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Serving the Nation and the People 

दूरदृष् ि (Vision)  
 

जनहहतकािालग जवाफदेहहता, पारदष्शाता र लन ठा प्रवर्द्ान गने हवश् वसनीर् संस्था हनु प्रर्त् नशीि रहने । 

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

and integrity for the benefit of the people) 

 

गन्तव्र् (Mission)  

 

सरोकारवािािाई सावाजलनक कोषको दक्षतापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश् वस्त पाना स्वतन्र एवं गरु्स्तरीर् िेखापरीक्षर् 
सेवा प्रदान गने ।  
(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the 

public funds are efficiently used) 

 

 

मूल्र् मान्र्ता (Core Values)  

 
 

लन ठा (Integrity) 

स्वतन्रता (Independence) 

व्र्ावसाहर्कता (Professionalism) 

पारदष्शाता (Transparency) 

जवाफदेहहता (Accountability) 



 

 

महािेखापरीक्षकको कार्ाािर् 

Office of the Auditor General 
बबरमहि,  काठमाडौं, नेपाि 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

 

 

Phone: 4258174, 4266034, 4255707, A.G.Fax: 977-1-4268309, Fax: 977-1-426-27-98, Post Box: 13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np  Website : www.oagnep.gov.np 

 "जनहहतका िालग जवाफदेहहता, पारदष्शाता र लनष्ठा प्रवधानमा हवश्वासनीर् िेखापरीक्षर् संस्था"  

(प्रदेश नं.१ र प्रदेश नं.2 िेखापरीक्षर् महालनदेशनािर्) 
पर संखर्ााः २०७८/७९           

च.नं. 19 

लमलताः २०७८/५/४  

 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 
माङसेबङु  गाउँपालिका, 
गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्,  
इिाम । 

हवषर्ाः िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन । 

 

 नेपािको संहवधानको धारा २४१ बमोष्जम त्र्स कार्ापालिकाको आलथाक वषा २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् 

सम्पन्न गरी िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोष्जम र्ो प्रलतवदेन जारी गररएको छ । उक्त प्रलतवदेन 

िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोष्जम प्रर्ोजनको िालग अनरुोध छ । 

 

 

 

                                                                        (नेर कुमार खरी) 

                                                                            नार्व महािेखापरीक्षक

http://www.oagnep.gov.np/


    

 

 

 

महािेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपािको संहवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहका सबै सरकारी कार्ाािर्को 
िेखापरीक्षर् लनर्लमतता, लमतव्र्र्ीता, कार्ादक्षता, प्रभावकारीता र औष्चत्र्को आधारमा महािेखापरीक्षकबाि 
हनुे व्र्वस्था छ । िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महािेखापरीक्षकिे प्रत्रे्क गाउँपालिका 
र नगरपालिकाको िेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अिग अिग प्रलतवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोष्जम स्थानीर् तहको 2076।77 को आलथाक कारोबारको िेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो 
प्रलतवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर् नेपािको संहवधान, िेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी िेखापरीक्षर् मानदण्ड, 
हवत्तीर् िेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् तह िेखापरीक्षर् लनदेष्शका, महािेखापरीक्षकको वाहषाक िेखापरीक्षर् 
र्ोजना र लनकार्सँग सम्बष्न्धत ऐन, लनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । िेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा हवत्तीर् हववरर्को शरु्द्ता, 
प्रचलित कानूनको पािना, बजिे तथा र्ोजना तजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजलनक सम्पष्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, 
ष्जम्मेवारी र जवाफदेहहता एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोत साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचलित 
कानूनको पािना भए नभएको हवश्लषेर् गरी हवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका िालग सझुाव प्रस्ततु गरी सशुासन प्रबर्द्ानमा िेवा प¥ुर्ाउन ु
िेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आलथाक वषा २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चात जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रलतवेदन उपर प्राप्त प्रलतहक्रर्ाका हवषर्हरु 
लमिान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सहहतको अष्न्तम प्रलतवेदन पठाइएको छ । प्रलतवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाि 
स्थानीर् तहमा रहेको सीलमत स्रोत साधनको उपर्ोग गरी हवकास लनमाार् र सेवा प्रवाहमा लमतव्र्हर्ता, दक्षता र प्रभावकाररता हालसि गना सहर्ोग 
पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फिस्वरुप स्थानीर् तहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेहहता र पारदष्शाता प्रबर्द्ान हनुे हवश्वास लिइएको छ ।  

िेखापरीक्षर्बाि मूित: आन्तररक आर् र राजस्व बाँडफाँिको प्रक्षपेर् र्थाथापरक नरहेको, आन्तररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्किन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुि ददएको, बक्र्ौता असिुीमा प्रभावकारीता नआएको, बजेि 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेि राखेको, खचा पश्चात बजेि तथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाान्तमा बढी खचा 
गरेको, खररद कानून हवपरीत सोझै खररद गरेको, अत्र्लधक प्रशासलनक खचा गरेको, बचत अनदुान हफताा नगरेको, हवतरर्मूखी खचाको बाहलु्र्ता 
रहेको जस्ता प्रवृष्त्त देष्खएका छन ्। त्र्सैगरी हवकास लनमाार्तफा  र्ोजना प्राथलमकीकरर् नगरेको, साना तथा िुके्र आर्ोजनाको छनौि गरेको, 
जहिि प्रकृलतका कार्ाहरु समेत उपभोक्ता सलमलतबाि गराएको, तोहकएबमोष्जम जनसहभालगता नजिेुको, दीगो हवकासका िक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र 
कार्ाक्रम तजुामा नगरेको, दीघाकािीन हवकासको खाका तजुामा नभएको जस्ता समस्र्ा रहेका     छन ्।  

स्थानीर् तहको आन्तररक ब्र्वस्थापनतफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशष्क्तको कमी रहेको, कमाचारी लनर्षु्क्त तथा बढुवामा प्रदेश 
िोकसेवा आर्ोगको परामशा नलिएको, सेवा प्रवाहमा अपेष्क्षत सधुार हनु नसकेको, स्रोत, साधन र सम्पष्त्तको दरुुस्त अलभिेख नरहेको, सञ्चालित 
र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अलभिेख नराखेको, बैंक हहसाब हववरर् तर्ार गने नगरेको, िेखाङ्कन तथा समग्र प्रलतवेदन प्रर्ािी र आन्तररक 
लनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्तररक िेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् तहमा िेखा सलमलतको गठन, 
कार्ाक्षेर, िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन उपर छिफि र बेरुजू फर्छ्यौि सम्बन्धी स्पष्ट कार्ाहवलध तजुामा हनु बाँकी रहेको पाइएको छ । िेखापरीक्षर्बाि 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गत हवगतका बेरुज ुउपर अपेष्क्षतरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेत देष्खएन । 

समर् र जनशष्क्तको सीलमतताको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् तहको कार्ास्थिमा नै उपष्स्थत भइा िेखापरीक्षर् गररएको लथर्ो । 
िेखापरीक्षर्को क्रममा िेखापरीक्षर् िोिीिे स्थानीर् तहका प्रमखु सहहतका पदालधकारीहरुसँग छिफि समेत गररएको लथर्ो । िेखापरीक्षर् 
प्रलतवेदनमा उल्िेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाि स्थानीर् तहको हवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौलतक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउन ेस्थानीर् तहका सबै पदालधकारी तथा कमाचारीहरु र िेखापरीक्षर् तथा प्रलतवेदन 
तर्ारीमा संिग्न र्स कार्ाािर्का कमाचारीहरु सबैिाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
                (िंकमष्र् शमाा, दंगाि) 
२०७8 भाद्र ४  गते              महािेखापरीक्षक



  

 

महािेखापरीक्षकको कार्ाािर् 

Office of the Auditor General 
बबरमहि,  काठमाडौं, नेपाि 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

   

 

 

 

(प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. २ िेखापरीक्षर् महालनदेशनािर्) 
पर संखर्ााः 2078/79          

च.नं.: 14 लमलताः२०७८।5।४ 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

माङसेबङु गाउँपालिका, गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्,  
इिाम । 

 

हवषर्ाः  िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन 

 

कैहफर्त सहहतको रार् 

हामीिे माङसेबङु गाउँपालिकाको आलथाक वषा २०७६।७७ को लबत्तीर् हववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बष्न्धत आर् ब्र्र् लबबरर् तथा िेखा हिप्पर्ीहरुको िेखापरीक्षर् 
गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रलतवेदनको कैहफर्त सहहतको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्िेख भएका हवषर्िे पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ 31 मा समाप्त 
भएको आलथाक वषा २०७६।७७ को लबत्तीर् हववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बष्न्धत आर् ब्र्र् लबबरर्िे स्थानीर् तहसङ्ग सम्बष्न्धत प्रचलित कानून र परम्परा बमोष्जम 
सारभतू रुपमा सही तथा र्थाथा अवस्था ष्चरर् गदाछ ।  
कैहफर्त सहहतको रार्व्र्क्त गने आधार 
१.पालिकािे महािेखापरीक्षकबाि स्वीकृत नेपाि साबाजलनक के्षर िेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी लबत्तीर् लबबरर् तर्ार गरेको छैन ।  
२.िेखापरीक्षर्मा देष्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा लमलत 2077/11/17  मा जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रलतवेदन उपर प्राप्त प्रलतहक्रर्ा सहहतका प्रमार् कागजातका 
आधारमा फछ्र्र्ौि भएका दफाहरु हिाई कार्म व्र्होराको अष्न्तम प्रलतवेदन पाना 25 र्सैसाथ संिग्न छ  
३.िेखापरीक्षर्बाि रु.1 करोड 46 िाख 59 हजार बेरुजू देष्खएको छ । सोमध्रे् असिु गनुापने रु. 69 िाख 20 हजार, प्रमार् कागजात पेश गनुापने रु.3 
िाख 98 हजार, लनर्लमत गनुापने रु. 45 िाख 40 हजार र पेश्की बाँकी रु.28 िाख 1 हजार रहेको छ ।   
४.आम्दानी तथा खचाको से्रस्ता नगदमा आधाररत िेखा प्रर्ािी अविम्बन गरेकोिे पालिकाको पेश्की बाहेक सम्पष्त्त तथा दाहर्त्व र्कीन हनु े कुन ैजानकारी 
खिुाएको छैन ।   
हाम्रो िेखापरीक्षर् कार्ा नेपािको संहवधान, िेखापरीक्षर् ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नपेाि सरकारी िेखापरीक्षर्मान, मागादशान तथा 
िेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बष्न्धत अन्र् प्रचलित कानून बमोष्जम गररएको छ । हवत्तीर् हववरर् तर्ार गने स्थानीर् तहसङ्ग हामी स्वतन्र छौं ।  त्र्सका िालग स्वीकृत 
आचार संहहता अनसुार हामीिे काम गरेका छौं । िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका िेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका िालग पर्ााप्त र उपर्कु्त 
छन ्भने्न कुरामा कार्ाािर् हवश्वस्त छ ।   
हवत्तीर् हववरर् उपर व्र्वस्थापन र िेखाउत्तरदार्ी अलधकारीको ष्जम्मेवारी 
आलथाक कार्ालबलध तथा लबत्तीर् उत्तरदाहर्त्व ऐन २०७६ र स्थालनर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ तथा अन्र् प्रचलित काननु बमोष्जम सही र र्थाथा हनुे गरी 
हवत्तीर् हववरर् तर्ार गने तथा जािसाजी वा अन्र् गष्ल्तका कारर् हवत्तीर् हववरर् सारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत स्वरुपमा बने्न गरी आवश्र्क आन्तररक 
लनर्न्रर् प्रर्ािी िाग ुगने ष्जम्मेवारी पालिका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्ाकाररर्ी,  प्रमूख र प्रमखु प्रशासहकर् अलधकृत गाउँपालिकाको हवत्तीर् प्रलतवेदन 
प्रकृर्ाको अनगुमनका िालग ष्जम्मेवार रहेका छन ्।   
हवत्तीर् हववरर्को िेखापरीक्षर् उपर िेखापरीक्षकको ष्जम्मेवारी 
हवत्तीर् प्रलतवेदन समग्रमा जािसाजी वा अन्र् गष्ल्त समेतका कारर् सारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत रहेको होस ्भनी उष्चत आश्वस्तता प्राप्त गरी रार् सहहतको 
िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन जारी गनुा िेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् हो । िेखापरीक्षर्मा उष्चत आश्वस्ततािे सामान्र् स्तरको आश्वस्ततासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, तर िेखापरीक्षर् 
ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नेपाि सरकारी िेखापरीक्षर्मान, मागादशान तथा िेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बष्न्धत अन्र् प्रचलित कानून बमोष्जम 
गने िेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पलन सबै प्रकारका जािसाजीजन्र् वा अन्र् गष्ल्त पत्ता िगाउन सक्ने लनष्श्चतता भन े हदैुन । हवत्तीर् हववरर्का 
उपर्ोगकताािे सामान्र्तर्ा गने आलथाक लनर्ार्मा न ैफरक पाना सक्न ेअवस्था देष्खएका एउिै वा समग्रतामा हनु ेहवषेश वा जािसाजीजन्र् वा अन्र् गष्ल्तिाई सारभतू 
रुपमा गित आकँडा मालनएको छ ।  
 

 

 

 
(नरे कुमार खरी) 

नार्ब महािेखापरीक्षक 
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माङसेबुङ गाउँपाललका 
     लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

