
 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 

काठमाडौँ, नेपाल

  
 

महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

२०७९ 

मादी गाउँपातलका  

कास्की 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था ह'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ। लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ। उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ। लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन। लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ। लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग छलफल 
समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् 
व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु। स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग 
परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्राादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

( गण्डकी प्रदेश ) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ६५ तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

मादी गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
कास्की  । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा र्टप्पणीहरूको 
लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. पातलकाको लेखापरीक्षणबाट रू १ करोड ४ लाख ६३ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्र्े प्रतिर्क्रर्ाबाट रू १५ लाख ५५ हजार फस्र्ौट भई 
बाँकी बेरुजू असलु गनुापने रू १ लाख, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू १० लाख ५० हजार, तनर्तमि गनुापने रू ७६ लाख ३६ हजार र पेश्की रू 
१ लाख २२ हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा बेरुजू रु ७३ लाख १६ हजार बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं 
र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु ९६ लाख ४६ हजार रहेको छ । बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 
र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रक्षेपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको दरबन्दीअनसुार 
पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्रेर्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पशे्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु े कुन ै
जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम सही 

र र्थाथा हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बने्न 
गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 

रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भन ेहुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु े
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 
 
  

         (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 

 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

मादी गाउँपातलका 
 

बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

२८ २२ १०४६३ ० ९ १५५५ २८ १३ ८९०८ १०० ७६३६ १०५० ० ० ८६८६ १२२ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

कास्की ७३१६ ० ६५७८ ७३८ ० ८९०८ ९६४६ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : मादी गाउँपा�लका, का�क� , मादी गाउँपा�लका , का�क�

काया�लय �मुख नारायण �साद सापकाेटा २०७६-८-२२ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख ल�मी कोइराला २०७६-१-६

बे�जु रकम १०,४६३,०८५

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ८,८४,४३,०५८.१४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३२,८५,३०,९३० चालु खच� ३१,३१,९५,४०८.३

�देश सरकारबाट अनुदान १,७१,६१,००० पँूजीगत खच� ७,५६,९६,२४५

राज�व बाँडफाँट ८१,११,९९१.८६ िव�ीय/अ�य �यव�था ५४,९८,४०७

आ�त�रक आय २,२३,६२,७४६.२

अ�य आय ०

कुल आय ३७,६१,६६,६६८.०६ कुल खच� ३९,४३,९०,०६०.३

बाँक� मौ�दात १४,३२,६४,९५६.४७
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�ा�ी भ�ुानी �हसाव

�ववरण �ट�पणी यसवष� �. गतवष��.
बजेट आफैलेगरेको �ाि�/

भ�ुानी
व�तगुत ज�मा आफैलेगरेको �ाि�/

भ�ुानी
व�तगुत ज�मा

�ा�ी (क+ख) 557267292.66 458625005.53 458625005.53 581308328.10 581308328.10

क. �ाि� (संिचतकोषमा
आ�दानी बाँ�धने)

542707739.76 440569074.63 0.00 440569074.63 431030064.20 0.00 431030064.20

११००० कर ११ 93319503.00 80736286.68 0.00 80736286.68 61516720.49 0.00 61516720.49

१३००० अनदुान 397264180.00 336340310.73 0.00 336340310.73 353618023.52 0.00 353618023.52

संघीय सरकार १२ 372603180.00 324179310.73 0.00 324179310.73 328122907.50 0.00 328122907.50

�देश सरकार १२ 24661000.00 12161000.00 0.00 12161000.00 18431000.00 0.00 18431000.00

अ�त�रक �ोत 0.00 0.00 0.00 0.00 7064116.02 0.00 7064116.02

१४००० अ�य राज�व 51124056.76 23492477.22 0.00 23492477.22 15281520.19 0.00 15281520.19

१
लखेापर��णमा पेश भएको आ�थ�क कारोवारसंग स�वि�ध �ा� जानकार� अनसुार �वीकृत भएको लखेापर��ण योजना, २०७८ बमोिजम �व�लषेण, नमनुा छनौट, �लिखत
��त�न�ध�व प�, लखेापर��ण नी�त मानद�ड, माग�दश�न, �नद�शन र लखेापर��ण सीमा समेतको आधारमा पर��ण गर� तयार ग�रएको लखेापर��ण �ारि�भक
��तवदेनकोम�यौदा उपर �यव�थापनसंगको व�हग�मन व�ठकमा छलफल गर� कायम भएका �यहोरा स�हतको लखेापर��णको �ारि�भक ��तवदेन जार� ग�रएको छ।
लखेापर��कको िज�मेवार� लखेापर��ण �न�कष� स�हतको ��तवदेन जार� गन ु� हो भन ेआ�थ�क कारोवार र �व�ीय �ववरणको स�पूण� िज�मेवार� �यव�थापनको रहेको छ।

२ प�रचय 

�थानीय नते�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यल ेयस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो।�थानीय सरकारल ेसंचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय
सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ।पा�लका
अ�तग�त१२ वडा रहेका छन भन ेयसको �े�फल ५६३ वग� �कलो�मटर रहेको छ।

३
�थानीय सि�त कोषः आ�थ�क वष� २०७७।७८ को �थानीय सि�त कोष आय �यय �हसावको संि�� अव�था �न�न वमोिजम रहेको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१५००० �व�वध �ाि� 1000000.00 0.00 0.00 0.00 613800.00 0.00 613800.00

ख. अ�य �ाि� 14559552.90 18055930.90 18055930.90 150278263.90 150278263.90

�वतरण गन� बाक�
राज�व

0.00 2570850.00 0.00 2570850.00 0.00 0.00 0.00

कोषह� 14559552.90 13359552.90 0.00 13359552.90 14046073.90 0.00 14046073.90

धरौट� 0.00 2125528.00 0.00 2125528.00 1580807.00 0.00 1580807.00

संघीय �देश सरकार वा
अ�य काय��म

0.00 0.00 0.00 0.00 134651383.00 0.00 134651383.00

भ�ुानी (ग+घ) 635245266.90 395492332.30 395492332.30 538358953.71 538358953.71

ग. भ�ुानी (सि�त
कोषबाट)

620685714.00 388891653.30 388891653.30 397780649.71 397780649.71

२१००० पा�र��मक /
स�ुवधा

१८ 88485000.00 63773405.33 0.00 63773405.33 201039646.73 0.00 201039646.73

२२००० मालसामान
तथा सेवाको उपयोग

१८ 91904750.00 58277900.42 0.00 58277900.42 30576953.60 0.00 30576953.60

२५००० सहायता
(Subsidy)

१८ 540000.00 35000.00 0.00 35000.00 562800.00 0.00 562800.00

२६००० अनदुान १८ 200683000.00 182832497.00 0.00 182832497.00 54950609.80 0.00 54950609.80

२७००० सामािजक
सरु�ा

१८ 7642825.00 5772754.00 0.00 5772754.00 6937214.00 0.00 6937214.00

२८००० अ�य खच� १८ 8900000.00 2503851.55 0.00 2503851.55 2487405.58 0.00 2487405.58

३१००० गैर �व�ीय
स�प�ी / पूजँीगत खच�

१८ 222530139.00 75696245.00 0.00 75696245.00 101226020.00 0.00 101226020.00

घ. अ�य भ�ूानी 14559552.90 6600679.00 6600679.00 538358953.71 538358953.71

कोषह� 14559552.90 5793407.00 0.00 5793407.00 5170346.00 0.00 5170346.00

धरौट� 0.00 807272.00 0.00 807272.00 756575.00 0.00 756575.00

संघीय �देश सरकार वा 0.00 0.00 0.00 0.00 134651383.00 0.00 134651383.00

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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अ�य काय��म
ङ. यो वष�को बचत
(�यनु)

-77977974.24 63132673.23 63132673.23 42949374.39 42949374.39

च. गतवष�को िज�मेवार�
रकम (अ.�या)

81847641.24 81847641.24 65324967.80 65324967.80

वषा��तको बाक� रकम
(ङ + च)

-77977974.24 144980314.47 144980314.47 108274342.19 108274342.19

ब�क तथा नगद बाक� २४ 144980399.47 144980399.47 99741175.10 99741175.10

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४ िव��य िववरणको ��थित 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको
अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ।सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय�
�णालीको�यव�थापन गनु�पद�छ।यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् :

v यस �थानीय तहले NPSASअनु�पको कोषको �ाि� र भु�ानीको एक�कृत िव�ीय �ितवेदन(म=ले=प=फा= नं= २७२) ले गत वष�को �ज�मेवारी, यस वष�को अ��तम
मौ�दात लगायतका देहायका िववरण फरक देखाएको ह� ँदा यसले आ�थ�क िववरणको यथाथ� िच�ण गन� नसकेको एंव सु�मा िवषयगत शीष�कह�को िनकासा तथा खच�
�.१३ करोड ९४ लाख ३५ हजार समेटन नसकेको कारण यथाथ� एिककृत आ�थ�क िववरण माग गरी सोही िववरणलाई आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ।
v �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन।
गत बष�को �ज�मेवारीः वा�तिवक ब�क मौ�दात अनुसार गत वष�को �ितवेदनमा �ज�मेवारी सानु�पन� �.८८४४३०५८.१४ भएकोमा सु�को म.ले.प.फा.नं.२७२ मा ज�मा
�.८१८४७६४१.२४ �ज�मेवारी वाँ�धएको छ भने पा�लकाले पेश गरेको �मािणत एिककृत आ�थ�क िववरणमा �.८८४४३०५८.१४ नै �ज�मेवारी सारेको पाइयो।
ब�क मौ�दातः पा�लकाको सु�को म.ले.प.फा.नं २७२ मा आ�थ�क वष�को अ��यमा िविभ� खाताह�मा रहेको ब�क मौ�दात �.१४४९८०३९९.४७ रहेको छ।पा�लकाबाट
�मािणत एिककृत आ�थ�क िववरणमा िविभ� ५ वटा कोष तथा खच� खाताह�मा ज�मा �.१४३२६४९५६.४७ ब�क मौ�दात रहेको छ।सु�मा बढी दे�खएको
�.३५७५०००।०० को स�व�धमा पा�लकाले �देश सरकारमा िफता� गनु�पन� समपूरक अनुदानको िफता� रकम पा�लकाको खच� खाताबाट िफता� गनु�पन�मा िनकासा िफता�
भएको र �.१८६४६४२ आ�त�रक राज�व खातामा आ�दानी नजनाई सोझै संिचत कोषमा आ�दानी जनाएकोले सु�को �ितवेदन २७२ मा उ� रकम वरावरको
��थितलाई ब�क कारोवारमा िभ�ता भनी उ�ेख भएको पा�लकाको भनाई रहेको छ।
अनुदान िफता�ः सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ मा आषाढ मसा�तिभ� सबै खच� खाताह� ब�द गरी खच� ह�न बाँक� रकम स�व��धत िनकायको संिचतकोष
िफता� गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले आषाढ मसा�तस�म खच� नभई बाँक� रहेको �.१८७१५०९१।०० िमित२०७८ �ावण ३ मा स�व��धत िशष�कमा िफता�
पठाएको पाइयो।पा�लकाले आगामी िदनमा आ�थ�क वष�को अ��यमा रकम िफता� पठाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ।
�थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र �ितवेदन �णालीमा एक�पता र शु�ता कायम गन� महालेखा िनय��क काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय संिचत कोष
�यव�थापन �णाली (सु�) अनुसारको िव�ीय �ितवेदन र पा�लकाले पेश गरेको एिककृत आ�थ�क िववरणक◌ो त�या�मा एक�पता दे�खदनै।
�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ।

