामा रु. १७७५७१०२ 
।०२ मौज्दाि रहेको पाईर्ो । 

 पातलकाबाट र्ि वर्ि िंचातलि कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाितर्वर्न र िेवा प्रवाह िमेिको 
वाष्टर्िक कार्िक्रम अनिुारको िोष्टकए बमोन्जम प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन।  

 अतिर िरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जमके मध्र्कालीन खचि 
िंरचना िर्ार गनुिपनेमा पातलकाले िो बमोन्जम मध्र्कालीन खचिको िंरचना िर्ार गरेको 
पाईएन ।  

 ष्टवर्र्गि क्षेरमा िंचालन हनु ेकार्िक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफि  बढी 
केतरीि भई ष्टविणमनु्ख रहेको पाईर्ो।   

 न्जतिी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनिुार ष्टवतभन्न मालिामान ममिि िथा तललाम गनुि 
पनेमा गरेको पाईएन ।  
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 मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क मा ठेक्का िम्झौिा र कर भकु्तानीको 
जानाकारी िम्वन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददई आतथिक वर्िको अतिमा मार 
ददइएको िथा इ टीतडएि नगरेको । 

 कार्ािलर्ले उद्देश्र् प्रातिमा आइपने िम्भाष्टवि जोन्खमहरु पष्टहचान गरर तनराकरणको प्रर्ाि 
गरेको अतभलेख नराखेको । 

 कुनै रकम रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगुेको वा नपगुेको जाँच गरी रतिद ष्टवल भपािइहरुमा 
तिलतिलेवार नम्वर रान्ख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप 
िमेि लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुिपनेमा िे अनिुार गरेको पाईएन । 

 िाविजतनक खररद तनर्मावतल 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वाष्टर्िक 
खररद र्ोजना िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन 2074 को दफा 13 वमोन्जम आतथिक वर्ि शरुु हनुभुतदा पतर 
ददन अवागै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण िामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अतर् 
महशलुको स्थानीर् तर्नुिम दररेट िोसन ु पनेमा िोकेको पाईएन। न्जल्ला दररेटलाइ नै 
अनमुोदन गरेको जवाफ प्राि भएको छ । 

 ठेक्काहरुको ष्टवस्ििृ ष्टववरण देन्खने गरर ठेक्का खािा र कन्तटतजेतिी खािा राखेको पाईएन। 

 स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनिुार िाविजतनक खररद तनर्मावली 
वनाई लाग ुगनि िसने व्र्वस्था भएकोमा वनाएको पाईएन ।  

 िाविजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनिुार र्ि वर्ि कार्ििम्पन्न भएका 
आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता ितमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा भकु्तानी ददने प्रर्ोजनको 
लागी मार एक फारम भने गरेको पाईर्ो । 

 िंस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट िंचालन भएका ष्टवतभन्न र्ोजना तनमािण कार्ि गनि 
िम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता ितमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनिुार मातर्िा प्राि हनुे गरी 
दिाि गरेको पाइएन ।  

 िञ्चातलि र्ोजनाको िूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेन्क्षि र वास्िष्टवक लाभका िाथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्ििम्पादन लगार्िका ष्टवर्र्मा स्पि गरी िरोकारवाला िष्टहिको िाविजतनक 
िनुवुाई र िाविजतनक परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि गराउन ुपनेमा अतधकांश र्ोजनामा भकु्तानी 
ददने प्रर्ोजनको लागी िरोकारवालाको तर्नु उपन्स्थिी रहेको एक फारम भने गरेको । 

 वािावरण िंरक्षणको एष्टककृि ददघिकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको  
 िशुािन व्र्वस्थापन िथा िञ्चालन तनर्मावली २०६५ अनिुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि 

िेवाहरुको कार्ाितवर्न न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन िंर्तर िर् गरेको पाईएन । 

 तनजामिी िेवा ऐन 2049 वमोन्जम कार्ि ष्टववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

 मतरालर्को तमति 2073।12।25 को पररपर अनिुार र्ि पातलकामा िमाष्टहि भएका 
िाष्टवकका गाँउ ष्टवकाि ितमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुजकुो लगि िर्ार गरी 
आवश्र्क कारवाही प्रष्टक्रर्ा अगाडी बढाउन ुपदिछ ।  

          ििथि पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्जम प्रभावकारी र ष्टवश्वशनीर् 
बनाइ िेवा प्रवाह िदुृढ बनाउन ेिफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

  बजेट िथा कार्िक्रम   
3.  बजेट पेश, पाररि र अन्खिर्ारी - स्थानीर् िह िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् िहले 

आगामी आतथिक वर्िको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गराई अिार १० गिे तभर 
पेश गने र र्िरी पेश भएको बजेट छलफल गरी अिार मिातितभर िभाबाट पाररि गनुिपने व्र्वस्था 
छ । िोही ऐनको दफा ७३ मा िभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले 
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प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ ।र्ि स्थानीर् 
िहमा उपाध्र्क्ष श्री तनमिला ष्टहम्डङु्गले तमति २०७६/०३/१० गिे रु ४५ करोड ०९ लाख ७६ हजार 
को बजेट िभा िमक्ष पेश गरेको मा तमति २०७६/०३/२७ मा पाररि भएको छ । र्िै गरी स्थानीर् 
िहका प्रमखुले २०७६/०४/०३ मा प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान 
गरेको देन्खतछ । 

4.  चौमातिक पूजँीगि खचि - आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्जम स्वीकृि 
भएको कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम चौमातिक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातिक 
कार्िलक्ष्र् िथा कर्िक्रम बमोन्जम कार्ििम्पादन िम्पन्न गरी कार्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ 
। कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको ष्टववरण अनिुार चौमातिक पनु्जगि खचिको न्स्थति देहार्बमोन्जम छ । 
वर्ाितिमा हिारमा काम गराउँदा कामको गणुस्िरमा अिर पने देन्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था 
अनरुुप आर्ाढमा खचि गने पररपाटीमा तनर्तरण गनुिपदिछ । 

 

 पूजीगि खचि 
शीर्िक s'n vr{ 

rf}dfl;s vr{ 

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

बिबिन्न २१३८३८५४७ ३६२३०७१ ६००४७२४९ १५०१६८२२७ ७७४२१४८१ 

खिष प्रतिशि १०० १।७० २८ ७०।३० ३६।२०  

 

5.  क्षरेगि बजेट र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, िमानपुातिक र ददगो ष्टवकािका क्षेरगि रुपमा 
िमानपुातिक बजेट ष्टवतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ । र्ि गाउँपातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि 
बजेट र खचिको न्स्थति देहार्अनिुार रहेको तबवरण प्राि भएको छ । 

 

 मुख्य क्षेत्र िावर्षक बजेट खिष रकम कुल खिष मध्ये प्रतिशि 
आचथषक विकास २७३०६००० २२४५८२६६ ८२ 

सामाप्जक विकास १७५६६९९८० १४१८४२४७१ ८१ 

प िाषिार विकास १८२००३२४४ १३५३६७६४७ ७४ 

याियाि प िाषिार १५८६६३२४४ ११०१५८८१८ ६९ 

कायाषलय सचिालन िथा प्रशासतनक ९५४८१९५० ५८९८२०७० ६२ 

कुल जम्मा ६३९१२४४१८ ४६८८०९२७२ ७३  

 

 उन्ल्लन्खि ष्टववरण ष्टवश्लरे्णबाट तनम्नानिुार देन्खएको छ:  
 खचि तबश्लरे्णाः- रान्सिराङ्ग गाउँपातलकाले र्ि बर्ि कुल आतिररक र अतर् आर्बाट रु=१,८७६०४१२.३४ 

राजस्व बाँडफाँड र अनदुानबाट रु ४३,९६,३४,८११.७४ िमेि रु=४५,८३,९५,२२४.०८ आम्दानी 
भएकोमा चाल ु िफि  रु=२४,१४,९५,६२४.३२र पूनँ्जगि िफि  रु=२२,७९,४२,१०३.७५ िमेि रु= 
४६,९४,३७,७२८.०७ खचि भएको छ । खचि मध्रे् आतिररक आर्को ष्टहस्िा ५ प्रतिशि रहेको छ । 
रान्सिराङ्ग गाउँपातलकाले प्राि भएको िबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ५१ प्रतिशि चाल ु
र ४९ प्रतिशि मार पूनँ्जगि तनमािणमा खचि भएको देन्खतछ  

 

6.  प्रशािकीर् िंगठन र कमिचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोन्जम स्थानीर् िहको कार्िबोझ, राजस्व क्षमिा, खचिको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा िमेिलाई 
ध्र्ानमा राखी कमिचारी िमार्ोजन भएपतछ मार िंगठन िथा व्र्वस्थापन िवेक्षणका आधारमा स्थानीर् 
िहमा िंगठन िंरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । रान्सिराङ्ग गाउँपातलकामा प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृि 
िष्टहि ४६ दरबतदी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षण अवतधिम्म प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि िष्टहि २७ जना 
पदपूिी भएको देन्खतछ लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण अनिुार कार्ि व्र्वस्थापनका दृष्टिकोणले 
महत्वपूणि मातनएका प्रशािकीर् अतधकृि, इन्तजतनर्र, जनस्वास्थर् अतधकृि िष्टहि १८ पदहरु ररक्त रहेका 
छन ् । दरबतदी बमोन्जम जनशन्क्तको पूणििा नहुँदा ष्टवर्र्गि कार्िक्रम िञ्चालन, िेवा प्रवाह िथा 
पातलकाको िमग्र कार्ि िम्पादनमा अिर परेको न्स्थति छ । ििथि ररक्त पदहरु र्थाशसर् तछटो पूतिि 
गरी िेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  
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7.  कमिचारी करार – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार 
क्षेर र कार्िबोझको ष्टवश्लरे्ण गरी िंगठन िथा व्र्वस्थापन िभेक्षणको आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको 
लातग िथा िेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबतदी िजृना गनि 
निष्टकन ेव्र्वस्था छ । रान्सिराङ्ग गाउँपातलकाले आधारभिु िथा िामदुाष्टर्क स्वास्थर् चौकी लगार्िका 
ष्टवतभन्न  पदमा ६३ जना कमिचारीहरु करारमा रान्ख रु १,९४,४१,२८० खचि लेखेको छ ।  
    त्र्िैगरी िोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोन्जम पातलकाले नगर प्रहरी, िवारी चालक, 

िर्श, कार्ािलर् िहर्ोगी, पलम्बर, इलेसट्रीतिर्न, चौष्टकदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा मार करारवाट 
िेवा तलन िष्टकने व्र्वस्था गरेको छ । गाउँपातलकाले उल्लेन्खि ष्टवतभन्न २ पदमा २ जना करार तनर्नु्क्त 
गरी बर्ि भरीमा रु.३,८७,१४० भकु्तानी गरेको छ । 

 

  कानून तनमािण एवं कार्ाितवर्न  
8.  आतिररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् िह िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले 

आतथिक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातिक 
िमाि भएको एक मष्टहना तभर आतिररक लेखापरीक्षण गराउन ु पने उल्लेख छ । िर रान्सिराङ्ग 
गाउँपातलकाले र्ि वर्िको आतथिक कारोबारको आतिररक लेखापरीक्षण गराएको छैन । ििथि काननुमा 
िोष्टकए बमोन्जम आतथिक कारोबारको आतिररक लेखापरीक्षण गराई आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई 
प्रभावकारी बनाउन ेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

9.  स्वकीर् िन्चव र िल्लाहकार – बागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा िदस्र्हरुको 
िषु्टवधा िम्बतधी ऐन, २०७५(पष्टहलो िंशोधन िमेि) मा र्ि प्रदेशमा स्थानीर् िहका प्रमखु िथा उप 
प्रमखुले स्वकीर् िन्चव।िल्लाहकार राख्न पाउने व्र्वस्था गरेको छैन ्। त्र्िैगरी स्थानीर् िरकार 
िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा िोकीएको भतदा फरक पदमा कमिचारी पदपूिी गनि नहनु े
उल्लेख छ । िर गाउँपातलका अध्र्क्षको स्वकीर् िन्चवका रुपमा पाँचौ स्िरको िलब भत्ता भकु्तानी 
हनुे गरी श्री रमेश बिौलालाई तनर्कु्त गरी मातिक रु=२८२०० का दरले रु=१७७६४० भकु्तानी गरेको 
छ । 

 

 

 

 

 

 
 

 

10.  खाना िथा ष्टवष्टवध खचि – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्र्र्को बजेट 
अनमुान आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । 
िर पातलकाले ९ वटा वडा कार्ािलर्को िञ्चालन िथा ब्र्वस्थापन खचि िष्टहि र्ि वर्ि खाना िथा 
ष्टवष्टवधिफि  रु १२९१७८० खचि गरेको छ । 

 

11.  आतथिक िहार्िा – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथिक िहार्िा, 
चतदा, परुस्कार एवं िंस्थागि अनदुान ष्टविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको देन्खंदैन । िर पातलकाले र्ि 
वर्ि थप स्वास्थर् उपचारको लागी रु.९०००० आतथिक िहार्िा ष्टविरण गरेका छन ्। आतथिक िहार्िा 
खचि लेख्न ेकार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ । 

 

 
 

मस.न.ं गो.भौ.न.ं ममति ब्यप्क्ि िा संस्थाको नाम प्रयोजन भुक्िानी  
१ १००   २०७६/०९/०२  जगि बहादरु ब्लोन थप स्िास््य उपिार ५,००० 

२ १०४   २०७६/०९/०२ कृष्ण बहादरु प्जम्बा थप स्िास््य उपिार ५,००० 

३ १०८   २०७६/०९/०७ कणष बहादरु प्रजा  थप स्िास््य उपिार ५,००० 

४ ११५   २०७६/०९/०७ राम कुमारी प्रजा थप स्िास््य उपिार ५,००० 

५ १३६   २०७६/०९/२१ प्रिेश प्रजा थप स्िास््य उपिार ५,००० 

६ १४१   २०७६/०९/२२ कमला बिौला थप स्िास््य उपिार ५,००० 

७ १८२   २०७६/१०/१७ देिी लाल घलान थप स्िास््य उपिार ५,००० 

८ २२१   २०७६/११/०६ सुममत्रा प्रजा थप स्िास््य उपिार ५,००० 

९ २४८   २०७६/११/२० कौशल्या कुमारी योचजन  थप स्िास््य उपिार ५,००० 

१० २४९   २०७६/११/२१ सन्ि कुमार िामाङ्ग थप स्िास््य उपिार ५,००० 
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११ २५४   २०७६/११/२२ सुयष बहादरु चथङ्ग  थप स्िास््य उपिार ५,००० 

१२ ३३१   २०७७/०२/२६ रमेश विश्िकमाष  थप स्िास््य उपिार ५,००० 

१३ ३४४   २०७७/०३/०३ हरी बहादरु घलान थप स्िास््य उपिार ५,००० 

१४ ३५६   २०७७/०३/०५ नबराज चथङ्ग थप स्िास््य उपिार ५,००० 

१५ ३५९   २०७७/०३/०९ तनसन प्रजा थप स्िास््य उपिार ५,००० 

१६ ३६७   २०७७/०३/१० सुमन िेपाङ्ग थप स्िास््य उपिार ५,००० 

१७ ३९८   २०७७/०३/१८ राम मायााँ प्रजा थप स्िास््य उपिार ५,००० 

१८ ४१६   २०७७/०३/२१ िलराम ब्लोन थप स्िास््य उपिार ५,००० 

जम्मा ९०,००० 

12.  पेश्की वाकँी ष्टववरणाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ७४ र िाविजतनक खररद 
तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११३ मा पेश्की फछ्र्र्ौट िम्बन्तध व्र्वस्था रहेको छ । कार्ािलर्ले 
उपलव्ध गराएको ष्टवबरण अनिुार तनम्न व्र्न्क्त िथा िंस्थाले  र्ो वर्ि देहार् बमोन्जम तलएको 
मोतबलाइजेशन लगार्ि अतर् पेश्की रु ११०००००० मध्रे् म्र्ाद नाघेको रु ११०००००० रहेको 
देन्खर्ो । आतथिक वर्िको अतत्र् िम्ममा पतन फछ्र्र्ौट नभई बाँकी रहेको पेश्की रकम तनर्मानिुार 
फछ्र्र्ौट हनु ुपने देन्खएको रु.. 

 

 

 

 

 

 

 

११०००००० 

 गौ िौ नं . बमबि पेश्कीको वििरण पेश्की मलने ब्यक्िी, फमष 
िा कम्पनीको नाम 

म्याद नाघेको म्याद 

ननाघेको 

जम्मा 

४४।२०७६।९।२९ सयुोदय मा बि 

छात्रावास िवन 

बनमााण 

सहारा । बिनिारा जे िी १०००००० ० १०००००० 

१५६।२०७६।११।२८ नेपाल बिद्यिु संरचना  

बनमााण 

नेपाल बिद्यिु प्राबिकरण 

बििरण केन्र हटेौडा 

१००००००० ० १००००००० 

  जम्मा ११०००००० ० ११०००००० 
 

 

13.  lhG;L ;DkQLM  आतथिक कार्िष्टवधी तनर्मावली, २०६४ को पररच्छेद ६ तनर्म ४६ देन्ख ५६ िम्म 
िरकारी िम्पन्त्तको न्जम्मा, त्र्िको लगि र िंरक्षण, िम्पत्तीको तनरीक्षण लगार्ि तबतभन्न व्र्वस्थाहरु 
गरेको छ । स्थातनर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद १३ मा स्थातनर् िहको िम्पत्ती िंरक्षण 
िम्वतधी व्र्वस्था गरेको छ । िाष्टवकका ४ वटा गा तब ि तमलेर बनेको र्ि गाउँपातलकामा िातबकका 
स्थातनर् तनकार्बाट न्जतिी िम्पत्ती, पेश्की बाँकी र बेरुज ुबाँकी िम्वतधी अतभलेख िाष्टवकका स्थातनर् 
तनकार् िथा तबर्र्गि शाखाहरुबाट र्ि स्थातनर् िहमा आए वा नआएको व्र्होरा लेखापरीक्षणमा 
जानाकारी हनु िकेन । न्जतिी तनरीक्षण प्रतिवेदनले औल्र्ाएका तललामी, ममिि र मलु्र् खलुाउने आदद 
जस्िा कावािही टंुगो लगाएको देन्खन आएन . र्ि िम्वतधमा िम्वन्तधि पक्षले र्थान्शघ्र ध्र्ान ददइ 
िम्पन्त्तको र्थाथि अवस्था र्ष्टकन गनुिपने देन्खर्ो । 

 

 आतिररक आम्दानी िफि  – कार्ािलर्ले र्ो वर्ि दहत्तर बहत्तरको तबक्रीबाट रु ८३५५३९६ र कर 
दस्िरु िेवा शलु्कबाट रु २८८२००६।५१ आतिररक आम्दानी भएको व्र्होरा आर् व्र्र् तबवरणमा 
उल्लेख गरेको छ । जिको परीक्षणबाट देन्खएका व्र्होरा तनम्नानिुार छन ्। 

 

14.  गाउपातलकाले ९ वटा वडा कार्ािलर् र गाउँपातलका आफुले मालपोि र अतर् नगदी रतिद माफि ि गने 
आतिररक आम्दातनको प्रािी र अतभलेखीकरण गने कार्ि स्वीकृि म=ले=प=फारम नम्बरहरु १०१, १०२, 

१०५, १०६, १०७, १०८, १०९ लगार्िका अतभलेखहरु माफि ि राखेको नदेन्खदा पूणि रहेको भन्न 
िष्टकने अवस्था देन्खएन । कार्ािलर्ले गने िबै प्रकारको आम्दानीमा स्वीकृि म ले प फारम नम्बरहरु 
लगार्िका स्वीकृि लेखा ढाँचामा अतभलेख अद्यावतधक गने नगरेबाट कुन रतिदबाट के कति आम्दानी 
भर्ो र उक्त आम्दानी मध्रे् के कति आम्दानी बाँधी कष्टहले दान्खला भर्ो आदद िम्बतधमा र्ष्टकन हनु 
िकेन । र्िमा िम्बन्तधि तनकार्को ध्र्ान गई र्थाथििा र्ष्टकन गररन ुपदिछ । 
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   नददजतर् पदाथिको आम्दानी - कार्ािलर्ले आतथिक वर्ि २०७६।७७ मा नदीजतर् पदाथिको ष्टवक्री शलु्क 
वापि अमानिबाट रु४७०७९१९। र अतर् ठेक्काबाट रु १३७९५५१३।२८ िमेि जम्मा रु 
१८५०३४३२।२८ अिलुी गरेको छ । जिको परीक्षण गदाि देन्खएका व्र्होरा तनम्न छन।् 

 

