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Serving the Nation and the People 
दूरदृष् ि (Vision)  
 

जनर्हिकालातग जवाफदेर्हिा, पारदष्शििा र तन ठा प्रवर्द्िन गने र्वश् वसनीर् संस्था 
हनु प्रर्त् नशील रहने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गन्िव्र् (Mission)  

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोषको दक्षिापूर्ि उपर्ोग सम्बन्धमा आश् वस्ि 
पानि स्विन्र एवं गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने ।  
(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that 

the public funds are efficiently used) 

 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values)  

तन ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 

पारदष्शििा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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तबषर्ाः लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन। 

श्री अध्र्क्ष ज्रू्, 
बारागढी गाउँपातलका, 
 गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
 बारा। 

 

      नेपालको संतबधानको धारा २४१ बमोष्जम त्र्स नगरपातलकाको आतथिक बषि २०७६।७७ को 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोष्जम र्ो प्रतिवदेन जारी गरीएको 
छ। उक्त प्रतिवदेन लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ को प्रर्ोजनको लातग अनरुोध 
छ। 
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                                                              (नरे कुमार खरी) 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्िदक्षिा, प्रभावकारीिा र औष्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाि हनुे व्र्वस्था छ 
। लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाको 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनि सक्न े व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोष्जम 
स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको 
छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेष्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षर् र्ोजना र 
तनकार्सँग सम्बष्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको 
पालना, बजिे िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम कार्ािन्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पष्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, ष्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा 
एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए 
नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा िेवा परु् र्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान गरी 
कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अष्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ािन्वर्नबाि स्थानीर् 
िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमािर् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पगु्न े
अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदष्शििा प्रबर्द्िन हनुे र्वश्वास तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षर्बाि मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँिको प्रक्षेपर् र्थाथिपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ािप्त आधार बेगर राजस्व छुि ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, बजिे अनशुासन 
कमजोर रहेको, अबण्डा बजेि राखेको, खचि पश्चाि बजेि िथा कार्िक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषािन्िमा बढी खचि गरेको, खररद 
कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान र्फिाि नगरेको, र्विरर्मूखी खचिको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा 
प्रवृष्त्त देष्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमािर्िफि  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा िुके्र आर्ोजनाको छनौि गरेको, जर्िल प्रकृतिका 
कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाि गराएको, िोर्कएबमोष्जम जनसहभातगिा नजिेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुिमा 
नगरेको, दीघिकालीन र्वकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका     छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशष्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्षु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश लोकसेवा 
आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेष्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पष्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, 
कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली र आन्िररक तनर्न्रर् 
कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुज ू फर्छ्यौि सम्बन्धी स्पष्ट कार्िर्वतध िजुिमा हनु बाकँी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षर्बाि 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेष्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देष्खएन । 

समर् र जनशष्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपष्स्थि भइि लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षर्को 
क्रममा लेखापरीक्षर् िोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख 
भएका ब्र्होराको कार्ािन्वर्नबाि स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् 
िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्र्ािउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षर् िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स 
कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलाइि धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।  
                (िंकमष्र् शमाि, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक                 
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श्री अध्र्क्ष ज्रू्, 
बारागढी गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
 बारा। 

 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले बारागढी गाउँपातलका, बाराको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबष्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससँग सम्बष्न्धि आर् ब्र्र् 
तबबरर् िथा लेखा र्िप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, 

पेश भएको २०७७ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबष्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससँग सम्बष्न्धि आर् 
ब्र्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसँग सम्बष्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोष्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथि अवस्था ष्चरर् 
गदिछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाि स्वीकृि नेपाल साबिजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी तबष्त्तर् तबबरर् िर्ार गरेको 
छैन । 

2. लेखापरीक्षर्मा देष्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 207८।२।६ मा जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रतिवेदन उपर  
प्रतिर्क्रर्ा प्राप्त भएन । कार्म भएका व्र्होराको अष्न्िम प्रतिवेदन पाना २०(तबस) र्सैसाथ संलग्न छ । 

3. लेखापरीक्षर्बाि रु १ करोड १४ लाख ७१ हजार बेरुजू देष्खएको छ। सो मध्रे् असलु गनुिपने रु ३७ लाख २१ 
हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुिपने रु १६ लाख  तनर्तमि गनुिपने रु.  ४८ लाख  ५१ हजार पेश्की बाँकी रु १२ लखा 
९९ हजार रहेको छ ।   

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले नगरपातलकाको पेश्की बाहेक सम्पष्त्त 
िथा दार्र्त्व र्कीन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ि नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्सँग सम्बष्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोष्जम गररएको छ। र्वत्तीर् 
र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र छौं।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका  
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छौं। लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािप्त र उपर्कु्त छन ्
भन्न ेकुरामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ।   

र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको ष्जम्मेवारी 

आतथिक कार्ितबतध िथा तबष्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु 
बमोष्जम सही र र्थाथि हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गल्िीका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभूि 
रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने ष्जम्मेवारी नगरपातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ। गाउँ कार्िपातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि गाउँ पातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको 
अनगुमनका लातग ष्जम्मेवार रहेका छन ्।   

र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको ष्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गल्िी समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन 
उष्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो। लेखापरीक्षर्मा उष्चि 
आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले 
अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्सँग सम्बष्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोष्जम 
गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउने सक्ने तनष्श्चििा 
भने हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिािले सामान्र्िर्ा गने आतथिक तनर्िर्मा न ैफरक पानि सक्ने अवस्था देष्खएका एउिै 
वा समग्रिामा हनुे र्वषेश वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  
 

 

                                                       ................. 
(नेर कुमार खरी) 

                                                               नार्ब महालेखापरीक्षक
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बारागढी गाउँपातलका, बारा 
लेखापरीक्षर्  प्रतिवेदन 

२०७६/७७ 
ब उ ष्श नं  तबतभन्न               कार्ािलर्को नामाः बारागढी गाउँपातलका, बारा।                 आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा 
र्वधार्र्की, कार्िकारीर्ी र न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने 
उद्देश्र्ले र्स बारागढी गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो। स्थानीर् सरकारले संचालन गने 
कार्िमा सहकाररिा, सह–अष्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रविर्द्न गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा 
जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदष्शििा सतुनष्श्चि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुि 
र्स पातलकाको उद्देश्र् रहेको छ। र्स गाउँपातलका अन्िगिि 6 वडा, 33 सभा सदस्र्, 

39.29 वगि र्कलोतमिर क्षेरफल िथा 27 हजार १ सर् ९१ जनसंखर्ा रहेको छ। 

 

 • र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर्  
1.  र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 

नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषिको साउन एक गिेदेष्ख आगामी वषिको असार मसान्िसम्मको 
अवतधलाई आतथिक वषि कार्म गरी आर् र व्र्वर्को र्हसाव राख्नपुदिछ। सोही ऐनको दफा 
६९ मा िोकीर् अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रर्लीको 
व्र्वस्थापन गनुिपदिछ। पातलकाले पेश गरेको र्वष्त्तर् र्ववरर् तनम्नानसुार रहेको छ। 

बारागढी गाउँपातलका, बारा 
आतथिक र्ववरर् 

२०७६/७७ 

आर् िफि  व्र्र् िफि  
आर् र्ववरर् र्स वषिको र्थाथि 

आर् रु. 
व्र्र् ष्शषिक र्स वषिको र्थाथि 

व्र्र् रु. 

गिवषिको ष्जम्मेवारी    राजश्व वाडँफाडँ    

मूल खािा 66279653.04 पूषँ्जगि खचि  1104479.00 

धरौिी खािा 796713.00 चाल ुखचि   34777870.08 

र्वपद व्र्वस्थापन खािा 0  र्वष्त्तर् समातनकरर् खचि 0  

स्थानीर् िहबाि 19000000.00 पूषँ्जगि खचि 59077078.96 

प्रदेश बाि 1000000.00 चाल ुखचि  6648807.24 

संघीर् सरकारबाि 477300.00 आन्िररक राजश्व खचि 0 

राजश्व खािा 0  पूषँ्जगि खचि  37229351.00 

आन्िररक राजश्व 2933100.63 चाल ुखचि  11940435.30 

राजश्व बाडँफाँड 48227112.50 सशसिि अनदुान 0 

संघीर् स.बाि प्राप्त अनदुान 0  चाल ुखचि  61009425.29 

र्वष्त्तर् समानीकरर् अनदुान 101300000.00 पूषँ्जगि खचि 5657309.85 

सशिि अनदुान 100965000.00 ASWA-II 576300.00 

ASWA-II 983000.00  

र्वपद व्र्वस्थापन कोष 
खचि 19377314.00 

प्रदेश सरकार प्राप्त अनदुान 0 प्रदेश सरकार 0 
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र्वष्त्तर् समानीकरर् अनदुान 7158000.00 र्वष्त्तर् समानीकरर् 6174493.00 

सशिि अनदुान 5000000.00  सशिि अनदुान र्फिाि 10000000.00 

समपरुक अनदुान 2000000.00 बैक मौज्दाि 0 

र्वशेष अनदुान 3000000.00 मलु खािा 69621059.59 

धरौिी प्राप्त   1614599.00 धरौिी खािा 1946791.00 

बेर्ि बचाउ बेर्ि पढाउ  50000.00 

र्वपद व्र्वस्थापन कोष 
खािा 1029135.00 

चेक कार्िएको िर नसार्िएको 198157.00 धरौिी र्फिाि 464521.00 

 0 बेर्ि बचाउ बेर्ि पढाउ 50000.00 

 0 संघीर् सशिि अनदुान र्फिाि 34298264.86 

कुल जम्मा 360,982,635.17 कुल जम्मा 360,982,635.17 

र्स सम्बन्धमा देष्खएका व्र्होरा देहार् बमोष्जम छन ्

• स्थानीर् िहले बैंक समार्ोजन र्हसाब खािा राखेको छैन। जसबाि स्थानीर् िहको असार 
मसान्िको बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि रु.1,04,82,208.86 ले फरक देष्खएको 
छ। 

• कतिपर् सम्बष्न्धि आतथिक कारोबारहरुको गोश्वरा भौचर बजेि ष्शषिकगि बैक नगदी 
र्किाबमा नजनाएकाले शे्रस्िा अनसुार बैक मौज्दाि ऋर्ात्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका 
सबै खािाहरुको एकमषु्ट र्हसाव गदाि मौज्दाि ऋर्ात्मक नरहेको । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरर् गरे 
बमोष्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचि शीषिक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन 
गनुिपने िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाि स्वीकृि भए बमोष्जमको ढाँचामा 
लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाि 
स्वीकृि भएको NEPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेको पाईएन । 

    त्र्सैले िोकेबमोष्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र 
व्र्र्को वास्िर्वक ष्स्थति देष्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ । 

