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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु । 
 

(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 कानूनी व्र्वस्था एवं 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 बाँडफाँडको 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 बरेुजू फछेर्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन कार्म 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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        (बागमिी प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ६७२ तमतिाः २०७९।३।२६ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

कैलाश गाउँपातलका, मकवानपरु । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

२. लेखापरीक्षणबाट रू.4 करोड 69 लाख 94 हजार बेरुजू देर्खएको छ। सो मध्र् ेअसलु गनुापने रू.1 करोड 80 लाख 35 हजार, प्रमाण कागजाि 
पेश गनुापने रू.2 करोड 29 लाख 81 हजार, तनर्तमि गनुापने रू.49 लाख 57 हजार र पेश्की रू.10 लाख 20 हजार रहेको छ । पातलकाको 
गिवषासम्मको रु. ५ करोड ७२ लाख ३८ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा सम्परीक्षणबाट रु. ७ लाख २८ हजार फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म 
भएको बेरुजू समिे हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु. १० करोड ३५ लाख ४ हजार रहेको छ । र्स पातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक 
बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. र्स गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण 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 हनुे 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 
नगरपातलकाको 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 उदे्दश्र् 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 सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु े
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 
 
  

     (तरलोिन आिार्ा) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक
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कैलाश गाउँपातलका, मकवानपरु 

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
 

35 37 46994 0 0 0 35 37 46994 18035 4957 22981 ० ० 27939 1020 

                                      
 

 

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 

मकवानपरु ५७२३८ ० ७२८ ५६५१० ० ४६९९४ १०३५०४ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : कैलाश गाउँपा�लका, मकवानपुर , कैलाश गाउँपा�लका , मकवानपुर

काया�लय �मुख �.�.अ. �ी देवराज चौलागाई २०७८-२-१३ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख �.�.अ. �ी राम �साद शमा� २०७७-३-१

लेखा �मुख लेखापाल �ी निवन �धताल २०७८-१२-१

लेखा �मुख ले.अ. �ी निवन कुमार गोले २०७७-४-१

बे�जु रकम ४६,९९३,५४८

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ७,१३,३४,७२३.११

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २९,०४,५४,८१० चालु खच� २०,९०,९५,२४१.५३

�देश सरकारबाट अनुदान ५,६९,९४,००० पँूजीगत खच� १९,५८,३२,०१५

राज�व बाँडफाँट २,८६,०४,७९५.८९ िव�ीय/अ�य �यव�था ३३,२२,७६६

आ�त�रक आय ८,६९,२९,१३२.७६

अ�य आय १३,५९,७८४.६२

कुल आय ४६,४३,४२,५२३.२७ कुल खच� ४०,८२,५०,०२२.५३

बाँक� मौ�दात १२,७४,२७,२२३.८५
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ परीचय
प�रचयः �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ती सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक� काय�का�रणी र �याियक अ�यास सं�थागत गन� र �थानीय
सरकारको स�ालन गन� उ�े�यले नेपालको संिवधान २०७२ अनुसार यस गाउँपालीकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले स�ालन गन� काय�मा
सहका�रता, सहअ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चतता गद� गुण�त�रय सेवा
�दान गद� जनतालाई ��य� लाभ पु�े सामा�जक,आ�थ�क एवं भौितक ि�याकलाप स�ालन गनु� �थानीय तहको मु�य उ�े�य रहेको छ । वागमती �देशमा
अव��थत २३९२२ जनसं�या रहेको यो नगरपा�लका अ�तग�त १० वडा वाट ५ वटा गाउँसभा रहेका छन् । गाउँपा�लकाले कैलाश गाउँपा�लकाको आधार कृिष,

पय�टन र पूवा�धार भ�े ल�य तह गरेको छ ।

२ �थानीय संिचतकोष
�थानीय संिचत कोषः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम गाउँपा�लकाले �ा� गरेको आय अनुदान तथा सहायता र �थानीय
सरकार स�ालनमा भएका आय-�यय िहसावको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को कोषको संि�� अव�था िन�न वमो�जम रहेको छ ।
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िववरण यस वष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
ज�मा

�ा�ी (क+ख) �३,३३,६६,२२६.�९ ४६,४३,४२,�२३.२७ ४६,४३,४२,�२३.२७

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी
बाँ�धने)

४�,१२,४९,३४�.�९ ४�,��,�६,०२२.२७ ४�,��,�६,०२२.२७

११००० कर १०,०९,१�,७४० �,६९,२९,१३२.७६ �,६९,२९,१३२.७६

१३००० अनुदान ३�,१७,२�,�१० ३४,७४,४�,�१० ३४,७४,४�,�१०

संघीय सरकार २९,४७,३४,�१० २९,०४,�४,�१० २९,०४,�४,�१०

�देश सरकार �,६९,९४,००० �,६९,९४,००० �,६९,९४,०००

१४००० अ�य राज�व २,�६,०४,७९�.�९ २,१४,७�,०७९.�१ २,१४,७�,०७९.�१

ख. अ�य �ाि� �,२१,१६,��१ �४,�६,�०१ �४,�६,�०१

िवतरण गन� बाक� राज�व ० ० ०

कोषह� ४०,९०,��१ ४�,९०,��० ४�,९०,��०

धरौटी ० ३�,९�,६२१ ३�,९�,६२१

संघीय, �देश सरकार वा अ�य
काय��म

४,�०,२६,००० ० ०

भु�ानी (ग+घ) ६०,४४,�९,७९६ ४०,�२,�०,०२२.�३ ४०,�२,�०,०२२.�३
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ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ��,२३,४२,९१� ४०,४९,२७,२�६.�३ ४०,४९,२७,२�६.�३

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १३,७२,३१,�१० १०,९०,४१,०२१.�४ १०,९०,४१,०२१.�४

२२००० मालसामान तथा सेवाको
उपयोग

९,�३,६२,७४० ७,३२,४३,२९३.६७ ७,३२,४३,२९३.६७

२५००० सहायता (Subsidy) २,४३,९१,००० १,९�,��,९९४.३२ १,९�,��,९९४.३२

२६००० अनुदान ० ० ०

२७००० सामा�जक सुर�ा �६,९६,४०० �१,४९,२१७ �१,४९,२१७

२८००० अ�य खच� २�,६४,�६० २०,७२,७१� २०,७२,७१�

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी /
पँूजीगत खच�

२�,४०,९६,१०� १९,��,३२,०१� १९,��,३२,०१�

घ. अ�य भू�ानी �,२१,१६,��१ ३३,२२,७६६ ३३,२२,७६६

कोषह� ४०,९०,��१ २७,�२,��६ २७,�२,��६

धरौटी ० �,७४,३४० �,७४,३४०

संघीय, �देश सरकार वा अ�य
काय��म

४,�०,२६,००० ० ०

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन�
बाक�

-४,१३० -४,१३०

ङ. यो वष�को बचत (�यनु) (७,१०,९३,५६९.११) �,६०,९२,�००.७४ �,६०,९२,�००.७४
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च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम
(अ.�या)

७,१३,३४,७२३.११ ७,१३,३४,७२३.११

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (७,१०,९३,५६९.११) १२,७४,२७,२२३.�� १२,७४,२७,२२३.��

काया�लयबाट ��तुत संिचत कोषको िव�ीय �ितवेदनमा नपेाल सरकार (संघ) र �देश सरकारबाट कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय र �देश लेखा िनय��क काया�लयको (CGAS ) �णाली
अ�तग�त िनकासा भई खच�  भएको देहाय अनुसारको रकम समावेस गरेको छैन । पा�लकाले सम� आ�थ�क कारोवार समेटीन ेगरी एिककृत िव�ीय िववरण तयार गनु� पद�छ ।

क) नेपाल सरकार (संघ)
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�.सं.
बजेट मूल
िशष�क नं.

अ��तम बजेट िनकासा खच� बाँक� बजेट

१
सामा�जक
सुर�ा तथा
संर�ण

��०�६०००।- ��०२३�३४।- ��०२३�३४।- ३२१६६।-

२

एिककृत
�वा��य
पूवा�धार
िवकास
काय��म

��०००००।- ��४००००।- ��४००००।- २६६००००।

३
ग�रब सँग
िव�वे�वर
काय��म

७७७०००।- ७२�४४�।- ७२�४४�।- ४����।-

४

�थानीय
पूवा�धार
िवकास
सा�ेदारी
काय��म

४९��०००।- २�०�७२४।- २�०�७२४।- २४४९२७६।

ज�मा ६९२��०००।- ६४०९�००३।- ६४०९�००३।- �१,�९,९९७।-

(क) �देश
सरकार

�देश पूवा�धार १३३९६०००।- ११९�२१२७।- ११९�२१२७।- १४१३�७३।-
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िवकास
काय��म

३ २०७९-१-४ �ज�मेवारी फरक – 

�ज�मेवारी फरक – �थानीय तहको संिचत कोषमा गत िवगतको वांक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाव रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�
पद�छ । गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदन अनुसार गत वष�को अ��यमा �.७१२५९१४८।११ मौ�दात कायम भएकोमा यो वष�को शु�मा �.७१३३४७२३।११
�ज�मेवारी सारी �.७५५७५।- बढी �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । गत वष�को �ज�मेवारी फरक � १२२०००। िहसाव िमलान गनु�पन�मा नगरी यस वष� य�तो रकममा
पुनरावृ�ी भएको छ । य�तो फरक रकमको वा�तिवकता पिहचान गरी �ज�मेवारी यथाथ�परक वनाउनु पद�छ ।

४ मौ�दात िमलान 

िववरण- �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउपालीका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन १ गते दे�ख आगामी वष�को आषाढ
मसा�त स�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नु पद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लकाले आ�नो
आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु� पद�छ । यस पा�लकाले सव ैब�क मौ�दात रकम आ�थ�क वष�को अ�तको िदनको �लने गरेको छैन र आ�थ�क काय� �णाली
�यव�थापन गन� गाउँपा�लकाले आ�थ�क िनयमावली बनाई नसकेकोले संघीय कानूनलाई नै आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापनको आधार �लएको छ ।
�वीकृत ढाँचा – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�ण गरे वमो�जमको आय र �ययको विग�करण तथा खच� िशष�क
स�व��ध �यव�था अवल�वन गनु� पन� तथा िनयम ७६ (२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए वमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नु पन� �यव�था गरेकोमा यस
नगरपा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखाकंन गरेको छ । तर अनुसूची तथा खुलासा (Disclosure)

ह� पूण� �पमा लेखािकंत र ��तुतीकरण भएको छैन । यसमा सुधार ह�नु पद�छ । यस स�व�धमा दे�खएका �यहोरा दफागत �पमा यस �ितवेदनमा ��तुत ग�रएको
छ ।
मौ�दात फरक
१। मौ�दात फरक – ��तुत �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली ढाँचा अ�तग�त �ितवेदनको म.ले.प.फारम २७२ िव�ीय �ितवेदन र �थानीय संिचत कोष
�यव�थापन �णाली ढाँचाको �थानीय तहको एिककृत िव�ीय िववरण (�रपोट� १) ले देहाय अनुसार यस वषा��तको मौ�दातमा �.३७०४५०४।– र हाल स�मको
मौ�दातमा �.३९४५६५८।– फरक दे�खएको छ । य�तो फरक मौ�दातको समयमा नै िहसाव िमलान ह�नु पद�छ ।



https://nams.oag.gov.np9 of 56

िववरण यस वषा��तको मौ�दात हाल स�मको मौ�दात

िव�ीय िववरण म.ले.प.फा.नं.२७२ अनुसार ५६०९२५००।७४ १२७४२७२२३।८४

संिचत कोषको अव�था अनुसूची १० अनुसार ५२३८७९९६।७४ १२३४८१५६५।८५

२७२ मा बढी ३७०४५०४।- ३९४५६५८।-

२। यस पालीकाको संिचत कोषको िव�ीय �ितवेदन म.ले.प.फा.नं.२७२ र पालीका कै �थानीय तहह�को एिककृत िव�ीय िववरणको सम� �ा�ी, खच� र
मौ�दातमा देहाय अनुसार फरक परेको छ । य�तो फरक रकमले पालीकाको संिचत कोषले देखाउने िव�ीय अव�थामा फरक पन� ह� ँदा समयमा नै िहसाव िमलान
ग�रनु पद�छ ।

िववरण संिचत कोष (म.ले.प.फा.नं.२७२ अनुसार �थानीय तहको एिककृत िव�ीय िववरण �रपोट� -१ अनुसार फरक

�ा�ी ४६,४३,४२,५२३।२७ ५२,८४,०८,८२२।३८ (६४०६६२११।११)

खच� ४०,८२,५०,०२२।५३ ४०,४९,२७,२५६।५३ ३३२२७६६।-

मौ�दात ५,६०,९२,५००।७४ १२,३४,८१,५६५।८५ (६,७३,८९,०६५।११)

३। यस वषा��तमा संिचत कोषको व�क नगदी िकताव अनुसारको व�क मौ�दात, पा�लकाको संिचत कोषको िव�ीय �ितवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२) ले देखाएको व�क
मौ�दात भ�दा �.४,६१,०३,८४३।६८ कम दे�खएको छ ।ब�क मौ�दात कम दे�खएको स�व�धमा �प� ग�रनु पद�छ ।

िववरण मौ�दात

१.वषा��तमा संिचत कोषको व�क नगदी िकताव अनुसारको मौ�दात ८,१३,२३,३९०।१७

२.संिचत कोषको िव�ीय �ितवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२) अनुसारको व�क मौ�दात १२,७४,२७,२३३।८५

व�कमा घटी मौ�दात ४,६१,०३,८४३।६८

४। ब�क िहसाव िमलान – �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ (२) वमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोवारको लेखा महालेखा िनय��क
काया�लयको िशफा�रसमा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भएको ढांचामा रा�नुपन� �यव�था छ । सो वमो�जम काया�लयले मा�सक �पमा �े�ता र ब�क खाताको
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िहसाव िमलान िववरण तयार गनु� पन�मा वषा��त स�ममा पिन तयार गरेको पाइएन । लेखा परी�ण अव�धमा उ� िहसाव िमलान िववरण तयार गरी पेश भएको छ ।
िन�नानुसारको व�क िहसाव िमलान िववरणमा सािनमा व�क �लिमटेडको ५ वटा व�क खाताको फरक रकमको �.९३६७१३५।– िहसाव िमलान गरेको छैन । स�पूण�
व�क खाताको फरक रकमको िहसाव िमलान गरी लेखा अ�ाव�धक ग�रनु पद�छ ।

�.सं. खाता नं. खाताको �कार खाता
अनुसार
बाँक�

ब�क अनुसार बाँक� फरक रकम फरक पनु�को कारण

१ ६.५०१E+१३ ग-३.१ कैलाश गा.पा.धरौटी
खाता

३१५४४७० ५१२१७०८ १९६७२३८

२ ६.५०१E+१३ ग-१.२ कैलाश गा.पा
बाँडफाँडवाट �ा� राज�व

० ६६१८१६.७२ ६६१८१६.७२ आ�दानी ले�न न�याएको

३ ६.५०१E+१३ ग-२.७ कैलाश गा.पा. िविवध
खच� खाता

० ४३५०९७०.७३ ४३५०९७०.७३ सामा�जक सुर�ाको रकम िफता�
गनु�पन� तथा िपएल�जएसपीको रकम
आ�दानी गनु�पन�

४ ६.५०१E+१३ ग-६.१ कैलाश
गा.पा.िवभा�य कोष खाता

० १९८११३४ १९८११३४ आ�दानी ले�न न�याएको

५ ६.५०१E+१३ ग-१.१कैलाश
गा.पा.आ�त�रक राज�व
खाता

० ४०५९७६ ४०५९७६ आ�दानी ले�न न�याएको

ज�मा ३१५४४७० १२५२१६०५.४५ ९३६७१३५

५ क�याण कोषः ८००,०००
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क�याण कोषः �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले
खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ।गाउँपा�लकाले यसवष�
िव�ीय समानीकरणबाट कम�चारी क�याणकोषमा � ८००००० ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको स� चालन स�ब�धी गाउँपा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको
�यव�था भएको दे�खएन । यसरी कानूनको �यव�था गाउँपा�लका अनुदानबाट सोभै कम�चारी क�याणकोषमा रकम ट� ा�सफर गन� िम�ने नदे�खएकाले उ� रकम
िफता� �लई �थानीयतहको स�� चत कोषमा दा�खला ह�नुपन� �.

६ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�थानीय सरकार स� चालन 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�व�धमा दे�खएका
अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।

�थानीय सरकार स� चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो
गरेको पाईएन ।
· नगरपा�लकाले एक आ�थ�क वष�को अ��य िभ� भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची १४ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन
।
· नगरपा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� स� चा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा
�वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
· काया�लयको �े� ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको
स�व�धमा यिकन गन� सिकएन ।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जमको म�य कालीन खच� संरचना तयार गनु� पन�मा नगरपा�लकाले सो बमो�जम म�य
कालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
�थानीय तह स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज� व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र
बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन।
नगरपा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� न संघ सं�थालाई िवतरण
गरेको पाईयो ।
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� न मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
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मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६ क मा ठे� का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई
आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ टीिडएस गरेको दे�खएन ।
नगरपा�लकाले उ�े�य �ा�� तमा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख राखेको दे�खएन।
कुनै रकम 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 िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
�थानीय सरकार स� चालन ऐन २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अवागै नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण
सामा�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
ठे� काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे� का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन। साथै ठे� का फाइल समेत अ�ाब�धक दे�खएन ।
�थानीय सरकार स� चालन ऐन २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाईएन
।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� न भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ नगरपा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� न योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ�
�यव�था अनुसार मा�यता �ा� त ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन।
वातावरणको संर�णको एिककृत दीघ�का�लन योजना तयार गरेको दे�खएन ।
नगरपा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहाका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको अभाव रहेको पाईयो ।
सुशासन �यव�थापन तथा स� चालन िनयमावली २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन
संय�� तय गरेको पाईएन ।
िनजामती सेवा ऐन २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत
नग�र खच� लेखेको पाईयो ।
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमित को नाममा रहेका पे�क� तथा
वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन ।
तसथ� नगरपा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव� वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन�
दे�ख�छ ।
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७ बजेट

७.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारीः �थानीय तह स� चालन 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�त िभ� सभा बाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ।सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदन िभ�
�थानीयतहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस
गाउँपा�लकामा उपा�य� �ी सुकुमाया �थ�ले िमित २०७७।०३।१० मा नीित तथा काय��म र वजेट पेश भई � ४३ करोड ७२
लाख ६० हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।०३।१५।मा पा�रत भएको छ । यसै गरी �थानीयतहका �मुखले
िमित २०७७।०४।०४ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

७.२ अब�डा बजेटः �थानीय सरकार स� चालन 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 ।यस �थानीयतहले यो बष� � ३६ लाख २० हजार अब�डा राखेको छ।उ� अब�डा रकम
काय�पा�लकाको िमित २०७७।०३।१० को िनण�यबाट चालुतफ�  � १ लाख र पँुजीगत तफ�  � ३५ लाख २० हजार बजेट
�यव�था गरी खच� गरेको छ ।बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु� पद�छ।

८ �े�गत वजेटः 
�े�गत वजेटः गाउँपा�लकाको �े�गत �पमा कुल बजेट ५५ करोड २३ लाख ४३ हजार र खच� ४० करोड ४९ लाख २७ हजारको आधारमा सम� �पमा
७३.३१ �ितशत खच� भएकोमा �े�गत बजेट खच� �गित िन�नानुसार रहेको छ ।
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� स �े�गत बजेट बजेट खच� रकम खच� �ितशत

१ आ�थ�क िवकास ४४१०५५५० ३१६१९६१७ ७१.५९

२ सामा�जक िवकास २०३७१४४२० १५१३५९२१५ ७४.२९

३ पूवा�धार िवकास १८५०६६१४४ १२६८२८२३९ ६८.५३

४ सुशासन िवकास ७३३०००० ५२९४६०६ ७२.२३

५ काया�लय संचालन तथा �शासिनक ११२१२६८०१ ८९७२९९९१.६७ ८०.०२

ज�मा � ५५२३४२९१५ ४०४९२७२५६।५३ ७३.३१

९ बजेट तथा काय��म तजु�माः 
बजेट तथा काय��म तजु�माः �थानीय तह स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित
तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म र काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदन काय��मको आपसी ताद�यता तथा प�रपूरकता िमलाउने
�यव�था छ । योजना छनौट एवं स� चालन गदा� संघीय सरकार, �देश सरकार अ�तग�तका िनकायबाट स� चा�लत योजना र नगरपा�लकाबाट स� चा�लत
योजनाबीच दोहोरोपना ह�न निदन आव�यक सम�वय सहयोगको �णाली �थािपत गरी काय� गनु�पन�मा सो भए गरेको दे�खएन । यस वष� गाउँसभाबाट �वीकृत भई
बजेट िविनयोजन भएका कितपय योजनामा �देश तथा के��ीय वजेटवाट र कितपय काय��ममा गाउँपा�लकावाट समेत थप बजेट छु�ाएको दे�खएबाट योजनामा
बजेट दोहोरो परेको अव�था छ । एउटै योजना तथा काय��म दोहोरो तथा तेहोरो �पमा स� चालन नगरी बजेट एकै ठाउँबाट स� चालन गन� �यव�थाको लािग
िवगतको समेत अिभलेख अ�ाव�धक ह�न ज�री दे�खएको छ ।

�ोत सुिन�चतता – आयोजनाको वह�विष�य ठे�का स�व��ध मापद�ड २०७६ को दफा ३ मा वह�विष�य ठे�का �यव�थापन गनु� अिघ स�व��धत म��लयले राि�� य
योजना आयोगको पूव� �वीकृित �लनुपन� र पूव� �वीकृित प�चात् �ोत �यव�थापनको स�व�धमा अथ� म��ालयको सहमित �लई �च�लत कानून वमो�जम ठे�का
�कृया अगाडी वढाउनु पन� उ�ेख छ । यस नगरपालीकाको आयोजनाको वह�विष�य ठे�का र �ोत सुिन��चतता स�व�धमा मापद�ड तयार भएको ठे�का फाईल
परी�णको �ममा दे�खएन । यसै गरी आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा १२ मा अथ� म��ालयको पूव� �वीकृती वेगर कुनै पिन
काया�लयले वह�विष�य दािय�व �सज�ना ह�ने गरी खच�को �ितव�ता जनाउन नह�ने उ�ेख छ । �ा� िववरण अनुसार यस पा�लकाको चालु तफ�  १९ ठे�काको
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�.१०५११९२५७।- र �मागत तफ� को २२ ठे�काको �.३४२०१०३४।- वषा��तमा भू�ानी गन� बाँक� दािय�व रहेको दे�ख�छ । यसरी साल वसाली ठे�कामा
समेत भू�ानी गन� बाँक� दे�खएकोले �ोतको सुिन��चतता गरी मा� ठे�का �यव�थापन गनु� पन� दे�ख�छ ।

१० सःशत� अनुदानः 
सःशत� अनुदानः संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको प.सं.०७४।७५च.नं. १०६४ िमित २०७५।३।३ को सःशत� अनुदान रकम िफता� स�ब�धी
िवषयको प� अनुसार िविभ� न तीन िक�तामा �थानीयतहमा ह�ता�तरण भएको र सःशत� अनुदानको रकम आषाढ मसा�त स�म खच� ह�न नसकेमा संघीय
स�� चत कोषमा दा�खला गनु� पन� �यव�था भएको छ।यस गाउँपा�लकालाई संघीय सरकारबाट � १९ करोड ६८ लाख ५५ हजार र �देश सरकारबाट � २
करोड २० लाख ६९ हजार गरी ज�मा � २१ करोड ८९ लाख २४ हजार �ा� त भएकोमा संघीय सरकारको � १४ करोड ८१ लाख ७९ हजार खच� भई बाँक�
� ४ करोड ८६ लाख ७६ हजार र �देश सरकारको � ९५ लाख ५६ हजार खच� भई बाँक� � १ करोड २५ लाख १३ हजार समेत बाँक� � ६ करोड ११ लाख
८८ हजार वाँक� रहेकोमा संिघय सरकारको � ३ करोड ७५ लाख १७ हजार र �देश सरकारको � ४६ लाख ४६ हजार गरी ज�मा � ४ करोड २१ लाख ६२
हजार संिचतकोष दा�खला गरेको दे�ख�छ भने बाँक� � १ करोड ९० लाख ६० हजार म�ये संिघय सरकारको � १ करोड ११ लाख १५ हजार र �देश
सरकारको � ७८ लाख ६७ हजार आ�थ�क वष� २०७८।८९ मा अ�या गरी खच� गरेको दे�ख�छ ।सो बाँक� रकम स�ब��धत संघ र �देशको संिचत कोषमा िफता�
गनु� पन� �

१९,०२६,०००

११ योजना छनौट र संचालनः 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� त योजना छनौट
गरी �ाथिमिककरण गनु�पन� �यव�था छ । साथै योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृतीका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु
पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाको िविनयोजन ऐन बमो�जम �वीकृत भएका कुल ३३९ योजना म�ये � ० दे�ख � १ लाख स�मको २६ वटा, � १ लाख दे�ख �
२ लाख स�मको ५२ वटा, � २ लाख दे�ख � ३ लाख स�मको ४५ वटा, � ३ दे�ख � ४ लाख स�मको ३१ वटा र � ४ दे�ख � ५ लाख स�मको २४ वटा गरी
ज�मा १७८ वटा योजना �. ५ लाख भ�दा कम बजेट तजु�मा गरी काय��म स� चालन भएको दे�खयो ।य�ता िवतरण मुखी काय��मलाई िनय��ण गरी
उ�पादनमुलक योजना तजु�मा तथा काया��वयन गनु� पद�छ ।

१२ शू�य �गित 

सू�य �गितः नगरसभा�ारा २०७७।७८ का लािग �वीकृत काय��म म�ये देहायका काय��म स�ालन भएको पाइएन । यसरी �वीकृत काय��म काया��वयन नह� ंदा
सडक मम�त संभार, मठम��दर संर�ण, राहत काय��म र सूचना ब�क स�ालन ज�ता काय��मबाट �थानीय लाभ�ाहीले पाउने सेवा सुिवधा �भािवत भएको छ ।
अतः काय��म छनौट गदा� काया��वयनयो�य नभएका काय��म छनौट नगन� वा छनौट गरी �वीकृत ग�रएका काय��म काया��वयन ह�नु पद�छ ।
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�.सं. िववरण काय��म सं�या बजेट खच� (�.हजारमा)

१ �वा��य शाखा ७ २२८४ शू�य

२ िश�ा शाखा २६ १०१८५ शू�य

३ भौितक पूवा�धार १६ ९२५५ शू�य

४ कृिष १० ४५२० शू�य

५ पशु ४ १४५० शू�य

१३ स�प� िमित – 

स�प� िमित – काया�लयले िनमा�ण �यवसायीसँग िनमा�ण काय�को स�झौता गदा� काय� स�प� गन� िमित, स�झौताको िवशेष शत�मा उ�ेख गरी सो को काया��वयन
गनु� पन� ह��छ । परी�ण ग�रएका ठे�का फाइलमा िनमा�ण �यवसायी सँग िनमा�ण काय�को स�झौता गदा� स�झौताको मु�य पानामा काया�देश र िवशेष शत� मा फरक
फरक स�प� गनु�पन� िमित राखेको पाईयो । यसबाट िनमा�ण काय� समयमा स�प� नह�ने र पूव�िनधा��रत �ितपूित� लगाउन समेत आधार निम�ने ह� ँदा य�तो वोलप�
कागजात तयार गन�, �वीकृत गन� र स�झौता गन� पदा�धकारी लाई �ज�मेवार वनाउनु पद�छ ।

ठे�का न�वर िनमा�ण �यवसायी स�प� गनु�पन� अव�ध िवशेष भन� GCC 1.1(V) अनुसार

काया�देश अनुसार स�झौताको मु�य पाना अनुसार

१०।२०७६।७७ पं�जता/स�वृि� नेपाल जे.भी २०७७।९।३० २०७७।९।३० 3 Month From date of contract

२।२०७७।७८ पं�जता/स�वृि� नेपाल जे.भी २०७८।३।२ २०७८।३।२ 3 Month from date of contract

९।२०७६।७७ वाराही क�ट��सन २०७७।९।२४ २०७७।९।२४ 3 Month from date of contract

११।२०७७।७८ शीखर इ��जिनय�र� क�ट��सन २०७८।२।३० २०७८।२।३० 6 Month from the date of contract