  २०७६/७७ 
पररचर् – स्थानीर् नेततृ्वको हवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्लतिाई सदुृढ गरी स्थानीर् तहमा हवधाहर्की, कार्ाकारीर्ी र 
न्र्ाहर्क अभ्र्ासिाई संस्थागत गना स्थानीर् सरकारको संचािन गने उद्देश्र्िे र्स माङसेबङु गाँउपालिकाको स्थापना 
भएको हो । स्थानीर् सरकारिे संचािन गने कार्ामा सहकाररता, सह–अष्स्तत्व र समन्वर्िाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् 
सरकारका काममा जनसहभालगता, उत्तरदाहर्त्व, पारदष्शाता सलुनष्श्चत गरी नागररकिाई गरु्स्तरीर् सेवा प्रदान गनुा र्स 
गाँउपालिकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स गाँउपालिका अन्तगात ६ वडा,  ३३ सभा सदस्र्, १४२.४१ वगा हकिोलमिर 
क्षेरफि तथा १८ हजार ५०३ जनसंखर्ा रहेको छ । 

 

स्थानीर् सष्ञ्चतकोष - आलथाक वषा २०७६।७७ को स्थानीर् सष्ञ्चत कोष आर्-व्र्र् हहसावको संष्क्षप्त अवस्था लनम्न 
बमोष्जम रहेको छाः  
गाँउपालिकािाई एकीकृत आलथाक संकेत तथा वलगाकरर् र व्र्ाखर्ा, २०७४ स्वीकृत भएको नेपाि सावाजलनक क्षेर 
िेखामान (NEPSAS) बमोष्जमका फारामहरु सहहतको प्रालप्त र भकू्तानीको एकीकृत बाहषाक प्रलतवेदन 
(म.िे.प.फा.नं.२७२) उपिब्ध गराउन माग गररएकोमा सो अनसुारको हववरर् प्राप्त भएको छैन । गाँउपालिकाको र्स 
बषाको आर् व्र्र् लनम्नानसुार रहेको छ । 

एहककृत आलथाक हववरर् २०७६/७७ 

आय िर्ि  व्यय िथा मौज्दाि िर्ि  
लस.नं. र्ववरण रकम लस.नं. र्ववरण रकम 

1 गत वर्षको जिम्मेवारी  १९६७९०३४.६८ 1 चालु खचष   १६१३२१३८५.११ 

  क) सजचचत कोर् १९२९४५८८.१८     आन्तररक श्रोत १५२७१२४८.५२   

  ख) धरौटी २९५३५०.००     रािश्व वााँडफााँड ४००५७७७२.५९   

  ग) ववववध कोर् ८९०९६.५०     ववशेर् अनुदान ०   

          समाननकरण अनुदान ५६९६३०५.००   

          सशतष अनुदान १००२९५४५९.००   

           अन्य अनुदान ०   

          
इसससस खचष बैंक बाट 
काटटएको 

६००.००   

2 
रािश्व (आन्तररक 
आय) 

  ५७०५९७६१.३५ 2 पुाँिीगत खचष   १०८२८२५२९.१० 

  आन्तररक स्रोत  ९२०३४४५.२०     आन्तररक श्रोत ६३६५००.००   

  सनिय रािस्व  ४५०५१८०९.९०    रािश्व वााँडफााँड ३०२२८०१.१०   

  प्रदेश रािस्व  २८०४५०६.२५    ववशेर् अनुदान १९५४३६०.००   

          समपुरक अनुदान १४०९०८४३.००   

          समाननकरण अनुदान ६५७४४७२८.००   
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          सशतष अनुदान २२८३३२९७.००   

                

3 
ववत्तीय हस्तान्तरण 
(संिीय सरकार) 

  २२१५६३०००.०० 3 ववत्तीय व्यवस्था   ० 

  
क) समाननकरण 
अनुदान 

८६१०००००.००     ऋण भुक्तानी ०   

  ख) सशतष अनुदान १३१३६३०००.००     व्याि भुक्तानी ०   

  ग) ववशेर् अनुदान ०     अन्य भुक्तानी ०   

  ि) समपुरक अनुदान ४१०००००.००           

4 
ववत्तीय हस्तान्तरण 
(प्रदेश सरकार) 

  ३२६८४०००.०० 4 लगानी   ० 

  
क) समाननकरण 
अनुदान 

६९७९०००.००     ऋण लगानी 0.00   

  ख) सशतष अनुदान १३७०५०००.००     शेयर लगानी 0.00   

  ग) ववशेर् अनुदान २००००००.००   5 ववसभन्न कोर्को खचष   ३९४०६१२.५० 

  ि) समपुरक अनुदान १०००००००.००     क) ववववध कोर् 0.00   

  ङ) अन्य अनुदान ०     ख) आकजममक कोर् 0.00   

          
ग) प्रकोप व्यवस्थापन 
कोर् 

३९४०६१२.५०   

5 

ववत्तीय हस्तान्तरण 
(अन्तर स्थानीय 
तह) 

  ० 6 धरौटी फफताष/सदरस्याहा   १०६८४६५.२५ 

  अन्तर स्थानीय तह ०     फफताष १०६८४६५.२५  

6 
अन्तर सरकारी 
अजततयारी 

  ५५३५१०००.००         

  

राजमिय पररचयपत्र 
तथा पचिीकरण 
ववभाग314010113 

१३०२००० .००  7 
अन्तर सरकारी 
अजततयारी 

  ५२७४६४६५.६६  

  

राजमिय पररचयपत्र 
तथा पचिीकरण 
ववभाग314010114 

२०६०००.००     

राजमिय पररचयपत्र 
तथा पचिीकरण 
ववभाग314010113 

७४१४४७.००  

  

सामाजिक सुरक्षा 
तथा 
संरक्षण314010123 

४४४१९०००.००     

राजमिय पररचयपत्र 
तथा पचिीकरण 
ववभाग314010114 

 १८७८००.००  
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गररब साँग ववशेश्वर 
336001023 

४९५०००.००     
सामाजिक सुरक्षा तथा 
संरक्षण314010123 

४२५५७०००.००   

  

स्थानीय पूवाषधार 
ववकास साझेदारी 
कायषक्रम365001043 

८९१९०००.००   

  
 

 

 

  

गररब साँग ववशेश्वर 
336001023 

३४७५२८.००   

  

रामटपनत मटहला 
उत्थान कायषक्रम 
340001053 

१००००.००     

स्थानीय पूवाषधार 
ववकास साझेदारी 
कायषक्रम365001043 

८९१२६९०.६६   

       

रामटपनत मटहला 
उत्थान कायषक्रम 
340001053 

०   

7 अन्य आय   ० 8 मौज्दात   ६६३८६८९४.६६ 

  अन्य आय ०     क) सञ्चिि कोष ४३५४५८८८.०५ ६०१४०५५९.६० 

8 
ववसभन्न कोर् तफष को 
आय 

  ७४०९५५६.२५       पुजिगत ५२५२८२९.०९   

  क)धरौटी २७३३९७०.७५          चाल ु ११३४१८४२.४६   

  ख) ववववध कोर् १२१९७०.००     ख) ववववध कोर् १०११०६६.५०   

  
ग) प्रकोप 

व्यवस्थापन कोर् 
४५५३६१५.५०     

ग) प्रकोप व्यवस्थापन 
कोर् 

६१३००३.००   

        ि) धरौटी १९६०८५५.००   

9 दानयत्व   ०   

ङ) ननकासा नसलएको 
अनतर सरकारी ववनतय 
हस्तानतरण 

२६०४५३४.००   

  
पुजिाँगत खचष 
खाताको दानयत्व 

०    

छ)शश्रत अनुदान 
बापतको रकम कम 
ननकासा सलएको 

५६८७६.५६   

  
चालु खचष खाताको 
दानयत्व 

०     च) नगद मौज्दात ०   

  धरौटी खाता दानयत्व ०           

  
ववववध कोर् खाता 
दानयत्व 

०           

  िम्मा   ३९३७४६३५२.२८   िम्मा   ३९३७४६३५२.२८  

 नोट - २०७६/७७ को फफताष गनष बाकी देखखएको रकम 

सनिय तफष  -२०९१५९०३/८७ 

प्रदेश तफष  - १०७८१३७/÷ 
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कार्ाािर्– माङसेबङु गाउँपालिका, इिाम                                                       आ.व. –2076/77 
दफा 
नं. 

िेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

 असिुीको ष्स्थलत – िेखापरीक्षर्को क्रममा रु. ५९१३३ र प्रारष्म्भक प्रलतवेदन जारी पश्चात रु. 
240340 गरी जम्मा रु. 299473।०० असिु भएको छ । 

 

1.  हवत्तीर् हववरर् – स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाँउपालिकािे प्रत्रे्क वषाको 
साउन एक गतेदेष्ख आगामी वषाको असार मसान्तसम्मको अवलधिाई आलथाक वषा कार्म गरी आर् र 
व्र्र्को हहसाव राख् नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोकीए अनसुार गाँउपालिकािे आफ्नो आलथाक 
कार्ा प्रर्ािीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स सम्बन्धमा देष्खएका व्र्होरा देहार् बमोष्जम छन ्

• स्थानीर् तहिे संष्चत कोषमा गत हवगतको बाँकी, र्स वषा प्राप्त रकम र संष्चत कोषवाि भएको 
खचा स्पष्ट देष्खने गरी खाता राखेको छैन । 

• िेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी हकताब तथा पेश्की खाता अद्यावलधक नरहेको कारर् स्थानीर् 
तहिे पेश गरेको आर्–व्र्र् हववरर् र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

• कलतपर् सम्बष्न्धत आलथाक कारोबारहरुको गोश्वारा भौचर िाई बजेि ष्शषाकगत बैक नगदी हकताबमा 
नजनाएकािे शे्रस्ता अनसुार बैक मौज्दात ऋर्ात्मक रहेकोमा स्थानीर् तहका सबै खाताहरुको 
एकमषु्ट हहसाव गदाा मौज्दात ऋर्ात्मक नरहेको देष्खन्छ । 

• स्थानीर् तहिे लबभाज्र्कोषको हहसाब ब्र्बष्स्थत राखेको पाईएन ।  
• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७२(२) मा नेपाि सरकारिे लनधाारर् गरे बमोष्जमको 

आर् र व्र्र्को वगीकरर् तथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अविम्बन गनुापने तथा दफा ७६(२) 
मा महािेखा परीक्षकबाि स्वीकृत भए बमोष्जमको ढाँचामा िेखा राख्नपुने व्र्वस्था  छ । र्स 
पालिकािे महािेखापरीक्षकबाि स्वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा प्रलतवेदन तथा िेखाङ्कन 
गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोष्जम स्थानीर् तहिे आफ्नो कारोबारको 
िेखा महािेखा लनर्न्रक कार्ाािर्को लसफाररशमा महािेखापरीक्षकबाि स्वीकृत भएको ढाँचामा 
राख्नपुने उल्िेख छ । सो बमोष्जम मालसक रुपमा से्रस्ता र बैक खाताको हहसाब लमिान हवबरर् 
तर्ार गनुापनेमा तर्ार गरेको देष्खएन । 

 

2.  आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािीाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोष्जम कार्ाािर्िे 
आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािी तर्ार गरी िाग ुगनुापनेमा िाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देष्खएका 
अन्र् व्र्होराहरु तपष्शि वमोष्जम रहेका छन ।  
• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरलभरको आधारभतु तथर्ांक 

संकिन, अलभिेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा सो गरेको पाईएन ।  
• गाँउपालिकािे २०७६।७७ को अवलधमा भएको आफ्नो आलथाक कारोवारको अनसुचुी २११ 

वमोष्जम ढाँचामा वाहषाक प्रलतवेदन तर्ार गरेको पाईएन । 
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कार्ाािर्– माङसेबङु गाउँपालिका, इिाम                                                       आ.व. –2076/77 
दफा 
नं. 

िेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

• गाँउपालिकािे कार्ाक्रमगत तथा र्ोजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै गाँउपालिकाबाि र्स वषा 
संचालित कार्ाक्रम तथा र्ोजनाको कार्ाान्वर्न र सेवा प्रवाह समेतको वाहषाक कार्ाक्रम अनसुारको 
प्रगलत तर्ार गरेको पाईएन।  

• राजस्व संकिन सम्बन्धमा सचुना प्रलबलधको प्रर्ोग गरी वडा तहको समेत सबै कारोबार बैहकङ्ग 
प्रर्ािी माफा त गने गरेको देष्खएन । 

• अन्तर सरकारी हवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोष्जम मध्र्कािीन खचा संरचना 
तर्ार गनुापनेमा गाँउपालिकािे सो बमोष्जम मध्र्कािीन खचाको संरचना तर्ार गरेको पाईएन ।  

• स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाँउपालिकािे आफ्नो अलधकारक्षेर लभरका 
हवषर्मा स्थानीर्स्तरको हवकासका िालग आवलधक, वाहषाक, रर्नीलतगत हवषर्को क्षेरगत मध्र्कािीन 
तथा दीघाकािीन हवकास र्ोजना तर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

• स्थालनर् तहिे आफ्नो क्षेरमा कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको लबश्लषेर् गरी सम्भाब्र् आर्ोजनाको बैंक 
खडा गरेको देष्खएन । 

• ददगो लबकास र्ोजना २०१५÷३० िाई कार्ाान्वर्न गने सन्दभामा िक्ष्र्िाई आन्तररकीकरर् गने 
र मध्र्कालिन िक्ष्र्हरु तोकी मलु्र्ाङ्कन गने कार्ा भएको देष्खएन । 

• गाँउपालिकािे सहार्क ष्जन्सी खाता माफा त वडा कार्ाािर् िगार्त हवलभन्न कमाचारीिाई प्रर्ोग गना 
ददएका ष्जन्सी सामानहरुको ष्जम्मा जमानी गराई राखेको देष्खएन। 

• वडा कार्ाािर् तथा हवषर्गत शाखामा रहेका ष्जन्सी सामान सहहतको अलभिेख देष्खने गरी 
गाँउपालिकाको एहककृत मूि ष्जन्सी खाता अध्र्ावलधक गरेको पाईएन । 

• ष्जन्सी लनररक्षर् प्रलतवेदनमा उल्िेख भए अनसुार हवलभन्न मािसामान ममात तथा लििाम गनुा पनेमा 
गरेको पाईएन ।  

• केही कमाचारी तथा ष्शक्षकहरुिाई स्थार्ी िेखा नम्बर बेगर तिब भत्ता भकु्तानी गने गरेको देष्खर्ो। 

• मलु्र् अलभवृहर्द् कर लनर्माविी, २०53 को लनर्म 6(क) मा ठेक्का सम्झौता र कर भकु्तानीको 
जानकारी सम्वष्न्धत आन्तररक राजस्व कार्ाािर्िाई नददएको र इ÷िी.लड.एस. समेत नगरेको 
पाइर्ो। 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररत पगेु वा नपगेुको जाँच गरी खचाको रलसद हवि भपााइहरुमा 
लसिलसिेवार नम्वर राष्ख कार्ाािर् प्रमखुिे तोकेको कमाचारीिे भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेत 
िगाई दस्तखत गरी प्रमाष्र्त गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• सावाजलनक खररद लनर्माविी, 2064 को लनर्म 7 र 8 बमोष्जम खररदको गरुुर्ोजना र वाहषाक 
खररद र्ोजना तर्ार गनुापनेमा तर्ार गरेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको हवस्ततृ हववरर् देष्खने गरी ठेक्का अलभिेख खाता र कष्न्िन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन। 

• स्थानीर् तहिे लनमाार् व्र्वसार्ी तथा उपभोक्ता सलमलत माफा त कार्ा गराएकोमा लनमाार् कार्ामा 
प्रर्ोग हनुे सामानको गरु्स्तर परीक्षर् गरेको पाइएन । 
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कार्ाािर्– माङसेबङु गाउँपालिका, इिाम                                                       आ.व. –2076/77 
दफा 
नं. 

िेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजलनक खररद लनर्माविी 
वनाई िाग ुगना सक्ने व्र्वस्था भएकोमा सावाजलनक खररद लनर्माविी वनाएको पाईएन ।  

• सावाजलनक खररद लनर्माविी, 2064 को लनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न भएका आर्ोजना 
तथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सलमलतिाई हस्तान्तरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्था दताा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार गाँउपालिकाबाि संचािन भएका हवलभन्न र्ोजनाको 
लनमाार् कार्ा गना गठन गरेका उपभोक्ता सलमलत ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्ता प्राप्त हनु े
गरी दताा गरेको पाइएन ।  

• गाँउपालिकािे आर्ोजना कार्ाक्रम छनौि गदाा उपभोक्ता सलमलतको तफा बाि नगद िागत सहभालगता 
जटु्ने आर्ोजनािाई प्राथलमकता ददनपुनेमा सो गरेको देष्खएन । 

• सञ्चालित र्ोजनाको सूचना पािीमा आर्–व्र्र्, अपेष्क्षत र वास्तहवक िाभका साथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्ासम्पादन िगार्तका हवषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवािा सहहतको सावाजलनक सनुवुाई 
र सावाजलनक परीक्षर्िाई अलनवार्ा गनुा गराउन ुपनेमा अलधकांशताः पािना भएको पाईएन। 

• वातावरर् संरक्षर्को एहककृत ददघाकािीन र्ोजना तर्ार गरेको पाइएन ।  
• कार्ाािर्िे सामान खररद गदाा स्थार्ी िेखा नम्बरमा दताा नभएका हवके्रताबाि समेत खररद गने 

गरेको देष्खर्ो।  
• सशुासन व्र्वस्थापन तथा सञ्चािन लनर्माविी, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्िेष्खत 

सेवाहरुको कार्ाान्वर्न ष्स्थती अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र तर् गरेको पाईएन । 

• लनजामती सेवा ऐन, 2049 अनसुार कमाचारीहरुको कार्ा हववरर् वनाई िाग ुगरेको पाईएन । 

• लनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 ख 2 वमोष्जम तिहव प्रलतवेदन पाररत गराएर मार तिव 
भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाािर्िे सशता एवं लनशता तफा का कमाचारीहरुिाई तिवी प्रलतवेदन पाररत 
नगरी वषाभरीमा रु . ८ करोड ३४ िाख १९ हजार तिब भत्ता बापत खचा िेखेको पाईर्ो । 

• संघीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्रािर्को 2073।12।25 को पररपर अनसुार र्स 
पालिकामा समाहहत भएका साहवकका गाँउ हवकास सलमलतको नाममा रहेका पेश्की तथा वेरुजकुो 
िगत तर्ार गरेको पाईएन ।  

• र्ोजनाको खचा रकम भकु्तानी गदाा प्रार्जसोमा अनगुमन प्रलतवेदन संिग्न गने गरेको देष्खएन।  
• गाँउपालिका प्रमखुिे पालिका क्षेर भन्दा बाहहर ३ ददन भन्दा बढी अवधीको भ्रमर् आदेश 

कार्ापालिका बैठक बाि स्वीकृत वा अनमुोदन नगराई आफैिे स्वीकृत गने गरेको । 

• भ्रमर् खचाको हवि साथ भ्रमर् प्रलतवेदन पेश गने नगरेको । 

• भ्रमर् आदेशमा स्पष्ट काम नखुिाई कार्ाािर् सम्बन्धी काम उल्िेख गने गरेको । 

• सभुकामना खचामा लनर्न्रर् गने नगरेको ।   
• मोिरसाइकि ममात खचामा लनर्न्रर् नभएको ।  
• हवद्यतु महशिु र्थासमर्मै नबझुाई हढिाई गरी थप दस्तरु समेत लतने गरेको । 
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िेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

तसथा पालिकािे आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािीिाई तोकीए बमोष्जम प्रभावकारी र हवश्वशनीर् बनाइ सेवा 
प्रवाह सदुृढ बनाउने तफा  ध्र्ान ददनपुने देष्खन्छ ।  

3.  बजेि पेश, पाररत र अष्खतर्ारी - स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् तहिे 
आगामी आलथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापालिकाबाि स्वीकृत गराई असार १० गते लभर 
पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेिमा छिफि गरी असार मसान्तलभर सभाबाि पाररत गनुापने व्र्वस्था 
छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाि बजेि स्वीकृत भएको ७ ददनलभर स्थानीर् तहका प्रमखुिे 
प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई बजेि खचा गने अष्खतर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् 
तहमा उपाध्र्क्ष श्री सलुनता सबु्बािे २०७६।३।३० गते रु. २८ करोड ७४ िाख ५३ हजारको 
बजेि सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।३।३० मा पाररत भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् तहका 
प्रमखुिे २०७६।४।५ मा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई बजेि खचा गने अष्खतर्ारी प्रदान गरेको 
देष्खन्छ । कानूनिे तोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान पेश गरी पाररत गने र अष्खतर्ारी ददनेतफा  
ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

4.  चौमालसक पूजँीगत खचा - आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म  २३ बमोष्जम कार्ाािर्िे  
स्वीकृत भएको कार्ाक्रममा लनर्म २५ बमोष्जम चौमालसक प्रगलत हववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमालसक 
कार्ािक्ष्र् तथा कर्ाक्रम बमोष्जम कार्ासम्पादन गरी कर्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । 
कार्ाािर्िे उपिव्ध गराएको हववरर् अनसुार चौमालसक पषु्जगत खचाको ष्स्थलत हवश्लषेर् गदाा अष्न्तम 
चौमालसकमा एवं हवशेष गरी आषाढ महहनामा लनम्नानसुार बढी खचा गरेको देष्खन्छ । 

 

 

लस.नं. पूजँीगत खचा शीषाक कुि खचा 
चौमालसक खचा (रु.हजारमा) आषाढ 

महहनाको 
मार खचा 

प्रथम 
चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

१ गाँउपालिका पूषँ्जगत ६८८२४ २६८ ५२१९ ६३३३७ ३३८६५ 

२ प्रदेश समपरुक अनदुान ९९९० ० ० ९९९० ९९९० 

३ संघीर् समपरुक अनदुान ४१०० ० ० ४१०० ४१०० 

४ संघीर् सशता  १०४२१ ० ० १०४२१ १०४२१ 

५ प्रदेश सशता १४३६६ ० ० १४३६६ १२७१६ 

 कूि खचा: १०७७०१ २६८ ५२१९ १०२२१४ ७१०९२ 

 खचा प्रलतशत १०० ०.२५ ४.८५ ९४.९० ६६.०० 

 

 

 वषाान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गरु्स्तरमा असर पने देष्खएकोिे लनर्ममा भएको व्र्वस्था 
अनरुुप आषाढमा अलधक खचा गने पररपािीमा लनर्न्रर् गनुापदाछ । 
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दफा 
नं. 

िेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

5.  क्षरेगत बजेि र खचा- स्थानीर् तहिे एकीकृत, समानपुालतक र ददगो हवकासका क्षेरगत रुपमा 
समानपुालतक बजेि हवलनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्स गाँउपालिकाको २०७६।७७ को क्षेरगत 
बजेि र खचाको ष्स्थलत देहार्अनसुार रहेको देष्खन्छ । 

 

 मखुर् क्षरे वाहषाक वजेि खचा रकम कुि खचा मध्रे् 
प्रलतशत 

आलथाक हवकास १८५४९०००.०० १०३५४७२६.१९ ५५.८२ 

सामाष्जक क्षेर  १५८५८१११०.०० १२०३६३२१५.२० ७५.९० 

पूवााधार हवकास क्षेर ९८७५८५००.०० ८४८८०६९१.७० ८५.९४ 

वातावरर् तथा हवपद् व्र्वस्थापन ÷ ÷ ÷ 

संस्थागत हवकास र सेवा प्रवाह ÷ ÷ ÷ 

हवत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासन ४८४६५००.०० ४१८६६४१.०० ८६.३८ 

कार्ा सञ्चािन तथा प्रशासलनक खचा ७७९८५५४९.०० ४९४२८३७.९३ ६०.३३ 

जम्मा ३५८७२०६५९.०० २२४७२८११२.०२ ६२.६५  

 

6.  सेवा प्रवाह ÷ स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) मा गाँउपालिकाको काम, 
कताव्र् र अलधकारको व्र्वस्था रहेको छ । गाँउपालिकािे वडा कार्ाािर्बाि सम्पाददत नागररकता 
लसफाररस, घरबािो लसफाररस, नाता प्रमाष्र्त, पष्िकरर्को तथर्ाङ्क तथा अलभिेखिाई व्र्वष्स्थत तलु्र्ाउँदै 
सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ । र्स गाँउपालिका तथा अन्तगातका वडाबाि र्स वषा सम्पाददत 
सेवा प्रवाहको ष्स्थलत लनम्नानसुार रहेको छ । 

 

 
qm=;+= ljj/0f 

;]jf k|flKtsf nflu 

lgj]bg ;+Vof 
l;kmfl/; ;+Vof s}lkmot 

1          नागररकता ससफाररस ३१८ ३१८   

2         िरबाटो ससफाररस ८९ ८९   

3          नाता प्रमाखणत ८२ ८२   

4         िन्म मतृ्यु दताष ४९७ ४९७   

5         अन्य ४८६ ४८६   

 जम्मा १४७२ १४७२  

 

 

7.  कमाचारी व्र्वस्था ÷ लनजामलत सेवा ऐन, २०४९ बमोष्जम कमाचारी पदपलुता व्र्वस्थापन गनुापदाछ । 
गाँउपालिकाबाि प्राप्त हववरर् अनसुार हवभन्न पद र शे्रर्ीका गरी ४४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा 
२८ मार पूलता भएको देष्खर्ो । अलधकृत २ जना सहहत १६ पद ररक्त रहेका छन ्। दरबन्दी लभर र 
दरबन्दी बाहेकका समेत १३ पदमा करारमा कमाचारी राष्ख कार्ा सञ्चािन गरररहेको अवस्था छ । 
लनजामलत सेवा ऐन तथा लनर्माविी अनसुार कमाचारीको लनर्कु्ती र पदपलुता हनुपुदाछ ।  

 

8.  न्र्ाहर्क सलमलत – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देष्ख ५३ सम्म न्र्ाहर्क सलमलतको 
अलधकार क्षेर तथा न्र्ार् सम्पादन प्रहक्रर्ा सम्बष्न्ध व्र्वस्था छ । न्र्ाहर्क सलमलतमा परेको उजरुीमध्रे् 
मेिलमिाप प्रकृलतका आधारमा हववाद दताा भएको ३ महहनालभर िुङ्गो िगाउने व्र्वस्था छ । 
िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त हववाद दताा एवं फछ र्ौि हववरर् अनसुार गतबषा फछ्र्र्ौि वा कारबाही 
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हकनारा गरी िुङ्गो िगाउन बाँकी नरहेको र र्स बषा हवलभन्न हवषर्का ८ विा हववाद दताा भएकोमा ७  
फछ्र्र्ौि भई १ बाँकी देष्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रहक्रर्ािाई ऐनिे तोकेको म्र्ादलभर फछ्र्र्ौि वा 
कारबाही हकनारा गरी िुङ्गो िगाउनपुदाछ । 