५ आ�त�रक िनय��ण �णाली 

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन।यस स�व�धमा दे�खएका
अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन।�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र
�यव�थापन गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन।
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��वयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।

· राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन।�थानीय राज�व �यव�थापन �णाली �योगमा आएतापिन
पुण��पमा काया��वयनमा आउन सकेको 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।

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क,

रणनीितगत िवषय, �े�गत म�यका�लन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन।

· �थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन।
· िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोक� मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन।
· पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धकनगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो।
· वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन।
· पा�लकाले मातहतका िविभ� न शाखा तथा वडा काया�लयह�वाट सामा�ी ख�रद गरी सो वापत िवल रकम भु�ानी ग�रएकोमा उ� शाखा तथा वडा काय�लयमा दा�खला
ग�रएको �ज�सी सामा�ीको अिभलेख काया�लयको मूल खातामा �िव� टी नह� ँदा लगत अ�ाव�धक नभएको दे�खयो।
· �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु�पन�मा गरेको पाईएन।
· कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल 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।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयारगनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(११) मा िनमा�ण काय� स�प� ग�रसकेपिछ भौितकसंरचनाह�को िववरण खुलाई अिभलेख रा�नुपन� �यव�था
भएकोमा पा�लकाले िवगत वष�दे�ख भएको काय�को लगत नराखेको कारण एकै योजनालाई एक भ�दा वढी वष�मा वजेट िविनयोजन ह�न स�ने दे�खएको।
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनुसार कामलाई �यव��थत गन� लेखा सिमित, सुशासन सिमित लगायतका सिमित तथा िवशेष सिमित गठन
गन� स�ने उ�ेख भएकोमासो बमो�जम गठन भएको, सूचना अ�धकारीको काम, कत��य र �ज�मेवारी स�व�धी िनद�िशका, २०७३ को दफा २५ मा सूचनाको माग, सो
अनु�प सूचना �बाहको अव�थावा सूचना िदन इ�कार गरेको अिभलेख रा�नुपन� जसमा सूचना माग गन�को िववरण तथा सूचनाको संि�� िबबरण रा�नुपन� उ�ेख
भएकोमा सूचना माग र �बाहको अिभलेख �यब�थापन नगरेको,
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद २ दफा ४ मा भ�ा �ा� त ग�ररहेका लाभ�ाहीह�ले आगामी आथ�क वष�मा पिन भ�ा�लन चाहेमा
िनयमावलीको िनयम ९ वमो�जम ��येक आ�थ�क वष�को काित�क मसा�त िभ� अनुसूची २ को ढाँचा वमो�जम उ�े�खत समयाव�धिभ� वडा काया�लयमा
दरखा�तिदनुपन� �यव�था भएकोमा सो को पालना भएको ।
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ को प�र�छेद ७ दफा ३१ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� त गन�ह�को िववरण स�ब��धत वडा सिमितह�को
�सफा�रसका आधारमा �थानीय सभामा पेश गनु�पछ�  भ� ने �यव�था रहेकोमा काया�लयले लाभ�ाहीह�को िववरण सभामा पेश नगरेको,
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ को प�र�छेद ७ दफा ३२ (३) मा सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� त गन� लाभ�ािहह�को नाम नामेसी �थानीय तहको
वेवसाइटमा रा� नुपन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� काय�िव�धको पालना नगरेको।
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ७ दफा ३२(२) मा पा�लकाले नयाँ नाम दता�, चौमा�सक भ�ा िवतरण स�ब��ध िववरण साव�जिनक
गनु�पन� �यव�था भएता पिन काया�लयले उ� िववरणह� साव�जिनक गरेको दे�खने गरी �माण नराखेको।
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ दफा ३४ मा वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा
साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� र �ा� त गुनासा तथा सुझावह� स�वोधन गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को पालना नभएको।
िवपद जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमितले गरेको कामको वािष�क �ितवेदन �ज�ा िवपद्
�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ् �यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था रहेकोमा �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको
नदे�खएको,

· काया�लयले सुचनामुलक तथा सेवा�ाहीला◌�इ फलदायी ह�ने िक�समका मा� सुचना �काशन गनु�पन�मा अ�या�धक मा�मा शुभकामना/ िव�ापन तथा सुचना �सारण ग�र
�.४ लाख ७६ हजार खच� भएको छ।अनाव�यक �पमा शुभकामना तथा िव�ापन गरी सरकारी रकम भु�ानी भएको उिचत दे�खएन।पा�लकाले उपयोिग र स�देसमुलक
िक�समका सुचना �काशन गरी य�तो िक�समका खच�मा िमत�यियता अपनाउनु पद�छ।

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा �थानीय तहले साव�जिनक स�प��को संर�ण गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को अिभलेख नराखेको,
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पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ।

६ कम�चारी दरव�दी तथा पदपूित� 
गाउँपा�लकाबाट ग�रएको संगठन तथा �यव�थापन सव��णका अधारमा पा�लकाको िवकास िनमा�ण तथा अ�य सम� सेवा �वाहका लािग �शासन तथा
�ािव�धक(�वा��य)समेत गरी ११६ कम�चारीको दरब�दी �वीकृत भएकोमा ९५ पदपूत� भई २१ पदमा �र� दरव�दी रहेको दे�ख�छ।पदपुित� म�ये ४२ जना करारबाट
िनय�ु� ग�रएको िववरणमा उ�ेख छ।पा�लककाले पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा �वाहलाई िछटो छ�रतो तथा �भावकारी वनाउन �र� पदमा �थायी �पमा िनय�ु� गरी
पदपूित� गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।

७ सेवा �वाह 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा गाँउपा�लका तथा वडा काया�लयको काम कत��य र अ�धकारको �यव�था छ।पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार
यस वष� ज�म तथा मृ�य ुदता�को लािग ११३८ ले िनवेदन िदएकोमा११३८ �सफा�रस , घरवाटो �सफा�रश २८८ , नाग�रकता �सफारस ८९७, नाता �मािणत ३९८,

बसाइसराई ६४, िववाह दता� २५४, स�व�ध िव�छेद २९ तथा अ�य ४३४२ सं�यामा दता� तथा �सफारीस गरी सेवा �वाह गरेको दे�खयो।पा�लकालेपेश गरेको िववरणको
अ�य ४३४२ म�ये नाम थर संशोधन, चार िक�ा �मािणत, भु�ानी माग फाराम �सफा�रस लगाएतमा सेवा �वाह गरेको जनाएको छ।
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८ अब�डा वजेट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान
तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ।पा�लकाले यो बष� िन�नानुसार �.२ करोड २० लाख अब�डा राखेको छ।
उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको िविभ� िमितको िनण�यबाट िविभ� खानेपानी योजना लगायतमा खच� गरेको छ। बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच�
गन� �वृ��मा िनय��ण गनु�पद�छ।

�स. नं िववरण रकम

१ मम�त संहार कोष ७००००००

२ साव�जािनक िनमा�ण साझेदारी ५००००००

३ वडा भवन तथा अ�य पुवा�धार िनमा�ण �ज स स साझेदारी १०००००००

२२००००००

९ बजेट पेश पा�रत र अ��तयारी 
�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 पेशभएको 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 २०७७।०३।१० गते �.५८
करोड २६ लाख ४८ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।०३।१० मा पा�रत भएको छ।यसैगरी �थानीय तह �मुखले २०७७।३।१६ मा �मुख �शासिकय
अ�धकृतला◌�इ बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ।
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१० योजना र काया�व�यन 

�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� िदघ�का�लन उपल�धी नह�ने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजनाछनौटलाई �ाथिमकतामा
रा�खनुपद�छ।यस वष� भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्:

�स न िववरण योजना सं�या रकम (�.हजारमा)

१ १ लाख भ�दा कमको योजना १४९ ९२९०

२ १ लाख दे�ख पाँच लाख स�मका योजना ५७ ११९०५

३ ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना १५ ८१९४

४ १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मा योजना १४ २१७१२

५ ५० लाख भ�दा मा�थका योजनाह� ५ २४५०७

ज�मा २४० ७५६०८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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११ �े�गत वजेट र खच�को ��थित 

�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक रिदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ।गाउँपा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार
पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ।
(�.हजारमा)

�स.नं. �े�/उप�े� िविनयोजन खच� खच� (%)

