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दरूदृष्टि (Vision) 
 

जवाफदेहहिा,पारदलशािा र तनष्ठा प्रवर्दाधन गने र्वश्वसनीर् संस्था ह 'ने। 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्तव्य (Mission) 
 

देशमा स्विन्त्र एवं गुणस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्य मान्यता (Core Values) 

 

स्विन्त्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदलशािा (Transparency) 

जवाफदेहहिा (Accountability) 

व्र्ावसातर्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोजजम तनर्लमििा, लमिव्र्तर्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र औचित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण 
हुने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकल े
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्त्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उजललखखि संवैधातनक िथा कानुनी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेलशका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बजन्त्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको २०७७।०७८ को आचथाक कारोबारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्त्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राजति र पररिालन सम्बन्त्धमा तनर्लमििा, लमिव्र्तर्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका 
पक्षबाट र्वशे्लषण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सुधारका लाचग सुझाव प्रदान गनुा िथा सुशासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउनु 
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शुर्द्िा, प्रिललि कानुनको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्त्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेहहिा 
एवं पारदलशािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूलर्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्त्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् 
सङ्कलन, राजस्व छुट, बजेट अनुशासन, वषाान्त्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनुत्पादक िथा र्विरणमुखी खिा, 
र्ोजना प्राथलमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्िा सलमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका 
िजुामा लगार्िका व्र्होरा औलंर्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेक्षक्षि 
सुधार हुन नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अलभलेख नरहेको, सञ्िाललि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा 
प्रवाहको र्थाथा रुपले अलभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्त्िररक तनर्न्त्रण कमजोर 
रहनुका साथै आन्त्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्त्धी स्पष्ट कार्ार्वचध िजुामा भएको देखखएन । 
लेखापरीक्षणबाट औलंर्ाएका व्र्होराहरू सुधार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् 
अनुशासन हुने व्र्वस्था लमलाउनुपदाछ । 

समर् र जनशक्तिको सीलमििाको बाबजुद र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपजस्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदाचधकारीहरूसँग छलफल 
समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उललेख भएका व्र्होराको कार्ाान्त्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् 
व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग 
पुर् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदाचधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्त्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 िंकमणि शमाा, दंगाल 

२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेशशक लखेापरीक्षि महाननदेशनालय, मधेश प्रदेश 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 
ि.नं.५२३ लमतिाः २०७९।३।२७ 

र्वषर्ाः लखेापरीक्षण प्रतिवदेन । 
श्री प्रमखु/अध्र्क्षज्र्ू, 
पिेर्ाा सुगौली गाउँपाशलका, गाउँकार्ापाललकाको कार्ाालर्, 
पसाा। 
 

कैफियत सहहतको राय 

हामीले पटेवाा सुगौली गाउँपाललकाको आचथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बजन्त्धि अन्त्र् र्ववरण िथा लखेा हटतपणीहरूको 
लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैफफर्ि सहहिको रार् व्र्क्ि गने आधार खण्डमा उललखे भएका र्वषर्ल ेपाने असर बाहेक, पसे भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाति भएको आचथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बजन्त्धि अन्त्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बजन्त्धि 
प्रिललि काननुबमोजजम सारभूिरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था चिरण गदाछ।  
कैफियत सहहतको राय व्यक्त गन ेआधार 
१.  गाउँपाललकाले महालखेापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक क्षेर लखेामानको ढाँिामा पूणारुपमा सबै कारोबार समावेश नगरी र्वत्तीर् 

र्ववरण िर्ार गरेको छ । 
२. लेखापरीक्षणबाट रू. १ करोड ४९ लाख ९ हजार बरेुजू देखखएकोमा प्रतिफक्रर्ा प्रमाण पेस हुन आएको छैन। उक्ि वेरुजु मध्रे् असलु गनुापने रू. 

४ लाख ६१ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू ८१ लाख ८३ हजार, तनर्लमि गनुापने रू.३ लाख ७५ हजार र पशे्की रू ५८ लाख ९० हजार 
रहेको छ ।गाउँपाललकाको गिवषा रू.१२ करोड ५ लाख ६९ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छार्ौट एव ंर्ो वषा 
कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अर्दर्ावचधक बरेुजू रू. १३ करोड ३१ लाख ९१ रहेको छ । गाउँपाललकाको बेरुजू र्गीकरि र अद्यार्धधक 
बेरुजू ष्थिनत यससैाि संलग्न छ । 

३. गाउँपाललकाको लखेापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्राजतिको प्रक्षेपण र्थाथापरक नभएको, असुली लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको दरबन्त्दीअनुसार 
पदपतूिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनुदानको पर्ााति अनुगमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम 
सञ्िालन गरेको, आन्त्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औलर्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्रेर्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारजम्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको स्रसे्िा नगदमा आधाररि लखेा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले गाउँपाललकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दातर्त्व र्फकन हुने कुनै 
जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नपेालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालखेापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लखेापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लखेापरीक्षणसगँ सम्बजन्त्धि अन्त्र् प्रिललि कानूनबमोजजम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गन ेस्थानीर् िहसगँ हामी 
स्विन्त्र छौँ। त्र्सगैरी स्वीकृि आिारसंहहिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लखेापरीक्षणको क्रममा प्राति गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो 
रार् व्र्क्ि गन ेआधारका लाचग पर्ााति र उपर्ुक्ि छन ्भन्त्ने कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
वर्त्तीय वर्र्रि उपर व्यर्थिापन र लखेाउत्तरदायी अधधकारीको ष्जम्मेर्ारी 

आचथाक कार्ाबबचध िथा र्वत्तीर् उत्तरदातर्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्िालन ऐन, २०७४ िथा अन्त्र् प्रिललि कानुन बमोजजम सही 
र र्थाथा हुने गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गन ेिथा जालसाजी  वा अन्त्र् गलिीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभूिरूपमा गलि आँकडा रहहि स्वरूपमा 
बन्त्ने गरी आवश्र्क आन्त्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली लाग ूगने जजम्मवेारी गाउँपाललका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। गाउँ कार्ापाललका, प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् 
अचधकृि नगरपाललकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रफक्रर्ाको अनगुमनका लाचग जजम्मेवार रहेका छन।्   
वर्त्तीय वर्र्रिको लखेापरीक्षि उपर लखेापरीक्षकको ष्जम्मेर्ारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्त्र् गलिी समिेका कारण सारभूिरूपमा गलि आँकडा रहहि होस ्भनी उचिि आश्वस्ििा प्राति 
गरी रार् सहहिको लखेापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लखेापरीक्षणको उर्ददेश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उचिि आश्वस्ििाल ेसामान्त्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म 
प्रदान गरेको हुन्त्छ, िर लखेापरीक्षण ऐन िथा महालखेापरीक्षकको कार्ाालर्ल ेअवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लखेापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा 
लेखापरीक्षणसँग सम्बजन्त्धि अन्त्र् प्रिललि काननुबमोजजम गने लखेापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्त्र् वा अन्त्र् 
गलिी पत्ता लगाउन सक्न ेतनजश्िििा भन े हँुदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्त्र्िर्ा गन ेआचथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्न ेअवस्था 
देखखएका एउटै वा समग्रिामा हुन ेर्वशेष वा जालसाजीजन्त्र् वा अन्त्र् गलिीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 
 

  

        
                                                                                        (पदमराज पौडेल) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

पटेवाा सुगौली गाउँपाललका 
बेरुजु र्गीकरि (वर्ननयोजन, राजथर्, धरौिी र अन्य कारोबार) 

२०७७।७८  
(रु. हजारमा) 

प्रारष्म्भक बेरुजु प्रनतफियाबाि िर्छायौि बाँकी बेरुजु 

बेरुजु 

असुल 
गनुापने 

तनर्लमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्लमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
जजम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नललएको 

जम्मा 

 

सैर्दधाजन्त्िक
 

लगिी
 

सैर्दधाजन्त्िक
 

लगिी
 

सैर्दधाजन्त्िक
 

लगिी
 

६२ ५६ १४९०९ ० ० ० ६२ ५६ १४९०९ ४६१ ३७५ ८१८३ 
  ८५५८ ५८९० 

                                      
 

 

अद्यार्धधक बेरुजू ष्थिनत 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
जजलला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छार्ौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुजु 

र्ो वषाको बेरुजु कुल बेरुजु बाँकी 

पसाा १२०५६९ ० २२८७ ११८२८२ ० १४९०९ १३३१९१ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : पटेवा� सुगौली गाउँपा�लका, पसा� , पसा�

काया�लय �मुख भुजे�� �साद यादव २०७७-४-१ २०७८-३-३१

लेखा �मुख सोनु कुमार सोनी २०७८-१०-१२ २०७८-३-३१

लेखा �मुख अ�खलेश कुमार सहनी २०७७-४-१ २०७८-१०-११

बे�जु रकम १४,९०९,५३१

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ५,२९,२७,६७६.१९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २७,७७,७९,१०० चालु खच� १९,६०,८३,१७७.९७

�देश सरकारबाट अनुदान १,९९,५६,००० पँूजीगत खच� १०,२९,७०,६७७.१५

राज�व बाँडफाँट ५,९२,९४,६६६.८२ िव�ीय/अ�य �यव�था ९,८६,१३,३८१.०६

आ�त�रक आय ७८,४६,२६२.६१

अ�य आय ७,१०,६३,०३३.१४

कुल आय ४३,५९,३९,०६२.५७ कुल खच� ३९,७६,६७,२३६.१८

बाँक� मौ�दात ९,११,९९,५०२.५८
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१
उ�लेिखत आ�थ�क कारोबारको �वीकृत सम�ट�गत तथा ईकाइगत लेखापर��ण योजना काया�लयबाट पेश ग�रएको वा�ष�क काय��म एवं �ग�त �ववरण समेतका
कागजात र �ववरणह� �लिखत ��त�न�ध�व प� तथा आ�तरि◌क लेखापर��ण ��तवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापर��ण स�प� ग�रएको छ। लेखापर��ण ऐन,

२०७५ को दफा ४ र लेखापर��णका अ�तरा�ि��य मानद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमनुा छनौट गर� लेखापर��ण स�प� गन� स�कने आधार तथा काया�लयले
�न�य�ल गरेको जोिखममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापर��ण स�प� गर� ��तवेदन जार� ग�रएको छ। सारभतु �पमा उ�लेिखत नदेिखएका
�यहोराह�लाई ��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन। उ�लेिखत कारोबारको लेखापर��ण गदा� देिखएका �यहोराह�को स�ब�धमा काया�लय �मखु समेतका
पदा�धकार�ह�सँग २०७८।१०।२३ मा छलफल स�प� गर� सपुर�वे�कको �नद�शन समेतका आधारमा कायम भएका �यहोराह� �न�नानसुार छन्:

२ प�रचय 

�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�का�रणी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय
सरकारको संचालन गन� यस गाँउपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� हरेक काय�मा सहका�रता, सहअि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु�
र �थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई लाभको �वतरणमा सलुभ र गुण�तर�य सेवा �दान गनु�
गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । �देश नं. २ मा अवि�थत यो गाउँपा�लकामा ५ वडा, २९ सभा सद�य, ६४.२९ व.�क.�म. �े�फल र २३९०१ जनसं�या

रहेको छ ।

३ िव�ीय िववरण :

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोिजम पटेवा� सगुौल� गाउँपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनदुान तथा सहायता र �थानीय सरकार
संचालनमा भएका आय-�यय �हसावको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को सम� कोष संि�� अव�था �न�न बमोिजम रहेको छः

पटेवा� सगुौल� गाउँपा�लका
गाउँ काय�पा�लकाको काया�लय, पसा�

काया�लय कोडः ८०२२२५०८३००

�व�ीय ��तवेदन
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िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सो�ै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सो�ै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ३९,३०,�०,२६० ६,६�,०�,३०९.३� ६,६�,०�,३०९.३� २६,७२,९०,०४२.४४ ४,७४,२�० २६,७७,६४,२९२.४४
क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

३�,९१,९४,७६० �,६�,६�,२०१.३� ० �,६�,६�,२०१.३� २�,९७,६६,०४६.४० ४,७४,२�० २६,०२,४०,२९६.४०

११००० कर ११ ७,२४,९३,४१० �,६�,६�,२०१.३� ० �,६�,६�,२०१.३� ४,२४,१२,�६६.१० ० ४,२४,१२,�६६.१०
१३०००
अनुदान

३१,२०,००,३�० ० ० ० २१,४३,�३,७�० ४,७४,२�० २१,४�,��,०००

संघीय सरकार १२ २९,००,४४,३�० ० ० ० २०,३�,९९,�०० ४,७४,२�० २०,४३,७३,७�०
�देश सरकार १२ १,९९,�६,००० ० ० ० १,०४,�४,२�० ० १,०४,�४,२�०
अ�त�रक �ोत १२ २०,००,००० ० ० ० ० ० ०
१४०००
अ�य राज�व