15.  बागमिी प्रदेशको कर िथा गैरकर राजश्व िम्बतधी ऐन, २०७५ को दफा १५ र आतथिक ऐन, २०७६ 
अनिुार उत्खनन,् िंकलन र ष्टवष्टक्र गररने नदीजतर् पदाथिमा स्थातनर् िहले प्रति घनष्टफट रु ९। का 
दरले कर िंकलन गने व्र्वस्था गरेको छ। कार्ािलर्ले राजश्व परामशि ितमतिको तमति २०७६ मंतिर 
१३ गिेको तनणिर् बमोन्जम मनहरी खोलाको पलुको ५०० तमटर मातथदेन्ख चैनपरु हदैु गोराङ्दी 
दोभानिम्मको बगरबाट ६६८७६.३० घनतमटर अथािि २३५९३९५.८६ घनष्टफट नदीजतर् पदाथि 
उत्खनन,् िंकलन र ष्टवक्री गनिको लातग आह्वान गरेको बोलपरको लातग तरू्निम कबोल अंक कार्म 
गदाि उक्त पररमाणमा प्रति घनष्टफट रु ९ का दरले हनुे रकम रु=२१२३४५६२।७४ मा १५ प्रतिशि 
ओभरहेड र १० प्रतिशि प्रशाितनक खचि गरी २५ प्रतिशिले हनुे रकम घटाइ हनुे अंकमा मू अ कर 
र १=५ प्रतिशि अतग्रम कर मातन थप गरेर कार्म भएको तरू्निम कबोल अंकको आधारमा आह्वान 
गरेको वोलपर िूचना अनिुार ५१=३३ प्रतिशि बढेर  कबोल गरेको रु=२७५९५५१३।२८ भएको 
आर ष्टव उवािन ष्टवल्डिि एण्ड िप्लार्िि प्रा=तल= िँग २०७६।०८।२० मा िम्झौिा गरी कार्ि गराईएको 
छ।राजश्व परामशि ितमतिको तनणिर् बमोन्जम तरू्निम कबोल अंक कार्म गदाि घटाइएको १५ प्रतिशि 
ओभरहेड र १० प्रतिशि प्रशाितनक खचि मानी घटाउन तमल्ने प्रचतलि कुनै काननुी प्रावधान रहेको 
देन्खदैन।र्िरी ष्टवद्यमान काननुी व्र्वस्था वेगर ठेकेदारलाई १५ प्रतिशि ओभरहेड र १० प्रतिशि 
प्रशाितनक खचि भनी घटाएको रकममा ठेकेदारले कबोल गदाि ५१-३३ प्रतिशि बढेर कबोल गरेबाट 
िो िमेिले हनुे रकम रु=४५३८९६४।८४ (मू अ कर िमेि) कार्ािलर्लाई नोसिानी हनु गएको 
गएको रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४५३८९६५ 

16.  उक्त आर् ठेक्काको िम्झौिाको दफा १ मा ठेकेदारले कवोल गरेको अंक रु=२९५९५५१३।२८ मध्रे् 
रु=१३७९५५१३।२८ िम्झौिाका बखि पष्टहलो ष्टकस्िा रु ६९ लाख २०७६ चैि िम्म दोश्रो ष्टकस्िा 
र बाकँी रु ६९ लाख रकम २०७७ जेष्ठ िम्म िेश्रो ष्टकस्िा बझुाउनपुने उल्लेख छ। िम्झौिाको दफा 
३४ मा ठेक्का िूचनामा उल्लेन्खि ष्टवर्र् िोही बमोन्जम र त्र्िमा नपरेका ष्टवर्र् अतर् प्रचतलि काननु 
बमोन्जम हनुे उल्लेख रहेको छ। ठेकेदारले पष्टहलो ष्टकस्िा रकम िम्झौिाका बखि २०७६ मंतिर २० 
गिे बझुाएको भएिापतन चैर र जेष्ठमा बझुाउन ुपने दोश्रो र िेश्रो ष्टकस्िा िमर्मा नबझुाएबाट कार्ािलर्ले 
कार्ििम्पादन जमानि जफि गरी २०७७ माघ १३ गिे रु=१३८००००० अिलु गरेको देन्खर्ो। 
ििथि तनजले दोश्रो र िेश्रो ष्टकस्िा रकम क्रमशM ९.५ मष्टहना र ७.५ मष्टहना ष्टढला बझुाएको अवतधको 
उक्त दफा ३४ को प्रावधान बमोन्जम प्रचतलि काननु अनिुार लाग्ने १० प्रतिशि वाष्टर्िक व्र्ाजका दरले 
हनुे रकम रु ९७७५०० तनज ठेकेदारबाट अिलुउपर गनुिपने रु=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९७७५०० 

17.  मनहरी खोलाको मनहरी पलुदेन्ख उत्तरिफि  ५०० तमटर मातथ देन्ख चैनपरु िम्मको बगरबाट वाष्टर्िक 
६६७२३ घनतमटर उत्खनन ्गनि िष्टकने भतन IEE प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।त्र्िैगरी उक्त खोलाको 
चैनपरु देन्ख गोराङ्दी दोभानिम्मको बगरबाट ६७०६२=५० घनतमटर वाष्टर्िक उत्खनन ्गनि िष्टकने भनी 
अको IEE प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। जिअनिुार मनहरी खोलाको मनहरी पलुदेन्ख ५०० तमटर 
उत्तरदेन्ख चैनपरु हदैु गोराङ्दी दोभानिम्मको क्षेरबाट वाष्टर्िक १३३७८५.५० घनतमटर उत्खनन ्गनि 
िष्टकने व्र्होरा उक्त २ वटा IEE प्रतिवेदनले उल्लेख गरेकोमा कार्ािलर्ले उक्त मनहरी पलुदेन्ख ५०० 
तमटर मातथबाट चैनपरु हदैु गोराङ्दी दोभानिम्मको बगरबाट नदीजतर् पदाथि उत्खनन,् िंकलन र 
ष्टवक्रीको ठेक्का व्र्वस्थापन गदाि IEE प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको उक्त १३३७८५.५० घनतमटरमा मंतिर 
१५ देन्ख माघ १९ िम्म अमानिबाट उत्खनन,् िंकलन र ष्टवक्री गरेको पररमाण ४५६७०० घनतमटर 
अथािि १२९४५ घनतमटर घटाएर हनुे पररमाण १२०८४०.५० घनतमटरको आर् ठेक्का व्र्वस्थापन गरी 
अिलु गनुिपनेमा िो बमोन्जम नगरी ६६८७६=३० घनतमटर अथािि २३५९३९५.८६ घनतमटरको 
ठेक्काको शलु्क उठाउने रतिदहरु ठेक्काको न्शर्िकअनिुार ठेकेदारले आफ्नै िफि बाट छपाई गरी प्रर्ोग गने 
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बारे व्र्वस्था गरेको छ। िोष्टकएको पररमाणमा ठेकेदारलाई उत्खनन,् िंकलन र ष्टवक्री गनिको लातग 
स्वीकृि ददई शलु्क अिलु गने रतिद कार्ािलर् आफैले छपाई गरी काननु प्रकृर्ा बमोन्जम ठेकेदारलाई 
उपलब्ध गराउनपुने र िोको अतभलेख र तनर्तरणको दार्रामा कार्ािलर् स्वर्मले तमलाउन ुपनेमा िो 
नगरी ठेकेदार स्वर्मले रतिद छपाई गरी जारी गने गरेबाट िोष्टकएको पररमाण मार उत्खनन,् िंकलन 
र ष्टवक्री भर्ो भन्न तमल्ने देन्खदैन। त्र्िैगरी IEE प्रतिवेदनले स्वीकृि गरेको पररमाण भतदा धैरै घटी 
पररमाणको मारा िम्झौिा गरेबाट र बाँकी पररमाण उत्खनन,् िंकलन र ष्टवक्री नगरी प्राकृतिक रुपमा 
मौज्दाि बाँकी छ भन्ने प्राष्टवतधक पषु्ट्याई भएको नदेन्खएबाट बाँकी पररमाण िमेि िोही ठेकेदारबाट 
चोरी, छली र तनकािी भएको छैन भन्ने अवस्था र आधार िमेि देन्खन आएन । र्िप्रकार स्वीकृि 
पररमाण भतदा ५३९६४.२० घनतमटर िम्झौिामा घटी पररमाण राखी िोको हनुे रु=२९३००८५५ 
कार्ािलर्मा राजस्व नोसिान हनु गए, नगएको िम्बतधमा र्थाथििा र्ष्टकन गरीन ुपदिछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  अमानिबाट अिलुी- राजस्व परामशि ितमतिको २०७६।०८।१३ को तनणिर् अनिुार कार्ािलर्ले उक्त 
मनहरी खोलाको मनहरी पलुदेन्ख ५०० तमटर उत्तरबाट चैनपरु हदैु गोराङ्दी दोभानिम्मको बगरबाट 
मंतिर १५ देन्ख कार्ािलर्ले कमिचारी खटाई अमानिबाट ढुङ्गा, तगट्टी लगार्िको नदीजतर् पदाथिको 
उत्खनन,् िंकलन र ष्टवक्री शलु्क अिलु गरेको छ । मंतिर १५ देन्ख माघ १९ िम्म अमानिबाट 
१५७७ थान रतिद प्रर्ोग गरी १५७७ ष्टट्रप ष्टवतभन्न िाइजको गाडीमा  तगट्टी, बालवुा, रोडा, ढुङ्गा 
४५६७०० घनष्टफट अथािि १२९४५ घनतमटर उत्खनन,् िंकलन र ष्टवक्री गरेको भनी प्रति घनष्टफट रु 
१० / १७ का दरले जम्मा ४७०७९१९ आम्दानी गरेको छ। उत्खनतको चरण तिजनमा दैतनक 
४०० आम्दानी ष्टटपरबाट तनकािी हतुछ भन्ने प्रचतलि भनाइको ष्टवपररि २ मष्टहना भतदा बढी अवतधमा 
केवल १५७७ ष्टट्रप ष्टवतभन्न िाइजको गाडी मार तनकािी भएको जनाई आम्दानी बाधेबाट र्थाथि तनकािी 
र िोको आम्दानीको िम्बतधमा र्थाथििा एकीन गरर राजश्व ष्टहनातमना र हानी नोसिानी भए नभएको 
तनसर्ौल हनुपुदिछ। 

 

 पून्जगि िफि M गाउँपातलकाले उपलव्ध गराएको ष्टवबरण अनिुार र्ोवर्ि गरेको तनम्नानिुार पंूजीगि खचि 
रु.२१३१५४९६७।७५ को परीक्षण गदाि देन्खएका व्र्होरा देहार् अनिुार छन ्। 

 

 गाउपामलका पुाँजीगि  167458441=75 

संतघय सरकार बबशेर् अनुदान ४९७०५५४ 
;+{l3o x:tfGtl/t 14739980 
k|b]z x:tfGtl/t १००००००० 
k|b]z ljif]z cg'bfg अतघल्लो िर्ष २११३४९२ 
प्रदशे पवुाािार बवकास कायाक्रम ५९४६००० 
स्थाबनय पवुाािार बवकास कायाक्रम ७९२६५०० 

जम्मा  प प्जगि खिष २१३१५४९६७.७५  

 

19.  तरू्न प्रतिस्पधाि: िाविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ उपदफा (२) मा प्रतिस्पधाि तितमि हनुेगरी 
खररद टुक्राउन नहनुे र तनर्मावलीको तनर्म ७ र ८ अनिुार खररदको गरुुर्ोजना, र्ोजना र खररदका 
प्र्ाकेज िम्बतधी व्र्वस्था रहेका छन।्कार्ािलर्ले देहार् बमोन्जम HDPE Pipe, जस्िापािा र िारजाली 
खररद गदाि तिलबतदी दरभाउपरको माध्र्र्मबाट ३ वटा टुक्रा बनाई छुट्टाछुटै्ट रुपमा खररद गरेको 
छ।उक्त खररदलाई एकमषु्ठ प्र्ाकेज बनाई बोलपरको माध्र्र्मबाट खररद गनुि पनेमा िो नगरी छुट्टाछुटै्ट 
तिलबतदी दरभाउपरबाट खररद गरेबाट प्रतिस्पधाि र पारदन्शििा भर्ो भन्न िष्टकने अवस्था देन्खन आएन। 

 

 गौ भौ नं तमति सामािी तबके्रिा लागि अनमुान खररद तमति भकु्तानी 
३५५।०७७।०३।२९  HDPE Pipe 

          नारार्ण माइक्रो पाइप उद्योग ९,96,710/- 2077।03।02 9,88,893/- 
३५६।०७७।०३।२९              जस्िापािा तभजन टे्रतडङ्ग नेपाल 9,98,016/- 2077।02।27 9,92,592/- 
३५४।०७७।०३।२९            िारजाली तभजन टे्रतडङ्ग नेपाल 9,99,530/- 2077।03।24 9,85,930/-  

 

20.  ठेक्का अतर्: तनमािण व्र्विार्ी र कार्ािलर् बीच भएको िम्झौिा र िाविजतनक खररद ऐनिथा तनर्मावली 
अनिुार तनमािण व्र्विार्ीले िम्झौिामा िोष्टकएको ष्टवतध, प्रकृर्ा र िमर्मा कार्ि नगरेमा िाविजतनक 
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खररद तनर्मावलीको तनर्म १२० र १२१ बमोन्जम पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि अिलु गरेर अबतध थप गरी 
बाँकी कार्ि िम्पन्न गराउन ुपदिछ। िो गदाि िमेि तनमािण व्र्विार्ीले िोष्टकएबमोन्जमको कार्ि नगरेमा 
तनजको धरौटी र बैंकमा रहेको कार्ििम्पादन जमानि जफि गरी ठेक्का अतत्र् गने र तनमािण व्र्विार्ीलाई 
कालो िूचीमा राख्न िाविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्मा तिफाररि गरी पठाउन ुपने प्रावधान रहेको 
छ।जिमा तनम्नानिुार देन्खर्ो। 

२०=१ चैनपरु िाजक रानीवन पतजनी मानछाप तगंग ुरिवुा िाइजा खैराङ्ग मलेख ुिडक कष्टटङ्ग गने कार्िको 
लागी तनमािण व्र्विार्ी जर्भैरव।मंगलधान जे.भी. िँग रु.57,36,856 तमति २०७६।०१।१५ मा 
िम्झौिा गरी कार्ि िम्पन्न गने अवतध २०७६।०३।२५ िम्म िोष्टकएको तथर्ो।िम्झौिामा िोष्टकएको 
अवतधमा तनजले रु.३५,९७,०१३।७४ कार्ि गरी २०७६।०७७ मा दोश्रो र िेश्रो रतनङ्ग ष्टवलबाट 
रु.७,88,950 भकु्तानी ददएको देन्खर्ो।िि ्पश्चाि तनजको अवतध थप भएको र तनजले बाँकी कार्ि 
गरेको देन्खएन उपरोक्त कानून र िम्झौिा अनिुार तनजिँग पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि अिलु गरी बाँकी 
कार्ि िम्पन्न गराउन ुपने र िो गदाि िमेि तनजले कार्ि िम्पन्न नगरेमा तनजको धरौटी र कार्ि िम्पादन 
जमानि जफि गरर ठेक्का अतत्र् गनुि पने र तनजलाई तनर्मानिुार कालो िूचीमा राख्न िाविजतनक खररद 
अनगुमन कार्ािलर्मा तिफारीि िष्टहि लेखी पठाउन ु पनेमा िो नगरी कार्ािलर्ले कार्ािपातलकाको 
तनणिर्ानिुार ठेक्का रद्द गरी तनजको कार्ि िम्पादन जमानि फुकुवा गरेको देन्खर्ो। र्िले गदाि 
कार्ािलर्लाई नोसिानी हनु गएको छ।र्ि िम्बतधमा िम्बन्तधि पक्षको ध्र्ान जान ुपने देन्खतछ। 

 

२०=२ चैनपरु कुिातिं देष्टवटार गोठडाँडा मानेडाँडा िडक कष्टटङ्ग गने कार्िको लागी तनमािण व्र्विार्ी न्शखर 
इन्तजतनर्ररङ्ग कतिट्रसिन प्रा तल िँग  तमति २०७५।१२।२७ मा रु=७५८३०९१ को िम्झौिा भई 
कार्ि िम्पन्न गने अवतध २०७६।०३।२५ िम्म िोष्टकएको तथर्ो।िोष्टकएको अवतध िष्टकएको कररव 
२।५ मष्टहना िमाि भए िम्म तनजले जम्मा रु=५५४९१२४ बराबरको कार्ि गरी र्ि आव 
२०७६।०७७ मा िेश्रो रतनङ्ग ष्टवलको रु=१३,२४,५४२  भकु्तानी गरेको छ । तनजको अवतध िमाि 
भए पश्चाि तनजको म्र्ाद भएको देन्खएन िाथै त्र्ि पश्चाि तनजले बाँकी कार्ि गरेको िमेि देन्खन आएन 
। तनजलाई अवतध िमाि भए पश्चाि म्र्ाद थप नगरी िेश्रो रतनङ्ग ष्टवलको भकु्तानी गरेको कार्ि तनर्म 
िम्मि देन्खएन।उपरोक्त कानून र तनजिँग भएको िम्झौिा अनिुार तनजबाट पूणितनधािररि क्षतिपूतिि अिलु 
गरी बाँकी कार्ि िम्पन्न गराउन लगाउन ुपने र िो गदाि िमेि तनजले बाँकी कार्ि िम्पन्न नगरेमा तनजको 
धरौटी र कार्ििम्पादन जमानि जफि गरी ठेक्का अतत्र् गनुि पने र िाविजतनक अनगुमन कार्ािलर्मा 
कालो िूचीमा राख्न तिफाररि िष्टहि लेखी पठाउन ुपनेमा िो बमोन्जम नगरी कार्ािलर्ले कार्िपातलकाको 
तनणिर् बमोन्जम उक्त ठेक्का रद्द गरी तनजको कार्ि िम्पादन जमानि फुकुवा गनि लेखी पठाएको देन्खर्ो 
। र्िले गदाि कार्ािलर्लाई नोसिानी हनु गएको छ । र्ि िम्बतधमा िम्बन्तधि पक्षको ध्र्ान जानपुने 
देन्खतछ। 

 

21.  परामशि खचिाः कार्ािलर्ले र्ो वर्ि देहार्बमोन्जम अध्र्र्न कार्ि गराई रु=५९४८९५७ भकु्तानी खचि 
लेखेको छ । जिको पररक्षण गदाि देन्खएका व्र्होरा तनम्नानिुार छन।् 

 

 ति.नं. गौ.भौ.नं./तमति                  अध्र्र्न ष्टववरण परामशिदािा लागि अनमुान िम्झौिा र 
भकु्तानी रकम 

१. ३५०/०७७/०३/२९       औराडाँडा लालीगरुाँि पाकि  पर्िटन  
         प्रवर्द्िन अध्र्र्न 

        मनु्क्त टेन्सनकल प्रा.तल. ४,९९,९६५/- ४,९७,१४३/- 

२. ३५१/०७७/०३/२९ दईुचोकडाँडा पर्िटन अध्र्र्न    NRA इन्तजतनर्ररङ्ग  
               कतिल्टेनिी 

४,९९,९६५/- ४,९७,१४३/- 

३. ३५२/०७७/०३/२९ ष्टकतराङ्ग बढुा महादेव गफुा पर्िटन प्रवर्द्िन अध्र्र्न               तितभल वसिि इन्तजतनर्ररङ्ग 

               ितभििेज 

४,९९,९६५/- ४,९७,१४३/- 

४. ३५०/०७७/०३/२९ चेपाङ्ग, िामाङ्ग िंस्कृति िंरक्षण र होमस्टे  
                 िम्भाष्टविा अध्र्र्न 

       िोलिुन फर िस्टेनेबल  
डेभलपमेतट नेपाल 

४,९७,८२१/- ४,९०,९85/- 

५. १२७/०७६/११/१३            तभमवङु्गा डाँडा पर्िटष्टकर् के्षर, िरु्ोदर् 

 मा.ष्टव. छाराबाि भवन, चरेुडाँडा पर्िटष्टकर् 

               क्षेर अध्र्र्न 

           तर् ुप्लानेट इन्तजतनर्ररङ्ग 

                ितभििेज 
१३,९८,१७५ १३,९३,२९०/- 
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६. १२६/०७६/११/१३      चैनपरु माघमारा मैनाटार गोठारी  
               िडक िभे 

   जे.तब. इन्तजतनर्ररङ्ग 

                कतिल्टेतिी 
४,९९,२९६/- ४,९३,९२३/- 

७. १२५/०७६/११/१३      केरावारी चमेरोगफुा िडक िभे र 
               तडजाइन कार्ि 

            स्पिश इन्तजतनर्ररङ्ग ितभििेज १,९९,०१२/- १,९६,६२०/- 

८. १४७/०७६/११/२२         परेवातभर िडकको D.P.R र River 

  Training कार्िको D.P.R अध्र्र्न 
     नारार्णी टे्रतडङ्ग एण्ड  

               इन्तजतनर्ररङ्ग 
९,९८,९४९/- ९,९०,४४५/- 

९. १४८/०७६/११/२२      परेवातभर िडकको IEE अध्र्र्न        स्टे्रतज डेभलपिि प्रा.तल. ४,९९,५३४/- ४,९६,०७०/- 
10. १२४/०७६/११/१३          मनहरी खोला र चतुलङ्ग खोला DPR  

               अध्र्र्न 
           तिष्टर्द्ष्टवनार्क इन्तजतनर्ररङ्ग 

               प्रा.तल. 
३,97,९६९/- ३,96,१९५/- 

जम्मा 5990651 5948957  
२१=१ िाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ मा लागि अनमुान िजुिमा गने ष्टवतध िम्बतधमा उल्लेख रहेको 