१४ भवन िनमा�ण – 
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पालीका भवन िनमा�ण – कैलाश न.पा-३ मा २.५ तलाको भवन िनमा�ण गन� कवोल अंक ३१८५३९२५।– मा १८ मिहना (२०७८।९।७) स�ममा स�प� गन� गरी
२०७७।३।७ मा िनमा�ण �यवसायी रिवना अिवसा जे.भी.सँग स�झौता भएको छ । हाल स�म यस भवनको पाँचौ रिन� िवल स�मको �.२९२४६१११।– भू�ानी
भई ९१.८१ �ितशत िव�ीय �गती भएको छ । िनमा�ण �यवसायीले २०७८।९।२ मा फाइनल िवल भु�ानीको लािग िनवेदन पेश गरेकोमा हालस�म फाइनल वील
भु�ानी भएको छैन । पा�लकाको काय� संचालन हाल यसै भवनबाट ह�द ैआएकोमा हाल स�म भवनको नापी गरी अ��तम िवल भु�ानी गन� वा भवनमा �ािव�धक
�ुटी भएमा स�याउन िनद�शन िदने काय� समेत भएको दे�खएन । साथै उ� ठे�काको �याद थप समेत भएको छैन । काया�लय भवनको बाथ�ममा रहेका
िफिट�सह�को गुण�तर कायम नभइ िब�द ैगएको अव�थामा दे�खएको छ । अतः यस भवनको बाँक� काय� पुरा गरी भवनको िनमा�णको गुण�तर सुिन��चत गरी
ठे�का �यव�थापन ग�रनु पद�छ ।

१० शैयाको �ाथिमक अ�पताल भवन िनमा�ण – कैलाश गा.पा.-३ मा काया�लय भवन प�रसर न�जक ८१५.१३ वग�िमटर �ली�थ ए�रया रहने गरी २.५ तला १०
शैयाको �ाथिमक अ�पताल भवन िनमा�ण गन� �.६५८९९१७६।– कवोल अंकमा २ वष�मा स�प� गन� गरी िनमा�ण �यवसायी आिशष, आिशवा�द �वामी नारायण
जे.भी. संग २०७८।२।२४ मा स�झौता भएको छ । सो भवन िनमा�णको साव�जिनक सूचना २०७७।९।२९ मा �काशन गरेकोमा २०७८।१०।२८ मा २ वटा
मू�याकंन �ाइटरीया (अनुभव स�व�धी) संशोधन र एउटा िवषय मू�य समायोजन थप गरी भवन िनमा�ण लागत ब�ने गरी मू�य समायोजन थप गरेकोमा
साव�जिनक सूचना �काशन गरी �याद थप गरेको समेत दे�खएन । मू�याकंन �ाइटेरीयामा भएको प�रवत�नले र वोलप� मू�याकंनका लािग परामश�दाता एम.ए.िप.

इ��जिनय�रङ ए�ड िडजायन क�स�ट �ा.�ल. लाई िनयूि� गदा� भवन िनमा�ण लागत ब�न जाने दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा परामश�दातालाई भएको भु�ानी
रकम खु�न आएन । यस वष� कुनै रिनङ िवल भु�ानी भएको छैन ।

१५ चेनेज नखुलाइ नापी 
१। ठे.नं.७।२०७७।७८ वाट स�प� माने भ��या�, दमर अ�छे क�सेरी पकनी सडक को स�झौता अनुसार िनमा�ण �यवसायी शुसन/शुभ िवहानी जे.भी.लाई
भौ.नं.१८८।२०७७।२।३० र २८७।२०७८।२।६ वाट �मशः �थम र अ��तम वील समेत �.६४१५१२७।- (स�झौता �.६४४००९६।-) भू�ानी भएको छ ।
उ� िवल साथ संल� नापी िकतावमा ३१८८.१० घ.मी. Road way Excarvation भनी �ित घ.िम. ५०।– ले मु.अ.कर सिहत �.१८०१२८।– भु�ानी
भएकोमा नापी िकतावमा सो काय� कुन �थानमा भएको हो सो चेनेज नखुलेको ह� ंदा िवना आधार खच� लेखेको िनयिमत नदे�खएको ..... १८०१२८।–

२। ठे�का नं.५।२०७६।७७ अ�तग�त २०७८।५।२२ मा स�प� भाना� �याङडु� खोला खक�  सडक योजनाको २०७६।१२।५ को स�झौता अनुसार िनमा�ण
�यवसायी तामागं क��ट��सन लाई भौ.नं.९१।२०७७।१०।११ मा �थम रिन� िवलको �.३९७४९७०।– भू�ानी गदा� वाटो ख�े काय� २५७००.७५ घ.मी.को
�.७०।– का दरले �.१७९९०५२।– भू�ानी भएकोमा नापी िकतावमा चेनेज नखुलाई नापी गरेको छ । यसरी चेनेज उ�ेख नगरी आधार वेगर नापी गरी भू�ानी
गरेको �.२०३२९३०।– िनयिमत नदे�खएको �............................ २०३२९३०।–

२,२१३,०५८
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१६ पूव�िनधा��रत �ितपूित� – 

पूव�िनधा��रत �ितपूित� – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा िनमा�ण �यवसायीको िढलाईको कारणले स�झौताको िवशेष शत� GCC 55.1

बमो�जमको काम सो स�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले साव�जिनक िनकायलाई स�झौता रकमको १० �ितशतमा नव�ने गरी ०.०५
�ितशत �ित िदनका दरले पूव�िनधा��रत �ितपूित� िदनुपन� �यव�था छ । िन�न िनमा�ण ठे�कामा िनमा�ण काय�को �याद (थप �याद समेत) सिकएको अव�थामा समेत
�याद थप नभएको र िनमा�ण काय� स�झौता अनुसार सुचा� नभएकोले उ� �यव�था अनुसार पूव� िनधा��रत �ितपूित� लगाई िनमा�ण काय� स�प� गनु�पन�
�..................................................................................................................... ३३५५३४।–

ठे�का न�वर िनमा�ण �यवसायी स�प� गनु�पन� अव�ध �याद
थप समेत

स�झौता
रकम

पूव�िनधा��रत �ितपूित�(आषाढ
स�मको)

िदन

१०।
२०७६।७७

पं�जता स�वृि� नेपाल जे.िभ.(अ�छे क�सेरी
छमाखक� .... सडक)

२०७७।१२।३० ६४०७४०१।
७९

२८८३३३।- ९०
िदन

२।२०७७।
७८

पं�जता समृि� नेपाल जे.भी.(�देश �तरीय सडक) २०७८।३।२ ३३७१५०५।
०३

४७२०१।- २८
िदन

ज�मा ३३५५३४।-

३३५,५३४

१७ कानून र स� चालन ��थितः 
�थानीय सरकार स� चालन 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 बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ।जस अनुसार �थानीय तह स� चालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य
�शासन म��ालयबाट ४२ नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस गाउँपा�लकाले हालस�म १९ वटा ऐन, ३१ वटा काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��वयनमा
�याएको छ।साथै गाउँपा�लकाले ५० वटा कानूनह� िनमा�ण गरी सभा।काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरेता पिन उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरेको छैन्।तसथ�
उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ।

१८ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापनः 
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�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीयतहको काय� बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई
�यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ ।
गाउँपा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत १३५ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत ३० जना र करार
तफ�  ९७ पदपूत� भएको दे�ख�छ।लेखापरी�णको �ममा �ा� त िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका ��� टकोणले मह�वपूण� मािनएका �शासक�य अ�धकृत,

इ�जीिनयर, जन�वा��य अ�धकृत सिहत ८ पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स� चालन, सेवा �वाह तथा
गाउँपा�लकाको सम� काय�स�पादनमा असर परेको ��थित छ ।तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनु पद�छ।

१९ कम�चारी करारः 
�थानीय सरकार स� चालन 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 सेवाकरारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ।
तर गाउँपा�लकाले िविभ� न पदमा ९७ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख � ८७ लाख ६६ हजार खच� लेखेको छ ।�यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८)

वमो�जम गाउँपा�लकाले, सवारीचालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमामा� करारवाट सेवा�लन
सिकने �यव�था गरेको छ।

२० तलबी �ितवेदनः 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (ख) २ अनुसार िनजामती कम�चारीको र �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ अनुसार �थानीय िनकायका
कम�चारीको तलबी �ितवेदन पा�रत गराई तलब खच� ले� नु पन�मा तलबी �ितवेदन पा�रत गरेको छैन। तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी तलब खच� ले� दा कम�चारीको
�ेड बापत भु�ानी भएको रकम यिकन गन� अव�था दे�खएन ।

२१ सेवा �वाहः 
गाउँपा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा िन� नानुसार सेवा �बाह गरेको िववरण �ा� त भएको छ ।
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�.स िववरण सं� या

१ नाग�रकता �सफ�रस ९२५

२ घरबाटो �सफा�रस २६०

३ नाता �मािणत ४२१

४ ज�म दता� ६५५

५ मृ�य ुदता� ४४५

६ अ�य १०३१

२२ राज�व आ�त�रक िनय��णः
काया�लयलले राज�वका सव ै�ोतह� उिचत तरीकाले लेखा�न नगरेका राज�वका �ोतह� िन� न �कारका छन्।
: 
१ �यवसाय करः�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा गाउँपा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� न �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय
कर उठाउनु पन� �यव�था रहेको छ ।यस वष� गाउँपा�लकाले �यवसाय दता� तथा नवीकरण शु�क वापत कुनै पिन कर संकलन गरेको छैन । गाउँपा�लकाको �े�िभ�
रहेका �यवसायीह�को अिभलेख अ�याव�धक गरेको छैन।तसथ� गाउँपा�लकाले आ� नो �े�िभ� स� चालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख
राखी करको दायरा िभ� �याउनु पद�छ।
२ मनोर�जन करः �थानीय सरकार स� चालन ऐन २०७५को दफा ६४ मा �सनेमा िभिडयो हल साँ�कितक �द�शनहल तथा ऐितहा�सक �थलको �वेश शू�कमा
५ �ितशतका दरले मनोर�जन कर उठाउन पाउने �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले हालस�म उ� िशष�कमा कुनै पिन रकम उठाएको पाइएन । गाउँपा�लकाको
�े�िभ� रहेका य�ता िक�समका मनोर�जन �थलको अिभलेख रा� ने गरेको छैन। तसथ� गाउँपा�लकाले आ� नो �े�िभ� स� चालन मा रहेका स�पूण� मनोर�जन
�थलको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरा िभ� �याउनु पद�छ।
३ घर ज�गा बहाल करः गाउँपा�लकाले जारी गरेको आ�थ�क ऐन २०७५ को दफा ४ अनुसार गाउँपा�लका �े�िभ� कुनै पिन �यि�वा सं�था वा िनकायले घर पसल
�यारेज गोदाम टहरा सेड कारखाना ज�गा वा पोखरी पूरै वा आिशंक �पमा बहालमा िदएमा बहाल लागेको रकममा घर ज�गा बहाल कर लगाइने �यव�था रहेको छ ।
गाउँपा�लकाले उ� बहाल कर को �े�गत लगत नराखेकाले कुन �े�बाट कित बहालकर उ�छ भ� ने कुराको एिकन गन� सिकएन ।अत िनयमानुसार अिभलेख
राखी कर उठाउने �कृयालाई �भावकारी बनाउनुपद�छ ।
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४ िव�ापनकर-बागमती �देशको �देश आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ५ मा �देश िभ� रा�खने होिडङ बोड�, साईनबोड�, �यानर, ट� ाई िभजन बोड�, �लोबोड�, �टल,

िड�जटलबोड�, धातुको �ेम वा कुनै �थानमा लागाउने, ले� ने वा िव�ुतीय तरंगको �योग गरी ग�रएको �चारको लागी रा�खने ब�तु वा सामा�ीमा ग�रने िव�ापनमा
कर लागाइ असूल गरीने उ�ेख छ । गाउँपा�लकाको �े�िभ� रहेका य�ता िक�समका िव�ापनको अिभलेख रा� ने गरेको छैन।जसबाट गाउँपा�लकाले कर संकलन
गन� यथाथ� आधार मा� न स�ने अव�था नै छैन।तसथ�ः गाउँपा�लकाले आ� नो �े�िभ� स� चालनमा रहेका स�पूण� िव�ापनको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको
दायरा िभ� �याउनु पन� दे�ख�छ।
५ सवारी साधनः काया�लयमा िविभ� न सवारी साधन र हेभी इ�वी�मे�ट मेिशन औजार रहेका छन् । गाँउपा�लकाले इ�धन खच�को मापद�ड तोकेको भए पिन
सवारी साधनगत मा�सक इ�धन खपत भएको िववरण तयार गरेको दे�खदनै। मम�त स�भारमा भएको खच� अिभलेख राखेको पाइएन । अिभलेख नराखेको कारण
मम�तमा कित खच� भयो यिकन गन� सिकएन । �य�तै इ�धन खच�को लगबुक समेत नराखेकोले इ�धन खच� र लगबुकको िभडान गन� नसकेकोले इ�धन खच�मा
एिकन ह�न सिकएन। यसबाट पदा�धकारी सुिवधा सवारी साधनगत र मम�त खच�को िव� लेषण ह�ने दे�खएन । वािष�क �पमा सवारी साधनगत इ�धन र मम�त खच�को
अिभलेख अ�ाव�धक ग�रनु पद�छ ।

२३ िवधाथ� अनुपातः 
िश�ा िनयमावली , २०५९ को िनयम १२ (क) मा सामुदाियक िव�ालयह� एक आपसमा गािभन स�ने �यव�था छ । सोही िनयमावलीको िनयम ७७ मा
सामुदाियक िव�ालयले ��येक क�ामा िव�ाथ� सं�या सामा�यतया उप�यका तथा तराई, पहाड, र िहमाली �े�मा पचास, पैता�लस र चा�लस जना �ित क�ा
िव�ाथ� नभएको ख�डमा आपसमा गा�न सिकने �यव�था रहेको छ । कैलास गाउँपा�लका मातहतमा रहेका ४९ वटा सामुदाियक िव�ालका िव�ाथ� र िश�क को
अनुपात िन�न अनुसार रहेको ह�दा िनयममा भएको �यव�था अनुसार स�भा�यताको आधार भएस�म एक आपसमा गाभी िश�ाको गुण�तरमा वृि� गराउनु पद�छ ।
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�स.नं. िव�ालयको नाम संचा�लत क�ा ज�मा कूल िव�ाथ� िश�कको दरव�दी िश�क र िव�ाथ�को अनुपात