2.  बैक र्हसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) 
बमोष्जम स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को तसफाररशमा 
महालेखापरीक्षकबाि स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोष्जम मातसक रुपमा 
से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाब तमलान र्वबरर् िर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको 
देहार्बमोष्जमको खािाको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् तनम्नानसुार फरक 
पनि गएकोले बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार गरी र्र्कन गनपुने रु.1,04,82,208.86 

 

 तस.नं. खािाको नाम 
शे्रस्िा अनसुार 

बाकँी 
बैंक स्िेिमेण्ि 
अनसुार बाकँी 

फरक 

१ मूल संष्चि कोष खािा 59167719.73 69621059.59 10453259.86 
२ र्वपद व्र्वस्थापन कोष 1000186.00 1029135.00 28949.00 
 जम्मा 60,167,905.73 70,650,194.59 10,482,208.86  

 

3.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोष्जम 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा 
देष्खएका अन्र् व्र्होराहरु िपष्शल वमोष्जम रहेका छन ।  
• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको 
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आधारभिु िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन।  
• पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी २११ 

वमोष्जम ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन। 

• पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन। साथै पातलकाबाि र्स वषि 
संचातलि कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ािन्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षिक कार्िक्रम 
अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन।  

• कार्ािलर्को शे्रिा र वैक र्वचको र्हसाव फरक परे वा नपरेको सम्वन्धमा वैक र्हसाव 
तमलान र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् र्हसाव तमलान भए नभएको सम्वन्धमा र्र्कन गनि 
सर्कएन। 

• राजस्व संकलन सम्बन्धमा सचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैर्कङ्ग प्रर्ाली माफि ि 
गने गरेको देष्खएन। 

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

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपातलका िथा नगरपातलकाले 
आफ्नो अतधकारक्षेरतभरका र्वषर्मा स्थानीर्स्िरको र्वकासका लातग आवतधक, वार्षिक, 

रर्नीतिगि र्वषर् क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन र्वकास र्ोजना िर्ार गरी 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको पाईएन। 

• स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ािन्वर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लषेर् गरी सम्भाब्र् 
आर्ोजनाको बैंक खडा गरेको देष्खएन। 

• ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ािन्वर्न गने सन्दभिमा लक्ष्र्लाई 
आन्िररकीकरर् गने र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोर्क मलु्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको देष्खएन। 

• वडा कार्ािलर्मा रहेका ष्जन्सी सामान सर्हिको अतभलेख देष्खने गरी पातलकाको मूल 
ष्जन्सी खािा अध्र्ावतधक गरेको पाईएन। 

• ष्जन्सी तनररक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि 
पनेमा गरेको पाईएन।  

• मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानाकारी सम्वष्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददई आतथिक वषिको 
अन्िमा मार ददएको िथा इ िीतडएस नगरेको पाइर्ो। 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रतसद र्वल भपािइहरुमा 
तसलतसलेवार नम्वर राष्ख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने 
छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमाष्र्ि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन। 

• साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र 
वार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोष्जम आतथिक वषि शरुु हनुभुन्दा 
पन्र ददन अगाबै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािर् सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा 
अन्र् महशलुको स्थानीर् न्र्नुिम दररेि िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देष्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कष्न्िन्जेन्सी खािा राखेको 
पाईएन। 

• स्थानीर् िहले तनमािर् व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािर् 
कार्िमा प्रर्ोग हनुे सामानको गरु्स्िर परीक्षर् गरेको पाइएन । 
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• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार साविजतनक खररद 
तनर्मावली वनाई लाग ुगनि सक्ने व्र्वस्था भएकोमा साविजतनक खररद तनर्मावली वनाएको 
पाईएन ।  

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

• संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाि संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमािर् कार्ि 
गनि सम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनु े
गरी दिाि गरेको पाइएन ।  

• पातलकाले आर्ोजना।कार्िक्रम छनौि गदाि उपभोक्ता सतमतिको िपिmबाि नगद लागि 
सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने,मा सो नगरेको र लागि सहभातगिा 
सर्हिका लागि अनमुान िर्ार गरेको देष्खएन । 

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पािीमा आर्–व्र्र्, अपेष्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै 
उपभोक्ताको र्ोगदान र कार्िसम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको 
साविजतनक सनुवुाई र साविजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ि गनुि गराउन ु पनेमा अतधकांशिाः 
पालना भएको पाईएन। 

• वािावरर्को संरक्षर्को एर्ककृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन ।शहरीकरर् 
भैरहेका स्थानलाई मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पर्हचान एबं कार्िर्ोजना 
िर्ार गरेको पाईएन ।  

• पातलकाको र्वकास तनमािर् व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्रार्वतधकिफि  57 र 
प्रशासतनकिफि  33 समेि 90 कमिचारीको दरबन्दी स्वीकृि भएकोमा क्रमश: 41 र 30 
समेि 71 पदपूिी भएकोले कार्ािलर् सञ्चालनमा कमिचारीको अभाव रहेको पाईर्ो। 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा 
उल्लेष्खि सेवाहरुको कार्ािन्वर्न ष्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन 
। 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 वमोष्जम कमिचारीहरुको कार्ि र्ववरर् वनाई लाग ु गरेको 
पाईएन। 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमोष्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार 
िलव भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन आंष्शक मार पाररि गरी 
वषिभरीमा रु.52636889.00 खचि लेखेको पाईर्ो। 

• संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्को 2073।12।25 को पररपर अनसुार 
र्स पातलकामा समार्हि भएका सार्वकका गाँउ र्वकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की 
िथा वेरुजकुो लगि िर्ार गरेको पाईएन।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो 
अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेष्शका, कार्िर्वतध र 
मापदण्ड  बनाउनपुनेमा र्स पातलकाले हालसम्म ५ ऐन, ३ तनर्मावली, १२ कार्िर्वतध ३ 
तनदेष्शका र ३ नम्सि समेि २६ काननु एवं कार्िर्वतध तनमािर् गरी कार्ािन्र्नमा ल्र्ाएको 
छ। 

    िसथि पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोष्जम प्रभावकारी र 
र्वश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफि  ध्र्ान ददनपुने देष्खन्छ ।  

4.  भवन नक्सा पास: स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २५ वमोष्जम पातलका 
क्षेरमा नक्सा पास नगराई घर तनमािर् गनि नपाइने व्र्वस्था छ।पातलका तभर बतनरहेका 
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सम्पूर्ि घरहरुलाई करको दार्रामा ल्र्ाई नक्सा पास पतछ मार घर बनाउने इजाजि पने 
व्र्वस्था छ।पातलकाले नक्सा पासको लातग अनरुोध भई आएका घरजग्गाको मार नक्सा पास 
गने गरेको देष्खर्ो।तनमािर् इजाजि नतलई बनाइराखेका भवनहरुको तनगरानी र अनगुमन 
बढाई नक्सा पास गराउन प्रोत्सार्हि गरी राजस्व बरृ्र्द् गनेिफि  आवश्र्क पहल गनुिपदिछ। 

 • र्ोजना िजुिमा, बजेि िथा कार्िक्रम   
5.  बजेि पेश, पाररि र अष्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा 

स्थानीर् िहले आगामी आतथिक वषिको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाि स्वीकृि 
गराई असार १० गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेि छलफल गरी असार 
मसान्ितभर सभाबाि पाररि गनुिपने व्र्वस्था छ। सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाि बजेि 
स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेि खचि 
गने अष्खिर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ। र्स स्थानीर् िहमा उपाध्र्क्ष श्री लक्ष्मी देवी साह 
ले २०७६।३।१० गिे रु.३५ करोड ९२ लाख ९५ हजारको बजेि सभा समक्ष पेश 
गरेकोमा २०७६।४।३१ मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले 
२०७६।५।२ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेि खचि गने अष्खिर्ारी प्रदान गरेको 
देष्खन्छ। कानूनले िोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान पेश गरी पाररि गने र अष्खिर्ारी 
ददनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ।  

 

6.  चौमातसक पूजँीगि खचि - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोष्जम 
स्वीकृि भएको कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोष्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुिपने र 
चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा कार्िक्रम बमोष्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ािन्वर्न 
गनुिपने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक पषु्जगि खचिको 
ष्स्थति देहार् बमोष्जम छ। वषािन्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने 
देष्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचि गने पररपािीमा तनर्न्रर् गनुिपदिछ। 

 

 
तस.नं. 

पूजँीगि खचि 
शीषिक 

कुल खचि 
चौमातसक खचि (रु.हजारमा) आषाढ 

मर्हनाको 
मार खचि 

प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेसो 
चौमातसक 

१ सबै 107257 3526 5654 98077 
 

 कूल खचि: 107257 3526 5654 98077 
 

 खचि प्रतिशि 100 3.29 5.27 91.44 
  

 

7.  क्षरेगि बजेि र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि रुपमा 
समानपुातिक बजेि र्वतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हनु्छ। र्स पातलकाको २०७६।७७ को 
क्षेरगि बजेि र खचिको ष्स्थति देहार्अनसुार रहेको देष्खन्छ। 

 

 (रु.हजारमा) 
मखुर् क्षरे वार्षिक वजेि खचि रकम कुल खचि मध्रे् 

प्रतिशि 

आतथिक र्वकास 6895 4928 71.48 

सामाष्जक क्षेर  107138 69778 65.13 

पूवािधार र्वकास क्षेर 119172 70340 59.02 

र्वत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासन 23477 20334 86.61 

कार्ि सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचि 97522 58238 59.72 

जम्मा 354205 223619 63.13  
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 उष्ल्लष्खि र्ववरर् र्वश्लषेर्बाि तनम्नानसुार देष्खएको छ:  
7.1.  खचि तबश्लषेर्ाः पातलकाले र्सबषि कुल आष्न्िरक आर्बाि रु.2933100.63 राजस्व बाँडफाँड 

र अनदुानबाि रु.289358569.50 समेि रु.292281670.13 आम्दानी भएकोमा चाल ु
िफि  रु.146365863.72 र पूषँ्जगि िफि  रु.107257000.00  समेि 
रु.253622863.72 खचि भएको छ। खचि मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा 11.56 
प्रतिशि रहेको छ। र्सबषि पदातधकारी सतबधामा रु.1275000.00 खचि भएको छ जनु 
आन्िररक आर्को 43.47 प्रतिशि रहेको छ। पातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र 
राजस्व बाँडफाँडको रकमबाि 50.07 प्रतिशि चाल ुर 36.69 प्रतिशिमार पूषँ्जगि तनमािर्मा 
खचि भएको देष्खन्छ। र्सबाि पातलकाहरुले तबकास तनमािर् प्रर्ोजनमा न्र्नु खचि गरेको 
प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बर्ढ खचि भएको देष्खन्छ। प्रशासतनक खचि तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र 
राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािर् प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदिछ। 

 

 संगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  
8.  कमिचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले 