छ । कार्ािलर्ले उपरोक्त बमोन्जम १० वटा अध्र्र्न कार्िको लागि अनमुान िजुिमा गदाि तलएको 
परीमाण र दर कुनै िोष्टकएको नम्ि र दररेटको आधारमा िर्ार गरेको देन्खएन । हचवुाको भरमा 
दररेट र पररमाण उल्लेख गरी िर्ार गरेको लागि अनमुानलाई र्थाथिमा आधाररि रहेको भन्न तमल्न े
देन्खएन । उदहारणको लातग माथी उल्लेख रहेको चैनपरु बाघमारा मैनटार गोठारी िडकको िभै कार्िको 
लातग प्रति ष्टक.तम.रु ४७,५११।२५ (मू.अ.कर बाहेक) रान्खएको छ भने केराबारी चमेरोगफुा िडकको 
िभे र तडजाइन कार्िको अध्र्र्न गनि िभे कार्िको लातग प्रति ष्टक.तम. रु.६३,५९८।०७ (मू.अ.कर 
बाहेक) र तडजाइन कार्िको लातग प्रति ष्टक.तम. रु.२४,४६०।५० (मू.अ.कर बाहेक) राखी लागि 
अनमुान िर्ार गररएको छ । र्िमा िम्बर्द् पक्षको ध्र्ान जान ुआवश्र्क छ। 

 

२१=२ िाविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ उपदफा (२) मा प्रतिस्पधाि तितमि हनुेगरी खररद कार्ि 
टुक्राउन नहनुे उल्लेख छ । तनर्मावलीको तनर्म ७ र ८ मा खररदको गरुुर्ोजना, खररद र्ोजना, 
खररदको प्र्ाकेज लगार्िका प्रावधान रहेका छन ् । कार्ािलर्ले उपरोक्त बमोन्जम अध्र्र्न कार्ि 
गराउँदा उपरोक्त बमोन्जम पर्िटन प्रवर्द्िन िम्बतधी अध्र्र्न कार्िको एउटा प्र्ाकेज, िडकको DPR 

अध्र्र्न िम्बतधी कार्ि गराउदा एउटा प्र्ाकेज गरी िम्बन्तधि क्षेरहरुको एक एक प्र्ाकेज बनाई 
िोष्टकए बमोन्जम लागि अनमुान स्वीकृि गरी कानूनले तनधािरण गरेको प्रतिश्पधाित्मक आतथिक र प्राष्टवतधक 
मूल्र्ाङ्कनको ष्टवतधबाट परामशिदािा छनौट गरी अध्र्र्न गराउनकुो िट्टा छुट्टाछुटै्ट ि-िाना टुक्रा बनाई 
िोझै दररेट तलएर परामशिदािा छनौट गरेबाट अध्र्र्न कार्ि पारदन्शि, स्वच्छ प्रतिस्पधी र मिव्र्र्ी भर्ो 
भन्न िष्टकने अवस्था देन्खएन । र्िमा िम्बर्द् पक्षको ध्र्ान जान ुपदिछ। 

 

 उपभोक्ता ितमतिबाट गराएको कामाः कार्ािलर्ले र्ोवर्ि गरेको पूजँीगि खचि मध्रे् २७६ वटा उपभोक्ता 
ितमतिहरुबाट रु=२०००८०२३० को कार्ि गराउन िम्झौिा गराएकोमा रु.२२९७६२२५ को कार्ि 
जनिहभातगिाबाट गराइ बाकँी रु१७७१०४००० गाँउपातलकाबाट भकु्तानी भएको तबवरण प्राि भएको 
छ । जिको परीक्षणबाट तनम्नानिुार देन्खर्ो । 

 

22.  िाविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ र गाउँपातलकाको उपभोक्ता ितमति गठन, पररचालन 
िथा व्र्वस्थापन कार्िष्टवतध,२०७५ को दफा ३ उपदफा  ) २(दफा ४ उपदफा  ) १ (खण्ड  ) ञ (र दफा 
४ को उपदफा  ) १ (खण्ड  ) ट (लगार्िका काननु अनिुार उपभोक्ता ितमतिबाट काम गराउँदा िम्पन्न 
तनमािण कार्िको िञ्चालन उपभोक्ता ितमतिले गनुि पने, खचिको िूचना िाविजतनक गनुि पने, तनमािण कार्िमा 
डोजर, लोडर, एसिाभेटर, मेशीनहरू प्रर्ोग गनि नहनु े व्र्वस्था छ । लागि िहभातगिाको व्र्वस्था 
नभएको र्ोजना उपभोक्ता ितमति माफि ि िंचालन गनि नपाइन,े िोष्टकए बमोन्जम काम नगने उपभोक्ता 
ितमतिलाई भकु्तानी नददई कालो िूचीमा राखी कारवाही गनुिपने, श्रममूलक प्रष्टवतधमा आधाररि रही 
श्रमको उपर्ोग र पररचालनलाई प्राथतमकिा ददन ु पने, मेशीनरी उपकरणको प्रर्ोग गरेमा कारवाही 
गनुिपने, उपभोक्ता ितमति माफि ि िञ्चालन भएका आर्ोजनाहरूको कार्ििम्पन्न भएपतछ िम्वन्तधि तनकार्ले 
िोको रेखदेख ममिि िम्भार गने न्जम्मेबारी िमेि िोकी उपभोक्ता ितमतिलाई हस्िातिरण गनुिपने आदद 
व्र्वस्थाहरु रहेका छन ्। त्र्िैगरी कुल लागि रु.१ करोडिम्म भएको िथा स्थातनर् िीप, श्रोि र 
िाधन उपर्ोग हनुे र स्थातनर् स्िरमा कार्ि िम्पन्न गनि िसने मार आर्ोजनाको कार्ाितवर्न उपभोक्ता 
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ितमति माफि ि गनि िष्टकने, उपभोक्ता ितमतिले िम्झौिा बमोन्जम गनुिपने काम ितमति आफैले गनुि 
गराउन ुपने, अतर् कुनै तनमािण व्र्विार्ी वा अतर् व्र्न्क्त वा िंस्था माफि ि गनि गराउन नपाइने र 
उपभोक्ता ितमतिको लगि अनिूुची १ मा िोष्टकएको ढांचामा अद्यावतधक गराई राख्नपुने उल्लेख छ । 
कार्ािलर्ले उपभोक्ता ितमतिबाट कार्िहरु गराउदा देहार्बमोन्जमको अवस्था देन्खन आर्ो । उपभोक्ता 
ितमतिबाट कार्िहरु गराउदा काननुको पूणिरुपले अनशुरण र पालना गरेर मार गराउन ुपदिछ ।  

23.  भकु्तानीको तिफाररिाः उपभोक्ता ितमतिहरु माफि ि गररएका कार्िहरुको भकु्तानी गदाि अतधकाशंमा 
फोटाहरु िंलग्न राख्न ेर उपभोक्ता ितमतिको तिफाररि िथा िम्वन्तधि वडा अध्र्क्षहरुको तिफाररि 
िंलग्न गरेर भकु्तानी गने गरेको देन्खर्ो । फोटाहरु िंलग्न गरेिा पतन कार्ि शरुु हनु ुभतदा पष्टहलेको 
र कार्ि िम्पन्न भए पश्चािको काम स्पि देन्खन ेगरर फोटा राख्न ेगरेको देन्खन आएन । त्र्िैगरी 
िम्वन्तधि वडाध्र्क्षले भकु्तानीको तिफाररि गदाि कामको स्पि पररमाण, गणुस्िर, िमर् र लागि ष्टकटान 
गरी कार्ि िम्पन्न भए नभएको उल्लेख गनुिपनेमा अतधकाशं तिफाररिमा िो बमोन्जम नगरी ष्टवतनर्ोन्जि 
बजेट अनरुुपको कार्ि िम्पन्न भएकोले भकु्तानीको लागी तिफाररि गदिछु भन्न ेभार्ाको तिफाररि गने 
गरेको देन्खर्ो । िर कतिपर् र्ोजनाहरुमा वडास्िररर् अनगुमन ितमतिको अनगुमन र तिफाररि भएको 
प्रमाण देन्खएन । र्िवाट िोष्टकए बमोन्जमको पररमाण, गणुस्िर र लागिमा उपभोक्ता ितमतिहरुबाट 
कार्िहरु भएको छ भन्न िष्टकने अवस्था देन्खन आएन । 

 

24.  कामको नापँजाच र हस्िातिरण M उपभोक्ता ितमतिबाट गररएका कतिपर् कार्िहरुमा स्वीकृि लागि 
अनमुानिँग  बराबर नै हनुेगरी नापी ष्टकिाव, ठेक्का तबल र कार्ि िम्पन्न प्रतिवेदनमा कामको पररमाण 
राख्न ेगरेबाट कामको र्थाथि मलु्र्ाकंन िम्वतधमा आश्वस्ि हनुिसने अवस्था देन्खएन । र्ोजना हस्िातिरण 
र िोको ममिि िम्भारको व्र्वस्था गरेको देन्खन आएन । िम्वन्तधि वडा िथा स्थातनर् िहले र्ि 
प्रकार िंचालन भएका र्ोजनाहरुको अतभलेख अद्यावतधक गने गरेको पाइएन । 

 

25.  जनश्रमदानाः िाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७९४० मा उपभोक्ता ितमति वा 
लाभग्राही िमदुार्लाई तनमािण कार्िको तबल भकु्तानी ददँदा लागि अनमुानमा रहेको मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर, 
ओभरहेड, कन्तटतजेतिी रकम र जनिहभागीिाको अंश कट्टा गरेर मार भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ 
। गाउँपातलकाले आर्ोजना।कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता ितमतिको िपिmबाट नगद लागि िहभातगिा 
वा जनिहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद िहभातगिा िोष्टकएको अवस्थामा 
िहभातगिा वापिको रकम िम्बन्तधि स्थानीर् िहको खािामा दान्खला गरी िोको भौचर प्राि भएपतछ 
मार उपभोक्ता ितमतििँग र्ोजना िम्झौिा गनुिपदिछ । गाँउपातलकाले उपभोक्ता ितमति माफि ि गरेका 
कार्िहरुमा १० प्रतिशिको हाराहारी कार्ि जनिहभातगिाबाट गराउने गरेको देन्खर्ो । स्थातनर् िीप, 

श्रोि र िाधन उपर्ोग हनुे र स्थातनर् स्िरमा कार्ि िम्पन्न गनि िसने मार आर्ोजनाको कार्ाितवर्न 
उपभोक्ता ितमति माफि ि गनुि पने, उपभोक्ता ितमतिले िम्झौिा बमोन्जम गनुिपने काम ितमति आफैले 
गनुि गराउन ुपने र अतर् कुनै तनमािण व्र्विार्ी वा अतर् व्र्न्क्त वा िंस्था माफि ि गनि गराउन नपाइने 
प्रावधानको पणुि पालना गदै उपभोक्ता ितमतिबाट गररने तनमािण कार्िमा जनिहभातगिाको अंश बदृद्द गरी 
र्ोजनामा उपभोक्ताको अपनत्व बदृद्द गर्रनुि पदिछ । 

 

26.  िाविजतनक पररक्षणाः स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम स्थानीर् िहले 
िाविजतनक िेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्िक्रमको िामान्जक पररक्षण अन्र्िगि 
िाविजतनक पररक्षण र िाविजतनक िनुवुाई गनुिपने व्र्वस्था छ । ष्टवतभन्न िडक, तिचाई, खानेपानी िथा 
कृष्टर् ष्टवकाि र पश ु ष्टवकाि लगार्िका कार्िक्रको िाविजातनक िनुवाई गरेको भएपतन िाविजातनक 
िनुवुाईको ढाँचा अनरुुप गरेको पाईएन । िाविजतनक िनुवुाईको लागी िोष्टकएको फारम भने गरेिा 
पतन केही बाहेक अतधकांश उपभोक्ता ितमतिको िाविजतनक िनुवुाइमा िरोकारवालाहरुको तर्नु उपन्स्थिी 
रहन ेगरेको, आंन्शक कार्िहरुमा खचिको िाविजतनकीकरण भतन माइतर्टुमा लेखी राख्न ेगरेको, फाइलमा 
राख्न े प्रर्ोजनको लागी मार फारम भरेर राख्न े गरेको अवस्था तबद्यमान रहेको देन्खर्ो । त्र्िैले 
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िाविजतनक िनुवुाईको ष्टवश्विनीर्िा देन्खदैन । काननुको पालना गरी उत्तरदाष्टर्त्व एवं पारदन्शििाको 
प्रवद्र्धन गनुिपदिछ । 

27.  त्र्िैगरी बहालवाला पदातधकारी, राजनीतिक दलको प्रतितनतध िरकारी कमिचारी, न्शक्षक, तनमािण व्र्विार्ी 
लगार्िका व्र्न्क्त उपभोक्ता ितमतिका िदस्र् हनु नपाउन,े एउटै िमर्मा एकभतदा बढी उपभोक्ता 
ितमतिको िदस्र् हनु नपाउन ेआदद व्र्वस्थाहरु रहेकोमा उपभोक्ता ितमतिको गठन गदाि िोष्टकए 
बमोन्जमको प्रकृर्ा परुा गरेको देन्खन आएन । ितमतिमा रहेका पदातधकारी िथा िदस्र्हरु उपरोक्त 
बमोन्जमको पेशा, व्र्विार् वा रोजगारीमा िंलग्न व्र्न्क्तहरु भए नभएको र्ष्टकन हनु िकेन । एउटै 
स्थानमा गने फरक फरक तनमािण कार्िको लागी िमेि फरक फरक उपभोक्ता ितमतिहरु गठन गने 
गरेको छ । एउटै िमर्मा एकै व्र्न्क्त एक भतदा बढी ितमतिमा रहे नरहेको िम्वतधमा िमेि र्ष्टकन 
हनुे आधार देन्खन आएन । र्ि िम्वतधमा कार्ािलर्ले अतभलेख अद्यावतधक गरी िधुार गनुिपदिछ । 

 

28.  cg'udg ;ldlt M गाउँkflnsf pkfWoIfsf] ;+of]hsTjdf /x]sf] cg'udg ;ldltn] sfdsf] lja/0f, 

;DkGg ePsf] sfdsf] cj:yf, cg'udg u/]sf] ldlt, cjlw, b]lvPsf sld sdhf]/L, / ;'wf/sf ljifo 

pNn]v u/L k|ltj]bg ug]{ u/]sf] b]lvPg . एक बनबिि फारममा सबमबिका एक वा दइु जनाले हस्िाक्षर गरेर पेश 

गरेको फारम लाइ अनगुमन प्रबिवेदन माबनएको छ ।  ;a} of]hgfx?df pNn]lvt ;a} k|sf/sf] Joxf]/f cfZj:t 

x'g]u/L ;ldltn] l;kmfl/; u/] kZrft dfq ;DkGg sfdsf] e'StfgL x'g] Joj:yf x'g'kg]{ b]lvG5 . 

 

29.  हेभी इन्सवपमेण्टको प्रर्ोग M िाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म ९९० 
मा उपभोक्ता ितमति वा लाभग्राही िमदुार्बाट िञ्चातलि हनु े तनमािण कार्िमा डोजर, एसिाभेटर, लोडर, 
रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी मेन्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्न ेव्र्वस्था छ । िो तनर्मावलीको प्रतिबतधात्मक 
वासर्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदािको िमर्मा हेभी मेन्शन प्रर्ोग गनुिपने जष्टटल प्रकृतिको कार्ि भनी 
उल्लेख भएको रहेछ भने िम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तिफाररशमा िाविजतनक तनकार्बाट िहमति तलई त्र्स्िा 
मेन्शन प्रर्ोग गनि िष्टकने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले उपभोक्ता ितमति माफि ि गरेका कार्िहरु मध्रे् 
अतधकांश कार्ि मोटर बाटो ढलान गने, स्िरोन्निी गने, ररटेतनगं वाल लगाउने, ष्टपच गने, खानेपानी टंकी 
तनमािण गने, तिंचाइ र्ोजना तनमािण,, भवनहरु तनमािण आदद कार्ििंग िम्वन्तधि रहेका छन ्। प्रार् िबैजिो 
कार्िहरुमा डोजर, लोडर, एसिाभेटर आदद जस्िा हेतभ मेन्शनहरु प्रर्ोग गरी कार्ि गराएको व्र्होरा खचिका 
तबल भपािइबाट देन्खर्ो । धेरैजिो तनमािण कार्िहरु उपभोक्ता वा लाभग्राही िमदुार् आफुले नगरी िेश्रो 
पक्षबाट कार्ि गराएको व्र्होरा खचिका तबल भपािईबाट देन्खर्ो । उपमहानगरपातलका अतिगिि िञ्चातलि 
अतधकांश िडक तनमािण िथा स्िरोन्नतििँग िम्बन्तधि र्ोजनाका उपभोक्ता ितमतिहरुले हेभी मेन्शन प्रर्ोग 
गने गरेको पाइए िापतन तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोन्जम िम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तिफाररश गराई नगर 
कार्िपातलकाको कार्ािलर्बाट िहमति तलएको पाइएन । र्िका केही उदाहरणहरु र्िप्रकार रहेका छन 
ि ्तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 

 

 भौ नं । तमति कामको तबबरण भकु्तानी मेतिन मेतिनको 
भकु्तानी 

२६६।०७७।०३।०७ मानेडाँडा िाङ्गराङ्ग िडक तनमािण १९२२७८३ स्काभेटर २२३९९२० 

२६७।०७७।०३।०८ भट्टी वेिी िडक तनमािण ९७०००० वकेट ष्टपकर ८९७५०३ 

२७६।०७७।०३।०८ वाहनु गाउँ लोजा धाददङ िडक 
वडा नं  .९  

३३९५००० स्काभेटर ३८३६९०५ 

२९९।०७७।०३।१६ दङुग ुगखाि िडक तनमािण उ .ि.  0003333 स्काभेटर 9532062 

३०३।०७७।०३।१७ मस्र्ाङदी गोरखा िडक तनमािण 
मनहरी चैनपरु खैराङ्ग मलेख ु
िडक खण्ड वडा नं  .४ र ५  

0056333 स्काभेटर 0397900 

३०४।०७७।०३।१७ दाराङ्ग तधराङ्ग गातलिङ्ग िडक 
तनमािण 

0337333 स्काभेटर 0007233 
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३२७।०७७।०३।२३ भतूम ष्टविौनी छकुन खातलिङ्ग 
गातलिन हदैु वडा नं  .७ कार्ािलर् 
िम्म 

3066333 स्काभेटर 3507970 

३३३।०७७।०३।२४ खोदोरो इतरङु्ग बाराङ्ग िडक 
तनमािण उ .ि.  