१ �ी का�लका मा.िव. कैलास ९ १२ ८१० २० ४०.५

२ ल�मी �ा.िव. नामटार ५ ५० २ २५

३ �ी र� न�योती �ा.िव. कैलास १० १० ३८६ १० ३८.६

४ �ी जीवन�योती �ा.िव. कैलास ९ ५ १४३ ३ ४७.६७

५ �ी देवी �ा.िव. कैलास १० ५ ११२ ३ ३७.३३

६ �ी जले�वर �ा.िव. कैलास ९ ५ ५३ २ २६.५

७ �ी �यास�काली �ा.िव. कैलास ९ ३ २३ १ २३

८ �ी शा��त �ृजना �ा.िव. कैलास १० ५ ७५ ३ २५

९ �ी भवानी मा.िव. कैलास ३ १० ६०४ ११ ५४.९१

१० �ी �ा.िव. �ल�चे कैलास ४ ५ ४५ २ २२.५

११ �ी शारदा �ा..िव कैलास ३ ५ ८३ २ ४१.५

१२ �ी �जा उ�थान �ा.िव. कैलास ४ ५ १८५ ३ ६१.६७

१३ �ी ितले�वर �ा.िव. कैलास ४ ५ ९३ २ ४६.५

१४ �ी देउतीस �ा.िव.कैलास ४ ५ ९४ २ ४७

१५ �ी ऋषे�वर �ा.िव. कैलास ४ ५ ७८ ३ २६

१६ �ी न�दीके� वर कैलास �ा.िव. कैलास ३ ५ ११९ ३ ३९.६७
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१७ �ी बालक�याण �ा.िव. कैलास ४ ३ २९ १ २९

१८ �ी शि�शाली आ.िव. कैलास ४ ८ १८७ ३ ६२.३३

१९ �ी �सि�गण �ा.िव. कैलास ८ ३ २३ १ २३

२० �ी �जा िवकास �ा.िव. कैलास ७ ५ १२४ २ ६२

२१ �ी स�यदेवी �ा.िव. कैलास ७ ५ ५७ २ २८.५

२२ �ी धुवा� मा.िव. कैलास ८ १० २२८ ८ २८.५

२३ �ी �ा..िव कोथलीटार कैलास ७ ३ ५३ २ २६.६

२४ �ी राि�� य �ा..िव कैलास ८ ३ ४९ १ ४९

२५ �ी सु�दरीकाली �ा.िव. कैलास ८ ५ १४० २ ७०

२६ �ी सर�वती �ा.िव. कैलास ७ ३ ९२ २ ४६

२७ �ी का�लका �.,िव. कैलास ७ ३ ८२ १ ८२

२८ �ी सा�े�यो�लङ कैलास १ ५ ७१ २ ३५.५

२९ �ी प� चक�या �ा.िव. कैलास १ ३ ५९ १ ५९

३० �ी �स�देवी �ा.िव .कैलास ६ ५ ८७ २ ४३.५

३१ �ी फूलदेवी �ा.िव. कैलास १ ३ ४४ २ २२

३२ �ी �यास मा.िव. कैलास ६ १० ३६२ १० ३६.२
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३३ �ी कृ�ण आ..िव केलास ५ ८ २४२ ६ ४०.३३

३४ �ी �ा..िव कटहरे कैलास ५ ५ ८९ ३ २९.६७

३५ �ीआधारभुत िव�ालय कैलास १ ८ १३९ ५ २३.६७

३६ �ी �ा.िव. कैलास २ ५ ७२ २ ३६

३७ �ी सर�वती �ा..िव कैलास २ ८ २५१ ५ ५०.२

३८ �ी कमलादेवी मा.िव कैलास २ १० ३१९ ९ ३५.४४

३९ �ी गु�े�वरी �ा.िव. कैलास १ ५ ४३ १ ४३

४० �ी आधारभुत िव�ालय कैलास २ ३ ६८ २ ३४

४१ बागब�सला �ा.िव कैलास ६ ५ ८० ३ २६.६७

४२ �ी शु�दरी देवी �ा.िव.. कैलास ५ ५ ३९ ३ १३

४३ �ी माहाँकाल �ा.िव. कैलास ५ ५ ४७ २ २३.५

४४ �ी तले� वर महादेव �ा.िव. कैलास ५ ५ ६७ २ ३३.५

४५.. �ी �कृती �ा.िव. कैलास ५ ३ ४७ १ ४७

४६ �ी �सलाक�या �ािव कैलास ६ ३ ३९ १ ३९

४७ �ी भुमे� वरी �ा.िव. कैलास २ ३ ५२ १ ५२

४८.. �ी च�काली �ा.िव. कैलास १ ३ ४८ १ ४८

४९ �ी सातक�या �ा.िव. कैलास ५ ३ ३३ १ ३३
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२४ औषधी ख�रदः 
गाउँपा�लकाले आधारभुत तथा आक��मक सेवाको लािग संघीय सरकारवाट ह�ता�तरीत काय��म चालु िशष�कवाट औष�ध ख�रद गन� ४१ वटा आइटमको �.

८०००००। लागत अनुमान वनाई �सलव�दी दरभाउ प�को आधारमा हे��पङ म��टपप�ज �ा.�ल. का.म.पा. २९ मैितदेवी काठमा�डौ सँग �. ७३८५३०। को
ख�रद गरेको दे�खयो। �याट वापत ४६८० भु�ानी गरेको दे�खयो। ख�रद ग�रएका ��येक औष�धमा १५ मिहना भ�दा वढी औष�धको �योग गन� िम�ने �याद रहेको
दे�ख�छ।

२५ सेनेटरी �याड िवतरणः 
सेनेटरी �याड िवतरण तथा �यव�थापन काय�िव�ध २०७६ मा िव�ालयले छा�ा िव�ाथ� लगत तयार गरी स�व��धत �थानीय तहमा लेखी पठाउने र �थानीय
तहले �ा� सं�याको आधारमा एक मिहनामा बढीमा �ित िव�ा�थ� १६ वटा सेनेटरी �याड िवतरण गन� गरी स�व��धत िव�ालयको मिहला िश�क वा कम�चारीलाई
स�पक�  �यि� तोक� �याड िवतरण �कृया सुचा� गरी सो को भरपाई तयार गरी अक� मिहनाको ७ गते सूचना पािट�मा िववरण टाँ�नुपन� �यव�था उ�ेख गरेको छ।
गाउँपालीकाले यस वष� उ� िशष�कमा गो.भौ.नं. १३२।२०७८।११।२६ मा हे��पङ म��टपप�ज �ा. �ल. माफ� त िवल नं. २२४ िमित २०७७।११।२३ मा
�.१०४२२८८। को सेनेटरी �याड ख�रद गरेको दे�ख�छ। उ� सेनेटरी�यानटरी �याड स�पुण� िव�ालयमा अ�यानरत क�ा ६ मा�थका छा�ा िवधाथ�ह�को
िववरण यिकक गरी तोिकएको मापद�डका आधारमा िवधाथ�ह�लाई िवतरण गरी भरपाई पेश गनु�पन�मा गाउँपा�लकाले ख�रद ग�र िव�ालयलाई िवतरण नै नगरेको
पाईयो। अतः यसको �भावाकरी िवतरण गरी िव�ाथ�को �वा��य तथा शैि�क कृयाकलापमा सकारा�मक �भाव तथा िश�ाको गुण�तरमा टेवा पुर् याउनु सहयोग
गनु�पन� दे�ख�छ।

२६ �ज�सी िनरी�णः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम १०० मा ��येक वष� काया�लयले गत आ�थ�क बष�को मौ�दात, चालु आ�थ�क बष�मा
ख�रद गरेको तथा ह�ता�तरण भई आएको मालसामान तथा व�तुगत सहायताको �पमा �ा� भएको मालसामानको प�रमाण र मू�य, चालु आ�थ�क वष�मा
�ललाम, िमनाहा वा ह�ता�तरण भई खच�को प�रमाण र मू�य तथा बाँक� �ज�सी मालसामानको प�रमाण र मू�य समेत खुलाई �ज�सी मालसामानको �े�ता
महालेखा परी�कबाट �वीकृत ढाँचामा रा�नु पन� �यव�था छ। यस काया�लयले गत बष�को मौ�दात चालु बष�मा अ�या गदा� मौ�दात िभडान नभएको तथा
वा�तिवक मू�य समेत िभडान नभएको साथै �ज�सी सामानह� मम�त गनु�पन� तथा �ललाम िब�� गनु� पन� अव�था यिकन गरेको दे�खदनै। अतः काया�लयले �ज�सी
सामानह�को अ�याव�धक िववरण �प� �पमा खुलाई �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन तयार गनु� पद�छ।

२७ िवधालयको लेखापरी�णः 
गाउँपा�लकाले मातहतका िव�ालयह�को तोिकएको समयमा लेखापरी�ण गराउनु पद�छ। यस गाउँपा�लकाले िव�ालयको लेखापरी�ण खच� वापत आ.व.

२०७७।७८ का लािग ४९ वटा िव�ालयह�लाई �. ५२००००। िनकासा िदएको दे�खयो । गाउँपा�लकाको आ.व. २०७७।७८ वािष�क लेखारी�णको �ममा
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समेत िवधालयह�ले लेखापरी�ण गरी पा�लकामा �ितवेदन पेश गरेको दे�खदनै। अतः समयमै लेखापरी�ण गराई दे�खएका �यहोरा उपर आव�यक कारवाही गरी
सुधार गनु� पद�छ ।

२८ पदा�धकारी सुिवधाः 
नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाउँसभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानून बमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार वागमित �देश
को �देश सभाले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व��ध ऐन, २०७५ को पिहलो संसोधनको अनुसूची १ (क) वमो�जम उ� ऐनमा भएको
�यव�था अनुसार गाउपालीकाले ५२ पदा�धकारीह�लाई �. ६८५९०००।-सुिबधा बापत भु�ानी गरेको छ ।
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�स
नं

िववरण अ�य� उपा�य� वडा�य� १०
जना

काय�पा�लका सद�य ५
जना

वडा सद�य ३५
जना

रा.स�ाहकार ज�मा ६४

१ बैठक भ�ा - ६००० १३००० ७००० ७००० - ३३०००-

२ टे�लफोन भ�ा ३६००० ३६००० ४०००० ९०००० ४२०००० - ६२२०००

३ मा�सक खाजा ६०००० ६०००० ३६०००० ९०००० ६३०००० - १२०००००

४ पु�तक, पि�का,
इ�टरनेट

२४००० २४००० १२०००० ६०००० ४२०००० - ६४८०००

५ अनुगमन �मण - - - - - - -

६ सम�वय खच� १२०००० १२०००० ८४०००० १२०००० - - १२०००००

७ खानेपानी िवजुली
महसूल

३०००० ३०००० १२०००० ३०००० २१०००० - ४२००००

८ सरसफाई तथा मम�त ३०००० ३०००० १२०००० ६०००० - - २४००००

९ अित�थ स�कार १०८००० ७२००० ४८०००० १२०००० ६३०००० - १४१००००

१० यातायात खच� - - ९६००० १५०००० ८४०००० - १०८६०००

११ चाडवाड खच� - - - - - - -

ज�मा ४०८००० ४३२०० २१८९००० ७२७००० ३१५७००० - ६८५९०००

२९ िश�क पा�र�िमकः ११२,३५१
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िश�ा िनयमावली २०५९ को िनयम १७९ बमो�जम कुनै कामका लािग आव�यक भ�दा बढी रकम माग गन� र िनकासा िदने पदा�धकारीलाई कानून बमो�जम
कारबाही गरी बढी िनकासा वा खच� भएको रकम स�व��धत पदा�धकारीवाट असूल ग�रने �यव�था छ। यस गाउँपा�लका अ�तग�तका िवधालयह�मा काय�रत
िश�कह� िविभ� िमितमा स�वा भई गए प�चात तथा अवकास भएपिछ पिन पा�र�िमक वापत रकम िवधालयको खातामा िनकासा गएको दे�खयो। उ� वढी
पा�र�िमक वापत भु�ानी भएको पा�र�िमक वापतको रकम असूल गरी दा�खला गन� �.

�स.नं. िश�कको
नाम

िव�ालयको
नाम

िमित सरवा
अवकास
तथा
हा�जर
िमित

तलव
�केल

मिहना पाउने
पा�र�िमक

पाएको वढी िक�ता कैिफयत

१ शिशकला
काक�

का�लका
उ.मा.िव.

२०७७।
९।१

आएको २६६१० २ ५७२२० ८५८३० २८६१० मै�सर-

माघ
दो�ो
�ैमा�सक

२ िवनोद
राय

शारदा
�ा.िव.

२०७७।
१०।९

स�वा
गएको

२६६१०
र �ेड
८८७

२
मिहना
८
िदन

७३९९८ ९७९४० २३९४१ मै�सर-

माघ
दो�ो
�ैमा�सक

४ कण� व.

पा��न
कमलादेवी
मा.िव.

२०७८।
१।३

स�वा भई
गएको

२६६१०
र �ेड
८८७

३
िदन

९२४९१ १०७९४०।१० १५४५० वसैाख-

असार
चौथो
�ैमा�सक

पोशाक भ�ा सिहत

५ िहरालाल
�ज�वा

�यास
मा.िव.

२०७८।
९।२०

स�वा
भएको

२६६१० १
मिहना
२०

४४३५० २०७७ काित�क
३० स�म मा�
पा�र�िमक �लएको
भ� रमाना वनाएको

४४३५० मं�सर-

माघ
दो�ो
िक�ता

ज�मा ११२३५१।
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३० कोिभड १९ तफ� ः 
�थािनय तहको आ�नै बजेटबाट िबिनयोजन � २९ लाख र संिघय सरकारबाट �. 10 लाख समेत ज�मा � ३९ लाख ३२ हजारमा �. २७ लाख ५३ हजार खच�
भई � ११ लाख ८० हजार बाँक� रहेको दे�ख�छ ।

आय िशष�क रकम � �याय िशष�क रकम �

संिघय संिचत कोष १०००००० औषधी एवं �वा��य उपकरण तथा सामा�ी खरीद १६७०२८५

नगरपा�लकाकोष २९००००० जनशि� प�रचालन ६९९१८०

अ�य िशष�कमा भएको खच� ११८९६३१

बाँक� ११७९८३४

ज�मा � ३९३२३९० ज�मा � ३९३२३९०

३१ पे�क� बाँक�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा साव�जिनक उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ अनुसार आ�थ�क वष�को अ��य स�ममा पे�क� फ�यौट गनु�पन� �यव�था रहेकोमा मलेपफानं
२०७ अनुसार देहाय अनुसार �याद नाघेको पे�क� �. २००००० लेखापरी�णको समयमा फ�यौट भएको छ ।

२९५,०००
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पे�क� �लएको
िमित

गो.
भौ.
न.