आफ्नो अतधकार क्षेर र कार्िबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को 
आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारबाि तलईने कमिचारीको दरबन्दी 
प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गनि नसर्कने व्र्वस्था छ। िर पातलकाले र्वतभन्न 
पदमा 17 जना कमिचारीहरु करारमा राखी रु.5814000.00 खचि लेखेको छ।  

 

9.  आन्िररक लेखापरीक्षर् - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् 
िहले आतथिक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा 
प्रत्रे्क चौमातसक समाप्त भएको एक मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ुपने उल्लेख 
छ। र्स स्थानीर् िहले २०७६।७७ को आतथिक कारोबारको कोष िथा लेखा तनर्न्रर् 
कार्ािलर् बाि आन्िररक लेखापररक्षर् गनुिपने ष्शषिकको आन्िररक लेखापररक्षर् गरी प्रतिवेदन 
समेि जारी गनुिपनेमा प्रतिवेदन जारी गरेको छैन। िसथि काननुमा िोर्कए बमोष्जम आतथिक 
कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराई आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाउन े
िफि  ध्र्ान ददनपुदिछ। 

 

 • पदातधकारी सरु्वधा  
10.  खाना िथा र्वर्वध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोष्जम 

व्र्र्को बजेि अनमुान आन्िररक आर्को पररतधतभर रही औष्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचि 
गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वषि खाना िथा र्वर्वधिफि  मार 
रु.18,10,608.00 खचि गरेको छ।र्स्िो खचिमा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुि पदिछ। 

 

 • कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  
11.  असलुी गनि बाकँी आन्िररक आर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ 

र्वत्तीर् अतधकार क्षेर अन्र्िगि र्वतभन्न कर िथा शलु्क लगाउने र आर् ठेक्का बापि बक्र्ौिा 
रकम समेि असलुी गने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्वगि र र्ो वषि बन्दोबस्ि गरेको 
आन्िररक आर् ठेक्कामा असलु गनि कति रकम बाँकी छ। सोको अतभलेख नराखेकोले कति 
रकम उठ्न बाँकी छ एर्कन गनिसक्ने अवस्था छैन। त्र्स्िै उठ्न बाँकी रहेको रकमको 
आर्गि लगि समेि िर्ार गरेको छैन । जसबाि उठ्नपुने राजस्वको समर्ष्टगि लगि िर्ार 
गरी वास्िर्वक प्राप्तीको अतभलेख िर्ार गनुिपने र सोही अनसुार आर्को लेखाङ्कन गरी 
उष्ल्लष्खि रकम सम्झौिाअनसुारको व्र्ाज िथा हजिना समेि र्र्कन गरी असलु गनुिपदिछ। 

 

12.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र  
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५९ मा एकीकृि सम्पष्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल 
र्वरौिी शलु्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ। पातलकाले वास्िर्वक एर्ककृि सम्पष्त्त कर, 
घरजग्गा बहाल कर, व्र्वसार् कर र बहाल र्विौरी करमा राजश्व आम्दानी को अनमुान गरेको 
देष्खएन। पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वष्स्थि नरहेको एवं बझुाउन 
ल्र्ाएको अवस्थामा मार कर एवं शलु्क बझु् ने पररपािी रहेकोले उष्ल्लष्खि असलुी र्थाथि मान्न 
सक्ने अवस्था देष्खएन। िसथि आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको 
दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

 • आर्कर एवं मू.अ.कर  
13.  भकु्तानीमा कर – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टा 

गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले देहार्का भकु्तानीमा तनर्मानसुार लाग्ने रु.47,896.00 अतग्रम 
कर कट्टी गरेको छै्रन । िसथि उक्त कर असलु हनुपुने रु. 
गोभौनं./तमति र्ववरर् भकु्तानी रकम करको दर कर रकम 

3-
077/3/12 

ररष्जन वकि सप 410000.00 1.5 प्रतिशि 6150.00 

र्वनार्क ईन्िरप्राईजेज 145463.00 1.5 प्रतिशि 2182.00 

माँ कंकलानी वातसङ एण्ड 
ग्रतेडङ 

44400.00 1.5 प्रतिशि 666.00 

सरुज ईट्टा उद्योग 140000.00 1.5 प्रतिशि 2100.00 

राजेश ईन्िरप्राईजजे 100973.00 1.5 प्रतिशि 1514.00 

आलम ईन्िरप्राईजेज 44488.00 1.5 प्रतिशि 667.00 

6-
077/3/29 

मस्िरोल 374800.00 1 प्रतिशि 3748.00 

शे्रर्ा ईन्िरप्राईजेज 195669.00 1.5 प्रतिशि 2935.00 

मेस ु मेिल ष्स्िल फतनिचर 
उद्योग 

601769.00 1.5 प्रतिशि 9026.00 

र्व.के.ईट्टा उद्योग 252000.00 1.5 प्रतिशि 3780.00 

9-
077/3/31 

मस्िरोल 221520.00 1 प्रतिशि 2215.00 

गपु्ता हाडिवेर्र 102760.00 1.5 प्रतिशि 1541.00 

साहुँ ईट्टा उद्योग 176000.00 1.5 प्रतिशि 2640.00 

गरे्श सप्लार्िस 50000.00 1.5 प्रतिशि 750.00 

अंश ुसप्लार्िस 58300.00 1.5 प्रतिशि 874.00 

बारागढी हाडिवेर्र 132744.00 1.5 प्रतिशि 1991.00 

र्वनार्क ईन्िरप्राईजेज 341177.00 1.5 प्रतिशि 5117.00 

  
 जम्मा 47,896.00  

 

 

 

47,896.00 

14.  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टी – आतथिक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी 
कार्ािलर्ले २०७६।२।१६ देष्खको ठेक्का वा करार अन्िगििको भकु्तानीमा मू.अ.कर रकमको 
५० प्रतिशि सम्बन्धीि राजस्व शीषिकमा र बाँकी ५० प्रतिशि सम्बन्धीि फमिलाई भकु्तानी 
ददनपुने उल्लेख छ । िर पातलकाले देहार्को भकु्तानीमा तनर्मानसुार ५० प्रतिशि रकम 
रु.35951.32 कट्टी गरी राजस्व दाष्खला नगरी फमिलाई न ैभकु्तानी ददएको देष्खन्छ ।  
गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनेको 

नाम 

प्र्ान नं. भकु्तानी रकम मअुकर कर 
रकम 

५० प्रतिशि 
रकम 

75-
077/3/25 

तरदेव मोिसि एण्ड 
बाईक 

602565600 553097.35 71902.65 35951.32 

  जम्मा 553097.35 71902.65 35951.32 

िसथि उक्त रकमको कर समार्ोजन प्रमार् पेश हनुेपने अन्र्था असलु हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,951.32 
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15.  नन्फाइलर – मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राप्त मूल्र् अतभवृर्र्द् 
करको र्ववरर् भकु्तानी पाएको अको मर्हनाको २५ गिेतभर सम्बष्न्धि आन्िररक राजस्व 
कार्ािलर्मा कर र्ववरर् सर्हि दाष्खला गनुिपने व्र्वस्था छ । िर पातलकाबाि देहार्का 
फमिलाई मू.अ.कर रु. 135,321.00 समेि रु.1176258.00 भकु्तानी ददएकोमा लेखापरीक्षर् 
अवतधसम्म पतन िी फमिहरु कर र्ववरर् नबझुाई नन्फाईलर रहेको पाइर्ो ।  

गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनेको नाम प्र्ान नं. भकु्तानी रकम मअुकर कर 
रकम 

9-077/3/29 रोशन सप्लार्िस 304003888 297088.00 38621.00 

10-077/3/29 रोशन सप्लार्िस 304003888 303849.00 39500.00 

28-077/3/31 रोशन सप्लार्िस 304003888 440000.00 57200.00 

  जम्मा 1,040,937.00 135,321.00 

कानूनी व्र्वस्थाअनसुार र्ववरर् नबझुाएकोले कर समार्ोजन नभएको प्रमार् पेश हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१,३५,३२१.०० 
 • उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  
16.  उपभोक्ता सतमतिमाफि ि तनमािर् कार्ि: साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा 

रु.१ करोड सम्मको श्रममूलक कामहरु उपभोक्ता सतमति माफि ि गराउन सक्ने र सो गराउँदा 
आवश्र्क प्रकृर्ा परु् र्ाउनपुने उल्लेख छ। सो सम्बन्धमा देष्खएको व्र्होरा र्स प्रकार छन: 

 

17.  उपभोक्ता सतमति दिाि: संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ अुनसार कुनै पतन संस्था तबधान सर्हि 
दिाि नभएमा संस्थालाई कानूनी मान्र्िा ददन तमल्ने देष्खदैन। कार्ािलर्ले र्स वषि सम्झौिा 
गरेका कुनैपतन उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनुेगरी दिाि नभई 
स्थानीर् रुपमा आर्ोजनालाई बजेि परेको आधारमा अस्थाई सतमति गठन हनुे र काम सम्पन्न 
पश्चाि सतमति र्वघिन हनुे हुँदा तनमािर् सम्पन्न र्ोजनाहरु अलपर भएमा ष्जम्मेवार बनाउन 
कदठनाइ हनुे भएकोले स्थार्ी सर्न्रमाफि ि काम गने गरी उपभोक्ता सतमतिको कार्िमा सधुार 
हनुपुदिछ । 

 

18.  उपभोक्तासँग सम्झौिा:– साबिजतनक खररद तनर्माबली,२०६४ को तनर्म ९७ उपतनर्म (२) 
बमोष्जमको प्रस्िाव वा तनवेदन प्राप्त भएपतछ सम्बष्न्धि साविजतनक तनकार् र त्र्स्िो उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले आवश्र्किानसुार छलफल, वािाि वा तनमािर् स्थलको भ्रमर् गरी 
त्र्स्िो काम वा सेवाका सम्बन्धमा खररद सम्झौिा गनुि पनेछ। त्र्स्िो सम्झौिामा देहार्को 
कुराहरू उल्लेख गनुि पनेछ। तनमािर् कार्ि वा सेवाको प्रकृति, पररमार्, लागि अनमुान, उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले व्र्होने वा व्र्होनुि पने रकम, कार्ि वा सेवा सम्पन्न गनुि पने 
अवतध हनुपुने उल्लेख छ। पालीकाले उपभोक्ता सतमतिसँगको र्ोजनाको तबल भरपाई राष्ख खचि 
लेखदा सम्झौिा तमति, र्ोगदान, सम्पन्न गनुिपने तमति, पालीकाको बजेि िथा उपभोत्ता सतमतिको 
जनश्रमदान को बारेमा उल्लेख नगरी केबल तबलभरपाईहरु संलग्न गरर खचि लेखेको छ। 
जसबाि उल्लेष्खि कुराहरु प्रति र्र्कन हनु सक्ने अवस्था भएन। 

 