४७,०१,००० ० ० ० २९,६९,७३०.३० ० २९,६९,७३०.३०

ख. अ�य
�ाि�

३�,��,�०० १,०२,३७,१०� १,०२,३७,१०� ७�,२३,९९६.०४ ७�,२३,९९६.०४

िवतरण गन�
बाक� राज�व

० ० ० ० ० ० ०

कोषह� ३�,��,�०० २�,७�,�०० ० २�,७�,�०० �,�६,३२१.६० ० �,�६,३२१.६०
धरौटी ० ७३,६१,६०� ० ७३,६१,६०� ३९,६३,२७४.४४ ० ३९,६३,२७४.४४
संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० २६,७४,४०० ० २६,७४,४००

भु�ानी
(ग+घ)

४१,४९,�०,२६० ३३,४९,�२,९१९.७३ ३३,४९,�२,९१९.७३ २७,७२,९�,२९१.२� १,००,००० २७,७३,९�,२९१.२�

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

४१,१०,९४,७६० ३२,६६,४९,२०३.०४ ३२,६६,४९,२०३.०४ २७,१६,१०,४६�.६� १,००,००० २७,१७,१०,४६�.६�

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१� �,७६,४३,३�० ७,१�,४२,४९३ ० ७,१�,४२,४९३ २,३१,०७,�९०.७० ० २,३१,०७,�९०.७०

२२००० १� �,९२,९१,३३० ७,१९,२७,२०२.३९ ० ७,१९,२७,२०२.३९ ४,९२,३९,६४�.�६ १,००,००० ४,९३,३९,६४�.�६
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मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग
२�०००
सहायता
(Subsidy)

१� ४,०३,९९,००० ३,२१,९९,४४० ० ३,२१,९९,४४० ७,९२,��,७१३.०� ० ७,९२,��,७१३.०�

२६०००
अनुदान

१� २,��,३�,००० १,७२,९६,४�० ० १,७२,९६,४�० ३७,४०,९७१ ० ३७,४०,९७१

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१� १,३३,४२,००० ६७,२०,३११ ० ६७,२०,३११ १,३१,�२,०�७ ० १,३१,�२,०�७

२�०००
अ�य खच�

१� १६,�०,००० १२,२३,�४० ० १२,२३,�४० २०,१७,०९० ० २०,१७,०९०

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१� १४,९९,०१,०�० १२,�७,३९,७६६.६� ० १२,�७,३९,७६६.६� १०,१०,९४,४०१.०७ ० १०,१०,९४,४०१.०७

घ. अ�य
भू�ानी

३�,��,�०० �३,३३,७१६.६९ �३,३३,७१६.६९ २७,७२,९�,२९१.२� १,००,००० २७,७३,९�,२९१.२�

कोषह� ३�,��,�०० २�,६�,०�� ० २�,६�,०�� �,१३,७०१.६० ० �,१३,७०१.६०
धरौटी ० �४,६�,६२�.६९ ० �४,६�,६२�.६९ २१,९६,७२१ ० २१,९६,७२१
संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० २६,७४,४०० ० २६,७४,४००

ङ. यो वष�को
बचत (�युन)

(२,१९,००,०००) (२६,�१,७७,६१०.३�) (२६,�१,७७,६१०.३�) (१,००,०�,२४�.�४) ३,७४,२�० (९६,३०,९९�.�४)

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम
(अ.�या)

२,३४,९६,१९४.३७ २,३४,९६,१९४.३७ ३,७�,३२,९७�.०१ ३,७�,३२,९७�.०१

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

(२,१९,००,०००) (२४,४६,�१,४१६.०१) (२४,४६,�१,४१६.०१) २,७�,२७,७२९.१७ ३,७४,२�० २,७९,०१,९७९.१७

ब�क तथा नगद
बाक�

२४ (२४,४६,�१,४१६.०१) (२४,४६,�१,४१६.०१) २,४१,�२,१२०.०९ २,४१,�२,१२०.०९
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४ िव�ीय िववरण िव�लेषणः

४.१ िव�ीय िववरणः गाउँपा�लकालाई एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा वग�करण २०७४ �वीकृत भएको, नेपाल साव�जिनक �े�
लेखामान(NEPSAS)बमो�जमका फारामह� सिहतको �ाि� र भू�ानीको एक�कृत बािष�क �ितवेदन (म.ले.प.फा.नं. २७२)

उपल�ध गराउन माग ग�रएकोमा सो िववरण �ा� भएता पिन स�पुण�आ�थ�क कारोवारको यथाथ� एवं िव�तृत िववरण नखुलाइ
पेश ह�न आएको छ। गाउँपा�लकाको स�पुण� आ�थ�क कारोबार सु�मा अिभलेख नभएकालेउ� िववरणले यथाथ� िच�ण गरेको
छैन। अ�तरसरकारी अ��तयरी तफ� को �. ५८१३८३१८।–SuTRA स�टवयेरमा समावेश नभएको �यहोरा काया�लयले
जनाएको छ। �यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययकोवा�तिवक ��थित
दे�खने गरी लेखा�न गनु�पद�छ।

४.२ �ज�मेवारी फरक परेकोः �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी
िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी यिकन गनु�पद�छ। गत वष�को SuTRA को िव�ीय िववरण म.ले.प.फा. नं. २७२ मा वषा��तको बाँक�
�. २७९०१९७९। रहेकोमा यस वष�को शु�मा �. २३४९६१९४।मा� दे�ख�छ। वषा��तमा बाँक� रहेको रकम बराबरको रकम
�ज�मेवारी सानु� पन�मा �. ४४०५७८५ घटी �ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा यिकन ह�नुपद�छ। यसरी एक�कृत आ�थ�क िववरण र
SuTRA को िववरणमा फरक फरक �ज�मेवारी सारेकोमा एिकन गनु�पन� दे�ख�छ।

४.३ काया�लयले देहाय बमो�जम एक�कृत आय �यय िववरण पेश गरेको छ ।
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आ.व. २०७६।७७ को एिककृत आय �यय िववरण

�स
नं

आय तफ� �स
नं

�यय तफ�

िववरण रकम िववरण रकम

1 गत वष�को �ज�मेवारी ५२९२७६७६ ।
१९

१ आ�त�रक �ोत तफ�  ज�मा खच� २७७९७१४० ।
००

क) नगद ० ।०० क) आ�त�रक �ोत चालु तफ� १६५६९१८१ ।
००

ख) ब�क ५२९२७६७६ ।
१९

ख) आ�त�रक �ोत पंु�जगत
तफ�

११२२७९५९ ।
००

संिचत कोष खाता ३६९११०९८ ।
३५

२ संघीय राज�व बांडफांड तफ�
ज�मा खच�

५३५०५६०० ।
३७

आ�त�रक राज�व खाता ६६९११९६ ।
५५

क) संघीय राज�व बांडफांड
चालु तफ�

४४३८९१५८ ।
३७

राज�व बांडफांड खाता ९३२५३८१ ।
२९

ख) सघीय राज�व बांडफांड
पंु�जगत तफ�

९११६४४२ ।
००

२ राज�व (आ�त�रक आय) ६७१४०९२९ ।
४३

३ संघीय िव�ीय समानीकरण
अनुदान तफ�  ज�मा खच�

८३४२४०३० ।
१५

क) आ�त�रक राज�व ७८४६२६२ ।
६१

क) संघीय िव�ीय समानीकरण
अनुदान चालु तफ�

१२९५४५२९ ।
००

ख) संघीय राज�व बांडफांडबाट ५३८९५२६७ । ख) संघीय िव�ीय समानीकरण ७०४६९५०१ ।
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�ा� ३५ अनुदान पंु�जगत तफ� १५

ग) �देश राज�व बांडफांडबाट
�ा�

३६२१८१४ ।
००

४ �देश राज�व बांडफाड तफ�
ज�मा खच�

२६०४४४६ ।
४२

ग) मालपोतबा६ �ा� १७७७५८५ ।
४७

५ अ�य तफ�  ज�मा खच� ० ।००

६ सघीय सशत� अनुदान तफ�
ज�मा खच�

१३४३२७०८४
।६०

३ संघीय सरकारबाट �ा� िव�ीय
ह�ता�तरण

२७७७७९१००
।००

क) को.ले.िन.का. िफता� ० ।००

क) िव�ीय समािनकरण अनुदान ९६९००००० ।
००

ख) सशत� अनुदान चालु १२२१७०३०९
।६०

ख) सशत� अनुदान १७२८७९१००
।००

ग) सशत� अनुदान पंु�जगत १२१५६७७५ ।
००

ग) िवशेष अनुदान ० ।०० ७ िवशेष अनुदान तफ�  ज�मा खच� ० ।००

३) समपुरक अनुदान ८०००००० ।
००

८ समपुरक अनुदान तफ�  ज�मा
खच�

७३८१८५८ ।
००

४ �देश सरकारबाट �ा� िव�ीय
ह�ता�तरण

१९९५६००० ।
००

९ �देश सरकारबाट �ा� िव�ीय
ह�ता�तरण तफ�  ज�मा खच�

१७६०९०४३ ।
५०

क) िव�ीय समािनकरण अनुदान ६९५६००० ।
००

क) िव�ीय समािनकरण
अनुदान

५५६६५१८ ।
००
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ख) सशत� अनुदान ८०००००० ।
००

ख) सशत� अनुदान ७२०६२१७ ।
००

ग) िवशेष अनुदान ३०००००० ।
००

ग) �.ले.िन.का.िफता� ० ।००

३) समपुरक अनुदान २०००००० ।
००

३) िवशेष अनुदान २९१०००० ।
००

ञ्) उधोग पय�टन वन तथा
वातावरण

० ।०० ञ्) समपुरक अनुदान १९२६३०८ ।
५०

च) बेटी बचाउ बेटी पढाउ
काय��म

० ।०० च) उधोग पय�टन वन तथा
वातावरण

० ।००

५ िवषयगत िनकायबाट �ा� रकम ५८१३८३१८ ।
००

५) बेटी बचाउ बेटी पढाउ
काय��म

० ।००

क) सामा�जक सुर�ा ४६५३१६०० ।
००

१० िवषयगत िनकायबाट �ा� रकम
तफ�  ज�मा खच�

५८१३८३१८ ।
००

ख) �थानीय तह �शासक�य भवन
पूवा�धार िवकास काय��म

१५१२१०० ।
००

क) सामा�जक सुर�ा ४६५३१६०० ।
००

ग) एिककृत �वा��य पूवा�धार
िवकास काय��म

५०५३७५० ।
००

ख) �थानीय तह �शासक�य
भवन पूवा�धार िवकास काय��म

१५१२१०० ।
००

३) �थानीय पूवा�धार िवकास
साझेदारी काय��म

५०४०८६८ ।
००

ग) एिककृत �वा��य पूवा�धार
िवकास काय��म

५०५३७५० ।
००
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ञ्) रा��पित मिहला उ�थान
काय��म

० ।०० ३) �थानीय पूवा�धार िवकास
साझेदारी काय��म

५०४०८६८ ।
००

च) बह��े�ीय पोष०ा काय��म ० ।०० ञ्) रा�� पित मिहला उ�थान
काय��म

० ।००

५) ग�रबसंग िवशे�वर काय��म ० ।०० च) बह��े�ीय पोषण काय��म ० ।००

ज) संिचत िवदा ० ।०० ५) ग�रबसंग िवशे�वर काय��म ० ।००

झ) औषधी उपचार ० ।०० ज) संिचत िवदा ० ।००

६ िविवध खच� खातामा �ा� २२४०२०० ।
५०

झ) औषधी उपचार ० ।००

क) गत वष�को �ज�मेवारी ३६४७०० ।५० ११ िविवध खच� खाता २२४०२०० ।
५०

ख) कम�चारी क�याण कोषमा �ा� १८७५५०० ।
००

क) चालु खच� ७५५५०० ।००

७ धरौटी �ा� ९४१०५८९ ।
६४

ख) पंु�जगत खच� ११२०००० ।
००

क) गत वष�को �ज�मेवारी ३२२३३५७ ।
४४

ग) ब�क मौ�दात ३६४७०० ।५०

ख) धरौटी �ा� ६१८७२३२ ।
२०

१२ धरौटी ९४१०५८९ ।
६४

८ �कोप �यव�थापन कोषमा �ा� १२२८९२५ । क) धरौटी िफता� २०५८७९७ ।
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०० ८९

क) गत वष�को �ज�मेवारी २२८९२५ ।०० ख) धरौटी ब�क मौ�दात ७३५१७९१ ।
७५

ख) चालु आ.व.मा �ा� १०००००० ।
००

१३ �कोप �यव�थापन कोष १२२८९२५ ।
००

९ खच�मा लेखीएको तर चेक
नसािटएको

४५००० ।०० क) चालु खच� ९९२५८८ ।००

ख) पंु�जगत खच� ० ।००

ग) ब�क मौ�दात २३६३३७ ।००

१४ ब�क मौ�दात ९११९९५०२ ।
५८

क) संिचत कोष खाता ६९९६००२४ ।
८३

ख) चालु खच� खाता ० ।००

ग) पंु�जगत खच� खाता ० ।००

३) राज�व बां८फां८ खाता १२६१६५११ ।
७६

ञ्) आ�त�रक राज�व खाता ८६२२९६५ ।
९९
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च) िवभा�य कोष खाता ० ।००