पे�क�को िववरण पे�क� �लने
�य��, फम� वा
क�पनीको नाम

खच�
उपिशष�क

चालु आ. व. गत आ.

व.स�मको
ज�मा बाँक� पे�क�

�याद
ननाघेको

�याद
ननाघेको

�याद
ननाघेको

ज�मा

रकम रकम

२ ३ ४ ५ ८ ९ १२

०१/२२/२०७८ ३८९ कोरोना भाइरस सं�मण
उपचार कोष

�याम सु�दर
महतो

२७११२ १,००,००० ० १,००,००० १,००,०००

१,००,००० ० १,००,००० १,००,०००

०१/१६/२०७८ ७ डाँडाबास गो�ढु�ा पोखरी
सडक कैलाश ५

स��या । �रजन
जे.भी.

३११५१ ४,४०,००० ० ४,४०,००० ४,४०,०००

०१/२८/२०७८ २५० मझुवा सानुलेख ग�छी
सडक

स��या । �रजन
जे.भी.

३११५१ ८,११,००० ० ८,११,००० ८,११,०००

1251000 ० ३८,९०,२०० ३८,९०,२००

०६/०१/२०७७ १ सवारी साधन कटु�जे �वा��य
चौक�

३११२१ 600000 ६,००,००० ६,००,००० ६,००,०००

600000 ६,००,००० ६,००,००० ६,००,०००

१०/०९/२०७७ ८७ अनुस�धान तथा िवकास
स�ब�धी खच�

�िदप नाथ शमा� ३११३२ १,०६,००० ० १,०६,००० १,०६,०००
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१०/०९/२०७७ २०५ जलवाय ुप�रवत�न
अनुकुलन ता�लम र
वातावरण �दषुण िनय��ण
ता�लम

िदनेश ह�मागाई २२५२२ १,०६,००० ० १,०६,००० १,०६,०००

१०/०९/२०७७ २०६ सामुदाियक वनका
पदा�धकारीह�लाई वन
सर�ण स�ब�धी ता�लम
काय��म

�िदप नाथ शमा� २२५१२ ८३,००० ० ८३,००० ८३,०००

११/२०/२०७७ १४८ कैलाश सिहद �मृित
फाउ�डेसन योजना

शा��तदेवी -
कालीनाग जे.

भी.

३१११२ ८,९०,००० ० ८,९०,००० ८,९०,०००

१२/२२/२०७७ १७० ए�बुले�स ख�रद अ�ी
इ�कप�रेटेड
�ा.�ल.

३११२१ १०,५०,८४५ ० १०,५०,८४५ १०,५०,८४५

१ यस गाउँपा�लकामा िन�न काय��मको लािग िमित २०७७।१०।९ मा �िदप नाथ शमा�ले � १८९००० पे��क �लएको दे�ख�छ । सो �िदप नाथ शमा� भ� ने
�यि� िडिभजन वन काया�लय रा� ती मकवानपुरको सहायक वन अ�धकृत पदमा काय�रत रहेको भ� ने िडिभजन वन काया�लय रा� तीको लेखापरी�णमा अवगत
भएकोले आ�नो पदलाई खुलासा नगरी गाउँपा�लका िन�न काममा पे��क �लई काम गरेको दे�ख� छ ।पे�क� �लएको रकम लेखापरी�ण गन� समय स�म पिन
फ�य�ट भएको दे�खदनै । �देश सेवामा काय�रत रहेको �य��ले िवभागीय �वीकृत न�लई कामकारवाही गन� गराउन ह�दनै । सो स�व�धमा छानिवन गरी पूण�का�लन
समय काय�रत रहेको कम�चारीले �वीकृती वेगर सोही समयमा �यि�गत तवरले परामश�सेवा िदई पे��क �लएको रकम स�व��धत �यि�बाट असूल ह�नु पन� �
१८९०००
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पे��क �लएको िमित काय��म पे��क �लने �यि� पे��क रकम �

२०७७।१०।९ अनुस�धान तथा िवकास स�व�धी �ी �िदप नाथ शमा� १०६०००

सामूदाियक वनका पदा�धकारीह�लाई वन संर�ण स�व�धी ता�लम ८३०००

ज�मा � १८९०००

२ यस गाउँपा�लकामा जलवायू प�रवत�न अनुकुल ता�लम र वातावरण �दषुण िनय��ण ता�लमको लािग िमित २०७७।१०।९ मा लािग �ी िदनेश ह�मागाँईले �
१०६००० पे��क �लएको दे�ख�छ । सो �ी िदनेश ह�मागाँई भ� ने �यि� िडिभजन वन काया�लय रा� ती मकवानपुरको सहायक वन अ�धकृत पदमा काय�रत रहेको
भ� ने िडिभजन वन काया�लय रा� तीको लेखापरी�णमा अवगत भएकोले आ�नो पदलाई खुलासा नगरी गाउँपा�लकाको जलवायू प�रवत�न अनुकुल ता�लम र
वातावरण �दषुण िनय��ण ता�लमको पे��क �लई काम गरेको दे�ख� छ ।पे�क� �लएको रकम लेखापरी�ण गन� समय स�म पिन फ�य�ट भएको दे�खदनै । �देश
सेवामा काय�रत रहेको �य��ले िवभागीय �वीकृत न�लई कामकारवाही गन� गराउन ह�दनै । सो स�व�धमा छानिवन गरी पूण�का�लन समय काय�रत रहेको कम�चारीले
�वीकृती वेगर सोही समयमा �यि�गत तवरले परामश�सेवा िदई पे��क �लएको रकम स�व��धत �यि�बाट असूल ह�नु पन� � १०६०००

३२ आ�तरीक आयः 
�थानीय तह�को िवभा�य कोषः �देशह�को आ�त�रक आय �यव�थापन गन� बनेको कर तथा गैर कर राज�व स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढु�ा, िग�ी,
बालुवा, दह�र बह�र शु�क मानोर� जनकर लगायतका शु�क तथा करको स�लनबाट उठेको शु�क म�ये साठी �ितशतले ह�ने रकम �थानीय तहले �थानीय
स�� चतकोषमा राखी चा�लस �ितशतले ह�ने रकम मा�सक �पमा �देश स�� चत कोषमा ज�मा गनु� पन� �यव�था छ । यस �थानीयतहले बाँडफाँड गनु� पन�
िबभा�यकोषको िहसाव राखेको छैन।जसबाट अित�र� िब�ापन, मनोर�जनकर यथाथ� असुलीका अिभलेख नह�दा िबभा�यकोषको बारेमा एिकन ह�न सिकएन।
साथै संघ तथा �देश सरकारबाट यस कोषमा �ा� त ह�ने रकम समेत यस वष� �ा� त गरेको अिभलेख दे�खएन । अत यस कोषको अिभलेख �णाली �यव��थत गरी
िबभा�य कोषको रकम बाँडफाँड गनु� पद�छ।

आ�त�रक आयः �थािनय सरकार स� चालन ऐन २०७४ को दफा ५४ अनुसार �थानीय तहले आ�नो �े� िभ� कानून अनुसार कर लगाउने तथा असुल गन�
स�ने �यव�था रहेको छ । जस अनुसार गाउँपा�लकाले यस वष� िविभ� न िशष�कमा � ६० लाख ��ताव गरेकोमा ४९ लाख ७२ हजार मा� आ�दानी गरेको
दे�ख�छ ।

२,९८८,६७९
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उपशीष�क ��तािवत आय �ा� रकम �. (हजारमा)

आ�तरीक �ोत १०००००० १४६८०९०

एक�कृत स�पती कर १३००००० १३६३४३५.१९

घर बहाल कर १५०००० १४३३२८

�यवसाय कर ३५०००० ०

भूिमकर। मालपोत ११००००० ५६२२१८

अ�य कर ३००००० ०

अ�य आय १००००० ०

बहाल िवरौटी कर ५००००० ०

अ�य �ोतबाट �ा� त कर २००००० १५७५००

अ�य द�तुर १०००००० १२७७३१८

ज�मा आ�त�रक राज�व ६०००००० ४९७१८८९।१९

��तािवत आय िशष�कमा ३ िशष�कमा बढी ३ िशष�कमा घटी र ४ िशष�कमा शु�य आ�दानी भएको दे�ख�छ । आगामी वष� य�ता िक�समका राज�वको अनुमान गदा�
आ�तरीक आय तफ�  िव� लेषण गरी आ�तरीक आय िदगो बृि� ह�ने गरी ��ताव पेश गनु� पन� दे�ख�छ ।

असूल गन� बाँक� आ�तरीक आयः �थािनय सरकार स� चालन ऐन २०७४ को प�र�छेद ९ िव��य अ�धकार �े� अ�त�गत िविभ� न कर तथा शु�क लगाउने र आय
ठे� का वापत ब�यौता रकम समेत असुल गन� �यव�था छ ।गाउँपा�लकाले यस वष� िविभ� न नाकामा अमानतबाट ढंुगा िगि� वालुवाको कर उठाउन िन�न कम�चारी
ख�ाई िन�नानुसारको �सरलाई र�सद काटी उठाउने गरेकोमा कुन कम�चारीले कित रकम उठाएको र दा�खला गरेको भ� ने काया�लयमा अिभलेख राखेको नै छैन
। काया�लयबाट �ा� त िववरण अनुसार �सर बाट उ�न बाँक� � २९८८६७९ दे�खएकोले सो रकम अिवल�व उठाउनु पद�छ । यस स�व�धमा राज�व परामश�
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सिमितको िनण�य गरी राज�व रकम िबिभ� न �सर सँग � २९८८६७९ हाल स�म दा�खला नगरेको भिन आ�तरीक राज�व काया�लय हेटौडा मकवानपुरलाई िमित
२०७८।९।१ मा िववरण पठाएको दे�ख�छ भने स�व��धत �सरह�लाई बाँक� राज�व रकम दा�खला गन� भिन प�चार समेत गरेकोमा हाल स�म उठन वाँक�
दे�खएको � २९८८६७९ दा�खला गनु� पन� �

कम�चारीको नाम िमित लिगएको र�सद �योग भएको नभएको

�ी हक�  वहादरु �जरेल ०७७/१२/२० ०५१ देखी १५० भएको

�ी सु�भा शमा� ०७७/१२/२० १५१ देखी ३५० भएको

�ी सु�भा शमा� ०७७/१२/२२ ३५० देखी ६०० भएको

�ी स�तोष कुमार �थ� ०७७/१२/२५ ६५१ दे�ख ८५० ८०१ दे�ख ८५० स�म �योग नभएको

�ी स�तोष कुमार �थ� ०७७/१२/२६ ८५१ दे�ख १२०० भएको

�ी स�तोष कुमार �थ� ०७७/१२/२७ १२०१ दे�ख १४०० भएको

�ी स�तोष कुमार �थ� ०७७/१२/२८ १४०१ दे�ख १५०० भएको

�ी हक�  वहादरु �जरेल ०७७/१२/२९ १५०१ दे�ख १७०० १६०१ दे�ख १७०० स�म �योग नभएको

�ी धन वहादरु थापा ०७७/१२/३१ १७०१ दे�ख १७५० भएको

रकम उ�न वाँक� �सरको िववरण
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फम�को नाम उ�न बाँक� रकम

ला�ण १३६९२२४

भोलन १३१९७४

शुभ�सर २०२०२३

जनसेवा ४७१८८८

जय मनहरी २४००१२

दगुा� ल�मी ३२८७३

दाङसीङ १३८३१२

च�ुमु�खी २९६६०५

िवरे�� थापा १२२०४

आ� नै बालुव ९३५६४

ज�मा २९८८६७९

३३ नापी बेगरभु�ानी 
१। ठे�का नं.६।२०७७।७८ अ�तग�त २०७८।३।२ मा स�प� घुमाउने वुकुटी �ल�चे लावती सडक योजनाको २०७७।९।२ को स�झौता अनुसार िनमा�ण
�यवसायी शुसन शुभ िवहानी जे.भी.लाई भौ.नं.२४३।२०७८।२।७ र ४२१।२०७८।३।३० मा �.५७६८४४५।– (स�झौता �.५८११४६०।-) भू�ानी भएको छ
। उ� भु�ानी भौचर, नापी िकतावमा मु�य Road way Excaraton को मा� ३+१८० दे�ख ५+२०० िक.मी. स�मको नापी भएको तर ३६३६.१३ घ.मी. नापी
नगरी �.२०।– का दरले मु.अ.कर सिहत �.८२१७६। भु�ानी गरेकोले असुल गनु� पन� �. ................................................८२१७६।–

२,६३३,१७६
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२। ठे�का नं. १।२०७७।७८ अ�तग�त �थानीय पूवा�धार िवकास -साझेदारी काय��म �याकेजको सडक संरचना िनमा�णका लािग ६ मिहना स�ममा काय� स�प�
गन� गरी कवोल अंक ३०२०१०८।१९ मा २०७७।१२।११ मा िनमा�ण �यवसायी शीखर इ��जिनय�र� क��ट��सन सँग स�झौता भएको छ । उ� ठे�काको �याद
२०७८।२।२८ मा �मुख काय�कारी अ�धकृतबाट २०७८।३।२१ स�म थप भएको छ । तर िनमा�ण �यवसायीलाई स�झौता अनुसार १४६३७ घनमीटर माटो
का�ने काम म�ये ३५६५.७५ घन मीटर र �ाभेल गन� काय� ४०१ घ.मी. मा ४०९.५० घ.मी. काय� गरी भौ.नं.४।२०७८।३।३० मा �.७२७७५३।९० ( २४.०९
�ितशत) भु�ानी भएको छ । त�प�चात बाँक� काम नगरी िनमा�ण �यवसायीले काम अलप� पारेको अव�थामा काया�लयबाट कुनै कारवाही भएको दे�खएन ।लागत
अनुमान भ�दा ३८ �ितशत घटीमा काम गन� गरी गरेको कवोल अंकमा काम पुरा नगरेकोले िनजको ठे�का साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७) र (८)