१ आ�थ�किवकास 38291 28158 ७.२४

२ सामा�जकिवकास 257579 226334 ५८.१९

३ पूवा�धारिवकास 19012६ 56317 १४.४८

४ सुशासन तथा अ�तर स�ब��धत 177१० 513८ १.३२

५ काया�लयस�ालन तथा �शासिनक 1169८० 7294४ १८.७६

कुल ज�मा ६२०६८६ ३८८८९१ १००

१२ आ�थ�क सहायता 
सरकारको बािष�क काय��ममा परेका बाहेक कुनै पिन सरकारी तथा गैरसरकारी सं�थालाई आ�थ�क सहायता र अनुदान निदने,, तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर मा�
�ितपूित�, आ�थ�क सहायता तथा  औषधी उपचार खच� वापत आ�थ�क �दान गन�, य�तो सहायता पाउने �यि� तथा सं�थाको अिभलेख राखी एउटै �यि� वा सं�थालाई
दोहोरो सहायता उपल�ध गराउन नह�ने �यव�था साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�व�धी मापद�ड,, २०७७ मा उ�ेख छ।साथै उपरो� �यव�था �देश सरकार
तथा �थानीय तहका सव ैकाया�लयह�, सव ैपदा�धकारी एंव कम�चारीह�ले पालना गनु�पन� उ� माग�दश�नमा उ�ेख छ।पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा उि��खत शीष�कमा
ज�मा �.२८ लाख ८८ हजार खच� गरेको छ। िव��य समानीकरण चालु तफ� को लेखापरी�ण छनौटमा परेका केही भौचरको परी�ण गदा� �प� �योजन समेत नखुलाई
सहायता िवतरण गरेको पाइयो।आ�थ�क सहायता िवतरण गनु�पुव� पा�लकाले आ�थ�क सहायता मापद�ड एंव काय�िव�ध तयार नगरेको, ठूलो रकम आ�थ�क सहायताको �पमा
�यि� तथा सं�थालाई िवतरण गन� गरेको, आ�थ�क सहायता पाउने �यि� तथा सं�थाको लगत रा�ने नगरेको ज�ता अव�था दे�खयो।पा�लकाले आ�थ�क सहायता एंव

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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अनु�पादक चालु �कृितका खच�मा कटौती नगरी पँू�जगत खच�को िह�सा बढाउन स�ने अव�था छैन।उ�पादनिशल �े�मा लगानी नगरी आ�थ�क बृि� हा�सल गन� नसिकने
भएकोले य�ता �कृितका खच�मा कटौती गनु�का साथै तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर मा� �ितपूित�, आ�थ�क सहायता र औषधी उपचार खच� ले�नुपन� दे�ख�छ।पा�ललकाले
चालु आ=.व=.मा िविभ� �यि� तथा सं�थालाई िवतरण गरेको आ�थ�क सहायता यस �कार छन्।

गो भौ न र िमित आ�थ�क सहायता �दान ग�रएको �यि� सहायता रकम

११०।२०७८।३।२३ �थरराज बराल १००००

१०९।२०७८।३।२२ िमन बहादरु �े�ी ६०००

१०७।२०७८।३।२२ िव�ाधर रानाभाट १००००

१०५। २०७८३।१५ �यामलाल अ�धकारी ५०००

५५।२०७७।८।१७ भीम बहादरु कामी ५०००

५४।२०७७।८।९ िडल बहादरु गु�ङ ५०००

५३।२०७७।८।७ हरी बहादरु सापकोटा ५०००

४९।२०७७।७।१४ रेल बहादरु कोइराला ५०००

४८।२०७७।७।१४ धम�राज वराल १००००

४७।२०७७।७।४ उमादेवी सापकोटा १००००

४६।२०७७।७।४ शेर बहादरु गु�ङ ७००००

४१।२०७७।७।२ िवशाल पौडेल १००००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३९।२०७७।६।२९ उजेली रानाभाट ५०००

३६।२०७७।६।२८ मोहन �संह गु�ङ ५०००

३५।२०७७।६।२८ ल�मण रानाभाट १५०००

३४।२०७७।६।२८ तस बहादरु गु�ङ ५०००

३२।२०७७।६।२६ ��धज गु�ङ ५०००

३१।२०७७।६।२६ सूय� बहादरु �े�ी १५०००

३०।२०७७।६।२५ पस बहादरु गु�ङ ५०००

ज�मा २०६०००

१३ कानून िनमा�ण 

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 बनाउन स�ने �यव�था रहेको छ।पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार हालस�म पा�लकाले २१ ऐन, १ मापद�ड, ८ िनयमावली, १ आचारसंिहता, ५५ काय�िव�ध
तथा २ िनिद�िशका बनाई काया��वयनमा �याएको छ।पा�लकाले आव�यक ऐन, कानून, काय�िव�ध तथा िनद�िशक बनाई लागु गनु�पद�छ।

१४ �याियक सिमित 

�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।लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही
िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� शू�य रहेकोमा यो बष� ५ मु�ा दता� भई ज�मा ३ मा� फ�यौट भई २ फ�यौट ह�न बाँक� पा�लकाबाट �ा� िववरणमा उ�ेख छ।�याय
स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी �भावकारी ढंगबाट �याय स�पादन गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१५

लागत अनुमान 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा साव�जिनक िनकायले एक लाख भ�दा बढी रकमको परामश� सेवाको ख�रद गदा� लागत अनुमान तयार गनु�पन� तथा ख�रद
िनयमावली ,२०६४ को िनयम ९ को अ�धनमा रही िनयम १२ बमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले पा�लका अ�तग�तको नदी तथा खोला
बगरह�को ढंुगा, िग�ी, बालुवा संकलन तथा उ�खनन काय�को �ार��भक वातावरण परी�ण तयारी तथा अ�य िन�न काय�ह�को लािग भएको �ार��भक वातावरणीय
परी�ण गदा� भएको ज�मा खच� �.२३८३३९६।०० को लागत अनुमान नगरी संझौता गरी भु�ानी भएको छ।पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना
गनु�पद�छ।

�स
न

गो भौ नं र िमित परामश�दाताको नाम कामको िववरण रकम

१ ७६-२०७७.९.१९ इशाने�वर क�स�टे�सी पा�लका िभ�को ढंुगा, िगटी तथा वालुवाको IEE Report Prepration ३०५१००

२ ७८-२०७७.९.१९ आर.एन.इ��ा�ट� �चर ए�ड
क�स�टे�सी

त�ाङ् खुला व�यज�तु उ�ान �थापनाको लािग IEE Report
Prepration

९९४००

३ ११२-२०७७.१०.१६ �सयस क�स�ट �ा.�ल. अ�पुण� संर�ण �े� िभ�को बाटो िनमा�णको लािग IEE Report
Prepration

४९६८९६

४ १९६-२०७७.१२.२० अल नेपाल क�स�टे�सी मादी गा पा िभ�का सडकको IEE Report Prepration ४९९०००

५ २४७-२०७८.१.१२ िप.जी. क�स�टे�सी सिभ�स खेल मैदान एवं सडको IEE Report Prepration ४९५०००

६ ४०७-२०७८.३.२४ योदेन िमिडया बृहत कृिष तथा पशुपालन िनमा�ण प�रयोजनाको IEE Report
Prepration

४८८०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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ज�मा २३८३३९६

१६ पू�जँगत खच�को ��थित 

काया�लयको कुल पँूजीगत खच�को िव�लेषण गदा� देहाय अनुसारको ख�रद िव�धवाट रकम खच� भएको िववरण पेश भएको छ।साव�जिनक ख�रद िनमयावली, २०६४ को
िनयम ९७ मा रोजगारी �सज�ना ह�ने तथा लाभ�ाही समुदायलाई ह�ता�तरण ह�ने आयोजना मा� उपभो�ा सिमतीवाट गराउनुपन�मा जिटल तथा �ाभी मे�सन समेत �योग
ह�ने �.५ करोड ७ लाख २५ हजारको काय� उपभो�ा सिमित तथा लाभ�ाहीवाट गराएको छ।उपभो�ा सिमितवाट गराएको कामको गुण�तर परी�ण लगायतका काय�
नभएको कारण यसको गुण�तर तथा िदगोपनाको प� कमजोर ह�न स�ने दे�खदाँ उपभो�ा सिमितमाफ� त धेरै काय� गराउने प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ।

िववरण रकम (�.हजारमा)

खुला बोलप�वाट ९८४५

�सलब�दी दरभाउप�वाट १५१२६

उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट ५०७२५

क��ट�जे�सीबाट ११००

ज�माः ७६७९६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१७ पू�जँगत चौमा�सक खच�को ��थित 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ मा �ैमा�सक �गित िववरण वनाई के���य िनकाय तथा कोष तथा लेखा िनय��क
काया�लयमा पेश गनु�पन� के���य िनकायले �ैमा�सक िववरण तयार गरी अथ� म��ालय र योजना आयोगमा पठाउनुपन� �यव�था छ।पा�लकाको सु� स�टवेयरवाट �ैमा�सक
�ितवेदन �ा� नह�ने ह� ँदा सु�मा उपल�ध ह�नेचौमा�सक िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ।जसअनुसार पुजीगत खच�म�ये आषाढ
मिहनामा मा� कुल खच�को क�रव३६.९२ �ितशत खच� भएको दे�ख�छ।वषा��तमाहतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था
अनु�प ते�ो चौमा�सकमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ।
(� हजारमा)

पँूजीगत वजेट कुल खच� चौमा�सकगत खच� असार मिहनाको खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसो चौमा�सक

कुल पँुजीगत खच� ७४७९६ 7419 2060६ 46771 27522

�ितशत १०० ९.९२ २७.५५ ६२.५३ ३६.९२

१८ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५२ (३) मा काया�लयले �च�लत कानून अनुसार िदएको पे�क� �याद नाघेको र ननाघेको
छु�ाछु�ै अिभलेख रा�ने तथा उपिनयम ४ मा लेखापरी�ण गन� िनकायले फ�यौट ह�न बाँक� पे�क� रकमलाई अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनमा समावेश गदा� िनयमानुसार
�याद ननाघेको पे�क�लाई वे�जू नमािनने �यव�था गरेको छ।पा�लकाको आ�थ�क बष�को अ��यस�ममा फ�यौट नभएको गो भौ नं र िमित ८७।२०७७।९।२६ बाट भु�ानी
भएको िच�ली खानेपानी उपभो�ा सिमितको नाममा बाँक� रहेको पे�क� रकम िनयमानुसार असूल फ�यौट गनु�पन� �..

