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काठमाडौं, नेपाल  



 

 

Serving the Nation and the People 

 

 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु 
प्रर्त्नशील रहने । 

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

and integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोषको दक्षिापूर्ि उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पानि स्विन्र 
एवम ्गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने । 

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the 

public funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शििा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 

 
 

 



 

 

   



 

 

महालेखापरीक्षकको भनार्ि 
नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर्िहका सबै सरकारी 

कार्ािलर्को लेखापरीक्षर् तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्िदक्षिा, प्रभावकारीिा र और्ित्र्को आधारमा 
महालेखापरीक्षकबाट हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन जारी गनि सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको आतथिक वषि 
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 तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षिक लेखापरीक्षर् र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । 
लेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रितलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रितलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी 
र्वत्तीर्  ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका 
र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा ददएका 
सझुावहरूको कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमािर् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्ीिा, 
दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पगु्न ेअपके्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेर्हिा र 
पारदशीिा प्रबर्द्िन हनुे र्वश्वास तलर्एको छ ।  

लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षपेर् र्थाथिपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का 
ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ािप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा 
प्रभावकारीिा नआएको, बजटे अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजटे राखेको, खिि पश्चाि बजटे िथा कार्िक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषािन्िमा बढी खिि गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिि गरेको, बिि 
अनदुान र्फिाि नगरेको, र्विरर्मूखी खििको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवृर्त्त देर्खएका छन ् । त्र्सैगरी र्वकास तनमािर्िफि  र्ोजना 
प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्िहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, 
िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, 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 जनशर्क्तको कमी रहेको, कमििारी तनर्कु्ती िथा 
बढुवामा प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको 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 
पार्एको छ । स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट 
कार्िर्वतध िजुिमा हनु बाँकी रहेको पार्एको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ु उपर 
अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देर्खएन । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपर्स्थि भर्ि लेखापरीक्षर् गररएको 
तथर्ो । लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर्िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर्िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ािउन ेस्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमििारीहरू र 
लेखापरीक्षर् िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमििारीहरू सबैलार्ि धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।  

  
 

 

 (टंकमर्र् शमाि, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४ गिे महालेखापरीक्षक 
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बैजनाथ गाउँपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

२०७६/७७ 

पररिर्– स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्िकाररर्ी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संिालन गने उद्देश्र्ले र्स बैजनाथ गाउँपातलकाको स्थापना 
भएको हो । स्थानीर् सरकारले संिालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवर्द्िन गनुि र स्थानीर् 
सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शििा सतुनर्श्चि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुि बैजनाथ 
गाउँपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स गाउँपातलका अन्िगिि ८ वडा, ४२ सभा सदस्र्, १४१.४७ वगि र्कलोतमटर 
क्षेरफल िथा २९०४६ जनसंख्र्ा रहेको छ । 

स्थानीर् संर्िि कोष : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोर्जम र्स गाउँपातलकाले र्वत्तीर् 
हस्िान्िरर्बाट प्राप्त अनदुान िथा सहार्िा, आन्िररक आम्दानी र स्थानीर् सरकारबाट सञ्चालन भएको आर्ोजनाहरू समेिको 
आर्व्र्र् र्हसाबको आतथिक वषि २०७६।७७ को समग्र संर्िि कोषको संर्क्षप्त अवस्था तनम्नबमोर्जम रहेको छ। 

तस.
नं. 

आर्िफि  तस.नं
. 

व्र्र् िफि  
र्ववरर् रकम रकम र्ववरर् रकम रकम 

१ गि वषिको र्जम्मेवारी 
  

1 
िाल ुखिि 

 २९७४४५७७३.०६ 

  क) नगद  
  

  क) गाउँपातलका ९३३८४९५२.७९   

  ख) बैंक ९७६६९०७९.६५ ९७६६९०७९.६५   ख) सशिि अनदुान २०००६११४९.२७   

  

ग) धरौटी 
१६५८५५६. १६५८५५६.   

ग) प्रदेश सरकार 
हस्िार्िरर् ३९९९६७१.   

2 
राजस्व (आन्िररक आर्) 

        
    

  
क) आन्िररक राजस्व २६८०३१७८. १३६५७५६५८.४ २. पूजँीगि खिि 

  १७४७८०३६८. 

  

ख) संघीर् राजस्व 
बाँडफाँड ७४९३४३७९.९७     

क) गाउँपातलका 
१५९२३२१४९.   

  

ग) गि आवको संघीर् 
राजस्व बाडँफाँड ५४४५६००.१८     

ख) सशिि अनदुान 

४३६८१५९.   

  

घ) र्जल्ला समन्वर् सतमिी 
२७१६००००.     

ग) प्रदेश सरकार 
हस्िार्िरर् १११८००६०.   

  ङ)) वन रोर्ल्टी  १७४७८०५.     घ) अन्र्  अनदुान ०.   

  

ि) अन्र् आर्  स्रोि 
नखलेुको ४८४६९५.२५     

ङ) र्फिाि रकम  

  १५३६८२९३.७३ 

3 

र्वत्तीर् हस्िान्िरर् 

      

 १. संघीर् सशिि अनदुान 
िाल ुिफि को र्फिाि ११९४८०२४.७३   

  

क)र्वत्तीर् समानीकरर् 
अनदुान 

१५५४०००००. ३७१७७७३३३.   

२.  प्रदेश सरकारको 
सशिि अनदुान पूजीगि 
र्फिाि २०९७४६.   

  

ख) सशिि अनदुान 

२१६३७७३३३.     

३. प्रदेश सरकारको र्वशेष 
अनदुान िालकुो र्फिाि ३२९.   

  

ग) समपूरक अनदुान 

०.     

४. प्रदेश सरकारको र्वशेष 
अनदुान पूजतगि को र्फिाि ३२१०१९४.   

  घ)) अन्र्  अनदुान ०.       
    

4 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
अनदुान   २९५३६९८७.२३ ३. 

र्वत्तीर् व्र्वस्था भकु्तानी 
    

  

क)र्वत्तीर् समानीकरर् 
अनदुान ४७६५०००.     

क) ऋर् भकु्तानी 
 0   
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  ख) सशिि अनदुान ८००००००.     ख) ब्र्ाज भकु्तानी 
 0   

  ग) समपूरक अनदुान ०.     ग) अन्र् भकु्तानी 
 0   

  घ) र्वशेष अनदुान १०६०००००.   ४. लगानी  
    

  ङ) सवारी साधन कर ५९९२१८.     ऋर् लगानी  
 0   

  

ि) मालमोि रर्जषे्टशन 
शलु्क ५५७२७६९.२३     

शेर्र लगानी 
 0   

  छ)अन्र् अनदुान 
      अन्र् लगानी  

 0   

5 
अन्िर स्थानीर् िहबाट प्राप्त  

 0   ५. धरौटी र्फिाि १९६१२२. १९६१२२. 

6 
र्वत्तीर् व्र्वस्था प्रातप्त 

    ६. कोष खिि  
    

  

क) ऋर् प्रातप्त  

 0     

क) प्रकोप व्र्वस्थापन 
कोष खािा खिि २५६०००६७.६६ ३९११७७३१.६६ 

  ख) साँवा प्रातप्त 
 0    

ख) तबभाज्र् कोष खािा १३५१७६६४  

  ग) ब्र्ाज प्रातप्त 
 0   ७. मौज्दाि 

  १५७३५७४८३.१७ 

  घ) अन्र् प्रातप्त 
 0     क) नगद मौज्दाि .  १४७५३७१४६.५२ 

7 

र्वतभन्न कोषिफि को आर् 

 0     

ख) बैंक मौज्दाि (संर्न्िि 
कोष) ११२४५६१९८.०३   

  

क) प्रकोप व्र्वस्थापन 
कोष खािा ३०२८६२१२.३४ ४३८०३८७६.३४   

ग) बैंक मौज्दाि (िाल ु
खािा) २५१२५६९९.४९   

 

ख) तबभाज्र् कोष ष खािा 
१३५१७६६४.     

घ) बैंक मौज्दाि (पूर्जगि 
खािा) ९९५५२४९.   

8 

जनसहभातगिा (नगद) 
 0     

ङ) बैक मौज्दाि (धरौटी 
कोष) ५१२८५६७.   

9 

र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त 
रकम       

ि) बैक मौज्दाि (प्रकोप 
व्र्वस्थापन कोष) ४६९१७६९.६५   

10 
धरौटी आर् ३६६६१३३. ३६६६१३३. ८. अन्र् र्वर्वध व्र्र् 

  १५२७५०३२६. 

11 

लगानीको साँँँवा र्फिाि 
 0     

क) जेष्ठ नागररक दीघि 
सेवा सम्मान कार्िक्रम १३१०४१६००.   

12 

अन्र् र्वर्वध आर् 

      

ख) स्थानीर् पवुािधार 
र्वकास साझेदारी कार्िक्रम १४८३००००.   

13 

क) जेष्ठ नागररक दीघि 
सेवा सम्मान कार्िक्रम १३१०४१६००.     

ग) गररवसं्रग र्वश्वश्वर 
कार्िक्रम ४८०५६२.   

  

ख) स्थानीर् पवुािधार 
र्वकास साझेदारी कार्िक्रम १४८३००००.     

घ) रार्ष्टर् पररिर् िथा 
पन्जीकरर् र्वभाग १२२०९९०.   

  

ग) गररवसं्रग र्वश्वशे्वर 
कार्िक्रम ४८०५६२.     

ङ) कृर्ष उत्पादनखाद्य िथा 
पोषर् कार्िक्रम २१७९५००.   

  

घ) रार्िर् पररिर् िथा 
पन्जीकरर् र्वभाग 

१२२०९९०.     

ि) सामार्जक सरुक्ष िथा 
संरक्षर् (जषे्ठ नागररक 
समेि) २९९७६७४.   

  

ङ) कृर्ष उत्पादनखाद्य िथा 
पोषर् कार्िक्रम २१७९५००.   ९. 

अन्र् र्वर्वध दार्र्त्व बाकी 
(िेक साट्न  बाँकी -१९४५७१. -१९४५७१. 

  

ि) सामार्जक सरुक्ष िथा 
संरक्षर् (जषे्ठ नागररक 
समेि) २९९७६७४. १५२७५०३२६. १०. 

गि आ ब को सामार्जक 
सरुक्षा वापिको रकम 
र्फिाि ५०२२००. ५०२२००. 

  

  

      

गि आ ब को दार्र्त्व 
रकम  र्फिाि ११४२२३. ११४२२३. 

  जम्मा  ८३७४३७९४९.६२ ८३७४३७९४९.६२   
  ८३७४३७९४९.६२ ८३७४३७९४९.६२ 
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कार्ािलर्को नामM बैजनाथ गाउँपातलकाको कार्ािलर् आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
 

लेखापरीक्षर्मा पेश भएको से्रस्िा िथा आतथिक कारोबारहरूको जोर्खम र्वश्लषेर्, लेखापरीक्षर् नीति, 

मापदण्ड, व्र्वस्थापन प्रतितनतधत्व पर, लेखापरीक्षर् मागिदशिन, व्र्वसार्र्क लेखापरीक्षर्का असल 
अभ्र्ासको आधारमा िर्ार गररएको स्वीकृि लेखापरीक्षर् र्ोजना, कार्िक्रम र लेखापरीक्षर्को र्वतध 
अनसुार लेखापरीक्षर् सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी लेखापरीक्षर्को तनष्कषि सर्हि 
प्रतिवेदन जारी गनुि हो भने आतथिक कारोबार र र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िाको र्जम्मेवारी व्र्वस्थापन 
पक्षको रहेको छ । उक्त आधारमा लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी देर्खएका व्र्होराहरू उपर तमति 
२०७८।१।१४ मा व्र्वस्थापनसँग छलफल गरी कार्म भएका व्र्होराहरू तनम्न अनसुार छन ्:  

 

 

र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर् 

 

1  र्वत्तीर् र्ववरर्– स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषिको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषिको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई 
आतथिक वषि कार्म गरी आर् र व्र्र्को र्हसाब राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोर्कए 
अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रर्ालीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्स 
सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ्।  

• स्थानीर् िहले संर्िि कोषमा गि र्वगिको बाँकी र्स वषि प्राप्त रकम र संर्िि कोषबाट भएको 
खिि स्पष्ट देर्खने गरी खािा राखेको छैन ।सर्ञ्चि कोषको कारोवारको लेखा अध्र्ावतधक गरी 
कारोवारलाई पारदशी बनाउन आवश्र्क देर्खन्छ । 

• स्थानीर् िहको असार मसान्िको बैंक मौज्दाि र से्रस्िाको मौज्दाि रु. ५४५२३१ ले फरक 
देर्खएको छ ।गाँउपातलकाले बैंक समार्ोजन र्हसाब अनसुार िेक साट्न वाँकी रहेको कारर् पेश 
गरेको छ ।  

• लेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी र्किाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारर् स्थानीर् 
िहले पेश गरेको आर्–व्र्र् र्ववरर् र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

• कतिपर् सम्बर्न्धि आतथिक कारोबारहरूको गोश्वरा भौिर बजेट शीषिकगि बैंक नगदी र्किाबमा 
नजनाएकाले से्रस्िा अनसुार बैंक मैज्दाि ऋर्ात्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका सबै खािाहरूको 
एकमषु्ट र्हसाब गदाि मौज्दाि ऋर्ात्मक नरहेको अवस्था छ । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरर् गरे 
बमोर्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खिि शीषिक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुिपने िथा 
तनर्म ७६(२) मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोर्जमको ढाँिामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था 
गरेकोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS 

based ढाँिामा प्रतिवेदन लेखापरीक्षर्मा पेश भएन । 

• सर्ञ्चि कोषको िौमातसक र्ववरर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७६(५) मा 
पातलकाले स्थानीर् सर्ञ्चि कोषमा भएको आर्व्र्र्को िौमातसक शीषिगि र्ववरर् िर्ार गरी संघीर् 
अथि मन्रालर्, प्रदेश अथि मन्रालर्, मन्रालर् िथा रार्िर् प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोगमा 
पठाउनपुने व्र्वस्था रहेको छ।गाउँपातलकाले र्ो वषि सर्ञ्चि कोषको िौमातसक र्हसाब िालकु 
तनकार्मा पठाएको देर्खएन। िहगि अनगुमन व्र्वस्थालाई र्क्रर्ाशील बनाउन कानून बमोर्जमका 
र्ववरर्हरू िालकु तनकार्हरूमा पठाउन ुपदिछ । 
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त्र्सैले िोकेबमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरू िथा खािाहरू अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्िर्वक र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ । 

2  बैक र्हसाब तमलान नगरेको– स्थानीर् िह सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को तसफाररशमा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढाँिामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक रुपमा से्रस्िा 
र बैंक खािाको र्हसाब तमलान र्वबरर् िर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको 
देहार्बमोर्जमको खािाको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् तनम्नानसुार फरक पनि 
गएकोले बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार गरी र्कीन गनपुने रु. 

564231.00  

तस.नं. खािाको नाम से्रस्िा अनसुार बाकँी 
बैंक स्टेटमेण्ट अनसुार 

बाँकी 
र्हसाब तमलान 

रकम 
फरक 

1 संर्िि कोष 111,918,597.03 112,456,198.03   -537,601.00 

2 र्वपद व्र्वस्थापन 4,686,144.68 4,712,774.68   -26,630.00 

3 कमििारी कल्र्ार् कोष   0.00   0.00 

4 परु्जगि खािा 6,699,692.00 9,955,249.00 -3,255,557.00 0.00 

5 िाल ुखािा 28,183,206.16 25,125,699.49 3,057,506.67 0.00 

^ धरौटी खािा 5,128,567.00 5,128,567.00   0.00 

  जम्मा 
313,232,413.74 314,756,976.40 -198,050.33 -564,231.00   

3  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीीः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक 
तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरी लाग ु गनुिपनेमा लाग ु गरेको पार्एन। र्स सम्बन्धमा देर्खएका अन्र् 
व्र्होराहरू िपर्शल वमोर्जम रहेका छन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिू 
िथर्ांक संकलन,अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपनेमा गरेको पार्एन ।  

• पातलकाले एक आतथिक वषि तभर भएको आतथिक कारोवारको अनसुिुी 14 वमोर्जमको ढाँिामा 
वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पार्एन ।  

• स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आतथिक वषिमा खिि हनु 
नसकी बाँकी रहेको रकम आतथिक वषिको अन्िमा स्थानीर् िहको संर्िि कोषमा ट्रान्सफर 
गनुिपनिमा आतथिक वषि समाप्त भए पश्चाि ् िाल ु खिि खािामा पुँजीगि खिि खािा रु. 
९९५५२४९.०० िाल ु खिि खािाबाट रु. २५१२५६९९.४९ समेि गरी जम्मा रु. 
३५०८०९४८.४९ तमति २०७७।४।२० र २२ गिे मूल संर्िि कोषमा ट्रान्सफर गरेको  
छ । 

• पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पार्एन । साथै पातलकाबाट र्स वषि 
संिातलि कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ािन्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षिक कार्िक्रम 
अनसुारको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको पार्एन।  

• कार्ािलर्को शे्रष्िा र बैंक बीिको र्हसाब फरक परे वा नपरेको सम्बन्धमा बैंक र्हसाब तमलान 
र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् र्हसाब तमलान भए नभएको सम्बन्धमा र्कीन गनि सर्कएन । 

• अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खिि संरिना 
िर्ार गनुिपनेमा पातलकाले सो बमोर्जमको मध्र्कालीन खििको संरिना िर्ार गरेको पार्एन ।  

• स्थानीर् िह संिालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशीः स्थानीर् राजस्व 
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परामशि सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधािरर् सतमति र बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा 
सतमति गठन गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले उक्त सतमतिहरू गठन गरेको पार्एन ।  

• र्वषर्गि क्षेरमा संिालन हनुे कार्िक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफि  बढी 
केन्द्रीि भई र्विर्मरु्ख रहेको पार्र्ो।   

• पातलकाले र्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरर् िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी 
वडा कार्ािलर् िथा र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको पार्र्ो  