कुल ज�मा ४८८८६६७३८
।७६

कुल ज�मा ४८८८६६७३८
।७६

४.४ ब�क िहसाव िमलान नगरेकोः �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो
कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख
छ। सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बै� खाताको िहसाब िमलान िववरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको
देहायबमो�जमको खाताको बै� िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार फरक पन� गएकोले बै� िहसाब िमलान
िववरण तयार गरी यिकन गनु�पद�छ।
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�स.नं िववरण �े�ता अनुसार अ��तम
मौ�दात

ब�क अनुसार
मौ�दात

फरक कैिफयत

१ धरौटी ५३९२१७३.६८ ५८१४७१४.७५ 0

२ संिचत कोष ७११५५०९८.३१ ४८८१०८५७.५२ २२३४४२४०.७९ बँैक घटी

३ चालु खच� खाता 0 १४६७०७५०.१७

४ पंु�जगत खच� खाता 0 १९५८०२३३.९५

५ बांडफांडबाट �ा�
खाता

0 १२६१६५११.७६

६ �कोप �यव�थापन
कोष

७४१२ २३६३३७ २२८९२५ बैक बढी

७ िविवध खच� खाता 0 ४१०८१५.५

८ आ�त�रक राज�व
खाता

0 ८६०९९१५.९९

९ िवभा�य कोष 0 0 0

ज�मा ७६५५४६८३.९९ ११०७५०१३६.६४

५ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�ब�धमा
दे�खएका अ�य �यहोराह� तपशील वमो�जम रहेका छन।
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· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेखा�न र �यव�थापन गनु�पन�मा सो
गरेको पाईएन।
· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा �थानीय �तरको िवकासका लािग आव�धक,

वािष�क, रणनीितगत, िवषयगत, �े�गत, म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद
िनयमावली वनाएको पाईएन।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम
िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छैन।
· अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाईएन।
· सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन।
· िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन।
· िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख२ बमो�जम तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा तलबी �ितवेदन पा�रत गरेवेगर तलब
भु�ानी गरेको पाईयो।
· पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची - २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।
· पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन। साथै, पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
· राज�व संकलन स�ब�धमा सूचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैि�� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन।
· �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको बै� खडा गरेको दे�खएन।
· िदगो िबकास योजना (२०१६-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको
दे�खएन।
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· पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�ाव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको
पाईयो।
· �कुटर, �यापटप र क��यटुर लगायत खच� भएर नजाने सामानह�को नाम नामेसी खु�ने गरी �यि�गत खाता बनाई अ�ाव�धक गरेको पाइएन। वडा
काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�ाव�धक गरेको पाईएन।
· खच� भएर नजाने सवारी साधन मोटरसाइकल, �यापटप लगायतका सामानह� साव�जिनक स�प�ी �यव�थापन �णालीमा दा�खला गरेको छैन।
· खच� भएर जाने साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णालीमा �िवि� गन� शु� गरेतापिन अ�ािवधक �ितवेदन िदने गरी �िवि� नभएकोले वष�भर कित खच� भयो
यिकन गन� सिकएन।
· कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद वील भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी
भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन।
· ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
· �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन।
· पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितकोतफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो नगरेको र
लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन।
· स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय-�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
· वातावरणको संर�णको एिककृत दीघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन। शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यव�थापन �थल
पिहचान एवं काय�योजना तयार गरेको पाईएन।
तसथ�, पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउनेतफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ।

६ योजना तजु�मा, बजेट तथा काय��मः

६.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारीः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क
वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट
छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ। सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको
७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ।
यस �थानीय तहमा उप �मुख �ी ममता महतोले २०७७।३।१० मा �. ३५ करोड ६४ लाख ५० हजारको बजेट सभा सम�
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पेश गरेकोमा २०७७।३।२७ मा पा�रत भएको छ। यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।२ मा �मुख �शासक�य
अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ।

६.२ चौमा�सक पँुजीगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ बमो�जम �वीकृत
भएको काय��ममा �ैमा�सक �गित िववरण बनाई पेश गनु�पन� �यव�था छ। तर, सािवकको आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावलीको
िनयम २३ अनुसार चौमा�सक �पमा �गित िववरण तयार गनु�पन� �यव�था बमो�जम काया�लयले �योगमा �याएको SuTRA

स�टवेयर �णाली अनुसार पँुजीगत खच�को िववरण अनुसार चौमा�सक पँुजीगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ। वषा��तमा
हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन�
प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ।

�स. नं. पँुजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�. हजारमा

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसो चौमा�सक

कूल खच� १२५७३९७६६ ९४३९४७ २५०३५९२२ ९९७५९८१७

खच� �ितशत १०० ०.७६ १९.९२ ७९.३२

६.३ �े�गत बजेट र खच�ः �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन
गरी खच� गनु�पन� ह��छ। यस पा�लकाको Sutra स�टवेयर अनुसार २०७७/७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित
देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ।
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मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास ३२४०७३५० २६४१६८४५ ८.०८

सामा�जक �े� २००१७४०६२ १४९५९३६४९ ४५.८०

पूवा�धार िवकास �े� ११६२४२०१८ ९७११३९६७ २९.८०

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ६३००५३० ५७२३९८६ १.७२

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ५५९७०८०० ४७८००७५४ १४.६०

ज�मा ४११०९४७६० ३२६६४९२०३ १००

उि��खत िववरण अनुसार कुल खच� म�ये आ�थ�क िवकासतफ�  ८.०८ �ितशत, सामा�जक �े�तफ�  ४५.८० �ितशत,

पूवा�धारतफ�  २९.८० �ितशत, सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े�तफ�  १.७२ �ितशत र काय� स�ालन तथा �शासिनक
खच� १४.६२ �ितशतले खच� गरेको छ। आ�थ�क िवकासतफ�  ८.०८ �ितशत मा� खच� रहेको दे�खँदा ग�रवी िनवारण
लगायतको कामको लािग यस �े�मा अ�धक भ�दा अ�धक बजेट िविनयोजन एवं खच� गनु�पद�छ। साथै, सुशासन तथा
अ�तरस�ब��धत �े�मा िविनयोजन रकम एवं खच� अिभबृि� गनु�पद�छ।

६.४ योजना र काया��वयनः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा
सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट गरी �ाथिमिककरण गनु�पन� �यव�था छ। साथै, योजना
बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु पन� �यव�था छ।
काया�लयले योजना छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र
टु�े योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ। साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� दीघ�कालीन
उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ। यस वष� उपभो�ा
सिमित एवं ठे�कामाफ� त भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्:
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�. सं. िववरण ठे�का माफ� त उपभो�ा माफ� त रकम

१ �. १ लाख भ�दा कमको योजना अमानतबाट ५९ ५३०००००

२ �. एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना ५८ ४१ ३२८०००००

३ �. ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना २ ९ ९५०००००

४ �.१० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना १२ ११ ५१७०००००

५ ५० लाख भ�दा माथीका २ १५००००००

ज�मा ११४३०००००

� १ लाखभ�दा कामको उ�े�खत योजनामा वडा सिचवमाफ� त अमानतबाट काय� गराएको दे�खयो । यसरी काया�लयको दिैनक
काममा खिटनुपन� कम�चारीलाई िनमा�ण काय�मा सँल� गराउँदा साव�जिनक सेवा �वाह कमजोर ह�ने दे�खँदा अमानतबाट वडा
सिचव माफ� त काय� गराएको मना�सव दे�खएन

७ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापनः

७.१ कम�चारी करारः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय� बोझको
िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने
कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ। तर, गाउँपा�लका काया�लयले िविभ�
पदमा ३५ जना कम�चारीह� करारमा राखी �. १३६०१३४९।- खच� लेखेको छ।

७.२ कम�चारी �ो�साहन भ�ा - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन
�यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब�धी आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२)

बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब�धी अ�य �यव�था �थानीय तहले
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बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ। काया�लयले गाउँसभामा खटीएको भनी १ मिहना बराबरको तलब � १६४३७०।
खच� लेखेको छ

७.३ �याियक सिमितः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन
�ि�याको �यव�था गरेको छ। सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ�
टु�ो लगाउने �यव�था छ। तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार २०७६।७७ को मु�ा सं�या १९ वटा �ज�मेवारी
सरेकोमा २०७७।७८ मा ३१ मु�ा थप भएकोमा ज�मा िववाद सं�या ५० वटा रहेकोमा �याियक सिमितको िनण�यबाट २६
वटा मेलिमलापकता�बाट ५ वटा र �याियक सिमितको िमलाप�बाट ८ वटा गरी ३९ मु�ा टँुगो लािगसकेको र ११ वटा फ�य�ट
वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� रहेको �यहोरा काया�लयले जनाएको छ।

८ आ�त�रक लेखापरी�णः 
�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको
आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ।काया�लयले अ�तरसरकारी अ��तयारीतफ� को
लेखापरी�ण कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट गराएतापिन अ�यको काया�लयबाट आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन।

९ खाना तथा िविवध खच�ः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच�
गनु�पन� �यव�था छ। यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  �. ११९००८५।- खच� गरेको छ। य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ।

१० िडिपआर खच�ः 
बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय तहले यो बष�
�वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।
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काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत
रकम

खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण भएको
आयोजनाको लागत

ि�पा�लका बह�मुखी �या�पसको
लािग

�लोबल इ�टरनेशनल इ��जिनय�रँग
क�स�टे�ट

० ४४९८५३

पटेवा� सुगौली �शासक�य भवन झोल� लाफा िब�डस� ए�ड इ��जिनय�रँऊ
�ाली

१५१९६९८ १८३७४५६१०

१० शैया अ�पताल िनमा�ण नेशनल इ��जिनय�रँग क�स�टे�टस १५५३७५० १०८२२४१२१

ज�मा: ३५२३३०१

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन ।
डी.पी.आर.तयार गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक
जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को
साथ�कता समेत दे�खएन ।

११ अनुदान िफता�ः 
संघीय एवं �देश सरकारको कानुन एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक बाहेकका अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक� रहेको
अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार खच� नभई बाँक� रहेको २०७८।६।१९ मा �.

४०१२७६३१ िफता� गरेको जनाएको छ। समयमा नै उ� रकम िफता� ह�नुपद�छ ।
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�स.नं अनुदानको �कार यस वष�को �ाि� यस वष�को खच� बाँक� तथा िफता�

बाक� िफता� गनु�पन�

संघीय सरकार

१ समानीकर अनुदान ९६९०००००. ८३४२४०३०. १३४७५९७०. 0

२ सशत� अनुदान १७२८७९१००. १३४३२७०८४.६ ३८५५२०१५.४

३ समपुरक अनुदान ८००००००. ७३८१८५८. ६१८१४२.

४ िवशेष अनुदान ०. ० 0 0

ज�मा २७७७७९१००. २२५१३२९७२.६ १३४७५९७०. ३९१७०१५७.४

�देश सरकार

१ समानीकरण अनुदान ६९५६०००. ५५६६५१८. १३८९४८२. 0

२ सशत� अनुदान ८००००००. ७२०६२१७. ७९३७८३.

३ समपुरक अनुदान २००००००. १९२६३०८.५ ७३६९१.५

४ िवशेष अनुदान ३००००००. २९१००००. ९००००.