७६८५०३ स्काभेटर ९५१७०४ 

३३४।०७७।०३।२४ राम्चे इतरङु्ग िडक तनमािण 
उ .ि.वडा नं.१  

076206 स्काभेटर 623763 

३३६।०७७।०३।२५ भमेूधमु िडक तनमािण उ .ि.  3000653 स्काभेटर 3570090 

३३७।०७७।०३।२५ राम्चे इतरङु्ग िडक तनमािण 
उ .ि.वडा नं .१  

755009 स्काभेटर 700735 

 
30.   एउटै काम र स्थानमा दईु उपभोक्ता ितमति: िाविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ मा 

उपभोक्ता ितमतिबाट काम गराउन िसने तबतध र प्रष्टक्रर्ाका िम्वतधमा व्र्बस्थाहरु उल्लेख रहेको छ 
। कार्ािलर्ले उपभोक्ता ितमति माफि ि गरेका कतिपर् र्ोजनाहरुमा एउटै र्ोजनामा एक भतदा बढी 
उपभोक्ता ितमति माफि ि िमेि कार्ि गराउने गरेको देन्खर्ो र एउटै र्ोजनाको एउटै चेनेजमा एउटै 
आइटमका कार्िहरु फरक उपभोक्ता ितमति माफि ि गराउदा काममा दोहोरोपाना हनु िसने िमेि 
िम्भावना रहने देन्खतछ।र्ि प्रकार उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गररने कार्िमा एउटै र्ोजनामा एक 
भतदा बढी उपभोक्ता ितमतिलाई िंलग्न नगराउने, उपभोक्ता ितमति माफि ि गराइने कार्ि उपभोक्ता 
ितमतिले िेश्रो पक्षबाट गराउन नपाउने र िेश्रो पक्षबाट गराने कार्ि उपभोक्ता ितमतिलाई ददननहनुे र 
उपभोक्ता ितमतिले गने कार्ि स्थानीर् श्रम र िीपमा आधाररि रहनपुने र मेन्शनबाट गराउने कार्ि 
उपभोक्ता माफि ि नभई कार्ािलर्ले खररदको लागी िोष्टकएको कानून ष्टवतध माफि ि प्रतिस्पधाित्मक पर्द्िीबाट 
कार्ािलर् स्वंमले िम्झौिा गरी कार्ि गराउन ुपने देन्खतछ।र्िमा िम्बर्द् पक्षको ध्र्ान जान आवश्र्क 
छ।एउटै र्ोजनामा एक भतदा बढी उपभोक्ता ितमति माफि ि कार्ि गराउको उदाहरण केही तनम्न छन।् 

 

 गो.भौ.नं. उ.ि.ितमति अध्र्क्ष र्ोजना/काम चेजेज भकु्तानी रु. 
३३४ 

३३७ 
        कृष्ट्ण बहादरु चेपाङ्ग 

  प्रिाप चेपाङ्ग 
       राम्चे इतरङु िडक कष्टटङ्ग तनमािण 

       राम्चे इतरङु िडक कष्टटङ्ग तनमािण 
०+००+००+८८० िम्म 

०+००+००+६०० िम्म 
४,77,935 

7,66,342 
२७८, ३४३ 

३४५ 
   राकेश रुम्बा 

     राजकुमार तथङ्ग 
      कमिचारीको आवाि भवन तनमािण 

      कमिचारीको आवाि शौचालर् तनमािण 
  कार्ािलर्को  
 हािा तभर 

24,75,000 

4,85,000  

 

31.  जष्टटलिंरचना तनमािण M िाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनिुार उपभोक्ता 
ितमतिहरुलाई मेन्शन, औजार उपकरणहरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको न्जम्मेवारी ददनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । गाउँपातलकाले आर.ति.िी. फे्रम स्ट्रसचर िष्टहिका भवन तनमािण, डीप बोररगं 
तनमािण, मन्तदर तनमािण, कल्भटि, टंकी तनमािण, लगार्िका जष्टटल प्राष्टवतधक पक्ष िमावेश हनुे पूवािधार 
िंरचना तनमािण कार्ि िमेि उपभोक्ता ितमतिहरु माफि ि ्गराउने गरेको देन्खर्ो । र्स्िा कार्ि व्र्ाविाष्टर्क 
र अनभुवी तनमािण व्र्विार्ी फमिबाट बोलपरको माध्र्मबाट प्रतिस्पधाि गराउन उपर्कु्त हनुे देन्खतछ । 
र्िका केही उदाहरणहरु र्िप्रकार रहेका छन : तनर्मावलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 

 

 
कामको तबबरण उपभोक्ता ितमतिको नाम लागि 

अनमुान 

जनिहभातगिाबाट 
भएको काम 

भकु्तानी 
रकम 

लावति खहरे िररखेि बन्स्ि 
बचाउ र्ोजना 

लावति खहरे िररखेि बन्स्ि बचाउ 
र्ोजनाउपभोक्ता ितमि 

3308913.3 308913.33 3000000 

पलािे ष्टवच टोल झो.प ु हुँदै 
कुलो महुान िम्म िडकिम्म 
स्िरउन्निीिाथै ढल तनमािण 
र्ोजना 

पलािे ष्टवच टोल झो.प ु हुँदै कुलो 
महुान िम्म िडकिम्म स्िरउन्निीिाथै 
ढल तनमािण र्ोजनाउपभोक्ता ितमि 

2871058.8 371058.76 2500000 

ितििकोट िडक तनमािण 

ितििकोट िडक तनमािणउपभोक्ता 
ितमि 

2203739.2 203739.19 2000000 
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मनहरी चैनपरु खोला हेमपाइप 
जडान 

मनहरी चैनपरु खोला हेमपाइप 
जडानउपभोक्ता ितमि 1598069.6 148069.6 1450000 

घैर्ाबारी खतलिंग िडक तनमािण 

घैर्ाबारी खतलिंग िडक 
तनमािणउपभोक्ता ितमि 

1650880.1 150880.05 1500000 

भमुीष्टविौनी छकुङ्ग िडक ममिि 
िधुार 

भमुीष्टविौनी छकुङ्ग िडक ममिि 
िधुारउपभोक्ता ितमि 

1672033.7 172033.72 1500000 

पेङ्चे देखी चैनपरु िम्म िडक 
ममिि 

पेङ्चे देखी चैनपरु िम्म िडक 
ममििउपभोक्ता ितमि 

1074027.5 124027.47 950000 

स्टफ घर तनमािण र्ोजना स्टफ घर तनमािण र्ोजनाउपभोक्ता 
ितमि 

2752011.7 252011.68 2500000 

कमिचारी आवाि घर शौचालर् 

कमिचारी आवाि घर 
शौचालर्उपभोक्ता ितमि 

556710.64 56710.64 500000 

 
32.  वस्ि ुखररदको रकम उ.ि.लाई भकु्तानी:  िाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को 

उपतनर्म ९९० मा उपभोक्ता ितमति वा लाभग्राही िमदुार्बाट िञ्चातलि हनुे तनमािण कार्िमा डोजर, 
स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७३ को खचि गने अन्खिर्ारी र कार्ि ष्टवतध िम्वतधी 
व्र्वस्थाको उपदफा (७) मा कार्िपातलकाले िभावाट स्वीकृि िीमा र न्शर्िक बाष्टहर गई बजेट खचि 
गनि पाउन ेछैन भन्न ेव्र्वस्था रहेकोछ । िाविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म २(ट) मा 
उपभोक्ता ितमति भन्नाले तनमािण कार्िबाट प्रत्र्क्ष लाभ पाउने व्र्न्क्तहरुले कुनै तनमािण कार्िको तनमािण, 

िंचालन, ममिि िंभार गनिको लातग आफुहरु मध्रे्बाट गठन गरेको िमीति िम्झनपुने िथा तनर्म ९७ 
मा उपभोक्ता ितमति वा लाभग्राही िमदुार्बाट काम गराउने कार्िष्टवतध अनिुार उपभोक्ता ितमतिबाट 
तनमािण कार्ि मार गराउन िसने देन्खतछ । कार्ािलर्ले उपभोक्ता ितमतिबाट तनमािण कार्िको िाथिाथै 
बस्ि ुवा िामाग्रीहरु िमेि खररद गने गरेको देन्खर्ो । बस्ि ुखररद गदाि िा ख ऐन िथा तनर्मावली 
बमोन्जम स्वीक्रि खररद र्ोजना अनिुार प्र्ाकेज बनाइ प्रतिस्धाित्मक तबतधबाट खररद गनुिपनेमा उपभोक्ता 
ितमति माफि ि गरेको खररदलाइ तनर्मिम्मि भन्न तमल्ने देन्खएन । ।र्िको केही उदाहरण तनम्न 
छन।् 

 

 भौ नं । तमति कामको तबबरण काम भकु्तानी उ.ि.लाई फतनिचर 
खररदको भकु्तानी 

िामानको नाम 

२५९।०७७। 

०३।०२ 

तितलङ्गे गाउघर न्सलतनक 
भवन ममिि कार्ि उ.ि. 

२२१२२८ 200000 ५०३०० टेवलु कुतिि 
आदी 

२६८।०७७। 

०३।०८ 

ितलिङ्गा खोपकेतर भवन 
ममिि 

२८८४३८ ११०७६७ ३०८५० दराज, देबलु, 
न्चर्र 

२७१।०७७। 

०३।०८ 

हात्ती खोला िनुाटी िौरा 
ष्टवद्यिु ष्टवस्िार 

६६९९४० 582000 497930 ष्टवद्यिु िामाग्री 
खररद 

२७३।०७७। 

०३।०८ 

चवुादाङ्ग िखेुि िडक 
तनमािण 

५५१८६२ 485000 552231 स्काभेटर हेभी इसरू्पमेतट 

लैजान े

२७४।०७७। 

०३।०८ 

ष्टवधालर् चौर खने्न र फतनिचर ११०५७५ ९७००० ५९८९० टेबलु, दराज, 
कुिी 

३०१।०७७। 

०३।१६ 

जनजातग्रिी प्र.ष्टव. बरेटार 
फतनिचर खररद 

५८०८२ ४८५० ५९०९९ टेबलु, दराज, 
कुिी 

३१०।०७७। 

०३।१७ 

न्शलाधनुी बस्िी बचाउ कार्ि ६६१६७३
।७२ 

५८०२४५ ५८०२३६ 
 

३११।०७७। 

०३।१८ 

कामले खा.पा.र्ो ८७९०८५
।७१ 

७६९३७७ २९००१५ पाइप खररद 

३४८।०७७। 

०३।२८ 

गोदावरी मष्टहला जागरण श्रम ८२६७३१ ७२५५०० ४६११८१ फतनिचर खररद 
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          िथा िहकारी शौचालर् 
िथा फतनिचर  

33.  उपभोक्ताबाट िामाग्री खररदाः  िाविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म २(ट) मा उपभोक्ता 
ितमति भन्नाले तनमािण कार्िबाट प्रत्र्क्ष लाभ पाउने व्र्न्क्तहरुले कुनै तनमािण कार्िको तनमािण, िंचालन, 

ममिि िंभार गनिको लातग आफुहरु मध्रे्बाट गठन गरेको ितमति िम्झनपुने िथा तनर्म ९७ मा उपभोक्ता 
ितमति वा लाभग्राही िमदुार्बाट काम गराउन ेकार्िष्टवतध अनिुार उपभोक्ता ितमतिबाट तनमािण कार्ि मार 
गराउन िसने देन्खतछ । कार्ािलर्ले उपभोक्ता ितमतिबाट बस्ि ुवा िामाग्रीहरु िमेि खररद गने गरेको 
देन्खर्ो । बस्ि ुखररद गदाि िा ख ऐन िथा तनर्मावली बमोन्जम स्वीक्रि खररद र्ोजना अनिुार प्र्ाकेज 
बनाइ प्रतिस्धाित्मक तबतधबाट खररद गनुिपनेमा उपभोक्ता ितमति माफि ि गरेको बस्ि ुवा िामाग्री खररदलाइ 
तनर्मिम्मि भन्न तमल्ने देन्खएन । ।र्िको केही उदाहरण तनम्न छन।् 

 

 भौ नं । तमति कामको तबबरण 
जम्मा रकम िामाग्री ष्टववरण 

िामाग्री मूल्र् 

        भकु्तानी 
     जम्मा  

       भकु्तानी 
२५६।०७७।०३

।०२ 

        लापरु औले खा.पा. 
िोलार पम्पीङ्ग र्ो. 

७६९१९२/-           िोलार, 
पम्प लगार्ि  

    िामाग्री खररद 

६६९४६८ ६६९४६८ 

२५९।०७७।०३
।०२ 

दराङ्ग गल्धनी खा.पा.र्ो ५५००४३/- HDPE पाइप खररद ४६४७२८ ४८५००० 

२८०।०७७।०३
।०९ 

     गुरँािे भवन वस्िी 
िंरक्षण उ.ि. 

७७०९३३/- ग्र्ाष्टवर्न वसि खररद ६८४९६६ ६७९००० 

२८७।०७७।०३
।११ 
        िाजक बम्कीम लापरु 

ष्टवद्यिु ष्टवस्िार 
४२६३१६/- ष्टवद्यिु उपकरण खररद ४२६३१६ ३७३३५३ 

३००।०७७।०३
।१६ 
     चरेुडाँडा िोलार तलफ्ट 

खा.पा.र्ो 
५५००७८/- पम्प लगार्ि ५५००७८ ४८५००० 

३१२।०७७।०३
।१८ 

     पौराङ्ग िोलार पन्म्पङ्ग 
र्ोजना वडा नं. ९ 

५५११८०/- िोलार पम्प खररद ५५११८० ४८५000 

३१३।०७७।०३
।१८ 
           कातलका प्रा.ष्टव. 

छुदङु्ग 
२२५५००/- फतनिचर खररद २२५५०० १९४000 

 
34.  पूजँीगि न्शर्िकबाट चाल ुखचिाः एष्टककृि आतथिक िंकेि िथा वतगिकरण र व्र्ाखर्ा २०७४ मा पुजँीगि 

न्शर्िकमा ष्टवतनर्ोन्जि बजेटबाट चाल ुखचि गनि नपाइने उल्लेख छ । पून्जंगि न्शर्िकमा ष्टवतनर्ोजन भएको 
बजेटबाट चाल ुप्रकृतिका खचि गने कार्ि बजेटको तिर्द्ाति ष्टवपररि िमेि हतुछ । स्थानीर् िरकार 
िञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ को खचि गने अन्खिर्ारी र कार्िष्टवतध िम्वन्तध व्र्वस्थाको उपदफा 
(७) मा कार्िपातलकाले िभावाट स्वीकृि िीमा र न्शर्िक बाष्टहर गई बजेट खचि गनि पाउन ेछैन भन्न े
व्र्वस्था रहेकोछ । त्र्िैगरी दफा ११ मा गाउँपातलकाको काम, कििव्र् र अतधकार िोकेको छ । 
कार्ािलर्ले र्ोवर्ि गाँउपातलका पून्जंगि न्शर्िकमा ष्टवतनर्ोजन भएको बजेटबाट कतिपर् उपभोग, िंचालन 
िथा अतर् चाल ु प्रकृतिका खचिहरु गरेको देन्खर्ो । कतिपर् खचिहरु पून्जंगि बजेट िथा स्वीकृि 
कार्िक्रम भतदा बाष्टहर उपभोग, िंचालन िथा अतर् चाल ुप्रकृतिका कार्िहरुमा खचि गरेको देन्खर्ो । 
र्िबाट िभाले पाररि गरेको बजेट िथा स्वीकृि कार्िक्रमको पालना हनु िकेको पाइएन िाथै िंचालन 
र उपभोग खचिमा िोष्टकए भतदा खचि बढ्न जाने देन्खर्ो । चाल ुप्रकृतिका खचि चाल ुबजेट न्शर्िकमा 
िमावेश गरी खचि लेख्न ुपदिछ । र्ि िम्वतधी केही उदाहरण तनम्न छना्ः 

 

 २६५।०७७।०३।०५            मनहरी एफ.एम १०४.३ MH प्रचार प्रिार 60,000 

२८५।०७७।०३।११            कार्ािलर् िामान खररद वडा नं. १ का. व्र् 1,00,000 
२८६।०७७।०३।११            वडा कार्ािलर् नं.२ कार्ािलर् िामान खररद 50,000 
३०२।०७७।०३।१६            ज्र्ामी ज्र्ाला खाद्यान्न ओिार पिार 42,500 
३०७।०७७।०३।१७            रेतडर्ो मकवानपरु १०३ MH प्रचार प्रिार 84,000 
३०८।०७७।०३।१७            रेतडर्ो थाहा िञ्चार  प्रचार प्रिार 1,00,000 
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१६७।०७७।०१।१७            गाडी माफि ि 58,000 
३२५।०७७।०३।२३            वडा नं. ३ र ४ कार्ािलर् व्र्वस्थापन खचि 1,50,000 
३४९।०७७।०३।२८           कार्ािलर् िामान खररद (दैष्टव प्रकोप व्र्वस्थापन कार्िक्रमबाट) 1,00,000 
२२९।०७७।०२।१६            वृत्तन्चर तनमािण, कोओपरेष्टटभ मेतडर्ा सर्ाम्प ४९३८१०  

35.  कार्ािलर्मा रहेको एक जे.ति.तभ. मेतिनको लागी तनम्नानिुार इतधन खररद गरेको जनाई भकु्तानी 
ददएकोछ । उक्त इतधनबाट भएको कामको नापी ष्टकिाव िमेिको प्राष्टवतधक पषु्ट्याइ र देहार्को 
बमोन्जमको प्रमाण कागजाि पेश हनु नआएकोले पेश हनुपुने रु. 

 

 

२58750 

 गौ.भौ.नं./तमति खररद ष्टववरण प्रर्ोजन पररमाण भकु्तानी रकम कैष्टफर्ि 

३३५।०७७।०३।२४ तडजल जे.िी.भी. ३००० तल. २,58,७५०      खररदको ष्टवल तबजक 

िमेि िंलग्न नरहेको ।  

 

36.  ब्र्ाक हो लोडर: कार्ािलर्मा रहेको एकवटा ब्र्ाकहोलोडरले र्ो आ.व. २०७६।०७७ मा रु.६१९५९ 
नगद आम्दानी गरेको छ भने रु.३00३६०।35 बराबरको कार्ि गरेको देन्खएबाट जम्मा 
रु.३६२३१०।३५ आम्दानी भएको पाइर्ो।उक्त ब्र्ाकहोलोडरमा र्ो वर्ि भएको खचि मध्रे् इतधनमा 
रु.६२०८६५, ममिि कार्िमा रु.२५४३०७ र एक जना करारमा रहेको चालकको पाररश्रतमक 
रु.१८०९५० िमेि जम्मा रु.११५६१२२ खचि भएको देन्खर्ो। जिमा स्थार्ी िफि  कार्िरि रहेको 
एक जना चालको िेवा िषु्टवधा िमावेि गदाि उक्त खचि थप बढी हनुे देन्खतछ।र्ि प्रकार िरकारी 
िाधनको उपभोग र िोको प्रतिफललाई हेदाि लागि लाभ तिर्द्ाति र तरू्निम लागिको तिर्द्ाति िमेिलाई 
ष्टवचार नगरी भएको कार्िको िम्वतधमा कार्िपातलकाको ध्र्ान जान ुआवश्र्क छ। 

 

37.  नापजाचँ बेगर भकु्तानीाः िाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ -१_ ख मा खररद िम्झौिा 
अनिुार िाविजतनक तनकार्ले रतनङ्ग तबल वा अतर् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाि करारका शिि 
बमोन्जम प्राष्टवतधक नापजाँच गरी नापी ष्टकिाबमा उललेख भएको वास्िष्टवक कार्ि िम्पादनको आधारमा 
भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ािलर्ले गो=भौ=नं. १८४/२०७७।०१।२३ बाट पतजनी वडा 
कार्ािलर् िडक तनमािण उपभोक्ता ितमतिलाई िडक तनमािण कार्िको कार्ि िम्पन्न हुँदा नापी ष्टकिाबमा 
नापजाँच प्रमान्णि नभएको तनम्न कामको रु=६६१९४ भकु्तानी ददएको देन्खएकोले अिलु हनुपुने रु= 

 

 

 

 

 

६६१९४ 

 कामको ष्टववरण भकु्तानी  
रकम 

भकु्तानी 
 पररमाण 

नापी ष्टकिाबममा 
चढेको पररमाण 

फरक प्रतिइकाई दर बढी भकु्तानी  

Road Maintenance 

 works 
३७३१४ ७०८ 

घनतमटर 
० ७०८ 

घनतमटर 
५२।६६ ३७३१४ 

Dressing  २८८८० ८००० 
र 

० ८००० 

वगितमटर 
३।६१ २८८८० 

जम्मा ६६१९४  

 

38.  ररिपूबिकको कर तबजक – मूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोन्जम मूल्र् अतभवषृ्टर्द् करमा 
दिाि भएका फमििँग िोकीएको ढाँचाको कर वीजक तलई खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । िर गाउँपातलकाले 
ररि पूकि कको कर वीजक बेगर देहार् बमोन्जम भकु्तानी गरेको छ । ििथि ररिपूविकको कर तबजक 
वेगर पातलकाबाट भकु्तानी तलएको रकमको तनर्मानिुार मू.अ.कर िमार्ोजन गरेको प्रमाण पेश हनुपुने 
अतर्था अिूल हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

९०६३३ 

 गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनकेो नाम कर ष्टवजकको अवस्था भकु्तानी रकम मअुकर कर 
रकम 

२०५÷२०७६।
०१ ।२९ 

मातझा कतस्ट्रसिन फोटोकपी तबजक २९३९९९ ३३८२३ 

२२९।०७७।
०२।१६ 

        वतृ्तन्चर तनमािण, कोओपरेष्टटभ 
मेतडर्ा सर्ाम्प 

कर ष्टवजक नं  .हािले  ००१ 
लेखेको २०७७।०२।१६ मा 

४९३८१० ५६८१० 

  जम्मा   ९०६३३  

 

39.  बढी म.ुअ.कर भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवधी तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ (३) बमोन्जम खचि लेखदा 
खचिको तबल भरपाई िष्टहि लेखा राख्नपुने, तनर्म ३६(८) मा कुनै रकमको भकु्तानी ददंदा ररि पगुे 

 

 

 

३७६११ 
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नपगुेको जाँच गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले देहार्को भकु्तानीमा पेश भएको ष्टवजकको म.ुअ.कर 
भतदा बष्टढ म.ुअ.कर भकु्तानी भएको देन्खएकोले बढी भकु्तानी भएको रकम अिलु हनुपुने रु 

 भौ.नं. / तमति ष्टववरण पेश भएको तबल 

अनिुार मू=अ+=कर 
भकु्तानी भएको 
मू=अ +=कर 

बढी भकु्तानी 

         २११/२०७७।०१ 
।३०  

शंकरखोला क गतलिङ्ग लघ ु
जलष्टवद्यिु ममिि ष्टवस्िार र्ोजना  

६०७७५ ९८३८६ ३७६११ 

 

 

 प्रदेश पूवािधार तबकाि िाझेदारीिफि   
40.  बढी भकु्तानीाः िाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ ९१० ९ख० मा खररद िम्झौिा 

अनिुार िाविजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अतर् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाि करारका शिि 
बमोन्जम प्राष्टवतधक नापजाँच गरी नापी ष्टकिाबमा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कार्ििम्पादनको आधारमा 
भकु्तानी ददनपुने व्र्बस्था छ ।कार्ािलर्ले बोटवारी परेवातभर जोड्ने िडक तनमािण कार्िको उपभोक्ता 
ितमति रान्सिराङ्ग ५ लाई रु=४९५५०००। कन्तटतजेतिी िमेि भकु्तानी गरेकोमा नर्ाँ ट्रर्ाक िथा अतर् 
बाटो खन्ने काम मेन्शन प्रर्ोग गरी गरेको देन्खएको छ ।उक्त कार्िमा तनम्नानिुारका कार्िमा नापी 
ष्टकिाब भतदा देहार्को बढी कार्ि भएको देखाइ भकु्तानी गरेको देन्खएकोले बढी भकु्तानी हनु गएको छ 
। र्िरी बढी भकु्तानी रकम अिूल अिूल गनुिपने देन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