• वडा कार्ािलर्मा रहेका र्जन्सी सामान अतभलेख पातलकाको मूल र्जन्सी खािामा अध्र्ावतधक 
गरेको पार्एन । 

• साना िथा ठुला सवै तनमािर् कार्िको नापी र्किाव कम््रू्टरबाट िर्ार गररएको लजुर्शटमा भरी 
भकु्तानीको लेखासाथ राख्न ेगरेको छ । कतिपर् तनमािर् कार्िलाई थप तनरन्िरिा ददन वा अन्र् 
कारर्ले पतछ पतन पनुरावलोकन गनि पने भएकोले आवश्र्क परेको समर्मा उपलब्ध हनु सक्न े
गरी संस्थागि स्मतृिको लातग तडर्जटार्ज गरी वा अन्र् िवरले सरुर्क्षि राख्न आवश्र्क  
देर्खन्छ ।  

• अतधकांश सडक िथा कुलो÷नहर तनमािर् िथा ममििमा सो स्थानको िेनेज नं. उल्लेख गने 
नगरेबाट एकै कार्िको लातग दोहोरो भकु्तानी हनु सक्ने र तनमािर्स्थलको अनगुमन तनरीक्षर्मा 
दिर्वधा हनुे भएकोले जनुसकैु समर्मा पतन तनमािर्स्थलको पर्हिान हनुे गरी िेनेज लगार्िका 
संकेिहरूलाई अतनवार्ि गनुिपदिछ । 

• जनुसकैु तनमािर्कार्ि, मालसामान, परामशि सेवा वा अन्र् सेवा खररदको लातग लागि अनमुान 
िर्ार गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ािलर्ले तनमािर् िथा सेवा सम्बन्धी कार्िको लागि अनमुान 
िर्ार गरेको भए िापतन लागि अनमुान वेगर फतनििर, कार्ािलर् सामान, कम््रू्टर आदद खररद 
गरेको देर्खन्छ । 

• र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि 
पनेमा गरेको पार्एन ।  

• मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६क अनसुार ठेक्का सम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानाकारी सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददई आतथिक वषिको अन्िमा 
मार ददर्एको िथा र् टीतडएस नगरेको । 

• कार्ािलर्ले उद्देश्र् प्रातप्तमा आर्पने सम्भार्वि जोर्खमहरू पर्हिान गरी तनराकरर्को प्रर्ास 
गरेको अतभलेख नराखेको । 

• कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगेु वा नपगेुको जाँि गरी रतसद र्वल भपािर्हरूमा तसलतसलेवार 
नम्वर रार्ख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमििारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई 
दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पार्एन । 

• साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ र ८ खररद अनसुार गरुुर्ोजना र वार्षिक 
खररद र्ोजना िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पार्एन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमोर्जम आतथिक वषि शरुु हनुभुन्दा पन्र 
ददन अगावै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािर् सामग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अन्र् 
महशलुको स्थानीर् न्रू्निम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पार्एन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ (२) अनसुार साविजतनक खररद 
तनर्मावली वनाई लाग ुगनि सक्ने व्र्वस्था भएकोमा वनाएको पार्एन ।  

• साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार र्स वषि कार्िसम्पन्न भएका 
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आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरू उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुिपनेमा गरेको पार्एन । 

• संस्था दिाि ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार पातलकाबाट संिालन भएका र्वतभन्न र्ोजना 
तनमािर् गनि गठन गरेका उपभोक्ता सतमति उक्त ऐनको व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनुे गरी 
दिाि गरेको पार्एन ।  

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूिना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्िसम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको साविजतनक 
सनुवुाई र साविजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ि गनुि गराउन ु पनेमा अतधकांशिीः पालना भएको 
पार्एन। 

• वािावरर् संरक्षर्को एकीकृि दीघिकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको । 
• पातलकाको र्वकास तनमािर् व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क प्रार्वतधक िथा 

प्रशासतनक कमििारीको ६० जनाको दरबन्दी रहेकोमा ३२ मार पदपूतिि भएको पार्र्ो । 

• सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनर्मावली, २०६५ को तनर्म १४ अनसुार नागररक 
वडापरमा उल्लेर्खि सेवाहरूको कार्ािन्वर्न र्स्थति अनगुमन गनि अनगुमन संर्न्र िर् गरेको 
पार्एन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ वमोर्जम कार्ि र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पार्एन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ वमोर्जम िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएर मार 
िलव भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले कमिािरीहरूको िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी रू. 
१०४२७७२९.९० िलब खिि लेखेको पार्र्ो ।िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्कीन 
हनु सकेन । 

• मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथिक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा थप 
स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम र्स पातलका िथा पातलकामा समार्हि भएका 
सार्वकका गाउँ र्वकास सतमति िथा नगरपातलकाको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुज ुअतभलेख 
समार्ोजन भएको पातलकामा कार्म गरी तनर्मानसुार पेश्की फछ्र्र्ौट िथा बेरुज ुसम्परीक्षर् 
कार्ि गनुिपनेमा र्स पातलकामा समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ािलर्को बेरुजू लगि 
िथा सम्परीक्षर्को अतभलेख पातलकाले र्कीन गरी अध्र्ावतधक नगरेकोले पातलकाले उक्त 
व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

 िसथि पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोर्कए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् बनार् सेवा 
प्रवाह सदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

4  सम्पर्त्त हस्िान्िरर् : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ अनसुार 
र्वषर्गि कार्ािलर्को िल अिल सम्पर्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ािलर्हरू समार्हि भएका 
पातलकामा स्विीः हस्िान्िरर् हनुे व्र्वस्था छ  । र्सरी हस्िान्िरर् हनुे सम्पूर्ि सम्पर्त्तको अतभलेख 
िथा र्जन्सी लगि खािा २०७५ असार मसान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार गरी प्रतिबेदन िर्ार गनुिपने 
व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि िर्ार नगरेको, कम््र्टुर, 

ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्र् फतनििर जस्िा मूल्र्वान सामानहरू र्जम्मेवारी सारेको 
पार्एन । र्सरी र्जन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा र्जन्सी मालसामानहरू हराउने र र्हनातमना 
हनु सक्ने हुँदा खररद गररएका मालसामानहरूको प्रकृति अनसुार सम्बर्न्धि र्जन्सी खािामा आम्दानी 
जनाई र्जन्सी खािा अद्याबतधक गनुिपदिछ । 
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बजेट िथा कार्िक्रम  

 

5  बजेट पेश, पाररि र अर्ख्िर्ारी- स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् िहले 
आगामी आतथिक वषिको राजस्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे 
तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि गनुिपने 
व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका 
प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खिि गने अर्ख्िर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स 
स्थानीर् िहमा उपाध्र्क्ष श्री शारदा रेग्मी (र्वस्वकमाि)ले तमति २०७६।३।९ गिे रु. ५८ करोड 
१० लाख ५९ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।३।२९ गिे पाररि भएको छ 
।र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७६।४।४ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खिि गने 
अर्ख्िर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ ।  

 

6  बजेट सीमा तनधािरर् सतमति :स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम 
पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् 
आर्को प्रक्षेपर् िथा सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र बजेट सीमा तनधािरर् गनि ७ सदस्र्ीर् स्रोि 
अनमुान िथा बजेट सीमा तनधािरर् सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षेपर्, 

साधनको सन्ितुलि र्विरर्को खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेरगि सीमा तनधािरर्, बजेट िथा 
कार्िक्रमको प्रथतमकीकरर्, र्वषर्क्षेरगि बजेट िजुिमा मागिदशिन िर् गनुिपने जस्िा कार्िहरू फागनु 
मर्हनातभर सम्पन्न गरी सक्नपुने र बजेट प्रक्षेपर् गदाि बजेट वषिपतछको थप दईु वषिको समेि प्रक्षेपर् 
िर्ार गनुिका साथै िर्ार भएको आगामी आतथिक वषिको बजेट सीमा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिले िैि 
१५ गिेतभर पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा वडा सतमतिलाई उपलब्ध गराउनपुने काननुी व्र्वस्था 
रहेकोमा पातलकाले सतमतिको गठन गरेको छैन । ऐनमा व्र्वस्था भएअनसुार बजेट सीमालगार्ि 
क्षेरगि र्वषर् समेटी बजेट प्रक्षेपर् सम्बन्धी तनर्म िथा कार्िर्वतध िजुिमा एवं सोको पालनामा 
सम्बर्न्धि पदातधकारीको ध्र्ान जानपुदिछ ।  

 

7  बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ 
सदस्र्ीर् बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सतमति गठन गरी आगामी वषिको नीति िथा कार्िक्रम, बजेट 
िथा कार्िक्रम, कार्िक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर् क्षेरगि कार्िक्रम, र्ोजना िथा कार्िक्रममा दोहोरोपना 
हनु नददई आपसी िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुिपने ब्र्वस्था अनसुार सतमति गठन गरेको 
भएिा पतन आगामी आतथिक वषिको नीति िथा कार्िक्रम, कार्िक्रमको प्राथतमकीकरर्, कार्िक्रमबीि 
पररपूरकिा कार्म गरेको समेि नदेर्खएकाले बजेट िजुिमा गदाि ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा 
ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

8  नीति िथा मागिदशिनीः गाउँपातलकाको आ.व. २०७६।०७७ को नीति िथा मागिदशिन २०७६ असार 
९ गिे गाँउसभामा प्रस्ििु गररएकोमा उक्त नीति िथा मागिदशिनमा प्रस्ििु भएका र्वषर्वस्िहुरू मध्रे् 
कतिपर् व्र्होराहरू र्स आतथिक वषिमा कार्ािन्वर्न गरेको पार्एन । गाउँसभामा प्रस्ििु नीति िथा 
मागि दशिनमा उल्लेर्खि व्र्होराहरूको कार्ािन्र्नको लातग गाँउपातलकाले आवश्र्क पहल गनुि पने 
देर्खन्छ । नीति िथा मागिदशिनमा उल्लेख भएका व्र्होराहरू कार्ािन्वर्न नभएका उदाहरर् देहार् 
अनसुार छनी्ः 
• कार्िसम्पादनका आधारमा कमििारीलाई प्रोत्साहन गने नीति अवलम्बन गररनेछ । आवश्र्क पने 

कमििारीहरूको भनाि करारमा तलनप्रितलि ऐन तनर्म र कानून अनसुार गने ।  

• कृर्ष पशपुालन पर्िटन घरेल ुिथा साना उद्योग र सहकारी माफि ि आतथिक सम्बरृ्र्द्को लागी ढोका 

 

https://baijanathmun.gov.np/content/%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE
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खोतलने भएकोले सो सम्बन्धी उद्यमर्शलिा लगानीमैरी वािावरर् िर्ार गदै स्वरोजगार बनाउँदै 
बेरोजगारको समस्र्ा समाधान गने । 

• कमििारी र जनप्रतितनतध को क्षमिा अतभवृर्र्द् लातग िातलममा र्वशेष जोड ददने ।  सो कार्िको 
गैरसरकारी संघसंस्थासँग सहकार्िमा अर्घ बढाउने । 

• पातलका स्िरीर् गौरवका आर्ोजनाहरू संिालन गररने ।  

• साविजतनक स्थलहरूमा वृक्षारोपर्का लातग अतनवार्ि तबरुवा उत्पादन गने । 

नीति िथा मागि दशिनको कार्ािन्वर्न हनु ुपदिछ । 
9  र्ोजनाहरू कार्ािन्वर्न नभएकोीः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आगामी 

आतथिक वषिको राजस्व र व्र्र् (बजेट) को अनमुान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार दश 
गिेतभर सभामा पेश गनुिपने र सभाले कार्िपातलकाबाट पेश गरेको बजेट मातथ छलफल गरी आषाढ 
मसान्ितभर पाररि गररसक्नपुने व्र्वस्था छ । पातलकाले आतथिक वषि २०७६।७७ को लातग रू. 
५८ करोड १० लाख ५९ हजारको बजेट पाररि गरेको छ । बजेटमा समावेश भएका कुल २८१ 

बटा र्ोजनाहरू मध्रे् र्स वषि ६२ वटा र्ोजनाहरू कार्ािन्वर्न गरेको पार्एन । कार्ािन्वर्न नभएका 
रू. १० लाख भन्दा मातथका र्ोजनाहरू देहार् अनसुार छन ्। 

 

 

क्र स कार्िक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाकलापको नाम र्वतनर्ोजन 

१ कृर्ष फमिहरूलाई अनदुान प्रदान गने   १०,०० 

२ खानेपानी/स्वच्छिा सम्बन्धी र्वर्वध कार्िक्रम संिालन गने   १०,०० 

३ गनुापरु  देर्ख रामपरु हदैु गडरी सम्म बाटो  १५,०० 

४ घरेल ुिथा साना उद्योग सम्बर्न्ध र्वर्वध कार्िक्रम   १०,०० 

५ जनिा संग जन प्रतितनतध कार्िक्रम   १०,०० 

६ डी र्प आर   ३५,०० 

७ प्रोफार्ल तनमािर्   १०,०० 

८ फोहोर मैला व्र्वस्थापन कार्िक्रम   १५,७० 

९ बधशाला कोहलपरुको लातग   १०,०० 

१० बहमुखुी क्र्ाम्पस संिालनको लातग   ५०,०० 

११ तब र्प मेमोररर्ल महार्ज्ञबाट प्राप्त रकममा ५०।५० प्रतिसि साझेदारी  १६,०० 

१२ मकैबारी देर्ख पहाडीपरु हदैु जब्दहवा तडउर्ा सम्मको सडक कालोपरे   १,५०,०० 

१३ 

रत्न राजमागि देर्ख रिन बढुाको घर हदैु जनजागरर् आधारभूि तबद्यालर् 
सम्म कालोपरे   ३०,०० 

१४ र्वतभन्न फमिहरूमा अनदुान   १०,०० 

१५ सफ्टवेर्र खररद िथा संिालन   २०,०० 

१६ होम पार्प िथा र्वधिु िार र पोल खररद   १५,०० 

१७ रत्नराजमागि देर्ख रारा आधारभिू र्वद्यालर् सम्म सडक कालोपरे गने   २०,०० 

१८ रार्जपरु मानखोला ट्टबन्धन तनमािर्    १०,०० 

१९ र्ज गाउ ८९ न. देखी दर्क्षर् लाईन जाने बाटो स्िरउन्निी ।    १०,०० 

२० कृर्ष तसंिार्का लातग बोररङ पार्प तबिरर्  गने   १२,०० 
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२१ र्वद्यालर् भौतिक पवुािधार तनमािर् अनदुान   १५,५८ 

२२ र्वद्यालर् भौतिक पवुािधार तनमािर् अनदुान   २७,६९   

कार्ािलर्को भनार्ीः कोतभड १९ महामारीको कारर् उपरोक्त र्ोजनाहरू कार्ािन्वर्न गनि नसर्कएको 
कार्ािलर्को भनार् रहेको छ । 

 

10  िौमातसक पूजँीगि खििीः आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम स्वीकृि 
भएको कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम िौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुिपने र िौमातसक 
कार्िलक्ष्र् िथा कर्िक्रम बमोर्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपने व्र्वस्था छ 
। कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार िौमातसक खििको र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । 
वषािन्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने देर्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था 
अनरुुप आषाढमा खिि गने पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुिपदिछ । 

बजेट उपर्शषिक कुल खिि 
िौमातसक खिि 

प्रथम िौमातसक दोस्रो िौमातसक िेश्रो िौमातसक आषाढ मर्हना 
िाल ुखिििफि  297446 108353 26560 162533 54691 

पूजँीगि खिििफि  174780 15917 38309 120654 67760 

जम्मा 472226 124270 64869 283187 122451 

प्रतिशि   26.32 13.74 59.97 25.93 

पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार वार्षिक रु.  ४७ करोड २२ लाख २६ हजार कूल खिि 
भएकोमा प्रथम िौमातसकमा रु.१२ करोड २४ लाख ७० हजार २६.३२ प्रतिशि, दोश्रो िौमातसकमा 
रु.६ करोड ४८ लाख ६९ हजार अथािि १३.७४ प्रतिशि र िेश्रो िौमातसकमा रु.२८ करोड ३१ 
लाख ८७ अथािि ५९.९७ प्रतिशि खिि गरेको देर्खएको छ। र्सरी नै असार मर्हनामा मार रु.१२ 
करोड २४ लाख ५१ हजार अथािि २५.९३ प्रतिशि खिि देर्खनलेु आषाढमा आएर खििको िाप 
बढेको देर्खएकाले सन्ितुलि खिि ब्र्वस्थापन भएको देर्खएन । स्वीकृि कार्िक्रम अनसुार िौमातसक 
रुपमा सन्ितुलि खिि हनुे गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गररनपुदिछ । 

 

11  क्षरेगि बजेट र खििको र्स्थतिीः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि 
रुपमा समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खिि गनुिपने हनु्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को 
क्षेरगि बजेट र खििको र्स्थति देहार्अनसुार रहेको देर्खन्छ । 