ज�मा १९९५६०००. १७६०९०४३.५ १३८९४८२. ९५७४७४.५

कुल ज�मा २९७७३५१००. २४२७४२०१६.१ १४८६५४५२. ४०१२७६३१.९

१२ कर द�तुर एवं आ�त�रक आयः
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१२.१ कर अनुमान र संकलनः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र
घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ। आय शीष�कमा यस वष�
��ेपण गदा� शीष�कगत नगरी एकमु� आय �. २८६०१०००।- लाख ��ेपण गरेकोमा �. ३७१४४३५। संकलन भएको
जनाएको छ। ल�यको तुलनामा १३ �ितशतमा� संकलन गरेको छ ।

१२.२ काया�लयले शीष�कगत आय िववरण राखेको छैन।पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन
�याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन। तसथ�,
आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ।

१२.३ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ४ दफा २२ मा राज�व अिभलेख अ�ाव�धक गरी
सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था छ। �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको
सरकारी नगदीको हकमा सोही िदन र �यसको भो�लप�ट दा�खला गरी �े�ता खाडा गनु� समेत उ�ेख छ। पा�लकाले राज�व
आ�दानीको असूली र दा�खलाको अिभलेख �यव��थत गरी �े�ता नराखेको र बै� माफ� त राज�व कारोवार गनु�पन�मा गरेको
छैन।

१२.४ रकम िढला दा�खला गन�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व ऐन‚ २०७६ को दफा २८ बमो�जम नगद �ा� ह�ने
रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा बै� दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी सात
िदन िभ� बै� दा�खला गनु� पन� �यव�था छ। �थानीय तह अ�तग�तका वडाह�ले कितपय मा�सक �पमा र कितपयले ६ मिहना
र १२ मिहना पिछ मा� दा�खला गन� गरेकोले समयमै दा�खला गन�तफ�  स�ब��धत प�को �यान जानु पद�छ।

१२.५ �यवसाय करः �देश आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ६ मा �देश िभ� रा�खने होिडङ बोड�, साईन बोड�, �यानर, ट� ाई िभजन बोड�,
�लो बोड�, �टल, िड�जटल बोड�, धातुको �ेम वा कुनै �थानमा लागाउने, ले�ने वा िव�ुतीय तर�को �योग गरी ग�रएको
�चारको लािग रा�खने ब�तु वा साम�ीमा ग�रने िव�ापनमा कर लागाइ असुल गरी उ�ेख छ। तर पा�लकाले यस स�ब�धी कुनै
कर असुल गरेको दे�खएन।
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१२.६ मनोर�न करः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमो�जम �सनेमा, िभिडयो हल, सां�कृितक �दश�न हल,

संगीत, �थयटर मनोर�न �दश�न �थल, ऐितहा�सक �थलको �वेश शू�कमा कर �लनुपन� �यव�था छ। आ�थ�क वष� २०७६।
७७ मा पा�लकाले कुनै पिन मनोर�न कर संकलन गरेको पाईएन। यस पालीकाको �े�िभ� उ�नु पन� मनोर�न कर यिकन ग�र
असुल गनु�पद�छ।

१२.७ अिभलेखः पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं
शु�क बुझी �लने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन। तसथ�, आ�नो �े�िभ� करदाताको
अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ।

१२.८ असुली गन� बाँक� आ�त�रक आयः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त
िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का बापत ब�यौता रकम समेत असुली गन� �यव�था छ। काया�लयबाट पेश गरेको
िववरण अनुसार देहाय अनुसार वडाह�मा नगदी र�सद ठेली र मालपोत र�सद ठेली िदएकोमा सोबाट संकलन भएको राज�व
समयमा नै काया�लयको आ�त�रक राज�व खातामा दा�खला गनु�पन�मा गरेको छैन । २०७७।७८ मा देहाय बमो�जम नगदी
र�सद वडा सिचवह�ले बु�झ�लएकोमा सो कित खपत भएको हो सो बापत कित राज�व संकलन भएको हो गाउँपा�लकाले
यिकन गरी संक�लत रकम राज�व दा�खला ह�नुपद�छ ।



https://nams.oag.gov.np24 of 57

िशष�क बुझेको नगदी र�सद
ठेली सं�या

िफता� गरेको
नगदी र�सद

बुझेको मालपोत र�सद
ठेली सं�या

िफता� गरेको
मालपोत र�सद

वडा नं १ अ�दलु कािदर २ २ ४ २

वडा नं २ उमेश राउत ३ १ ७ ६

वडा नं ३ उमेश राउत १ ० ३ २

वडा नं ४ जयनारायण
�साद महतो

६ ० १३ ०

वडा नं ५ �याम सु�दर
चौधरी

७ ० ८ १

१९ ३ ३५ ११

१२.९ काया�लयमा रहेको �याकहोलोडर र ट�या�टर १ को आ�दानी काया�लयबाट दा�खला गरेको पाइएन ।काया�लयमा रहेको
इ�वीपमे�टको प�रचालनबाट आ�त�रक आय �ृजना गनु�पन�मा सोको प�रचालन गरेको रेकड� लगशीट लेखापरी�णमा पेश
भएन एवं सो बापतको आ�दानी के कती भएको हो काया�लयबाट छानवीन गरी स�ब��धतबाट असुल ह�नुपद�छ ।

१२.१० िवगतमा भलुवाही खोलाबाट नदीज�य पदाथ� उ�खनन् तथा िनकासीको ठे�का बापत आय संकलन गरेकोमा यस वष� सोबाट
आ�दानी गरेको छैन । समयमा तयारी गरी ठे�का लगाई आ�त�रक आय वृि� गनु�पद�छ ।

१३ राज�व बाँडफाँडः 
�थानीय तहले आ�थ�क ऐन बमो�जम असुल गरेको देहाय अनुसारको रकम राज�व वाँडफाँड गनु�पन�मा नगरेकोले िन�नानुसारको रकम स�ब��धत िनकायलाई
बाँडफाँड गरी पठाउनु पन� �.

९८८,५८४
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आय शीष�क संक�लत
रकम

�देशलाई पठाउनु पन� ४०
�ितशत

पठाएको
रकम

पठाउन बाँक�
रकम

ढँुगा िगटी बालुवाबाट �ा� रोय�टी बसा�तीदेवीको पोखरी र राम �साद दहैत
था�को पोखरीबाट

२४७१४६० ९८८५८४ ० ९८८५८४

१४ सरकारी तथा साब�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरणः

१४.१ �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी
सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ।यस स�ब�धमा िन�नानुसार
दे�खएको छ:

१४.२ पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको एवं अिभलेख राखेको पाइएन।
पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�/गराउनु/अिभलेख रा� नु पद�छ।

१४.३ �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, सरकारी ज�गा दता� तथा �लजमा उपल�ध गराउने काय�नीित, २०७१,

वन �े�को ज�गा �योगको स�दभ�मा �च�लत वन कानुन अनुसार राि�� य �ाथिमकता �ा� आयोजनाको लािग नेपाल सरकारको
िनण�य र �थानीय तहले िनजी ज�गा �ाि� गनु�परेमा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ अनुसार �थानीय तहले सरकारी ज�गा संर�ण,

सरकारी ज�गा दता� तथा �लजमा �लने, वन �े�को ज�गा �योग गन� तथा िनजी ज�गा �ाि� गन� �यव�था छ। उपयु�� कानुनी
�यव�था बाहेक अ�य �कृयाबाट ग�रने सरकारी स�प��को हक ह�ता�तरण बेचिवखन, िवतरण र उपयोग ज�ता िनण�य काय�
�च�लत कानुन िवप�रत ह�ने र उ�े�खत �कृया बेगरको िनण�य काया��वयन नगन� �यव�था छ। यस स�ब�धमा यस वष� कुनै
काय� नभएको काया�लयले जनाएको छ।

१५ कोिभड १९ 

आ�थ�क वष� २०७७।७८ को असार मसा�तस�म कोिभड-१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छः
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आ�दfनी �ोत रकम � खच� शीष�क रकम �

गत वष�को बाँक� राहत िवतरण

�थानीय तहको आ�नै वजेटबाट �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन

संघीय कोिभड कोषबाट औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद १५०२१९३

�देश कोिभड कोषबाट आइसोलेसन के�� िनमा�ण

अ�य �ोतबाट खोप काय��म खच�

कम�चारी तलब ४४२८१६

�शासिनक खच�

अ�य खच�

बाँक�

ज�मा १९४५००९

१६ िवपद ्�यव�थापनः

१६.१ सिमित गठन- िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य�
तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य रहेको �थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ।
पा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेको/सिमित गठन भएतापिन बैठक ब�ने बाहेक अ�य काय� गरेको पाइएन।
ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ।

१६.२ काय� योजनाः िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा
�यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८) मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्
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काय�कारी/�देश िवपद ् �यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी
�थानीय िवपद ्�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को सम�वय र संल�
गराउने, िवपद ्पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/
नगरेको अनुगमन गन�, िवपद ्सूचना �णाली िवकास र स� चालन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद ्घरप�रवारको पिहचान गन�,
कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागु गन�/गराउन स�ब�धी �यव�था छ।
पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह� गनु�/गराउनु पद�छ।

१६.३ �कोप �यव�थापन कोषः िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको
लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद ् �यव�थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था
स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने �यव�था छ। पा�लकको यस कोषतफ�  � १००००००।
आ�दानी भएकोमा �९९२५८८।खच� भई ७४१२। बाँक� रहेको छ ।

१६.४ वािष�क �ितवेदनः िवपद ् जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ् �यव�थापन
सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित
तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क
�ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन। ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ।

१७ िविभ� पे�क� बाँक�ः 
�देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७५ को िनयम ८० मा सरकारी कामकाजको िनिम� एक आ�थ�क वष�मा गएको पे�क� रकम सही आ�थ�क वष�मा
फछय�ट ह�न नसकेमा काया�लय �मुखले �यसरी फ�य�ट ह�न बाँक� रहेको पे�क� रकमको नाम नामेसी सिहत के के बापत पे�क� गएको हो सो समेत खुलाई
�ज�मेवारी अक� आ�थ�क वष�मा सारी पे�क� फछय�ट गनु�पन� �यव�था छ। काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार देहाय बमो�जमको पे�क� फछ�यौट गनु�पद�छ ।

५,८९०,१००
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शीष�क रकम कैिफयत

कम�चारी ५८९०१०० �याद नाघेको

ठेकेदार ३५००००० �याद ननाघेको

ज�मा ९३९०१००

उ�े�खत पे�क� रकम समेत समयमा नै फ�य�ट गरी फरफारक गनु�पद�छ।साथै देहाय बमो�जमको �याद नाघेको कम�चारी पे�क� फछ�यौट ह�नुपन� �
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�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

१७.१ िनम�ल कुमार �संह ५,००,०००

१७.२ �दीप चौर�सया ५,००,०००

१७.३ अ�दलु कािदर अंसारी ९८,५००

१७.४ अ�दलु कािदर अंसारी ९८,५००

१७.५ गोिब�द भैया था� ५०,०००

१७.६ जग�ाथ साह ४०,०००

१७.७ जग�ाथ साह ३०,०००

१७.८ जग�ाथ साह ५०,०००

१७.९ जग�ाथ साह ३५,०००

१७.१० जग�ाथ साह ३०,०००

१७.११ जग�ाथ साह १,५०,०००

१७.१२ जग�ाथ साह ३०,०००

१७.१३ जग�ाथ साह ५,८९,७५०

१७.१४ जग�ाथ साह ४०,०००

१७.१५ जग�ाथ साह ३०,०००

१७.१६ जग�ाथ साह ४०,०००
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१७.१७ िवरे�� �साद चौधरी ७,००,०००

१७.१८ िवरे�� �साद चौधरी ५,००,०००

१७.१९ अ�दलु कािदर अंसारी २,००,०००

१७.२० अ�दलु कािदर अंसारी २,५०,०००

१७.२१ अ�दलु कािदर अंसारी १,००,०००

१७.२२ जग�ाथ साह ३,२०,०००

१७.२३ जग�ाथ साह १,३५,०००

१७.२४ जग�ाथ साह १,००,०००

१७.२५ जग�ाथ साह १,००,०००

१७.२६ जग�ाथ साह १,००,०००

१७.२७ जग�ाथ साह १,२५,०००

१७.२८ जग�ाथ साह २,००,०००

१७.२९ जग�ाथ साह २,८०,९५०

१७.३० जग�ाथ साह १,००,०००

१७.३१ जग�ाथ साह २०,०००

१७.३२ जग�ाथ साह २७,४००

१७.३३ अिनता कुमारी पं�जयार ३,२०,०००



https://nams.oag.gov.np31 of 57

१७.३४ ०

१८ उपभो�ा सिमित माफ� त काय�ः

१८.१ उपभो�ा सिमित दता�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था
छ। सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा कुनैपिन सं�था िवधानसिहत दता� नभएमा कानुनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै।
पा�लकाले यो वष� िविभ� ६१ उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �. ४७००००००।- भु�ानी गरेकोमा यसरी काय�
गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन। �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा
स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय�
स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले
आय�ययको लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ।