१५०५४६ 

 तबबरण नापी ष्टकिाब 

 अनिुार 
भकु्तानी 
 भएको 

फरक पररमाण प्रति घमी 
 दर 

बढी भकु्तानी 

आइटम नं २ बकेटले मध्र्म 
खालको माटो खने्न 

१२३६३।२ १२९१८।४६ ५५५।२६ १५७।९८ ८७७१९ 

आइटम नं ३ बे्रकरले कडा चट्टान 
खने्न  

३७०८।५ ३८१६।५ १०८ ५८१।७४ ६२८२७ 

जम्मा १५०५४६  

 

41.  िामान जडानको प्रातबतधक नापँ जाचँाः िाबिजतनक खररद तनर्माबली ,२०६४ अनिुार तनमािण कार्िको 
प्रातबतधक मूल्र्ांकनका आधारमा भएको कामको भकु्तानी हनु ुपने व्र्बस्था छ।गाँउपातलकाले िंघीर् 
िरकार हस्िातिरीि कार्िक्रम पूजँीगि िफि को भौ नं १६ तमति २०७७।२।२८ बाट तिलबतदी 
दरभाउपरको माध्र्मबाट गोठारी िाइटार झोलङु्गे पलुको स्टील पाटि फेतब्रकेशन िामान खररद कार्ि 
गरेवापि एि के ईन्तजतनर्रीङ्ग इण्डन्स्ट्रज बटुवललाई रु१८१६१३२।भकु्तानी गरेको छ ।र्िरी खररद 
भएका िामाग्रीहरु कार्ािलर्को न्जतिी खािामा दान्खला भएको छैन भने िम्बन्तधि र्ोजनामा पतन जडान 
भएको नदेन्खएकोले जडान िथा प्रर्ोग भएको नापी ष्टकिाब िथा कार्ििम्पन्न प्रतिबेदन िष्टहिको प्रातबतधक 
मूल्र्ांकन पेश हनु ुपने रु   

 

 

 

 

 

 

१८१६१३२ 

42.  ननफाइलराः  मूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राि मूल्र् अतभवषृ्टर्द् करको 
ष्टववरण भकु्तानी पाएको अको मष्टहनाको २५ गिेतभर िम्बन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्मा कर 
ष्टववरण िष्टहि दान्खला गनुिपने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले प्रदेश पूवािधार तबकाि कार्िक्रम िफि  
िातलिातलङ्ग खैराङ िडक तनमािण उपभोक्ता ितमि माफि ि िडक तनमािणको कार्िका लातग 
रु१०६७१२०। मा िम्झौिा गरी रु ९९१०००। भकु्तानी गरेको छ । उक्त उपभोक्ताले िडक 
तनमािण गदाि  मेन्शन प्रर्ोग गरेको देखाइ खैराङ र्वुा कतट्रसिन रान्सिराङको रु १०६७२२९। रकमको 
मू अ कर बीजक िंलग्न राखी भकु्तानी तलएको छ। उक्त कतट्रसिनको प्र्ान नं  ६०६२३४२३८ 
आतिरीक राजस्व तबभागको वेभिाइटमा िचि गरेर हेदाि कानूनी व्र्वस्थाअनिुार ष्टववरण नबझुाएकोले 
आ ब २०७५।७६ र २०७६।७७ मा ननफाइलर देन्खएकोले उक्त िप्लार्ििलाइ भकु्तानी भएको मू 
अ कर रु १२२७७८।रकमको िमार्ोजन भएको प्रमाण पेश हनु ुपने अतर्था उक्त रकम अिूल हनु ु
पने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२२७७८ 
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43.  तबशेर् अनदुान िफि ाः गाउँपातलकालाइ र्ि बर्ि तबशेर् अनदुान शीर्िकमा रु १००००००० रकम प्राि 
भएकोमा चालिुफि  रु ४९७४४७७। र पूँजीगि िफि  रु ५०००००० तनम्नानिुारका र्ोजनामा खचि 
भएको देन्खएको छ । 

 

 चाल ुिफि  भकु्तानी रकम पूजँीगि िफि  भकु्तानी रकम 

महांकाल िोलार पम्पीङ खानेपानी र्ोजना वड नं ८ १६००००० कोलगैरी खानेपानी र्ोजना  ४००००० 

चेपाङ स्वास्थर् िथा िरिफाइ कार्िक्रम १४००००० चनौटा खानेपानी र्ोजना  ४००००० 

व्र्बशार्ीक तिस्न ुपाउडर उत्पादन कार्िक्रम ५००००० खहरे खानेपानी र्ोजना  १०००००० 

नेपाल चेपाङ िांस्कृतिक पनुरुत्थान िंघलाइ रैथान े
बाली प्रबर्द्िन िथा गोठे मलिधुार कार्िक्रम 

१४७४००० तबतदेश खानेपानी र्ोजना  ५००००० 

  भतुमदन्शि खानेपानी र्ोजना ५००००० 

  तगदरवाङ खानेपानी र्ोजना  ५००००० 

  बेशीटोल खानेपानी र्ोजना  ४००००० 

  ङामराङ्ग खानेपानी र्ोजना  ५००००० 

  माञ्जरेी खानेपानी र्ोजना  ४००००० 

  परुानो गाउँ खानेपानी र्ोजना  ४००००० 

 

 

44.  कार्ितबतध अनरुुप नभएकोाः अथि मतरालर् अतिर िरकारी तबत्त व्र्बस्थापन महाशाखाबाट तमति 
२०७६।८।२९ मा जारी भएको िमपरुक/ तबर्शे अनदुान रकम खचि गने मागिदशिनको बुँदा नं २ मा 
तबर्शे अनदुान वापि प्राि रकम उपभोक्ता ितमति माफि ि िचालन हनुे आर्ोजना िथा कार्िक्रममा खचि 
गनि पाइने छैन भन्ने व्र्होरा उलेल्ख भएकोमा र्ि स्थानीर् िहले खानेपानी िंरचना तनमािण कार्िका 
महांकाल िोलार पम्पीङ खानेपानी र्ोजना वड नं ८ लाइ खानेपानी र्ोजनाका तबतभन्न िंरचनाहरु तनमािण 
गनिका लातग रु १७६३१७०।४० रकममा तमति २०७६/१/३० मा िम्झौिा गरी रु.१६०००००/– 
भकु्तानी गरेको देन्खएको छ ।उक्त र्ोजनाम उपभोक्ता ितमतिले िोलार पन्म्पङ कार्िका लातग आबश्र्क 
िामाग्री नारार्णी पावर िोलिुन प्रा तल भरिपरु न्चिवन बाट रु ९९६२१४। मा खररद गरेको देन्खएको 
छ ।भने अतर् तबतभन्न तनमािण िामाग्रीहरु पतन खररद गरी तबतभन्न िप्लार्ििलाइ भकु्तानी गरेको छ । 
र्िरी उपभोक्ताको र्ोगदान कम हनुे िथा प्रातबतधक ज्ञानको आबश्र्किा हनुे खालका कार्िहरु िथा 
खररद कार्ि उपभोक्ता ितमति माफि ि गराएको तनर्मिम्मि नदेन्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१६००००० 

 स्थानीर् पूवािधार तबकाि िाझेदारीिफि   
45.  गाउँपातलकाले स्थानीर् पूवािधार तबकाि िाझेदारी कार्िक्रम िफि  दुंग ुपरेवातभर िडक तनमािण उपभोक्ता 

ितमि माफि ि िडक तनमािणको कार्िका लातग रु ५५५२६९७ को लागि अनमुान िर्ार गरी िम्झौिा 
गरी गाउँपातलकाले रु ४९५५०००। भकु्तानी छ ।उक्त भकु्तानीको उपभोक्ताले पेश गरेका बील 
परीक्षण गदाि देन्खएका व्र्होरा तनम्न छन।् 

 

४५=१ ननफाइलराः  मूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राि मूल्र् अतभवषृ्टर्द् करको 
ष्टववरण भकु्तानी पाएको अको मष्टहनाको २५ गिेतभर िम्बन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्मा कर 
ष्टववरण िष्टहि दान्खला गनुिपने व्र्वस्था छ । उपभोक्ताले िडक तनमािण कार्िमा एसिाभेटर मेन्शन प्रर्ोग 
गरेको देखाइ आश्मान तनमािण िेवा रान्सिराङको रु१९३६६५०।रकमको मू अ कर बीजक िंलग्न 
राखी भकु्तानी तलएकोमा उक्त तनमािण िेवाको प्र्ान नं  ६०६७७३०४९ आतिरीक राजस्व तबभागको 
वेभिाइटमा िचि गरेर हेदाि कानूनी व्र्वस्था अनिुार ष्टववरण नबझुाएकोले आ ब २०७६।७७ मा 
ननफाइलर देन्खएकोले उक्त तनमािण िेवालाइ भकु्तानी भएको मू अ कर रु २२२८००।रकमको 
िमार्ोजन भएको प्रमाण पेश हनु ुपने अतर्था उक्त रकम अिूल हनु ुपने रु 

 

 

 

 

 

 

२२२८०० 
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४५=२ बढी तडजेल खचिाः उक्त कार्िका लातग उपभोक्ताले एसिाभेटर मेन्शन ५८५ घण्टा प्रर्ोग गरेको देखाइ 
आश्मान तनमािण िेवा रान्सिराङको २ वटा मू अ कर बीजक िंलग्न राखी रु१९३६६५०। भकु्तानी 
तलएको  छ । िाथै ददपन्शखा आर्ल टे्रडििको ६ वटा तबलबाट रु१३९२२१३। मू अ कर िमेि 
तडजेल खचि भकु्तानी तलएको छ । उक्त कार्ि गनिका लातग प्रति घण्टा २२ तलटरका दरले खचि गरेको 
तडजेल खररदमा गरेको भकु्तानी हेदाि प्रति घण्टा २७।५७ ली देन्खएकोले प्रति घण्टा ५।५७ ली बढी 
खचि लेखेको देन्खएकोले ५८५ घण्टाको रु ३२६० लीटरको खररदमा तिरेको प्रति तलटर दरको और्िमा 
रु ७६।६२ मू अ कर बाहेक का दरले रु२४९७८१। मा मू अ कर ३२४७१। थप गरी 
रु२८२२५२। बढी भकु्तानी गरेकोले उक्त रकम िम्बन्तधिबाट अिूल हनु ुरु 

 

 

 

 

 

२८२२५२ 

 िप्लार्िि तडजेल खररद लीटर भकु्तानी रकम 

ददपन्शखा आर्ल टे्रडििको १६१३० १३९२२१३ 

 
 

46.  करारका कमिचारीलाई महंगी भत्तााः िामातर् प्रशािन मतरालर्, तिंहदरवार काठमाडौंको तमति 
२०७४।०१।२५ , च नं २१७ को करारका कमिचारीको िषु्टवधा िम्बतधी जानकारीको पररपरमा 
करारका कमिचारीलाई मंहगी भत्ता ददने उल्लेख छैन । िर र्ि स्थातनर् िहले र्ो वर्ि िञ्चातलि ग्रातमण 
िामदुाष्टर्क पवुािधार ष्टवकाि कार्िक्रम अतिगिि करारमा कार्िरि ३ जना करारका कमचािरीलाइ देहार्को 
रकम महंगी भत्ता भकु्तानी गरेको देन्खएको रु 

 

 

 

 

 क्र िं कमिचारीको नाम पद महंगी भत्ता 
१ शोभा कुमारी ईन्तजतनर्र २४००० 

२ चतरभरु्ण िब ईन्तजतनर्र २४००० 

३ िाइला का ि प्रथम २४००० 

   ७२०००  

 

47.  तनकािा  अतभलेख खािााः गाउँपातलकाले न्शक्षकहरुको िलव भत्ता तनकािा गनुि पूवि दरवतदी अनिुार 
कार्िरि न्शक्षकहरु र्ष्टकन गरी िलव भत्ता तनकािा गनुिपने त्र्स्िै माग फाराम िोही आधारमा रुजू 
गरी ष्टवद्यालर्गि तनकािा लेजर िर्ार गरी तनकािा छोड्नपुनेमा तनकािा लेजर राखेको छैन 
गाउँपातलकाले दरवतदी ष्टववरण, कार्िरि न्शक्षक ष्टववरण, िो अनरुुपको माग फाराम िथा तनकािा लेजर 
खडा गरी व्र्वन्स्थि रुपमा राख्नपुदिछ । 

 

48.  तबद्यालर्हरुको लेखापरीक्षणाः गाउँपातलका मािहिका ष्टवद्यालर्ले िोष्टकएको िमर्मा लेखापरीक्षण गनुि 
गराउन ु पने व्र्बस्था छ ।गाँउपातलका अतिगिि ५२ िामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरु रहेकोमा आ .व .
२०७६।०७७ को अन्तिम लेखापरीक्षण अवतधिम्म ३७ तबद्यालर्ले लेखापरीक्षण गराइ प्रतिबेदन पेश 
गरेको पाइर्ो भने बाँकी १६ तबद्यालर्ले उक्त प्रतिबेदन पेश गरेका छैनन।अिाः कार्ािलर्बाट अनदुान 
जाने िम्पूणि तबद्यालर्हरुको  िमर्मै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राि गरी गाउँपातलकाले ददएको तनकाशा र 
अनदुान िमेि िमावेश गरी ष्टवद्यालर्ले ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गरे नगरेको एष्टकन गनुिपदिछ । 

 

49.  रमाना पश्चािको िलब खचिाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म३६(३) र (७ अनिुार 
लेखा राखदा ष्टवल भरपाई िष्टहि लेखा राख्नपुने र भकु्तानी ददंदा ररि पगुे नपगुेको जाँच गनुिपने व्र्वस्था 
छ।गाउँपातलकाले न्शक्षकहरुको िलव भत्ता ष्टवद्यालर् खािामा तनकाशा ददंदा ष्टवद्यालर् न्शक्षक 
ष्टकिावखानावाट पाररि भएको िलव ग्रडे ष्टवद्यालर्वाट प्राि चौमातिक माग फाराम िंग तभडान गरी 
तनकाशा ददन ुपने व्र्बस्था रहेकोमा र्ि स्थानीर् िहले दोश्रो चोमान्शक देन्ख िलब भत्ता मातिक रुपमा  
िम्बन्तधि न्शक्षकहरुको खािा मा भकु्तानी गरेको परीक्षण गदाि तनम्नानिुारका न्शक्षकहरुलाई रमाना 
पश्चािको िलब भत्ता भकु्तानी गरेको देन्खएकोले रमना भएर गइिकेको न्शक्षहरुलाई पनु िलब तनकािा 
गरेको देन्खएकोले उक्त रकम िम्बन्तधिबाट अिूल गरी राजस्व खािामा दान्खला हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

२७०८३६ 

 न्शक्षकको पद नाम िरुवा भइ गएको तबद्यालर् िरुवा तमति िलब भकु्तानी बढी भकु्तानी 
प्रा तब ष्टर्द्तिर् राज मंगल प्रिाद प्राथतमक तबद्यालर् बालारा न पा िलािही २०७६ फागनु मिाति २०७७ आर्ाढ िम्म १७२३९० 
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प्रा तब ष्टर्द्तिर् कष्टपल देव 
ठाकुर 

प्राथतमक तबद्यालर् करुतनर्ा देवाहीगोनाही 
रौिहट 

२०७७ जेठ मिाति २०७७ आर्ाढ 

िम्म 

३२९४६ 

प्रा तब ष्टर्द्तिर् राम प्रिाद 
बैठा 

प्राथतमक तबद्यालर् करुतनर्ा 
देवाहीगोनाही रौिहट 

२०७७ जेठ मिाति २०७७ आर्ाढ 

िम्म 

३२६४६ 

प्रा तब ष्टर्द्तिर् राजेश 
प्रिाद िाह 

प्राथतमक तबद्यालर् पिौरा मूला न पा 
रौिहट 

२०७७ जेठ मिाति २०७७ आर्ाढ 

िम्म 

३२८४६ 

जम्मा २७०८३६  
50.  बढी भकु्तानीाः गाउँपातलकाले आ ब २०७६।७७ मा नर्ाँ तनर्कु्त भइ आएका तनम्नानिुारका िहका न्शक्षकहरुलाई 

हान्जरी भएको अबतध देन्ख मार िलब भक्ता खचि लेख्न ु पनेमा देहार्को अबभतधमा हान्जरी भएको देन्खएका 
तनम्नानिुारका न्शक्षकहरुलाई हान्जरी भएको मष्टहना २०७६ मंतिरको परैु अबतधको मंहगी भत्ता र बीमा रकम 
भकु्तानी गरेको देन्खएकोले बढी भकु्तानी भएको रु१५५८८ रकम अिूल हनु ुपने  रु 

 

 

१५५८८ 

 न्शक्षकको नाम िह शे्रणी तनर्कु्ती तमति  हाजीरी तमति भकु्तानी हनु ुपने  भकु्तानी भएको  बढी भकु्तानी 
तिलक बहादरु तबक  प्रा तब ििृीर् २०७६।८।४ २०७६।८।१५ १४९३ २८०० १३०७ 

रतमला कुमारी ष्टहम्डुङ्ग प्रा तब ििृीर् २०७६।८।४ २०७६।८।२२ ९३३ २८०० १८६७ 

प्रददप कुमार िाह प्रा तब ििृीर् २०७६।८।४ २०७६।८।२४ ७४७ २८०० २०५३ 

तबश्व मोक्तान प्रा तब ििृीर् २०७६।८।४ २०७६।८।१७ १३०६ २८०० १४९४ 

िकुतिला कुमारी ब्लोन प्रा तब ििृीर् २०७६।८।४ २०७६।८।१६ १४०० २८०० १४०० 

तबशाल प्रिाद लातमछाने प्रा तब ििृीर् २०७६।८।४ २०७६।८।१६ १४०० २८०० १४०० 

चांदनी तिंिान प्रा तब ििृीर् २०७६।८।३ २०७६।८।२२ ९३३ २८०० १८६७ 

गोकणि न्घतमरे प्रा तब ििृीर् २०७६।८।६ २०७६।९।३ २६१४ २८०० १८६ 

भपेुतर गौिम प्रा तब ििृीर् २०७६।८।४ २०७६।८।१६ १४०० २८०० १४०० 

चतर कुमरी रुम्बा प्रा तब ििृीर् २०७६।८।४ २०७६।८।१३ १५८६ २८०० १२१४ 

प्रमोद चौधरी प्रा तब ििृीर् २०७६।८।८ २०७६।८।१६ १४०० २८०० १४०० 

जम्मा १५२१२ ३०८०० १५५८८  

 

51.  बढी ग्रडे भकु्तानीाः गाउँपातलकाले न्शक्षकहरुको िलब िथा ग्रडे रकम न्शक्षक ष्टकिाबखानाबाट पाररि 
गरी िोही बमोन्जम भकु्तानी गनुिपने व्र्बस्था छ।कार्ािलर्ले प्रथम चौमान्शक िलब तनकािा गदाि श्री 
भीमिेन मा तब तभमल्टारका प्रा तब ितृिर् तबजर् महिोको ग्रडे खाने अबतध नभएकोमा तनजलाइ मातिक 
५ ग्रडे प्रति ग्रडे रु८८७ का दरले हनुे रु १७७४० मा कमिचारी िचर्कोर् रु१७७४ थप िमेि गरी 
रु १९५१४।न्शक्षक ष्टकिाबखानाबाट पाररि नभएको ग्रडे भकु्तानी गरेको देन्खएकोले बढी ग्रडे रकम 
अिूल हनु ुपने रु 

 

 

१९५१४ 

52.  पाठ्यपसु्िकमा बढी तनकािााः न्शक्षा िथा मानव श्रोि ष्टवकाि केतर िानोदठमी भक्तपरु वाट िर्ार भएको 
कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िका २०७६।०७७ को ष्टक्रर्ाकलाप नं.२.४.६.१. मा िाविजतनक तबद्यालर्का 
तबद्याथीहरुका लातग तनशलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान िम्बन्तध व्र्वस्था छ । िो अनरुुप प्रत्रे्क स्थानीर् 
िहले IEMIS मा प्रतबि िथर्ांकलाइ िम्बन्तधि ष्टवद्यालर्बाट कक्षागि तबद्याथीहरुको र्थाथि िथर्ांकिँग 
ित्र्ापन गराइ ित्र्ाष्टपि तबबरण न्शक्षा अतधकृिबाट प्रमाणीि गरी िोका अधारमा आवश्र्क कक्षागि 
िथा तबर्र्गि पाठ्यपसु्िकको िंखर्ा र्ष्टकन गरी पाठ्यपसु्िक अनदुान ददन ु पने व्र्बस्था रहेको 
छ।गाउँपातलकाले िो िथर्ांङ्क भतदा देहार्को तबद्यालर्का तनम्नानिुारका कक्षाका तबद्याथीहरुलाइ बढी 
िंखर्ामा पाठ्यपसु्िक अनदुान तनकािा गरेको देन्खएकोले बढी तनकािा भएको रकम रु.१४३७४। 
अिूल गरी िम्बन्तधि राजस्व खािामा दान्खला हनुपुने रु. 