मुख्यक्षेत्र वार्षिकवजेट खर्िरकम कुल खर्ि मध्ये 
प्रतिशि 

आतथिक र्वकास ४०३१०७५४.०० २२५८२९३१.०० 
5.88 

सामार्जक क्षेर ३२१५१२४००.०० २१६६४२०२८.५० 
56.45 

पूवािधार र्वकास क्षेर १४४९३३५१९.६५ ५६०४८६०६.०० 
14.61 

सशुासन िथा अन्िसिम्बर्न्धि क्षेर १६६२४१९४.०० १०२४३०३२.०० 
2.67 

कार्िसञ्चालन िथा प्रशासतनक खिि १३९०४७३०६.०० ७८२३६५५९.७३ 
20.39 

जम्मा ६६२४२८१७४.०० ३८३७५३१५७.०० 
100.00 

 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् सामार्जक क्षेरमा सबैभन्दा बढी 
५६.४५ प्रतिशि र सबै भन्दा घटी सशुासन िथा अन्िसिम्बर्न्धि क्षेरमा २.६७ प्रतिशिबजेट 
र्वतनर्ोजन गरेको छ । 
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12  खिि तबश्लषेर्ीः पातलकाले र्स बषि कुल आर्न्िरक आर्बाट रु. २ करोड ६८ लाख ३ हजार गि 
वषिको मौज्दाि रू. ९ करोड ७६ लाख ६९ हजार र अनदुानबाट रु. ४० करोड १३ लाख १४ र 
अन्िर सरकारी अर्ख्िर्ारीबाट रू. १० करोड ९७ लाख ७३ हजार समेि रू.६३ करोड ५५ लाख 
५९ हजार आम्दानी भएकोमा िाल ुिफि  रु. २९ करोड ७४ लाख ४६ हजार र पूजँीगि िफि  रु. 
१७ करोड ४७ लाख ८० हजार समेि रु. ४७ करोड २२ लाख २६ हजार खिि भएको छ। खिि 
मध्रे् आन्िररक आर्को मार र्हस्सा ५.६८ प्रतिशि रहेको छ । र्स बषि पदातधकारी सतुबधामा रू. 
५४ लाख १ हजार खिि भएको छ जनु आन्िररक आर्को २४.२५ प्रतिशि रहेको छ । 
पातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६३ प्रतिशि िाल ु र ३७ 
प्रतिशिमार पूँजीगि तनमािर्मा खिि भएको देर्खन्छ । र्सबाट पातलकाहरूले र्वकास तनमािर् कार्िक्रम 
संिालनमा न्रू्न खिि गरी प्रशासतनक कार्िमा बढी खिि गरेको देर्खन्छ । प्रशासतनक खिि तनर्न्रर् 
गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा र्वकास तनमािर्मा पररिालन गररनपुदिछ । 

 

13  लक्ष्र् प्रगति : कार्ािलर्ले िौमातसक र वार्षिक स्िरक प्रगति र्ववरर् बनाई पेश गनुिपनेमा कार्ािलर्ले 
सञ्चालन गरेका स्थानीर् स्िर, र्जल्ला िथा केन्द्रीर् स्िरका र्ोजनाको तनर्म बमोर्जमको ढाँिामा 
िौमातसक प्रगति र्ववरर् िर्ार गरेको देर्खएन । बजेट खिि गने िथा खििको िोर्कएको ढाँिामा 
वार्षिक प्रगति िर्ार नगने पदातधकारीलार्ि र्जम्मेवार बनाउन ुपदिछ । बजेट खििको आधारमा देहार् 
अनसुार प्रगति भएको र्ववरर् पेश भएको छ ।   

 

 

कार्िक्रम/र्ोजना कुल कार्िक्रम 

वार्षिक प्रगति र्स्थति 

शून्र् प्रगति 

२५%सम्म 
प्रगति 

५०% सम्म 
प्रगति 

७५% सम्म प्रगति 

कार्िक्रम संख्र्ा ३९७ ८५ २० ३७ ४५ 

 

 

 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार गाउँपातलकाले लक्ष्र् प्रगति र्ववरर् िर्ार गनुि पने 
व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले र्जल्ला स्िरीर् िथा केन्द्र स्िरीर् आर्ोजना कुल ३९७ वटा कार्िक्रम 
सञ्चालन गरेका मध्रे् सबै आर्ोजनाको उपर्ुिक्त ऐन बमोर्जमको ढाँिामा प्रगति र्ववरर् िर्ार गरेको 
देर्खएन । ऐन बमोर्जमको ढाँिामा वार्षिक लक्ष्र् िथा प्रगति र्ववरर् िर्ार गनुि पदिछ । 

 

14  ठेक्का व्र्वस्थापनीः आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २०(३) अनसुार लागि अनमुान 
िर्ार गने, ठेक्का सम्झौिा गने कार्ि प्रथम िौमातसक तभर गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्को र्ो वषि 
वोलपर िथा तसलवन्दी दरभाउ परको माध्र्मबाट २८ वटा ठेक्का सम्झौिा गरेकोमा दोस्रो 
िौमातसकमा १४ वटा र िेश्रो िौमातसकमा १४ वटा ठेक्का सम्झौिा गरेको छ । तनर्मावलीले गरेको 
व्र्वस्था वमोर्जम िोर्कएको समर्ावधी तभर ठेक्का वन्दोवस्ि नगरी अर्न्िम िौमातसकमा मार ठेक्का 
सम्झौिा गरी प्रगति शि प्रतिशि देखाउने गरेको छ । स्वीकृि कार्िक्रम अनसुार सम्पूर्ि कार्ि गनुि 
पनेमा सो वमोर्जम गरेको पार्एन । तनर्मको पालना हनु ुपदिछ । 

 

15  खररद कार्िमा प्रतिस्पधािको र्स्थतिीः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को  दफा ६९(१) िथा तनर्मावली 
२०६४ को तनर्म १४६(२) मा बोलपरमा पर्ािप्त प्रतिस्पधाि गराउन र्वद्यिुीर् सञ्चार माध्र्म (e-

Bidding) बाट बोलपर आह्वान गनि सर्कने व्र्वस्था रहेकोछ ।साथै सोही ऐनको दफा २६(६) 
बमोर्जम कुनै बोलपरदािाले आपसमा तमलेमिो गरी बोलपर दार्खला गरेको हनु सक्ने सम्भावना िफि  
समेि मध्र्नजर गदै तमलेमिो भएको परु्ष्ट भएमा रद्द हनुे ऐनको प्रावधान रहेको छ ।कार्ािलर्ले र्स 
वषि २८ वटा तनमािर् िथा खररद कार्ि ठेक्का माफि ि गरेको छ । उक्त मध्रे् ५० प्रतिशि भन्दा 
घटीमा ठेक्का सम्झौिा भएका ३ ठेक्का, ४० प्रतिशि भन्दा घटीमा ८ वटा ठेक्का र ३० प्रतिशि भन्दा 
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घटीमा १५ वटा ठेक्का सम्झौिा भएको देर्खन्छ । कार्ािलर्ले र्स वषि ५ प्रतिशि भन्दा घटी 
प्रतिस्पधाि भएका २ वटा ठेक्का देहार् अनसुार छन ्।  

 

qm=;+= sfo{qmdsf] gfd 7]Ssf g+a/ 

af]nkq 

laqmL 

;ª\Vof 

af]nkq 

bflvnf 

;ª\Vof 

nfut cg'dfg :jLs[t /sd 
36L 

k|lzzt 

! 

सडक 
BRM/NCB/SQ/WORKS 
/28-076/77 1 1 898 883 1.69 

@ 

सडक  
BRM/NCB/SQ/WORKS 
/23-076/77 1 1 917 891 2.90  

 

 

संगठन िथा कमििारी ब्र्वस्थापन 
 

16  प्रशासकीर् संगठन र कमििारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोर्जम स्थानीर् िहको कार्िबोझ, राजस्व क्षमिा, खििको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई 
ध्र्ानमा राखी कमििारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् 
िहमा संगठन संरिना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सर्हि ५५ 
दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म प्रशाकीर् अतधकृि सर्हि ४३ जना पदपूतिि भएको 
देर्खन्छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार कार्ि व्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ि 
मातनएका र्र्न्जतनर्र प्रा.स., आ.ले.प. सहार्क १२ पदहरू ररक्त रहेका छन ्। दरबन्दी बमोर्जम 
जनशर्क्तको पूर्ििा नहुँदा र्वषर्गि कार्िक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा पातलकाको समग्र कार्ि 
सम्पादनमा असर परेको र्स्थति छ । िसथि ररक्त पदहरू र्थाशक्र् तछटो पूतिि गरी सेवा प्रवाह 
प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

 

17  कमििारी 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 र सेवा करारबाट तलर्ने कमििारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबन्दी 
सजृना गनि नसर्कने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्वतभन्न ८  पदमा २८ जना कमििारीहरू करारमा 
राखी रु.९६२३५००।- खिि लेखेको छ ।  

त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोर्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी िालक, 

सर्श, कार्ािलर् सहर्ोगी, पलम्बर, र्लेर्क्टतसर्न, िौर्कदार, माली, बगैँिे लगार्िका पदमा मार 
करारवाट सेवा तलन सर्कने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेर्खि पद वाहेकको 
र्वतभन्न ५ पदमा २० जना करार तनर्रु्क्त गरी बषिभरीमा रु ५९२४७५०।- भकु्तानी गरेको अतनर्तमि 
देर्खएको रु. 

 

 

 

 

  

5924750.00 

18  कमििारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संिालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम स्थानीर् 
सेवाको गठन, संिालन, व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा सरु्वधा सम्बन्धी आधारभिू तसर्द्ान्ि र मापदण्ड 
संघीर् कानून बमोर्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोर्जम अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको कानून 
बमोर्जम हनुे व्र्वस्था छ । त्र्स्िै अथि मन्रालर्को कार्ि संिालन तनदेर्शकाको पररच्छेद ७ को 
७.४.१ बमोर्जम अतिररक्त समर् र तबदाको ददन काम गदाि अथि मन्रालर्बाट नमसि स्वीकृि गराई 
खाजा र खाना भकु्तानी ददनपुने र ७.४.१ को (५) बमोर्जम प्रोत्साहन भत्ता खवुाउन समेि अथि 
मन्रालर्बाट स्वीकृति तलनपुने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले कानून नबनाई र्ो बषि रू. 
७२४८०३।– प्रोत्साहन भत्ता खिि गरेको छ । 

कार्ािलर्को भनाईीः कोतभड व्र्वस्थापनमा खटने कमििारीलाई तनदेर्शका अनसुार उक्त रकम खिि 
लेखेको भन्ने कार्ािलर्को भनाई रहेको छ ।  
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19  स्थानीर् िथर्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
बमोर्जम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभूि िथर्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन 
गनुिपने िथा आफ्नो क्षेरतभरको शैर्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगिि खानी, जंगल िथा 
अन्र् श्रोि, पूवािधार अन्िगिि सडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कनसर्हिको 
पातलकाको प्रोफार्ल िर्ार गनुिपने ब्र्वस्था छ । पातलकाले स्थानीर् िथर्ाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र 
सोको मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन गरेको  देर्खएन । स्थानीर् िहका हरेक 
प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा िथर्ाङ्कले महत्वपूर्ि भतूमका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र 
अतभलेख राख्न ेकार्िमा  पहल हनु ुआवश्र्क छ । िथर्ाङ्कवेगर प्राथतमकिामा रार्खएका र्ोजना, बजेट, 

प्रर्क्रर्ा र कार्ािन्वर्नले उर्िि साथिकिा नपाउने हुँदा र्स िफि  पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा 
ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

20  सेवाप्रवाहको र्स्थति :स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनसुार 
तनर्म, तनदेर्शका, कार्िर्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन सक्न ेब्र्वस्था अनसुार १४ वटा 
ऐन, २ वटा तनर्मावली र १३ बटा कार्िर्वतध स्वीकृि गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्स वषि 
पातलकाबाट एकीकृि घरनक्सा दिाि पास ११३ वटा,  जन्म मतृ्र् ु दिाि १०८४ वटा, मतृ्र् ु दिाि 
२९८ वटा, बसारँ्सरार् २५७ वटा, र्ववाह दिाि ३०८ वटा र सम्बन्ध र्वच्छेद दिाि १४ वटा गरेको 
र्ववरर् प्राप्तभएको छ । पातलकाले पूवािधार र्वकासमा ६७.२५ प्रतिशि बजेट खिि गरेकोमा भएपतन 
कालोपरे सडक तनमािर् ५७०० तमटर, ग्राभेल सडक तनमािर् १८७८ तम. र ग्राभेल सडक ममिि 
२४८९८ तम. बनाएको र्ववरर् पेश गरेको छ ।  

 

21  र्ोजना छनोट र कार्ािन्वर्न: स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् 
िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हनुे प्रगतिका र्ोजना छनौट गरी 
प्राथातमकीकरर् गनुिपने व्र्वस्था छ ।  सभाबाट स्वीकृि वार्षिक गाउँ र्वकास र्ोजना २०७६÷७७ को 
अध्र्र्न गदाि पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट भएका र लागि 
प्रभावी हनुे र्कतसमले संिालन गरेको पार्एन । पातलकाले र्स वषि संिालन गरेका र्ोजना देहार् 
अनसुार छन ्।  

रु १ लाख 
सम्म 

रु १ लाख देर्ख २ 
लाखसम्म 

रु २ लाखदेर्ख ५ 
लाखसम्मका 

रु ५लाख देर्ख १० 
लाखसम्मका 

रु १० लाखभन्दा 
बढीको जम्मा 

% % @^ @* $& !!! 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले र्स वषि रु एक लाख देर्ख १० लाख सम्मका जम्मा ६४ वटा 
र्ोजना संिालन गरेकोमा रु.५ लाख भन्दा मतुनका मार ३६ वटा र्ोजनाहरू रहेका छन ्। त्र्सैले 
साना रकमका धेरै र्ोजनाहरू संिालन गदाि कार्ािलर्को जनशर्क्त वषै भरी र्ोजना व्र्वस्थापनमा 
खर्टन ुपने, संिातलि र्ोजनाबाट िाल ुप्रकृतिका कार्िमा बढी खिि भई लागि प्रभावी नहनुे िथा तनमािर् 
कार्िको गरु्स्िरमा समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफि  ध्र्ान ददन ुपदिछ । 

 

 

कानून तनमािर् एवं कार्ािन्वर्न 

 

22  कानून र सञ्चालन र्स्थति– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 
िहहरूले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, 
कार्िर्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह 
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सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरू बनाई 
उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म १४ वटा ऐन, २ वटा तनर्मावली, १३ वटा कार्िर्वतध, 
४ वटा तनदिर्शका लगार्ि ३५ वटा कानून तनमािर् गरी कार्ािन्र्नमा ल्र्ाएको छ  ।  

23  न्र्ार्र्क सतमति– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म न्र्ार्र्क 
सतमतिको अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको 
उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद  दिाि भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ 
। लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार १०१ र्ववाद दिाि भएकोमा उक्त व्र्वस्था अनसुार 
परैु फछ्र्र्ौट भएको र्ववरर् पेश भएको छ।  

 

24  तनदेर्शका िथा मापदण्डीः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा पातलकाले आफ्नो 
क्षेरातधकारतभरको र्वषर्मा ऐन, तनर्म, तनदेर्शका, कार्िर्वतध र मापदण्ड बनाउन सक्ने उल्लेख छ । 
गाउपातलककाले कमििारी, उपभोक्ता सतमति िथा अन्र् लाभग्राही समहुलाई सिेिना, क्षमिा र्वकास, सीप 
र्वकास आददसँग सम्बर्न्धि िातलम, गोष्ठी अतभमखुीकरर् लगार्िको कार्िक्रम सञ्चालनको लातग 
तनदेर्शका िजुिमा गरी लागू गरेको छैन । र्सले गदाि कार्िक्रम सञ्चालनमा र्जम्मेवारी, जवाफदेही, खिि 
प्रर्क्रर्ा िथा मापदण्डमा समानिा आउन सक्ने देर्खएन । गाउँपातलकाले कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
सम्बन्धी तनदेर्शका िजुिमा गरी कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपदिछ । 

 गाउँपातलकाले कृर्ष औजार, ह्याण्ड पम्प, तसंिार् बोर जडान लगार्िका सामग्री र्विरर् िथा 
फलफुल र्वरुवा, बाख्रा र कुखरुा लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गदाि सरोकारवालाहरूलाई सूिना प्रवाह, 

प्रस्िाव/माग संकलन, लाभग्राही छनौट र र्विरर् सम्बन्धी प्रकृर्ा एवं मापदण्ड िजुिमा नगरेकोले आम 
नागररकको पहुँि सतुनर्श्चि र पारदशी भएको पार्एन । र्सले गदाि गाउँपातलकाले र्विरर् गरेको 
सामग्री िथा अनदुान न्र्ार्ोर्िि छ भन्ने आधार देर्खएन । र्समा सधुार हनु ुपदिछ । 

 

25  आन्िररक लेखापरीक्षर् - स्थानीर् िह संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले 
आतथिक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क िौमातसक 
समाप्त भएको एक मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ु पने उल्लेख छ । िर र्स 
गाँउपातलकाले र्स वषिको आतथिक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराएको छैन । िसथि 
कानूनमा िोर्कए बमोर्जम आतथिक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराई आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

26  आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा :प्रत्रे्क स्थानीर् िहले आफ्नो आन्िररक कारोवार, आन्िररक जाि एवं 
आतथिक कार्ि प्रर्ाली प्रभावकारी र व्र्वर्स्थि गराउन आर्न्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गनुिपने 
व्र्बस्था भएपतन आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन भएको छैन । आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा 
गठनको अभावमा आतथिक कारोवार अव्र्वर्स्थि भई र्वत्तीर् जोर्खम वढ्ने संभावना रहन्छ । िसथि 
र्स गाँउपातलकाले आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गरी आतथिक कारोवारको र्थाथििा एवं र्वत्तीर् 
जोर्खम न्रू्नीकरर् गने िफि  ध्र्ान ददन ुपदिछ । 

 

 

पदातधकारी सरु्वधा 
 

27  पदातधकारी सरु्वधा – लरु्म्बनी प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, 

२०७५ को दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी, सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आफु तनवािर्िि भई 
अनसूुिी–१ बमोर्जम पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको 
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तमति देर्ख मातसक सरु्वधा पाउने व्र्वस्था गरेकोमा सम्मानीि सवोच्ि अदालिको आदेशले २०७६ 
कातििक १ गिेबाट लागू हनुे गरी उक्त सरु्वधाहरू खारेज गरेको छ । जसअनसुार लरु्म्बनी प्रदेश 
सरकारले प्रभम संशोधन गरी तमति २०७७/३/८ मा पाररि गरेको उक्त पदातधकारी सरु्वधा सम्बन्धी 
ऐनको अनसूुिी १(क),१(ख),१(ग) मा उल्लेख भएको सरु्वधामार ददन तमल्ने देर्खन्छ । जसबाट 
स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूले मातसक पाररश्रतमक वापिको सूर्वधा पाउने देर्खदैन । िर पातलकाले 
पदातधकारीको मातसक पाररश्रतमक सरु्वधामा तनम्नानसुार रु.१०५२०००।- खिि लेखेको देर्खन्छ । 