१८.२ पा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउँदा योजना स�झौतामा देहाय बमो�जमको �यव�था गरेकोमा शत�ह�को पालना
गरेको दे�खँदनै।
उपभो�ा सिमितसँग स�ब��धत �ज�मेवारी तथा पालना ग�रने शत�ह�ः
· नगदी, �ज�सी सामानको �ा�ी, खच� र बाँक� तथा आयोजनाको �गित िववरण रा�नु पन�मा राखेको छैन।
· कुनै साम�ी ख�रद गदा� आ�त�रक राज�व काया�लयबाट �थायी लेखा न�वर र मू�य अिभबृि� कर दता� �माण प� �ा� �यि�
वा फम� सं�था वा क�पनीबाट ख�रद गरी सोही अनुसारको वील भरपाई आ�धकारीक �यि�बाट �मािणत गरी पेश गनु� पन�मा
सो �मािणत गरेको छैन।
· मू�य अिभबृि� कर (VAT) ला�े ब�तु तथा सेवा ख�रद गदा� �. २०,०००।- भ�दा बढी मू�यको सामा�ीमा अिनवाय� �पमा
मू�य अिभबृि� कर दता� �माणप� �ा� गरेका �यि� फम� सं�था वा क�पनीबाट ख�रद गनु�पन� �यव�थाको पालना भएको छैन।
· िनमा�ण काय�को हकमा शु� लागत अनुमानका कुनै आईटमह�मा प�रव�तन ह�ने भएमा अ�धकार �ा� �यि�/काया�लयबाट
लागत अनुमान संसोधन गरे प�चात मा� काय� गराउनुपन�मा गरेको छैन।
· उपभो�ा सिमितले काम स�प� ग�रसकेपिछ बाँक� रहन गएका ख�ने सामानह� मम�त संभार सिमित गठन भएको भए सो
सिमितलाई र सो नभए स�ब��धत काया�लयलाई बुझाउनु पन�मा सो गरेको छैन।·
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स�झौता बमो�जम आयोजना स�प� भएपिछ अ��तम भु�ानीको लािग काय�स�प� �ितवेदन, नापी िकताब, �मािणत वील
भरपाई, योजनाको फोटो, स�ब��धत उपभो�ा सिमितले आयोजना संचालन गदा� भएको आय �ययको अनुमोदन सिहतको
िनण�य, उपभो�ा भेलाबाट भएको साव�जिनक लेखा परी�णको िनण�यको �ित�लपीको आंिशकमा� पालना भएको।
· आयोजानाको आव�यक मम�त संभारको �यव�था स�ब��धत उपभो�ाह�ले नै गनु�पन�मा सोको अनुगमन भएको छैन।
· उपभो�ा सिमितले कुनै पिन काय��म काय�लयसँग स�झौता गरी स�ालन गरी तोिकएको समय िभ� स�प� ह�न नसकेमा के
कित कारणले काम स�प� गन� नसिकने हो सोको कारण खुलाई उपभो�ा सिमितको िनण�य, वडाको �सफा�रस सिहत �याद
िभ�ै काय�लयमा �याद थपको �वीकृित �लनुपन�मा िढलो गरी �याद थपको लािग िनवेदन िदएको छ।
काया�लयसँग �ज�मेवारी तथा पालना ग�रने शत�ह�ः
· आयोजनाको वजेट, उपभो�ा सिमितको काम, कत��य तथा अ�धकार, ख�रद, लेखा�न, �ितवेदन आिद िवषयमा उपभो�ा
सिमितका पदा�धकारीह�लाई अनुिश�ण काय��म स�ालन ग�रने �यव�थको पालना भएको छैन।
· पे�क� �लएर लामो समयस�म आयोजना संचालन नगन� उपभो�ा सिमितलाई काया�लयले िनयम अनुसार कारवाही गन�
�यव�थाको पालना भएको छैन।
�ममुलक �िव�धबाट काय� गराउने गरी लागत अनुमान �वीकृत गराई सोही बमो�जम स�झौता गरी मेिशनरी उपकरणको
�योगबाट काय� गरेको पाईएमा �य�तो उपभो�ा सिमितसँग स�झौता र� गरी उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी ग�रएको रकम
मू�या�न गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँक� सरह असुल उपर ग�रने उ�ेख भएतापिन अ�धकांश काय�मा मेिशनरी
उपकरणको �योग गरेको छ।
उ�े�खत शत�ह�को प�रपालना नभएबाट कामको लागत, गुण�तर एवं �ितफलको स�ब�धमा आ�व�त ह�न सिकएन। तसथ�,
शत�ह�को पालना ह�नुपद�छ।

१८.३ हेभी इ��वपमे�टको �योगः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा
सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी
�योग गन� निम�ने �यव�था छ। सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन
�योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक
िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ। पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण
तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको
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पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई गाउँ काय�पा�लकाको काया�लयबाट
सहमित �लएको पाइएन। िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ।

१८.४ जिटल संरचना िनमा�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन,

औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम
�ट� �चर सिहतका भवन, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश
ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो। य�ता काय� �यावसाियक र
अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ। िनयमावलीको �यव�था अनु�प
काय� गराउनुपद�छ।यसका केही उदाहरण देहाय बमो�जम रहेको छ ।

भौ.नं.र िमित उपभो�ा सिमित रकम कामको
िववरण

२०७७।११।२६ राम जानक� म��दर उपभो�ा सिमित िनमा�ण ४८५००० भवन
िनमा�ण

२०७७।१२।११ अधुरो मिहला भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित २८६३०४ भवन
िनमा�ण

२०७७।१२।१९ बेलवा रामराजदासको घरदे�ख गाया राउतको घरस�म
बाटो ढलान

९७०००० ढलान
काय�

९।२०७८।३।३० �देश
पँूजीगत तफ�

मदसा� हरमैन भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित िनचुटा २९१०००० भवन
िनमा�ण

१८.५ गुण�तर परी�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९ (२) मा लागत अनुमान तयार गदा� गुण�तर परी�ण
समेत छु�ै आईटम बनाई लागत अनुमानमा समावेश गनु�पन� र िनयम ११ (१) मा गुण�तर परी�ण गन� �यव�था छ। उपभो�ा
माफ� त गराएको िनमा�ण काय�को लागत अनुमानमा गुण�तर परी�ण आईटम समावेश नगरीएको, ठे�का�ारा ग�रने िनमा�ण
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काय�को लागत अनुमानमा गुण�तर परी�णको आईटम समावेश ग�रएकोमा खच� दावी नभएको र उपभो�ा माफ� त वा िनमा�ण
�यवसायी माफ� त ह�ने िनमा�ण काय�मा �योग भएका िनमा�ण सामा�ी लगायत िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण ह�ने गरेको
दे�खएन। िनमा�ण काय�को प�रमाण सुचीमा गुण�तर परी�णको रकम समावेश नभएको दे�ख�छ। गुण�तर परी�ण नह� ँदा िनमा�ण
काय� गुण�तरीय भएको सुिन�चत ह�न नस�ने दे�ख�छ। िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने िनमा�ण साम�ी लगायत िनमा�ण काय�को
गुण�तर परी�ण गरी िनमा�ण गुण�तरीय भएको सुिन�चत ह�नुपद�छ।

१८.६ एजिव�ट न�सा पेश नभएकोः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(१) मा ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण
काय� स�प� भएको तीस िदन िभ� स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जमको एज िव�ट न�सा साव�जिनक
िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ। यस वष� िनमा�ण स�प� गरेको िविभ� िनमा�ण काय�ह�को िनमा�ण भए बमो�जमको न�सा पेश
गरेको दे�खएन स�झौताको शत�मा समेत न�सा पेश गन� उ�ेख गरेको दे�खएन। स�प� योजनामा भएको नपाइएकोले िनयममा
भएको �यव�था अनुसार काय� ह�नुपद�छ।

१८.७ मम�त संभार कोषः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (३) मा स�प� िनमा�ण काय�को
स�ालन वा मम�त स�भार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले गनु�पन�, सोही िनयमावलीको उपिनयम (१५) मा उपभो�ा
सिमित वा लाभ�ाही समुदायले स�प� आयोजनाको सेवा उपयोग गरे वापत उपभो�ाले ितनु�पन� सेवा शु�क तोक� शु�क ज�मा
गन� कुनै कोष खडा गरी सोही कोषबाट �य�तो िनमा�ण काय� स�ालन तथा मम�त, स�भार गनु�पन� �यव�था रहेको छ।
काया�लयले िविभ� आयोजना काय��म स�ालन गन� स�ब��धत उपभो�ा सिमितसँग गरेको स�झौतामा मम�त स�भारको
�ज�मा स�ब��धत उपभो�ा सिमितले �लनुपन� उ�ेख भए तापिन स�प� आयोजना मम�त स�भारका लािग कितपय उपभो�ा
सिमितह�ले मम�त स�भार कोषको �यव�था गरेको पाइएन। अतः िनिम�त आयोजनाह�को सु- स�ालन तथा िदगोपनाको लािग
मम�त स�भार कोषको �यव�था ग�रनुपद�छ।

१८.८ नापी िकताबः िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखा�नका लािग �वीकृत ढांचाको नापी िकताबमा ठे�का न�बर आ�थ�क वष�,
काया�लयको नाम, िनमा�ण �यवसायीको नाम, कामको नाम र �थान, चेनेज, काम शु� भएको िमित, स�प� ह�नुपन� िमित र
स�प� भएको िमितका साथै, अिघ�ो वीलस�म भएको कामको प�रमाण र भु�ानी रकम, हालको वीलबाट भएको कामको
प�रमाण र भु�ानी ह�ने रकम समेत हालस�म भएको कामको प�रमाण र रकम समेत �प� �पमा उ�ेख ह�नुपन� �यव�था छ।
अ�धकांश योजना एवं ठे�का काय�को लािग रिनङ वील अनुसार नापी िकताब लुज �सटमा तयार गन� गरेको पाईयो। तोिकएको
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ढांचामा सबै �यहोरा खुलाई नापी िकताब नरा�खंदा िनयमावलीको �यव�था अनुसार आव�यक सूचना �लई अिभलेख
�यव�थापन गन� सहज नह�ने ह� ँदा अिभलेख �यव��थत ग�र रा�नु पद�छ।

१९ �वा��य तफ� ः

१९.१ तलवी �ितवेदनः िनजामित सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ बमो�जम कम�चारीको तलवी �ितवेदन पा�रत गराई तलब खच�
ले�नुपन�मा गाउँपा�लकाले �वा��य तफ� का कम�चारीको तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी � ८९७०७८०.00 तलब खच� लेखेको
छ।तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी तलव र �ेड भु�ानी िददंा कम�चारीह�ले पाउनु पन� �ेड रकम एिकन ह�न नसकेकोले तलबी
�ितवेदन पा�रत गरेर मा� तलब खच� ले�नुपद�छ।

१९.२ औषधी ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा �. २० लाख �पैयाँस�मको
औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद
गन� सिकने �यव�था छ। तर, �थानीय तहह�ले उ� �ि�यावेगर �.२७४५०००। - का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ। यस
स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

१९.३ ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको
नदे�खएको।

१९.४ आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी
स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश
नभएको।

१९.५ आपूित� भएका औषधी एवं स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण
औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन।
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१९.६ औष�धको �ज�सी िकताबमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा
आ�दानी बाँ�ने नगरेको।
औषधीको खच� घटाउँदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको।
तसथ�, औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर
अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको यिकन गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख
रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ। 

२० िश�ा तफ� ः

२०.१ िश�क दरव�दी र पदपूित�ः �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई
िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ। यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका २४ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क
दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ।
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�स.नं. िबधालयको नाम िश�क दरब�दी पदपुत� पदपुत� म�ये करार िबधाथ� सं�या

१ नेरामािव सुगौली दा प १४ १४ १२ ८३३

२ नेरामािव रँगपुर टाँडी १५ १५ ९ ८१८

३ नेरामािव िनचुटा १३ ११ ११ ९५५

४ ने.रा.आ.िव. बे�वा,पसा� ४ ४ ३ ३१०

५ ने.रा.आ.िव. ल�मीपुर गादी ६ ६ ५ २३७

६ जनता आ..िव. पथरैया ६ ६ ४ १४४

७ ने.रा.आ.िव. पटेवा� ९ ८ ७ २८५

८ ने.रा.आ.िव.क�चनपुर बै�रया ४ ४ ३ ३१९

९ ने.रा.आ.िव. बै�नाथपुर थरक�ी ४ ३ २ ८८

१० ने.रा.आ.िव.देउ�रया,िवता� ४ ३ ० १७५

११ ने.रा.आ.िव. मिनहवा� ४ ४ १ २१४

१२ ने.रा.आ.िव.फरहदवा २ २ २ ८७

१३ ने.रा.आ.िव.उ�रबारी सुगौली ५ ५ ४ ९२

१४ ने.रा.आ.िव. अकवा, पसा� ३ २ १ ११५

१५ ने.रा.आ.िव. रामपुर पसा� २ २ १ २३६

१६ वनदेवी आ.िव.भतौडा २ २ १ २२१
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१७ ने.रा.आ.िव. रामभौरी भाठा २ २ १ १४४

१८ ने.रा.आ.िव.थरकटटीचापी १ १ १ ९६

१९ अ�णोदय कोिपला आ.िव. चाफ� १ १ १ ७०

२० मदाशा� सूलेमािनया दा�लउलूम सोनबसा� १ १ १ २५६

२१ गािदमाई �ा.िब.प��चम देकूली १ १ ० १०६

२२ जयदगु� द�लत आ..िव. मोरटोल िनचुटा १ १ ० १६४

२३ ने.रा.आ.िव. िव�ामपुर टोल गादी ० ० ० १०१

२४ �ी ने.रा.�ा.िब.पुव� देकूली ० ० ० ६५

िव�ाथ� सं�या �यून भएका िव�ालयका िश�क दरब�दी िमलान गनु� पन� वा िव�ालय नै मज� गन� स�ब�धमा आव�यक कारवाही
गनु� पद�छ।यस स�ब�धमा काया�लयले २०७७ चै�मा दरब�दी िमलान गरेको जनाएको छ ।

२०.२ समािनकरण अनुदानवाट िश�कको तलब भ�ाः अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय
तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले �वीकृत
दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गतिवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय
समानीकरण अनुदानबाट �. २८०९००० तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाइयो।उ� िवत�रत अनुदानको उपयोग एवं �भावकारी
स�ब�धमा यिकन ह�न सकेन।
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�.सं. भौ.नं. र िमित िव�ालयको नाम िववरण रमक �.