19.  सामाष्जक÷साबिजतनक परीक्षर् िथा सनुवुाई:– स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा 
७८ मा स्थातनर् िहले आफ्नो कार्ािलर्बाि सम्पादन हनुे कार्ि तमिव्र्र्ी एबं दक्षिापबुिक 
सँचालन गनि अनगुमन एबं साविजतनक एबं सामाष्जक परीक्षर् िथा सनुवुाई जस्िा कार्िक्रम 
सँचालन गनुिपने उल्लेख छ। पालीकाले संचातलि र्ोजनाहरुको अनगुमन गने कार्ि गरेिा पतन 
केही र्ोजनाको मार साविजतनक एबं सामाष्जक परीक्षर् कार्ि संचालन गरेको देष्खर्ो। सबै 
र्ोजनाको अनगुमन, सामाष्जक िथा साविजतनक परीक्षर् र साविजतनक सनुवुाई को व्र्बस्था गरर 
तबष्त्तर् पारदष्शििा र जबाफ देर्हिाको पालना गनुिपदिछ । 

 

20.  आर्ोजना हस्िान्िरर्: साबिजतनक खररद तनर्माबली,२०६४ को तनर्म ९७ (१२) बमोष्जम  
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तनमािर् कार्ि सम्पन्न भएपतछ साविजतनक तनकार्ले सोको रेखदेख, ममिि सम्भार गने ष्जम्मेवारी 
समेि िोकी आर्ोजनाको स्वातमत्व उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्लाई नै हस्िान्िरर् 
गनुि पने व्र्वस्था छ। र्ो बषि उपभोक्ता सतमतिबाि सम्पन्न गरेको कुनै पतन आर्ोजना 
तनर्माबलीको व्र्बस्था बमोष्जम हस्िान्िरर् गरेको देष्खएन।जसबाि सम्पन्न आर्ोजना ममिि, 

रेखदेख िथा उष्चि संरक्षर् हनु नसर्क लगानी खेर जान सक्ने देष्खन्छ। अिाः सम्पन्न 
आर्ोजनहरु सम्बष्न्धि उपभोक्ता सतमति माफि ि नै कार्ािन्वर्न, संचालन, ममिि र स्वातमत्व ग्रहर् 
गने व्र्वस्था सम्झौिामै उल्लेख गने व्र्वस्था गरी उपभोक्ता सतमति माफि ि काम गराउन ुपदिछ 
। 

21.  कामको गरु्स्िर एवं स्थलगि तनरीक्षर्ाः– पातलकाले र्सवषि अतधकांस तनमािर् कार्ि उपभोक्ता 
सतमतिबाि गराएको छ। र्सरी गररएका तनमािर् कार्िको अनगुमन स्थातनर् सरकार संचालन 
ऐन,२०७४ को दफा ७८(३) अनसुार पातलकाको प्रमखु, उपप्रमखु र ष्जल्ला समन्वर् सतमतिका 
प्रमखुले वा उक्त पदातधकारीहरुले िोकेको अतधकारीले गने व्र्बस्था छ। सो अनसुार 
नगरपातलकाले के कति र्ोजनाहरु अनगुमन गर्ो सोको र्वस्ििृ र्ववरर् िर्ार गरेको देष्खएन। 
र्स पातलकाबाि उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािर् सम्पन्न भएका बािो, कल्भि, भवन, नाली जस्िा 
तनमािर् कार्िको भकु्तानी गदाि उपप्रमखु एवं वडा अध्र्क्षको अध्र्क्षिामा अनगुमन सतमति गठन 
गरी अनगुमन गने र अनगुमनको तसफाररस पश्चाि भकु्तानी ददने गरेको छ।अनगुमन प्रतिवेदनमा 
तनमािर् कार्िको तबस्ििृ तबबरर्मा उल्लेख नहुँदा अनगुमन वास्ितबक भन्दा प्रकृर्ामषु्ख मार 
भएको छैन भन्न सर्कएन।अिाः कामको गरु्स्िर कार्म नभएमा सोको ष्जम्मेवारी सम्बष्न्धि 
प्रार्वतधक एवं अनगुमन किािलाई बनाइ तनमािर् कार्िको गरु्स्िर कार्म हनुपुदिछ ।            

 

22.  डीपीआर खचि – बजेि व्र्वस्था भई कार्ािन्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर 
लगार्िको अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुि पदिछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषि स्वीकृि 
बार्षिक कार्िक्रम अनसुार देहार्बमोष्जमको कार्ि परामशिदािाबाि गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरको 
छ। 

 

 
 

कार्ि र्ववरर् परामशिदािा स्वीकृि रकम खचि रकम 

जामनुी नददमा झोलङु्गे पलु कृष्टल ईष्न्जतनर्ररङ एण्ड म्र्ानेजमेण्ि 189400.00 1898400.00 

अस्पिाल र प्रशासर्कर् भवन भेक्िर ईष्न्जतनर्ररङ कन्सल्िेन्सी 1977500.00 1977500.00 

 जम्मा: 2,166,900.00 3,875,900.00 

 

 डी.पी.आर.िर्ार गदाि गाऊँपातलकाको प्रार्वतधक जनशष्क्त प्रर्ोग नगनािको कारर् स्पष्ट गदै 
आगामी ददनमा आगामी ददनमा गाऊँपातलकाको प्रार्वतधक जनशष्क्तबाि र्स्िो कार्ि गराउन ु
पदिछ।  

 

23.  ष्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिि - स्थानीर् िह अन्िगिि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा दरबन्दी 
अनसुार ष्शक्षकको पदपूतिि भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदिछ। र्स स्थानीर् िह 
अन्िगिि र्वतभन्न िहका 16 सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुको ष्शक्षक दरवन्दी र पदपूतििको अवस्था 
एवं र्वद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको देष्खन्छ। 

 

 तस.नं. र्वद्यालर्को नाम ष्शक्षक दरबन्दी पदपूतिि पदपूतिि 
मध्रे् 
करार 

र्वद्याथी संखर्ा 

१ १६ र्वद्यालर्हरु 59 58 1 4874  

 

 दरबन्दी बमोष्जम ष्शक्षक पदपूतिि गनुिपदिछ।  
24.  औषधी खररद – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा 

तबस लाख रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा 
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सूचना प्रकाशन गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सर्कने व्र्वस्था भए छ। िर 
पातलकाले ष्शलबन्दी दरभाउ परको माध्र्मबाि रु.1025802.00 का औषतध खररद गरेको 
छ। र्स सम्बन्धी देष्खएको व्र्होराहरु तनम्नानसुार छनाः 

24.1.  खररद गरेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्पनीबाि उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् रार्िर् 
परपतरकामा प्रकाशन समेि भएको नदेष्खएको, 

 

24.2.  आपूतिि हनुे औषतध डव्ल.ुएच.ओ. सर्िफइड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद 
समाप्त तमति उल्लेख गरी सम्बष्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाि मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त 
औषतध तबक्रीको लातग होइन खलुाएको प्रमार् समावेश नभएको, 

 

24.3.  आपूतिि भएका औषधी एंवम सष्जिकल समान स्िोर दाष्खला हनुअुष्घ स्पेशीर्फकेशन अनसुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गनि सर्कएन । 

 

 िसथि औषतधको खररद, आपूिी, दाष्खला िथा खचिको र्ववरर् अद्यावतधक हनुे गरी 
अतभलेख राख्न,े िोकीएको गरु्स्िर अनसुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी 
हस्िान्िरर् िथा खररद गररएको औषतधको र्ववरर् खुल्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथिक 
वषिको अन्त्र्मा बांकी रहेको औषतधहरु ष्जम्मेवारी ष्जन्सी अतभलेख व्र्वष्स्थि गनेिफि  ध्र्ान 
ददनपुदिछ । 

 

25.  सोझै खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोष्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनु ेगरी 
खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद 
कार्ि सोझै गनि सर्कने, रु.५ लाखभन्दा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपरबाि र 
सोभन्दा मातथ बोलपरको माध्र्मबाि खररद गने व्र्वस्था छ। त्र्स्िै सोझै खररद कार्ि गदाि 
एक आतथिक वषिमा सीमाभन्दा बढीको खररद गनि नहनुे एवं एउिा आपूतििकिािसंग एक 
पिकभन्दा बढी सोझै खररद गनि नहनुे उल्लेख छ । पातलकाहरुले र्ो वषि पूँजीगि िथा चाल ु
र्कतसमका वस्ि ु वा सेवा खररद गदाि प्रतिस्पधाित्मक र्वतध नपनाइको तनम्नानसुार सोझै खररद 
गरेको अतनर्तमि देष्खएको रु. 

भौ.नं. तमति आपूतििकिािको नाम सामान मूल्र् 

29-076/11/29 कुसवाह ब्रदशि एण्ड सन्स फतनिचर  

405105.00 

31-076/12/02 ललन जेनरेल अडिर सप्लार्िस फतनिचर 496465.00 

गा.पा.चाल ु

८०।०७६।८।२४ 
मतनष एण्ड भरोस सप्लार्सि कार्ािलर् सामान 449627.00 

८१।०७६।८।२४ आर एण्ड आर टे्रडसि 
 

कार्ािलर् सामान  498499.00 

२१८।०७७।१।२ प्रर्वर् र्प्रष्न्िग प्रसे कार्ािलर् सामान ४ पिक 449126.00 

२४५।०७७।२।२० वारा र्प्रन्िीङ्ग प्रसे कार्ािलर् सामान  347757.00 

३१८।०७७।३।३१ शे्रष्ठ सप्लार्सि कार्ािलर् सामान  485380.00 

३२४।०७७।३।३१ रंष्जिा टे्रडसि कार्ािलर् सामान  116626.00 

३३०।०७७।३।३१ वारा अफसेि प्रसे कार्ािलर् सामान  152211.00 

  जम्मा 3,400,796.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,00,796.00 

26.  रकम र्ढला दाष्खला गने - आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोष्जम 
नगद प्राप्त हनुे रकम दैतनक रुपमा दाष्खला गनुिपने र दैतनक रुपमा बैंक दाष्खला गनि नसर्कन े
भएमा कार्ािलर् प्रमखुले कारर् उल्लेख गरी साि ददन तभर बैंक दाष्खला गनुि पने व्र्वस्था छ 
। स्थानीर् िह अन्िरगिका वडाहरुले कतिपर् मातसक रुपमा र कतिपर्ले २, ३ मर्हना पतछ 
मार दाष्खला गने गरेकोले समर्मै दाष्खला गने िफि  सम्बष्न्धि पक्षको ध्र्ान जान ुपदिछ ।  

 