 

तस.नं. र्ववरर् 
प्रमखु उपप्रमखु वडाअध्र्क्ष ८ जना कार्िपातलका 

सदस्र् ६ जना 
सभाका सदस्र् 

२६ 

जम्मा 

१ मातसक सरु्वधा 60000 54000 320000 240000 378000 1052000 

 

 

28  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा नगरसभाका 
सदस्र्ले पाउन े सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनु े ब्र्वस्था अनसुार लरु्म्बनी संसदले 
स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरूको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त 
ऐनमा भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट देहार् बमोर्जम रु.५४४९१२०।०० सरु्वधा वापि 
भकु्तानी भएको छ । 

तस.नं र्ववरर् प्रमखु/ उपप्रमखु/ वडाअध्र्क्ष 8 

जना   
कार्िपातलका 
सदस्र्  6 जना 

सभाका 
सदस्र् 26 

१ बैठक भत्ता           

२ सवारी र्न्धन  12060 12060       

३ मोतबल 625 625       

४ र्ािार्ाि खिि 12000 0 0 10000 3000 

५ परपतरका र्न्टरनेट 40000 4000 3000 3000 2000 

६ टेतलफोन मोबार्ल 
ररिाजि 

3500 3000 

3000 3000 

2500 

७ अतितथ सत्कार 6000 5000 4000 4000 0 

८ जनसम्पकि  10000 8000 6000 6000 3000 

९ खानेपातन सरफार् 5000 5000 2000 2000 0 

१० ममिि संभार  5000 5000 2000 2000 0 

११ िाडपवि खिि 0 0 0 0 ० 

  १० मर्हनाको 5449120 

 

 

29  खाना िथा र्वर्वध खिि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को 
बजेट अनमुान आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्ित्र्िाको आधारमा र्वर्वध खिि गनुिपने व्र्वस्था 
छ । िर पातलकाले र्स वषि खाना िथा र्वर्वधिफि  मार रु.१२ लाख खिि गरेको छ । 

 

 

अनदुान र्फिाि, र्विरर् र उपर्ोग 

 

30  अनदुान र्फिाि– संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्िर्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् 
िहमा प्राप्त हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान खिि नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बर्न्धि तनकार्मा 
र्फिाि गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । खिि नभई बाँकी रहेको रकम संघीर्को सरकारको  रु 
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१९९४८०२४.७३ र प्रदेश सरकारको ३४२०२६९।– रु समेि जम्मा रु १५३६८२९३.७३ 
र्फिाि गरेको छ । 

 

अनदुान प्रदान 
गने तनकार् 

अनदुानको प्रकार प्राप्त रकम खिि रकम बाँकी रकम 

संघीर् सरकार शसिि  216377333 

 

204429308.27 

 

11948024.73 

 

 र्वषेश 
   

 समपरुक 
   

 अन्र् 
   

प्रदेश सरकार शसिि  
8000000 7790254 209746.00 

 र्वषेश 
10600000 7389477 3210523.00 

 समपरुक 
   

 अन्र् 
   

 जम्मा 234977333 

 

219609039.27 

 

15368293.73 

   

31  अनुदानको अनुगमनः साविजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए 
नभएको एकीन गनि अनदुान उपलब्ध गराउने तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुिपदिछ ।  
पातलकाले कृर्ष, पश,ु शैर्क्षक सेवा, सामान खररद गरी र्विरर् गरेको भतन खिि लेखेको छ । िर 
पातलकाबाट तबिरर् भएको अनदुानको सर्ह सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन िथा सो बाट 
प्राप्त उपलब्धी मापन गरेको छैन । अनदुान सम्बन्धमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेको छैन । साथै 
अनदुान सम्बन्धमा स्थानीर् िहबाट र्विरर् हनुे अनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको 
जीवनस्िरमा सधुार आएको र्कीन गरर रकमको पूर्ि सदपुर्ोग गराउने िफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

 

भौ.नं. र तमति कार्िक्रम रकम कैर्फर्ि 

३२९–२०७७।३।३१ र्वद्यालर् सञ्चालन अनदुान (जनिा आदशि मा.र्व.  ३०००००० प्रगति नखलु्ने 

३१६–२०७७।३।२९ हेफर प्रोजेक्ट (बाख्रा पालन) ४१४१०६८ ,, 
 

 

31.1 आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम खिि लेख्दा खििको तबल भरपाई 
सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । र्वद्यालर् सञ्चालन अनदुान वापि जनिा आदशि मा.र्व.लाई रू. ३० 
लाख खिि लेखको छ । उक्त रकम कुन प्रर्ोजनमा खिि भर्ो भन्ने खलु्ने गरी र्वद्यालर्ले प्रगति 
र्ववरर् िथा वील भपािई पेश नगरेकोले  पातलकाबाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए 
नभएको एकीन गनि नसर्कएको रू. 

3000000.00 

32  पूजँीगि बजेटमा िाल ुप्रकृतिका खिि– पूजँी सजृना नहनुे खालका र्विरर्मूखी खििलाई तनरुत्सार्हि गदै 
स्थानीर् िहले अतधकिम प्रतिफल ददने र पूजँीको तनमािर् हनुे एवम ्उपर्ोतगिा तसजिना हनुे गरी र्ोजना 
छनौट िथा कार्ािन्वर्न गनुिपने कार्िक्रम छनौट गरी पूजँीगि शीषिकमा समावेश गरी तसतमि स्रोिको 
उच्ििम प्रर्ोग गनुिपदिछ। नमूना छनोटको आधारमा परीक्षार् गदाि र्स स्थानीर् िहले देहार् 
अनसुारका पूजँी तनमािर्मा सहर्ोग नरहने, उत्पादनमा वृर्र्द् नगने र्कतसमका खििलाई र्वतभन्न संघ 
संस्था, व्र्र्क्त, समूह, क्लव लगार्िलाई कार्िक्रम र प्रस्िावको आधारमा पूँजीगि शीषिकबाट रु. 
१६८७९९९.०० भकु्तानी ददएको पार्र्ो । 
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भौ.नं. तमति भकु्तानी पाउनकेो नाम प्रर्ोजन रकम 

४–२०७६।५।२७ र्वतभन्न २ जना राहि १००००.०० 

५–२०७७।५।२७ र्वतभन्न ४ जना राहि ५२५००.०० 

८–२०७७।५।३१ सत्र्विी गा.पा. गलु्मी वाढी र्पतडि ३५०००.०० 

१३–२०७७।६।१४ र्वतभन्न ५ जना राहि र्विरर् १०१०००.०० 

४८–२०७६।८।१५ तनश वहादरु थापा ,, १०४५०.०० 

७०–२०७६।१०।११ कन्हैलाल थारू ,, १००००.०० 

८७–२०७६।१०।२३ गा.पा. स्िरीर् खेलकुद खेलकुल ५१०००.०० 
८१–२०७६।१०।१६ अमिृा रजाली राहि र्विरर् ५०००.०० 
११०–२०७६।११।५ दाउराको लातग रकम टोलटोलमा आगो बाल्न १९६००.०० 

११३–२०७६।११।७ र्वतभन्न १७ जना आतथिक सहार्िा ७३६००.०० 
११२–२०७६।११।७ सामदुार्र्क बन दाउराको लातग रकम १५०००.०० 

१३६–२०७६।११।२३ गा.पा. स्िरीर् खेलकुद खेलकुल ६०००००.०० 
१३८–२०७६।११।२३ लोक सेवा कक्षा सञ्चालन दतलि लर्क्षि ४४९८६०.०० 
१३९–२०७६।११।२८ र्शवालर् र्वुा क्लव खेलकुल ५००००.०० 
१५९–२०७६।१२।२९ राहि भकु्तानी कमििारीको तनधन ५००००.०० 
१८३–२०७७।१।१६ र्जिेन्द्र लातमछान े जनिेिा फैलाउन ५००००.०० 

१७३–२०७७।१।८ दाउराको लातग रकम टोलटोलमा आगो बाल्न १५०००.०० 

१९०–२०७७।१।३० नालामा डुबेर मनेको पररवार राहि र्विरर् ५००००.०० 
२७८–२०७७।३।२२ र्हि बहादरु घिी ,, ५०००.०० 
२७७–२०७७।३।२२ नारार्र् थारू ,, १६९८९.०० 
३९९–२०७७।३।३० र्वतभन्न ३ जना आतथिक सहार्िा ९०००.०० 
३१५–२०७७।३।२९ र्वतभन्न २ जना ,, ९०००.०० 
जम्मा १६८७९९९.००  

 

 

र्स्िो खििमा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुि पदिछ । 
 

33  वार्षिक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना : साविजतनक खररद ऐन, २०६३ ले साविजतनक तनकार्ले िोकेको 
सीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाि िोर्कए बमोर्जमको खररद गरुुर्ोजना र वार्षिक खररद र्ोजना 
िर्ार गनुिपने ब्र्वस्था छ । र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षिक १० 
करोडभन्दा बढीको खररद गदाि गरुुर्ोजना िर्ार गनुिपने तनर्म ८ ले वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको 
खररद गदाि वार्षिक खाररद र्ोजना बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । र्स पातलकाले र्वतभन्न शीषिक अन्िगिि 
वार्षिक रु. १७ करोड ४७ लाख ८० हजारपूँजीगि खिि/खररद तनमािर् कार्ि गरेको छ । िर 
पातलकाले आफ्नो खररद तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोर्जम वार्षिक खररद 
र्ोजना र गरुुर्ोजना नबनाई खररद कार्ि गरेको देर्खर्ो । अिीः पातलकाले उक्त तनर्मावली बमोर्जम 
खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना बनाई व्र्वर्स्थि र प्रभावकारी हनुे गरी खररद कार्ि गनुिपदिछ । 

 

34  सवारीसाधन खररद– अथि मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुिमा कार्ािन्वर्न आतथिक व्र्वस्थापन 
िथा सम्पर्त्त हस्िान्िरर् सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल 
सरकारबाट उपलब्ध गरार्एको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ािलर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग 
सवारी साधन खररद गनि नपार्ने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार 
पातलकाले १ थान जीप खररदमा रु.३९१९०००।÷ बजेटबाट खिि गरेको छ ।सवारी साधन िथा 
भारी उपकरर् सञ्चालन सम्बन्धी दीघिकालीन नीति िजुिमा गरी सवारी साधान उपर्ोग गनुि पदिछ । 
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कर दस्िरु एवं आन्िररक आर् 

 

35  आर्को अनमुानीः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा 
बजेट सीमा तनधािरर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गनि सक्न े
ब्र्वस्था  छ । पातलकाले पेश गरेको आर्÷व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफि  मालपोि, कर, सेवा 
शलु्क, दस्िरु वापि अनमुातनि रु. २ करोड ५० लाख प्राप्त हनुे प्रक्षेपर् गरेकोमा आतथिक वषि 
२०७६।७७ मा रु. २ करोड ६६ लाख अथािि अनमुान भन्दा ६.४१ प्रतिशि बढी आर् प्राप्त गरेको 
छ । आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हिान गरी आर्को अनमुान र्थािथपरक बनाई आर् आजिन बरृ्र्द् 
गनेिफि  र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क देर्खएको छ । 

 

36  आन्िररक आर्ीः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा 
वजेट सीमा तनधािरर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गनि सक्न े
व्र्वस्था छ । पातलकाले आतथिक वषि २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनदुानबाट गरेको खििका िलुनामा 
आन्िररक आर्को र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । 

केन्द्रीर् अनदुानबाट खिि आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

४०१३१४३२०.२३ २६६०३१७८.०० ६.६३ 
उपरोक्त र्ववरर् अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खििको िलुनामा आन्िररक 
आर्को र्हस्सा ६.६३ प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सैले पातलकाको आन्िररक आर् संकलनको 
दार्रालाई फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गनेिफि  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

 

37  कर िथा शलु्क असलुी -स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा 
एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी शलु्क 
उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषिकमा आर् अनमुान र असलुी र्स्थति तनम्नानसुार रहेको 
देर्खन्छ । 

 

 

आर् शीषिक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

११३१३ - एकीकृि सम्पिी कर ३५०००००.०० ९१३८५.०० २.६१ 

११३१४ - भतूमकर/मालपोि १०२०००००.०० ९५४२६५२.२० ९३.५६ 

११३२१ - घरवहाल कर १५००००.०० ४००७४८३.९७ २६७१.६६ 

११३२२ - वहाल र्वटौरी कर २०००००.०० ६१४७६५.०० ३०७.३८ 

११६११ - व्र्वसार्ले भकु्तानी गने २००००.०० ४०००.०० २०.०० 

११६९१ - अन्र् कर ७९२००००.०० ५४८०१२८.९५ ६९.१९ 

१४२४२ - नक्सापास दस्िरु २००००००.०० ४५९१६७.४८ २२.९६ 

१४२५३ - व्र्ावसार् रर्जिेशन दस्िरु १०००००.०० ३०००.०० ३.०० 

१४२६५ - अन्र् के्षरको आर् ९१००००.०० ६६००५९५.४० ७२५.३४ 

जम्मा २५००००००.०० २६६०३१७८.०० १०७.२१  

 

 

पातलका तभर रहेका करदािाहरूको अतभलेख व्र्वर्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मार 
कर एवं शलु्क बझु्ने पररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि असलुी र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था देर्खएन ।िसथि 
आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्रामा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

 

38  तगट्टी, ढंुगा, बालवुाको करीः स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, 2074 को दफा 64 को उपदफा १, 
१(ि), ३ र ४ मा ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरूको दोहोरो अतधकार 
रहने, करको दर सम्बर्न्धि प्रदेशले तनधािरर् गरी स्थानीर् िहहरूले संकलन गरेर प्रदेश स्िरको 
कोषमा जम्मा गने व्र्वस्था गरी प्रदेशले लाग ु गरेको कानून अनसुार बाँडफाँड हनु े गरेकोमा उक्त 
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दफा संघीर् आतथिक ऐन, 2075 िारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर स्थानीर् िहहरूले तगट्टी, 
ढंुगा, बालवुा तबक्री गरी प्राप्त रकम आफ्नो संर्िि कोषमा जम्मा गने गरी सो करमा स्थानीर् 
िहहरूको एकल अतधकार कार्म गरेको देर्खन्छ िर सो अनरुुप प्रदेशहरूले िजुिमा गरेका कानूनहरू 
संशोधन गनुि पनेमा नगरेको कारर् सो करको बाँडफाँडमा अस्पष्टिा देर्खएको छ।र्स्िो अवस्थामा 
संघीर् कानून अनसुार नै गनुि पदिछ।त्र्स अतिररक्त दफा ६२(क) र्वपररि हनुे गरी संघीर् 
मर्न्रपररषद्ले ढंुगा, तगट्टी, बालवुा उत्खन्न, तबक्री िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 जारी 
गरी थप अस्पष्टिा सृजना गरेको अवस्था समेि देर्खर्ो। स्पष्ट कानूनी व्र्वस्था गरी  तगट्टी, ढुङ्गा, 
बालवुा करको संकलन िथा बाँडफाँड गनुिपदिछ। 

39  वहाल करीः अथि मन्रालर् कार्िसंिालन तनदेर्शका, २०७५ अनसुार तनदेर्शकाको राजस्व बतगिकरर् 
व्र्ाख्र्ामा उल्लेख भए अनसुार तबर्त्तर् संकेि नम्वर १११३१ सम्पर्त्त बहाल िथा पट्टा वापिको 
आर्मा लाग्ने कर संघीर् सरकारको संर्िि कोषमा जम्मा हनुपुदिछ साथै स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७४ को दफा ५७ अनसुार गाउपातलका वा नगरपातलकाको क्षेरतभर कुनै व्र्र्क्त वा संस्थाले भवन, 

घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छ्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंर्शक िवरले बहालमा 
ददएकोमा गाउँपातलका वा नगरपातलकाले त्र्स्िो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने व्र्वस्था छ । िर 
उक्त व्र्वस्था वाहेकको पातलकाले पटके रूपमा असलु गरेको देहार् अनसुारको बहाल कर 
गाउँपातलकको संर्िि कोषमा जम्मा गरेको रकम संघीर् संर्िि कोष खािामा दार्खला गनुि पने रू. 

235401.00 

 

बजेट शीषिक गो भौ नं./ तमति रकम 

गा.पा. पूजँीगि ५३–२०७६।८।३० ९३४५.०० 

,, १०४–२०७६।११।१ ५७२९४.०० 

,, १४३–२०७६।११।३० ८९३३५.०० 
,, १९२–२०७७।१।३१ ७९४२७.०० 

जम्मा   २३५४०१.००   

40  सवारी कर : स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा पातलकाले आफ्नो क्षेर तभरका 
सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी दिाि िथा वार्षिक सवारी कर र आफ्नो क्षेरमा आउने सबै प्रकारको 
सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी कर उठाउन ेलक्ष्र् राखेको छैन । हरेक वषि दिाि हनुे सवारीको 
अतभलेख राखी कर असूलीलाई प्रभाबकारी बनाउने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान ुपदिछ । 

 

41  मनोरञ्जन कर :स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा  ६४ बमोर्जम तसनेमा, तभतडर्ो हल, 

सांस्कृतिक प्रदशिन हल, संतगि, तथर्टर, मनोरञ्जन, प्रदशिन स्थल, ऐतिहातसक स्थलको प्रवेश शूल्कमा कर 
तलनपुने व्र्वस्था छ । आतथिक वषि २०७६।७७ मा पातलकाले र्स शीषिकमा कूनै पतन कर संकलन 
गरेको पार्एन । र्स पातलकाको क्षेर तभरवाट उठ्न ुपने मनोरञ्जन कर र्कीन गरी असलु गनुिपदिछ 
। 

 

42  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो कार्िक्षेर 
तभर रहेका र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्र्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ । र्स वषि 
पातलकाले व्र्वसार् दिाि िथा नवीकरर् शलु्क वापि रु ४ हजार कर संकलन गरेकोमा पातलकाको 
क्षेरतभर रहेका व्र्वसार्ीहरूको अतभलेख अध्र्ावतधक गरेको छैन । जसबाट पातलकाले संकलन 
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गरेको व्र्वसार् कर र्थाथि मन्न सक्न ेअवस्था छैन । िसथि पातलकाले आफ्नो क्षेर तभर सञ्चालनमा 
रहेका सम्पूर्ि व्र्वसार्ीको अद्यावतधक अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदिछ । 

43  ररिपूबिकको कर तबजक –मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोर्जम मूल्र् अतभवृर्र्द् 
करमा दिाि भएका फमिसँग िोर्कएको ढाँिाको कर वीजक तलई खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । 
फोटोकपी वीजकको आधारमा देहार् अनसुारका तनमािर् व्र्वसार्ीहरूलाई म.ुअ.कर रु ६४५९१०.२० 
समेि रु. ५६१४४५०.०० भकु्तानी गरेको छ । िसथि उक्त तनमािर् व्र्वसासर्ँीले ररिपूविकको कर 
तबजक वेगर कार्ािलर्बाट भकु्तानी तलएको मू.अ.कर समार्ोजन गरेको प्रमार् पेश हनुपुने रु. 