१ ३४।०७७।७।६ िविभ� १५ िव�ालयलाई अनुदान तलव भ�ा ९७५०००

२ २१५।०७७।१२।११ िविभ� १५ िव�ालयलाई अनुदान तलव भ�ा ७८००००

३ २८१।०७८।२।९ िविभ� १६ िव�ालयलाई अनुदान तलव भ�ा १०५४०००

ज�मा २८०९०००

२०.३ समािनकरण अनुदानवाट िश�कको तलब भ�ाः अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय
तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले �वीकृत
दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गतिवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय
समानीकरण अनुदानबाट �. ३६००००० तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाइयो।उ� िवत�रत अनुदानको उपयोग एवं
�भावकारीता स�ब�धमा यिकन ह�न सकेन।

�.सं. भौ.नं. र िमित िव�ालयको नाम िववरण रमक �.

१ १७०/०७७/११/२५ नेपाल राि�� य मा�यिमक िव�ालय सुगौली पसा� अनुदान १२०००००

२ नेपाल राि�� य मा�यिमक िव�ालय रंगपुर पसा� अनुदान १२०००००

३ नेपाल राि�� य मा�यिमक िव�ालय िनचुटा पसा� अनुदान १२०००००

ज�मा ३६०००००

२१ सामा�जक सुर�ा तफ� ः

२१.१ स�टवेयर �णालीः सामा�जक सुर�ा स�ालन काय�िव�ध, २०७७ बमो�जम के��ीकृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अ�ाव�धक
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गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�ब��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था भएपिन �स�टमले काम
नगरेको कारणले एक चौमा�सकमा मृ�य ु भएका वा अ�य कारणले नामावलीमा हटाइएको �यि�को समेत पुनः अक�
चौमा�सकमा दोहा�रएर आउने लगायत सम�या दे�खएको छ। के��ीकृत �िव�ी �णालीलाई �यव��थत गराउनुपन� दे�ख�छ।

२१.२ परदिश�ता र जवाफदेिहताः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३२ अनुसार �थानीय तहह�को
काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा स�व�धी जानाकारी (लाभ�ाहीको नाम दता� तथा निवकरण �कृया, भ�ाको दर, �ा� ह�ने
बै� र लाभ�ािहले पुरा गनु�पन� �कृया) �थानीय सामा�जक स�था, गैरसरकारी स�था, सामा�जक प�रचालनमा संल�
स�थाह�को सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गनु�पन� र यस स�ब�धी सूचना �थानीय एफ एम लगायतका संचार
मा�यमह�वाट �चार �सार गनु�पन� �यव�था िमलाउनुपन� र सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ािहह�को नाम नामेसी
�थानीय तहका काया�लयका अित�र� स�ब��धत वडा काया�लयमा समेत साव�जिनक गनु�पन�को साथै स�ब��धत �थानीय
तहको वेभ साइटमा रा�नुपन�मा सो समेत नगरी यस काया�लयले पारदिश�ता र जवाफदेिहताको िव�ध �कृयाको पालना गरेको
पाइएन। यसले गदा� भ�ा िवतरण पारदश� ढ�बाट भएको छ भिन यिकन ह�ने अव�था दे�खएन।

२१.३ साव�जिनक सुनुवाईः �थानीय तहले भु�ानी गरेको रकम र बु�झ�लनेह�को नामावली �थानीय तहका काया�लयका अित�र�
स�ब��धत वडा काया�लयमा समेत साव�जिनक गनु�पन� र वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक
सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन�छ। साव�जिनक सुनुवाईमा �ा� गुनासा तथा सुझावह� म�ये आफूले
स�ने कुराह� स�बोधन गरी नसिकने खालका सुझाव तथा गुनासाह� स�बोधनका लािग �थानीय तह काया�लयमा पठाउनु
पन�मा सो गरेको पाइएन। सुनवाई नगरी लाभ�ाही सुची अनुसार भ�ा िवतरण गरेको छ।

२१.४ अनुगमन - सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ६ अनुसार ��येक काया�लयले सामा�जक
सुर�ा भ�ा िवतरण काय��मको िनयिमत अनुगमन, मु�याङकन तथा सुप�रवे�ण गन� एक �थानीय �तरको अनुगमन तथा
सुपरीवे�ण सिमित गठन ग�र िनद�िशका बमो�जम अनुगमन मु�या�न गरी भ�ा िवतरणलाई �यव��थत गनु�पन�मा सिमित गठन
भएको नपाइएकाले काय�िव�ध अनुसारको काय� भएको छैन।

२१.५ भ�ा िवतरणः यस स�ब�धी दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
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काय�िव�ध, २०७६ को बँुदा न�बर २२ मा बै�को छनौट गरी स�झौता गदा� स�झौताको शत�मा बै�ले िन�कृय (Dormat)

खाताको िववरण ��येक साउन र माघ मिहना िभ� पा�लकालाई िदनुपन�, पा�लकाबाट �ा� रकम लाभ�ाहीको खातामा बै�ले
१५ िदन िभ� ज�मा गरी ��येक खातामा रकम दे�खने िववरण (Reverse Feed) सिहत बाँक� रकम भए सो समेत
पा�लकालाई उपल�ध गराउने र बै�ले लाभ�ाहीको खातामा रकम ज�मा गरी सकेपिछ पिहलो चौमा�सकको मं�सर ७, दो�ो
चौमा�सकको चै� ७ एवं ते�ो चौमा�सकको असार मसा�त िभ� भ�ा िवतरणको िववरण अनुसूची ८ अनुसार बै�बाट �ा�
गनु�पन� ज�ता �यहोरा उ�ेख छ। तर, बै�ले उ�े�खत Reverse Feed, िन�कृय खाता र भ�ा िवतरणको िववरण पा�लकालाई
उपल�ध गराएको छैन। तसथ�ः सामा�जक सुर�ा भ�ा स�ब��धत �यि�लाई तोिकएको दरले िवतरण भए/नभएको यिकन गन�
सिकएन। काया�लयबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा बै� खातामा भु�ानी िनकासा प�चात मृ�य ुभएका लाभ�ाहीह�को बाँचेको
अव�धको रकम भु�ानी गरी रो�का रहेको रकम यिकन गरी संघीय संिचतकोष दा�खला गनु� पन� दे�ख�छ।
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २६ को उपदफा (३) एक आ�थ�क वष�स�म एकपटक पिन रकम
न�झकेका लाभ�ाहीको िववरण सेवा �दायक बै�बाट तोिकएको ढाँचामा �ा� गरी �य�ता लाभ�ाहीका स�ब�धमा �थानीय
तहले आव�यक छानिवन गरी कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुभएमा वा कुनै कारणले भ�ा �ा� गन� यो�य नभएको पाईएमा स�ब��धत
बै�बाट लगत क�ा ह�ने िमितस�मको रकम स�ब��धत हकवालालाई भु�ानी गरी सो िमित भ�दा पिछको रकम िफता� गरी
संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था भएकोमा यस वारे पा�लकाले कुनै कारवाही गरेको दे�खएन।

२१.६ िन�कृय खाता िववरणः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा २४ बमो�जम बै�ले लाभ�ाहीको
खातामा रकम ज�मा भएको �प� दे�खने गरी लाभ�ािहको नाम, बै� खाता न�वर र ज�मा भएको रकम सिहतको िववरण
अनुसुची १३ बमो�जमको चौमा�सक �पमा स�ब��धत �थानीय तहलाई िव�ुितय मा�यममा अिनवाय��पमा पठाउनुपन�
�यव�था छ। अनूसूची ८ मा पा�लकाबाट �ा� रकम लाभ�ाहीको खातामा बै�ले १५ िदनिभ� ज�मा गरी ��येक खातामा
ज�मा गरेको िववरण दे�खने �रभस� िफड सिहत बाँक� रकम भए सो समेत पा�लकालाई उपल�ध गराउने र बै�ले िन�कृय
खाताको िववरण ��येक �ावण र माघ मिहना िभ� पा�लकालाई िदनुपन� उ�ेख छ। ते�ो चौमासिकको सामा�जक सुर�ा
वापतको रकम एकमु� बै�मा पठाएकोमा उ�े�खत �ावधानको पालना भएको छैन। बै�ले खातामा ज�मा गरेको िववरण दे�खने
�रभस� िफड सिहत बाँक� रकम भए सो रकम यिकन गरी संघीय स��तकोषमा दा�खला गनु� पद�छ।

२१.७ वडा नं २ वडा सिचव �ी उमेश �साद राउतले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� जे� नाग�रक ७० वष� मा�थका छिव दहैत
(ना � नं २४७६००९९) िमित २०७७।१।१ मा नै मृ�य ुभएको तर िनजको नाममा �थम चौमा�सकमा � १२००० भ�ा

१२,०००
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िवतरण गरेको दे�खएकोले सो वापतको रकम असुल ह�नुपन� �..

२२ गाउँपा�लका चालुतफ� ः

२२.१ तलबी �ितवेदनः िनजामित सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ बमो�जम कम�चारीको तलवी �ितवेदन पा�रत गराई तलब खच�
ले�नुपन�मा गाउँपा�लकाले �शासन तफ� का कम�चारीको तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी � ५०३१२०८ तलब खच� लेखेको छ।
तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी तलव र �ेड भु�ानी िददंा कम�चारीह�ले पाउनु पन� �ेड रकम एिकन ह�न नसकेकोले तलबी
�ितवेदन पा�रत गरेर मा� तलब खच� ले�नुपद�छ।

२२.२ िवतरणमुखी खच�ः साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�व��ध मापद�ड, २०७७ ले सरकारी खच�लाई िमत�ययी
बनाउने तथा िवतरणमुखी काय�मा खच� गदा� पया�� तयारी गरी �यूनतम खच� गनु�पन� �यव�था छ। गाउँपा�लकाले िन�नानुसार
�.२०४२११३.०० को सामान ख�रद गरी िवतरण गरेको छ।य�तो िवतरणमुखी काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

गो भौ नं।िमित िववरण रकम

१७७।२०७७।११।२५ टोिप क�मल हाइनेक ख�रद काय� ४७६५१४.००

२१४।२०७७।१२।११ साडी ख�रद १७७११०.००

३५६।२०७८।३।१४ मा�स, साबुन, सेिनटाइजर ख�रद ४०७४८९.००

३५७।२०७८।३।१४ रागो ख�रद १८००००.००

२९५।०७८।२।२७ बोयर बोका ख�रद ४०१०००.००

२९६।०७८।२।२७ बंगुर �खरद ४०००००.००

ज�मा २०४२११३.००
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२२.३ बढी भु�ानी : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा रकम भु�ानी गदा�
�रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले िन�न काय��म स�ालन गदा� काय��म स�ालन भएको
अव�धभ�दा बढी िदनको �िश�क भ�ा भु�ानी िदएको छ । बढी भु�ानी िदएको रकम � ४०६४०.०० स�ब��धत
कम�चारीबाट असुल गनु� पन� �

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

२२.३.१ ि�जेश दास १५,६४०

२२.३.२ अिनल कुमार साह १२,५००

२२.३.३ अिनल कुमार सहनी १२,५००

४०,६४०

२२.४ २५१ २०७८-१-१० बढी खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा कुनै रकम भु�ानी गदा�
रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाबाट २०७८।१।३ र ४ गते २ िदन सूचनाको हक स�ब�धी ता�लम
स�ालन ह� ँदा ३६ जना सहभािग भएको ता�लममा सो भ�दा बढी सं�यामा सामान ख�रद गरेको छ।सहभागी सं�या भ�दा बढी
सं�यामा सामान ख�रद गनु� िनयम िवप�रतको काय� भएकोले िनयमस�मत नदे�खएकोले �..