27.  रसीद तनर्न्रर् खािा: स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार स्थानीर् िहले आन्िररक 
आम्दानी हनुे रकमहरूको नगदी रतसद कट्टी गरी त्र्सलाई दैतनक आम्दानी र्किाबमा प्रर्वष्ट 
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गरी िोर्कएको समर्मा बैङ्क दाष्खला गनुिपदिछ। पातलकाले राजश्व असूलीमा प्रर्ोग हनुे रतसद 
को छपाई एवं गि र्वगिको बाँकी र र्ो वषि खचि भई आगामी वषिको लातग ष्जम्मेवारी सारेको 
िथा वडाहरुमा पठाएको रतसदको आम्दानी खचि (उपर्ोग) खलु्ने अतभलेख रसीद तनर्न्रर् 
खािा नराखेकोले राजश्व असूलीमा प्रर्ोग हनुे रसीद उपर्ुिक्त ढङ्गवाि प्रर्ोग भएको छ भन्न 
सर्कने आधार भएन।र्ो आ.व.मा कति नगदद र मालपोि रतसद ठेली छपाई गरेको तथर्ो 
अष्घल्लो आ.व. का बाँकी कति ठेली रतसद तथए र र्ो आ.व.मा कति प्रर्ोग भर्ो भन् ने 
सम्बन्धमा एर्कन गनि सर्कएन। िसथि: आम्दानी जस्िो संवेदनष्शल र्वषर्मा गष्म्भर भई 
रसीदको प्रर्ोगलाई व्र्वष्स्थि बनाइनपुदिछ। 

27.1.  नगदद िथा मालपोि ठेली पेश नभएको: लेखापरीक्षर्को लातग पातलकाको ६ विै वडाहरुको 
नगदद िथा मालपोि ठेली पेश नभएकोले के कति राजश्व असलु भएको हो एर्कन गनि 
सर्कएन। आम्दानी जस्िो संवेदनष्शल र्वषर्मा गष्म्भर भई सम्बष्न्धि व्र्ष्क्तलाई ष्जम्मेवार 
बनाउन ुपने देष्खन्छ। 

 

 • सामाष्जक सरुक्षािफि   
28.  सामाष्जक सरुक्षािफि – सामाष्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ ले लाभग्राहीको 

नाम दिाि र नवीकरर्, लगि कट्टा िोर्कएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ि रुपमा नवीकरर् 
गरी सामाष्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुिपने, प्रत्र्ोक बषि लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको 
संखर्ा र्र्कन गनुिपने, भत्ता र्विरर् गदाि बैंक माफि ि भत्ता र्विरर् गनुिपने, सामाष्जक सरुक्षा 
कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुिपने, केष्न्द्रकृि सूचना 
प्रर्ालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावतद्यक गने ष्जम्मेवारी सामाष्जक सरुक्षाको अष्खिर्ारी पाउन े
सम्वष्न्धि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ । िर पातलकाले लाभग्राहीको लगि 
अद्यावतधक नगरी एउिै चौमातसकमा एकै व्र्ष्क्तको नाममा दोहोरो तनकासा हनुे गरी दोहोरो खचि 
लेखेको, ५ वषि उमेर पगेुका लाभग्राहीको लगि कट्टा नगरी बढी खचि गरेको छन। र्स 
सम्बन्ध देष्खएका व्र्होरा तनम्न छन: 

 

28.1.  दोहोरो भत्ता र्विरर्: जेष्ठ नागररक, र्वधवा र दतलि बालबातलका भत्ता र्विरर् गदाि देहार्का 
वडाहरुमा दोहोरो भत्ता र्विरर् भएकोले लाभग्राही अद्यावतधक गरी तनम्नानसुार बढी खचि 
लेखेको रकम असूल हनुपुने रु. 

नाम जन्म तमति वडा 
नं. 

जन्मदिाि/ दिाि 
नं. 

प्रथम 
चौमातसक 

सदुामा दसुाददन (जे.ना.दतलि) 2008/2/1 

१ 

117/0193 8000.00 

रामबाब ुमहरा 073/8/2 07165 1600.00 

सरतमिा पासवान 07३/३/5 11393 1600.00 

संजना कुमारी पासवान 072/७/2 - 1600.00 

संध्र्ा कुमारी  072/७/११ - 1600.00 

सरतमिा पासवान 07३/३/5 11393 1600.00 

सरतमिा पासवान 07३/३/5 11393 1600.00 

मनर्कर्ा थरुनी (जे.ना.अन्र्) 2005/1/2 5 307/0511 12000.00 

रजकतलर्ा र्वतनन (जे.ना.अन्र्) 1996/2/6  1201/1909 12000.00 

वन्िीर्ा देवी थरुनी (र्वधवा) 2010/2/1  257/0420 8000.00 

   जम्मा 49,600.00  

 

 

 

49,600.00 

28.2.  बढी भत्ता र्विरर्: दतलि बालबातलका भत्ता र्विरर् गदाि देहार्का वडाहरुमा प्रथम चौमातसकमा 
बढी भत्ता र्विरर् भएकोले लाभग्राही अद्यावतधक गरी तनम्नानसुार बढी खचि लेखेको रकम 
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असूल हनुपुने रु. 
नाम जन्मतमति वडा 

नं. 
र्विरर् र्विरर् 

हनुपुने 

बढी र्विरर् 
भएको 

सजृना कुमारी ित्वा 071/4/6 
१ 

1600.00 400.00 1200.00 

अचिना कुमारी पासवान 076/5/22 1600.00 1200.00 400.00 

रगनी कुमारी पासवान 076/6/18 1600.00 800.00 800.00 

आतिक राम 071/6/23 

3 

1600.00 1200.00 400.00 

आतथक कुमार राम 071/6/13 1600.00 1200.00 400.00 

उस्ब ुकुमारी 071/4/30 1600.00 400.00 1200.00 

उस्ब ुकुमारी 071/4/30 1600.00 400.00 1200.00 

चन्दन पासवान 071/3/10 1600.00 0 1600.00 

चन्दन राम 071/5/15 1600.00 800.00 800.00 

चान्दनी कुमारी 071/6/10 1600.00 800.00 800.00 

छत्तीस पासवान 071/4/15 1600.00 400.00 1200.00 

ददनेश माझी 071/3/4 1600.00 0 1600.00 

ददपक कुमार राम 071/6/1 1600.00 1200.00 400.00 

तधरज माझी मसुहर 071/3/10 1600.00 0 1600.00 

नन्दनी कुमारी 071/3/6 1600.00 0 1600.00 

तनरज कुमार पासवान 071/6/13 1600.00 1200.00 400.00 

रुपा कुमारी राम 071/6/17 1600.00 1200.00 400.00 

रोर्हि राम 07०/1२/२४ 400.00 0 400.00 

ष्शवचरर् राम 07१/४/९ 1600.00 400.00 1200.00 

श्रीकृर् राम 071/5/०१ 1600.00 800.00 800.00 

समुन कुमारी पासवान 07१/४/१ 1600.00 400.00 1200.00 

हसनिारा खािनु 071/६/१० 1600.00 1200.00 400.00 

नरुुन नेसा 071/५/१४ 1600.00 800.00 800.00 

रागनी कुमारी 071/२/१० 1600.00 0 1600.00 

राजन्दनी कुमारी पासवान 071/३/२१ 1600.00 0 1600.00 

संदेश पासवान 071/४/४ 1600.00 400.00 1200.00 

सन्ध्र्ा कुमारी 071/४/१ 1600.00 400.00 1200.00 

सेसनन्दन पासवान 071/३/१७ 1600.00 0 1600.00 

तनरज कुमार राम 071/5/१ 1200.00 800.00 400.00 

रुपेश दास 07१/१/१० 

4 

1600.00 0 1600.00 

गोपाल र्वश्वकमाि 07६/५/६ 1600.00 1200.00 400.00 

ष्शवानी कुमारी राम 07६/६/1२ 1600.00 800.00 800.00 

सष्चन राम 07६/5/15 1600.00 1200.00 400.00 

सजुिा कुमारी राम 07६/६/९ 1600.00 800.00 800.00 

जम्मा   52,800.00 20,400.00 32,400.00  

 

32,400.00 

 र्वपद् व्र्वस्थापन  
29.  सतमति गठन- र्वपद् जोष्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा  
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प्रत्रे्क स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना सदस्र् रहेको 
स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुिपने व्र्वस्था छ। पातलकाले ऐनमा 
िोर्कएबमोष्जमको सतमति गठन गरेको पाइएन। ऐनमा िोर्कएबमोष्जम सतमति गठन गरी 
िोर्कएको काम, कििव्र् र अतधकारमा सर्क्रर् बनाउनपुदिछ। 

30.  कार्ि र्ोजना - र्वपद् जोष्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा 
र्वपद् जोष्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् 
र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिको काम, कििव्र् र अतधकारमा पररषद्/कार्िकारी/प्रदेश र्वपद् 
व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमतिबाि स्वीकृि एकीकृि क्षेरगि नीति िथा कार्िक्रम अनरुुप हनुे 
गरी स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गने, बजेि र्वतनर्ोजन गनि 
लगाउने, सबै पक्षको समन्वर् र संलग्न गराउने, र्वपद् पूवि िर्ारी िथा प्रतिकार्ि सतमति गठन 
गने, प्रभार्वि क्षेरमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोष्जम कार्ि गरे/नगरेको अनगुमन 
गने, र्वपद् सूचना प्रर्ाली र्वकास र सञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, र्वपद् घरपररवारको 
पर्हचान गने, कमिचारी क्षमिा अतभवृर्र्द्को व्र्वस्था र कार्िक्रम सर्हिको कार्िर्ोजना िर्ारी 
गरी लागू गने/गराउन सम्बन्धी व्र्वस्था छ।  

 

31.  र्वपद् व्र्वस्थापन कोष – र्वपद् जोष्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 
२३(१४) मा र्वपद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा र्वपद् व्र्वस्थापन कोष रहने र 
कोषमा रहने रकम िथा कोषको सञ् चालन सम्बन्धी व्र्वस्था सम्बष्न्धि स्थानीर् िहले बनाएको 
तनर्ममा िोर्कएबमोष्जम हनुे व्र्वस्था छ। पातलकाले तनर्ममा िोर्कएबमोष्जम खचि 
लेखेको/तनर्म बनाएको/कोष खडा गरेको छैन। ऐन िथा तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पालना 
हनुपुदिछ । 

 

32.  वार्षिक प्रतिवेदन – र्वपद् जोष्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा 
स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथिक वषिमा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको 
वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी ष्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन 
कार्िकारी सतमति समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षिक 
प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बष्न्धि सतमतिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना 
हनुपुदिछ । 

 

33.  सरकारी िथ साविजतनक जग्गा संरक्षर्, उपर्ोग िथा हक हस्िान्िरर् - स्थानीर् सरकार 
सञ् चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको 
सरकारी सामदुार्र्क िथा साविजतनक सम्पष्त्तको रेखदेख, ममिि सम्भार र संरक्षर् गनुिपने 
व्र्वस्था छ ।र्स सम्वन्धमा तनम्नानसुार देष्खएको छ: 

 

33.1.  पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको साविजतनक सम्पष्त्तको ममिि सम्भार एवं संरक्षर् गरेको/अतभलेख 
राखेको पाइएन । पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सम्पष्त्तको रेखदेख ममिि सम्भार एवं संरक्षर् 
गनुि/गराउन/ुअतभलेख राख न ुपदिछ । 

 

 • आन्िररक आर्:  
34.  पोखरी ठेक्का: सार्वक पथरा गा.र्व.स. वाडि नं.1 को १-19-3 क्षेरफल भएको पोखरी जोगेन्दर 

शाह िेली सँग प्रति र्कस्िा रु.540000.00 का दरले 2072/12/01 देष्ख 
077/12/01 सम्म ५ वषिका लातग रु.2700000.00 को सम्झौिा गरेको देष्खन्छ। 
पोखरीको बोलपर पारेको ठेकेदार जोतगन्दर शाह िेली ले माछा पोखरीको ठेक्का 
रु.2700000.00 मध्रे् पर्हलो र्कस्िा रु.540000.00 समेि रु.2000000.00 भन्दा 
बढी नक्कली सष्चव बनेर आएका धमिरोवा मगरले ठगी गरेर भागेको समेि उल्लेख गरेको छ। 
रु.2700000.00 को सम्झौिा गनुिपूवि 2071/9/9 मा पोखरी डाँक वढाँवढको सूचना 
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प्रकाशन गरेकोमा सोको सकारकिाि िथा कबोल रकम समेि खुल् न आएन सोको एकीन 
पातलकाले गनुिपदिछ। सम्झौिा अनरुुपको रु.2700000.00 मध्रे् हालसम्म कति रकम प्राप्त 
भर्ो, कति बाँकी छ सोको अतभलेख पातलकाले राखेको छैन। र्स सम्बन्धमा पातलकाबाि 
छानर्वन गरी तिनि बाँकी एर्कन गरी असलु गनुिपने देष्खएको रु. 