645910.20  

भौ.नं. र तमति काम तनमािर् व्र्वसार्ी भकु्तानी रकम मू.अ.कर 
रकम 

३९–२०७६।८।९ बाटो तनमािर् एम.के. कन्िक्सन ५६१४४५०.०० ६४५९१०.२०    

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

उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि 
 

44  प्रार्वतधक तबल र कार्ि सम्पन्नीः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद 
सम्झौिा अनसुार साविजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाि प्रार्वतधक 
नापजाँि गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्िसम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुिपने 
ब्र्वस्था रहेको छ । उपभोक्ता सतमतिहरूबाट सञ्चातलि र्ोजनाको ठेक्का तबलहरूमा लागि अनमुान र 
वास्िर्वक कामको मूल्र्ाङ्कनमा बरावर पररमार् र रकम उल्लेख भएको देर्खन्छ । लागि अनमुान 
बरावर नै मूल्र्ाङ्कन भएको देर्खएकाले वास्िर्वक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्ि हनु 
सक्ने अवस्था देर्खएन । प्रार्वतधकले पेश गने कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्ि सम्पन्न गनुिपने तमति र 
कार्ि सम्पन्न भएको तमति लगार्िका र्र्न्जतनर्ररङ नम्र्स अनसुार तबलमा खलुाउनपुने िथर्ाङ्क उल्लेख 
गरेको पार्एन । र्सले गदाि कुन काम कर्हले सम्पन्न गनुिपने र िोर्कएको अवतधमा सम्पन्न 
भए/नभएको र्वषर्मा र्कीन हनु नसर्कएको हुँदा प्रार्वधकले र्र्न्जतनर्ररङ नम्र्स अनसुारको उपभोक्ता 
सतमतिको तबल बनाउँदा नापजाँिलाई वास्िर्वक कार्िसम्पादनमा आधाररि बनाउनपुदिछ । 

 

45  जर्टलसंरिना तनमािर् – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिहरूलाई मेर्शन, औजार उपकरर्हरूको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको र्जम्मेवारी ददनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्िर सर्हिका भवन, कल्भटि, बाटो कालोपरे 

लगार्िका जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश हनुे पूवािधार संरिना तनमािर् कार्ि समेि उपभोक्ता सतमतिहरू 
माफि ि ् गराउने गरेको देर्खर्ो । र्स्िा कार्ि व्र्ावसार्र्क र अनभुवी तनमािर् व्र्वसार्ी फमिबाट 
बोलपर प्रतिस्पधाि माफि ि गराउन उपर्कु्त हनुे देर्खन्छ । र्सका केही उदाहरर्हरू र्स प्रकार रहेका 
छन ्: 

  

गो.भौ.नं./तमति उपभोक्ता सतमतिको 
नाम 

कामको र्ववरर् भकु्तानी रकम 

१०–२०७६।६।२ र्टर्टर्हररर्ा कालोपरे सडक सडक कालोपर े १४६५४०७.०० 

१७–२०७६।६।१५ ररङरोड र्पि बाटो 
तनमािर् 

,, १४५५०००.०० 

१५७–
२०७६।१२।१६ 

सडक कालो परे ,, २३४३१२५.०० 

   

तनर्मावलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 
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सशिि कार्िक्रमिफि  
 

46  र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिि -स्थानीर् िह अन्िगिि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरूमा दरबन्दी अनसुार 
र्शक्षकको पदपूतिि भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदिछ । र्स स्थानीर् िह अन्िगिि र्वतभन्न 
िहका ३७ सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरूको र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतििको अवस्था एवं र्वद्याथीको संख्र्ा 
तनम्नानसुार रहेको देर्खन्छ ।  

 

 

तस.नं. र्वद्यालर्को नाम र्शक्षक 
दरबन्दी 

पदपूतिि पदपूतिि मध्रे् 
करार 

र्वद्याथी 
संख्र्ा 

1 श्री ज्र्ोति आ.र्व. गडरही 5 5 1 161 

2 श्री ने.रा.मा.र्व. ओरीलालपरु 10 10 0 532 

3 श्री सम्झना आ.र्व. सम्झनाबजार 4 4 0 170 

4 श्री सनु्दर आ.र्व छमतनर्ा ँ 3 3 0 193 

5 श्री ने.रा.मा.र्व., गरुुवागाउ 8 8 0 470 

6 श्री तसंह भवानी आ.र्व. बनकटवा 7 7 0 232 

7 श्री ने.रा.मा.र्व., पेडारी 13 13 0 471 

8 श्री प्रभाि मा.र्व., जी गाउँ 17 17 1 521 

9 श्री र्श्वरी मा.र्व., एि गाँउ् 12 12 1 349 

10 श्री सरु्ोज्र्ोति प्रा.र्व., परसरामपरु 2 2 1 64 

11 श्री गरुुकुल गार्री र्वद्या र्पठ, गरुुवागाउ 0 0 0 104 

12 श्री जनजागरर् आ.र्व., करेली 3 3 0 181 

13 श्री दर्हि आ.र्व., च्र्ामा 5 5 0 201 

14 श्री रारा आ.र्व., र्िसापानी ् 5 5 0 310 

15 श्री सरेु्दर् मा.र्व., र्िसापानी 17 17 0 1017 

16 श्री सरस्विी प्रा.र्व.द. लधौरा 2 2 0 103 

17 श्री सरस्विी आ.र्व., र्पिमारी 7 7 0 326 

18 श्री सरस्विी आ.र्व., बैरहवा 4 3 0 428 

19 श्री ने.रा.प्रा.र्व., दाङपवुाि 3 3 0 72 

20 श्री र्व.र्प.मेमोररर्ल मा.र्व., बातनर्ाभार 8 8 0 517 

21 श्री ने.रा.मा.र्व., नौवस्िा 11 11 0 531 

22 श्री ने.रा.मा.र्व. नौलापरु 6 6 0 425 

23 श्री जनिा आदशि मा.र्व., जब्दहवा 18 18 0 1074 

24 श्री ने.रा.प्रा.र्व.,कलरामपरु 4 3 0 71 

25 श्री समावेशी मा.र्व., तिलकपरु 7 7 0 553 

26 श्री बागेश्वरी मा.र्व. गाभर 13 13 0 550 

27 श्री संर्वधानसभा प्रा.र्व. 1 1 0 48 

28 श्री ददलरम प्रा.र्व., नौवस्िा 1 1 0 56 

29 श्री अमरज्र्ोति प्रा.र्व. 0 0 0 75 

30 श्री सरस्विी प्रा.र्व.करेलीभाग्रा 3 3 0 131 

31 श्री शंकर मा.र्व. थपवा 12 12 0 259 

32 श्री लक्ष्मी प्रा.र्व गरुदर्ालपरु 2 2 0 50 

33 श्री जन सहर्ोगी प्रा.र्व. 4 4 1 186 
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34 श्री दगुाि आ.र्व., र्पपरी 6 6 2 395 

35 श्री भगविी मा.र्व., हसनापरु 12 12 0 830 

36 श्री ने.रा.मा.र्व. र्टर्टर्हररर्ा 9 9 0 248 

37 श्री सभुानलु उलमु मदरसा, बगिदही 0 0 0 181 

   जम्मा  
244 242 7 12085  

47  र्वद्यालर्गि तनकासा रर्जिर –अतधकार प्रा् ि अतधकारीले आम्दानी खिि ठीक र र्वश् वसनीर् रहेको 
िथा दोहोरो हनुे गरी भकु्तानी भएको छैन भन् ने कुरामा सनुरु्श्चि हनुपुदिछ । कार्ािलर्ले िोर्कएको 
ढाँिामा र्वतभन्न र्वद्यालर्लाई तनकासा ददएको रकमको स्पष्ट र्ववरर् खलुाई दोहोरो भकु्तानी नहनुे गरी 
अतभलेख राख्न े नगरेकोले दोहोरो भकु्तानी हनु सक्ने अवस्थाको तनर्न्रर् गनि भरपदो 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली अवल्म्बन गरेको पार्एन । िोर्कएको ढाँिामा र्वद्यालर्गि तनकासा 
रर्जिर राख्न ुपदिछ । 

 

48  समानीकरर् अनदुानबाट र्शक्षकको िलब भत्ता– अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को 
दफा ९ ले स्थानीर् िहलाई स्वीकृि दरबन्दी तभरका र्शक्षकको िलब भत्ता बापि सशिि अनदुान 
उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ । सार्वकको र्जल्ला र्शक्षा कार्ािलर्बाट अनमुति प्राप्त गरी सञ्चालनमा 
रहेका र कुनै पतन दरबन्दी िथा राहि अनदुान कोटा प्राप्त नगरेका र्वद्यालर्लाई र्शक्षक व्र्वस्थापन 
गने गरी शैर्क्षक सर २०७६ का लातग सहर्ोग अनदुान ददन सर्कने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले 
स्वीकृि दरबन्दीतभर नपरेका एवं र्वद्यालर्ले गि र्वगिदेर्ख नै आन्िररक स्रोिबाट िलब भत्ता 
व्र्होरेका र्शक्षकलाई र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुानबाट रु. १५ लाख ८० हजार िलब भत्ता भकु्तानी 
गरेको पार्र्ो । 

 

49  कार्िक्रम कार्ािन्वर्न परु्स्िका २०७६।७७ को र्क्रर्ाकलाप न २.७.१३.८ प्रति र्वद्याथी लागिका 
आधारमा र्शक्षर् तसकार् सामग्री एवम ् कक्षा ८ को परीक्षा व्र्वस्थापन अनदुानमा रार्िर्ा परीक्षा 
बोडिबाट र्वकास गरीएको कक्षा ८ को परीक्षा सञ् िालन सम्बन्धी मागिदशिनसमेिका आधारमा परीक्षा 
सञ् िालनका लातग प्रति र्वद्याथी रु २०० अनदुान ददने व्र्वस्था रहेको छ । गाँउपातलका अन्िगििका 
सामदुार्र्क र्वद्यालर्मा कक्षा ८ मा अध्र्र्नरि र्वद्याथी संख्र्ा जम्मा ११९५   रहेको फ्ल्र्ास 
ररपोटले देखाउछ । प्रति र्वद्याथी रु २०० मा जम्मा अनदुान रु २३९००० हनुेमा परीक्षा 
व्र्वस्थापनको लातग गाउँपातलकाले रु ३९७७६० तनकासा गरेको छ ।तनदेर्शका र्वपररि बढी 
तनकासा गने कार्िमा पातलकाले तनर्न्रर् गनुिपदिछ । 

 

50  ग्रडे भतु्तानीीः– कार्ािलर्ले र्वद्यालर् र्शक्षक र्किावखानाले पाररि गरेको िलबी प्रतिवेदन अनसुार 
र्शक्षकहरूको िलबभत्ता भकु्तानी गनुिपदिछ । र्शक्षक र्किाबखानाको पाररि िलर्व प्रतिवेदन अनसुार 
श्री सूर्ोदर् माध्र्ातमक र्वद्यालर् र्िसापानीका र्शक्षक श्री धनश्र्ाम रेग्मीलाई ग्रडे रकम उपलव्ध 
नपनेमा रु.१२०० उपलव्ध गराएकोले पाररि गरेको ग्रडे भन्दा रु.१२००। बढी भकु्तानी भएकोले 
कमििारी सञ्चर्कोष थप र िाडवाड खिि समेि रु.१५८४० बढी भकु्तानी भएको असलु हनुपुने रु. 15840.00 

51  बढी तनकासा :- र्शक्षा िथा मानव श्रोि र्वकास केन्द्र, सानोदठमी भक्तपरुबाट प्रकार्शि कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न परु्स्िका २०७६/77 को र्क्रर्ाकलाप नं.1.1.3.4 अनसुार स्थानीर् तनकार्ले कार्िरि 
र्शक्षकको िलब भत्ता र्कीन गरी सोही अनसुार र्वद्यालर्बाट प्राप्त मागफारामको रुज ु गरी रकम 
तनकासा गनुिपने उल्लेख छ । नमनुा छनौट गरी परीक्षर् गदाि गो.भौ.नं. ५-207६।६।२ बाट ने रा 
प्राथतमक र्वद्यालर् कमरापरुको पर्हलो िौमातसकमा माग फारम अनसुार रु ५३३३३६ हनुपुनेमा रु 117094.00 
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६५०४३० तनकासा भएकोले माग भन्दा बढी  रु ११७०९४ तनकासा भएको पार्र्ो ।र्स 
सम्बन्धमा कार्ािलर्ले छानर्वन गरी बढी तनकासा रकम सम्बन्धीि र्वद्यालर्बाट असलु गनुिपने रु. 
 

52  तन:शलु्क पाठ्यपसु्िक: कार्ािलर्ले तन:शलु्क पाठ्यपसु्िक खररदको लातग र्वद्यालर्लाई गो.भौ.नं. ८६-
07७/१/७ बाट रु.३८९८१५९ र भौ.नं. १८१-077/3/३१ बाट रु १९५७३१७ गरी 
रु.५८५५४७६ अनदुान तनकासा गररएको छ । साविजतनक र्वद्यालर्मा प्रदान गररने तन:शलु्क 
पाठ्यपसु्िक समर्मा र्वद्यालर्ले खररद गरी र्वद्याथीलाई उपलब्ध गराए नगराएको, र्वद्यालर्ले प्रर्ोग 
गने पाठ्यसामाग्री पाठ्यक्रम र्वकास केन्द्रको स्वीकृि सूिी मध्रे्बाट भए नभएको सम्बन्धमा 
कार्ािलर्ले अनगुमन गनुिपदिछ । 

 

53  कम करकट्टीीः १५८…२०७७।३।२१ आर्कर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा सेवा शलु्कको भकु्तानी 
गदाि कुल भकु्तानी रकमको पन्र प्रतिशिका दरले कर कट्टी गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ािलर्ले 
कोतभड १९ बाट भएको शैर्क्षक क्षति न्रू्नीकरर् िथा र्वद्याथीको तसकाई प्रवर्द्िन कार्िक्रमका लातग 
कृष्र्सार एफ एममा रेतडर्ो स्कुतलङ्ग कार्िक्रम संिालन गनिको लातग रु १३०००० भकु्तानी गरेको छ 
। तनर्मानसुार लाग्नपुने रु १९५०० करमा जम्मा रु १९५० मार कट्टी गरेकोले नपगु रकम असलु 
गनुिपने रु  

 

 

 

17550.00 

54  स्र्ातनटरी ्र्ाडँीः सामदुार्र्क र्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि र्कशोरावस्थाका छाराहरूलाई मर्हनावारीका 
समर्मा आवश्र्क पने स्र्ातनटरी ्र्ाड तनशलु्क उपलब्ध गराउन बोलपरको माध्र्मबाट छनौट गरी 
धन लक्ष्मी र्न्टरप्रार्जेजबाट गो=भौ=नं=१७८–२०७७।३।३० बाट प्रति ्र्ाड रु.२५ (मूअकर वाहेक) 
का दरले रु.२१२५६९९।५ (मूअकर समेि) भकु्तानी गररएको छ । सो सम्बन्धमा देर्खएका 
व्र्होरा तनम्न छन ्   

(क) लागि अनमुानको आधार नखलुाएको : कार्ािलर्ले १ ्र्ाकेटको अतधकिम खररद मूल्र् 
रु.३५ )मूअकर  वाहेक  (का दरले  ७५२४६ ्र्ाकेटको रु.२९७५९७९.३  लागि अनमुान िर्ार 
गरेकोमा सोको कुनै आधार खलुाएको छैन । साविजतनक खररद ऐन तनर्मावलीमा भएका 
व्र्वस्थाहरूको पालना नगरी आधार नखलुाई लागि अनमुान िर्ार गदाि साविजतनक खररद तमिव्र्र्ी ,
पारदशी हनु नसक्ने भएकाले ऐन तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था अपनाई लागि अनमुान िर्ार 

पदिछ ।गनुि  

 

 

(ख) वषािन्िमा ठेक्का सम्झौिा : आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २०(३) मा लागि 
अनमुान िर्ार गने, ठेक्का पट्टा स्वीकृि गने कार्ि प्रथम िौमातसक अवतध तभरमा समाप्त गररसक्नपुने 
व्र्वस्था छ ।कार्ािलर्ले वषिभरी र्वद्याथीलाई सेवा ददन खररद गने ्र्ाड आतथिक वषिको अन्िमा 
अथािि आषाढ १४ मा खररद गरेकोले लर्क्षि उद्देश्र् परुा हनुे देर्खएन ।    

कार्िक्रम खररद र्वतध सूिना प्रकाशन सम्झौिा तमति आपूििकको नाम सम्पन्न तमति 

सेतनटरी 
्र्ाड 

बोलपर 077 वैशाख 
३० 

077।३।२ धन लक्ष्मी 
र्न्टरप्रोईजेज 

०७७।३।२६ 

 