बमो�जम अ��य गरी िनजको जमानत �.७६६०००।– जफत गरी बाँक� काम गराउन ला�े रकम सरकारी बाँक� सरह असूल गनु�पन� ...........७६६०००।

३। ठे.नं. १०।२०७७।७८ अ�तग�त �देश पूवा�धार िवकाश साझेदारी काय��मको लािग २०७८।३।२० स�ममा स�प� गन� गरी कवोल अंक �.५२४०३१०।४७
मा २०७८।२।१४ मा फलकुन क�सट��शन संग ◌्स�झौता भएकोमा स�झौता म�ये गठी खोला मोटर वाटो �लाब ढलान काय�को �. ८४१२९७।१४ को काम नै
नगरी भौ.नं. २२।२०७८।३।२९ मा �थम तथा अ��तम िवल भनी �.४३९९०१३।३४ भु�ानी भएको छ । �ित�पधा�मा ४८.२४ �ितशत घटेर स�झौता भएको
यस ठे�काको बाँक� काम नगरेको अव�थामा िनज िनमा�ण �यवसायीलाई उ�मुि� िदएको छ । यसबाट सो बाँक� िनमा�ण काय� गराउँदा ला�े रकम समेत सरकारी
असूली बाँक� सरह गणना गरी िनजको काय� स�पादन जमानत �.१७८५०००।– जफत गरी वाँक� काय� स�प� गनु� पन� दे�खएको
�.............................................१७८५०००।–

३४ एज िब�ट ड� इगं/एजिब�ट न�शा 
काय� �वीकार �ितवेदन-

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ मा साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूित� ग�रएको मालसामान �वीकादा� सोको
�ितवेदन तयार गनु�पन� र िनयम १२५ (२) कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�चाउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ साव�जिनक िनकायका �मुखले
�य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इङ, िडजाइन वा �पेिशिफकेशन वमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीवाट जाँच वुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन
तयार गनु�पन� �यव�था भएकोमा यस वष� िनमा�ण काय� स�प� भएकोमा �ुटी स�याउने अव�ध अगाव ैकाय� �वीकार �ितवेदन तयार नगरी काय� स�प�
�ितवेदन तयार गरेको दे�खयो । य�तो काय� स�प� �ितवेदनको लागत अनुमानको प�रमाण र रकममा BOQ को प�रमाण र रकम समावेस गरेकोले स�प�
िनमा�ण काय�को भू�ानी प�रमाण र रकम लागत अनुमान संग तुलनायो�य रहेन । य�तै काय� स�प� �ितवेदन प�चात् िनमा�ण �यवसायीको दािय�व सिकने
ह�दा उ� �यव�था अनुसार िनमा�ण स�प� प�चात काय� �वीकार �ितवेदन जारी गरी �ुटी स�याउने अव�ध प�चात मा� िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चत
गरी काय� स�प� �ितवेदन जारी ग�रनु पद�छ।
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काया�लयले जारी गन� काय� �वीकार �ितवेदनमा काय� स�प� िमितको आधारमा िनमा�ण �यवसायीको �ुटी स�याउने अव�ध शु� ह�नेमा काया�लयले काय�
�वीकार �ितवेदन जारी नगरी काय� स�प� �ितवेदन जारी गदा� काय� स�प� भएको िमित उ�ेख गरेको छैन । काय� स�प� �माणप� लगायत ठे�का िवजक,

नापी िकताव समेतमा िमित उ�ेख नगरेकोले िनमा�ण �यवसायीको भू�ानी माग दावी गरेको प�को िमितलाई काय� स�प� िमित मानी �ुटी स�याउने अव�ध
गणना गरेको छ । जसबाट िनमा�ण �यवसायीले िवल�व गरी काय� स�प� गदा� समेत स�झौता अनुसार पूव�िनधा��रत �ितपूित� नला�े अव�था रहेको दे�खयो ।
एज िब�ट ड� इङ- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ वमो�जम ख�रद स�झौता वमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३० िदन िभ�
स�व��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए वमो�जमको (एज िव�ट) न�सा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले सोको लािग िनमा�ण
�यवसायी संगको स�झौताको िवल अफ �वा��टटीमा �यव�था नगरेको कारण यस वष� स�प� भएका १९ िनमा�ण काय�को कुनै पिन िनमा�ण �यवसायीले
एजिव�ट न�सा पेश गरेको छैन ।य�तै यस वष�का चालु ठे�कामा समेत तदनुसारको एज िव�ट ड� इ�को �यव�था गरेको छैन । यसबाट �ुटी स�याउने
अव�ध प�चातको िनमा�ण संरचनाको मम�त तथा �यव�थापनमा सम�या आइपन� ह�दा स�प� भएका िनमा�ण काय�को उ� �यव�था अनुसार एजिव�ट न�सा
�लनुपन� दे�ख�छ ।

३५ २०७९-१-५ �लाइ�सगं 

�लाइ�स� – पा�लकाले गत वष� २०७६।७७ मा िन�न २ िनमा�ण काय� एउटै �थानमा (काया�लय प�रसरमा) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ३१
वमो�जम वोलप�को मा�यमबाट गनु�पन�मा � २३१४५०३।-का २ वटा लागत अनुमान वनाई २ वटा �स�ड कोटेशनबाट ट� � भवन िनमा�ण काय� गरेको दे�खयो ।
मूल भवन िनमा�ण सहजीकरणका लािग िनिम�त यी २ घर उ� िनयम िवपरीत �ि�याबाट िनमा�ण गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �...........

िश�ड कोटेशन न�वर काय� िववरण लागत रकम स�झौता रकम स�झौता िमित भू�ानी रकम

२१।२०७६।७७ �टील ट�स भवन (काया�लय) १७२४५९७। १३८५३६०।- २०७७।१।६ १३१५८०१।-

२२।२०७६।७७ �टील ट�स �टाफ �वाटर भवन १४५८४५८।- ९९८७०२।- २०७७।१।६ ९९८७०२।-

ज�मा ३१८३०५५।- २३८४०६२।- २३१४५०३।-

२,३१४,५०३

३६ बीमा र अ�य 

बीमा
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१। वीमा अव�ध – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ मा िनमा�ण �यवसायीलाई िनमा�ण�थल सु��पएको िमित दे�ख ह�ता�तरण �माण प�
जारी ग�रने िमित स�म िनमा�ण काय�को जुनसुकै कारणबाट ह�ने सव ै हानी नो�सानी िव�� वीमा गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले िन�न िनमा�ण काय�को
तदनुसार अव�ध समेटीने गरी वीमा गरेको छैन । उ� �यव�था अनुसार िनमा�ण काय�को वीमा अव�ध कायम ग�रनु पद�छ ।

ठे�का नं. िनमा�ण काय� स�झौता रकम स�प� ह�ने िमित कायम वीमा िमित

७।२०७७।७८ दमर अ�छे क�सेरी पकनी सडक ६४४००९६।६५ २०७८।३।२० २०७८।१०।२०

२।२०७६।७७ गोगने का�लकाटार सडक ६२९१२८४।- २०७७।९।३० २०७८।२।३१

९।२०७६।७७ गोगने का�लकाटार सडक ४७०८८२९। २०७७।९।२४ २०७८।६।२०

२। वीमा- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ (१) मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा वाहेक �. दश लाख भ�दा वढी मू�यको
िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय�को जो�खम वापत �ित�थापन खच�को १५ �ितशत रकम समेटीने गरी वीमा गराउनु पन� �यव�था छ ।
काया�लयले िन�न िनमा�ण काय�को कुनैमा १५ �ितशत रकम थप नगरी र कुनैमा वीमा नै नगरेको दे�ख�छ । यसरी उ� िनयमावलीको �यव�था अनुसारको रकम
समेटीने गरी वीमा गनु�पन� दे�ख�छ ।

ठे�का नं. िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायी स�झौता रकम गरेको वीमाकँ रकम घटी वीमाकं रकम

१।२०७७।७८ काया�लय भवन िनमा�ण रिवना/अिवषा जे.भी. ३१८५३९२५।- ३१८६४३२५। ४६६७६८८।-

२।२०७७।७८ �याकेज �देश �त�रय �ािमण सडक पं�जता/ समृि� जे.भी. ३३७१५०५।- ३३७८२३०।- ६७२८४।-

२।२०७६।७७ गोगने का�लकाटार सडक �ुदराज िनमा�ण सेवा �ा.�ल. ६२९१२८४।- ६२९१२८४।- ९४३६९२।-

१०।२०७७।७८ �वेश पूवा�धार िवकास फलकन क�ट��सन ५२४०३१०।- ५२४०३१०।- ७८६०४६।-

९।२०७६।७७ गोगने का�लकाटार सडक वाराही क�ट��सन ४७०८८२९।- ४७०८८२९।- ७०६३२४।-

.३। वीमा – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ (क) मा �.१० लाख भ�दा वढीको िनमा�ण काय�को जो�खम िव�� वीमा िनमा�ण �यवसायीलाई
िनमा�ण �थल सु��पएको िमित दे�ख ह�ता�तरण �माणप� जारी ग�रने िमित स�म िनमा�ण काय�को कुनै ख�ड वा अंशमा उप िनयम २ को असाधारण प�र��थितमा
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वाहेक अ�य जुनसुकै कारणबाट ह�ने सव ैहानी नो�सानी िव�� िनमा�ण काय�को वीमा गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले यस वष�का िन�न िनमा�ण काय�को वीमा
गरेको छैन । िनमा�ण काय�को कुनै पिन जो�खम िव�� वीमा ग�रनु पद�छ ।

ठे�का न�वर िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायी स�झौता रकम

९।२०७७।७८ १० शैयाको �ाथिमक उपचार के�� भवन आिशष आिशवा�द �वामी नारायण जे.भी. ६५८९९१७७।-

१०।२०७६।७७ अ�छे क�सेरी ६ माखक�  खोला संुगुरे, सालपाते भुजु� सडक पं�जता / स�वृि� नेपाल जे.भी. ६४०७४०१।-

११।२०७७।७८ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी शीखर इ��जिनयरी� ३०२०१०८।-

काय�स�पादन जमानत- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११० (४) मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा वाहेक काय� स�पादन
जमानतको मा�य अव�ध �य�तो स�झौतामा उ�े�खत िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध भ�दा क�तीमा १ मिहना वढी अव�धको ह�नुपन� �यव�था छ
। काया�लयले ३६५ िदन �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध रहेको िन�न िनमा�ण काय�को काय� स�पादन जमानतको अव�ध तदअ्नुसार समेटीने गरी नभएकोले
िनयमावलीकोउ� �यव�था अनुसार िनमा�ण काय�को काय� स�पादन जमानतको अव�ध कायम गनु� पद�छ ।

ठे�का नं. र िमित िनमा�ण �यवसायी काम स�प� भएको वा ह�ने िदन जमानतको कायम अव�ध ब�क जमानत रकम

१।२०७६।७७ रिवना/अिवषा जे.भी. २०७८।९।७ २०७८।९।१७ ५३,००,०००।-

२।२०७६।७७ ददुराज िनमा�ण सेवा �ा.�ल. २०७७।९।२० २०७८।४।१५ ३०,५०,०००।-

५।२०७६।७७ तामागं क�ट��सन २०७७।१०।३० २०७८।९।१५ १०,१५,२०१।

काय� स�पादन जमानत - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११० मा �वीकृत वोलप�को वोलप�दाताले ऐनको दफा २७(४) वमो�जम तोिकएको
�याद िभ� वािण�य व�कबाट जारी भएको व�क जमानत पेश गनु� पन� र ऐनको दफा २७(४) मा यसरी जमानत दा�खला गदा� वोलप�दाताले सो दफामा तोके
वमो�जमको रकम वापत काय� स�पादन जमानत �लनुपन� �यव�था छ । यस काया�लयले गोगने का�लकाटार सडक आयोजनाको िनमा�ण �यवसायी �ुदराज िनमा�ण
सेवा �ा.�ल.संग िन�नानुसार �. ३६८४६०।– कम काय�स�पादन जमानत राखेको दे�खएकोले सो रकमको काय� स�पादन जमानत थप ितनु�पन� दे�खएको
�.............................
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ठे�का न�वर लागत अनुमान कवोल अंक ह�नुपन� काय� स�पादन जमानत रकम भएको काय� स�पादन जमानत रकम घटी रकम

२।२०७६।७७ १४७०४७९५।- ६२९१२८४।०३ ३४१८४६०।०६ ३०५००००।- ३६८४६०।

वोलप�को �वीकृित- साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २३ वमो�जम साव�जिनक िनकायले दफा २२ वमो�जम खोलेको वोलप� मू�याकंन सिमितमा पेश
गनु�पन� र सिमितको मू�याकंन एवं िशफा�रशको आधारमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ६७ वमो�जम तोिकएको काया�लय �मुखले सो वोलप�
�वीकृत गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयमा यस वष� २२ िनमा�ण काय�को वोलप� �वीकृत गदा� तदनुसार नभई �मुख काय�कारी अ�धकृत संयोजक रहेको ४
सद�यीय मू�याकंन सिमितले वोलप� मू�याकंन गरी िनण�यका लािग िशफा�रस गरेको तर अ�धकार �ा� अ�धकारीवाट वोलप� �वीकृत भएको पाइएन । अतः
मू�याकंन सिमितको िशफा�रस प�चात तोिकएको �ेणीको काया�लय �मुखवाट वोलप� �वीकृतको िनण�य ग�रनु पद�छ । यसका केही उदाहरण िन�नानुसार छन् ।

ठे�का न�वर िनमा�ण काय� स�झौता रकम स�झौता िमित

९।२०७७।७८ १० वेड �ाथिमक अ�पताल ६५८९९१७६।- २०७८।२।२७

७।२०७७।७८ मानेभ�या�, दमर अ�छे क�सेरी पकनी सडक ६४४००९६।- २०७७।९।२

६।२०७७।७८ घुमाउने बुकटी �ल�छे लवाटी सडक ५८११४६०। २०७७।९।२

१०।२०७७।७८ �देश पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म ५२४०३१०। २०७८।२।१४