 

 

 

 

 

27,00,000.00 

 • गा.पा.पूषँ्जगि:  

35.  पातलकाले र्ो आतथिक वषिमा कुल १९६ विा र्ोजना कार्ािन्वर्न गने गरी 
रु.148079000.00 कार्िक्रम िथा बजेि िजुिमा गरेकोमा ४४ विा र्ोजनाको कुनैपतन 
कार्ि नगरी रु.21879000.00 बजेि तनस्कृर् राखेको छ। सम्झौिा भएका कुल र्ोजना 
१५२ विामा र्ो वषि बजेि रु.126200000.00 भएको मध्रे् रु.101599000.00 
खचि गरी रु.24601000.00 बजेि नै बाँकी राखेको छ। कार्िक्रम िथा बजेिमा भएका 
सबै र्ोजना संचालन िथा सम्पादन गनुिपनेमा सम्पन् न गनि नसक्नाको कारर् समेि पातलकाले 
उल्लेख गरेको देष्खएन। कार्िक्रम िथा बजेिमा समावेश भएका सबै र्ोजना संचालन गरी सेवा 
प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ। 

 

36.  कार्िसम्पादन जमानि: साविजतनक खररद ऐन,२०६३ को दफा १३(ढ१) मा बोलपरदािाले 
लागि अनमुान भन्दा १५ प्रतिशि सम्म कम अंक कबलु गरे कबलु रकमको ५ प्रतिशि र 
लागि अनमुानको १५ प्रतिशि भन्दा बढी घिेर कबलु गरेको अवस्थामा १५ प्रतिशि भन्दा 
जति रकमले घिी कबलु गरेको छ। सो को ५० प्रतिशि र कबलु अंकको ५ प्रतिशि थप 
गरी कार्ि सम्पादन जमानि राख्नपुने उल्लेख छ।िर देहार्का तनमािर् व्र्वसार्ीले देहार् 
बमोष्जमको कार्ि गदाि घर्ि कार्ि सम्पादन जमानि दाष्खला गरेकोले नपगु दाष्खला हनुपुने रु. 

गो.भौ.नं. 
तमति 

काम व्र्वसार्ी
को नाम 

लागि 
अनमुान 

कबोल 
रकम 

राख नपुने राखेको घिी रकम 

189-
077/3/
31 

वडामा 
सोलार 
बत्ती जडान 

इभान 
इनजी 
सोलसुन 
प्रा.तल. 

5870000.0 4613600.0 418630.0 369088.0 49542.0 

49-
077/2/
23 

वतथिङ 
सेन्िर 
तनमािर् 

बजरंग 
कन्ट्रक्सन 

3880000.0 2742334.0 414949.0 194147.0 220802.0 

  जम्मा 9,750,000. 7,355,934.0 833,579.0 563,235.0 270,344.0  

 

 

 

 

 

 

 

2,70,344.00 

 

 

37.  म्र्ाद थप: साविजतनक खररद तनर्मावली,2064 को तनर्म 120 मा सम्बष्न्धि व्र्वसार्ी, 
आपूतििकिाि, सेवाप्रदार्कले कारर् खलुाई म्र्ाद सर्कनभुन्दा २१ ददन अगावै म्र्ाद थपको 
तनवेदन ददनपुने त्र्स्िै उपतनर्म ३ मा सरुु सम्झौिा अवतध को 15 प्रतिशि सम्म अवतध थप 
गनुिपने भए बोलपर स्वीकृि गने अतधकारीले २५ प्रतिशि सम्म र्वभातगर् प्रमखुले सो भन्दा 
माथी सम्बष्न्धि मन्रालर् सष्चवले म्र्ाद थप गनि सक्ने व्र्वस्था छ। त्र्स्िै उपतनर्म ६ मा 
माथी जनुसकैु कुरा लेष्खएको भए िापतन सरुु सम्झौिाको ५० प्रतिशि भन्दा बढी म्र्ाद थप 
गनि नसर्कने व्र्वस्था छ। िर पातलकाले बोलपर स्वीकृि गने अतधकारीबाि जतिसकैु 
अवतधको समेि म्र्ाद थप गरेको तनर्म सम्मि देष्खएन। 

भौ.नं. तमति र्ोजनाको नाम शरुु अवतध म्र्ाद थप अवतध रकम 

113-
077/3/29 

बन्ध ु चौधरीको 
घरदेष्ख डसाई 
परेिाको घरसम्म 

076/11/18-
077/1/31 

077/2/1-
077/3/15 

568699.00 

143-
077/3/31 

गा.पा.सेड तनमािर् 076/3/15 
सम्म 

2 मर्हना 
586028.00 
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   जम्मा 1,154,727.00  
 • संघ सशिि पूषँ्जगि  

38.  कार्ि सम्पन् न प्रतिवेदन: साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म १२५ मा खररद 
सम्झौिामा उल्लेष्खि अवतध तभर कार्ि सम्पन् न प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ। िर 
पातलकाले सोलार लाईि तसस्िम आपूतिि गरेकोमा सोको कार्िसम्पन् न प्रतिवेदन पेश नगरेको रु. 

 

 

10,85,000.00 

39.  कर दाष्खला: आर्कर ऐन,२०५८ अनसुार कट्टी भएको  कर रकम समर्मै दाष्खला गनुिपने 
व्र्वस्था छ। िर िपष्शल बमोष्जमका गोश्वारा भौचर बाि कट्टी भएको नदेष्खएकोले सम्बष्न्धि 
राजश्व खािामा दाष्खला गरेको भौचर पेश हनुपुने रु. 

भौ.नं. तमति अतग्रम कर बहाल कर सा. स.ु कर जम्मा 
197-077/3/31 9209.00 10400.00 2070.00 21679.00 

र्वपद िथा प्र. व्र्. कोष 

13-077/3/29 
 

19208.65 

 

 

2100.00 
 

522.00 
 

21830.65 
12-077/3/29 20745.30 960.00 103.50 21808.50 
14-077/3/29 19984.05 1400.00 174.00 21558.05 
गा.पा.चाल ु
88/076/8/26 1125.00 - - 

1125.00 
जम्मा 70,272.00 14,860.00 2,869.50 88,001.20  

 

 

 

88,001.20 

 • गा.पा.चाल:ु  

40.  अथि मन्रालर् कार्िसंचालन तनदेष्शका २०७५ खचिको मापदण्ड दफा ७११५ तस न ४ मा 
िातलम केन्द्र वाहेक अन्र् तनकार्वाि गाउ पातलका स्िरमा संचातलि सवै प्रकारका िातलममा 
तनम्न वमोष्जम सरु्वधाको व्र्वस्था भएको सम्वन्धमा देष्खएका व्र्होरा तनम्न छन।् 

 

40.1.  (गो.भा.न. २५६।२०७७।३।३) ५ ददने च्र्ाउ खेति िातलम संचालन गरर 
रु.250000.00 भकु्तानी गरेकोमा सहार्क स्िरको िातलममा प्रष्शक्षक भत्ता प्रति कक्षा 
रु.६००.00 ले भकु्तानी ददनपुनेमा देहार् वमोष्जम वढी भकु्तातन गरेकोले असलु हनु ुपने रु. 

ष्शषिक भकू्तातन पाउन े कक्षा पाएको रकम नमिस अनसुार 
हनु े

वढी 

प्रष्शक्षक पाररश्रतमक राम भगि महिो ५ ७५००.00 ३०००.00 ३५००.00 

प्रष्शक्षक पाररश्रतमक गेमालाल मंडल २ ३०००.00 १२००.00 १८००.00 

प्रष्शक्षक पाररश्रतमक आमोद चौधरी १ १०००.00 ६००.00 ४००.00 

प्रष्शक्षक पाररश्रतमक रचना देव १ १६००.00 ६००.00 १०००.00 
प्रष्शक्षक पाररश्रतमक सजृा वाग्ले १ १६००.00 ६००.00 १०००.00 
प्रष्शक्षक पाररश्रतमक चन्द्रकान्ि चौधरी १ १६००.00 ६००.00 १०००.00 
प्रष्शक्षक पाररश्रतमक वर्विालामा १ १०००.00 ६००.00 ४००.00 
प्रष्शक्षक पाररश्रतमक वद्री तिमष्ल्सना १ १०००.00 ६००.00 ४००.00 
प्रष्शक्षक पाररश्रतमक प्रददप कुमार साह ३ ३०००.00 १८००.00 १२००.00 
प्रष्शक्षक पाररश्रतमक सतुनल चौधरी ३ ३०००.00 १८००.00 १२००.00 
प्रष्शक्षक पाररश्रतमक र्वन्देश्वर र्ादव २ २०००.00 १२००.00 ८००.00 
    जम्मा १२७००.00  

 

 

 

12,700.00 

 

40.2.  (गो.भौ.न.२५१-२०७७।२।२६) ७ ददने मालपोि सम्वन्धी िातलम संचालन गरी 
रु.150000.00 भकु्तानी गरेकोमा सहार्क स्िरको िातलममा प्रष्शक्षक भत्ता रु.६००.00 र 
सहभागीको  र्िार्ाि खचि वर्ढमा एकमषु्ट रु.५००.00 भकु्तानी हनुपुनेमा देहार् वमोष्जम वढी 
भकु्तातन भएकोले असलु हनु ुपने रु. 