 

 

(ग) र्विरर् नगरी मौज्दाि राखेको  :कार्ािलर्को र्जन्सी खािामा स्र्ातनटरी ्र्ाड  ७५२४६ ्र्ाकेट 
आम्दानी जनाएकोमा कार्ािलर्ले २६ वटा र्वद्यालर्लाई ५३९०४ ् र्ाकेज स्र्ातनटरी ्र्ाड र्विरर् 
गरेकामा २१३४२ थान र्विरर् नगरी मौज्दाि राखेको छ । कार्िक्रम अनसुार सम्बर्न्धि सामदुार्र्क 
र्वद्यालर्लाई स्र्ातनटरी ्र्ाड र्विरर् गरी प्रमार् पेश गनुिपने रु. 602911.00 
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55  औषतध खररद– साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा बीस 
लाख रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समिार परमा सूिना प्रकाशन 
गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सर्कने व्र्वस्था भए छ । िर स्थानीर् िहले उक्त 
प्रर्क्रर्ावेगर कोतभड व्र्वस्थापन समेिको रु. १७ लाख ५० को औषतध खररद गरेको छ । र्स 
सम्बन्धी देर्खएको व्र्होराहरू तनम्नानसुार छनीः 

  

• खररद गरेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् रार्िर् 
परपतरकामा प्रकाशन समेि भएको नदेर्खएको, 

 

 

• आपूतिि हनुे औषतध डव्ल.ुएि.ओ. सर्टिफार्ड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाि नं र म्र्ाद 
समाप्त तमति उल्लेख गरी सम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट मिुलु्का उठाई राख्न े नगरेको िथा उक्त 
औषतध तबक्रीको लातग होर्न खलुाएको प्रमार् समावेश नभएको, 

 

 

• आपूतिि भएका औषतध एवम ् सर्जिकल समान स्टोर दार्खला हनुअुर्घ स्पेर्शर्फकेशन अनसुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्कीन गनि सर्कएन । 

 

 

• औषतधको र्जन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र र्जल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको 
खलु्ने गरी व्र्वर्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

 

• औषतधको खिि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपनेमा एकमषु्ट घटाउने गरेको । 

 

 

िसथि औषतधको खररद, आपूतिि, दार्खला िथा खििको र्ववरर् अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े 

िोर्कएको गरु्स्िर अनसुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद गररएको 
औषतधको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथिक वषिको अन्त्र्मा बाँकी रहेको औषतधहरू 
र्जम्मेवारी र्जन्सी अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

  

प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम 
 

56  कार्िक्रम अन्िगिि कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि सामदुार्र्क आर्ोजना सञ्चालन गनि कुल 
तनकासा प्राप्त रु. ३२०१०००।– भएकोमा खररद िथा ढुवानी र कर्ण्टन्जेन्सी खिि बाहेक श्रतमक 
ज्र्ालामा रु. १५९७१४३।– खिि भएको देर्खन्छ । खिि रकम मध्रे्बाट  सडक तनमािर् ६ वटा, 
उजाि, तसंिाई िथा नदी तनर्न्रर् १ वटा तनमािर् भएको देर्खन्छ । सो सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा 
तनम्नानसुार छनी्ः 

 

57  रोजगार कार्िक्रममा आवर्द् हनुको लातग  २२३ जनाले तनवेदन ददएकामा जम्मा २२३ जना छनोट 
भएको प्रतिवेदन गाउँपातलकाले िर्ार गरेको छ । पातलकका ८ वटा वडा मध्रे् ६ वटा वडामा र्ो 
कार्िक्रम संिालन भएको जानकारी ददएको छ । ६ वटा वडामा सञ्चातलि कार्िक्रममा २९८० 
जनालाई दैतनक ५१७ को दरले जम्मा ७ देर्ख २२ ददनसम्म रोगजारी ददएको पार्र्ो । खिि रकम 
र्वतनर्ोर्जि रकमको ५६.७६ प्रतिशि खिि गदाि बेरोजगार संख्र्ाको सिप्रतिशिले लाभ पाएको देर्खर्ो 
। र्सरी सञ्चातलि कार्िक्रमको नापी िथा मूल्र्ांकन िर्ार गरे पतन कार्ि ददन र कूल कार्ि बीि 
िलुना गनि सक्ने अवस्था छैन । 

  

समानीकरर् पूजँीगि िफि  
 

58  कर्न्टन्जेन्सी खििको अतभलेख: साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार 
लागि अनमुान िर्ार गदाि लागि अनमुानको ४ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कर्न्टन्जेन्सी खिि समावेस गनि 
सर्कने र  खिि गदाि पूजँीगि प्रकृतिको २ प्रतिशि र अन्र् सानातिना खिि २ प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी 
खिि गनि सर्कने ब्र्वस्था  गरेको छ । कार्ािलर्बाट र्ोजना कार्ािन्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्िक्रम 
खििबाट ३ प्रतिशिका दरले तबलबाट र्स्िो रकम कट्टी गने गरेको छ । कार्ािलर्ले आ.व 
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२०७६/७७ मा कर्न्टन्जेन्सी बापि रु ३७ लाख ७१ हजार कट्टी गरेको छ । उक्त रकम मध्रे् 
परैु खिि भएको र्ववरर् पेश गरेछ । र्सरी कट्टी गरेको रकमको कार्िक्रमगि कर्न्टन्जेन्सी खििको 
अतभलेख खडा राखेको छैन । र्समा सधुार हनु ुपदिछ । 

59  कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै तनमािर् 
कार्ि सम्पन्न भई रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमििारीबाट जाँिबझु 
गराई कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुि पने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले उर्ल्लर्खि कानूनी 
व्र्वस्था बमोर्जम रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको 
पार्एन । कानूनी व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमािर् कार्ि स्वीकृि ड्रर्ङ तडजार्न वा 
स्पेतसर्फकेशन बमोर्जम भए नभएको र्कीन हनु सक्ने अवस्था ददखएन । 

 

60  सफ्टवेर्र खररद - नेपाल सरकारको सूिना प्रर्वतध प्रर्ाली (व्र्बस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेर्शका, 
२०७१ को बुँदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ि र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सञ्चालन 
गनिका लातग प्रर्ोग गने सूिना प्रर्वतध प्रर्ालीको तनमािर् गदाि त्र्स्िो प्रर्ाली सम्बन्धी कागजाि िर्ार 
गरी मानक अनरुुप भए नभएको तनधािरर् गनि सूिना प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृि गराउन पने व्र्बस्था 
रहेको छ । स्थानीर् िहले सम्बन्धी सफ्टवेर्र खररद गरी देहार्बमोर्जम रु ३९५९५२।- खिि 
गरेकोमा खररद भएका सफ्टवेर्रको सूिना िथा प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृि तलएको देर्खएन । र्स्िा 
सफ्वेर्र स्वीकृति तलई प्रर्ोग गनुिपदिछ । 

 

61  गरु्स्िर परीक्षर् -साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनसुार साविजतनक 
तनकार्ले आपतुिि गरेका मालसामान सम्झौिामा उल्लेर्खि प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेसन र गरु्स्िर वमोर्जम 
भए नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुि गराउन ुपने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले तनमािर् व्र्वसार्ी 
िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािर् कार्िमा प्रर्ोग हनुे सामानको गरु्स्िर परीक्षर् 
गरेको पार्एन । केही उदाहरर् देहार् बमोर्जम छन ्।   

भौ.नं. तमति तनमािर् कामको र्ववरर् भकु्तानी कामको प्रकृति 

१४५–२०७६।१२।२ ढल तनकास तनमािर् ८०००००.०० उपभोक्ता सतमति 

१५७–२०७६।१२।१६ सडक कालो पर े २३४३१७५.०० ,, 

२१७–२०७७।२।२२ भ्रू् टावर तनमािर् १२०७०४९.०० ,, 

२६७–२०७७।३।१८ पक्की कल्भटि १३०००००.०० ,, 

२७६–२०७७।३।२१ बाटो कालोपर े १४२६७६६.०० तनमािर् व्र्वसार्ी 

२७५–२०७७।३।२१ बाटो कालोपर े १६९२२५३०.०० तनमािर् व्र्वसार्ी 

२८२–२०७७।३।२३ ,, १२०००००.०० उपभोक्ता सतमति 
 

 

62  मालसामानको गरु्स्िर परीक्षर्ीः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५ मा साविजतनक 
तनकार्ले आपूतिि गररएका मालसामान सम्झौिामा उर्ल्लर्खि प्रार्वतधक स्पेतसर्फकेशन र गरु्स्िर 
बमोर्जमका भए नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुि गराउन ु पने, तनरीक्षर् वा परीक्षर् गने तनकार्, 

अतधकारी वा सतमतिले तनरीक्षर् वा परीक्षर् गरी सकेपतछ स्वीकृि र अस्वीकृि मालसामानको र्ववरर् 
उल्लेख गरी तनरीक्षर् प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने, त्र्स्िो प्रतिवेदनमा जाँि भएको मालसामानको नाम, 
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प्रतिशि, स्पेतसर्फकेशन, तनरीक्षर् वा परीक्षर्को पररर्ाम उल्लेख गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धमा 
देर्खएका उल्लेखनीर् व्र्होरा तनम्नानसुार छनी्ः 

- कार्ािलर्मा मालसामान प्राप्त भएपतछ खररद सम्झौिामा उल्लेख भए अनसुार स्पेतसर्फकेशन िथा 
गरु्स्िर सम्बन्धी मापदण्ड परुा गरे नगरेको खुल्ने गरी परीक्षर् सूिी सर्हि तनर्मको व्र्वस्था 
बमोर्जम प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेशन िथा गरु्स्िर सम्बन्धी सिि परुा गरे नगरेको प्रतिवेदन पेश 
गने गरको पार्एन । िसथि मालसामानको प्रकृतिअनसुार िलुनात्मक िातलका वा परीक्षर् सूिी 
(check list) सर्हिको प्रतिवेदन प्राप्त गरी मालसामान दार्खला िथा भकु्तानी गने व्र्वस्था 
तमलाउन ुपने देर्खन्छ ।  

- देहार्का मालसामान खररद गरी सम्बर्न्धि आपूतििकिािलाई भकु्तानी गरेकोमा तनरीक्षर्÷परीक्षर् 
गनि गठन गररएको बोडिले िर्ार गनेगरेको खोलवुा फाराम समेि नतलई भकु्तानी गरेको 
उदाहरर् देहार् अनसुार रहेको छीः 

गो.भौ. र ममति मालसामानको नाम भुक्िानी रकम बिके्रिा 
५६–२०७६।९।२ र्प्रन्टर १७००००.०० टेक्नो तलङ्क र्न्टरप्रार्जेज सेन्टर 
१०२–२०७६।१०।२९ फतनििर २८०९००.०० एस.एि. फतनििर 
१६४–२०७६।१२।२३ हेभी वेड (क्वारेर्न्टन) १४०६०७.०० ,, 
,, कम््र्टुर िथा ल्र्ापटप ४९१३८९.०० ए.एि.बी. टे्रड प्रा.तल.  

63  देहार्का भौ.नं. र तमतिबाट ह्यमुपार्प खररद गरेको देर्खर्ो । खररद गरी जडान नगरेको कारर्ले 
बजेट तनश्कृर् रहेको अवस्था छ । उक्त पररमार्को ह्यमु पार्प आगामी वषिको कार्िक्रममा समावेश 
गरी खिि भएको प्रमार् पेश गनुि पने रु. 

850963.00  

गो.भौ. र ममति बिके्रिा भुक्िानी रकम 
१८–२०७६।७।३ उप्रिेी पोल एण्ड पार्प र्ण्डर्स्ट्रज १६७२९६.०० 
५२–२०७६।८।२९ ,, ७९८०५.०० 
२३०–२०७७।२।३० न्रू् बागेश्वरी स्लार्सि २५९४२४.०० 

,, बागेश्वरी पार्प एण्ड र्वद्यिु पोल उद्योग ३४४४३८.०० 
जम्मा  ८५०९६३.००   

64  बीमा नगराएकोीः  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२ (१) मा रु. १० लाख 
भन्दा बढी मलु्र्को तनमािर् कार्ि गनि तनमािर् व्र्वसार्ीले उक्त तनर्मको (क) देर्ख (ङ) बमोर्जम र्वमा 
गनुि गराउन ुपने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले तनमािर् कार्िको लातग सम्झौिा गदाि तनमािर् कार्ि वापि 
तनमािर् कार्िको, उपकरर्, श्रतमक र िेश्रो पक्षको समेि बीमा गराउन ुपने गरी सम्झौिा गरेको छ । 
र्स प्रर्ोजनको लातग तनमािर् व्र्वसार्ीले सोही रकम कवलु गरी ठेक्का सम्झौिा समेि गरेकोमा देहार् 
अनसुारका कार्िमा तनमािर् कार्िको रतनङ र्वल भकु्तानी हुँदा समेि कुनै पक्षको पतन र्वमा गराएको 
पार्एन । ठेक्का सम्झौिा भै कार्ि शरुु गनुि अगाबै सम्झौिाको शिि मिुार्वक बीमा गराएर मार कार्ि 
शरुु गनुिपनेमा नगदाि ठेक्का सम्झौिाको शििको पालना नहनुे, तनमािर् कार्ि, उपकरर्, कामदार र िेश्रो 
पक्षको हानी नोक्सानी भएका क्षतिपतुििबाट समेि बर्न्िि रहनपुने अवस्था आउँछ । िसथि सम्झौिाका 
शििहरू अतनवार्ि रुपमा पालना गराउने िफि  ध्र्ान ददन ुजरुरी छ । र्सका केर्ह उदाहारर्हरू देहार् 
बमोर्जम छनी्ः 
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ठेक्का नं.  तनमािर् ब्र्वसार्ीको नाम कार्ि रतनङ वील लागि अनमुान वीमाको रकम 
९–२०७५।७६ एम.एस. कन्िक्सन बाटो कालोपर े  अर्न्िम २४३५१४५ ८००० 

१२–२०७५।७६ बी.एल.एन. कन्िक्सन बाटो कालोपर े  अर्न्िम ४१२९२४९ ८००० 

१०–२०७५।७६ ,, ,, ,, १०८२२३७९ ६००० 
६–२०७५।७६ एम. के. कन्िक्सन ,, ,, १९४८२४६६.

७५ 
१०००० 

११–२०७५।७६ जर् मा बागेश्वरी तनमािर् ,, ,, ४५४६४६५ ९५००   

65  र्वद्यिु र्वस्िार –३४–२०७७।३।३१ सव ैनागरर्ँकहरूलाई र्वद्यिु सेवा उपलव्ध गराउने दार्र्त्व नेपाल 
तबद्यिु प्रातधकरर्को हो । र्वद्यिु सेवा प्रदान गरे वापि ग्राहकहरूबाट प्रातधकरर्ले सेवा शलु्क तलने 
गदिछ । त्र्स्िै तबद्यिु, टेतलफोन िथा केवल सेवा प्रदार्कहरूले तबद्यिु प्रातधकरर्को पोल उपर्ोग 
गरेवापि सेवा शलु्क तलन ेसमेि गदिछ । साथै र्वद्यिु प्रातधकरर्को कार्िक्षेर तभर कार्ािलर्ले लगानी 
गरेकोमा नागररकले सेवा प्रर्ोगमा कुनै छुट िथा थप सरु्वधा प्राप्त गरेको छैन भने कार्ािलर्ले रोर्ल्टी 
समेि प्राप्त गरेको छैन । र्वद्यिु प्रातधकरर्को कार्िक्षेर तभरको र्वद्यिुीकरर् कार्ि सम्बर्न्धि तनकार्ले 
गनुिपनेमा र्वद्यिु र्वस्िारको लातग र्स वषि वाडि नं. ५ मा र्वद्यिु लार्न र्वश्िार कार्िको लातग रू. 
४२८२३०।– भकु्तानी ददएको छ । अन्र् तनकार्को र्जम्मेवारी रहेको क्षेरमा गाउंपातलकाले बजेट 
र्वतनर्ोजन गरर कार्ािन्वर्न गनुि अगावै सम्बर्न्धि तनकार्सँग समन्वर् नगरेको िथा लागि अनमुान 
र्थाथिपरक नदेर्खनकुा साथै कामको भकु्तानी सम्बन्धमा र्कीन गनि नसर्कएको रु. 

428230.00 

66  एज र्वल्ट नक्सा —साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५ (१) मा खररद सम्झौिा 
वमोर्जम तनमािर् कार्ि सम्पन्न भएको ३० ददनतभर सम्बर्न्धि तनमािर् व्र्वसार्ीले  तनमािर् भए 
वमोर्जमको (एज र्वल्ट) नक्सा साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने उल्लेख छ । साथै तनमािर् 
व्र्वसार्ीहरूसँग भएको सम्झौिाको दफा ५६.१ र ५६.२ मा तनमािर् व्र्वसार्ीले तनमािर् सम्पन्न 
भएपतछ एज तबल्ट ड्रर्ग पेश गनुि पने व्र्वस्था समेि रहेको छ । र्स वषि सम्पन्न भएका ठेक्काहरूको 
एज तबल्ट डँ्रर््ङ पेश नभएको अवस्था छ । र्समा सधुार गनुि पदिछ । 

  

समानीकरर् िालिुफि  
 

67  हेल्प डेस्क संिालनीः पातलकाले वािावरर् िथा ग्रामीर् र्वकास केन्द्र, बाँकेसँग पातलकाको केन्द्र र ८ 
वटै वडामा हेल्प डेस्क सञ्चालन गनि भतन रु.१९९८०००।०० मा सम्झौिा गरी रकम भकु्तानी 
गरेको छ । साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ मा लागि अनमुान बेगर खररद र्वतध अनसुार 
छनौट गनुिपनेमा कार्िपातलकाको तनर्िर्को आधारमा सोझै सम्झौिा गनुि साविजतनक खररद ऐन, तनर्म 
र्वपररि देर्खएको रु. 