५७,१५८
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�स
नं

िववरण सहभागी भएको
सं�या

खच� भएको
सं�या

बढी खच�
भएको

दर भु�ानी
रकम

बढी
भु�ानी

१ खाजा खच� ३६ ६० २४ ३०० १८००० ७२००

२ फोटोकपी ३६ ४० ४ ३०० १२००० १२००

३ �यापटप
�याग

३६ ४० ४ १००० ४०००० ४०००

४ भे�ट ३६ ५० १४ ९२२ ४६१०० १२९०८

(भौ नं २५२।२०७८।१।१०) िवपद �यव�थापन ता�लम तफ� ः

५ छाता ख�रद ६० १३० ६० २४० ३१२०० १५६००

६ टच� ख�रद ६० १३० ६० २५० ३२५०० १६२५०

ज�मा ५७१५८

२२.५ आ�थ�क सहायताः साव�जिनक खच�मा �भावका�रता र िमत�यियता कायम गन� नीितगत माग�दश�न, २०७५ ले सरकारी खच�
िकफायती गन� त�रका सुझाएको छ । गाउँपा�लकाले िन�नानुसार �. ८५००००।०० आ�थ�क सहयोग गरेको पाइयो ।
आ�त�रक आ�दानी �यून रहेको कारण य�तो खच�मा िमत�यियता अपनाउनुपद�छ । य�तो खच�लाई िव�ध मापद�ड �कृया
तोक� पारदश� गनु�पद�छ ।
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�.सं. भौ.नं. िमित सहयोग पाउने सहयोग रकम

१ ८०।२०७७।९।२ �ज�ा �हरी काया�लय ३०००००

२ ९७।२०७७।९।१९ शेशनाथ �साद तेली १००००

३ १२०।२०७७।१०।१९ भुलनी देवी साह था� १००००

४ १२३।२०७७।१०।१९ �जरादेवी १००००

५ १३६।२०७७।१०।२८ पुनम देवी थ�नी १००००

६ १४१।२०७७।११।२ उमेश ओझैया था� १००००

7 २४७।२०७८।१।७ भुमरीमाइ म��दर माहाय� स�ालन ५०००००

ज�मा ८५००००

२२.६ ४८४ २०७८-३-३० बैठक भ�ाः �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७७ मा पदा�धकारी बाहेक अ�य
कम�चारीले बैठक भ�ा पाउने �यव�था छैन । ऐनमा �यव�था भए िवप�रत पा�लका अ�तग�त जन�ितिन�धह�को िनयिमत
बैठक भ�ा िवतरण गदा� वडा काया�लयका वडा सिचवह�लाई समेत बैठक भ�ा भु�ानी भएको दे�ख�छ । य�तो बैठक भ�ा
पाउने �यव�था नभएको र गाउँसभाको िनण�य समेत नभएकोले वडा सिचवह�लाई भु�ानी भएको रकम � १४३८२०
स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �..

१४३,८२०
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�स नं कम�चारीको नामथर कर क�ी पिछको भु�ानी रकम

१ वडा सिचव �ी अ�दलु कािदर अ�सारी २४४८०

२ वडा सिचव �ी उमेश �साद राउत ७०३८०

३ वडा सिचव �ी जयनारायण �साद महतो २४४८०

४ वडा सिचव �ी �यामसु�दर चौधरी २४४८०

ज�मा १४३८२०

२२.७ ३०० २०७८-२-२७ बढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा कुनै रकम भु�ानी
गदा� रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ।गाउँपा�लकाले काया�लयको लािग आव�यक पन� मा�स र सेिनटाइजर ख�रद
गदा� �च�लत बजारमू�यलाई आधार मानी मालसामान ख�रद गनु�पन�मा बजारमू�य भ�दा वढी मू�य ितरी महंगोमा सामान ख�रद
गरेको छ।�च�लत बजार मू�य भ�दा वढी मू�य ितरी सामान ख�रद गरेको �.३१००० असुल गनु�पन� �..

�
सं

फम�को नाम सामानको नाम र
िववरण

बजार
मू�य

ख�रद
मू�य

बढी ितरेको
मू�य

बढी
भु�ानी

१ सा�ीवारी इ�टरनेशनल �ा�ल
िटकाथली ल�लतपुर

मा�स (८० �याक) २५० ४०० १५० १२०००

२ के एन ९५ मा�स
(३२०)

४० ६० २० ६४००

३ सेिनटाइजर ५ �लटर
(१२ जार)

१५०० २५५० १०५० १२६००

ज�मा ३१०००

३१,०००
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२२.८ अि�म करः आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ अनुसार सेवा शु�क रकम भु�ानी गदा� कुल भु�ानी रकममा १५ �ितशतका
दरले कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ।गाउँपा�लकावाट िविभ� के�� वा क�पनी माफ� त िशपिवकास स�व�धी काय��म संचालन
ह� ँदा �िश�क भ�ा, संयोजक भ�ा र �ितवेदन लेखनको रकम भु�ानी िददंा कर क�ा भएको छैन।ऐनमा �यव�था भए
बमो�जम िनयमानुसार कर क�ा गरी �.२०६२५ संघीय संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �...

भौ नं र िमित भ�ा िवतरण गन�को नाम काय��म भ�ा भु�ानी
रकम

कर कि� नभएको
रकम

१३८।२०७७।
११।२

राम नारायण �साद बाल अ�धकार स�ब�धी सचेतना
काय��म

७५०० ११२५

१४५।२०७७।
११।५

सृजनशील िश�ा िवकास
के�� �ा �ल

गाउँपा�लका �तरीय पूण�
सरसफाइ काय��म

११०००० १६५००

२०१।२०७८।
१२।८

�कसार नेसा लागु औषध द�ुय�सनी रोकथान
काय��म

२०००० ३०००

ज�मा २०६२५

२०,६२५

२२.९ १३८ २०७७-११-२
घटी दा�खलाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा कुनै रकम भु�ानी
गदा� रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लका अ�तग�त बाल अ�धकार स�ब��ध सचेतना काय��म स�ालन
ह� ँदा � १७४०० कर क�ी भएकोमा � १३३३५ दा�खला भएको छ।कर क�ी भएको रकम दा�खला नभएकोले िनयमानुसार
� ४०६५ दा�खला गनु�पन� �..

४,०६५

२३ बढी सामान ख�रदः १०२,०४८
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�तीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा �माण कागजात तथा िवल भरपाई लगायतका खच� पु��ाई गन� �माण
रा�नुपन� �यव�था छ। गाउँपा�लकाले ग�रबह�ला◌�इ दाल तेल िवतरण गन� बह�दरमाइ जेनेरल स�लायस� पसा�वाट �याकेट ३१५० थान �.४७८६६५ मा
िवतरण गन�का लािग ख�रद गरेको छ। गाउँपा�लकाले ख�रद गरेको सामान म�ये २४७८ �याकेट मा� िवतरण गरेको छ र बाँक� ६७२ �याकेट सामान िवतरण
नगरेको र पा�लकामा मौ�दात रहेको छैन। ख�रद गरेको सामान मौ�दात नरहेको र िवतरण गरेको भपा�ई समेत पेश नभएकोले आव�यकता भ�दा वढी ख�रद
गरेको ६७२ �याकेट सामान �.१०२०४८ मू�य बराबरको सामान िवतरण गरेको दे�खएन।आव�यकता भ�दा विढ सामान ख�रद ग�र भु�ानी िदएको �
१०२०४८ िनयमस�मत नदे�खएको �

२४ �धानम��� रोजगार काय��मः 
�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा
सुधार �याउने उ�े�यले �थानीय तहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ। यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा िनमा�ण
काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ९३ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �. ४४८०३२२।- खच� गरेको छ। लि�त वग�लाई ९० दे�ख ९८
िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन्। मूलत सडक मम�त र वृ�ारोपण गरी यस काय��मबाट
खच� गरेकोमा उ� खच�बाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भएतापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै।

२५ गाउँपा�लका पँू�जगत तफ� ः

२५.१ ४२ २०७७-११-२ वडा नं ५ देउरीया टोलमा राजिकशोर चौधरीको घरदे�ख िचरान िमलस�म नाला र सडक ढलान काय�को लािग सडक तथा
नाला िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी भएको � २९१००००।मा Reinforcement work for RCC work it includes
procuring steels, its bending, placing and binding and fixing in position as shown in the drawings and as
directed by the engineer को मू�याँकन िशट अनुसार ७२१५.३१ को � ११४.५१ का दरले ह�ने � ८२६२२५। मू�याँकन
गरी भु�ानी गरेको छ ।संल� िवल बमो�जम उपभो�ा सिमितले रड ७१३५ केजी मा� खरीद गरेको िवल पेश गरेको छ ।
वा�तिवक खरीद गरेको भ�दा ८० केजी बढीले उपभोग देखाएको वा�तिवक दे�खएन. तसथ� वा�तिवक खरीदभ�दा बढी �योग
देखाइ � ११४.५१ का दरले � ९१६०।बढी भु�ानी िदएकोमा स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �

९,१६०

२५.२ ४६ २०७७-११-५ भे�रएशनः स�झौताको बँुदा नं. १२ मा शु� लागत अनुमानमा कुनै आइटमह�मा प�रवत�न ह�ने भएमा अ�धकार �ा� �यि�/

काया�लयबाट लागत अनुमान संसोधन गरे प�चात मा� काय� गराउनु पन� यसरी लागत अनुमान संसोधन नगरी काय� गरेमा
उपभो�ा सिमित नै �ज�मेवार ह�ने उ�ेख छ। साथै साव�जिनक लेखा सिमितको िनद�शन र सडक िवभागको प�रप� अनुसार
आइटम वाइज भे�रएसन वेगर भु�ानी नगन� िनद�शन िदएको अव�थामा स�झौता अनुसार उपभो�ा सिमितलाई अ��तम

४३,३४६
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भु�ानीमा लागत अनुमान संसोधन तथा भे�रयसन �वीकृती वेगर गिदयानी टोल तेजामुलको घरदे�ख रामजानक� मठस�म
ढलानको लागी सडक ढलान उपभो�ा सिमितलाई Reinforcement for RCC work.It includes procuring steels, its
bending, placing and binding and fixing in position as shown on the drawing and as directed by the
engineer लगत इि�मेटमा प�रमाण २७६९.८९ �वीकृत गरी मा भे�रयसन अडर �वीकृत वेगर लागत इि�मेट २२७१.५७
कायम ग�र भु�ानी गरेको छ । साथै M 15 1:2:4 Road RCC work को लागत इि�मेटमा प�रमाण ६०.७२ रहेकोमा
अ��तम मू�याँकनमा ६४.९८ काय� गरेको भनी सोही अनुसार भु�ानी गरेको छ । एकातफ�  ड�डीको प�रमाण घटाएको छ भने
अक� तफ�  RCC work बढाएको दे�ख�छ । तसथ� वा�तिवक काय� र गुण�तर एिकन ह�न सकेन ।भे�रयसन आदेश वेगर शु�
लागत इि�मेट भ�दा बढी RCC work देखाएको ४.२६ प�रमाणको दर � १०१७५.१८ ले ह�ने � ४३३४६ बढी भु�ानी
भएको असुल ह�नुपन� �

२५.३ ७३ २०७७-१२-११ न�फाईलरः उँपा�लका�तरीय खानेपानी धारा ख�रद काय�को लािग ि��स ए�ड किशस ट� े िडँग स�लायस� �थायी लेखा न�बर
६१४४७७११३ लाई � २३५११२३१।मूअकर समेत भु�ानी गरेको छ ।आ�थ�क ऐन २०७७ अनुसार मूअकर भु�ानीको
५० �ितशत क�ा गनु�पन�मा सो गरेको नदे�खँदा � २०८०६४०।को १३ �ितशतले ह�ने � २७०४८३।को ५० �ितशतले ह�ने
� १३५२४१।क�ी नगरेकोले असुल गरी दा�खला गनु�पन� दे�ख�छ । साथै आ�त�रक राज�व िवभागको पोट�ल अनुसार उ�
करदाता २०७७ फागुनदे�ख नै मू�य अिभबृि� कर नबुझाई न�फाइलर रहेको छ । मूअकर समायोजनको �माण पेश गनु�पन�
अ�यथा असुल ह�नुपन� �

२७०,४८३

२५.४ काय�स�प� : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम 125 अनुसार खच� गदा� काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन�
�यव�था छ । गाउँपा�लकाले �वीकृत बजेट अनुसार सामान �ा� गरेको जनाई �.५२६४२२६।खच� गरेको पाइयो ।
काया�लयले देहाय बमो�जम धारा, बो�रँग र मोटर जडान काय� भनी खच� लेखेको छ ।उ� सामानह� खरीद गरी �ज�सी दा�खला
गरेकोमा िविभ� लाभ�ाहीलाई िवतरण गरेको काया�लयले जनाएको छ । िवत�रत सामा�ी आव�यकता तथा मागको आधारमा
लाभ�ाहीले �ा� गरे नगरेको एिकन ह�न सकेन । यसरी िवतरणमुखी काय��मको लािग गरेको खच� स�ब��धत लाभ�ाहीलाई
आव�यकताको आधारमा िवतरण गरेको र उपयोगमा आएको सुिन��चत ह�नुपद�छ । ख�रद भएका सामान उ�े�य अनुसार
�योग गरेको दे�खने काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� �...