9.  कानून लनमाार् ÷ स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् तहहरुिे 
आफ्नो अलधकारक्षेर लभरका हवषर्मा ऐन तथा सोको अलधनमा रही लनर्म, लनदेष्शका, कार्ाहवलध र 
मापदण्ड  बनाउन ुपदाछ । र्स पालिकािे हािसम्म १३ ऐन, ३  लनर्माविी, २६ कार्ाहवलध र ६ 
लनदेष्शका समेत ४८ काननु एवं कार्ाहवलध लनमाार् गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । 

 

10.  लनजी सष्चव  – गाँउ तथा नगर सभाका सदस्र्हरुको सहुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३(३) मा 
गाँउपालिकाको प्रमखु तथा उपप्रमखुिे कार्ाािर् प्रर्ोजनका िालग कार्ाािर्को राजश्व, आन्तररक आर् 
एवं कार्ाबोझ समेतिाई ध्र्ानमा राखी १ जना कमाचारी लनजी सष्चवको रुपमा राख्न सक्ने व्र्वस्था छ 
। कार्ाािर्िे कार्ापालिकाको बैठक समेतबाि लनर्ार् गराई लनजी सष्चवको रुपमा २ कमाचारी लनर्कु्त 
गरी तिब भत्ता, चाडपवा खचा बापत वषा भरमा रु. ४६८०००/÷ खचा िेखेको देष्खर्ो । ऐनमा भएको 
व्र्वस्था अनसुार १ जना कमाचारीिाई मार लनजी सष्चवको रुपमा राख्न सहकने हुँदा बढी राखेको १ 
जनाको पाररश्रलमक रु. २३४०००/÷ कार्ाािर्िाई थप व्र्र्भार पना गएको रु.... २३४०००/÷ 

11.  खाना तथा हवहवध खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा लनधााररत बजेि एवं  
आन्तररक आर्को पररलधलभर रही औष्चत्र्ताको आधारमा हवहवध खचा गनुापने व्र्वस्था छ । र्स 
स्थानीर् तहिे र्ो वषा गाँउपालिका चाि ुष्शषाकबाि खाना तथा हवहवधतफा  मार रु. ६५१४६२/÷ खचा 
गरेको छ । र्स्तो खचामा लमतव्र्हर्ता कार्म गनुापदाछ । 

 

12.  आलथाक सहार्ता – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् तहको रकमबाि आलथाक सहार्ता, 
चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागत अनदुान हवतरर् गना पाउने व्र्वस्था रहेको देष्खंदैन । र्स स्थानीर् तहिे 
औषधी उपचार प्रर्ोजनको िालग कार्ाहवलध तर्ार नगरी र्ो वषा हवलभन्न रोगका अलतररक्त कडा रोगका 
लबरामीहरुिाई प्रलत व्र्ष्क्त बढीमा रु. २००००/÷ का दरिे रु. १०६४०००/÷ आलथाक सहार्ता 
हवतरर् गरेको पाइर्ो । र्स्तो खचामा लमतव्र्हर्ता कार्म गनुापदाछ । 

 

13.  अनदुान हफताा – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ाहवलध बमोष्जम ती लनकार्बाि स्थानीर् 
तहमा प्राप्त हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान वषाान्तमा खचा नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बष्न्धत 
लनकार्मा हफताा गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त हववरर् (सरुको अनसूुची १२ र २१) अनसुार 
२०७७ असार मसान्तमा संघीर् सरकारतफा  रु. २०९१५९०३।८७ र प्रदेश सरकारतफा  रु. 
१०७८१३७/÷ अनदुान खचा नभई बाँकी रहेकोमा २०७७।६।२८ मा मार हफताा गरेको देष्खर्ो । 
आलथाक वषाको अन्त्र्मा नै र्स्तो बाँकी रकम हफताा गना कार्ाािर्िे ध्र्ान परु्ााउन ुपदाछ ।   

14.  कर तथा शलु्क असिुी - स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा 
एकीकृत सम्पष्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाि कर, व्र्वसार् कर र वहाि हविौरी शलु्क आदद 
उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । ती आर् शीषाकको अनमुान र असिुी ष्स्थलत लनम्नानसुार रहेको देष्खन्छ 
। 

 

 आर् शीषाक अनमुान असिुी असिुी प्रलतशत  
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एकीकृत सम्पष्त्त कर र घरजग्गा कर ५००००० ३१३६१५ ६२.७२ 

घरजग्गा वहाि कर ५०००० ४४१६२ ८८.३२ 

व्र्वसार् कर १००००० १९५०० १९.५० 

वहाि हविौरी शलु्क ० ० ०  
 गाँउपालिका लभर रहेका करदाताहरुको अलभिेख व्र्वष्स्थत नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा 

मार कर एवं शलु्क बझुी लिने पररपािी रहेकोिे उष्ल्िष्खत असिुी र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था देष्खएन 
। तसथा आफ्नो क्षेरलभर करदाताको अलभिेख अद्यावलधक गरी करको दार्रामा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

15.  मूल्र् अलभवहृर्द् कर भकु्तानी – मूल्र् अलभवृहर्द् कर लनर्माविी २०५३ को लनर्म ६ ग अनसुार ठेक्का वा 
करार अन्तगात आपूती हनुे बस्त ुवा सेवाको मूल्र् अलभवृहर्द् कर सहहतको भकु्तानीमा मूल्र् अलभवृहर्द् कर 
रकमको ५० प्रलतशतिे  हनुे रकम लनजको नामबाि कार्ाािर्िे सम्बष्न्धत राजस्व ष्शषाकमा जम्मा 
गनुापदाछ। गाँउपालिकािे देहार्को भकु्तानीमा लनर्मानसुार ५० प्रलतशतिे हनु ेमूल्र् अलभवृहर्द् कर रु. 
१००४२६।४०  कहि गरी सम्बष्न्धत राजस्व ष्शषाकमा जम्मा नगरी फमािाई नै भकु्तानी ददएको 
देष्खर्ो । तसथा उक्त रकमको कर समार्ोजन प्रमार् पेश हनुपुने अन्र्था असिु गनुापने रु.. १००४२६/÷ 

 गो.भौ. लमलत आपूताकको नाम हवि रकम म.ुअ. कर रकम 
५० प्रलतशत 
म.ुअ. कर 

संघीर् सशता चाि ु 
६४÷०७७।३।२२ काष्टमण्डप फमाा लिङ्क ११२०२६७।८२ १४५६३४।८१ ७२८१७।४० 

गाँउपालिका कृहष पूषँ्जगत 
२÷०७७।२।३१ हवराि कन्स्रक्सन एण्ड सप्िार्सा 

प्रा.लि. ४२४७६० ५५२१८ २७६०९ 
  जम्मा २००८५२।८१ १००४२६।४०   

 गाउँपालिका चाि ुतफा   
16.  नागररक भत्ता हवतरर् ÷ स्थानीर् तहिे आफ्नो क्षेरमा अनतु्पादक, पुँजी वृहर्द् नहनुे, महत्वाकांक्षी एवं 

हवतरर्मखुी र्ोजनाहरुिाई लनरुत्साहहत गदै उत्पादनमिुक र्ोजनाहरुमा बजेि हवलनर्ोजन गनुापदाछ । 
गाँउपालिकाको आफ्नो आन्तररक श्रोत पर्ााप्त भई हवतरर्मखुी र्ोजनाहरु नै सवासम्मतीिे छनौि गरेमा 
पलन नेपाि सरकारिे प्रदान गरेको सहुवधामा दोहोरो नपने गरी कार्ाहवलध स्वीकृत गरेर मार कार्ाान्वर्नमा 
ल्र्ाउन ुपदाछ । नेपाि सरकारिे सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रम अन्तरगत जेष्ठ नागरीक, एकि महहिािाई 
मालसक रुपमा सामाष्जक सरुक्षा भत्ता प्रदान गदै आएको छ । त्र्स्तै स्वास्थर् कार्ाक्रम अन्तरगत 
गभावती महहिािाई स्वास्थर् संस्थामा आई गभावती जाँच गराउँदा र्ातार्ात खचा तथा सतु्केरी हुँदा पोषर् 
भत्ता समेत ददँदै आएको छ । त्र्स्तै मिुु, क्र्ान्सर, मगृौिा जस्ता कडा एवं ददघा रोगीहरुिाई अस्पतािमा 
उपचार गदाा िाग्ने उपचार खचामा रु. १ िाख सम्मको खचा नेपाि सरकारिे व्र्होदै आएको छ । 
र्सरी नेपाि सरकारिे प्रदान गरेको सहुवधामा दोहोरोपन हनुे गरी गाँउपालिकािे ९० वषा उमेर पगेुका 
जेष्ठ नागररकिाई मालसक रु. १०००/÷ का दरिे र्स वषा १७ जनािाई रु. २०४०००/÷ खचा 
िेखेको छ । त्र्सै गरी सतु्केरी स्र्ाहार तथा पोषर् भत्ता बापत स्वास्थर् संस्थामा ४ पिक गभावती 
जाँच गराई स्वास्थर् संस्था मै सतु्केरी भई ३५ ददन लभर जन्म दताा गराएको प्रमार्को आधारमा २ 
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कार्ाािर्– माङसेबङु गाउँपालिका, इिाम                                                       आ.व. –2076/77 
दफा 
नं. 

िेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

पिक सम्म प्रलत पिक रु. ३०००/÷ िे र्स वषा रु. ९३०००/÷ खचा भकु्तानी भएको छ । 
जनप्रलतलनलधहरु लनवााष्चत भएको वषादेष्ख र्स वषा सम्म र्सरी प्रदान गरेको भत्ता सहुवधाहरु सम्बन्धी 
पालिकािे कुनै पलन कार्ाहवलध बनाएको देष्खएन ।  

गाँउपालिकािे र्स वषा आफ्नो आन्तररक श्रोत बाि रु. १७१७६४१/÷ आर् आजान गरेकोमा 
तिब भत्ता िगार्त वषा भरको चाि ुखचा रु. ७६२००९९।७६ देष्खन गएको छ । र्सरी आष्जात 
आन्तररक श्रोतिे एक चौथाई चाि ुखचा पलन धान्न नसकेको अवस्थामा नेपाि सरकारिे ददएको सामाष्जक 
सरुक्षा बापतको सहुवधामा दोहोरोपन हनुे गरी गरेको अनतु्पादक, नगद हवतरर्मखुी कार्ाक्रमहरुिाई 
लनरुत्साहहत गना गाँउपालिकािे ध्र्ान परु्ााउनपुने देष्खएको रु...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२९७०००/÷ 
17.  हवस्ततृ पररर्ोजना प्रलतवेदन ÷ भौ नं. ३६८÷०७७।३।२१ बजेि व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनुे 

सलुनष्श्चत भएका आर्ोजनाको मार कार्ाािर्िे गरुुर्ोजना (डी.पी.आर.) प्रलतवेदन तर्ार गनुापदाछ । 
गाउँपालिकािे र्ो बषा स्वीकृत बाहषाक कार्ाक्रम अनसुार गाउँपालिकाका सम्पूर्ा वडाहरुमा व्र्वसाहर्क 
कृहष तथा पशपुािनको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी प्रलतवेदन तर्ार गने कार्ा हपरालमड िेष्क्नकि इष्न्स्िच्र्िु 
प्रा.लि. बाि गराई रु. ११८९५५१/÷ खचा िेखेको छ । र्स्तो अध्र्र्न कार्ा गराउँदा िाग्ने खचाको 
िागत अनमुान तर्ार गदाा कुन ैआधार नलिई स्वीकृत बजेि बमोष्जमकै रकम खचा गने गरेको देष्खर्ो  
। डी.पी.आर.तर्ार गदाा गाऊँपालिकाको प्राहवलधक जनशष्क्त प्रर्ोग नगनााको कारर् स्पष्ट गदै आगामी 
ददनमा गाऊँपालिकाको प्राहवलधक जनशष्क्तबाि र्स्तो कार्ा गराउन ुपदाछ । साथै र्सरी अध्र्र्न प्रलतवेदन 
तर्ार भएका आर्ोजनाहरु बजेि प्राप्त भै कार्ाान्वर्नमा गएको समेत नदेष्खएकोिे खचाको साथाकता देष्खएन 
।  

18.  औषधी खचाको अलभिेख ÷ पशहुरुको औषधी उपचारका िालग खररद भएका हवलभन्न औषधीहरु ष्जन्सीबाि 
खचा िेखदा पशहुरुको औषधी उपचार गरेको हववरर् संिग्न गनुापदाछ । देहार्को हववरर् अनसुार 
पशहुरुिाई औषधी उपचार गरेको अलभिेख बेगर खररद भएका पश ुउपचार सम्बन्धी हवलभन्न औषलधहरु 
ष्जन्सीबाि खचा िेखेको देष्खर्ो । र्सरी खचाको पुयाई प्रमार् संिग्न नगरी औषधी खचा िेख्न लमल्ने 
नदेष्खएको रु.... २९७५७३/÷ 

 भौ नं. र लमलत पश ुऔषधी आपूताकको नाम औषधी खचा रकम 

गाँउपालिका चाि ु(पश ुतफा ) 
५÷०७७।२।२३ गतौिा भेि फमाा ९२५७३।१७ 

संघीर् सशता (चाि ुतफा ) 
११÷०७६।८।२२ गतौिा भेि फमाा १४५०००।०० 
५३÷०७७।३।१५ गतौिा भेि फमाा ६००००।०० 

 जम्मा २९७५७३।१७   
19.  लनजी ष्शक्षक तिब भत्ता अनदुान ÷ स्थानीर् तहिे समालनकरर् अनदुान समेतको अंश रहेको गाँउपालिका 

चाि ुबजेिबाि लनजी ष्शक्षकको तिब भत्तामा अनदुान ददन लमल्ने देष्खँदैन । हवद्यािर्मा हवद्यालथा संखर्ा 
र गरु्स्तर सधुार गना अंग्रजेी माध्र्मबाि पठनपाठन गराउन प्रोत्साहन गने गाँउ सभाको लनर्ार्  अनसुार ४००९०९२/÷ 
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िेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

गाँउपालिकािे आफ्नो क्षेर लभरका पठनपाठन सञ्चािन गरेका तर ष्शक्षक दरबष्न्द स्वीकृत भई नसकेका 
हवलभन्न हवद्यािर्का १३ जना लनजी ष्शक्षकहरुको तिब भत्ता, चाडपवा खचा र पोशाक बापत र्स वषा 
रु. ४००९०९२।३३ लनकासा ददएको देष्खर्ो । पालिकाको आन्तररक आर् ज्र्ादै न्रू्न भएको 
अवस्थामा समालनकरर् अनदुान एवं राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त रकम समेतबाि लनजी ष्शक्षकहरुको 
तिब भत्ता अनदुानमा खचा गरेको मनालसव नदेष्खएको रु..... 