ष्शषिक भकू्तातन पाउन े कक्षा पाएको रकम नमिस अनसुार वढी भकू्तातन 

 

 

 

 

 

३६,६००.00 
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/ददन हनुे 
प्रष्शक्षक पाररश्रतमक घरेुन्द्र ठाकुर ७ ८४००.00 ४२००.00 ४२००.00 

सहभागी भत्ता र्वतभन्न २१ जना ७ ४२७००.00 १०५००.00 ३२२००.00 
     ३६६००.00  

40.3.  (गो.भौ.न.२६०-२०७७।३।३) १ ददन ेवातल उपचार तसर्वर संचालन गरर रु.200000.00 
भकु्तानी गरेकोमा देहार् वमोष्जम वढी भकु्तातन भएकोले असलु हनु ुपने रु. 

ष्शषिक भकू्तातन पाउने कक्षा/
ददन 

पाएको 
रकम 

नमिस 
अनसुार हनुे 

वढी 

प्रष्शक्षक 
पाररश्रतमक 

समसलु हक तमर्ा १ १६००.00 ६००.00 १०००.00 

प्रष्शक्षक 
पाररश्रतमक 

र्वजर् प्रसाद चौधरी १ १६००.00 ६००.00 १०००.00 

प्रष्शक्षक 
पाररश्रतमक 

अतभसेष चौधरी १ १२००.00 ६००.00 ६००.00 

प्रष्शक्षक 
पाररश्रतमक 

सन्देश चौधरर १ १२००.00 ६००.00 ६००.00 

    जम्मा ३२००.00  

 

 

३,२००.00 

40.4.  (गो.भा.न.३१२-२०७७।३।३१) २ ददने प्र.क.अ हरुको नेितृ्व र्वकास िातलम संचालन गरर 
रु.200000.00 भकु्तानी गरेकोमा अतधकृि स्िरको िातलममा प्रष्शक्षक भत्ता रु १०००.00 
र सहभागीको  र्िार्ाि खचि वर्ढमा एकमषु्ट रु ५००.00 ले भकु्तानी गनुिपनेमा देहार् 
वमोष्जम वढी भकु्तातन भएकोले असलु हनु ुपने रु. 

ष्शषिक भकू्तातन पाउने कक्षा/
ददन 

पाएको रकम नमिस 
अनसुार हनुे 

वढी 

प्रष्शक्षक 
पाररश्रतमक 

ष्शवशंकर र्ादव ८ १२०००.0 ८०००.00 ४०००.00 

 जलमति चौधरी ४ ६०००.00 ४०००.00 २०००.00 
 रामनाथ दाश ६ ६०००.00 ६०००.00 ०.00 
सहभातग भत्ता २१ प्रअ हरु २ ४१०००.00 १०५००.00 ३०५००.0 
    जम्मा ३६५००.0  

 

 

 

 

 

३६,५००.00 

41.  स्र्तनिरी प्र्ाड खररद:÷ पातलकाले र्ो वषि गो.भौ.न.२१३-०७६।१२।२४ मा 
रु.१६९४७६.00 को २९२२ थान सेतनिरी प्र्ाड खररद गरर ७ विा र्वद्यालर्लाइ र्विरर् 
गरेको त्र्स्िै संघ सशिि चाल ुष्शषिकबाि 5568 प्र्ाकेि ष्शलबष्न्द दरभाउ परको माध्र्मबाि 
आददत्र् टे्रडि एण्ड कन्सनिबाि रु.591432.96 मा खररद गरर र्वतभन्न र्वद्यालर्का प्र.अ.लाई 
बझुाएिा पतन सम्वष्न्धि लाभग्रर्हले पाए नपाएको एर्कन हनुे गरी र्विरर्को भपािइ पेश भएन। 
मलुकु बन्दाबन्दीको अवस्थामा बास्िर्वक आवश्र्किाको पर्हचान नै नगरी खररद कार्ि 
गरेकोले अतनर्तमि देष्खएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7,60,908.96 

42.  र्पतसफ ष्शक्षक िलव:÷ र्स आतथक वषिमा पातलकाले १८ र्वद्यालर्का   ष्शक्षकलाई 
२३०१०००।०० अनदुान ददएको छ ।र्वद्यालर्लाई र्पतसफ अनदुान दददा  प्रति ष्शक्षक कति  
र्वद्यातथि पदिछन गर्ना गरेर ददने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ। 

 

43.  मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर र्वजक नभएको:÷ साविजतनक खररद तनर्मावतल २०६४ तनर्म १९(२) 
अनसुार २० हजार भन्दा माथीको खररदमा मलु्र् अतभवृर्र्द्करमा दिाि भएका फमिवाि खररद 
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गनुिपने  व्र्वस्था छ। पातलकाले  ष्ज.स.स.को वैठक आर्ोजना गनि न्रू् नमस्िे होिल संग 
सम्झौिा गरर गो भौ न १८५-२०७६।११।२२ वाि रु२१३०००.00 भकू्तातन गरेकोमा 
पान र्वन जारर गरेको हदुा अतनर्तमि देष्खएको रु. 

 

 

2,13,000.00 

44.  तबल भरपाई वेगर खचि: आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ३६(३)मा भकु्तानी 
ददँदा तबल भरपाई सर्हिको लेखा राख नपुने व्र्वस्था छ। िपष्शल बमोष्जम तबल भरपाई वेगर 
खचि लेखेकोले र्वल भरपाई पेश हनुपुने अन्र्था सम्बष्न्धि बाि असलु हनुपुने रु. 

गो भौ न तमति खचि रकम प्रमर् वेगरको खचि कैर्फर्ि 

313/2077/3/31 500000.00 440000.00 जेतनथ इजकेुशनको 
नगदद रतसद राखेको  

 जम्मा 440000.00   

 

 

4,40,000.00 

45.  पेश्की बाकँी: आतथिक कार्िर्वधी तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८० मा सरकारी कामकाजको 
तनतमत्त एक आतथिक बषिमा गएको पेश्की रकम सोही आतथिक बषिमा फछर्ौि हनु नसकेमा 
कार्ािलर् प्रमखुले त्र्सरी फछर्ौि हनु बाँकी रहेको पेश्की रकमको नाम नामेसी सर्हि के के 
बापि पेश्की गएको हो सो समेि खलुाई ष्जम्मेवारी अको आतथिक बषिमा सारी प्रमाष्र्ि गनुिपने 
र र्सरी साररएको पेश्की र्स तनर्मावली बमोष्जम फछर्ौि गनुिपने व्र्वस्था छ। पातलकाले 
तनम्न बमोष्जम र्ो बषि गएको पेश्की रु.12,98,735.84 हालसम्म फछर्ौि नगरेको हुँदा 
ष्जम्मेवारी सारी तनर्मानसुार फछर्ौि गनुिपने रु. 
तस.नं ब.उ.ष्श. पेश्की तलनेको नाम पेश्की रकम 

1 गा.पा.पूषँ्जगि लक्ष्मी नारार्र् चौधरी 90000.00 

2 

गा.पा.चाल ु
उपेन्द्र साह 300000.00 

 ओमप्रकाश चौधरी 164970.00 

3 

संघ सशिि चाल ु
अतभषेक चौधरी 300000.00 

4 दतलि जनजाति उत्थान केन्द्र 443765.84 

  जम्मा 1,298,735.84  

 

 

 

 

 

 

 

 

12,98,735.84 

46.  आ.ले.प. बेरुज ु सम्बन्धमा: आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९६ (३) मा 
कार्ािलर्ले आन्िररक लेखापरीक्षर्बाि औल्र्ाईएका बेरुज ु अष्न्िम लेखापरीक्षर् हनुभुन्दा 
अगातड नै तनर्तमि गराउनपुनेमा तनर्तमि गराई वा प्रमार् पेश गनुिपनेमा प्रमार् पेश गरी वा 
असलु उपर गनुिपनेमा असलु उपर गरी बेरुज ु लगि कट्टा गनुि गराउनपुने व्र्वस्था छ। 
पातलकाले आन्िररक लेखापरीक्षर्बाि औलं्र्ाइएको तनम्न बमोष्जमका बेरुजहुरु अष्न्िम 
लेखापरीक्षर् अवतध सम्म फर्छ्यौि भएको देष्खएन। 

 

46.1.  स्थानीर् िहका जनप्रतितनतधको सेवासरु्वधा प्रदेश काननु बमोष्जम हनुे काननुी व्र्वस्था छ िर 
गाउँपातलकाले पातलका स्िरीर् तनर्िर् गरर मेर्र उपमेर्र िथा वडा अध्र्क्षलाई मातसक रुपमा 
अतितथ संस्कार को नाममा सरु्वधा तलँदै आएकोमा सो बापिको रकम तनजहरुबाि असलु उपर 
गनुिपने रु. 

 

 

 

 

4,44,000.00 

46.2.  देहार्को िलबी गोश्वारा भौचरमा सामाष्जक सरुक्षा कर बापिको रकम दाष्खला गरेको 
नदेष्खएकोले दाष्खला गरी तनर्तमि गनुिपने रु. 

तमति गो.भौ.न. रकम 

2076/08/08 64 4258.28 

2076/08/12 67 2631.00 

2076/09/29 113 563.40 

 

 

10,785.52 
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2076/09/11 107 1182.08 

2076/08/26 84 950.76 

2076/11/12 236 1200.00 

 जम्मा 10,785.52  
46.3.  276-2077/03/10: साविजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म 85बमोष्जम एक लाख भन्दा 

बढी पाँच लाख सम्म लागि अनमुान भएको मालसामान खररद गदाि न्रू्निम िीन विा 
र्वके्रिाबाि दररेि माग गरी न्रू्निम दररेिमा उपलब्ध गराउने र्वके्रिाबाि मालसामान खररद 
गनुिपने काननुी व्र्वस्था भएिा पतन पातलकाले सो नगरी मंगलेश्वर एग्रोभेि सप्लार्सि बाि सोझै 
पश ुसम्बष्न्ध औषतध खररद गरेको पाईएकोले तनर्मसम्मि नदेष्खएको रु. 

 

 

 

 

 

1,45,849.00 

46.4.  308-2077/3/29: पातलकाको नाममा रहेको िािा समुो गाडी ममिि गदाि लागि िथा 
आवश्र्क प्रार्वतधक मूल्र्ांकन नगरी रकम भकु्तान गरेकोमा सोको कागजाि संलग्न गरर 
तनर्तमि गनुिपने रु. 

 

 

 

1,95,000.00 

46.5.  देहार्का िलबी गोश्वारा भौचरमा सामाष्जक सरुक्षा कर बापिको रकम दाष्खला गरेको 
नदेष्खएकोले दाष्खला गरी तनर्तमि गनुिपने रु. 