५,२६४,२२६
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गो भौ नं िमित आपूित�कता� रकम

७३।२०७७।१२।११ ि��स ए�ड किशस ट� े िडँग स�लायस� २०८०६४०

११६।२०७८।२।२ �यू सूरज मेिशनरी ७७२६१०

१३७।२०७८।२।२० बी एस ट� ेडस�बाट ४९४०२४

१४५।२०७८।२।२७ माला ट� ेड ए�ड स�लायस� ४८२७८०

१७३।२०७८।३।१४ संघीय ह�ता�त�रत पँूजीगत वनदेवी स�लायस� १४३४१७२

५२६४२२६

२५.५ २२१ २०७८-३-३० न�फाईलरः भलुवाही खोलामा नदी िनय��ण काय�को लागी मनी क��ट��सन �थायी लेखा न�बर ३०३४५८००९ लाई �
३३०१५३९।मूअकर समेत भु�ानी गरेको छ ।आ�थ�क ऐन २०७७ अनुसार मूअकर भु�ानीको ५० �ितशत क�ा गनु�पन�मा
सो गरेको नदे�खँदा � २९२१७१६।को १३ �ितशतले ह�ने � ३७९८२३।को ५० �ितशतले ह�ने � १८९९११।क�ी
नगरेकोले असुल गरी दा�खला गनु�पन� दे�ख�छ । साथै आ�त�रक राज�व िवभागको पोट�ल अनुसार उ� करदाता २०७८
असारदे�ख नै मू�य अिभबृि� कर नबुझाई न�फाइलर रहेको छ । मूअकर समायोजनको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल
ह�नुपन� �

३७९,८२३

२५.६ काया�लयबाट देहाय बमो�जम उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काय� गदा� उपभो�ा सिमितह�ले बढी खरीद देखाई भु�ानी िदने तर
नापी िकताबमा खरीद प�रमाणभ�दा कममा� उपयोग भएको दे�ख�छ । िनमा�ण काय�मा �योग नभएको उ� फलामे ड�डी
काया�लयको मौ�दातमा नदेखाएको एवं िनमा�ण काय�मा समेत �योग नभएको दे�खँदा सोको मौ�दात स�ब��धत उपभो�ा
सिमितबाट संकलन गरी दा�खला ह�नुपन� दे�ख�छ ।

४९२,१८२
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गो भौ नं
िमित

उपभो�ा सिमितको
नाम

उपभो�ाले पेश
गरेको िवल
अनुसार खरीद
रडको प�रमाण
केजी

काय� स�प�
�ितवेदन
अनुसार �योग
भएको रडको
प�रमाण केजी

उपभो�ाले
बढी खरीद
देखाएको
प�रमाण
केजी

उपभो�ाले
देखाएको
खरीद दर

बढी
भु�ानी
रकम

८२।७७।
१२।१९

सडक ढलान िनमा�ण
उपभो�ा सिमित वडा नं
२

४२१७ २७१५ १५०२ ७६ ११४१५२

१६९।७८।
३।१४

िनचुटा सडक ढलान
उपभो�ा सिमित वडा नं
५

३८७० २४८७ १३८३ ९० १२४४७०

११९।७८।
२।२२

वडा नं २ चाफ� केशर
बहादरु आलेको घरदे�ख
किपल पुलामीको
घरस�म सडक ढलान
सिमित

२३०० २०८७ २१३ ८२ १७४६६

५।७८।३।
२३ �देश
पँूजीगततफ�

राधाकृ�ण िनमा�ण
उपभो�ा सिमित वडा नं
१ बै�रया

५७१४ ४४०७ १३०७ ९३ १२१५५१

४।७८।३।
२१ �देश
पँूजीगततफ�

प�क� सडक ढलान
िनमा�ण उपभो�ा सिमित
वडा नं ३ महे��टोलको

५२०० ४३६९ ८३१ ९३ ७७२८३
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कुलोदे�ख उ�र
िव�ालयस�म

१।०७८।
२।९
�थानीय
पूवा�धार
िवकास
सिमित

अकलुदासको घरदे�ख
नौरंिगया खोलास�म
जाने सडक �तरो�ित
गन� काय�को लािग
उपभो�ा सिमित

१६६० १२०० ४६० ८१ ३७२६०

ज�मा ४९२१८२

२५.७ १८१ २०७८-३-२० बढी भु�ानीः �वा��य चौक�, वडा काया�लय, था� सेवा सदनको रंगरोगन काय� रंगरोगन उपभो�ा सिमित पटेवा� २ बाट काय�
गराइ � १४५५०००। भु�ानी िदएकोमा देहाय बमो�जम �ाइम कोट र इम�सनको दर �थानीय �ज�ा दररेट भ�दा बढी राखी
मू�याँकन गरी भु�ानी िदएकोम बढी भु�ानी भएको रकम � ६५९९८। असुल ह�नुपद�छ ।

६५,९९८
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िववरण सामान रेट एना�ल�ससमा

�योग गरेको दर

�ज�ा

दर रेट

कायम

ह�नुपन�

रेट

कायम

भएको

रेट

बढी

दर

अ��तम

प�रमाण

बढी

भु�ानी

Readymade emulsion paint

work two coat with primer

primer ३८४ ३५० २८८ २९९ ११ ४१६० ५०७१०

emulsion ६३९ ६००

first coat ७५ ७८ ३ ६३७ १९११

second

coat

११४ १३५ २१ ६३७ १३३७७

ज�मा ६५९९८

२५.८ �ज�सी मू�य असुल गनु�पन�ः लेखापाल अ�खलेस सहनीले डेल �यापटप डेल आइफाइभ �यापटप � ६८००३।र ि��टर
�यानन् २९०० लेजर ि��टर � २२६००। समेत � ९०६०३। बुझी�लएकोमा िनज एक बष� अगाडी नै स�वा भै गएकोमा
हालस�म पिन सो सामान नबुझाएको दे�खँदा स�ब��धतबाट असुल फ�य�ट गनु�पन� �

९०,६०३

२६ संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म पँू�जगतः

२६.१ १९ २०७८-३-३० न�फाईलरः फुटबल �टेिडयम पटेवा� सुगौली ४ मा खेलकुद �ाउ�ड िनमा�ण बापत जसौली िनमा�ण सेवा �थायी लेखा न�बर
६०५२३८८२२ लाई � ३७९६३६५।मूअकर समेत भु�ानी गरेको छ ।आ�थ�क ऐन २०७७ अनुसार मूअकर भु�ानीको ५०
�ितशत क�ा गनु�पन�मा सो गरेको नदे�खँदा � ३३५९६१५।को १३ �ितशतले ह�ने � ४३६७५०।को ५० �ितशतले ह�ने �
२१८३७५।क�ी नगरेकोले असुल गरी दा�खला गनु�पन� दे�ख�छ । साथै आ�त�रक राज�व िवभागको पोट�ल अनुसार उ�
करदाता २०७७ असारदे�ख नै मू�य अिभबृि� कर नबुझाई न�फाइलर रहेको छ । मूअकर समायोजनको �माण पेश गनु�पन�
अ�यथा असुल ह�नुपन� �

४३६,७५०
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२६.२ भे�रयसनः स�झौताको बँुदामा शु� लागत अनुमानमा कुनै आइटमह�मा प�रवत�न ह�ने भएमा अ�धकार �ा� �यि�/

काया�लयबाट लागत अनुमान संसोधन गरे प�चात मा� काय� गराउनु पन�, यसरी लागत अनुमान संसोधन नगरी काय� गरेमा
उपभो�ा सिमित नै �ज�मेवार ह�ने उ�ेख छ। साथै साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५४ िवप�रत स�झौता अनुसार
उपभो�ा सिमितलाई अ��तम भु�ानीमा लागत अनुमान संसोधन तथा भे�रयसन �वीकृती वेगर देहाय अनुसार भु�ानी
भएकोले सो रकम अिनयिमत दे�खएको �.

गो�वरा
भौचर
न�बर

उपभो�ा सिमित िववरण रकम

१६९।
०७८।
३।१४

िनचुटा �दय
चौधरीको घरदे�ख
राजदेव महतोको
घरस�म जाने बाटो
ढलान उपभो�ा
सिमित

Reinforcement for RCC work, it includes procuring
steels its bending and fixing as shown on the drawing and
as directed by the engineer शु� लागत इि�मेटमा ३४५२
प�रमाणको भे�रयसन आदेश �वीकृित वेगर घटाई २४८७ कायम
गरेकोमा ९४८ प�रमाणको ११४.५१ ले ह�ने � १०८६२२

१०८६२२

१।
०७८।
२।९
�थानीय
पूवा�धार
िवकास
सिमित

सोनबषा� चोक बाटो
ढलान उपभो�ा
सिमित

M 15 1:2:4 mix Road RCC work शु� लागत इि�मेटमा ७३.२६
प�रमाणको भे�रयसन आदेश �वीकृित वेगर घटाई ६२.७४ कायम
गरेकोमा १०.५२ प�रमाणको १०१७५.१८ ले ह�ने �

१०७०४२

२१५,६६४

२६.३ १६३ २०७८-३-१४ पा�लकाले के���कृत �सफा�रस तथा �माणप� �यव�थापन �णाली स�टवेयर िनमा�ण गन� �स�लकन स�ट ए�ड आई टी
क�स�टे�ट �ा �ल ल�लतपुरसँग िमित २०७८।३।१ मा स�झौता गरी � ४९३९९९।८४ (१३ �ितशत �याट सिहत) भु�ानी
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गरेको दे�ख�छ । साथै सोही �योजनको लािग भौचर नं १०।२०७८।३।१०, पा�लकाले के एस म��ट पप�जबाट डे�सटप
क��यटुर थान ५, ि��टर थान ५, ��यानर थान ५ तथा 4G Dongol थान ५ ज�मा � ५१७४९४।८० (१३ �ितशत �याट
सिहत) ख�रद गरेको दे�ख�छ । र सो सामान वडाह�मा िवतरण गरेको जनाएको छ । सो ख�रद ग�रएका सामान के���कृत
�सफा�रस तथा �माणप� �यव�थापन �णाली स�टवेयर �योग गन�का िनिम� ��येक वडालाइ िवतरण गरेको भएता पिन
हालस�म सो स�टवेयर हालस�म �योगमा आएको छैन । उ�े�य अनु�पको खरीदको सदपुयोग ह�नुपद�छ ।

२७ धरौटी िफता�ः 
आ�त�रक राज�व काया�लयको मू.अ.कर समायोजन �माण �लएर मा� धरौटी रकम िफता� गनु� पन�मा देहायका फम�ह�को धरौटी मू.अ.कर समायोजन �माण
न�लइ िफता� गरेको पाइएकोले मू.अ.कर समायोजन �माण पेश ह�नुपन� �...

�स नं भौ नं र िमित फम�को नाम धरौटी िफता� रकम कैिफयत

१ १०।२०७७।९।१६ भाटा बाबा िनमा�ण सेवा ७३००० कर चु�ा तथा कर समायोजन प� पेश नगरेको ।

२ ११।२०७७।९।१६ भाटा बाबा िनमा�ण सेवा ५००००

३ २८।२०७७।१०।२१ ऋषभ क��ट��सन २१३४०.५७ कर चु�ा �माण पेश नगरेको ।

४ ३३।२०७७।१०।२७ भाटा बाबा िनमा�ण सेवा १०६४३८.५७ कर चु�ा �माण पेश नगरेको ।

५ ३४।२०७७।१०।२७ कुशल क��ट��सन ७१९८६ कर चु�ा तथा कर समायोजन प� पेश नगरेको ।

६ ४७।२०७७।११।२५ िवशाल ए�ड सागर िनमा�ण सेवा २८४९१.१५ कर चु�ा तथा कर समायोजन प� पेश नगरेको ।

ज�मा ३५१२५६

३५१,२५६

२८ बे�जू तथा स�परी�ण :

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�ज ुफ��ट गन� �यव�था रहेको छ। सोह� ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�ज ुफ��ट गन� गराउने
काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ। लेखापर��णको �ममा स�पर��णको ला�ग �. २२ लाख ८७ हजार अनरुोध भएकोमा असलु� र �माण
पेशको आधारमा �. २२ लाख ८७ हजार फ��ट भएको छ। बाँक� बे�ज ुफ��ट गन�तफ�  पा�लकाको �यान जान ुपद�छ।



https://nams.oag.gov.np56 of 57

�स नं दफा नं आ.व= बे�जकुो संि�� �यहोरा फ��टको �ववरण रकम

१ ५६.१ २०७५।७६ पे�क� बाँक� पे�क� फ�य�टको �माण पेश भएको १०३०००

२ ५६.१ पे�क� बाँक� पे�क� फ�य�टको �माण पेश भएको १०००००

३ ७६.१७ २०७६।७७ पे�क� बाँक� पे�क� फ�य�टको �माण पेश भएको ९८५००

४ ७६.१८ पे�क� बाँक� पे�क� फ�य�टको �माण पेश भएको ९८५००

५ ७६.२ पे�क� बाँक� पे�क� फ�य�टको �माण पेश भएको ७२०००

६ ७१.२ रकम दािखला नभएको ब�क दािखला भौचर पेश भएको १०६५०००

७ २०७७।७८ ०७७।७८ को पे�क�
बाँक�

पे�क� फ�य�टको �माण पेश भएको ३०००००

८ ७६.१४ २०७६।७७ पे�क� बाँक� पे�क� फ�य�टको �माण पेश भएको २५००००

९ ७६.१५ २०७६।७७ पे�क� बाँक� पे�क� फ�य�टको �माण पेश भएको २०००००

ज�मा २२�७०००

२९ अ�ाव�धक बे�जू :

यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ��ट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।

� हजारमा

गत वष�स�मको बाँक� बे�जु
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�ज ु(B)

यो वष� कायम बे�ज ु(C) संपर��णबाट कायम बे�जु
(D)

अ�या�वधक बाँक� बे�जु

(E=A-B+C+D)

१२०५६९ २२८७ १४९०९ ० १३३१९१
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