पा�लकाको म.ले.प.फा.न २११मा आ�थ�क वष�को अ��यमा फ�यौट नभई बाँक� रहेको पे�क� �.४१००००।०० म�ये िनज�ल था�को नामा रहेको �.७०४९५।०० र
महे�� थापाको �.२१७५१२।०० समेत गरी �.२८८००७।०० लेखापरी�णको �ममा पे�क� फ�यौटको बील भरपाई पेश भएकोले सोको लेखापरी�ण स�व��धत आ.व.

मा नै परी�ण गन� गरी पे�क� फ�यौट �योजनको लािग मा� पे�क� फ�यौट गरी बाँक� �.१२२०००।०० बे�जू कायम ग�रएको छ।

१२२,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
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१९ �वीकृत दरव�दी वेगरको करार सेवा 
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले २०७४।१२।१४ मा जारी �थानीय तहमा करारमा जनशि� �यव�थापन गन� काय�िव�ध, २०७४ मा �वीकृत दरव�दी
भ�दा अ�य �पमा कम�चारीह� राखी तलव भ�ा वा पा�र�िमक भु�ानी गन� निम�ने र �य�तो काय� �च�लत कानून िवपरीत भई भु�ानी गन� पदा�धकारीबाट असूल उपर
गनु�पन� साथै नेपाल सरकारले जारी गरेको साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�व�धी मापद�ड, २०७७ को दफा ४ (२) मा साव�जिनक िनकायले �वीकृत दरव�दी
िभ�को काया�लय सहयोगी र सवारी चालक पदमा बाहेक �यालादारी वा करारमा थप आ�थ�क दािय�व �सज�ना ह�ने गरी नयाँ िनय�ु� गन� नपाइने �यव�था गरेको छ।
पा�लकाले उि��खत मापद�ड तथा म��ालयबाट जारी भएको उपरो� काय�िव�धमा उि��खत िवपरीतको पदमा ३ जनालाई मा�सक �.७६४९०।०० का दरले दशै खच�
समेत १३ मिहनाको ज�मा �.९९४३७०।०० भु�ानी भएको रकम अिनयिमत दे�खएको �

९९४,३७०

२० पोशाक खच� 
नेपाल सरकार म���प�रषदको िमित २०७४।०१।२१ को िनण�यनुसार सव ै िनकायमा एक�पता कायम ह�ने गरी �वीकृत दरव�दीिभ� करारमा रहेका �यि�ह�लाई मा�
आ�थ�क वष� ०७४।७५ बाट लागू ह�ने गरी सालवसाली �पमा एक (१) पटक चै� मिहनामा पोशाक भ�ा िनजामित कम�चारीले सरह उपल�ध गराउने स�व�धमा नेपाल
सरकार सामा�य �शासन म��ालयले िमित २०७४।०१।२५ गते प�रप� गरेकोमा पा�लकाले िन�न ३ जना �यि�ह�लाई �वीकृत दरव�दी वेगर करार सेवामा �लई िनण�य
िवपरीत पोशाक खच� भु�ानी भएको �.३0000।०० को १ �ितशत कर क�ी गरी बाँक� �.२९७००।०० स�व��धतबाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �..

�स न पद नाम पोशाक खच�

1. सामा�जक प�रचालक गीता सापकोटा ९९००

2. सामा�जक प�रचालक राममाया आले ९९००

3. सामा�जक प�रचालक धनमाया गु�ङ ९९००

ज�मा २९७००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२१ िफ�ड भ�ा 
नेपाल सरकारबाट जारी भएको साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�व�धी मापद�ड, २०७७ को दफा ६ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत कम�चारीलाई
सािवकमा �दान ग�रद ैआएको पोशाक खच� मह�ी भ�ा र �थानीय भ�ा बाहेकका अ�य कुनै पिन �कारका िवशेष भ�ा �दान गन� निम�ने �यव�था गरेको छ।पा�लकामा
काय�रत �ािव�धकह�लाई काय�पा�लकाबाट िनय�ण गरी मा�सक िन�नानुसारको ३ पदमा काय�रत ११ जनालाई ज�मा �.१२०५४००।०० खच� भएको छ।मापद�ड िवपरीत
भु�ानी भएको भ�ा रकम अिनयिमत दे�खएको �...

�स न काय�रत पदको नाम सं�या मा�सक खच� (कर बाहेक �ित �यि�) वािष�क खच�

१ ई��जिनयर २ ११००० २६४०००

२ सव ई��जिनयर ३ १०००० ३६००००

३ अ.सव ई��जिनयर ६ ८०७५ ५८१४००

ज�मा १२०५४००

१,२०५,४००

२२ लागत अनुमान 

साव�जिनक ख�रद ऐन¸२०६३ को दफा ५ मा िनमा�ण काय�को बाहेक एक लाख भ�दा बढीको ख�रद गदा� लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था भएको एंव िनयमावली¸
२०६४ को िनयम १३(५) मा साव�जिनक िनकायले कुनै मालसामानको मम�त संभारको लागत अनुमान तयार गदा� सो िनकायमा सोसंग द� कम�चारी भए �य�तो
कम�चारीबाट �य�तो कमा�चारी नभए �य�तो काम गन� �यि� फम� वा क�पनीबाट लागत अनुमान तयार गन� लगाउने �यव�था भएकोमा पा�लकाले काया�लयका सवारी साधन
मम�तमा िविभ� पाट�संग वष�भरीमा �.११ लाख ४२ हजार खच� भएको छ।पा�लकाले सवारी साधनह�को मम�त संभार गदा� ऐन तथा िनयमावलीमा भएको �यव�था
बमो�जम लागत अनुमान �वीकृत गरेको पाइएन।पा�लकाले लागत अनुमान �वीकृत गराएर मा�ै खच� गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२३ वढी िनकासा 
िश�ा,िव�ान तथा �िव�ध म��ालयवाट �वीकृत �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवम् िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसंग
स�व��धत काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं ७.२.१.१ (४.२) मा IEMIS मा �िव� त�यांकलाइ स�व��धत िव�ालयवाट क�ागत िव�ाथ�ह�को
यथाथ� त�याकंसँग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोका आधारमा िव�ालयह�लाई छा�वृित रकम क�ा १-८ स�मको छा�ाह� र द�लत छा�ाको लागी
�ित िव�ाथ� �.४००।अनुदान िनकासा िदने �य�था छ।पा�लकाले IEMISमा �िवि� ग�रएको िव�ाथ� सं�या भ�दा वढी सं�या रा�ख अनुदान िनकासा िदएको पाईयो।उ�
वढी अनुदान िनकासा िदएको रकम स�ब��धत िव�ालयवाट असूल गरी संिघय संिचतकोष दा�खला गनु�पन� �

गो.भौ.न.।िमित IEMIS मा �िव� ग�रएको िव�ाथ� सं�या िनकासा िदएको िव�ाथ� सं�या दर वढी िनकासा

३६६।२०७८।३।२४ १४३९ १४१६ ४०० ९२००

९,२००

२४ �धाना�यापक िनय�ु� 
िश�ा िनयमावली, २०५९ (िमित २०७७ साल �ये� मसा�तस�म भएको संशोधनमा �धान�यापकको िनय�ु� स�ब��ध �य�था रहेको छ।जसमा �धाना�यापक ह�नका
लािग िश�ा शा�मा �नातक वा सो सरहको परी�ा उ��ण� गरी मा�यािमक तहमा १०(दश) वष� �थायी सेवा गरेको िश�क मा�यािमक तहको �धाना�यापक पदमा
उ�मेदवार ह�न पाउने �यव�था छ। पा�लका ��थत धनुवास का�लका मा.िव.का अ�थायी िश�क गोपाल सापकोटालाई िव�ालय �यव�थापन सिमतीले �धाना�यापक
िनय�ु� गरेको पाईयो।यस स�ब�धमा छलफल गदा� उ� िव�ालयमा �थायी िश�क नरहकोले अ�थायी िश�क �धाना�यापक िनय�ु गरीएको पा�लकाको भनाई रहेको छ।
िश�क दरव�दी �सज�ना तथा पदपूत� स�ब��ध �यव�था संिघय सरकारवाट ह�ने ह� ँदा पा�लकाले दरव�दी वमो�जमको पदपुत� गन� आव�यक पहल गरी िनयमावलीमा भएको
�यव�थाको पालना गनु�पद�छ।

�म भौचर
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२५ वढी िनकासा 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले� नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा
भु�ानी िदन आव�यक िवल भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेरमा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था
छ। पा�लकाले िव�ालयवाट �ा� त माग फारम दरव�दी िववरण र �ैमा�सक िनकासा भएको म�ये केहीको नमुना परी�ण गदा� देहाय वमो�जमको िव�ालयह�वाट अवकाश
भएको िदनभ�दा वढी िदन रा�ख िनकासा भएको पाईयो। माग फारम र दरव�दी भ�दा वढी िनकासा भएको उ� रकम िव�ालयवाट िफता� �ा� त गरी संिघय संिचतकोषमा
िफता� गनु�पद�छ �

िव�ालयको नाम �ैमा�सक िनकासा ह�नुपन� रकम िनकासा भएको रकम वढी िनकासा

धनुवास का�लका मा.िव. दो�ो �ैमा�सक ७२६२५९ ७५६२५९ ३००००

�ुव मा.िव. दो�ो �ैमा�सक १८००० ३६००० १८०००

धनुवास का�लका मा.िव. ते�ो �ैमा�सक ७६४९७२ ७९३८२० २८८४८

ज�मा ७६८४८

७६,८४८

२६ अस�ब��धत िशष�कमा खच�ः 
संिघय सरकारको शशत� काय��म संचालन समि�गत माग�दश�न २०७७।७८ मा �वा��य सं�थाका स�पूण� कम�चारीका लािग सं�मण रोकथाम तथा �वा��य सं�थाज�य
फोहोर मैला �यव�थापन ता�लम संचालन �ि�यामा यस काय��म संचालनका लािग आव�यक सामा�ी अनूसुिच ५ मा भए अनुसार �थानीय �ोत साधन र वजेटवाट
उपल�ध गनु�पन� �यव�था छ।अनुसूची ५ मा सं�मण िनय��ण तथा �वा��यज�य फोहोर �यव�थापन लािग चािहने सामा�ीह� अटो�लेभ, ट�ली, बा��टनह� लगायतका
सामा�ी �थानीय तहवाट �यव�थापन गनु�पन�मा पा�लकाले संघीय सरकारवाट आएको वजेटवाट उ� सामा�ीह� ख�रद गरी �.३१८००१ खच� लेखेको पाईयो। उ� रकम
संिघय सरकारलाई िफता� गनु�पन� �.