 गाउँपालिका पूषँ्जगत तफा   
20.  नम्सा ÷ उपभोक्ता सलमलत माफा त संचािन हनु ेलनमाार् सम्बष्न्ध कार्ाहरुको िागत अनमुान तर्ार गने 

प्रर्ोजनको िालग हवलभन्न आइिम कामको दर हवश्लेषर् गदाा तोहकएको नम्सा तथा लनधााररत दररेि िाई 
आधार लिई एहकन गनुापदाछ । मेलसनबाि मािो काट्ने कामको दर हवश्लषेर् गदाा जनु क्षमताको मेलसनको 
नम्सा प्रर्ोग गररएको छ सोहह क्षमताको मेलसनको दररेि प्रर्ोग गनुापदाछ । प्रलत घनलमिर मािो काट्न े
आइिमको काम गदाा DUDBC को नम्सा अनसुार बढी क्षमताको मेलसनिे कम समर्मा र थोरै इन्धनमा 
कामसम्पन्न गने र घिी क्षमताको मेलसनिे बढी समर् र बढी इन्धनमा कामसम्पन्न गने गदाछ । 
गाँउपालिकािे आइिम वाइज मािो काट्ने कामको दर हवश्लेषर् गदाा एउिा क्षमताको मेलसनको िागी 
तोहकएको नम्सा लिई अकै क्षमताको मेलसनको िागी तोहकएको दररेि लिएको देष्खर्ो । गाउँपालिकािे 
DUDBC को नम्साका आधारमा मािो काट्ने कामको दर हवश्लषेर् गदाा 0.६३ घ.लम. क्षमताको स्क्र्ाभेिर 
मेलसनको स्थानीर् दर प्रर्ोग गरेकोमा सोही क्षमताको मेलसनको नम्सा प्रर्ोग गनुापनेमा नगरी ०.35 
घ.लम. क्षमताको मेलसनको नम्सा प्रर्ोग गरेको छ । र्सरी दर हवश्लषेर्मा एउिै क्षमताको मेलसनको नम्सा 
र दररेि नलिई फरक फरक क्षमताको मेलसनको नम्सा र दररेि प्रर्ोग गरेको कारर्िे दर हवश्लषेर् 
बढ्न गएको छ । जसिे गदाा देहार्को काममा कार्ाािर्िाई िागत बढन गई रु 56०6757.19 
बढी भकु्तानी भएको छ । र्सरी िागत दर बढ्न गएको सम्बन्धमा दर हवश्लषेर् गरी िागत अनमुान 
तर्ार गने सम्बष्न्धत प्राहवलधक कमाचारीिाई समेत ष्जम्मेवार बनाई बढी भकु्तानी भएको रकम असिु 
गनुापने रु...   56०6757/÷ 

  

 

गो भौ नं. लमलत र 
उपभोक्ता सलमलतको 
नाम  

कामको आइिम 

कामको 
पररमार् 
(घ.लम.) 

नमास 
अनसुार हनुे 
दर 

कार्म गरेको 
दर 

बढी दर बढी भकु्तानी 

गाउँपालिका पूषँ्जगत तफा  
४७।०७७।१।२१

ईभाङ पावा भोिेडाडा 
सडक स्तरोन्नती उ.स. 

कडा मािो कािन ेकाम 4237.5 50.26 67.89 17.63 74707.13 

साधारर् मािो कािन ेकाम 
5266 41.65 55.33 13.68 72038.88 

५३।०७७।१।२१ 

गौरीगाउँ मष्न्दर 
सरस्वती आ.हव पावा 
सडक उ.स. 

कडा मािो काट्न ेकाम 6496.50 50.26 67.89 17.63 114533.29 

साधारर् मािो काट्ने काम 795 41.65 55.33 13.68 10875.60 

६७।०७७।१।३० कडा मािो कािन ेकाम 12930 50.26 67.89 17.63 127955.90 
साधारर् मािो काट्ने काम 1680 41.65 55.33 13.68 22982.40 
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िेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

गजरुमषु्ख धाम तोभाङ 
िालमडाडा ँ देउरािी 
सडक स्तरोन्नती उ.स. 
८४।०७७।२।२२ 

अक्कर दहगाउँ र्ाङरुपे 
साङरेम सडक स्तरोन्नती 
उ.स. 

कडा मािो काट्न ेकाम 12933 50.26 67.89 17.63 228008.79 

साधारर् मािो काट्ने काम 1676 41.65 55.33 13.68 22927.68 

८५।०७७।२।२२ 

लसमििार साँगरुी 
चिुाचिुी सडक लनमाार् 
क्रमागत उ.स. 

कडा मािो काट्न ेकाम 3374.75 50.26 67.89 17.63 59496.84 
नरम चिान काट्न ेकाम 1772.75 70.37 94.02 23.65 ४1925.54 
कडा चिान काट्न ेकाम 1231 91.91 125.59 33.68 41460.08 

९०।०७७।२।२३ 

चेपे खेिमैदान स्तरोन्नती कडा मािो काट्न ेकाम 2251.20 50.26 67.89 17.63 39688.66 

९३।०७७।२।२५ 

कालमिार िक्ष्मी हव.हप. 
मागा सडक लनमाार् उ.स. 

साधारर् मािो काट्ने काम 11344.71 41.65 65.83 24.18 274315.09 
कडा चिान काट्न ेकाम 4125.35 91.91 149.42 57.51 237248.88 
नरम चिान काट्न ेकाम 5156.69 70.37 111.86 41.49 213951.07 

९६।०७७।२।२७ 

माङमािङु गा.हव.स. 
हेल्थपोष्ट सडक लनमाार् 
उ.स. 

कडा मािो काट्न ेकाम 

2860 50.26 67.89 17.63 50421.80 

९७।०७७।२।२८ 

मािवासे पछुार सडक 
लनमाार् उ.स. 

कडा मािो काट्न ेकाम 
2482.50 50.26 67.89 17.63 43766.48 

१०२।०७७।२।२८ 

बोहोररिाङ महादेवडाडा 
कृहष सडक लनमाार् उ.स. 

कडा मािो काट्न ेकाम 
2875 50.26 67.89 17.63 50686.25 

१०३।०७७।२।२८ 

मलिबासे िक्ष्मी 
गा.पा.सडक लनमाार् 
उ.स. 

कडा मािो काट्न ेकाम 2264.50 50.26 67.89 17.63 39923.14 
नरम चिान काट्न ेकाम 

1811.25 70.37 94.02 23.654 42836.06 

107।०७७।२।२९ 

मचेबङु तीनदोभान े
सडक स्तरोन्नती क्रमागत 
उ.स. 

साधारर् मािो काट्ने काम 

10342 41.65 55.33 13.68 141478.56 

111।०७७।२।३२ 

छेउगानी पाण्डुमान 
बाहहिा सडक उ.स. 

कडा चिान काट्न ेकाम 148.75 91.91 125.59 33.68 5009.90 
नरम चिान काट्न ेकाम 933.75 70.37 94.02 23.65 22083.19 
कडा मािो काट्न ेकाम 1998.37 50.26 67.89 17.63 35231.26 

११६।०७७।३।२ 

खनु्द्रकेु चिुाचिुी सडक 
स्तरोन्नती उ.स. 

कडा मािो काट्न ेकाम 
3912.5 50.26 67.89 17.63 68977.38 

121।०७७।३।४ कडा मािो काट्न ेकाम 2075 50.26 94.02 43.76 90802.00 
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मानेिार िाब्रीबोिे 
माल्िेनी कृहष सडक 
उ.स. 
१२३।०७७।३।४ 

चारपैरे कृहष सडक 
स्तरोन्नती उ.स. 

कडा मािो काट्न ेकाम 
1825 50.26 67.89 17.63 32174.75 

124।०७७।३।४ 

लसमििार कोिेनी 
ष्झल्के महमाई सडक 
लनमाार् उ.स. 

कडा मािो काट्न ेकाम 5692.25 50.26 67.89 17.63 100354.37 
साधारर् मािो काट्ने काम 

1782 41.65 55.33 13.68 24377.76 

१२५।०७७।३।४ 

ष्झल्के कृहष सडक ममात 
र्ोजना उ.स. 

कडा मािो काट्न ेकाम 
1860 50.26 67.89 17.63 32791.80 

128।०७७।३।५ 

सेपेनी उत्तीसे कृहष सडक 
लनमाार् उ.स. 

कडा मािो काट्न ेकाम 
1331.25 50.26 67.89 17.63 23470.00 

144।०७७।३।१६ 

बोहरा गाउँ बतासे कृहष 
सडक उ.स. 

कडा मािो काट्न ेकाम 
2880 50.26 67.89 17.63 50774.40 

148।०७७।३।१७ 

खोिागाउँ बरभन्ज्र्ाङ 
सदानखोप सडक 
स्तरोन्नती उ.स. 

कडा मािो कािन ेकाम 1002.90 50.26 80.77 30.51 30598.48 
कडा चिान काट्न ेकाम 3575.70 91.91 149.42 57.51 205638.51 
नरम चिान काट्न ेकाम 2924.40 70.36 111.86 41.50 121362.60 

158।077।३।२२ 

हकरात हाङसाम सत्र् 
कृहष मागा स्तरोन्नती 
उ.स. 

साधारर् मािो काट्ने काम 3230.60 41.65 65.83 24.18 78115.91 
कडा चिान काट्न ेकाम 8076.50 91.91 149.42 57.51 464479.52 
नरम चिान काट्न ेकाम 4845.90 70.36 111.86 41.50 201104.85 

160।०७७।३।२३ 

महहिा सचेतना केन्द्र 
भवन ममात उ.स. 

साधारर् मािो काट्ने काम 
1805.85 41.65 55.33 13.68 24704.03 

162।०७७।३।२४ 

आपडाडा खेिमैदान 
लनमाार् उ.स. 

साधारर् मािो काट्ने काम 
8769 41.65 55.33 13.68 119959.92 

प्रदेश समपरुक अनदुान तफा  
5।०७७।३।२६ 

चतरेु फुिङु्गी सडक 
स्तरोन्नती हवरािचोक 
उ.स. 

साधारर् मािो काट्ने काम 13458.45 41.65 65.83 24.18 325425.32 
कडा चिान काट्न ेकाम 4416.71 91.91 149.42 57.51 254005.00 

नरम चिान काट्न ेकाम 5333.39 70.37 111.86 41.49 221282.35 

प्रदेश सरकारबाि हस्तार्तररत कार्ाक्रम 
2।०७७।२।२१ 

इभाङ पावा भोिेडाडा 
सडक स्तरोन्नती उ.स. 

कडा मािो काट्न ेकाम   8011.75 50.26 80.77 30.51 244438.49 
साधारर् मािो काट्ने काम 4147.50 41.65 65.83 24.18 100286.55 

कडा चिान काट्न ेकाम 468.25 91.91 149.42 57.51 26929.06 



    

 

 

15 

 

कार्ाािर्– माङसेबङु गाउँपालिका, इिाम                                                       आ.व. –2076/77 
दफा 
नं. 

िेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

१५।०७७।३।२७ 

डोल्िार खेिमैदान 
स्तरोन्न्नती साधारर् मािो काट्ने काम 

36169 41.65 55.33 13.68 494791.92 

स्थानीर् पूवााधार साझेदारी हवकास कार्ाक्रम 
1।०७७।३।८ 

एक नं. वडा भवन 
सदामखोष साङ्ग्ग्रमे 
इभाङ्ग सडक उ.स. 

कडा मािो काट्न ेकाम 13256.01 50.26 67.89 17.63 233703.46 

साधारर् मािो काट्ने काम 
1656.16 41.65 55.33 13.68 22656.29 

 जम्मा     56०6757.19  
21.  दररेि ÷ उपभोक्ता सलमलत माफा त संचािन गने लनमाार् सम्बष्न्ध कार्ाहरुको िागत अनमुान तर्ार गने 

प्रर्ोजनको िालग हवलभन्न आइिम कामको दर हवश्लषेर् गदाा लनधााररत दररेि प्रर्ोग गनुा पदाछ । 
गाउँपालिकािे देहार्को र्ोजनामा उपभोक्ता सलमलतबाि ग्राभेि गने काममा खालनको ग्राभेि प्रर्ोग गरेको 
देष्खएकोमा दर हवश्लषेर्मा खोिाको ग्राभेिको दर राखी िागत अनमुान तर्ार गरेको  छ । र्सरी दर 
हवश्लषेर्मा खालनको ग्राभेिको आइिममा खोिाको ग्राभेिको दर राखदा खानीको ग्राभेि भन्दा खोिाको 
ग्राभेिको दररेि बढी भएको कारर्िे देहार्बमोष्जम रु 852290/÷ बढी भकु्तनी भएको छ । र्सरी 
बढी भकु्तानी देष्खएको रकम सम्बन्धमा दर हवश्लषेर् गरी िागत अनमुान तर्ार गने सम्बष्न्धत प्राहवलधक 
कमाचारीिाई समेत ष्जम्मेवार बनाई असिु गनुापने रु.. 852290/÷ 

  

गो.भौ. र लमलत 

उ.स. को नाम  

कामको 
पररमार् 

(घ.लम. मा) 

खोिाको ग्राभेि 
अनसुार दर हवश्लषेर् 
गदाा हनु ेदर ( प्रलत 

घन लमिर) 

खानीको ग्राभेि 
अनसुार दर हवश्लषेर् 
गदाा हनु ेदर ( प्रलत 

घन लमिर) 

बढी दर 
बढी भकु्तानी 

रकम 

गाउपालिका पूषँ्जगत तफा  
१८१।०७७।३।२६ 

चतरेु फुिङु्गी महमाई सडक 
स्तरोन्नती उ.स. 
 