२।२०७७।७८ �देश �तरीय �ामीण सडक �याकेज ३३७१५०५।- २०७७।९।२

गुण�तर आ�व�त योजना- यस पालीकाले भवन र सडक िनमा�ण तथा �तरो�ित काय�को गुण�तर कायम गन� िनमा�ण �यवसायी संग स�झौता गदा� गुण�तर
आ�व�तता योजना तयार गरी सो को पालना गनु�पन� �यव�था छ । यस पालीकाले गत वष�का १९ र यस वष�का २२ िनमा�ण काय�को तदनुसार गुण�तर आ�व�तता
योजना तयार गरी काया��वयन गरेको दे�खएन । अतः सो योजना तयार गरी योजना तोिकएको Frequency अनुसार िनमा�ण सामा�ी तथा िनमा�ण काय�को गुण�तर
कायम ग�रनु पद�छ ।

१० शैयाको �ाथिमक अ�पताल भवनको लागत अनुमान �.८९८२७१५९।२९ म�ये भुईतलामा मेिशन�ारा इटाको गा�ो लगाउने काय� ( Norms: ५(१) क ३ र
५ (२) क) मा १ घ.मी. का लािग �सपालु �िमक १.५ जवान, �यामी २.२० जवानका अित�र� उ� नम�समा नभएको थप �यामी ०.७० जवान समावेस गरी
�ज�ा दररेट ६७५।– ओभरहेड १५ �ितशत, क�टी�जे�सी ३ �ितशत र म्.अ.कर सिहत कूल �.२४१२८०।– वढी �यय भार जोिडएको छ । भवन िनमा�ण
काय�का लािग मेिशन �योग गरी सुपर �ट��चरमा १: १.५.३.(M20) अनुपातमा PCC गन� काय�का लािग �ित घ.िम.िडजल ३ �ल.�.६७।२६ का दरले पेट� ोल
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०.१० �लटर ८६।२८ का दरले र िम��चर ०.६० घ�टा १८७५।– का दरले ६१४.२४ घनमीटरको १७३५।३५ ले �.१०६५९२२।– लागत अनुमानमा
समावेस गरेको छ । मकवानपुर �ज�ाको आ.व. २०७७।७८ को �वीकृत �ज�ा दररेटमा उ� िडजल, पेट� ोल र िम��चरको दररेट नभएकोले सो दररेट कसरी
कायम भएको हो । लेखापरी�णमा �प� ह�न आएन ।

३७ न�फाइलर 

ननफाइलर– मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� त मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गते िभ�
स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ ।तर गाउँपा�लकाबाट प�जता।स�मबृि� नेपाल जेभीलाई मू.अ.कर �
२०७९५४ समेत � ३६१५२०९ भु�ानी िदएकोमा २०७७ माघ दे�ख लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन उ� फम� कर िववरण नबुझाई ननफाईलर रहेको पाइयो ।
कानूनी �यव�था अनुसार कर िववरण नबुझाएकोले �२०७९५४। कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नु पन� �.

२०७,९५४

३८ शू�य �गित 

सू�य �गित - साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७) मा साव�जिनक िनकायसंग ख�रद स�झौता गन�ले स�झौता वमो�जम काम शु� नगरेमा, काम शु�
गरी िवचैमा छोडेमा वा स�झौता वमो�जम कामको �गित नगरेमा साव�जिनक िनकायले �य�तो स�झौता जुनसुकै वखत अ��य गन� स�ने र दफा ५९(८) मा �य�तो
िनमा�ण �यवसायीको सो काम वापत राखेको जमानत पुरै जफत ह�ने �यव�था छ । �ा� िववरण अनुसार िन�न िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण स�झौता वमो�जम
तोिकएको समयमा स�प� गनु�पन� िनमा�ण काय� शु� नै नगरेकोले उ� �यव�था अनुसार िनजह�को ठे�का अ��य गरी िनजह�को �. १३५,४०,५००। जमानत
जफत गरी बाँक� काम गन� ला�े रकम समेत सरकारी बाँक� सरह असूल गनु�पन� दे�खएको � .................................

१३,५४०,५००
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�.स. ठे�का नं. योजनाको नाम बोलप� दाताको नाम कबोल रकम स�झौता
िमित

ब�क जमानत
रकम

1 14/2077/78 Road Construction Works on
Manebhyajang-Damar-Alchhe-Kapseri-
Pakani Road Project-II

Sandhya/Reejan JV 5600911.75 2078.1/12 २८६५०००

2 08/2077/78 Construction Of Kailash Sahaide Smiriti
Foundation Building, Bhawani Mavi
Ghaderi Nirman And Jivan Jyoti
Adharbhut School Building

ShantiDevi/Kalinag
JV

5088541.95 10/29/2077 ८९५०००

3 15/2077/78 Road Construction Works on Ghumaune,
Bukuti, Likche, Lawati Road Project-II,

Sandhya/Reejan JV 4663306.14 1/12/2078 ३५६००००

4 18/2077/78 Majuwa Sanulekh Road Project-II Shikhar
Engineering

3413765.61 3/9/2078 १११७०००

5 15/2076/77 Ward Level Basic Health Centre Building Bir Rolpali Nirman
Sewa

3229465.71 3/31/2077 १६५०००

6 11/2077/78 Construction Works Road Of Sthaniya
Purbahader Bikash Sajhedari Karyakaram
package

Shikhar
Engineering
Construction

3020108.19 12/11/2077 ७६६०००

7 17/2076/77 Ward Level Basic Health Centre Building Bir Rolpali Nirman
Sewa

2987050.21 3/31/2077 २२००००

8 19/2077/78 Gogane Kalikatar Road Project Shikhar
Engineering

2634791.5 3/9/2078 १७१५०००

9 13/2077/78 Tallo Pakani Lift Water Supply System Bir Rolpali Nirman
Sewa

2591342.76 3/31/2077 १२५०००

10 07/2076/77 Syarse-Ghairang Road Project Shikhar
Engineering
Construction

2570447.84 12/5/2076 ९२०५००

11 16/2077/78 Road Construction Works on Package Of
Pradesh Stariya Municipality Road Project-
II,

Sandhya/Reejan JV 2548817.06 1/12/2078 ८१००००
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12 17/2077/78 Road Construction Works on Kalikatar
Namtar Road Project-II,

Bir Rolpali Nirman
Sewa

1786944.84 1/12/2078 ३८२०००

ज�मा रकम 40135493.6 १,३५,४०,५००

३९ पे�क� जमानत जफत 

ठे�का नं.६।२०७७।७८ को घुमाउने बकुटी िव�चे लावती सडक योजनाको िनमा�ण �यवसायी सुशन शुभ िवहानी जे.भी.लाई स�झौता अनुसार भौ.नं. १५२।
२०७७।११।२० मा पँू�जगतबाट �.१०२००००।– पे�क� िदएको रकम भौ.नं. १८५।२०७७।१२।३० मा फ�य�ट भै सकेको अव�थामा पुनः १८६।२०७७।२।
३० मा �.१०२००००।– पे�क� जनाएकोमा भौ.नं.२९३।२०७८।२।७ मा �.५१००००।– र भौ.नं.४२१।२०७८।३।३० मा �.५१००००।– गरी
�.१०२००००।– पे�क� भैसकेको दे�ख�छ । तर िनज िनमा�ण �यवसायीको नाममा भौ.नं.२९३।२०७८।२।७ मा पुनः �.१०२००००।- पे�क� जनाएको रकम
वषा��तमा बाँक� दे�खएको छ । यसरी स�झौताको आधार वेगर पटक पटक पे�क� जनाउने र फ�य�ट गन� गरेको र स�झौता अनुसार ८० �ितशत समय कटी
सकेको अव�थामा पुरै मोिवलाइजेशन पे�क� फ�य�ट गनु� पन�मा पे�क� बाँक� रहेको रकम असूल गरी दा�खला गनु� पन� �.

.............................................................................................. १०२००००। ·

१,०२०,०००

४० �रत पूव�क कर िवजक नभएकोः 
मू�य अिभवृि�कर िनयमावली‚ २०५३ को िनयम १७ (१) अनुसार मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको �यि�ले कुनै व�तु वा सेवा आपूित� गदा� कर अ�धकृतले
अ�यथा �वीकृत गरेदे�ख वाहेक �ापकलाई अनुसूची ५ र ५ (क) बमो�जमको ढाँचामा कर बीजक िदनुपन� �यव�था छ । �य�तै आ�त�रक राज�व िवभागको िमित
२०६५।७।१० को प�रप� अनुसार मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको करदाताले हरेक वष� बीजकको �म सं�या १ बाट सु� गनु�पन� र कर बीजकमा हातले न�बर
रा� न नह�ने र केरमेट गन� नह�ने उ�ेख छ । तर गाउँपा�लकाले �रतपूक� कको कर वीजक बेगर देहायका स�लायस�बाट मु.अ.कर � १००३४७ समेत � ८७२२४७
सामान ख�रद गरेको छ।तसथ� उ� स�लायस�ले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर गाउँपा�लकाबाट भु�ानी �लएकोले सो रकम मू.अ.कर समाायोजन गरेको �माण पेश
ह�नुपन� �.

१००,३४७
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िशष�क गो.भौ.नं र
िमित

फम�को नाम िवल रकम �याट
सिहत

�याट
रकम

कैिफयत

गाउँपा�लका
पँू�जगत

८१।०७७।
१०।४

गौरीशंकर छापाखाना
हेटौडा

४३७३१० ५०३१० पिहलेको कर िवजक नं ५०४८ लाई केरमेट गरी
५० बनाएको

�कोप
�यव�थापन

१२।०७८।३।
२६

झरना इ�टर�ाइजेज
काठमाडौ

४३४९३७ ५००३७ पिहलेको कर िवजक केरमेट गरी २७३ बनाएको

ज�मा � ८७२२४७ १००३४७

४१ नपुग अ�ीम करः 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९मा भु�ानीमा अि�मकर क�ा गनु�पन� �यव�था छ।गाउँपा�लकाले यस वष� नदीज�य पदाथ� उ�खनन �िव�ध अ�यायन तथा
�ितवेदनको �ी िदनेश ह� ँमागाईलाई � २९७००० भु�ानी गदा� १५ �ितशतले कर कि� � ४४५५० गनु� पन�मा � २३२४१ मा� कर कि� गरी भु�ानी गरेको
दे�खयो । तसथ� उ� बाँक� कर � २१३०९ स�ब�धीत �य��बाट असुल ह�नुपन� �.

२१,३०९

४२ िबलभरपाई नभएकोः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १० मा सरकारी रकमको खच� ले� नु अिघ �य�तो रकम खच� गन�
वा भु�ानी िदन आव� यक िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल� न भए नभएको तथा संल� न कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन�
�यव�था छ । यस गाउँपा�लकाले िन� न संघसं�था र फम�लाई िबलभरपाई िवना र फोटोकपी िवल पेश गरी � ५३९२२७ भु�ानी गरेको छ ।फोटोकिप िबललाई
बा�तिवक िवल मा� न स�ने आधार नदे�खएकोले स� कल िबल र िबल भरपाई पेश गनु� पन� अ�यथा िवल भरपाई िबना खच� लेखेको रकम असूल ह�नु पन� �

५३९,२२७
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गाउँपा�लका पँूजीगत कैिफयत

गो भौनं र िमित �य��/संघ/सं�था/फम�को नाम कामको िववरण भू�ानी
रकम

१७६।०७७।
१२।२४

राइटे स� चार के�� �ा.ली. डकुमे�ट� ी िनमा�ण ९८५०० दता� �माण प�, कर चु�ा र �याट दता� लगायतको कागज
प� नभएको

२४७।०७८।१।
२८

र� न �योित िन� न मा�यिमक
िव�ालय

िब�ालय शैि�क पूवा�धार
िवकास

३९४१२७ िवल भरपाई नभएको

२९७।०७८।२।
७

कृत� इ�टर �ाइजेज हेटौडा मसल�द ३६४०० फोटकपी िवल

ज�मा � ५२९०२७

�कोप �यव�थापन कोष

२३।०७८।३।
२८

ब.ज.अ. �ी �णय कुमार
उपा�य

बैठक भ�ा ५१०० भ�ा बुझेको भपा�ई नभएको

िश.अ. �ी सूय� वहादरु �थ� बैठक भ�ा ५१०० भ�ा बुझेको भपा�ई नभएको

ज�मा � १०२००

कुल ज�मा(क+ख) � ५३९२२७

४३ िबभागीय �वीकृित वेगर काया� गरेकोः 
यस गाउँपा�लकामा नदी ज�य पदाथ� उ�खनन �िव�ध अ�ययन तथा �ितवेदनको लािग िदनेश ह� ँमागाईलाई काम स�प� न गरी � २९७००० भु�ानी गरेको
दे�ख�छ । सो िदनेश ह� ँमागाई भ� ने �यि� िडिभजन वन काया�लय रा� ती मकवानपुरको सहायक वन अ�धकृत पदमा काय�रत रहेको भ� ने िडिभजन वन काया�लय

२९७,०००
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रा� तीको लेखापरी�णमा अवगत भएकोले आ�नो पदलाई खुलासा नगरी गाउँपा�लका कामको स�प� न गरी भु�ानी समेत भएको दे�ख�छ । �देश सेवामा काय�रत
रहेको �य��ले िवभागीय �वीकृत न�लई कामकारवाही गन� गराउन ह�दनै । सो स�व�धमा छानिवन गरी पूण�का�लन समय काय�रत रहेको कम�चारीले �वीकृती वेगर
सोही समयमा �यि�गत तवरले परामश�सेवा िदई भु�ानी �लएकोले स�व��धत �यि�बाट असूल ह�नु पन� �

४४ उपभो�ा सिमितः 
लागत सहभािगताः गाउँपा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता
िदनुपन�, नगद सहभािगता तोिकएको अव�थामा सहभािगता वापतको रकम स�ब��धत �थानीयतहको खातामा दा�खला गरी सो को भौचर �ा� त भएपिछ मा�
उपभो�ा सिमितसँग योजना स�झौता गनु� पद�छ।तर गाउँपा�लकाले लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन।अतःनगद लागत
सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनु पद�छ।