३१८,००१
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२७ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ मा �  ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� �सलव�दी दरभाउ प�को मा�यमवाट गनु�पन� उ�ेख छ।साथै सोझै ख�रद काय�
गदा� एक आ�थ�क वष�मा एउटा आपूित�कता� संग सीमा भ�दा बढी रकमको सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख भएकोमा पा�लकाले काया�लयका सामा�ीह� िविभ� न िमितमा ख�रद
गदा� �ित�पधा� वेगर सोझै ख�रद गरेको पाईयो। िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना नगरी ख�रद गनु� उिचत दे�खएन। पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा भएको
�यव�थाको पालना गनु�पद�छ।

गो.भौ.न.।िमित फम�को नाम िववरण रकम �.

५९।२०७७।८।३० कोिहनुर अफसेट �ेस �टेशनरी ख�रद ४६७६४०

६१।२०७७।८।३० ल�मी देवी �टेशनरी ए�ड जनरल स�लायस� �टेशनरी ख�रद ४७४८३८

६४।२०७७।८।३० कोिहनुर स�लायस� �टेशनरी ख�रद ७४९९५

३३३।२०७८।३।२३ सलोनी ��टल उ�ोग ��टल दराज तथा अ�य सामान ४७९७९७

१८६।२०७८।२।१२ �सिटजन फिन�चर ट� ेड �ल� फिन�चर सामा�ी ख�रद ४८८७७८

२३८।२०७८।३।६ पा�डे क��यटुर �िश�ण तथा मम�त से�टर फिन�चर सामा�ी ख�रद २०९४४४

ज�मा २१९५४९२
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२८ औष�ध ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा २० लाख �पैयाँ स�मको औष�ध ज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचारप�मा
सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने तथा िनयम ८४ मा ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� िशलव�दी दरभाउप�को मा�यमवाट ख�रद गनु�पन�
उ�ेखछ।पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा शश�त अनुदानवाट �.१००००००।०० को औषधी गरेको छ।यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छनः
· आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिट�फाइडह�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 कारण संझौतामा औषधीको अव�ध क�तीमा १८ मिहनाको ह�नुपन� भिन उ�ेख भएअनुसार औषधी �ा� भए नभएको एिकन नभएको,
· आपूित� भएका औषधी एवं स�ज�कल सामान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन
गन� नसिकएको,
· औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र अ�य�वाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
· पा�लका �ारा िनशु�क �वा��य काय��म भिन लोगो राखेको ह�नुपन� उ�ेख गरेकोमा उ� लोगो भएको छ भ�े �माण संल� नरहेको,
· �याद ना�न लागेका तथा �याद नाँघी िड�पोजल गनु�पन� र गरेका औषधीको एिककृत अिभलेख नराखेको,
· पा�लका मातहत ह�ता�तरण गरी पठाएका औषधीह�को सदपुयोग स�व�धमा अनुगमन नभएको,
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 �ा� भए नभएको एिकन 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 बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी सारी अिभलेख �यव��थत
गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ।

२९ पँु�जगतबाट चालु �कृितका खच� 
एिककृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण र �या�या २०७४ मा पँुजीगत शीष�कमा िविनयोजन वजेट चालु खच� गन� नपाइने उ�ेख छ। यस पा�लकाले यस आ.व मा सभाबाटै
नै पा�रत गरी चालु �कृितको खच� पँुजीगत वजेटमा समावेश गरी खच� लेखेको म�ये लेखापरी�ण छनौट गरी परी�ण गदा� �.1089220 /- चालु खच� पँुजीगत वजेटमा
समावेश गरी खच� गरेको पाइयो। पँुजीगतवाट ग�रएको चालु �कृितका खच� म�ये अ�धकांश कृिष काय��मसंग िवउ िवजन एवं �लाि�क टनेल िवतरण, कुखुराका च�ा
िवतरण, बा�ा िवतरण, िव�ा�थ�लाई ट�याकसुट िवतरण, यवुा �लबलाई साम�ी ख�रद, िब�ालयमा शैि�क साम�ी ख�रद लगायतका िवतरमुखी एवं अनु�पादक खच�
समावेश भएका दे�ख�छ।पँुजीगत खच�मा वजेट रा�ख चालु �कृितका खच� गरी पँुजीगत खच�को वजेट देखाउने काय� उिचत दे�खएन।चालु �कृितका खच� चालु वजेट
शीष�कमा समावेश गरी वजेट खच� ले�खनु पद�छ। पँुजीगत शीष�कबाट गरीएको चालु खच�को केिह उदाहरण यस �कार छन्।
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गो.भौ.न.िमित चालु�कृितका/ िवतरणमुखीखच� िववरण रकम

८९-२०७७।९।२७ लसुन खेित काय��म ६५०००

११९-२०७७।१०।१९ कृिष िबउ िवजन ख�रद तथा िवतरण ४९७७०

१२०-२०७७।१०।२० कुखुराका च�ा र दाना िवतरण १५००००

१३४-२०७७।११।१८ बेमौसिम तरकारी िबउ िवजन िवतरण ४००००

१७९-२०७७।१२।१६ वोयर बोका िवतरण ८००००

२२४-२०७८।१।६ बा�ा िवतरण ५००००

२६६-२०७८।३।३ �लाि�क टनेल िवतरण ४९५१५०

२८५-२०७८।३।३१ सो�धखोला यथु �लब ��पकर लगायत साम�ी ख�रद ५००००

२८३-२०७८।३।११ िव�ालयमा शैि�क साम�ी ख�रद ५००००

३८०-२०७८।३।३० �ये� नाग�रक मौरीपालन मौरीका घार िवतरण ६००००

१०८९९२०
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३० �यािवन जालीमा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद संझौता अनुसार साव�जिनक िनकायले बील वा िबजकको भु�ानी गदा� शत� बमो�जम �ािव�धक नाँपजाच
गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था गरेको छ।पा�लका अ�तग�तको वडा नं ५ मा �यािवन जाली भन� लगाएतका काय�को लािग पा�लका र िनमा�ण �यवसायी �वोबल क����सन
पोखरा ४ का�क�बीच िमित २०७७ चै� ११ गते �.६९२८९२.०३ मा संझौता भए बमो�जमको िनमा�ण काय�को वील भु�ानीमा आइटम नं १ को fabrication of gabion

boxes of 2*1*1 including rolling, cutting, packing and filling of gabion craties with rubble stones all complete कामको �थम ख�डको मा�थ�ो भाग
तथा त�ो भागमा १०/१० वटा २*१*१ को जाली रा�खएको नापी िकतावमा भएकोमा उ� जालीको चौडाई ३ िमटर रा�खएको छ।२*१*१ को जालीमा ३ िमटरको
चौडाईको स�व�धमा �ािव�धक पु�ाई नभएकोले २० वटा जालीको बढी प�रमाण २० घनिमटरको �ित घनिमटर �.३९९९।०० का दरले ज�मा �.७९९८०।०० को
�ािव�धक पु�ाई पेश गनु�पन� अ�यथा बढी भु�ानी भएको � ७९९८०।०० स�व��धतबाट असुल गनु�पन� �....

७९,९८०

३१ �ािव�धक मू�यांकन वेगरको भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद संझौता अनुसार साव�जिनक िनकायले बील वा िबजकको भु�ानी गदा� शत� बमो�जम �ािव�धक नाँपजाच
गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ।पा�लकाले �दी दोभान �समार सडक िनमा�ण काय�को लािग उ� उपभो�ा सिमितलाई आइटम नं ५ को earthwork in excavation
including removal and satisfactory disposal of all material upto the lead of 50 meter along the route including trimming and finishing all complete
by machine in medium rockकाय�को �ािव�धक मू�यांकन ६०४.९९ घनिमटर भएकोमा सिमितको बीलमा ६६३.१२ घनिमटर राखी �ित घनिमटर �.२८६.८७ का
दरले ज�मा बढी प�रमाण ५८.१३ को बढी भु�ानी भएको �.१६६७६।०० स�व��धत उपभो�ा सिमितबाट असुल गनु�पन� �

१६,६७६

३२ लागत अनुमान 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११ मा मालसामान ख�रद गदा� लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ भने िनयम १४८ मा दररेट िनधा�रण सिमितले दर
िनधा�रण गन� उ�ेख छ।काया�लयले जाली ख�रद गदा� आ.व.२०७७।७८ को �ज�ा दररेट अनुसार �ित ��वायर िमटर २७० भएकोमा १.५*१*१ को एक जा�लमा ८
िमटर ��वायरले �ित जाली � २१६० ह�नुपन�मा �ित जाली � २४३० का दरले लागत अनुमान तयार गरी �. २४२५ का दरले ख�रद गरेको छ । यसरी ख�रद गदा� ८८
जा�लमा मू.अ. कर समेत २६३५१।- पा�लकालाई थप �ययभार परेको छ । पा�लकाले लागत अनुमान तयार गदा� �यान पुया�उनु पन� दे�ख�छ।
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३३ काय� स�पादन जमानतको अव�ध 

साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११० मा �वीकृत बोलप�को बोलप�दाताले काय� स�पादन जमानत पेश गदा� िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�व
अव�धभ�दा क��तमा १ मिहना बढी अव�धको ह�नुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले पा�लका अ�तग�तका िविभ� वडाको सडक सुधारको लािग �सलब�दी दरभाउप�मा मा�यमबाट
ख�रद काय� गरेकोमा लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौट गरी परी�ण गदा� देहायबमो�जमको योजनामा काय� स�पादन जमानतको अव�धक कम राखेको पाइयो।
लेखापरी�ण अव�धमा अ�धकांश योजनाको �ुटी स�याउने अव�ध समेत समा� भ◌�इसकेको छ ।पा�लकाले अगािम िदनमा काय�स�पादन जमानत माग गदा� िनयममा भएको
�यव�था अनु�पको अव�ध भएको जमानत मा� ��वकार गनु�पन� दे�ख�छ ।

योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी काय�स�पादन जमानत काम समा� गनु�पन� िमित जमानतको �याद थप गनु�पन� िमित