 
 
 
 
 
 
 

१४३७४ 
 

 तबद्यालर्को नाम  बढी भकु्तानी भएको िंखर्ा  बढी भकु्तानी 
कक्षा िथा प्रति िेट दर  

कक्षा १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

प्रति िेट दर ५१८ २५७ ३१७ २७० ४०५ ७६९ ८७० ८९७ ४८५ ४८९ 
जनजातग्रिी प्राथतमक 

तबद्यालर् 
१३ ० ० ३ ५ ० ० ० ० ० ९५६९ 

चररमारा प्रा तब ० १ २ ० १ ० ० ० ० ० १२९६ 

जर्तिंह िाल 
आधारभिू  तबद्यालर् 

० १ १ १ ० ० ० ० ० ० ८४४ 
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राष्टिर् प्रा तब 
पञ्जनी 

१ ० ० ० २ ० ० ० ० ० १३२८ 

िूर्ोदर् मा तब 
पलािे 

० १ ० १ २ ० ० ० ० ० १३३७ 

कूल जम्मा तबद्याथी  १४ ३ ३ ५ १० ० ० ० ० ० १४३७४ 

जम्मा १४३७४  
53.  तबद्याथी िंखर्ा भतदा बढी तनकािााः न्शक्षा िथा मानव श्रोि ष्टवकाि केतर िानोदठमी भक्तपरु वाट िर्ार 

भएको कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िका २०७६।०७७ को ष्टक्रर्ाकलाप नं.२.७.१३.८.मा प्रति तबद्याथी 
लागिका आधारमा न्शक्षण न्शकाइ िामाग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्र्बस्थापन अनदुान अतिगििको 
रकम तनकािा गदाि तनम्नानिुारको तबद्यालर्ले IEMIS मा प्रतबि िथर्ांक भतदा देहार्को रु ११९५० 
बढी िंखर्ामा तनकािा ददएको देन्खएकोले उक्त रकम अिूल हनु ुपने रु. 

 
 
 

११९५० 
 

 तबद्यालर्को नाम 

कक्षा  
IEMIS मा प्रतबि 

 िथर्ाकं 

भकु्तानी ददएको 
  िंखर्ा  

फरक  
िंखर्ा  

प्रति तबद्याथी  
दर 

बढी भकु्तानी 

जनजातग्रिी प्राथतमक तबद्यालर् वालतबकाि ० १३ १३ ५०० ६५०० 

१ देन्ख ५ ५५ ६९ १४ १५० २१०० 

राष्टिर् प्रा तब पञ्जनी  १ देन्ख ५ १८ २० १ १५० ३०० 
जैन्शङ्िाल प्रा तब  वालतबकाि ७ ९ २ ५०० १००० 

१ देन्ख ५ ३८ २९ १ १५० १५० 
िूर्ोदर् मा तब पलािे वालतबकाि ३३ ३४ १ ५०० ५०० 

६ देन्ख ८ २६८ २७५ ७ २०० १४०० 
जम्मा ११९५०  

 

54.  तनशलु्क िेतनटरी प्र्ाड तबिरणाः गाउँपातलकालाई र्ि बर्ि शििि अनदुान अतिगिि िामदुाष्टर्क तबद्यालर्का  
छाराहरुलाई तनशलु्क स्र्ानेटरी प्र्ाड व्र्बस्थापनका लातग प्राि भएको बजेट मध्रे् रु ९९०९८७ /- 
रकमको न्शलबतदी दरभाउपरको माध्र्मबाट १३४९२ थान स्र्ानेटरी प्र्ाड हेल्पीङ मलटीप्रपोज प्रा तल 
मैतिदेबीबाट तमति २०७७।२।२० मा खररद गरेको छ । र्िरी खररद गरेको स्र्ानेटरी प्र्ाड मध्रे् 
लेखापरीक्षण अबतध २०७७।१२।२५ िम्ममा १० वटा तबद्यालर्मा १२५३० प्र्ाकेट तबिरण गरी 
१८२० प्र्ाकेट तबिरण बाँकी रहेको देखाएको छ।िेनीटरी प्र्ाड तबिरण िथा व्र्बस्थापन कार्ितबतध 
२०७६ को पररच्छेद ३ बमोन्जम तबद्यालर्ले आफ्ना छाराहरुको िंखर्ाका आधारमा आवश्र्क पने 
िेतनटरीप्र्ाड न्शक्षा शाखा माफि ि स्थानीर् िहमा माग गरी पठाउन ु पने र स्थानीर् िहले प्रत्रे्क 
तबद्यालर्लाई उपलब्ध गराएको िेतनटरी प्र्ाडको अतभलेख अलग अलग रुपमा राख्न ुपने िाथै तबद्यालर्ले 
उपलब्ध िेतनटरी प्र्ाडको अतभलेख न्जतिी खािामा व्र्बन्स्थि रुपले राख्न ुपने व्र्बस्था भएकोमा र्ि 
स्थानीर् िहले र अतिगििका तबद्यालर्ले िो कार्ितबतध बमोन्जम अतभलेख राखेको देन्खएन ।अिाः 
कार्ितबतध अनिुारको अतभलेख राखेर मार खचि लेख्न ुपने देन्खतछ । 

 

55.  बैठक भत्तााः अथि मतरालर् कार्ि िंचालन तनदेन्शका, २०७५ को दफा ७.१.१ मा बैठक भत्ता भकु्तानी 
ददंदा िोष्टकएको ६ वटा मापदण्ड पालना नगरी बैठकमा भत्ता ददन नतमल्ने व्र्वस्था रहेको छ।कार्ािलर्ले 
देहार् बमोन्जम उक्त मापदण्ड पालना नहनुे गरी एउटै तनकार्का पदातधकारी मार िंलग्न बैठकमा 
रु.३८२५०। भत्ता भकु्तानी ददएको देन्खर्ो।र्िरी िोष्टकएको मापदण्डको पालना नगरी  कार्ािलर्ले 
एउटै तनकार्का पदातधकारी मार िंलग्न मूल्र्ाङ्कन ितमति गठन गरी बैठक भत्ता खचि लेखेको हुँदा 
कानूनको उल्लघंन हनु गएको देन्खतछ ।  

 

 

 

 

 भौ.नं.+=÷ तमति भकु्तानी ष्टववरण रकम 

१८८।२०७७।३।२५ िाविजतनक खररद िथा मूल्र्ाङ्कन ितमतिको बैठक भत्ता ५ जना ९ वटा 
बैठकको दरले प्रति बैठक रु १०००।मा कर कट्टी बाहेक 

३८२५० 

 

 

56.  बढी भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) र (७) अनिुार लेखा राखदा 
ष्टवल भरपाई िष्टहि लेखा राख्नपुने र भकु्तानी ददंदा ररि पगुे नपगुेको जाँच गनुिपने व्र्वस्था छ ।कार्ािलर्ले 
शििि िफि  भौ नं १२३ तमति २०७६।३।११ बाट स्थानीर् िहका स्वास्थर् िंस्थाहरुको मातिक 
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चौमातिक ितमक्षा िूचना िंकलन लगार्ि अतर् तभन्न कार्ि वापिको रु १२०८००।भकु्तानी गरेकोमा 
दइु स्वास्थर् िंस्थाका २ जना उपन्स्थि नभएको देन्खएकोमा भत्ता भकु्तानी तलएको देन्खएकोले उक्त 
रकम अिूल गरी िंघीर् िंन्चिकोमा दान्खला हनु ुपने रु= 

२३८० 

 कमिचारीको नाम स्वास्थर् िंस्था भकु्तानी रकम 

पद्म नाभ ढकाल िररखेि स्वास्थर् चौकी २३८०  
 

57.  बढी भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) र (७) अनिुार लेखा राखदा 
ष्टवल भरपाई िष्टहि लेखा राख्नपुने र भकु्तानी ददंदा ररि पगुे नपगुेको जाँच गनुिपने व्र्वस्था छ ।कार्ािलर्ले 
दादरुा रुवेला खोप अतभर्ान िंचालन खचि वापि भौ नं १२९ तमति २०७७।३।११ बाट ज स्वा तन 
पद्म नाभ ढकाललाई रु २१०००। भकु्तानी ददएकोमा खचिका बील भरपाइ रु१८६००। को मार पेश 
भएकोले बील भरपाई भतदा बढी भकु्तानी भएको रकम रु२४००।मा रु३६० कर कट्टी गरी बाकी 
रु२०४०।अिूल हनु ुपने रु 

 
 
 
 

२०४० 

58.  दोहोरो खचिाः गररब घरपररवार पष्टहचान िथा पररचर्पर तबिरण कार्िक्रम िंचालनका लातग तनर्कु्त भएका  
१ जना िपुरीवेक्षक िथा ५ जना गणकहरु तमति २०७६।१०।५ देन्ख २०७६।१०।१० न्जल्ला 
िमतवर् ितमतिको कार्ािलर् हेटौंडामा िातलममा िहभागी भई दंतनक भ्रमण भत्ता भकु्तानी तलएको 
देखएकोमा िोही अबतधमा पातलकाबाट पनु दैतनक र्ािार्ाि खचि प्रति व्र्न्क्त रु ३००। का दरले 
भकु्तानी ददएको देन्खएको छ । भ्रमण भत्ता भकु्तानी भएको अबतधमा पनु िोही ददनको भ्रमण खचि 
भकु्तानी गदाि दोहोरो परेको देन्खएकोले ६ जनाको ५ ददनको रु३००। को दरले रु ९०००। अिूल 
हनु ुपने रु 

 
 
 
 

९००० 

59.  खचिको प्रमाणाः २०४।२०७७।०३।२८ गाउँपातलकाले र्ि भौ नं बाट कमिचारीहरुको भ्रमण भत्ता िथा 
िरुवा भ्रमण खचि शीर्िकमा रु २४९३५०। खचि लेखेकोमा देहार्का कमिचारीहरुको रमाना भइ आएको 
रमना पर िथा अतर् िक्कल प्रमाण कागजाि िंलग्न नराखी भकु्तानी गरेको दन्खएकोले उक्त ब्र्न्त्तहरुले 
िो खचि रमना हनुे कार्ािलर्बाट भकु्तानी तलए नतलएको िम्बतधमा र्ष्टकन हनु निकेकोले िो खचिलाई 
पिुी हनु ेप्रमाण पेश हनु ुपने अतर्था अिूल हनु ुपने रु.....  

 
 
 

८९३०० 

 कमिचारीको नाम पद रमना  भएको कार्ािलर् रमना तमति भकु्तानी  खचिलाई पिुी हनु े

प्रमाण कागजाि 
अ.हे.ब. उमा शंकर कोईरी बाहतबिे नगरपातलका तितधपुाल्चोक २०७६।६।२९ १५१०० रमना पर िथा िक्कल भ्रमण 

         तबल नभएको 
अ.हे.ब. रीिा लामा रुम्वा कोल्हवी नगरपातलका बारा २०७६।७।५ ९४०० रमना पर पेश नभएको 

अ.हे.ब.िगीर मतिरुी मेलङु गाउँपातलका प्राप्चा   
ओखलढुङ्गा  

२०७६।५।१३ ४४२०० रमना पर पेश नभएको 

अ.हे.ब अन्स्मिा ित्र्ाल बीरगंज महानगरपातलका २०७६ भार ११२०० िक्कल भ्रमण तबल नभएको 
अ.हे.ब तनमिला ब्लोन 

  ९४०० पाररवारीक भ्रमण भत्ताको 
अतभलेख िथा िक्कल भ्रमण 

बील पेश नभएको 
  जम्मा ८९३००   

 

60.  और्धी खररद – िाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १ (क) मा बीि 
लाख रुपैर्ाँिम्मको और्तधजतर् मालिामान उत्पादकले राष्टिर् स्िरको िमाचार परमा िूचना प्रकाशन 
गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा िोझै खररद गनि िष्टकने व्र्वस्था भए छ।िर र्ि स्थानीर् िहले न्शलबतदी 
िथा अतर् िरीकाबाट रु २३३८७९०। रकमको तनम्नानिुारको और्तध खररद छ।र्ि िम्बतधी 
देन्खएको व्र्होराहरु तनम्नानिुार रहेका छनाः 

 

 क्र िं और्तधको प्रकार र्ि बर्ि खररद रकम खररद तबतध कैष्टफर्ि 
१ आर्बेुददक और्तध ४२३९८० िोझै शंघीर् शििि िफि  
२ एलोपेतथक और्तध ८२९०६० न्शलबतदी दरभाउपरर्द्ारा  शंघीर् शििि िफि  
३ एलोपेतथक और्तध  ४९८५२० िोझै शंघीर् शििि िफि  
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४ िन्जिकल िामान ५८७२३० िोझै शंघीर् शििि िफि   
६०=१ खररद गरेका उक्त और्तध कुन और्तध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र िोको मूल्र् राष्टिर् परपतरकामा 

प्रकाशन िमेि भएको देन्खएन । 
 

६०=२ आपूतिि हनुे और्तध डव्ल.ुएच.ओ. िष्टटफइड हनुपुने और्तधको िम्बन्तधि ष्टवर्र् ष्टवज्ञबाट मचुलु्का उठाई 
राख्न ेनगरेको िथा उक्त और्तध तबक्रीको लातग होइन खलुाएको प्रमाण िमावेश नभएको, 

 

६०=३ आपूतिि भएका और्धी एंवम िन्जिकल िमान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेशीष्टफकेशन अनिुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारण और्तधको गणुस्िर र म्र्ाद िम्बतधमा र्ष्टकन गनि िष्टकएन । 

 

६०=४ और्तधको न्जतिी ष्टकिावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र न्जल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको और्तधको 
मलु्र् नखलेुको । 

 

६०=५ और्तधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमिु रुपमा घटाउने गरेको देन्खर्ो ।  
६०=६ और्तधको न्जतिी प्रतिवेदन िर्ार नगरेको ।  
६०=७ ििथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको ष्टववरण अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े िोकीएको 

गणुस्िर अनिुारकै और्तध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद गररएको और्तधको 
ष्टववरण खलु्ने गरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथिक वर्िको अतत्र्मा बांकी रहेको और्तधहरु न्जम्मेवारी न्जतिी 
अतभलेख व्र्वन्स्थि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

61.  और्तधको लोगोाः गाउँपातलकाले खररद गरेका और्तधहरुमा “नेपाल िरकारको तनाःशलु्क स्वास्थर् 
कार्िक्रमका लागी” भन्न ेलोगो लगाउन ुपने व्र्वस्थामा लोगो लगाएको छ छैन भन्न ेिम्बतधमा पररक्षण 
गदाि गाउँपातलकाको स्टोरमा कुनै पतन और्धी मौज्दाि रहेको पाइएन र िङ्गै रहेको रासिीरांग स्वास्थर् 
चौकी स्टोर तनरीक्षण गदाि तनम्नानिुारको पाइर्ोाः 

 

 
 

l;=g+= cf}iflwx?sf] gfd Dofb ;dfKt x'g] lgz'Ns ljt/0f nf]uf] 

1 Paracetamol Tab 400mg Aug 2022 ePsf] 

2 
Clotrimazole ointment Nov 2022 ePsf] 

3 Metronidazole Oct 2022 Supply For Mohp 

4 Whitfield ointment Feb 2023 ePsf] 

5 Ciprofloxacin 500 mg Jan 2022 ePsf] 

 

 शििि स्वास्थर् िफि    
62.  महंगी भत्तााः करार िम्झौिाद्वारा तनर्कु्त हनुे कमिचारीको िेवा िषु्टवधा िम्बतधमा िामातर् प्रशािन 

मतरालर्को  च=नं= २१७, तमति २०७४।०१।२५ को जानकारी परमा करारको कमिचारीलाई महंगी 
भत्ता ददने उल्लेख छैन । िर र्ि स्थातनर् िहले र्ो वर्ि स्वास्थर् िेवा िफि का करारमा कार्िरि २० 
जना कमिचारीलाई महंगी भत्ता रु ३८०००० भकु्तानी ददएको देन्खएको छ । 

 

 

 

 

 

 
63.  शििि स्वास्थर् िफि  स्थानीर् िहका स्वास्थर् चौकी प्रा स्वा के अस्पिालमा कार्िरि कमिचारीहरुको िलब 

महंगी भत्ता स्थानीर् भत्ता िथा पोशाक लगार्ि अतर् खचि शीर्िकबाट पदातधकारीलाइ पटक पटक भ्रमण 
खचि भकु्तानी लेखेको देन्खर्ो । र्िरी स्वास्थर् कार्िक्रममा प्रत्र्क्ष रुपमा िंलग्न जनशन्क्तको लातग 
तनकािा भएको रकमबाट पदातधकारीको भ्रमण खचि भकु्तानी गरेको उन्चि देन्खएन अिाः कार्िक्रम 
बाष्टहरको खचि गने प्रबतृिमा िधुार गरी कार्िक्रम अनरुुप खचि हनु ुपने देन्खतछ ।  

 

 गाउँपातलका चाल ुिफि   
64.  पदातधकारी थप िषु्टवधा – बागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा 

िदस्र्ले पाउने िषु्टवधाका िम्वतधमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, २०७५ (पष्टहलो िंशोधन िमेि) को दफा 
३ (क) (१) मा स्थानीर् िअका पदातधकारीहरुले अनूिूची १ मा उल्लेख भएका िूष्टवधा मार पाउने 
उल्लेख छ । िाथै िोही ऐनको दफा १२ ले पदातधकारी, िदस्र् िथा िभाका िदस्र्को लातग कुनै 
िषु्टवधा तनधािरण गनुिपदाि र्ि ऐनमा िोकीएको िषु्टवधालाई अतधकिम ्मानेर आफ्नो अतधकार क्षेर तभर 
रहेर आतथिक स्रोि िथा क्षमिाका आधारमा तनधािरण गनि िसने व्र्वस्था गरेको छ । जिअनिुार 
पदातधकारीहरुलाई र्ािार्ाि खचि वापिको रकम भकु्तानी ददन तमल्ने देन्खदैन ्। र्ि स्थानीर् िहले 
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पदातधकारीहरुलाई =र्ािार्ाि खचि वापि तनम्नानिुार रु ३९००० खचि लेखेको छ । कानूनमा व्र्वस्था 
नभएको उक्त रकम अिलु गनुिपने रु. 