गो.भौ.न. रकम 

76 1442.00 

10 4296.00 

21 8399.46 

31 9993.73 

33 1442.20 

12 1439.60 

35 359.90 

53 359.90 

74 359.90 

जम्मा 28,092.69  

 

28,092.69 

46.6.  कोतभड-19 रोकथाम, पूवि िर्ारी तनर्न्रर् िथा राहि सामाग्री खररद गदाि पेश्की माफि ि खररद 
गरेकोले देष्खर्ो।र्स्िो कार्िलाई तनर्न्रर् गरी खररद गनुिपने देष्खन्छ। 

 

 • कोतभड-19 िफि :  

47.  कोतभड-१९: र्वश्वमाहामारीको रुपमा फैतलएको कोतभड-१९ लाई तनर्न्रर् िथा रोगथामको 
लातग अथि मन्रालर्को च.नं.६९४, तमति २०७६।१२।२१ को परानसुार प्रत्रे्क स्थानीर् 
िहमा “कोरोना संक्रमर् रोकथाम तनर्न्रर् र उपचार कोष” स्थापना गरी सोही कोषबाि खचि 
गनुिपने व्र्वस्था गरेको छ। र्स पातलकाले उपरोक्त अनसुारको कोष गरेको छैन। स्थानीर् 
िहको संष्चि कोषबाि र प्रदेश कोतभड कोषबाि रकम प्राप्त गरी कोषमा जम्मा नगरी खचि 
गरेको छ। 

 

47.1.  आर्–व्र्र्: पातलकाबाि प्राप्त र्ववरर् अनसुार कोतभड-१९ िफि  आम्दानी र खचि तनम्नानसुार 
रहेको छ: 

प्राप्त रकम खचि रकम 

आम्दानीको ष्शषिक रकम खचि ष्शषिक रकम 

प्रदेश सष्ञ्चि 
कोषबाि  

1000000.00 राहि र्विरर् 9135700.00 
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स्थानीर् िहको 
आफ्नै बजेि 

र्वतनर्ोजन भएको 

19000000.00 क्वारेष्न्िन होष्ल्डङ्ग 
सेन्िर तनमािर् िथा 

व्र्वस्थापन  

0 

संघीर् कोतभड 
कोषबाि 

477300.00 जनशष्क्त पररचालन 3034930.00 

 0 औषतध एवं स्वास्थर् 
उपकरर् िथा 
सामाग्री खररद 

2495380.00 

 
0 अन्र् ष्शषिकमा  4782155.00 

 
0 बाँकी मौज्दाि 1029135.00 

जम्मा 20,477,300.00 जम्मा 20,477,300.00  
47.2.  क्वारेन्िाईन व्र्वस्थापन: पातलकाले देहार्का ३ विा क्वारेन्िाईन व्र्वस्थापन गरी संचालन 

भएको देष्खन्छ। क्वारेन्िाईन संचालन िथा व्र्वस्थान बापि रु. 20,89,025.13 खचि गरेको 
छ। क्वारेष्न्िनमा रहेको बेड संखर्ा, बसेको संखर्ा िथा संचालन खचि देहार् बमोष्जम रहेको 
छ। 

क्र.
स. 

क्वारेन्िाईनको नाम बेड 
संखर्ा 

दैतनक रुपमा 
बसेको 

अतधकिम 
संखर्ा 

आषाढ मसान्ि 
सम्म क्वारेष्न्िनमा 

बस्नेको कुल 
संखर्ा 

संचालन िथा 
व्र्वस्थापन 

खचि 

 १ ने.रा.प्रा.र्व.र्विाि, नैकािोल 100 54 149 

2089025.13 २ जनिा मा.र्व. 100 54 68 

३ गडहल मा.र्व. 100 64 64 

 जम्मा 300 172 281 2089025.13 

३ विा क्वारेन्िाईन संचालन िथा व्र्वस्थापन प्रर्ोजनको खचि एकमषु्ठ रु. 20,89,025.13 

देष्खएकोले कुन क्वारेन्िाईनमा कति खचि भएको हो सो को एर्कन गनि सर्कएन।  

 

47.3. राहि सामाग्री खररद: पातलकाले राहि र्विरर्को लातग देहार्का खाद्यान् न सामाग्री ष्शलबन्दी 
दरभाउको माध्र्मबाि दररेि माग गरर वडा कार्ािलर्लाई पेश्की उपलब्ध गराएको देष्खन्छ। 
पातलकाबाि उपलब्ध दररेि वडाले  खररद गरेका छन। उक्त खाद्यान् न सामाग्रीहरु वडाहरुले 
रु.91,35,700.00 को खररद गरेको देष्खन्छ। खररद गररएका राहि सामाग्री गरु्स्िरर्कु्त 
तथए वा तथएनन, सम्बष्न्धि र्वशेषज्ञबाि गरु्स्िर परीक्षर् गराई मार र्विरर् गनुिपनेमा गरु्स्िर 
परीक्षर् नगराई र्विरर् गरेको देष्खर्ो। सामाग्री खररद गनुिपूवि र्विरर् गने घरधरुी, जनसंखर्ा 
िथा वास्िर्वक रूपमा राहि उपलब्ध गराउनै पने घरधरुी,जनसंखर्ा कति हो सो को आकँलन 
िथा र्ोजना बेगर खररद गरेको छ।  

राहि सामाग्री खररद पररमार् दर रकम 

चामल 123070 के.ष्ज. 42.50 5230475.00 

दाल  7864 के.ष्ज. 115.00 904360.00 

खाने िेल 10122 तल. 166.00 1680252.00 

ननु 4443 के.ष्ज. 20.00 88860.00 

ष्चउरा 15728 के.ष्ज. 52.00 817856.00 

ष्चतन 4443 के.ष्ज. 75.00 333225.00 

र्वर्वध खचि - - 80672.00 

 



 

20 
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 जम्मा  9,135,700.00  
47.4.  राहि सामाग्री र्विरर्: राहि सामाग्री र्विरर्को वडागि र्ववरर् तनम्न अनसुार छ: 

वडा नं लाभग्राही पररवार राहि सामाग्रीको मूल्र् 

1 677 1352640.00 

2 950 1811330.00 

3 908 1841640.00 

4 655 1308800.00 

5 655 1321760.00 

6 598 1179530.00 

जम्मा 4,443 8,815,700.00 

पातलकाले  ४ सदस्र्सम्म भएको प्रति पररवार रु.1340.00का दरले र ४ सदस्र् भन्दा बढी 
भएको प्रति पररवार रु.2140.00 का दरले राहि र्विरर् गरेकोमा बास्िर्वक राहि प्राप्त गने 
पररवारको लगि व्र्वष्स्थि गरेको छैन। लगि व्र्वष्स्थि नगरेकोले वास्िर्वक राहि पाउनेले 
मार लाभ पाए भन् न सक्ने अवस्था छैन।  

 

47.5.  जोष्खम भत्ता: पातलकाले कोरोना तनर्न्रर् िथा रोकथाम कार्िमा खर्िएका देहार् बमोष्जम 
जोष्खम भत्ता भकु्तानी गरेको देष्खर्ो।जोष्खम भत्ता र्विरर् कार्िको प्रतिवेदन राखेको 
छैन।जोष्खम भत्ता वास्िर्वक कोतभड सम्बष्न्ध कार्ि गरेकै ददनको मार भकु्तानी भएको हो भन् न 
सक्ने अवस्था छैन। 

जोष्खम भत्ता पाउनेको 
र्ववरर् 

संखर्ा भत्ताको प्रकार खचि रकम 

स्वास्थर्कमी 32 कोतभड जोष्खम 1837395.00 

प्रशासतनक कमिचारीहरु 5 कोतभड जोष्खम 356535.00 

सरुक्षाकमी 14 कोतभड जोष्खम 170000.00 

प्रार्वतधक कमिचारी 4 कोतभड जोष्खम 135000.00 

अन्र् सहर्ोगी 17 कोतभड जोष्खम 536000.00 

  जम्मा 3,034,930.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.  अनगुमन िथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू 
फर्छ्यौि गने व्र्वस्था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौि गने 
गराउने काम कििव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ। पातलकाबाि र्ो वषि 
सम्परीक्षर्को लातग अनरुोध पर पेश हनु नआएकोले सम्परीक्षर् भएको छैन। 

 

49.  संष्चि कोष िथा बेरुजकुो स्थीति: पातलकाको संष्चिकोषको र्ववरर्, बेरुज ु(र्वतनर्ोजन, राजश्व, 
धरौिी र अन्र् कारोबार) वतगिकरर् र अध्र्ावतधक बेरुजकुो स्थीति क्रमश : अनसूुची १, 
अनसूुची २ र अनसूुची ३ मा समावेश गररएको छ। 
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स्थानीर् संष्चंिकोष र्ववरर् अनसूुष्च 1 
2076/77 रु हजारमा 

  

तस.न.  स्थातनर्िह ष्जल्ला 

आर्  व्र्र् मौज्दाि 

लेखापरीक्षर् 
रकम 

बेरुज ु
रकम 

बेरुज ु
प्रतिशि 

गि वषिको 
ष्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 
वाँडफाँड 
रकम 

आन्िररक 
आर् 

अन्र् 
आर् 

जम्मा आर् 
चाल ुखचि 

पँूष्जगि 
खचि 

अन्र् 
खचि जम्मा खचि 

 

1 2 3 4 5 6(2+3+4+5) 6 7 8 9(6+7+8) 10(1+6-9) 
१ बारागढी गाउँपातलका बारा 582290 11471 1.97 67077 220406 48227 2933 22339 293905 146366 107257 34762 288385 72597 

बेरुज ुवगीकरर् (र्वतनर्ोजन, राजश्व, धरौिी र अन्र्कारोबार)  
                                                     2076/77                                                                      अनसूुची-2 

(रु हजारमा) 
 

तस.न. स्थातनर्िहको नाम ष्जल्ला 

प्रारष्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाि फर्छ्यौि बाँकी बेरुज ु बाँकी बेरुज ु
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
असलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

सैर्द्ाष्न्िक लगिी सैर्द्ाष्न्िक लगिी सैर्द्ाष्न्िक लगिी 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् 
कागजाि 
पेश 
नभएको 

ष्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको जम्मा कमिचारी अन्र्  जम्मा 

१ बारागढी गाउँपातलका बारा 49 23 11471 0 0 0 49 23 11471 3721 4851 1600 0 0 6451 855 444 1299 

                                                                   अद्यावतधक बेरुज ुष्स्थति                                                  अनसूुची-3 
                                                                2076/77                                                  (रु हजारमा) 

क्र.स. स्थातनर्िहको नाम ष्जल्ला 

गि बषि सम्मको 
वाँकी वेरुज ु समार्ोजन 

गि वषिको 
र्थाथि बेरुज ु सं प को लातग 

अनरुोध भइ 
आएको रकम 

संपरीक्षर् 
भएको रकम 

संपरीक्षर् गनि 
नतमलेको रकम 

कारवाही गनि 
बाँकी रकम 

गि वषिसम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषिको थप 
रकम 

५८ औ ँ
प्रतिवेदन 
सम्मको 
वाँकी वेरुज ु

५८ औ ँ प्रतिवेदन 
सम्मको वाकँी 
वेरुज ुमध्रे् पेश्की 

1 बारागढी गाउँपातलका बारा 22867 0 22867 0 0 0 0 22867 11471 34338 1८४४ 
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