रकम �याद सिकने िमित

वडा नं ६ सडक सुधार �ज िड वी क��ट��शन ७८५३९.२९ २०७८।४।३१ २०७७।९।१४ २०७८।१०।१४

वडा नं १ सडक सुधार �ज िड वी क��ट��शन ६०६७९.७३ २०७८।४।३१ २०७७।९।१४ २०७८।१०।१४

वडा नं ४ सडक सुधार भवानी क��ट��शन ९७००० २०७८।७।२ २०७७।९।१४ २०७७।९।१४
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३४ िवमा नगरेकको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ को उपिनयम १ अनुसार ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक १० लाख �पैया भ�दा बिढ मू�यको
िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनयमावलीमा तोके अनु�प िबमा गराउनु पन� �यव�था छ ।लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौट गरी परी�ण गरेकािन�न काय�को BOQ

मा िबमाको �ावधान राखेकोमा िवमा गरेको पाइएन।पा�लकाले िनयमावलीको पालना गनु� पद�छ ।

गो भौ नं र िमित कामको िववरण स�झौता रकम BOQ मा िवमा वापतको रकम

८-२०७७।६।१५ वडा काया�लय भवन िनमा�ण ५२८६०७६ १००००

३००-२०७८।३।१३ भगवती बह�उदे�यीय भवन २६७०२१६ ३००००

२४०-२०७८।१।१९ िचपली खानेपानी तथा सरसफा◌�इ योजना २५२४४३८ ३००००

३५ �रतपुव�को कर िबजक 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले िन�न िनमा�ण �यवसायीलाई िन�न योजनामा मु. अ. कर वापत �.४१९७०२।- भु�ानी गरेकमा िनजले पेश गरेको कर िवजक िवजक नं नभएको र कुनैमा िवजक
नं नै हातले लेखेको दे�खएकोले भु�ानी भएको मु अ कर को कर समायोजन प� पेश गनु�पन� अ�यथा �.२१२५१९।- असुल गनु�पन� �

गो�वरा भौचर नं र
िमित

कामको िववरण िनमा�ण
�यवसायी

िवजक नं र िमित भु�ानी मु अ
कर

५०, �ितशत मु अ
कर

कैिफयत

२०५-२०७८।३।
१३

वडा नं ९ सडक सुधार के िड
क��ट� �शन

०१५, २०७८।३।
१३

६७६३० ३३८१५ िवजक नं हातले
लेखेको

३०४-२०७८।३।
१३

वडा नं ११ सडक सुधार के िड
क��ट� �शन

०१६-२०७८।३।
१६

७२४७४ ३६२३७

४१९,७०२

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३०३-२०७८।३।
१३

वडा नं ५ सडक सुधार के िड
क��ट� �शन

०११-२०७८।३।
१३

२१५८६ १०७९३

३०२-२०७८।३।
१३

पातीखोला रवडैाँडा सडक
सुधारा

के िड
क��ट� �शन

०१४-२०७८।३।
१३

७२५९० ३६२९५

३०१-२०७८।३।
१३

वडा नं १२ सडक सुधार के िड
क��ट� �शन

०१७-२०७८।३।
१३

७४९६८ ३७४८४

३००-२०७८।३।
१३

भगवित बह�उदे�यीय भवन के िड
क��ट� �शन

०१८-२०७८।३।
१३

९७११६ ४८५५८

३९१-२०७८।३।
२३

�सताराम �कुल पोखराखेत
सडक

के िड
क��ट� �शन

२०७८।३।१३ १३३३८ ९३३७ िवजक नं नभएको

कुल ज�मा ४१९७०२ २१२५१९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३६ लागत सहभािगता 
झोलु�े पुल �े�गत काय��म िनद�िशका, २०६६ को प�र�छेद ९ को बुदाँ नं ९.७ मा झोलु�े पुल �े�गत काय��म अ�तग�त संचा�लत काय��मको लािग सरोकारवालाह�को
कूल लागतमा(ल�ा र बु�डक ि��स समेत) मा नेपाल सरकारको �े�गत काय��मको ९२ �ितशत स�व��धत �थानीय तहको ६ �ितशत र समुदायको २ �ितशत गरी शत
�ितशत लागत �यहोनु� पन� �यव�था गरेकोमा पा�लकाले िन�न झोलु�े पुलका योजनामा शू�य लागत सहभािगता गरको पाइयो।िनद�िशका बमो�जमको ६ �ितशतले ह�ने
ज�मा �.५०३४५८।०० नेपाल सरकारको �े�गत काय��मबाट खच� भएकोमा िनद�िशका बमो�जमको रकम पा�लकाले स�व��धत काय��मको खातामा पठाई सोको �माण
पेश गनु�पन� �.

�स न योजनाको नाम कूल लागत अनुमान पा�लकाले �यहोनु� पन� रकम

१ सेतीखोला ट�स पुल िनमा�ण उ.सिमित वडा नं २ २७३१६४६ १६३८९०

२ घ�ेखोला सबी ��टल ट�स पुल िनमा�ण उ.सिमित २५३६८८२ १५२२१२

३ पातीखोला झोलु�े पुल िनमा�ण सिमित २८७२७३० १८७३५६

ज�मा ८१४१२५८ ५०३४५८

५०३,४५८

३७ काय�स�प� �ितवेदन 

सुरि�त नाग�रक आवास काया��वयन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ५(८) मा अनुदान�ाहीले �ा� गरेको पिहलो िक�ताको अनुदानबाट ज�तापाता र काठ लगाएतका
सामा�ी ख�रद गरी िनमा�ण काय� स�प� भएको भनी स�व��धत �थानीय तहको �ािव�धकबाट �ािव�धक �ितवेदन सिहतको �सफा�रसको आधारमा दो�ो िक�ता वापतको
रकम उपल�ध गराउने तथा उ� ऐनको दफा ६ मा िक�ता बमो�जमको गनु�पन� काय� �गित अनुदान उपल�ध गराइएको िमितले ३ मिहनािभ� काय� नगरेमा लाभ�ाहीबाट
�थानीय तहले उ� रकम असूल गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले िमित २०७८ बैशाख दे�ख आषाढ २३ गतेस�म छनौटमा परेका ज�मा ११३ जना लाभ�ाहीह�लाई
�ित प�रवार �.३००००।०० का दरले ज�मा �.३३ लाख ९० हजार अनुदान िदएकोमा अनुदान िदएको ११ मिहना िवितस�दा (लेखापरी�ण अव�ध) स�ममा ज�मा ७८
घर प�रवारको मा�ै काय� �गित पा�लकामा आएको छ।बाँक� ३५ प�रवारको �.३००००।०० का दरले ह�ने �.१०५००००।०० को यथािश� काय� स�प� �ितवेदन पेश
गनु�पन� अ�यथा स�व��धत लाभ�ाहीह�बाट उ� रकम असूल गनु�पन� �..

१,०५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३८ जिटल �कृितको काय� उपभो�ा सिमितबाट गराएको 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा काममा िमत�ययी, गुण�तरीय, रोजगारी �सज�ना गन� तथा िदगोपना ह�ने भएमा �य�ता आयोजना उपभो�ा सिमित माफ� त
गराउन सिकने उ�ेख छ।साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा जिटल �कृितका काय� उपभो�ा सिमितमाफ� त गराउन नह�ने उ�ेख छ।यस
पा�लकाले �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म अ�तग�तको पाखुरीकोट खेल मैदान िनमा�णको लािग सिमितसंग �.१६ लाख २२ हजारमा संझौता गरी भएको
काय�मा उपभो�ा सिमितको शू�य लागत तथा �ममा सिमितसंग संझौता गरी िनमा�ण काय�य गरेको पाइयो।उ� कामको लािग �ािव�धक मू�यांकन भएका काय�ह� िनमा�ण
�यवसायीका �ाभी मेिशन उपकरणह� �योग गरी शत �ितशत मेिशनबाट भएको काय� �वीकार �ितवेदनबाट दे�न सिक�छ।यसरी उपभो�ा सिमितमाफ� त उपकरण �योग
गरी काम गराउँदा �ित�पधा� नह�ने, �ािव�धक �ानको अभावमा कामको गुण�तर नह�ने, पूण� �पमा मेिशन �योग गरी काय� गराउँदा रोजगारी �सज�ना नह�ने अव�था दे�खने
ह�दाँ यसरी गरेको काय� ऐनको �ितकूल समेत दे�ख�छ।य�ता जिटल �कृितका काय�ह� िनमा�ण �यवसायीबाट �ित�पधा� गराई गनु�पन�मा सिमितको अपन�व नै नह�ने काय�
समेत उपभो�ा सिमितबाट गराएकोले िनयमावलीको पालना गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३९ न�स� फरक पारी वढी भु�ानी 
�ािमण सडकह�को लािग �थािनय पुवा�धार तथा कृिष सडक िवभाग (डो�लडार) ले न�स� तयार पारेको छ।�थानीय तहले �ामीण सडकह� लगायतका पुवा�धार तयार गदा�
सोही न�स� �योग गरेको दे�ख�छ।न�स� अनुसार नरम माटो का�ने कामको लिग �ित घनिमटर ०.५ �यानडेज �योग ह�ने उ�ेख भएकोमा काया�लयले उ� कामको लािग
भवनको न�स� �योग गरी �मश ०.७ �यानडेज �योग गरेको छ। डो�लडारको न�स�मा उ�ेख भएको दर भ�दा वढी दर राखेकोले देहायअनुसार �.४८८९७।- वढी भु�ानी
भएकोले वढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन�

गो भौ नं योजनाको नाम िववरण माटो का�ने कामको
िववरण

माटो का�ने कामको
प�रमाण

भु�ानी भएको
दर

भु�ानी ह�नुपन�
दर

वढी
भु�ानी

३७६-२०७८।३।
२१

नागढंुगा पानीघाट गोरेटो
बाटो

नरम माटो ५०.७१ ५७६.८० ४१२ ८३५७

३२१-२०७८।३।
१६

वडा नं ९ बाटो मम�त सुधार नरम माटो २४६.०२ ५७६.८० ४१२ ४०५४०

४८८९७

४८,८९७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४० दर िव�लेषण भ�दा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� न�स� भए �य�तो न�स� वमो�जम �वीकृत �ज�ा दररेटको आधारमा दर
िव�लेषण गनु�पन� र सोिह अनु�प भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ।िन�न योजनामा िन�न काय�को भु�ानी गदा� दर िन�नानुसार � िव�लेषण भ�दा बढी भु�ानी गरेको दे�खएकोले
बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �

गो�वरा भौचर र
िमित

योजनाको नाम कामको िववरण कामको
प�रमाण

दर िब�लेषण
अनुसारको दर

भु�ानी दर बढी
भु�ानी

१३२-२०७७।
११।१६

�यालीपोखरी दे�ख मादी स�मको गा पा
मोटरबाटो

Reinfircement
Work

१९१४.७७
के �ज

११४ ११८.४८
(ढुवानीको छु�ै
िदएको छ )

८५७८

२०९-२०७७।
१२।२५

पाखुरीकोट पुरानो गाउँको िमलनडाँडा गु�बा
स�म सडक

Stone Soling 22.58 3820.20 4051.20 5216

13794

१३,७९४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४१ काया�लयको काम उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएको 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा काममा िमत�ययी, गुण�तरीय, रोजगारी �ृजना गन� तथा िदगोपना ह�ने भएमा �य�ता आयोजना उपभो�ा सिमितमाफ� त
गराउन सिकने उ�ेख छ। साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएको कामको �वािम�व लाभ�ाही समुदायलाई नै
ह�ता�तरण गनु�पन� उ�ेख छ।पा�लकाले आफै िनमा�ण गनु�पन� आ�नै भवन िनमा�ण तथा मम�तको काम उपभो�ा सिमित माफ� त गराइ देहाय अनुसार �.५१७२२६९।- खच�
गरेको छ। उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउदा लाभ �ा� गन� र िदगोपना आउने योजनाको काय� गन� िदनुपन�मा ह�ता�तरण नह�ने र अिनवाय� �पमा काया�लयले नै गनु�पन�
काय�ह� उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको पाइयो।िनयमावलीमा भएको �यव�थाको �ितकुल ह�ने गरी लाभ�ाही समुदाय माफ� त आ�नै भवन िनमा�ण काय� गराउनु
अिनयिमत दे�खएको �.

भौ नं. कामको िववरण भु�ानी रकम

१९-२०७७।७।१ वडा नं १२ वडा काया�लय भवन िनमा�ण ३०८९८९७

२३३-२०७८।१।१३ वडा नं ६ को वडा काया�लय भवन िनमा�ण दो�ो रिनङ् िवल १५०००००

४४४-२०७८।३।२३ वडा नं ५ वडा काया�लय क�पाउ�ड िनमा�ण ५८२३७२

ज�मा ५१७२२६९

५,१७२,२६९

४२ टु�स ए�ड �ला�टको दोहोरो भु�ानी 
�ािमण सडकह�को लािग �थािनय पुवा�धार तथा कृिष सडक िवभाग (डो�लडार) को न�स� अनुसार नरम माटो ख�े कामको लािग कामको लिग �ित घनिमटर ०.५
�यानडेज �योग ह�ने र �यसमा टु�स ए�ड वापत ३ �ितशत थप गरेर �ित घनिमटर दर कायम गनु�पन� उ�ेख छ । पय�टन �े�का �िमकको लािग �जवन यापन सहयोगका
लािग �य�टन पुव�धार िवकास काय��म अ�तग�त टोनी हेगन पदमाग� िनमा�ण सुधार काय�को लािग नरम माटो ख�े कामको लािग �ित घनिमटर � २१ र ढंुगाको गाह� लगाउने
काममा लािग ढंुगा फुटाउन र साइज िमलाउने कामको लािग �ित घनिमटर � १२३ टु�स ए�ड �ला�ट वापत (३ �ितशत ) जोडेर दर िव�लेषण गरेकोमा पा�लकाले उ�
काय��मको लािग � १२१९६५।- को टु�स ए�ड �ला�ट छु�ै ख�रद गरेको दे�खएकोले एउटै कामको लािग दोहोरो ह�ने गरी टु�स ए�ड �ला�टमा खच� लेखेकोले थप
�ययभार परेको �

१२१,९६५
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४३ उपभो�ा सिमितको िवल
साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम ९७ (६) मा उपभो�ा स�म�तल ेगरेको कामको खच�का �वल भपा�इ साव�ज�नक �नकायमा पेश गनु�पन� उ�लखे छ।
लखेापर��णको �ममा नमनुा छनौट गर� प�र�ण गदा� देिखएका �यहोरा �न�नानसुार रहेका छन।्

४३.१ बढी िवलः िन�न योजनामा �योग भएको साम�ी भ�दा बढी ख�रद गरेका िवल राखेर भु�ानी भएको दे�ख�छ।यसरी आव�यक भ�दा बढी साम�ी ख�रद गरेकोले उपभो�ाले
पेश गरेको िवल यथाथ�परक नभएको र साम�ीमा �यनु िवजिककरण समेत भएको दे�ख�छ । ज�तै पा�लकाले लागत अनुमान तयार गदा� �समे�टको मु�य � 775 �ितवोरा
राखेकोमा उपभो�ाले � 530 �ितवोरा स�म ख�रद गरेको िवल पेश गरेको दे�खएकाले पा�लकाले भु�ानीमा यस स�ब�धमा �यान पुया�उनुपन� दे�ख�छ ।

गो भौ नं योजनाको नाम कामको िववरण साम�ीको
िववरण

�योग भएको
प�रमाण

िवल पेश भएको
प�रमाण

८८-२०७७।९।७
र२३३-२०७८।
१।१३

वडा नं ६ वडा काया�लय िनमा�ण PCC work, stone masonrywork,
Brick work

�समे�ट १०३२ बोरा १५००बोरा

Brick masonry work इटा २९५५२ वटा ३६६२२वटा

१३२-२०७७।१।
१६

�यालीपोखरी दे�ख मादी स�मको गा पा
मोटरबाटो

PCC work �समे�ट २८७ बोरा ४४० बोरा

ड�डीको काम ड�डी १९१४ के �ज २२०० के �ज
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४३.२ कम िवलः िन�न योजनामा काय�स�प� अनुसार �योग भएको भ�दा उपभो�ाले कम �समे�ट लागायतका साम�ी ख�रद गरेको दे�ख�छ।यसरी उपभो�ाले िकनेको भ�दा बढी
प�रमाणको साम�ी �योग भएको देखा◌�इ भु�ानी गदा� उपभो�ाला◌�इ �समे�ट लागयतका आइटममा मु.अ. कर जोडेर भु�ानी ह� ँदा �.२३८९४ ।… बढी मु अ कर
भु�ानी भएको दे�ख�छ साथै कम प�रमाणमा �समे�ट लगायतका साम�ी ख�रद गदा� कामको गुण�तर तोिकएबमो�जम भए नभएको यिकन ह�न नस�ने दे�ख�छ।पा�लकाले
यसमा यथाथ� यिकन गरी बढी भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� �

गो भौ नं योजनाको नाम साम�ीको
िववरण

�योग भएको
प�रमाण

मु अ कर
भु�ानी दर

िवल पेश भएको
प�रमाण

बढी मु अ कर
भु�ानी

८८-२०७७।९।७
र २३३-२०७८।
१।१३

वडा नं ६ वडा काया�लय िनमा�ण ड�डी ७.३९० मे ट १००१० ५.३२५ २०६७०

२५६-२०७८।२।
२४

त�ो छाचोक बह�उदे�यीय सामुदाियक
भवन िनमा�ण

�समे�ट ८२ वोरा १००.७५ ५० वोरा ३२२४

२३८९४

२३,८९४

४४ फरक न�स� �योग गरी भु�ानी 
�ािमण सडकह�को लािग �थािनय पुवा�धार तथा कृिष सडक िवभाग (डो�लडार) ले न�स� तयार पारेको छ । �थानीय तहले �ामीण सडकह� लगायतका पुवा�धार तयार गदा�
सोही न�स� �योग गरेको दे�ख�छ।न�स� अनुसार नरम माटो का�ने कामको लिग �ित घनिमटर ०.५ �यानडेज �योग ह�ने उ�ेख भएकोमा काया�लयले पय�टन पुवा�धार
काय��म अ�तग�त टोनी हेगन पदमाग� िनमा�ण सुधार काय�को लािग भवनको न�स� �योग गरी �मश ०.७ �यानडेज �योग गरेको छ। पय�टन �े�का �िमकको लािग �जवन
यापन सहयोग अनग�तको यस काय��म कामका आधारमा �ित कामदार दिैनक १००० का दरले ४५ िदनको रकम भु�ानी भएको छ।यसरी नमश� फरक पारेर भु�ानी
िदँदा �ित घनिमटर २०६ का दरले ६८७.८७ घनिमटरको � १४१७०१।को थप �ययभार परेको �

१४१,७०१
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४५ आ�त�रक आय 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मापा�लकाको िव��य अ�धकार �े�को वारेमा �यव�था गरेको तथा आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को
िनयम ९,१०,१५ बमो�जम ह�ने गरी कर संकलन �णाली माफ� त बमो�जम दिैनक तथा बािष�क �पमा �ा� भएको आय �प� दे�खने गरी �े�ता रा�नुपन�, र�सद िनय��ण
खाता रा�नुपन�, पा�लकाले घरबाटो �सफा�रसद�तुर, स�प��कर, मालपोत र�ज�ेशन शु�क लगाएतका िशष�कह�को छु�ा छु�ै िशष�कगत �पमा आ�दानी नदेखाएकोले
िशष�कगत आ�दानी एिकन गन� सिकएन।यो वष� आ�त�रक आय वापत �.२ करोड २३ लाख ६३ हजार आ�दानी दे�खएको छ।पा�लकाले आव�यक
म+=ले=प=फा=न=ह� र �े�ता अ�ाव�धक गरी आ�त�रक आयलाई पारदश� गन� गराउने र आयको उिचत अिभलेखांकन तथा प�रचालन गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।