३९००० 

 ति.नं. पदातधकारीको पद र नाम भकु्तानी ददन नतमल्ने ितुबधा वा खचिको 
तबबरण 

भकु्तानी रकम 

१ अध्र्क्ष राजकुमार मल्ल र्ािार्ाि खचि १००० 
२ उपाध्र्क्ष  तनमिला ष्टहम्डङु्ग र्ािार्ाि खचि १००० 
३ वडाध्र्क्ष कातछाराम रुम्बा र्ािार्ाि खचि १००० 
४ वडाध्र्क्ष िरु्ि बहादरु मकु्तान र्ािार्ाि खचि १००० 
५ वडाध्र्क्ष बाबलुाल स्र्ाङिान र्ािार्ाि खचि १००० 
६ वडाध्र्क्ष िंजर् कोईराला र्ािार्ाि खचि १००० 
७ वडाध्र्क्ष चतर तिं प्रजा र्ािार्ाि खचि १००० 
८ वडाध्र्क्ष तिंग लाल प्रजा र्ािार्ाि खचि १००० 
९ वडाध्र्क्ष कुल बहादरु प्रजा र्ािार्ाि खचि १००० 
१० वडाध्र्क्ष रामकृष्ट्ण प्रजा र्ािार्ाि खचि १००० 
११ वडाध्र्क्ष रामकुमार बल्वा तथङ्ग र्ािार्ाि खचि १००० 
१२ कार्िपातलका िदस्र् तिमोन ष्टवक र्ािार्ाि खचि १००० 
१३ कार्िपातलका िदस्र् कणि कुमारी राउि र्ािार्ाि खचि १००० 
१४ कार्िपातलका िदस्र् िकुमार्ा ष्टवक र्ािार्ाि खचि १००० 
१५ कार्िपातलका िदस्र् गौरी मार्ा स्र्ाङिान र्ािार्ाि खचि १००० 
१६ वडा िदस्र् लाल कुमार चेपाङ र्ािार्ाि खचि १००० 
१७ वडा िदस्र् िूर्ि बहादरु गोले र्ािार्ाि खचि १००० 
१८ वडा िदस्र् न्खल बहादरु राना मगर र्ािार्ाि खचि १००० 
१९ वडा िदस्र् गोष्टपलाल चेपाङ र्ािार्ाि खचि १००० 
२० वडा िदस्र् पािली दमाई र्ािार्ाि खचि १००० 
२१ वडा िदस्र् ितुनिा नेपाली र्ािार्ाि खचि १००० 
२२ वडा िदस्र् कणि बहादरु बल र्ािार्ाि खचि १००० 
२३ वडा िदस्र् राजेतर बल र्ािार्ाि खचि १००० 
२४ वडा िदस्र् िनुमार्ा ब्लोन र्ािार्ाि खचि १००० 
२५ वडा िदस्र् िजुन प्रजा र्ािार्ाि खचि १००० 
२६ वडा िदस्र् तबतद ुमार्ा मकु्तान र्ािार्ाि खचि १००० 
२७ वडा िदस्र् कौतिला मार्ा िनुार र्ािार्ाि खचि १००० 
२८ वडा िदस्र् बषु्टर्द् लाल तथङ र्ािार्ाि खचि १००० 
२९ वडा िदस्र् तभम बहादरु िामाङ र्ािार्ाि खचि १००० 
३० वडा िदस्र् ष्टहरामार्ा तथङ्ग र्ािार्ाि खचि १००० 
३१ वडा िदस्र् प्रमे मार्ा ष्टवक र्ािार्ाि खचि १००० 
३२ वडा िदस्र् ितुनल ब्लोन र्ािार्ाि खचि १००० 
३३ वडा िदस्र् ररतिमार्ा प्रजा र्ािार्ाि खचि १००० 
३४ वडा िदस्र् जर् बहादरु तििङु र्ािार्ाि खचि १००० 
३५ वडा िदस्र् राज ुप्रजा र्ािार्ाि खचि १००० 
३६ वडा िदस्र् तबमला िनुार र्ािार्ाि खचि १००० 
३७ वडा िदस्र् िकु बहादरु प्रजा र्ािार्ाि खचि १००० 
३८ वडा िदस्र् िमुन नगरकोटी र्ािार्ाि खचि १००० 
३९ वडा िदस्र् शतमिला िनुार र्ािार्ाि खचि १००० 
  जम्मा  ३९०००  
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65.  गाउँिभा बैठक भत्तामा कर कट्टीाः बागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका स्थानीर् िहका पदातधकारी 
िथा िदस्र्ले पाउन ेिषु्टवधाका िम्वतधमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, २०७५ (पष्टहलो िंशोधन िमेि) मा 
गाउँिभाको बैठक भत्ता वापि गाउँपातलका अध्र्क्षले प्रति बैठक रु १५००, उपाध्र्क्षले प्रति बैठक रु 
१००० र िदस्र्ले प्रतिबैठक रु १००० प्राि गने उल्लेख छ ।आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८७-

१_ बमोन्जम कुनै प्राकृतिक व्र्न्क्तको कुनै आर् वर्िमा कर र्ोग्र् भएमा प्रत्रे्क रोजगारदािाले पाररश्रतमक 
भकु्तानी गदाि स्रोिमा नै अतग्रम कर कटाउन ुपने उल्लेख छ। कार्ािलर्को गो=भौ नं ३६६।२०७७। 
०३।१० बाट िािौं गाउँिभाको नीति िथा कार्िक्रममा िहभागी ३५ जना पदातधकारीहरुलाई रु 
३५५०० बैठक भत्ता भकु्तानी गदाि तनर्मानिुार कट्टी गनुिपने पाररश्रतमक कर कट्टी नगरी भकु्तानी गररएको 
देन्खर्ो ।त्र्िैगरी कार्ािलर्को गो=भौ नं ४५१।२०७७।०३।२८ बाट िािौं गाउँिभाको कार्िक्रममा 
िहभागी ३९ जना पदातधकारीलाई रु ३९५०० बैठक भत्ता भकु्तानी गदाि तनर्मानिुार कट्टी गनुिपने 
पाररश्रतमक कर कट्टी नगरी भकु्तानी गररएको देन्खएकोले तनर्मानिुार कट्टी हनुपुने पाररश्रतमक कर 
दान्खला हनुपुने रु==================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११२५० 
66.  तर्ाष्टर्क ितमति बैठक भत्तााः बागमिी प्रदेश अतिगिि गाउँ िथा नगर िभाका िदस्र्हरुको िषु्टवधा 

िम्बतधी ऐन, २०७५ को दफा ४ मा अनिूुची १ बमोन्जम ष्टवधार्न ितमति, लेखा ितमति र िशुािन 
ितमतिका िदस्र्लाई मार बढीमा वाष्टर्िक १२ वटा बैठकको लातग प्रति बैठक रु ५०० बैठक भत्ता 
पाउने उल्लेख छ । तर्ाष्टर्क ितमतिको बैठक बिे वापि बैठक भत्ता प्राि गने उल्लेख छैन । िर 
कार्ािलर्को गो=भौ नम्बर ३३९।२०७७। ०३।२७ बाट तर्ाष्टर्क ितमति िदस्र्लाई तमति 
२०७६।०६।०५ र ०६।२७ मा बिेको बैठक वापि बैठक भत्ता रु ४००० भकु्तानी गररएको छ 
। बागमिी प्रदेश अतिगिि गाउँ िथा नगर िभाका िदस्र्हरुको िषु्टवधा िम्बतधी ऐन, २०७५ ष्टवपररि 
भकु्तानी भएको तर्ाष्टर्क ितमति बैठक भत्ता िम्बन्तधिबाट अिलु हनुपुने रु=== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४००० 

67.  तर्ाष्टर्क ितमति बैठक भत्ता –नपेालको िंष्टवधानको धारा २१७ मा प्रत्रे्क गाउँपातलकामा उपाध्र्क्षको 
िंर्ोजकत्वमा िीन िदस्र्ीर् एक तर्ाष्टर्क ितमति रहने र तर्ाष्टर्क ितमिमा गाउँ िभाबाट आफूमध्रे्बाट 
तनवािन्चि गरेका दईु जना िदस्र्हरु रहने उल्लेख रहेको छ । बागमिी प्रदेश अतिगिि गाउँ िथा नगर 
िभाका िदस्र्हरुको िषु्टवधा िम्बतधी ऐन, २०७५ (पष्टहलो िंशोधन िमेि) को दफा ४ -क_ मा अनिूुची 
१ -ग_ मा उल्लेख भए बमोन्जम तर्ाष्टर्क ितमति िंर्ोजकले प्रति बैठक रु १२०० र िदस्र्ले प्रति 
बैठक रु १००० पाउने  उल्लेख छ । कार्ािलर्को भौ.नं. ३३९=÷२०७७।०२।२७ बाट काननुी 
िहजकिाि प्रष्टवण हमुागाईलाई रु ३००० र काननुी िहजकिाि तडना ष्टहम्डङु्गलाई रु ३००० गरी तर्ाष्टर्क 
ितमतिको ३ वटा बैठकमा उपन्स्थि भए वापिको बैठक भत्ता रु ६००० भकु्तानी भएको देन्खएकोले 
अिलु हनुपुने रु ==== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६००० 

68.  पाररश्रतमक कराः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८७ (१) बमोन्जम कुनै प्राकृतिक व्र्न्क्तको कुनै आर् 
वर्िमा कर र्ोग्र् भएमा प्रत्रे्क रोजगारदािाले पाररश्रतमक भकु्तानी गदाि स्रोिमा नै अतग्रम कर कटाउन ु
पने उल्लेख छ ।िर कार्ािलर्ले तनम्न कमिचारीको पाररश्रतमक आर्बाट ऐनको अनिूुची १ को उपदफा 
२ र ४ बमोन्जमको दरले हनुे कर कटाएको देन्खएन । 

 

 

 

८७८४३ 

 ति. नं. कमिचारीको नाम वाष्टर्िक खदु आर् लाग्न ेकर  कट्टी गरेको कर  दान्खलागनुि पने रकम 

१ र्वुराज आचार्ि ५१६२१२ ५७६७ – ५७६७ 
२ राजेतर चौलागाई ४९४१४० २८०७ – २८०७ 
३ चनुनारार्ण शे्रष्ठ ४५७२५४ १९० – १९० 
४ ित्रे्तर आचार्ि ४६३७५७ ५०० – ५०० 
५ चतर लाल लामा ४७२८१६ २१६७ – २१६७ 
६ तिमा तमश्र ६६९५७० ३२९६८ – ३२९६८ 
७ िरु्ि बहादरु तथङ्ग ५७९४७७ १४९५० – १४९५० 
८ ष्टवजर् कुमार कापरी ४६५८३३ १४६९ – १४६९ 
९ र्म प्रिाद गौिम ४६१४०१ १०२६ – १०२६ 
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१० रुपक िवुदेी ५६१९७० १३००० – १३००० 
११ अतजन हटुवाल ५६१९७० १३००० – १३००० 

जम्मा ८७८४३  
69.  करारका कमिचारीलाई महंगी भत्तााः िामातर् प्रशािन मतरालर्, तिंहदरवार काठमाडौंको तमति 

२०७४।०१।२५, च=नं= २१७ को करारका कमिचारीको िषु्टवधा िम्बतधी जानकारीको पररपरमा 
करारका कमिचारीलाई मंहगी भत्ता ददने उल्लेख छैन । िर र्ि स्थानीर् िहले र्ो वर्ि करारका 
२१ जना कमिचारीलाई महंगी भत्ता रु=४७२००० भकु्तानी ददएको देन्खएको छ । 

 

70.  बैठक भत्तााः अथि मतरालर् कार्ि िंचालन तनदेन्शका, २०७५ को दफा ७=१=१ मा बैठक भत्ता भकु्तानी 
ददंदा िोष्टकएको ६ वटा मापदण्ड पालना नगरी बैठकमा भत्ता ददन नतमल्ने व्र्वस्था रहेको छ । 
कार्ािलर्ले देहार् बमोन्जम उक्त मापदण्ड पालना नहनुे गरी एउटै तनकार्का पदातधकारी मार िंलग्न 
बैठकमा भत्ता भकु्तानी ददएको देन्खर्ो । र्िरी िोष्टकएको उक्त मापदण्डको पालना नगरी गाउँपातलकाले 
एउटै तनकार्का पदातधकारी मार िंलग्न देहार्का ितमति गठन गरी बैठक भत्ता खचि लेखेको हुँदा 
कार्िलर्लाई रु=५५१५०० थप व्र्र्भार परेको देन्खतछ ।  

 

 भौ.नं.+=÷ तमति ष्टववरण रकम 

४४७÷२०७७।०३।२८ ष्टवर्र्गि ितमतिहरुको बैठक भत्ता ३५००० 

४६८÷२०७७।०३।२९ राजश्व परामशि ितमतिको बैठक भत्ता २८००० 
१६४÷२०७७।१०।०८ िाविजतनक खररद इकाई मूल्र्ाङ्कन ितमतिको बैठक भत्ता ३३००० 
२५२÷२०७६।११।२२ कमिचारी कार्ििम्पादन मूल्र्ाङ्कन ितमतिको बैठक भत्ता १८००० 
२५३÷२०७६।११।२२ मूल्र्ाङ्कन ितमतिको बैठक भत्ता ७२००० 
३०९÷२०७७।०२।०५ मूल्र्ाङ्कन ितमति र खररद इकाईको बैठक भत्ता ७६००० 
२१÷२०७६।११।२२ र्ोजना फरकफारक ितमतिको बैठक भत्ता २५९५०० 
६२÷२०७७।०३।२९ खररद ईकाइ ितमतिको बैठक भत्ता ३०००० 

जम्मा ५५१५००  

 

71.  कमिचारी प्रोत्िाहन भत्ता - स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोन्जम स्थानीर् 
िेवा गठन, िंचालन व्र्वस्थापन, िेवाका शिि िथा िषु्टवधा िम्बन्तध आधारभिू तिर्द्ाति र मापदण्ड िंघीर् 
काननु बमोन्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोन्जम स्थानीर् िेवाको गठन, िंचालन िथा व्र्वस्थापन िेवाको 
शिि िथा ितुबधा िम्बन्तध अतर् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु बमोन्जम हनुे व्र्वस्था छ । 
गाउँपातलकाले कमिचारी प्रोत्िाहन भत्ता िम्वतधी कार्ितबतध िभाबाट पाि गरी र्ो बर्ि तनम्नानिुार 
रु=३३६०६८० अतिररक्त भत्ता खचि लेखेको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 भौ.नं.+=÷ तमति ष्टववरण रकम 

२११÷२०७६।११।०२ कमिचारीहरुको प्रोत्िाहन भत्ता ५९६४८८ 
४५५÷२०७७।०३।२९ कमिचारीहरुको प्रोत्िाहन भत्ता ७३८८३६ 

४७८÷२०७७।०३।३१ कोतभड १९ रोकथाम िथा तनर्तरण 
कार्िमा खष्टटएका स्वास्थर्कमी, िरुक्षाकमी, 
अतर् कमिचारी िथा पदातधकारी, कमिचारी 
अनगुमन कार्िको अतर् जोन्खम भत्ता 

२०२५३५६ 

िंन्घर् िरकारको 
कार्ितबधी अनिुार 

 जम्मा ३३६०६८०  

 

72.  अनतु्पादक खचि – िाबिजतनक श्रोिको उपर्ोग गदाि अतधकिम प्रतिफल ितुनन्श्चि हनुे गरी खचि गनुिपनेमा 
र्ि पातलकाले देहार्बमोन्जमका अनतु्पादक प्रर्ोजनमा रु=१०५०००० खचि गरेको देन्खतछ  

 

 ति.नं. प्रर्ोजन रकम 

१ वडा नं ४ नकआउट फुटबल प्रतिर्ोतगिा २५०००० 

२ रान्सिराङ गोल्डकप प्रतिर्ोतगिा ८००००० 

जम्मा १०५००००  
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73.  रीिपूबिकको कर तबजक – मूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोन्जम मूल्र् अतभवषृ्टर्द् 
करमा दिाि भएका फमििँग िोकीएको ढाँचाको कर वीजक तलई खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । िर 
गाउँपातलकाले ररि पूकि कको कर वीजक बेगर देहार्का िप्लार्िि िथा तनमािण व्र्िार्ीबाट म.ुअ.कर 
रु ६६४३ िमेि रु ९१२३३ िमाना िथा तनमािण िेवा खररद गरेको छ । ििथि उक्त िप्लार्िि 
िथा तनमािण व्र्विाष्टर्ले ररिपूविकको कर तबजक वेगर पातलकाबाट भकु्तानी तलएको मू.अ.कर िमार्ोजन 
गरेको प्रमाण पेश हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

६६४३ 

 गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनकेो 
नाम 

प्र्ान नं. कर ष्टवजकको 
अवस्था 

भकु्तानी रकम मअुकर कर 
रकम 

२९०÷ 

२०७७।०१।२५ 

Helping Health 

Polyclinic Pvt Ltd 
३०२०९८
०७७ 

फोटोकपी 
तबजक 

९१२३३ ६६४३ 

 

 

74.                                                                         ष्टवद्यालर्लाई अनदुानाः  गाउँपातलका अतिगििका ष्टवद्यालर्मा कार्िरि न्शक्षकको लातग छुटै बजेट उप      
शीर्िकबाट बजेट तनकािा भएको देन्खतछ । िोको अतिररक्त तनम्न ष्टवद्यालर्लाई ष्टवत्तीर् िमानीकरणबाट 
िलवमा तनकािा अनदुान ददएको देन्खर्ो । ष्टवद्यालर् िथा न्शक्षक िमार्ोजनको कार्ि आधार बेगर थप 
िलव अनदुान ददएको रकम तनर्तमि नदेन्खएको रु. 

 

२६१५००० 

 गोभौनं./तमति ष्टववरण रकम 

१२९÷२०७६।०९।१७ ६ ष्टवद्यालर्का ६ जना न्शक्षकको िलब  ५५५००० 

२००÷२०७६।१०।२७ िूर्ोदर् उच्च मा ष्टव को २ जना न्शक्षकको िलब  ५००००० 
२४४÷२०७६।११।२७ ३ वटा ष्टवद्यालर्का ३ जना न्शक्षकको िलब २०५००० 

४१७÷२०७७।०३।२२ १३ वटा ष्टवद्यालर्का १४ जना न्शक्षकको िलब १३५५००० 

जम्मा २६१५००० 

 

 

 िामान्जक िरुक्षा भत्ता ष्टववरण :  
75.  ष्टवन्त्तर् िूचना प्रणालीमा प्रष्टवष्टिाः िामान्जक िरुक्षा कार्िक्रम िंचालन कार्ितबतध, २०७२ को दफा ९ 

अनिुार गाँउपातलका वा नगरपातलकाले भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको फोटो िष्टहि अनिूुन्च ५ बमोन्जमको 
मूल अतभलेख अध्र्ाबतधक गरी राख्न ुपने व्र्वस्था छ । िामान्जक िरुक्षा पाउने व्र्न्क्तको नामनामेिी, 
नागररकिा नं., पररचर् पर नं., फोटो आदद ष्टववरण अद्यावतधक रान्ख मूल अतभलेख खािा व्र्वन्स्थि गरी 
िोष्टह प्रमाणका आधारमा ष्टवन्त्तर् िूचना प्रणालीमा डाटा अपलोड गदै दोहोरो नपने गरी अतभलेख तभडान 
हनुे गरी राख्न ुपदिछ ।कार्ािलर्ले र्ो वर्ि िामान्जक िरुक्षा जम्मा रु.५५०७९२०० ष्टविरण गरेकोमा 
रु.२०८५१८०० भरपाई िथा ल्र्ाप्चेबाट िोझै नगर ष्टविरण गरेको रु .३४२२७४०० बैंक मापिि 

ष्टविरण गरेको ष्टववरण प्राि भएको छ।प्रथम चौमातिकमा िवै ९ वटा वडाको नै भरपाईबाट ष्टविरण 
गरेको र दोश्रो र िेश्रो चौमातिकमा िवै ९ वटा वडा मै बैंक र भरपाई दबैु माफि ि ष्टविरण गरेको 

देन्खर्ो।र्िरी बैंक र भरपाई दबैु रुपमा ष्टविरण गदाि एउटै चौमातिकको एउटै वडामा िमेि पटक 
पटक बैंक र भरपाई मापिि ष्टविरण गरेको देन्खतछ।बैंकमा खािा खोली निकेका र बैंकमा पगु्न 
कदठनाई भएको लाभ ग्राहीलाई आवश्र्किानिुार पटक पटक बैंक िथा भरपाई माफि ि ष्टविरण गरेको 
व्र्होरा कार्ािलर्ले जनाएको छ।जिले गदाि कुनै लाभग्राहीलाई दोहोरो पनि गए नगएको र नपाउन े
लाभग्राहीले पाएको अवस्था भए नभएको िम्बतधमा एष्टकन हनु िकेन।र्िमा िम्बर्द् पदातधकारी िथा 
कमिचारीको ध्र्ान जान ुपने देन्खतछ। 

 

 वडा 
 िंखर्ा 

प्रथम चौमातिकमा  
भरपाईबाट 

दोश्रो चौमातिकमा िेश्रो चौमातिकमा 
जम्मा ष्टविरण 

भरपाईबाट बैंकबाट भरपाईबाट बैंकबाट 

९ १,84,23,000 16,39,600 1,68,37,200 7,89,200 1,73,90,200 5,50,79,200  

 

76.  अनगुमन – गि वर्िको प्रतिवेदनमा आर्ोजना कार्ाितवर्न, िोझै खररद, तबल भरपाई, से्रस्िा पेि नभएको, 
बैङ्क िमार्ोजन, अतग्रम कर, बढी भकु्तानी, अधरुो तनमािण, नभएको कामको भकु्तानी, कर वीजक, िवारी 
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िाधन खररद, ठेक्का स्वीकृति र ओभरहेड लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएकोमा र्ो वर्ि पतन िधुार गरेको 
पाइएन । बेरुजू व्र्होरा पनुरावनृ्त्त नहनुे गरी कार्ििम्पादन गनुिपने देन्खतछ । 

77.  अनगुमन िथा मलु्र्ाङनाः आतथिक कार्ितबधी िथा तबन्त्तर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन,२०७६ र बागमिी प्रदेश 
आतथिक कार्िष्टवतध ऐन, २०७४ बमोन्जम लेखापरीक्षणबाट कार्म भएका बेरुजकुा प्रमाण पेश गरी वा 
तनर्तमि गरी िथा गराई वा अिलुउपर गरी फछर्ौट गने उल्लेख छ । र्ि गाँउपातलकाको कार्ािलर्को 
नाममा गि वर्ििम्मको फछ्र्र्ौट नभई रु.४ करोड २२ लाख ९२ हजार बेरुज ुबाँकी रहेको देन्खर्ो । 
लेखापरीक्षणको क्रममा तनम्नानिुार बेरुजू फछ्र्र्ौट गरी िम्परीक्षणका लातग पेश भएकोमा तनम्नानिुार 
िम्परीक्षण भएको छ । 

 

78.  दफा नं बेरुजूको छोटकरी ष्टववरण फछिर्ौटको व्र्होरा र ठहर 
फछिर्ौट 
रकम 

 आ.व. २०७३।७४ रान्सिराङ्ग गाउँपातलका 
गाउँकार्िपातलकाको 
कार्ािलर्को तमति 
२०७७।०१।२६ गिे 
बिेको बैठकले कार्िपातलका 
िदस्र्को िंर्ोजकत्वमा ३ 
िदस्र्र्ीर् बेरुज ु अध्र्र्न 
गरी तिफाररि गनि ितमति 
गठन गरेको । उक्त ितमतिले 
बेरुजकुा दफावार छलफल 
गरी दफावार रार् िष्टहिको 
प्रतिवेदन कार्ािपातलकामा पेश 
गरेको । गाउँपातलका 
कार्िपातलकाको तमति 
२०७७।३।१५ को 
४७ औ ं बैठकले उक्त 
दफावार रार् िष्टहिको 
प्रतिवेदन ग्रहण गदै उक्त 
प्रतिवेदनले ददएको रार् िष्टहि 
उक्त बेरुजहुरु फछिर्ौट/ 