256.50 4184.23 ३१८० 1004.23 257585 

प्रदेश समपरुक अनदुान तफा  
5।०७७।३।२६ 

चतरेु फुिङु्गी सडक 
स्तरोन्नती हवरािचोक 

592.2 4184.23 ३१८० 1004.23 594705 

जम्मा     852290  
22.  बढी भकु्तानी ÷ गाउँपालिका भवन लनमाार् गना मलु्र् अलभवृहर्द् कर समेत रु 2449146।76 को 

िागत अनमुान तर्ार गरी २०७७।1।30 सम्ममा कार्ा सम्पन्न गने गरी रु 2413041।4०  को 
ठेक अङ्कमा 2076।१1।19 मा आर.एन. कन्रक्सनसंग सम्झौता गरेको छ । कोरोना तथा 
िकडाउनको कारर् देखाई 20७७।३।२० सम्मको थप म्र्ाद लभर काम सम्पन्न भएको छ । उक्त 
कामको गो.भौ.नं. ८१ लमलत २०७७।२।२१ बाि रु 1920731.25 र गो.भौ. नं. 196 लमलत 127311/÷ 
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२०७७।३।२८ बाि रु 619621.27 गरी जम्मा रु 2540352.52 भकु्तानी भएको देष्खर्ो । 
र्सरी कामको भेररएसन आदेश जारी भएको नदेष्खएको अवस्थामा सम्झौता रकम भन्दा रु 
127311.12 बढी भकु्तानी भएको हुँदा उक्त बढी रकम असिु गनुापने रु... 

23.  हवद्यलुतकरर् कार्ा ÷ गाउँपालिकािे हवद्यलुतकरर् कार्ा गना मलु्र् अलभवृहर्द् कर समेत रु 
11915552।47 को िागत अनमुान तर्ार गरी २०७७।3।15 सम्ममा कार्ा सम्पन्न गने गरी 
रु 10140391।39 को ठेक अङ्कमा 2077।1।22 मा देवीडाडा लनमाार् सेवा प्रा.लि. संग सम्झौता 
गरी कार्ा सम्पन्न गरेको छ । गाउँपालिकािे देहार्बमोष्जमको भौ.नं.र लमलतमा उक्त कामको िालग रु 
10221399.39 भकु्तानी गरी सम्झौता भन्दा रु ८१००८/÷ बढी भकु्तानी गरेको देष्खर्ो । र्सरी 
कामको भेररएसन आदेश जारी भएको नदेष्खएको अवस्थामा सम्झौता भन्दा बढी भकु्तानी भएको रकम 
असिु गनुापने रु... ८१००८/÷ 

 खचाको बजिे उप ष्शषाक गो.भौ. र लमलत रलनङ्ग हवि रकम 

गाउँपालिका पूषँ्जगत  110।०७७।२।३० प्रथम  3794563.39 

स्थानीर् पवुााधार साझेदारी 9।०७७।३।२२ दोस्रो  3970000.00 

गाउँपालिका पूषँ्जगत 194।०७७।३।२८ तेस्रो  834590.00 
प्रदेशबाि हस्तार्तररत कार्ाक्रम 17।०७७।३।२८ तेस्रो  1622246.00 

 जम्मा  10221399.39   
 संघीर् सरकारबाि हस्तान्तररत कार्ाक्रम पूषँ्जगत  

24.  आनपुालतक किी – सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सलमलत वा 
िाभग्राही समदुार् माफा त लनमाार् कार्ा गराई सोको भकु्तानी ददँदा िागत अनमुानमा रहेको मलु्र् अलभबहृर्द् 
कर, ओभरहेड, कष्न्िन्जेन्सी रकम र जनसहभागीताको अंश किा गरेर मार भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था 
छ । उपभोक्ता सलमलत माफा त जनकल्र्ार् आ.हव. को शौचािर् लनमाार् कार्ा गराउँदा सलमलतसँग भएको 
सम्झौतामा उल्िेष्खत काम भन्दा घिी काम भएको देष्खर्ो । उपभोक्ताको र्ोगदान कम भै कार्ा 
मूल्र्ाङ्कन अङ्क घिी भएकोिे उपभोक्तािाई सोही अनसुार अनपुालतक किी गरी भकु्तानी ददनपुनेमा सो 
गरेको नदेष्खएकोिे बढी भकु्तानी भएको रकम उपभोक्ता सलमलतबाि असूि हनुपुने रु....... २९६५४/÷ 

 गोभौनं./लमलत उपभोक्ता सलमलतको नाम िागत रकम कार्ािर्को 
र्ोगदान 

कार्ा सम्पन्न 
रकम 

भकु्तानी ददएको बढी भकु्तानी 

२३÷०७७।
३।२८ 

जनकल्र्ार् आ. हव. शौचािर् 
लनमाार् उ.स. 

७३५००० ७००००० ५९३०६९।
८५ 

५९३०६९।
८५ 

२९६५३।
५० 

 जम्मा ७३५००० ५९३०६९।
८५ 

५६३४१६।
३५ 

५९३०६९।
८५ 

२९६५३।
५०  

25.  हवद्यािर् छनौि ÷ कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तका २०७६।७७ मा स्थानीर् तहष्स्थत सम्परु्ा 
हवद्यािर्हरुको भौलतक लनमाार् सधुार कार्ाक्रम सञ्चािन गना अनसूुची ५ मा उल्िेष्खत मापदण्डका 
आधारमा भौलतक सवेक्षर् गरी आवश्र्क्ताको आधारमा प्राथलमकताक्रम लनधाारर् गरी सचुकाङ्क सहहतको  
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हववरर् तर्ार गनुापने उल्िेख छ । गाँउपालिकािे सोही व्र्वस्था बमोष्जम प्राथलमकताक्रमका आधारमा 
हवद्यािर् छनौि गरेको पाइएन । 

26.  सौचािर् लनमाार् ÷ कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तका २०७६।७७ को हक्रर्ाकिाप नं. ८ मा छारा 
शौचािर् लनमाार् गदाा प्रर्ोग भैसकेको स्र्ालनिरी प्र्ाडिाई इष्न्सलनरेिरको प्रर्ोग गरी नष्ट गने सहहतको 
व्र्वस्था गने तथा वाश सहुवधा भएको शौचािर् लनमाार् गनुापने उल्िेख छ । गाँउपालिकािे सौचािर् 
लनमाार् गना सोही व्र्वस्था बमोष्जमको िागत अनमुान तर्ार नगरेको हुँदा र्स वषा २ विा हवद्यािर्मा 
रु. १४०००००/÷ को िागतमा लनलमात सौचािर्मा इष्न्सनेरेिरको व्र्वस्था रहेको पाइएन । तसथा 
सशता अनदुान बापतको रकम खचा गदाा तोहकएको शता र व्र्वस्था बमोष्जम गनुापदाछ ।  

27.  भवन लनमाार् ÷ कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तका २०७६।७७ मा कक्षा कोठा लनमाार् अनदुानमा प्रलतकोठा 
८ िाखका दरिे फलनाचर सहहत २ कोठे भवन लनमाार् गनुापने व्र्वस्था छ । गाउँपालिकािाई र्स वषा 
प्राप्त अनदुान रु. ६४ िाख बाि ४ विा हवद्यािर्मा २ कोठे भवन र २ विा हवद्यािर्मा ४ कोठे भवन 
लनमाार् गने गरी कार्ापालिका बाि लनर्ार् गरेको देष्खर्ो । एकै आलथाक वषामा कक्षा कोठाको भवन 
लनमाार् कार्ा सम्पन्न गनुापनेमा हवलभन्न हवद्यािर्हरुिे कक्षा कोठाको लनमाार्को काम क्रमागत गरी 
हवलनर्ोजीत बजेि बराबरको कार्ा सम्पन्न गरेको पाइर्ो । कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तकामा भएको 
व्र्वस्था बमोष्जम हवद्यािर्हरुिे कार्ा सम्पन्न गरे नगरेको गाँउपालिकािे अनगुमन गनुापदाछ ।  

 

28.  फमााको काम ÷ उपभोक्ता सलमलत माफा त सञ्चािन गने लनमाार् सम्बन्धी कार्ाहरुको िागत अनमुान 
तर्ार गने प्रर्ोजनको िागी हवलभन्न आइिम कामको दर हवश्लषेर् गदाा तोहकएको नम्सा तथा लनधााररत 
दररेि िाई आधार लिई र्हकन गनुापदाछ । गाँउपालिकािे देहार् अनसुारका र्ोजनाहरुमा फमाा िगाउन े
कार्ाको दर हवश्लषेर् गरी िागत अनमुान तर्ार गदाा प्िाई तथा काठको स्क्रर्ाप भ्र्ाल्र्िुाई नघिाई 
बढी दर राखी मूल्र् अलभवृहर्द् कर समेत बढी दरिे िागत अनमुान तर्ार गरेको छ । उपभोक्ता सलमलत 
माफा त संचालित लनम्नानसुारका र्ोजनाहरुमा फमााको आइिममा र्सरी वृहर्द्दरबाि हहसाब गदाा बढी 
भकु्तानी हनु गएको देष्खर्ो । र्सरी बढी भकु्तानी हनु गएको सम्बन्धमा सम्बष्न्धत प्राहवलधकिाई समेत 
ष्जम्मेवार बनाई असिु गनुापने रु...... 80098/÷ 

 भौ नं. र लमलत उपभोक्ता सलमलतको एवं 
र्ोजनाको नाम 

कामको आइिम कामको पररमार्  
व. लम. मा 

ददएको दर 
रेि 

पाउने दर 
रेि  

बढी दर  बढी भकु्तानी 

गाउँपालिका पूषँ्जगत तफा  
१८१÷०७७।३।
२६ 

चतरेु फुिङु्गी महमाई सडक 
स्तरोन्नती उ.स. 

कोिमु फमााको 
काम 

४८० ६९०.८७ ५२४ १६६.८
७ 

८००९८ 

 जम्मा      80098  
 सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रमतफा   

29.  सामाष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् ÷ सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रम अन्तगात भत्ता हवतरर् गदाा सामाष्जक सरुक्षा 
कार्ाक्रम संचािन कार्ाहवलध, २०७५ को प्रावधान बमोष्जम गनुापदाछ । सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रममा 
र्स वषा रु. ४२५५७०००/÷ खचा भएकोमा देष्खएका व्र्होराहरु लनम्न अनसुार छन ्। 

 

29.1.  कार्ाहवलधमा िाभग्राहीको हववरर् प्रहवहष्ट गने सम्बन्धमा नाम दताा र नवीकरर्बाि आगामी आलथाक 
वषाका िालग कार्महनुे िाभग्राहीको हववरर् प्रत्रे्क स्थानीर् तहिे फाल्गनु मसान्त लभर व्र्वस्थापन 
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कार्ाािर्– माङसेबङु गाउँपालिका, इिाम                                                       आ.व. –2076/77 
दफा 
नं. 

िेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

सचुना प्रर्ािीमा अलनवार्ा रुपमा प्रहवष्टी गनुापने व्र्वस्था छ । तर कार्ाािर्िे सो अनसुार नगरी 
िाभग्राहीको सालबककै हववरर् र वडाको माग बमोष्जम लसधै सामाष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् गरेको 
पाइर्ो । साथै कार्ाािर्िे तोहकएको ढाँचामा फोिो सहहत िाभग्राहीको अलभिेख राखेको पाएइन । 
र्सिे गदाा हवतररत रकम सहह हो भलन एहकन गना सहकएन ।  

29.2.  कार्ाहवलधको बुँदा नं. २२ अनसुार सामाष्जक सरुक्षा भत्ता बैक मापाmत मार हवतरर् गनुापने, नगदै हवतरर् 
गनुापरे मन्रािर्को पूवा स्वीकृलत लिएर मार हवतरर् गनुापने व्र्वस्था छ । गाउँपालिकािे प्रथम र दोस्रो  
चौमालसकमा ६ विै वडामा र तेस्रो चौमालसकमा ३ विा वडामा िाभग्राहीिाई सामाष्जक सरुक्षा भत्ता 
नगदै हवतरर् गरेकोमा  मन्रािर्को पूवा स्वीकृलत लिएको देष्खएन । गाँउपालिकािे कार्ाहवलधमा भएको 
बैंकमाफा त भत्ता हवतरर् गनुापने व्र्वस्थाको पािना गनुापने देष्खन्छ । 

 

29.3.  गाँउपालिकािे र्स वषा सामाष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् गनाको िालग वडा सष्चवहरुिाई पेश्की उपिब्ध 
गराएकोमा प्रथम चौमालसकको हवतररत रकमको आधारमा दोस्रो चौमालसकमा र दोस्रो चौमालसकको 
हवतररत रकमको आधारमा तेस्रो चौमालसकमा रकम लनकासा ददन ु पनेमा हवतररत रकम भन्दा बढी 
लनकासा ददने र वषाान्तमा हवतरर् नभई बाँकी रहेको रकम हफताा गने गरेको पाइर्ो । गाँउपालिकािे 
हवतरर् गना बाँकी रहेको रकम अपगु हनुे वडा सष्चव लभर सापिी गराई खचा िेखेको छ । िाभग्राहीको 
अद्यावलधक हववरर् नरहेको अवस्थामा बढी रकम लनकासा ददने र हवतरर् नभएको रकम हढिा गरी 
दाष्खिा गने कार्ािाई लनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

  

हववरर् वडा नं. १ वडा नं. २ वडा नं. ३ वडा नं. ४ वडा नं. ५ वडा नं ६ 

प्रथम  

चौमालसक 

वडा सष्चव र्वुराज दहाि र्वुराज दहाि पुकर काकी हहमाि खनाि पुकर काकी काजीमान राई 
लनकासा ३१७५२०० २८५७२०० २९१८००० १६२४००० २३९६००० २४७६८०० 
हवतरर् ३१२८८०० २८५१२०० २८०३६०० १४४५६०० २३४३२०० २४४८८०० 

दोस्रो  

चौमालसक 

वडा सष्चव र्वुराज दहाि सिुभ दाहाि लसजाना खड्का हहमाि खनाि सलुनि शेमाा सरीता शे्रष्ठ 
लनकासा ३०९६८०० २८८६४०० २५४४८०० १४३७६०० २१७०४०० २४९९२०० 
हवतरर् ३१२०००० २७५८००० २४७२८०० १२५६००० २१८७२०० २४३९२०० 

तेस्रो  

चौमालसक 

वडा सष्चव बैँक माफा त बैँक माफा त लसजाना खड्का बैंक माफा त सलुनि शेमाा सरीता शे्रष्ठ 
लनकासा २९१०००० २३४४००० २४००००० १०२२४०० १८००००० २४००००० 
हवतरर् २९१०००० २३४४००० २४५९००० १०२२४०० २२५४२०० २३१२८००  

29.4.  कार्ाहवलधको बुदँा नं. २५ अनसुार  गाँउपालिकाबाि प्राप्त रकम बैँकिे १५ ददन लभर िाभग्राहीको 
खातामा जम्मा भएको स्पष्ट देष्खने गरी िाभग्राहीको नाम, बैँक खाता नम्बर र जम्मा भएको रकम 
सहहतको हववरर् (ररभसा हफड सहहत) कार्ाहवलधको अनसूुची÷१३ बमोष्जम चौमालसक रुपमा सम्बष्न्धत 
स्थानीर् तहिाई हवद्यतुीर् माध्र्मबाि अलनवार्ा रुपमा पठाउनपुने उल्िेख छ । साथै हवतरर् नभई 
रकम बाँकी भए सो समेतको हववरर् बैँकिे कार्ाािर्िाई उपिब्ध गराउन ुपदाछ । तेस्रो चौमालसकमा 
केही वडाहरुमा बैँक माफा त भत्ता हवतरर् गदाा बैँकहरुबाि अनसूुची ÷ १३ अनसुारको हववरर् प्राप्त 
नभएता पलन कार्ाािर्बाि प्रहेषत परमा हवतरर् भएको भनी प्रमाष्र्त गरेको पाइर्ो। सामाष्जक सरुक्षा 
भत्ता हवतरर् गदाा कार्ाहवलधको पािना गनेतफा  कार्ाािर्को ध्र्ान जानपुदाछ ।  
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29.5.  कार्ाहवलधको बुदँा १६ (क) मा असोजको दोस्रो हप्ता सम्म प्रथम चौमालसक रकम, माघको दोस्रो हप्तासम्म 
दोस्रो चौमालसक रकम र जेठको दोस्रो हप्तासम्म तेस्रो चौमालसक रकम हवतरर् गररसक्नपुने व्र्वस्था छ 
। गाँउपालिकािे प्रथम चौमालसकको रकम मंलसर महहनासम्म, दोस्रो चौमालसकको रकम असार महहनासम्म 
र तेस्रो चौमालसकको रकम असार मसान्तसम्म हवतरर् गरेको पाइर्ो । कार्ाहवलध अनसुार तोहकएको 
समर्मा भत्ता रकम हवतरर् गनेतफा  कार्ाािर्को ध्र्ान जान ुपदाछ ।  

 

29.6.  कार्ाहवलधको बुदँा नं. २८ अनसुार प्रत्रे्क पालिकािे सामाष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् कार्ाक्रमको लनर्लमत 
अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन तथा सपुररवेक्षर् गना उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा ७ सदस्र्ीर् अनगुमन तथा 
सपुरीवेक्षर् सलमलत गठन गरी सोही अनरुुप अनगुमन मलु्र्ाङ्कन गरी भत्ता हवतरर्िाई व्र्वष्स्थत गनुा 
पदाछ। साथै बुँदा नं. ३५ अनसुार वडा सलमलतिे प्रत्रे्क चौमालसकमा कम्तीमा एकपिक सामाष्जक 
सरुक्षा कार्ाक्रम सम्बन्धमा सावाजलनक सनुवुाइ गनुापने, सावाजलनक सनुवुाइमा प्राप्त गनुासा तथा सझुावमध्रे् 
आफूिे सधुार गना सक्ने कुरा सम्बोधन गरी सधुार गना नसक्ने खािका सझुाव तथा गनुासाहरु 
सम्बोधनको िालग स्थानीर् तहको कार्ाािर्मा पठाउनपुने उल्िेख छ । वडा कार्ाािर्हरुमा सावाजलनक 
सनुवुाइ भएको र गनुासा सम्बोधनको िालग स्थानीर् तहको कार्ाािर्मा पठाएको प्रमार् पेश हनु आएन 
। साथै लनदेष्शका अनरुुप सलमलत गठन गरी अनगुमन गरेको समेत पाइएन । तसथा कार्ाहवलधको 
पािनामा ध्र्ान परु्ााउँन ुपदाछ ।  

 

 संघीर् सशात ष्शक्षा तफा   
30.  ष्शक्षक दरवन्दी र पदपूलता - स्थानीर् तह अन्तगात रहेका सामदुाहर्क हवद्यािर्हरुमा दरबन्दी अनसुार 

ष्शक्षकको पदपूलता भई लनर्लमत पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् तह अन्तगात हवलभन्न 
तहका ३३ सामदुाहर्क हवद्यािर्हरुको ष्शक्षक दरवन्दी र पदपूलताको अवस्था एवं हवद्याथीको संखर्ा 
लनम्नानसुार रहेको देष्खन्छ । 

 

 लस.नं. हवद्यािर्को संखर्ा ष्शक्षक दरबन्दी पदपूलता पदपूलता मध्रे् करार हवद्याथी संखर्ा 
१ ३३ हवद्यािर् १६९ १६३ ७० ३६२५  

 

31.  हवद्यािर्गत लनकासा रष्जष्ट्रर - आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ४५ मा अलधकार प्राप्त 
अलधकारीिे आर् व्र्र् ठीक र हवश्वसनीर् रहेको तथा दोहोरो हनुे गरी भकु्तानी भएको छैन भन्ने कुरामा 
ध्र्ान ददनपुने उल्िेख छ । कार्ाािर्िे तोहकएको ढाँचामा हवलभन्न हवद्यािर्िाई लनकासा ददएको रकमको 
स्पष्ट हववरर् खुल्ने गरी अलभिेख राख्न ुपनेमा र्थाथा हववरर् खलु्ने गरी हवद्यािर्गत लनकासा अलभिेख 
राखेको छैन । जसबाि हवद्यािर्िाई वास्तहवक रुपमा लनकासा ददन ुपने र ददएको रकम बारे र्थाथा 
हववरर् प्राप्त गना कदठन हनुे भएकािे हवद्यािर्गत लनकासा रष्जष्ट्रर खाता अद्यावलधक गरी राख्नपुदाछ । 

 

32.  छारवलृत तथा पाठ्यपसु्तक हवतरर् - कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तका अनसुार छारवृष्त्त तथा पाठ्यपसु्तक 
दोहोरो नपने गरी हवतरर् गने व्र्वस्थाका िालग कार्ाािर्िे अनगुमन गनुापदाछ । कार्ाािर्िे र्स आ.व. 
मा छारवृष्त्त बापत रु. ४९३०००/÷ र लनशलु्क पाठय्पसु्तक बापत रु. १६९५२२३/÷ गरी ३३ 
हवद्यािर्हरुिाई रु. २१८८२२३/÷ लनकासा ददएको छ । तर उक्त लनकासा रकम तोहकए को प्रहक्रर्ा  
अनसुार हवतरर् भए नभएको तथा दोहोरो परे नपरेको सम्बन्धमा कार्ाािर्िे अनगुमन गरेको छैन ।  

िे कार्ाािर्बािग सम्बन्धमा सलुनष्श्चत हनुे आधार देष्खएन । त्र्सैजसबाि सो रकमको सही उपर्ो 
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लनकासा हनुे रकम दोहोरो नहनुे तथा तोहकए बमोष्जम हवतरर् गने व्र्वस्थाका िालग लनरन्तर अनगुमन 
मूल्र्ांकन हनुपुदाछ । 

33.  बढी लनकासा÷ भौ नं. २÷०७६।६।१६ कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तका अनसुार कक्षा १ देखी ३ सम्म 
सञ्चािन हनुे हवद्यािर्हरुमा एक जना हवद्यािर् कमाचारीिाई मालसक रु. ४०००/÷ का दरिे पाररश्रलमक 
बापतको रकम लनकासा ददने उल्िेख छ । गाँउपालिकािे ष्शक्षक, हवद्यािर् कमाचारी तथा हवद्यािर् 
सहर्ोगीहरुको २०७६ श्रावर् देष्ख कालताकसम्मको तिव भत्ता रकम लनकासा गदाा देहार्का हवद्यािर्का 
हवद्यािर् कमाचारीहरुिाई लनर्ममा व्र्वस्था भएको भन्दा बढी तिब लनकासा भएको देष्खएकोिे र्सरी 
बढी लनकासा भएको रकम असिु गनुा पने रु... १२५००/÷ 

 हवद्यािर्को नाम हवद्यािर् कमाचारी  महहना पाउन ुपने 
लनकासा 

पाएको 
लनकासा 

बढी 
लनकासा 

दगुाम आ.हव.  एक  श्रावर्÷ कालताक 
र चाडपवा समेत 

२०००० २२५०० २५०० 

बािकल्र्ार् आ.हव. एक श्रावर्÷ कालताक 
र चाडपवा समेत 

२०००० ३०००० १०००० 

  जम्मा   १२५००   
34.  चाडपवा खचा -  नेपाि सरकार, मन्री पररषद्को २०७४।१।२१ को लनर्ार्ानसुार कार्ाािर्को स्वीकृत 

दरबन्दी लभर करारमा रहेका कमाचारीहरुिाई कष्म्तमा ६ महहना करार सेवा गरेमा सािवसािी रुपमा 
१ महहनाको आधारभतु पाररश्रलमक वरावरको चाडपवा खचा उपिब्ध गराउने उल्िेख छ । लनम्न 
कमाचारीहरुको करार अवलध ६ महहना नपगु्दै चाडपवा खचा भकु्तानी भएकोिे ददन नलमल्ने उक्त रकम 
असिु हनुपुने रु... 53220/÷ 

 हवद्यािर्को नाम कमाचारी / ष्शक्षकको  
नाम 

लनर्षु्क्त लमलत चाडपवा बापतको रकम 

हवद्या सजृनात्मक मा.हव. ददपक लतष्म्सना २०७६।२।३० २६६१० 
हवद्या सजृनात्मक मा.हव. अजुान खरी २०७६।२।३० २६६१० 

जम्मा 53220   
 प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रमतफा   

35.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम – स्थानीर् तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्र्ष्क्तिाई न्रू्नतम रोजगारी प्रत्र्ाभतू 
गराउन एवम ्सामदुाहर्क पूवााधारहरुको हवकास माफा त नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्िे 
स्थानीर्तह लभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चािनमा रहेको छ । र्स कार्ाक्रम अन्तगात 
गाँउपालिका लभरका वडाहरुमा सडक ममात, पदमागा लनमाार्, कच्ची नािी लनमाार् तथा ढुङ्गे लसढी लनमाार् 
िगार्तका ८ विा कार्ाक्रम सञ्चािन गरी र्स वषा ९० जनािाई ९ ददनदेष्ख १८ ददनसम्म रोजगारी 
उपिव्ध गराई श्रलमक ज्र्ािा, प्रशासलनक र कार्ाक्रम समेतमा रु. ९८८३०२।३९ खचा गरेको छ । 
उक्त खचावाि िष्क्षत वगामा अल्पकािीन रोजगारी सजृना भए तापलन कामको दीगोपना तथा दीघाकािीन 
रोजगारी सजृना भएको देष्खंदैन । 

 