४६ �ितवेदन काया��वयन 

नेपाल सरकार �धानम��ी तथा म���प�रषद काया�लयबाट जारी भएको ढंुगा, िग�ी, बालुवा उ�खनन, िब�� तथा �यव�थापन स�व�धी मापद�ड, २०७७ को दफा ७ मा
�वीकृत प�रमाण भ�दा बढी उ�खनन ह�न निदन उ�खनन आदेश िदनुपूव� �ािव�धकबाट नापजाँचका आधारमा उ�खनन तथा �े� िनधा�रण गरी लाईन लेभल समेत िदनुपन�
तथा संकलनकता�ले उ�खनन तथा संकलन गरेको प�रमाणको दिैनक अिभलेख अनुसूची ४ (क) बमो�जमको ढाँचामा रा�नुपन� एंव मापद�डले �ार��भक वातावरणीय
परी�ण �ितवेदनमा उ�े�खत प�रमाणमा आय ठे�का ब�दोब�त गनु�पन� �यव�था गरेकोमा पा�लकाले �या�द ुिच�े घाट नं २ को उ�खनन तथा िव�� िवतरणको लािग िमित
२०७७।७।२६ मा पा�लका र सीता िव�डस� पोखरा का�क�संग भएको संझौतामा उ� घाटबाट आर.एन. इ��ा�ट� �चस� ए�ड क�स�टे�सी �ा.�ल.ले २०७७ भा�मा
िदएको �ितवेदन अनुसार वािष�क ९३०० घनिमटर उ�खनन गन� सिकने भिनएकोमा पा�लकाले ज�मा ८८०६ घनिमटरको मा�ै सूचना �काशन गरी सोही बमो�जम ठे�का
लगाएको पाइयो।�ितवेदनमा तोिकएको भ�दा कम प�रमाण ४९४ घनिमटरको �देश सरकारले िनधा�रण गरेको �ित �यूिफट �.७ का दरले ज�मा �यूिफट १७४२८ को
�.७ का दरले �.१२१९९८।०० को १३ मू.अ.कर समेत �.१३७८५८।०० बरावरले कम राज�व आ�दानी भएको दे�ख�छ।पा�लकाले आगामी आ�थ�क वष�ह�मा ढंुगा
िग�ी बालुवाको आय ठे�का लगाउँदा �ितवेदनमा उ�ेख भएको प�रमाण अनुसार सूचना �काशन गरी सोही प�रमाणमा ठे�का लगाई राज�व संकलन गनु�पद�छ।

४७ �यवसाय दता� तथा नवीकरण 

पा�लका�ारा �थानीय राजप�मा �कािशत आ�थ�क ऐन, २०७७ मा पा�लका �े�िभ� �यापार, �यवसाय, सेवामा पँू�जगत लगानी र आ�थ�क कारोवारका आधारमा �यवसाय
दता� गनु�पन� तथा ऐ. ऐनको अनूसूचीमा तोिकए बमो�जम कर िनधा�रण ग�र असूल गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाको �े�िभ� संचा�लत �यवसायीह� पा�लकामा दता� भई
करको दायरामा आएको पाइएन।पा�लकािभ� २०७७।७८ स�म दता� भएका �यवसायीको दता�, खारेजी तथा नवीकरणको ��थितको वारेमा एिकन ह�ने गरी यथाथ� िववरण
अ�ाव�धक गनु�पद�छ।
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आ. व. वे�ज ुदफा वे�जकुो संि�� �यहोरा संपर��णका �माण तथा आधार रकम

४८ संझौताको पालना नभएको 
करारको शत�नामामा भएको शत�ह�को पालना गनु� करारीय प�को दािय�व हो।मादी गाउँपा�लका िभ�को �या�द-ुिच�े घाट नं २ को घाटवगरह�को ढंुगा, िग�ी तथा
वालुवाको उ�खनन गन� काय�को लािग पा�लका र सीता िव�डस� पोखरा का�क�बीच िमित २०७७ काित�क २६ गते दईु प�बीच भएको संझौताको बुदाँ नं २ मा िनमा�ण
�यवसायीले पा�लकालाई मू.अ.कर समेत ज�मा �.२९४९३००।०० म�ये �थम िक�ता वापतको �.१५ लाख संझौता ह� ँदाका वखत बुझाएको र दो�ो तथा अ��तम
िक�ता वापतको �.१४ लाख ४९ हजार ३ सय २०७७ माघ मसा�त िभ� बुझाउनु पन� एंव संझौता बुदाँ नं ३ को (न) मा तोिकएको समयमा रकम नबुझाएमा बाँक� रकमको
हज�ना �व�प १० �ितशत थप रकम असूल ग�रने �यव�था भएकोमा िनमा�ण सेवाले तोिकएको समयमा रकम नवुझाएकोले बाँक� �.१४४९३०० को १० �ितशतले ह�ने
�.१४४९३०।०० स�व��धतबाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �..

१४४,९३०

४९ उ�खनन प�रमाण 

नेपाल सरकार �धानम��ी तथा म���प�रषद काया�लयबाट जारी भएको ढंुगा िग�ी बालुवा उ�खनन िब�� तथा �यव�थापन स�व�धी मापद�ड, २०७७ को दफा ७ मा
�वीकृत प�रमाण भ�दा बढी उ�खनन ह�न निदन उ�खनन आदेश िदनुपूव� �ािव�धकबाट नापजाँचका आधारमा उ�खनन तथा �े� िनधा�रण गरी लाईन लेभल समेत िदनुपन�
�यव�था गरेको छ। आर.एन. इ��ा�ट� �चस� ए�ड क�स�टे�सी �ा.�ल. ले िदएको �ार��भक वातावरण परी�ण �ितवेदन, २०७७ मा िविभ� वगरह�लाई समािहत ग�रएको
३ घाटह� स�दा �या�द ुघाट नं १ बाट ५३३०७, �या�द ु िच�े घाटबाट ३१००० र िच�े इदी दोभान घाट नं ३ बाट २४३३५ समेत गरी वािष�क ज�मा ह�ने प�रमाण
१०८६४२ घनिमटर भएकोमा उ�खनन गन� सिकने प�रमाण ज�मा भएको प�रमाणको ६०% �ितशत मा� उ�खनन गन� सिकने �ितवेदनमा उ�ेख छ।सोही मापद�डको
दफा ७(६) मा संकलनकता�ले उ�खनन तथा संकलन गरेको प�रमाणको दिैनक अिभलेख अनुसूची ४ (क) बमो�जमको ढाँचामा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा संकलनकता�ले
सो बमो�जमको अिभलेख नराखेकोले कित प�रमाणमा उ�खनन भएको भनी एिकन गन� सिकएन।भ�डारण भएको कित % उ�खनन भएको स�व�धमा वा�तिवकता एिकन
नह�ने भएकोले �ितवेदनमा उ�े�खत प�रमाणमा ठे�का व�दोव�त नह� ँदा पा�लकामा ४०% ले कम राज�व संकलन ह�ने दे�खयो।पा�लकाले अनुसूची ४ बमो�जमको ढाँचाम
अिभलेख रा�नुपद�छ।

५० अनुगमन तथा संपरी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ।सोह� ऐनको दफा ८४ (२)(घ) मा बे�जू
फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हनुे �यव�था बमोिजम पा�लकाले वे�जू संपर��णको ला�ग पेश भएका �माण
कागजातह�को आधारमा �न�नानसुार संपर��ण ग�रएको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२०७६।७७ २२ काय��व�ध �वपर�तको रकम भ�ुानी �म�त २०७८।९।२७ को गाउँसभाबाट अनमुोदन गर� फ�ौट
भएको।

२२०००००

२०७६।७७ २५ बढ� भ�ुानी भएको । वे�ज ु�.५८८३५।०० म�ये या�जाकोटको �.१२२९८।००
काहुँखोला दुधपोखर�को �.१२२९८।०० र चाँसभेुडी खक� को
�.१३९०५।०० समेत �.३८५०१।०० असूल भई दािखला
भएको।

३८५०१

२०७६।७७ २६ मू अ कर बढ� भ�ुानी भएको। वे�ज ु�.१३६६१८।०० म�ये वडा नं ४ को �.८०८८।००
त�ाङ नानीपलुको �. ७३१४।०० वडा नं ८ को �.७०१३।
०० र मगरगाउँ ठुला�वाँराको �.५९४०।०० समेत गर�
�.२८३५५।०० असूल भई दािखला भएको छ।

२८३५५

२०७६।७७ २८ परामश� सेवाको सोझै ख�रद
भएको।

�म�त २०७८।९।२७ को गाउँसभाको �नण�यबाट अनमुोदन गर�
फ�ौट भएको।

२६०५०६९

२०७६।७७ ३० बढ� �नकासा भएको। असलु भई दािखला भएको। ८०००
२०७६।७७ ३१ दोहोरो भ�ुानी भएको। असलु भई दािखला भएको। ५८२००
२०७६।७७ ३२ प�र�ा �यव�थापन खच�। �म�त २०७८।९।२७ को गाउँसभाको �नण�यबाट अनमुोदन गर�

फ�ौट भएको।
४०२३००

२०७६।७७ ३४ िशष�क फरक पार� खच� भएको। �म�त २०७८।९।२७ को गाउँसभाको �नण�यबाट अनमुोदन गर�
फ�ौट भएको।

१८८१२५

२०७६।७७ ३५.१ दररेट फरक भएको। �वीकृत गा पा को दररेटको आधारमा लागत अनमुान तथा
भ�ुानी भएकोले दररेट फरक नभएको।

२६५७६३

२०७६।७७ ३८ पे�क� फ�ौट नभएको। वे�ज ु�.८७३८४५।०० म�ये घा�नङु झो. पलुको
�.२७६८४५।०० र ह�रयो�वाँराको �.३०००००।०० समेत
गर� �. ५७६८४५।००।००

५७६८४५

२०७४।७५ २७ बढ� भ�ुानी भएको। वे�ज ुरकम वरावरको गो भौ मा कि�ट�जे�सी िशष�क भनी
�े�डट भएको �माण पेश भएको।

१५००००

२०७३।७४ ६ काननु स�मत नभएको। �म�त २०७८।९।२७ को गाउँसभाको �नण�यबाट अनमुोदन गर�
फ�ौट भएको।

१००००

२०७३।७४ ७ वील भरपाई नभएको। बील भरपाईको �माण पेश भएको। ४६९०१

ज�मा ६५७८०५९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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