तनर्तमि गनि गाउँिभाबाट 
स्वीकृि गराउन गाउँ िभामा 
पेश भएको । गाउँिभाको 
तमति २०७७।०३।१६ 
गिेको बैठकको िवििम्मि 
तनणिर्ले उक्त बेरुज ु रु 
२४१४६९१६।०५ 
फछिर्ौट गने तनणिर् गरेको 
आधारमा उपरोक्त बेरुज ु
दफाहरु िम्परीक्षण गरी 
लगिकट्टा गने मनातिब देखी 
पेश गरेको छु ।  

 

१० 
स्वास्थर् चौकी काँकडा।तधराङ्गलाई अनदुान खचि 
लेखेको रकम अतनर्तमि भएको २७०००० 

११.२० 
स्वास्थर् चौकी अनदुान।महादेव मन्तदर पजुा खचि 
रकम तनर्तमि नभएको 

१५५००० 

१२.२० 
स्वास्थर् चौकी काकँडा।तधराङ्गलाई अनदुान खचि 
लेखेको रकम अतनर्तमि भएको  ८०००० 

१३.२० 
िेवामलुक िंस्थालाई अनदुान ददएको रकम 
तनर्तमि नभएको १०००० 

१४.३० 
िाविजतनक िंस्थालाई अनदुान ददएको रकम 
तनर्तमि नभएको 

३०००० 

 आ.व. २०७४।७५  

३० 
प्रजा जागतृि आ.ष्टव. कुडलेु २ रान्सिराङ्गलाई 
ददएको अनदुान रकम तनर्तमि नभएको 

२४९९०० 

३० 
आ.ष्टव. ठूलो टोड्के रान्सिराङ्गलाई ददएको अनदुान 
रकम तनर्तमि नभएको २६०००० 

३० 
बागशे्वरी आ.ष्टव. रान्सिराङ्गलाई ददएको अनदुान 
रकम तनर्तमि नभएको २६०००० 

३० 
आ.ष्टव. देवीटार रान्सिराङ्ग ४ लाई ददएको अनदुान 
रकम तनर्तमि नभएको १००००० 

३० 
प्रजा जागतृि तनमाष्टव रासिराङ्गलाई ददएको अनदुान 
रकम तनर्तमि नभएको २९९०८ 

३० 
कातलका मा.ष्टव. रान्सिराङ्ग ९ लाई ददएको अनदुान 
रकम तनर्तमि नभएको ३२५००० 

३० 
तधराङ्ग आधारभिु ष्टवद्यालर्लाई ददएको अनदुान 
रकम तनर्तमि नभएको २६०००० 

३० 
आ.ष्टव. जरेुथमुलाई ददएको अनदुान रकम तनर्तमि 
नभएको २६०००० 

३० 
देवीथान प्रा.ष्टव. लाई ददएको अनदुान रकम तनर्तमि 
नभएको १९५००० 

३० 
जनजागिृी प्रा=ष्टव= लाई ददएको अनदुान रकम 
तनर्तमि नभएको १९५००० 

३० 
जनजागिृी प्रा=ष्टव= ष्टवकुटार लाई ददएको अनदुान 
रकम तनर्तमि नभएको १९५००० 
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३१ 
अगाितनक टे्रड िेतटर प्रा=तल= प्लाष्टिक तरपाल बीउ 
लगार्िको िामान िोझै खररद गरेको रकम 
तनर्तमि नभएको ६०२९७२ 

३२ 
मष्टहला स्वास्थ स्वरं्िेष्टवकाहरुलाई लेन्खएको 
र्ािार्ाि खचि अतनर्तमि भएको ४५६००० 

३३ 
ष्टवतदमुार्ा।देउमार्ा प्रजालाई कार्िक्रमबाट 
लेन्खएको िलब खचि अतनर्तमि भएको १५०००० 

३४ 
कर तबजक बेगर खररद गरेको मनकामना पसु्िक 
पिल र आन्शर् तग्रल उद्योग फुटबल पोि  ६८६३० 

३५ 
प्रतिस्पधाि बेगर कार्ािलर्ले िवारी िाधन भाडामा 
प्रर्ोग गरको खचि अतनर्तमि देन्खएको ६६७४६५ 

४२ 
खचि भएर नजाने मोबाईल िेट दान्खला िंशोधन 
हनु पने ५५००० 

४५ 
अंष्टकिा तनमािण िेवालाई जेिीबी प्रर्ोगको भकु्तानी 
कागजाि बेगर लेखेको ४२६५७५ 

४९ 
गाउँपातलका भवन तनमािणको धरौटी तनर्म ष्टवपररि 
ष्टफिाि गरेको ९६६८३ 

५५ 
गरुु र्ोजना िर्ार िम्बन्तध िम्झौिाको शिि 
बमोन्जम कार्ि िम्पन्न पेश ६९८३४० 

५७ 
ठूलो टोड्के काकँडा खैराङ्ग िडक तनमािण उपभोक्ता 
ितमतिलाई िंशोतधि लागि अनमुान बेगर भकु्तानी 
ददएको ६००००० 

५८ 
ट्रातिफमिर खररद गदाि तिलबतदी दरभाउपरबाट 
खररद नगरेको ५१०००० 

 आ.व. २०७५।७६  
२९ अतिररक्त ष्टक्रर्ाकलाप  १३५००० 
२९ अनगुमन  १२४००० 

२९ 
आधारभिु ष्टवद्यालर् ठुलोटोड्के काकँडालाई ददएको 
अनदुान रकम तनर्तमि नभएको १२०००० 

२९ 
आधारभिु ष्टवद्यालर् रान्सिराङ्ग ७ जरेुथमुलाई 
ददएको अनदुान रकम तनर्तमि नभएको २६०००० 

२९ 
कातलका मा=ष्टव= रान्सिराङ्गलाई ददएको अनदुान 
रकम तनर्तमि नभएको ३२५००० 

२९ 
कातलका मा=ष्टव= रान्सिराङ्ग ९ अठारेलाई अनदुान 
ददएको रकम तनर्तमि नभएको ३२५००० 

२९ जनजागतृि प्रा=ष्टव= बरेटार िररखेिलाई अनदुान 
ददएको रकम तनर्तमि नभएको ९०००० 

२९ जनजागतृि प्रा=ष्टव= रान्सिराङ्ग ष्टवकुटारलाई अनदुान 
ददएको रकम तनर्तमि नभएको १९५००० 

२९ देवीथान प्रा=ष्टव= िल्लेनी खैराङ्गलाई अनदुान ददएको 
रकम तनर्तमि नभएको १९५००० 

२९ तधराङ्ग आधारभिु ष्टवद्यालर् रान्सिराङ्ग ७ अनदुान 
ददएको रकम तनर्तमि नभएको १२०००० 

२९ नवजीवन प्रा=ष्टव= िाङ्गराङ्गलाई अनदुान ददएको रकम 
तनर्तमि नभएको १९५००० 
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२९ प्रजा जागतृि तन=मा=ष्टव= चैनपरुलाई अनदुान ददएको 
रकम तनर्तमि नभएको १९५००० 

२९ प्रजा जागतृि तन=मा=ष्टव= चैनपरु पसु्िकालर्लाई 
अनदुान ददएको रकम तनर्तमि नभएको ५०००० 

२९ प्रजाप्रगपति तन=मा=ष्टव= कुडलेुलाई अनदुान ददएको 
रकम तनर्तमि नभएको २६०००० 

२९ बागशे्वरी आष्टव रान्सिराङ्ग ९ खैराङ्गलाई अनदुान 
ददएको रकम तनर्तमि नभएको २६०००० 

२९ बाल जागतृि प्रा=ष्टव= िररखेिलाई अनदुान ददएको 
रकम तनर्तमि नभएको ९०००० 

२९ 
महांकाल प्रा=ष्टव= न्शक्षक िलब िहर्ोग ददएको 
रकम तनर्तमि नभएको १३०००० 

२९ ष्टवष्टवध खचिको रकम तनर्तमि नभएको ६०००० 

२९ 
मनहरी उ=मा=ष्टव= पसु्िकालर् िहर्ोग अनदुान 
ददएको रकम तनर्तमि नभएको २००००० 

२९ 
श्रोि केतर प्र=अ= मातिक बैठक ितमक्षावापि खचि 
लेन्खएको रकम तनर्तमि नभएको ९०९०० 

२९ 
तन=मा=ष्टव= देवीटार रान्सिराङ्गलाई अनदुान ददएको 
रकम तनर्तमि नभएको  २६०००० 

३५ 
म=ुअ=कर=मा दिाि नभएकािँग खररद ढकाल टेतट 
हाउिलाई भकु्तानी गरेको रकम अतनर्तमि 
देन्खएको १०५००० 

४७ प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम ४७६११८ 

४८ 
दरबतदी बेगर िम्झौिा परको आधारमा ३ 
िामान्जक पररचालकलाई लेन्खएको िलब खचि 
अतनष्टर्मि देन्खएको ५८५००० 

५३ 
जाँचपाि िथा फरफारक ितमति र अतर् भत्ता 
नपाउने ितमतिलाई बैठक भत्ता ष्टविरण गरेको र 
भत्ता दर बढी लेखेको रकम तनर्म ष्टवपररि भएको  १३००५० 

५४ 
जाँचपाि िथा फरफारक ितमति र अतर् भत्ता 
नपाउने ितमतिलाई बैठक भत्ता ष्टविरण गरेको र 
भत्ता दर बढी लेखेको रकम तनर्म ष्टवपररि भएको ५६१०० 

५५ 
जाँचपाि िथा फरफारक ितमति र अतर् भत्ता 
नपाउने ितमतिलाई बैठक भत्ता ष्टविरण गरेको र 
भत्ता दर बढी लेखेको रकम तनर्म ष्टवपररि भएको १०८००० 

५६ 
नाफामूलक िहकारी िंस्थालाई अनदुान िथा 
कार्िक्रम ददएको रकम अतनर्तमि भएको ८०३२८० 

६८ 
गोदावरी प्लािोक्राफ्ट इण्डष्टिजबाट म=ुअ=कर= 
िमार्ोजन प्रमाण पेश हनुपुने 

 ५५१४६ 

७१ 
अमानिबाट नदीजतर् पदाथि िङ्कलन तनकािी दस्िरु 
वापिको रकम नगदी रतिद बेगर राजश्व अिलुी 
भएको रकम अिलुीको शे्रस्िा पेश हनुपुने ४४५३५०० 

८८ 
तधराङ्ग गतलिङ्ग चरीमारा िडक तनमािण उपभोक्ता 
ितमतिले तनमािण व्र्विार्ीको २ थान तबल पेश 
गरी भकु्तानी तलएको रकम काननु िम्मि नभएको  २४५८००० 
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८९ 
खरकण्डेटार मागनेी तिदाम िडक तनमािण उपभोक्ता 
ितमतिले तनमािण व्र्विार्ीको तबल अनिुार भकु्तातन 
तलएको रकम काननु िम्मि नभएको  ३९००३४९ 

३५ 

आ.व. २०७४।७५, गौिम श्री मकु्तानलाई 
ओन्जटी भत्ता भकु्तानी गरेको रकम आधार बेगर 
भकु्तानी गरेको रकम अतनर्तमि देन्खएको  

गाउँपातलकाको िंन्चिकोर्मा 
तमति: २०७७।०३।३१ मा 
रु. ३००००। दान्खला 
भएको बैंक अफ काठमाण्डू 
तलतमटेडको भौचर नं. ६९ को 
दान्खला भौचर पेश हनु 
आएकोले प्रतिष्टक्रर्ाबाट 
फछिर्ौट गनि मनातिव 
देन्खएको रु ३०००० 

 आ.व. २०७५।७६   

३४ 

तबल भरपाई बेगर तर्ाष्टर्क ितमतिको मेलतमलाप 
खचि भकु्तानी गरेको रकम अिलु हनुपुने  

गाउँपातलकाको िंन्चिकोर्मा 
तमति: २०७७।०१।२६ मा 
रु. ८०००। दान्खला भएको 
बैंक अफ काठमाण्डू 
तलतमटेडको भौचर नं. ५५ को 
दान्खला भौचर  पेश हनु 
आएकोले प्रतिष्टक्रर्ाबाट 
फछिर्ौट गनि मनातिव 
देन्खएको रु ८००० 

३७ 

गाउँपातलका पदातधकारीहरुलाई िषु्टवधा िम्बतधी 
काननुमा नभएको िषु्टवधा वापि पोशाक खचि 
लेखेको तनर्म िम्मि नभई अिलु हनुपुने 

गाउँपातलकाको आतिररक 
राजश्व खािामा तमति: 
२०७७।१२।२५ मा रु. 

१६३९६२। दान्खला भएको 
बैंक अफ काठमाण्डू 
तलतमटेडको भौचर नं. ३० को  
दान्खला भौचर पेश हनु 
आएकोले प्रतिष्टक्रर्ाबाट 
फछिर्ौट गनि मनातिव 
देन्खएको रु १६३९६२ 

४० 

ठूलोभावर प्रा=ष्टव= िररखेिमा कार्िरि प्र=अ= अशोक 
लामा लाई िलब भत्ता ग्रडे र प्र=अ= भत्ता बढी 
भकु्तानी भई कार्म भएको बेरुज ुअिलु हनुपुने  

राजश्व शीर्िक नं. १५१११ 
मा तमति: २०७७।०७।१९ 
मा रु. ३१८९५। दान्खला 
भएको नेपाल बैंक तलतमटेडको 
भौचर नं. २३२९७५५ को 
दान्खला भौचर पेश हनु 
आएकोले प्रतिष्टक्रर्ाबाट 
फछिर्ौट गनि मनातिव 
देन्खएको रु ३१८९५ 

४९ 

बैठक भत्ता पदातधकारीहरुलाई िोष्टकए भतदा बढी 
दरले ष्टविरण गरेको रकम बेरुज ुअिलु हनुपुने  

गाउँपातलकाको िंन्चिकोर्मा 
तमति: २०७७।०१।२६ मा 
रु. १५१५०। दान्खला 
भएको बैंक अफ काठमाण्डू 
तलतमटेडको भौचर नं. ५५ को १५१५० 
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दान्खला भौचर  पेश हनु 
आएकोले प्रतिष्टक्रर्ाबाट 
फछिर्ौट गनि मनातिव 
देन्खएको रु 

५० 

बैठक भत्ता पदातधकारीहरुलाई िोष्टकए भतदा बढी 
दरले ष्टविरण गरेको रकम बेरुज ुअिलु हनुपुने  

गाउँपातलकाको िंन्चिकोर्मा 
तमति: २०७७।०१।२६ मा 
रु. २८०५०। दान्खला 
भएको बैंक अफ काठमाण्डू 
तलतमटेडको भौचर नं. ५५ को 
दान्खला भौचर  पेश हनु 
आएकोले प्रतिष्टक्रर्ाबाट 
फछिर्ौट गनि मनातिव 
देन्खएको रु २८०५० 

५१ 

बैठक भत्ता पदातधकारीहरुलाई िोष्टकए भतदा बढी 
दरले ष्टविरण गरेको रकम बेरुज ुअिलु हनुपुने  

गाउँपातलकाको िंन्चिकोर्मा 
तमति: २०७७।०१।२६ मा 
रु. ५४४०। दान्खला भएको 
बैंक अफ काठमाण्डू 
तलतमटेडको भौचर नं. ५५ को 
दान्खला भौचर  पेश हनु 
आएकोले प्रतिष्टक्रर्ाबाट 
फछिर्ौट गनि मनातिव 
देन्खएको रु ५४४० 

५९ 

जष्टटल प्रकृतिको प्रितुि िेवाको बढी खचि ददएको 
रकम बेरुज ुअिलु हनुपुने  

राजश्व शीर्िक नं. १५१११ 
मा तमति: २०७७।०३।१२ 
मा रु. ६०००। दान्खला 
भएको नेपाल बैंक तलतमटेडको 
भौचर नं. १६५४८५६ को 
दान्खला भौचर पेश हनु 
आएकोले प्रतिष्टक्रर्ाबाट 
फछिर्ौट गनि मनातिव 
देन्खएको रु ६००० 

६० 

मष्टहला स्वास्थर् स्वरं्िेष्टवकाहरुलाई पोशाक खचि 
ददंदा िामान्जक िरुक्षा कर कट्टी नगरेको रकम 
बेरुज ुअिलु हनुपुने 

राजश्व शीर्िक नं. १५१११ 
मा तमति: २०७७।०३।१५ 
मा रु. २७००। दान्खला 
भएको नेपाल बैंक तलतमटेडको 
भौचर नं. १६५४८५७ को 
दान्खला भौचर पेश हनु 
आएकोले प्रतिष्टक्रर्ाबाट 
फछिर्ौट गनि मनातिव 
देन्खएको रु २७०० 

७५ 

मनहरी आपँखोल्िी िडकमा प्रोतभजनल िम 
अतिरगि भएको कामको नापी मलु्र्ाङ्कन न्शखर 
इन्तजतनर्ररङ्ग कतस्ट्रसिन लाई तबल भरपाई कार्ि 
आदेश नभई भकु्तानी गरेको रकम अिलु हनुपुने  

गाउँपातलकाको आतिररक 
राजश्व खािामा तमति: 
२०७७।०८।१४ मा रु. 

२००००। दान्खला भएको 
बैंक अफ काठमाण्डू 
तलतमटेडको भौचर नं. ५ को  २०००० 
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दान्खला भौचर पेश हनु 
आएकोले प्रतिष्टक्रर्ाबाट 
फछिर्ौट गनि मनातिव 
देन्खएको रु 

९२ 

स्टेट तभजन प्रातल आतथिक वर्िको अतत्र् िम्म 
फछिर्ौट नभई बाँकी रहेको पेश्की फछिर्ौट हनुपुने  

कार्िक्रम िम्पन्न भई गो.भौ.नं. 

१६२ तमति 
२०७६।१२।२५ बाट बील 
भपािई आवश्र्क कागजाि 
पेश भई फछिर्ौट भएकोले 
प्रतिष्टक्रर्ाबाट फछिर्ौट गनि 
मनातिव देन्खएको रु ६०००० 

९२ 

िदुदप प्रजा आतथिक वर्िको अतत्र् िम्म फछिर्ौट 
नभई बाँकी रहेको पेश्की फछिर्ौट हनुपुने  

कार्िक्रम िम्पन्न गरर गो.भौ.नं. 

३६६ तमति 
२०७७।०३।३१ बाट बील 
भपािई आवश्र्क कागजाि 
पेश भई फछिर्ौट भएकोले 
प्रतिष्टक्रर्ाबाट फछिर्ौट गनि 
मनातिव देन्खएको रु १००००० 

९२ 

गोदावरी मष्टहला जागरण श्रम िथा िहकारी िंस्था 
तल= आतथिक वर्िको अतत्र् िम्म फछिर्ौट नभई 
बाँकी रहेको पेश्की फछिर्ौट नभई बाँकी रहेको 
पेश्की फछिर्ौट हनुपुने  

कार्िक्रम िम्पन्न गरर गो.भौ.नं. 

२६१ तमति 
२०७६।१२।२८ बाट बील 
भपािई आवश्र्क कागजाि 
पेश भई फछिर्ौट भएकोले 
प्रतिष्टक्रर्ाबाट फछिर्ौट गनि 
मनातिव देन्खएको रु १४३००० 

९२ 

रान्सिराङ्ग स्वास्थर् चौकी एम्बलेुति िञ्चालन ितमति 
आतथिक वर्िको अतत्र् िम्म फछिर्ौट नभई बाकँी 
रहेको पेश्की फछिर्ौट हनुपुने   

एम्बलेुति खररद कार्ि गरर 
गो.भौ.नं. २५७ तमति 
२०७६।११।२८ बाट बील 
भपािई आवश्र्क कागजाि 
पेश भई फछिर्ौट भएकोले 
प्रतिष्टक्रर्ाबाट फछिर्ौट गनि 
मनातिव देन्खएको रु १६००००० 

जम्मा २६३३११३ 
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ति नं न्जल्ला 
स्थानीर् 

िहको नाम 

प्रारन्म्भक वेरुज ु प्रतिष्टक्रर्ावाट फर्छ्यौट वाकँी वेरुज ु वाकँी वेरुज ु

दफा िंखर्ा 

रकम 

दफा िंखर्ा 

रकम 

दफा िंखर्ा 

रकम 

अशलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

िैदा
न्ति
क  

लगति 

िैदान्ति
क  

लगति 

िैर्द्ान्
तिक 

लगिी 

अतनर्मि 
भएको 

प्रमाण 

कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व 
लगि 

न्जम्मेवारी 
निारेको 

िोध 

भनाि 
नतलए
को 

जम्मा कमंचारी अतर् 
जम्मा 
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                                                 अनिुचुी ३ 

           अद्यावतधक बेरुज ुन्स्थिी                                                     (रु हजारमा) 

क्र ि स्थानीर् िह न्जल्ला 

गि बर्ि 
िम्मको 
बाँकी 

िमार्ोजन िं प लाइ 
अनरुोध 
भइ 

आएको 

िंम्परीक्षण 
भएको  

िम्परीक्षण 
गनि 

नतमलेको 

कारवाही 
गनि बाँकी 

गि बर्ि 
िम्मको 
बाँकी 

र्ो वर्िको 
थप रकम 

बाँकी र्ो बर्ि िम्पबाट 
कार्म बेरुज ु

कुल बाकी 
बेरुजू 

वाँकी वरेुज ु
मध्रे् पेश्की 
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