 आन्तररक आर्तफा   
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36.  आम्दानीको अलभिेख ÷ गाँउपालिकािे हवलभन्न श्रोतको आम्दानी संकिन गदाा र्थासम्भव सफ्िवेर्रको 
प्रर्ोग गरी बैहङ्कग प्रर्ािी माफा त गनुापदाछ । गाँउपालिका अन्तगातका सबै वडाहरुमा उक्त सफ्िवेर्र 
सहुवधा उपिब्ध हनु नसकी म्र्ानअुि तवरबाि आर् संकिन गनुापने अवस्थामा नगदी रलसदको आम्दानी 
खचा र बाँकीको स्पष्ट अलभिेख देष्खने गरी नगदी रलसद लनर्न्रर् खाता तर्ार गरी प्रर्ोग भएका नगदी 
रलसदको दैलनक आम्दानीिाई दैलनक आम्दानी खातामा प्रहवष्ट गरी सो को दैलनक जोड जम्मा देखाई,  
तोहकएको समर् लभरै नगद रकम बैँक दाष्खिा गरी आम्दानीको हहसाबिाई स्पष्ट र पारदशी बनाउन ु
पदाछ । गाँउपालिका अन्तगातका ६ विा वडाहरु मध्रे् बढी आम्दानी गने वडा नं. १, २ र िाढाको 
दरुीमा पने वडा नं. ६ को आम्दानी हहसाबको नमनुा छनौि गरी परीक्षर् गदाा ती वडाहरुिे असिु 
गरेको रकम तोहकएको समर्मै बैँक दाष्खिा नगरी महहनामा एक पिक बैँक जम्मा गने गरेको देष्खर्ो 
। वडा नं. ६ िे प्रर्ोग गरेको नगदी रलसदको आम्दानीिाई दैलनक आम्दानी खातामा प्रहवष्ट नगरी लसधै 
बैँक दाष्खिा गने गरेको देष्खर्ो । र्सो गदाा आम्दानी भएको सबै रकम बैँक दाष्खिा भए नभएको 
स्पष्ट र पारदशी हनु सक्दैन । तसथा गाँउपालिकािे आन्तररक आर्को अलभिेख िाई थप व्र्वष्स्थत 
बनाई सधुार गनुापदाछ । 

 

36.1.  मूल्र् अलभवहृर्द् कर ÷ मूल्र् अलभवृहर्द् कर लनर्माविी, २०५३ अनसुार आर् ठेक्काको असिुी रकममा 
मूल्र् अलभवृहर्द् कर बापतको रकम समेत असिु गनुापदाछ । गाँउपालिकाको सडक उपर्ोग सेवा शलु्क 
ठेक्कामा सबै भन्दा बढी अङ्क कविु गने खोिाङ्ग कन्स्रक्स्न प्रा. लि. बाि असिु भएको रु. ५८९५००/÷ 
मा िाग्ने मूल्र् अलभवृहर्द् कर रु. ७६६३५/÷ असिु गनुापनेमा नगरेकोिे असिु गरी राजस्व दाष्खिा 
गनुा पने रु.... ७६६३५/÷ 

37.  पेश्की ÷ आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को पररच्छेद ९ अनसुार तोहकएको म्र्ादलभर पेश्की 
फछ्र्र्ौि गनुापदाछ । लनम्न अनसुारको पेश्की आलथाक बषाको अन्त्र्सम्म फछ्र्र्ौि नभई बाँकी रहेकोिे 
लनर्मानसुार असिु फछ र्ौि हनुपुने रु... २८००७४६/÷ 

 पेश्की लिनेको नाम पेश्की ददएको लमलत रकम 

संष्घर् सशात पुषँ्जगत तफा  
हकरात साम्जीक मनु्धुम आ.हव. ०७७।३।२६ ६५७६२२.४९ 

संष्घर् सशात चाि ुतफा  
रतवुा कोप्चे लसंचाई जि उपभोक्ता सलमलत २०७७।३।२९ ४७८८४९.९२ 
पािीगाँउ लसंचाई जि उपभोक्ता संस्था २०७७।३।२९ ९६४२७३.५२ 
ईन्द्र प्रसाद लिम्ब ु २०७७।३।२३ २८०००.०० 
एता रालन लिम्ब ु २०७७।३।२३ २८०००.०० 
कुि बहादरु चेम्जोङ २०७७।३।२३ २८०००.०० 
गष्म्भर लसंह कामी २०७७।३।२३ २८०००.०० 
जर् बहादरु राई २०७७।३।२३ २८०००.०० 
ष्जत बहादरु तामाङ्ग २०७७।३।२३ २८०००.०० 
झहर लसंह लिम्ब ु २०७७।३।२३ २८०००.०० 
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डम्बर लसंह दजी २०७७।३।२३ २८०००.०० 
देउमान लिम्ब ु २०७७।३।२३ २८०००.०० 
ददनेश मगर २०७७।३।२३ २८०००.०० 
धन कुमार राई २०७७।३।२३ २८०००.०० 
धमु बहादरु आिे मगर २०७७।३।२३ २८०००.०० 
लनमािा नेवार २०७७।३।२३ २८०००.०० 
पदम बहादरु तामाङ्ग २०७७।३।२३ २८०००.०० 
पूर्ामार्ा कानी २०७७।३।२३ २८०००.०० 
पुपा राई २०७७।३।२३ २८०००.०० 
बि बहादरु लिम्ब ु २०७७।३।२३ २८०००.०० 
रे्क बहादरु लिम्ब ु २०७७।३।२३ २८०००.०० 
रुद्र बहादरु हवश्वकमाा २०७७।३।२३ २८०००.०० 
रनबीर मगर २०७७।३।२३ २८०००.०० 
राम प्रसाद राई २०७७।३।२३ २८०००.०० 
राम बहादरु बजुाा मगर २०७७।३।२३ २८०००.०० 
रामष्जत लिम्ब ु २०७७।३।२३ २८०००.०० 
श्री प्रसाद राई २०७७।३।२३ २८०००.०० 
सरु्ा राई २०७७।३।२३ २८०००.०० 

जम्मा  २८००७४५.९३  
 अनगुमन तथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौि 

गने व्र्वस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८४ (२) (घ) मा बेरुजू फर्छ्यौि गने गराउने काम 
कताव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतको हनुे व्र्वस्था छ । र्स वषा फर्छ्यौि भएको वेरुजकुो ष्स्थलत 
लनम्नानसुार रहेको छ । 

 

  

लस.नं
. 

आ.व. वेरुज ु
दफा 
नं. 

वेरुजकुो र फछैिको संष्क्षप्त व्र्होरा फर्छ्यौिको आधार सम्परीक्षर् 

असिुी प्रमार् लनर्लम
त 

पेश्की  

१ ०७५।७६ १ संष्घर् र प्रदेश सरकारको हफताा गना 
बाँकी रकम रु 11229881 मध्रे् 
हफताा गरी फर्छ्यौि 

० 11065781 ० ० 11065781 

2 075।७६ ३६ वडा सष्चव पशपुलत र्ादवको सामान 
खररद पेश्की रु 109998 खररद 
आदेश दाष्खिा प्रलतवेदन प्राप्त भई 
फछौि 

 109998   109998 

३ 075।७६ ४७ कर समार्ोजनको प्रमार् पेश गनुापने 
रु746515 मध्रे् माङसेबङु लनमाार् 

 56488   56488 
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सेवाको कर हवजक नं.६,९ र १० को 
कर समार्ोजनको प्रमार् पेश भई 
फछौि 

४ 075।७६ ४८ ५० प्रलतशत मू.अ.कर रकम दाष्खिा 
नभएको रु 1578332 मध्रे् र्ोसा 
कन्रक्सनको हवजक नं. १९ को रु 
१२२४१ र जानकुा हवल्डसाको हवजक 
नं. ८ र ६ को रु 328334.54 
को कर समार्ोजन पर पेश भई 
फछौि 

 340575   340575 

५ 075।७६ 63 पिु हेराि ुपाररश्रलमक सम्बष्न्धतिाई 
बझुाएको प्रमार् पेश भई फछौि 

 23760   23760 

६ 075।76 67 सामाष्जक सरुक्षा भत्ता नगदै हवतरर् 
भएको सैर्द्ाष्न्तक व्र्होरामा 
आ.व.077।७८  देखी बैक माफा त 
हवरर् गने गरी सम्झौता भएको 
प्रलतहक्रर्ा बाि फछौि  

0 0 0 0 सैर्द्ाष्न्तक 

7 075।७६ 101 पेश्की बाँकी रु 268000 मध्रे् 
र्वुराज दाहािको रु 40000 र 
पुकर काकीको रु 33000 प्रमार् 
पेश भई फछौि 

   73000 73000 

८ 075।७६ 78 रामचन्द्र राईको  रु 20000 र 
अमतृ कुमार राईको रु 20000 बढी 
भकु्तानी रकम दाष्खिा भई फछौि 

40000    40000 

9 075।७६ 84 पदालधकारीहरु रामचन्द्र राई र अमतृ 
कुमार राईिाई भकु्तानी भएको चाडपवा 
खचा जनही रु 22727.27 दाष्खिा 
भई फछौि 

45454५    45454५ 

10 075।७६ 40 अग्रीम कर कहि नभएको रु 3066 
मध्रे् इिाम कम्प्र्िुर सप्िार्साको रु 
1043 दाष्खिा भई फछौि 

1043    1043 

11 074।७५ 21 वडा अध्र्क्ष भक्तराज लिम्बकुो पेश्की 
प्रमार् पेश भई फछौि 

   49500 49500 

12 074।७५ 15 सौर्ा इनजी प्रा.लि.को अग्रीम कर 
दाष्खिा भई फछौि  

2187    2187 

१३ ०७५।७६ ७८ गा. पा. अध्र्क्ष लडकेन्द्र इलधङ्गोिाई 
बढी भकु्तानी सहुवधा रकम दाष्खिा 
भई फछौि 

७२०००    ७२००० 

१४ ०७५।७६ ७९ गा. पा. अध्र्क्ष लडकेन्द्र इलधङ्गोको   
नपाउने दैलनक भ्रमर् भत्ता रकम 
दाष्खिा भई फछौि 

३६००    ३६०० 
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कार्ाािर्– माङसेबङु गाउँपालिका, इिाम                                                       आ.व. –2076/77 
दफा 
नं. 

िेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

१५ ०७५।७६ ८४ गा. पा. अध्र्क्ष लडकेन्द्र इलधङ्गोको 
बढी चाडपवा खचा रकम दाष्खिा भई 
फछौि 

२२७२७    २२७२७ 

१६ ०७४।७५ १३ गा. पा. अध्र्क्ष लडकेन्द्र इलधङ्गोको  
बढी भकु्तानी सहुवधा रकम दाष्खिा 
भई फछौि 

२४०००    २४००० 

   जम्मा     १२३३९२०४ 
 

 
 संष्चत कोष तथा बेरुजकुो ष्स्थलत – पालिकाको संष्चत कोषको हववरर्, बेरुज ुबलगाकरर् र अद्यावलधक 

वेरुजकुो ष्स्थलत क्रमश अनसूुची १, २ र ३ मा समावेश गररएको छ । 
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 सष्ञ्चत कोषको ष्स्थलत अनसूुची-१ 

क्रस प्रदेश ष्जल्िा स्थानीर् तह 

महा/उपमहा/न
गर/गाउँपालि

का 

िेखापरीक्ष
र् रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रलतश
त 

आर् व्र्र् मौज्दात बाकँी 

गतवषा
को 

ष्जम्मेवा
री 

संघ तथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाँडफािँ 
रकम 

आन्तरर
क आर् 

अन्र् 

आर् 
जम्मा आर् चाि ुखचा 

पंूजीगत 

खचा 
अन्र् 

खचा 
जम्मा 
खचा 

 

7 
प्रदेश 

नं.१ 
इिाम 

माङसेबङु 

गाउँपालिका 
गाउँपालिका 701426 14659 2.09 19679 254247 47857 9203 62760 374067 161321 108283 57755 327359 66387 

 

 बेरुज ुबगीकरर् अनसूुची-२ 

प्रदेश ष्जल्िा स्थानीर् तह 

महा/उपम
हा/नगर/
गाउँपालि

का 

प्रारष्म्भक बेरुजू प्रलतहक्रर्ाबाि फछ्र्र्ौि बाँकी बेरुजू वाकँी बेरुजू 

दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम 

अशिु 

गनुाप
ने 

लनर्लमत गनुापने पेश्की 

सैर्द्ाष्न्त
क 

िगती  
सैर्द्ा
ष्न्तक 

िगती  सैर्द्ाष्न्तक िगती   

अलनर्
लमत 

भएको 

प्रमार् 

कागजा
त पेश 
नभएको 

राजश्व िगत 
ष्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभ
नाा 

नलिए
को 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

प्रदेश नं.१ इिाम 

माङसेबङु 
गाउँपालि
का 

गाउँपालि
का 

29 17 16165 0 2 1506 29 15 14659 6920 4540 398 0 0 4938 0 2801 2801 

 

 

 अद्यावलधक बेरुजकुो ष्स्थलत अनसूुची-३ 

प्रदेश ष्जल्िा स्थानीर् तह 

महा/उपमहा/
नगर/गाउँपा

लिका 

गत वषाको 
अनसूुचीवाि 

समार्ोज
न 

गत बषा 
सम्मको 

वाकँी वेरुज ु

सं.प.को िालग 

अनरुोध भइ 
आएको रकम 

संपरीक्षर् 
भएको 
रकम 

संपरीक्षर् 
गना नलमिेको 

रकम 

कारवाही 
गना बाकँी 
रकम 

गत 
वषासम्मको 
वाकँी रकम 

र्ो वषाको 
थप रकम 

५८ औ ँप्रलतवेदन 

सम्मको वाकँी 
वेरुज ु

५८ औ ँप्रलतवेदन 

सम्मको वाकँी वेरुज ु
मध्रे् पेश्की 

 

प्रदेश 

नं.१ 
इिाम 

माङसेबङु 

गाउँपालिका 
गाउँपालिका 75888 2836 78724 १२३३९ १२३३९ ० ० ६६३८५ 14659 ८१०४४ 3086 

 

 