 

1998000 

68  भ्रमर् खिि : लरु्म्बनी प्रदेश अन्िगििका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ िथा भ्रमर् खिि तनर्मावली, २०६४ बमोर्जम कार्ािलर्को काममा कमििारी 
िथा पदातधकारीलाई भ्रमर् खिि भकु्तानी गदाि देर्खएका व्र्होराहरू देहार् बमोर्जम छन.्  

• अतधकांश भ्रमर्को उद्देश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ािलर्कै कामका लातग भएको हो भनी सतुनर्श्चि 
हनुे र्वश्वसनीर् आधार नदेर्खएको । 

• भ्रमर् पश्चाि ्िोर्कए बमोर्जम भ्रमर् प्रतिवेदन पेश नगरी अतधकांश भ्रमर्को भ्रमर् खिि भकु्तानी 
गने गरेको ।   

• कतिपर् भ्रमर्हरू पातलका वा कार्ािलर्सँग असम्बर्न्धि नगर/गाँउपातलका गएको जनाई सो 
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वापिको खिि भकु्तानी गने गरेको ।  

• स्पष्ट प्रर्ोजन बेगर वडा अध्र्क्ष सर्हिका पदातधकारीको ७ ददनको भ्रमर् आदेश स्वीकृि गरी 
भकु्तानी गने गरेको ।  

      अिीः स्पष्ट प्रर्ोजन र उद्देश्र् बेगर अतधकांश ७ ददनको समर्ावधी राखी भ्रमर् खिि भकु्तानी गरेको 
अवस्थाबाट भ्रमर् खिि भकु्तानीमा दरुुपर्ोगको सम्भावना देर्खर्ो । त्र्सैले िोर्कएको काननुी 
व्र्वस्थाको पालना गदै भ्रमर् खििमा हनु सक्ने अतनर्तमििा र दरुुपर्ोग तनर्न्रर् गनि भ्रमर् आदेश 
स्वीकृि गने पदातधकारीले ध्र्ान ददनपुदिछ ।   

 

सामार्जक सरुक्षािफि  
 

69  प्रतिवेदनः सामार्जक सरुक्षा सरुक्षा कार्िर्वतध २०७५ को दफा ३० मा  स्थानीर् िहले र्विरर् गरेको 
भत्ताको िौमातसकवार्षिक र्ववरर् अद्यावतधक गरी एमआर्एसमा प्रर्वष्टी गनुिपने भकु्तानी गरेको रकम र 
बझु्नेहरूको नामावली स्थानीर् िहका कार्ािलर्का साथै स्थानीर् िहका वडा कार्ािलर्मा समेि 
साविजतनक गनुिपने र पर्हलो िौमातसक प्रगति र्ववरर् मागि ७ गिेतभर दोस्रो िौमातसकको प्रगति 
र्ववरर् िैर ७ गिेतभर र िेस्रो िथा वार्षिक प्रगति र्ववरर् श्रावर् ७ गिेतभर प्रर्वष्टी गररसक्नपुने 
उल्लेख छ । कार्ािलर्ले सबै र्ववरर् एमआर्एसमा प्रर्वष्ट गरेको जनाएको भए िापतन प्रगति र्ववरर् 
पेश गरेको प्रमार् सरुर्क्षि नराखेकोले परीक्षर् गनि सर्कएन । 

 

70  पारदर्शििाः कार्िर्वतधको दफा ३३ मा आगामी आतथिक वषिमा भत्ता प्राप्त गनेहरू सम्बन्धी र्ववरर् वडा 
सतमतिको तसफाररशका आधारमा स्थानीर् सभामा पेश गनुिपनेिौमातसक वा वार्षिक रुपमा सामार्जक 
सरुक्षा कार्िक्रममा भएको तनकासा िथा खििको पतन समीक्षा गनुिपने सामार्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने 
लाभग्राहीको नामनामेसी स्थानीर् िहको वेभसार्टमा राख्नपुने व्र्वस्था छ । गाँउपातलकाको तनर्िर् 
परु्स्िका िथा वेवसार्ट अवलोकन गदाि उर्ल्लर्खि कार्िहरू भएको पार्एन । कार्िर्वतध बमोर्जम 
सामार्जक सरुक्षा सम्बन्धी खििलाई पारदशी बनाउन आवश्र्क छ । 

 

71  साविजतनक सनुवुार्ीः वडा सतमतिले प्रत्रे्क िौमातसकमा कम्िीमा एकपटक सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम 
सम्बन्धमा साविजतनक सनुवुार् गनुिपने साविजतनक सनुवुार्मा प्राप्त गनुासा िथा सझुावमध्र् आफूले सक्न े
कुरा सम्बोधन गरी नसक्ने खालका सझुाव िथा गनुासाहरू सम्बोधनको लातग स्थानीर् िहको 
कार्ािलर्मा पठाउनपुने उल्लेख छ । वडा कार्ािलर्हरूमा साविजतनक सनुवुार् भएको र गनुासा 
सम्बोधनको लातग स्थानीर् िहको कार्ािलर्मा प्राप्त भएको प्रमार् पेश हनु आएन । कार्िर्वतधको 
पालना गनुिपदिछ । 

 

72  सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा २५(क) अनसुार बैंकहरूले 
लाभग्राहीको खािामा रकम जम्मा भएको स्पष्ट देर्खने गरी लाभग्राहीको नाम, बैक खािा नम्बर र 
जम्मा भएको रकम सर्हिको र्ववरर् (अनसूुिी १३) िौमातसक रुपमा सम्बर्न्धि स्थानीर् िहलाई 
र्वद्यिुीर् माध्र्ममा अतनवार्ि पठाउनपुने उल्लेख छ । र्सरी पठाएको र्ववरर्लाई रकम र्विरर् 
भएको भरपाई मातनने उल्लेख भएकोमा बैकहरूले सो अनसूुिी  गाँउपातलकामा पठाएको पार्एन । 
जसले गदाि पेश्की ददएको रकम मध्रे् कति र्विरर् भई कति बाँकी रहेको छ भनी र्कीन हनु 
सर्कएन । 

 

73  िथर्ांक अध्र्ावतधक : सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को बुदँा १९ अनसुार 
र्वभागले स्थानीर् िहमा सामार्जक सरुक्षा सम्बन्धी सूिनालाई व्र्वर्स्थि गनि स्थानीर् िह, र्वभाग र 
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बैङ्क िथा र्वत्तीर् संस्थाबीि प्रर्ालीगि सम्बन्ध स्थापना गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर्लाईि 
प्रभावकारी र पारदशी बनाउन केन्द्रीकृि व्र्वस्थापन सूिना प्रर्ाली कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउने र उक्त 
प्रर्ालीमा लाभग्राहीको र्ववरर् प्रर्वर्ष्ट गरी अद्यावतधक गने र्जम्मेवारी सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको हनुे 
उल्लेख छ । कार्ािलर्ले प्रत्रे्क वषि सामार्जक सरुक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको िथर्ाङ्क, कार्िर्वतध 
बमोर्जम अद्यावतधक गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुिपनेमा प्रथम िौमातसकको एम.आई.एस. 
अध्र्ावतधक िथर्ाङ्क लेखापरीक्षर्को क्रममा पेश गरेको छैन ।कार्िर्वतध बमोर्जम कार्ािलर्ले 
केन्द्रीकृि व्र्वस्थापन प्रर्ालीमा सूिना अद्यावतधक गनुिपदिछ । 

74  भत्ता र्ववरर्को अनगुमनीः कार्िर्वतधको दफा २८ मा स्थानीर् स्िरको अनगुमन िथा सपुरीवेक्षर् 
सतमतिले िौमातसक रुपमा बैठक बस्ने िथा अनगुमन प्रतिवेदन प्रमखु वा अध्र्क्ष समक्ष पेश गनुिपने 
व्र्वस्था छ । िर त्र्स अनसुार अनगुमन गने बैठक बस्ने िथा प्रतिवेदन प्रस्ििु गने गरेको देर्खएन 
। अिीः कार्िर्वतध अनसुारको कार्िहरू कार्ािन्वर्न गररन ुपने देर्खन्छ । 

 

75  आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८० मा सरकारी रकम पेश्की तलने सरकारी 
कमििारी व्र्र्क्त िथा संस्थाले र्स तनर्मावलीमा िोकेको म्र्ाद तभर पेश्की फर्छ्यौट गनुिपने व्र्वस्था 
छ । पातलकाबाट सामार्जक सरुक्षाको रकम र्वतभन् न बैंकलाई प्रदान गररएको पेश्की आतथिक वषिको 
अन्त्र्सम्म फर्छ्यौट गरेको नपार्एकोले तनर्मानसुार फर्छ्यौट हनुपुने रू. 57854800  

तस न बैक रकम 

१ कुमारी बैंक तल र्िसापानी शाखा 17019000 

२ एन आई सी एतसर्ा बैंक कोहलपरु शाखा 10096400 

३ एन आई सी एतसर्ा बैंक बैजनाथ शाखा 14434200 

४ कामना सेवा र्वकास बैंक कोहलपरु शाखा 7435000 

५ कुमारी बैंक तल. सम्झना शाखा 6570600 

६ कामना सेवा र्वकास बैंक बैजनाथ शाखा 2299600 

 जम्मा 57854800   

76  सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम संिालन कार्िर्वतध, २०७५ अनसूुिी ८ स्थानीर् िह र बैंकबीि हनु े
सम्झौिापरको नमनुाको तस.न. ६ मा गाँउपातलकाबाट प्रा् ि रकम लाभग्राहीको खािामा बैंकले १५ 
ददन तभर जम्मा गरी प्रत्रे्क खािामा जम्मा भएको रकम देर्खने र्ववरर् सर्हि वाँकी रकम भए सो 
समेि पातलकालाई उपलब्ध गराउने छ भनी उल्लेख भएकोमा बैंकले रकम वझेुको लामो अवतधसम्म 
पतन सर्हि वाँकी रकम पातलकालार्ि र्फिाि गरेको देर्खएन । पातलकाले बैंकलाई पेश्की उपलब्ध 
गराएपतछ कार्िर्वतधले िोकेको अबतध र फर्छ्यौट अबतधबीिको अन्िर धेरै भएको देर्खर्ो । 
कार्िर्वतधले िोकेको अबतधमा पेश्की फर्छ्यौट गने िफि  पातलकाले ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

77  अपाङ्गिा शसक्तीकरर् एंव संिार केन्द्र बाकेँले गाँउपातलकामा पेश गरेको कार्िक्रम प्रस्िावमा भान्से 
१, स्र्ाहारकिाि २ र व्र्वस्थापन िथा र्फर्जर्ोथेरापीका लातग १ जना गरी जम्मा ४ जनालाई १३ 
मर्हनाको प्रतिजना रू. १५०००।- का दरले प्रस्िाव गरेको पार्र्ो । केन्द्रले गरेको खिि 
कागजािमा उपरोक्त ४ जनाका साथै १ जना (व्र्वस्थापन संर्ोजक) लाई प्रतिमर्हना रू. २००००।- 
का दरले १२ मर्हनाको रू. २४००००।- खिि लेखेको पार्र्ो । एकै पदका लातग २ जना 
व्र्र्क्तलाई पनु मातसक पाररश्रतमक भकु्तानी लेखेको पार्र्ो । केन्द्रले प्रस्िावनमा उल्लेख गरेको भन्दा 
बढी व्र्र्क्तलार्ि पाररश्रतमक उपलब्ध गराएको तनर्मसंगि नभएको रु  240000.00 
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78  सरकारी िथा साविजतनक जग्गा संरक्षर्, उपर्ोग िथा हक हस्िान्िरर् -स्थानीर् सरकार सञ् िाल ऐन, 

२०७४ को दफा ९७ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सरकारी सामदुार्र्क 
िथा साविजतनक सम्पर्त्तको रेखदेख, ममिि सम्भार र संरक्षर् गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले आफ्नो 
क्षेरतभरको साविजतनक सम्पर्त्तको ममिि सम्भार एवं संरक्षर् गरेको/अतभलेख राखेको पार्एन । 
पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सम्पर्त्तको रेखदेख ममिि सम्भार एवं संरक्षर् गनुि/गराउन/ुअतभलेख 
राख् न ुपदिछ । 

 

 

स्थानीर् पूवािधार र्वकास साझेदारी कार्िक्रम- 
 

79  स्थानीर् पूवािधार र्वकास साझेदारी कार्िक्रम (सञ्चालन कार्िर्वतध) तनर्मावली, २०७६ बमोर्जम 
कार्ािन्वर्न हनुे स्थानीर् पूवािधार र्वकास साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई 
देहार्अनसुार ३ पररर्ोजना सञ्चालन गनि रु.१ करोड ४८ लाख बजेट प्राप्त भएकोमा रु. १ करोड 
४८ लाख खिि भई १०० प्रतिशि र्वत्तीर् प्रगति प्राप्त भएको देर्खन्छ । 

 

 

आर्ोजनाको प्रकार आर्ोजनाको 
संख्र्ा 

बजेट रकम खिि रकम र्वत्तीर् प्रगति 
प्रतिशि 

भौतिक प्रगति 
प्रतिशि 

साविजतनक तनमािर् ३ १४८३०००० १४८३०००० १०० १०० 
 

 

80  पेश्की बाकँीीः आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ४७ (१) 
अनसुार पेश्की फछ्र्र्ौट हनुपुदिछ।कार्ािलर्बाट देहार् अनसुार मोर्वलार्जेशन पेश्की रू. 
२८६२०००।÷ र उपभोक्ता सतमति पेश्की रू. १५०२०००।– र कमििारी पेश्की रू. 
१५००००।÷ समेि र्स आ. व. मा रु. ४५१४०००।÷ पेश्की प्रदान गररएको छ । र्स मध्रे्  
म्र्ाद समाप्त भएको उपभोक्ता सतमति पेश्की रू. १५०२०००।– र कमििारी पेश्की रू. 
१५००००।÷ समेि रू. १६५२०००।– तनर्मानसुार फछ्र्र्ौट हनु ुपने रु. 

1652000.00  

 भौ.नं. तमति  कार्िक्रम  पेश्की तलनेको नाम पेश्की रकम 

 मोर्वलार्जेशन पेश्की      २८६२००० 

१०६ २०७७।२।२२ 

स्वास््य संस्था नभएका वडाहरूमा 
भवन तनमािण िथा संचालन खचि इन्द्रा देबी तनमािण सेवा   ७८१००० 

२१९ २०७७/०२/२२ 

बातनयाभार र्समलघारी बााँकी खण्ड 
सडक कालोपते्र गने इन्द्रा देबी तनमािण सेवा  ४,४०,००० 

१६४ २०७७/०३/२४ 

स्वास््य संस्था नभएका वडाहरूमा 
भवन तनमािण िथा संचालन खचि 

चंखेली सप्लायसि एण्ड 
तनमािण सेवा प्रा. र्ल.  १५,५१ ,००० 

 उपभोक्ता सतमति     १५०२०००  

५४ २०७६/११/०२ 

भट्टी टोल -मान खोला, च्र्ामा  झो.प,ु 

बैजनाथ गाउँपातलका, बाकेँ 

च्र्ामा झलङु्गे पलु तनमािर् उ. 
स. ८,००,००० 

१४८ २०७६/१२/०३ 

म्र्ार्िङ फण्ड सम्बन्धी तबतबध 
कार्िक्रमको लातग  लागि सहभातगिा बातनर्ाभार तसिार् जल उ.स. १,८०,००० 

१८९ २०७७/०१/२९ 

म्र्ार्िङ फण्ड सम्बन्धी तबतबध 
कार्िकमिको लातग  लागि सहभातगिा 

र्झगौरा बाँध तसंिार् जल उ . 
स. २,७२,००० 

११२ २०७७/०२/३० 

भट्टी टोल -मान खोला, च्र्ामा  झो.प,ु 

बैजनाथ गाउँपातलका, बाकेँ झोलङु्ग ेपलु भट्टी टोल उ.स. २,५०,००० 

  व्र्र्क्तगि      १,५०,००० 
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२५२ २०७६/१०/१६ 

लाग ुऔषध दबु्र्िशनी न्रू्नीकरर् 
सम्बन्धी िातलम धन बहादरु नेपाली १,३०,००० 

३२२ २०७६/११/२२ आमा सरुक्षा कार्िक्रम तिलक खरी २०,००० 

  कूल जम्मा  ४५१४०००  
 कोतभड-१९ िफि  

 

81 1 कोतभड-१९ रोकथाम तनर्न्रर् र व्र्वस्थापनमा २०७७ असार मसान्िसम्मको प्राप्त रकम र खिि 
सम्बन्धी तबबरर् अनसुार रू.३ करोड २ लाख ८६ हजार आम्दानी गरी सोही अवतधमा रू.२ करोड ५६ 
लाख खिि भएको छ । असार मसान्ि सम्ममा खिि नभर् रू.४६ लाख ८६ हजार बाँकी रहेको 
देर्खन्छ  । कार्ािलर्ले  देहार् अनसुार आम्दानी र खििको र्ववरर् पेश गरेको छ । 

 

 

बजेट/आम्दानीको स्रोत 

२०७७ असार 

मसान्तसम्म 

प्राप्त रकम 

२०७७ आश्विन 

मसान्तसम्म 

प्राप्त रकम 

खर्च शीर्चक 

२०७७ असार 

मसान्तसम्म खर्च 

रकम 

२०७७ आश्विन 

मसान्तसम्म खर्च 

रकम 

संघीर् सर्ञ्चि कोषबाट  
  राहाि र्विरर् 9290 

 

प्रदेश  सर्ञ्चि कोषबाट  
  

क्वारेर्न्टन /होर्ल्डङ्ग सेन्टर 
तनमािर् व्र्वस्थापन 

0 116 

स्थानीर् िहको आफ्नै 
बजेटबाट र्वतनर्ोजन भएको 

26575 
 

आईशोलेसन केन्द्र तनमािर् 
व्र्वस्थापन 

10626 808 

संघीर् कोतभड कोषबाट 
1469 

1000 जनशर्क्त पररिालन 1278 1563 

प्रदेश कोतभड कोषबाट  

1000 

 
औषतध एवं स्वास्थर् उपकरर् 
िथा सामग्री खररद 

1750 513 

अन्र् स्रोिबाट प्राप्त  
1242  अन्र् शीषिकमा भएको खिि 2656 891 

मौज्दाि 
 

4712 बाँकी 4686 1821 

जम्मा 30286 5712 जम्मा 30286 5712 

 

 

82  जोर्खम भत्ता: नेपाल सरकारर्द्ारा जारी भएको "कोरोना भार्रस (कोतभड-१९) को संक्रमर्को उपिारमा 
संलग्न जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश, २०७७ को दफा ७(ङ) मा, अनगुमन मूल्र्ाङ्कन 
िथा व्र्वस्थापनमा संलग्न प्रशासतनक जनशर्क्तलाई नेपाल सरकारले िोकेको शरुु िलव स्केलको ५० 
प्रतिशि र कन्याक टे्रतसङ्गमा खर्टएका स्वास्थर्कमी, क्वारेर्न्टनमा खर्टएका जनशर्क्तलाई ७५ 
प्रतिशि जोर्खम भत्ता प्रदान गनि सक्ने व्र्वस्था छ ।कार्ािलले अग्रपंतिमा खटेका ६५ जना 
स्वास्थर्कमी, सरुक्षाकमी, प्रार्वतधक कमििारी, प्रशासतनक कमििारी गरी ६५ जनालार्ि रू. १२ लाख ७८ 
हजार १ सर् ४० खिि लेखेको छ । 

 

 

 क्रस जोर्खम भत्ता पाउने पदातधकारी कमििारी वा 
पदातधकारी संख्र्ा भत्ताको प्रकार २०७६।७७ सम्म 

खिि रकम 
कैर्फर्ि 

१ 
स्वास्थर्कमी प्रशासतनक 
कमििारी  

६५ जोर्खम भत्ता  १२७८१४०  

जम्मा ६५  १२७८१४०  

 

 

83  परीक्षर्ीः कार्ािलर्ले पेश गरेको र्ववरर् अनसुार २०७७ असार सम्म २२६५ पीसीआर परीक्षर् गदाि 
९२ जना मार संक्रतमि फेला परेको देर्खन्छ । परीक्षर् स +क्रतमिको संख्र्ा देहार् अनसुार रहेको 
देर्खन्छ ।   
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मर्हना 
 

सबै के्षरमा गरेको कुल परीक्षर् 
संख्र्ा 

Priority-1के्षरमा गरेको परीक्षर् 
संख्र्ा 

Priority-2के्षरमा गरेको 
परीक्षर् संख्र्ा 

परीक्षर् संख्र्ा संक्रतमि 
संख्र्ा 

परीक्षर् 
संख्र्ा 

संक्रतमि संख्र्ा परीक्षर् 
संख्र्ा 

संक्रतमि 
संख्र्ा 

२०७६ िैर ० ०  
   

२०७७ बैशाख ० ०  
   

२०७७ जेष्ठ 1140 90     

२०७७ असार 1125 2     
 

 

84  क्वारेर्न्टन र आर्सोलेसन व्र्वस्थापनीः कार्ािलर्ले कोतभडको जोर्खममा रहेका व्र्र्क्तहरूको 
व्र्वस्थापनको लातग २२ वटा क्वारेर्न्टन िर्ार गरेकोमा देहार्को सख्र्ामा क्वारेर्न्टनमा बस्ने 
मातनसहरूको संख्र्ा रहेको देर्खन्छ । उक्त २२ वटा केन्द्रको तनमािर् र क्वाररन्टार्नमा रहेका 
व्र्र्क्तहरूको खिि १ करोड ०६ लाख २६ हजार १ सर् ०२ रहेको छ । 

 

 

क्रस 
र्स तनकार्ले िर्ार वा सञ्चालन 

गरेको क्वारेर्न्टन/होर्ल्डङ सेन्टरको 
नाम 

 

 

तनमािर् खिि  
बेड 

संख्र्ा 

क्वारेर्न्टनमा बस्नेहरूको 
संख्र्ा सञ्चालन 

ब्र्बस्थापन 
प्रर्ोजनको 

खिि 

दैतनकरुपमा 
बसेको 

अतधकिम  
संख्र्ा 

आषाढ मसान्ि 
सम्म 

क्वारेर्न्टनमा 
बस्नेको संख्र्ा 

1 
सुर्योदर्य मा  .श्वि.  िडा नं. १    २५४  

2 
सरस्िती आ  .श्वि .  िडा नं. २    ७८  

3 
जनता आदशच मा .श्वि.  िडा नं. २    २८०  

4 
नेपाल राश्वरिर्य मा .श्वि.  िडा नं. २    ४२  

5 

सरस्िश्वत प्रा  .श्वि.  िडा नं. २    ५०  
6 

श्वदलराम प्रा .श्वि .  िडा नं. २    ४६  

7 
सरस्िती आ  .श्वि .  िडा नं. ३    १८७  

8 
ने .रा.मा.श्वि .  िडा नं. ३    ८९  

9 
श्वि  .श्वप .ममेोररर्यल  िडा नं. ४    १३०  

10 
ने .रा.मा.श्वि .  िडा नं. ४    ६७  

11 
प्रभात मा .श्वि.  िडा नं. ५    १८२  

12 
सुन्दर आ  .श्वि.  िडा नं. ५    ७५  

13 
श्वसंहभिानी आ .श्वि.  िडा नं. ५    ३६  

14 
ने .रा.मा.श्वि .  िडा नं. ५    ६१  

15 
सम्झना आ  .श्वि.  िडा नं. ६    ९४  

16 
इिरी मा  .श्वि .  िडा नं. ६    ९७  

17 
ने .रा.मा.श्वि .  िडा नं. ६    १०७  

18 
ज्र्योश्वत आ .श्वि.  िडा नं. ६    ६९  

19 
ने .रा.मा.श्वि .  िडा नं. ७    ७६  

20 
दरु्ाच आ .श्वि.  िडा नं. ८    ८  

21 
भर्िती मा .श्वि.   िडा नं. ८    १००  

22 
ने .रा.मा.श्वि .   िडा नं. ८    १०७  

 जम्मा      
 

 

85  आर्सोलेसन केन्द्र व्र्वस्थापनीः कार्ािलर्ले कोतभडको जोर्खममा रहेका व्र्र्क्तहरूको व्र्वस्थापनको लातग १  
वटा आर्सोलेसन केन्द्र िर्ार गरेकोमा ९२ जना संक्रतमि अषाढ मसान्ि सम्म आर्सोलेसनमा बसेको देर्खन्छ ।  

 

 क्र  स र्स तनकार्ले िर्ार वा सञ्चालन गरेको  
आर्सोलेसन केन्द्र  नाम 

बेड 

संख्र्ा 
आर्सोलेसन केन्द्र  बस्नेहरूको 

संख्र्ा 
सञ्चालन ब्र्बस्थापन प्रर्ोजनको 

खिि 
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दैतनकरुपमा 
बसेको 

अतधकिम  
संख्र्ा 

आषाढ मसान्ि 
सम्म क्वारेर्न्टनमा 

बसेकाहरूको 
कुल संख्र्ा 

१ बनकटवा स्वास्थर् िौकी  १६ १२ ९२ नखलु्ने 
 

86  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४५ (१) मा र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद गने 
सम्बन्धी व्र्वस्था अनसुार ऐनको दफा ६६ बमोर्जम खररद गदाि साविजतनक तनकार्ले खररदको 
आवश्र्किाको तलर्खि र्ववरर्, गरु्स्िर, पररमार्, शिि र कार्ि सम्पन्न गने अवतध जस्िा र्ववरर् िर्ार 
गरी आकर्स्मक पररर्स्थतिको सामना गनि आवश्र्क पररमार् र समर्ावतधका लातग मार र्थासम्भव 
प्रतिस्पधाि गराई वा एउटा मार तनमािर् व्र्वसार्ी, आपूतििकिाि, परामशिदािा वा सेवा प्रदार्कसँग तलर्खि 
दरभाउ वा प्रस्िाव तलई स्वच्छ र उर्िि मूल्र्को लातग वािाि गरी खररद गनुि पने व्र्वस्था छ . एउटै 
स्वास्थर् सामग्रीको समेि खररद दर लट अनसुार फरक फरक रहेको देर्खन्छ । कार्ािलर्ले उपर्कु्त 
खररद र्वतध अवलम्बन गनि नसक्दा एउटै सामानको समेि न्रू्निम ्र अतधकिम ्मूल्र्बीि धेरै अन्िर 
रहेकोले कार्ािलले र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद गने सम्बन्धी व्र्वस्था प्रभावकारी रुपमा पालना गरेको 
देर्खएन । कार्ािलर्ले कोरोना सक्रमर्बाट बच्न संिालन गरेको क्वारेर्न्टनका लातग आवश्र्क पने 
औषतधजन्र् सामग्री उपकरर् मध्रे् मखु्र् सामग्री खररदको र्ववरर् देहार् बमोर्जम छ ।  

 

 सामानको नाम सामानको 
छोटो 

स्पेर्शर्फकेशन 

परीमा
मा
र् 

दर कुल रकम 

र्पपीई  5 3550 17750 

  3 4500 13500 
 ्लनर्ष्टक 100 204 20400 
  100 1900 190000 
  30 5309 159270 
  55 5309 291995 

माक्स एन 95 60 150 9000 

 एन 95 10 220 2200 

 सर्जिकल 1000 27 27000 
 सर्जिकल 2500 10 25000 
  200 25 5000 
  2000 15.4 30080 
र्पसीआर र्कट     

तभटीएम  १०० 230 25990 

आरडीटी र्कट     

र्न्फ्रारेड थमोतमटर  १4 11500 161000 

भेन्टीलेटर छैन    

आई सी रू्  

बेड/सर्जिकल बेड 
 15 8407.7 126106 

,,  15 9734.52 146017.80 
र्पसीआर मेशीन छैन    

 

 

87  केश अनसुन्धान िथा कन्र्ाक्ट खोजपड्िालीः  गाउँपातलकाले केश अनसुन्धान िथा कन्याकट 
खोजपड्िालको लातग ३ सदस्र्ीर् टीम पररिालन गरी ५५ वटा केश अनसुान्धान गरेको छ । उक्त 
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अनसुान्धानबाट कन्टर्ाक्टमा आएका व्र्र्क्तहरूको  पर्हिान संख्र्ा ५५ वटा रहेकेमा ५५ जनालार्ि 
नै सामान्र् परामशि, फलोअप गरेको, ५५ वटा नमूना संकलन गरी द्रिु परीक्षर् गरेको र्ववरर् पेश 
गरेको छ ।   

 

स्थानीयिहको 
नाम 

टीमको 
सदस्य 

संख्या 

खर्ि 
रकम 

केश 

अनुसन्धा
न संख्या 

कन्टयाक्टमा 
आएका 

व्यक्क्िहरूको 
पहीर्ान संख्या 

सामान्य 

परामशि, फलोअप 

िथा रेफर संख्या 

नमूना संकलन 

वा द्रिु पररक्षण 

संख्या 

बैजनाथ 
गाउँपातलका 

३  ५५ ५५ सामान्र् परामशि 
संख्र्ा ५५ 

५५ 

 

 

88  राहाि सामग्रीको खररद र र्विरर्ीः कार्ािलर्ले देहार् अनसुार राहि सामग्री रु. ९२८९९९८।०० मा 
खररद गरी र्विरर् गरेको र्ववरर् पेश गरेको छ ।एउटै सामानको प्रति एकार् मूल्र् फरक फरक 
राखेर सामग्री खररद गरी र्विरर् गरेको देर्खन्छ ।  

 

 राहि सामग्री ईकार् खररद पररमार्  प्रतिईकार् दर र्विरर् 
पररमार् 

बाँकी पररमार्  

िामल  के.र्ज. १४४१९५ ३९ देर्ख ४०. १४४१९५  

दाल  के.र्ज. १४२४६ १०९ देर्ख 
११० 

१४२४६  

खाने िेल  तल. ९५२४ १७८ देर्ख 
१८० 

९५२४  

ननु  ्र्ाकेट ९५२० २२ देर्ख २५ ९५२०  
साबनु  वटा  १९९३८ २० १९९३८  

जम्मा      
 

 

89  वार्षिक प्रतिवेदन र्वपद जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् 
र्वपद व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथिक बषिमा गरेको कामको तबवरर् सर्हिको वार्षिक प्रतिवेदन 
िर्ार गरी र्जल्ला र्वपद व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमति समक्ष पेश 
गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बर्न्धि 
सतमतिमा पेश गरेको पार्एन । ऐनमा भएको व्र्वस्था पालना हनुपुदिछ । 

 

90  अनगुमन िथा सम्परीक्षर्– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट 
गने व्र्वस्था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम कििव्र् 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । र्ो वषिको लेखापरीक्षर्को क्रममा भई सम्परीक्षर् 
भई गि बषिसम्मको बाँकी बेरुज ुतनम्नानसुार रहेको छ ।                               

गि वषिसम्मको बेरुजू  
(A) 

र्ो वषि संपरीक्षर् गररएको बेरुजू  
(B) 

गि बषिसम्मको बाकँी बेरुजू  
 (C=A-B) 

६६०५०७०५.२४ 
15250535.29 50800169.95 

 

 

91  र्स वषि फर्छ्यौट भएको वेरुजकुो र्स्थति तनम्नानसुार रहेको छ । 
 

 

तस.नं. आ.व. वेरुज ु
दफा नं. 

वेरुजकुो संर्क्षप्त व्र्होरा फर्छ्यौटको आधार सम्परीक्षर् 

असलुी प्रमार् तनर्तमि पेश्की 
 

१ २०७५।७६ 53.1 दल बहादरु सनुार पेश्की 
   

20000 20000 

२ ,, 53.2 तनम बहादरु  थापा पेश्की 
   

80000 80000 
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३ ,, 53.3 श्री जनआदशि मा.र्व बैजनाथ 
पेश्की 

   

1500000 1500000 

४ ,, 53.4 श्री एि.तब.पी. कन्स्ट्रक्सन एण्ड 
ट्रान्सपोटि प्रा तल पेश्की 

   

750000 750000 

५ ,, 53.5 श्री नर्वन तनमािर् सेवा एण्ड 
स्लार्सि पशे्की 

   600000 600000 

६ ,, 53.6 वडा कार्ािलर् घेरावार उपभोक्ता 
सतमति पशे्की 

   27000 27000 

७ ,, 53.7 उपभोक्ता सतमति पशे्की    291000 291000 

८ ,, 53.8 उपभोक्ता सतमति पशे्की    291000 291000 

९ ,, 53.9 2 कोठा भवन तनमािर् पशे्की    19000 19000 

१० ,, 53.10 एम.के. कन्िक्सन पशे्की    1760000 1760000 

११ ,, ४७ र्वधालर् भकुम्पीर् सरुक्षा कार्िक्रम 
दफा ५३.३ सँग दोहोरो परेको 

 1500000   1500000 

१२ ,, 34 बहउुदे्दश्र्ीर् सभाहलको म्र्द थप   412535.29   412535.29 

१३ ,, 50 हेजाडि भत्ता भकु्तानी  29375   0 

१४ २०७५।७६ ३६ रू्वा स्वरोजगार घमु्िीकोष 4000000    4000000 

१५ २०७५।७६ ६६.५ नबर्करर् बहउुर्द्शे्र्ीर् संस्थालार्ि 
पेश्की  

   4000000 4000000 

   जममा 4000000 1941910.29 0 9338000 15250535.29 

 
92  अद्यावतधक वेरुज ु - र्स पातलकाको २०७६।७७ सम्मको फछ् र्ौट गनि बाँकी बेरुजकुो र्स्थति 

देहार्अनसुार रहेको छ 

गि वषिसम्मको 
बाँकी बेरुजू (A) 

र्ो वषि संपरीक्षर् 
गररएको बेरुजू (B) 

र्ो वषि कार्म 
बेरुजू  (C) 

संपरीक्षर्बाट 
कार्म बेरुजू  

(D) 

अध्र्ावतधक बाँकी बेरुजू  
(E=A-B+C+D) 

५०८००१६९.९५ 0 74147680.20 0 १२४९४७८५०.१५ 
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सर्ञ्चि कोष र्ववरर् 

आतथिक वषि २०७६।७७ 

(रू. हजारमा) 

स्थानीर् िह र्जल्ला 

 आर् 

जम्मा आर् 

व्र्र् 

मौज्दाि गि वषिको 
र्जम्मेवारी 

समानीकरर् 
अनदुान 

राजस्व 
वाँडफाँट 
रकम 

आन्िररक 
आर् 

अन्र् आर् िाल ुखिि 
पूजँीगि 
खिि 

अन्र् खिि जम्मा खिि 

1 2 3 ४ ५ ६ (2+3+4+५) 7 8 9 10 (7+8+9) 1१(1+६-१०) 
बैजनाथ गाउँपातलका बददिर्ा 99328 401314 109773 26803 200220 837438 297446 174780 207855 680081 157357 

 

बेरुजू बगीकरर् (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोवार) 

(रू. हजारमा) 

स्थानीर् िह 

र्जल्ला 

प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्र्र्ौट बाँकी बेरुजू बाँकी बेरुजू 
दफा सङ्खख्र्ा 

रकम 

दफा सङ्खख्र्ा 
रकम 

दफा सङ्खख्र्ा 
रकम 

असलु 

गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ा लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् कागजाि 

पेश नभएको 
राजस्व लगि 

र्जम्मेवारी नसारेको 
सोधभनाि 
नतलएको 

जम्मा कमििारी अन्र् जम्मा 

बैजनाथ 

गाउँपातलका 
बददिर्ा 

75 14 74148 0 0 0 75 14 74148 386 8163 6092 0 0 14255 150 59357 59507 

 

 बेरुजूको अद्यावतधक र्स्थति 

(रू. हजारमा) 

गि वषि सम्मको बाकँी र्स वषि फछ्र्र्ौट  बाँकी बेरुजू र्स वषिको स.प.बाट कार्म बेरुजू र्ो वषिको कार्म बेरुज ू बाँकी 
६६०५२ १५२५१ ५०८०१ 0 74148 124949 

 