उपभो�ा सिमितः गाउँपा�लकाले उपभो�ा सिमितबाट गराएका ९० योजना म�ये २५ योजनाको लेखापरी�णको �ममा छनौट गरी परी�ण गदा� साब�जिनक
खरीद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उ�ेख भएका िवषय �प� ट नगरेको, साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ िवपरीत जिटल �ािव�धक प�
समावेश ह�ने काय� समेत उपभो�ा सिमित माफ� त गराउने गरेको, योजनाको भु�ानीमा संल� गरीएका अ�धकांश िवल भरपाई �मािणत नगरेको, िववरण पूण� �पमा
नभरीएको, सिह छाप नभएको अव�था दे�खएको छ ।�य�तै िनयम 115.1 अनुसार गुण�तर परी�ण गन� गराउने, सिमितले गरेका खच�को अनुमोदन गरी
साव�जिनक गन�, सामा�जक परी�ण गन� एवम् िनमा�ण काय�को �थान पिहचान ह�ने गरी �प� ट िववरण रा� ने काय�मा उपभो�ा सिमित गठन प�रचालन र संचालन
काय�िव�ध 2075 अनुसार थप सुधार गनु�पन� दे�खएको छ ।

४५ 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� चा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा
डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभीमेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार
गदा�को समयमा हेभीमेिशन �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।गाउँपा�लका अ�तग�त स� चा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो� नित सँग स�ब��धत योजनाका
उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभीमेिशन �योग गन� गरेको पाइएता पिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको
�सफा�रश गराई गाउँकाय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन।यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन:



https://nams.oag.gov.np47 of 56

काम मेिशन स�झौता रकम मेिशनको र इ�धनको भु�ानी रकम

ए�साटोल राकस चौक�राई स�ु सडक जेसीवी ५५४९७४।९ ५०००५०

सानोडाँडा खक�  धोवीखोला सडक योजना जेसीवी २४८८९७।४२ २४५८७२

पा�े गोकुवा सडक योजना जेसीवी ६६००६१।३९ ६६०६१५

जलुक� मा�थ�ो टोल सडक योजना जेसीवी ३३०६७०।७८ २३४९७५

सुकु भ� �या� आमडाँडा सडक योजना ए�साभेटर (�ेकर ) र ए�साभेटर (बकेट) ६६०५९३ ७४५५७५

४६ सामा�जक सुर�ाः 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा १५(४) मा सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग िनकासा भएको रकम सोही आ�थ�क वष�मा खच�
नभएमा संघीय संिचत कोषमा दा�खला गन� पन� �यव�था रहेको छ । गाउँपालीकाले आ.व. २०७७।७८ मा ३ वटा चौमा�सक सामा�जक सुर�ा काय��म वापतको
रकम �.३८९५१६८४। बैक िनकासा गरेकोमा �. ३८५२२०७४।- मा� िवतरण गरी बाँक� �.४२९६१०। अ��यमा बैक मौ�दातमा रहेको दे�खयो। उ� बाँक�
रकम के���य संिचत खातामा दा�खला गनु� पन� �.

४२९,७१०

४७ चौमा�सक।ल�य �गती। अ�तरीक लेखापरी�ण 

१ चौमा�सक पँूजीगत खच�ः �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७६ को िनयम २६ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा अनुसुिच ३ बमो�जम चौमा�सक
�गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय� ल�य तथा कय��म बमो�जम काय� स�पादन स�प� न गरी कय��म काया��वयन गनु� पन� �यव�था छ।
गाउँपा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पँु�जगत 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।
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बजेट कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�े चौमा�सक

२८४०९६ १९५८३२ २४९७९ ६०५८४ ११०२६८ ४०५०८

खच� �ितशत ६८.९३ ८.७९ २१.३२ ३८.३१ १४.२५

ल�य �गितः गाउँपा�लकाले यसवष� ३३९ र �मागत १ गरी ज�मा ३४० योजना संचालन गरेको �गित पेश गरेको छ सो म�ये यस वष� को ४२ वटा र १ वटा
�मागत गरी ज�मा ४३ योजना ठे� का�ारा र बाँक� यस वष�को २९७ र �मागत शु�य गरी ज�मा २९७ योजना उपभो�ा सिमित माफ� त भएको दे�ख�छ।
गाउँपा�लकाले स� चालन गरेका योजनाको िक�सम, योजना सं�या, उ� योजनाह�को लागत अनुमान आ�थ�क वष� िभ� स�प� न कामको मू�या�न ��थित एवं
स�प� न अव�था र चालु अव�था स�ब�धी िववरण पेश नगरेकोले योजनागत �गित स�ब�धी िव� लेषण गन� सिकएन।अत: छनौट भएका योजनाको िक�सम, सं�या,
लागत अनुमान, स� चा�लत योजना सं�या, स�झौता रकम, स�प� न सं�या, स�प� न रकम, स� चालन ह�न नसकेका योजना र स� चालन ह�न नसकेका योजनाको
बजेट रकम स�ब�धी िववरण अ�ाव�धक गरी योजना स� चालन �ि�या �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

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� त भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ। तर यस गाउँपा�लकाले यस वष�को
आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण बािष�क�पमा नै गराएको छैन।तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई
आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनु पद�छ।

४८ िशष�कगत अिभलेख।परामश�सेवा 
िशष�कगत अिभलेखः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३५(२) मा खच� गन� वा खच�को िनकासा िदने अ�धकार �ा� त अ�धकारीले रकम �वीकृत
बजेट िभ� र स�व��धत खच� िशष�कमा बाँक� रहेको लगायतका कुरा िवचार गरी िनकाशा िदनुपन� र सो अनुसार �े�ता रा� न पन� �यव�था छ । काया�लयले यो वष�
संिघय सशत� अनुदान िशष�कमा कुल िविनयो�जत रकमको िशष�कगत अिभलेख नराखी, िश�ा, मिहला, कृिष, पशु र वन तथा वातावरणको एकमु� ठ अिभलेख
रा� नुले िविनयोजन अनुसार िनकाशा भयो भिन एिकन गन� आधार भएन । बसा��तमा संिघय सशत� तफ�  िनकासा भएको म�ये कुन िशष�कको के कित रकम िफता�
भयो एिकन गन� सिकएन । िशष�कगत अिभलेख राखी �े�ता �यव��थत गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।
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परामश� सेवा– साव�जिनक ख�रद िनयमावली, िनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आव�यक पन� काय� अनुसार
परामश�सेवाको लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को मा�यमले ख�रद गनु�पन� �यव�था छ।यस वष� गाउँपा�लकाले देहाय अनुसारका परामश� सेवाको ख�रद माग
गदा� �ित�पधा� नगराई सोभै ख�रद गरी �.३७९५७५० खच� लेखेका छन्।गाउँपा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा दीध�कालीन पँुजी िनमा�ण ह�ने मागमा
आधा�रत आयोजनाको छनौट भएपिछ लाभ लागत यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�को लािग �ित�पधा�को मा�यमले परामश� सेवा ख�रद गनु�
पन�मा सो गरेको दे�खएन।
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काय��मको नाम परामश�दाता �वीकृतबजेट खच� रकम

खानेपानी योजना �सुन इ�टरनेशनल ८०००० ८००००

राउते सानुखोल द�ुसीखक�  सडक िड. िप. आर �ज क�स��ट� �ाली ४९६१४३ ४९६१४३

कानून काय�िव�ध िनमा�ण तथा िनद�िशका काय�िव�ध मापद�ड
िनमा�ण

नेपालइ��जयरी� �रसच� ए�ड एड िमिन �ट� ेटीय
क�स�टे�सी से�टर �ाली

४९७००० ४९७०००

वातावरणीय कानूनह�को म�यौदा तयारी तथा ��तुती �ुप अफ क�स�� या�टस् २९६९९९ २९६९९९

नदीज�य पदाथ� उ�खनन �िव�ध अ�यायन तथा �ितवेदन �ी िदनेश ह� ँमागाई २९७००० २९७०००

स�ेछोई�ल� बौ� गु�वा कैलाश ५को िब�तृत सभ� िडजाइन
इ�� टमेट काय�को िडिपआर

एन िप इ��जिनय�र� क�स�टे�सी ए�ड िडजाइनर २९४८७३ २९४८७३

गु� ते� वरी गुफा पय�टन �े� िवकास सजोिनत इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा.�ल. २९९२८० २९९२८०

ड् या��ु� �ल�चे �े� िवकास िडिप आर ३९६५४५ ३९६५४५

सालबास पय�टन �े� िवकास ३९६५४५ ३९६५४५

थु�क�डाँडा पय�टन �े� िवकास ३४४८२० ३४४८२०

घैरा� पय�टन �े� िवकास ३९६५४५ ३९६५४५

ज�मा � ३७९५७५० ३७९५७५०

४९ िबिबध खच�।पँू�जगत बजेट बाट चालू �कृितको खच� 
िविवध खच�ः �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही िमत�ययी त�रकाले िविवध
खच� गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िविवध िशष�कमा � १३५७१५३।०० खच� गरेको छ ।
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पँूजीगत बजेटमा चालु �कृितका खच�ः �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ ले पँूजी सृजना नह�ने खालका िवतरण मूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई
िन��सािहत गद� �थानीयतहले अ�धकतम �ितफल िदने र पँूजीको िनमा�ण ह�ने एवम् उपयोिगता �सज�ना ह�ने गरी योजना छनौट तथा काया��वयन गनु� पन� काय��म
छनौट गरी पँूजीगत शीष�कमा समावेश गनु�पन� �यव�था गरेको छ।तर गाउँपा�लकाले देहाय अनुसारका पँूजी िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा वृि� नगन�
िक�समका खच�लाई िविभ� न संघसं�था, समूह, �लव लगायतलाई काय��म र ��तावको आधारमा पँूजीगतशीष�कबाट � ४७०८६६१ भु�ानी िदएको पाईयो।

िशष�क गो.भौ.नं र िमित भू�ानी पाउने �यि�/ संघ/सं�था र फम� कामको िवबरण भू�ानी भएको
रकम

गाउँपा�लका
पँू�जगत

८१।०७७।१०।४ गौरीशंकर छापाखाना हेटौडा कानून काय�िव�ध तथा ऐन सं�ह छपाई ४३७३१०

८२।०७७।१०।४ �रजाल हाडवयेर फोहोरमैला �यव�थापन सामा�ी खरीद ४८३०७५

८३।०७७।१०।४ गौरीशंकर छापाखाना हेटौडा कानून काय�िव�ध तयारी म�यौदा छपाई ७७०६६

९२।०७७।१०।१४ �यू�जक �ा�ट सेलर �ा�ल िबिभ� न बाजा खरीद १२०३४५

९५।०७७।१०।२१ प�स इ�टर�ाइजेज खेलकुदको सामा�ी खरीद ४८२९६२

२३९।०७८।१।२६ मकववनपुर �ज�ा संघ खेलकुदको सामा�ी ३०००००

११९।०७७।११।
१२

सार��टिफक मेिडकल टे�नोलो�जज
�ा�ल

मावी िव�ान �योगशाला �यव�थापन
खच�

२८०७९०३

ज�मा � ४७०८६६१

५० २०७९-१-५ �धानम��ी रोजगार काय��म।�थािनय पूवा�धार काय��म 

�धानम��ी रोजगार काय��मः �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका २०७६ अनुसार �धानम��ी रोजगार काय��मको मू�य उ�े�य मुलक िभ�
रोजगारका �या� त अवसर �सज�ना गरी उपल�ध बेरोजगार जनशि�को लगत तयार गरी आ�थ�क िवकासमा योगदान पुर् याउने सुिन�� चतता गरी सामा�जक
सुर�ाको �यव�था गनु� रहेको छ ।काय�िव�ध अनुसार बेरोजगार यवुाको लगत तयार गरी उिनह�लाई रोजगारको अवसर �दान गरी उनीह�को आ�थ�क िवकासमा
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सहयोग पुर् याउने योजना संचालन गनु�पन�मा सो अनुसार संचालन भएको दे�खदनै। तसथ�ः काय��मको मुल ल�य तथा उ�े� य अनुसार आ�थ�क िवकासमा
योगदान पु�े गरी काय��म संचालन गनु� पद�छ ।�थानीयतहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामूदाियक पूवा�धारह�को
िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स� चालनमा रहेकोछ ।यस काय��म अ�तग�त
�थानीयतह िभ�का वडाह�मा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, �ित�ालय िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स� चालन गरी यस वष� ५८८ जना लाई रोजगारी
उपल�ध गराई � ८८८७८७८ खच� गरेको छ।लि�त वग� लाई १५ िदन दे�ख ४८ िदन स�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच�
समेत खच� लेखेका छन्।उ� खच� वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भएता पिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी �सज�ना भएको
दे�खंदनै।
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�.स आयोजनाको नाम िविनयो�जत बजेट भु�ानी रकम संल� न कामदार िव��य �गित भौितक �गित

�ितशत �ितशत

1. मुलखोला दोभान जलुके �संचाई ५१९२०० ५०८७६६ ४० जना ९८ ९०

2. खानीखोला �संचाई योजना ३८७०० ३७९९९८ ३२ जना ९७.९८ ९५

3. कैलाश २ का सडकह� मम�त ५१९२०० ५०८७४५ ४५ जना ९७.९८ ९५

4. बालुवा भ��याङ बैकु�ड सडक नाला ३८७८०० ३७९९९८ २१ जना ९७.९८ ९४

5. �याजुक �रजालबारी सडक मम�त ५१९२०० ५०८८०७ २० जना ९८ ९६

6. जाँते सडक मम�त तथा िव�तार ३८७८०० ३७९९६७ १५ जना ९७.९८ ९५

7. च�पाखानी देउराली लावती गोरेटो बाटो ३८७८०० ३८००२४ २६ जना ९८ ९६

8. टकुवा घैयाखो�रया पोटवा� सो�ल� सडक ५१९२०० ५०८८१२ २१ जना ९८ ९६

9. बाँसखोला �संचाई योजना ३८७८०० ३७९९९३ २० जना ९७.९८ ९६

10. डाडाँबास बा�े कृिष सडक ५१९२०० ५०८७१३ २० जना ९७.९८ ९६

11. िवता� ठुलोचौर सडक र खा�टेखोला संुगुरे �संचाई ५१९२०० ५०८७५५ ४८ जना ९७.९८ ९५

12. राउते सानोलेक सडक मम�त ३८७८०० ३८००३९ २० जना ९८ ९५

13. रतुवा ता�ला� सडक मम�त ३८७८०० ३७९९९८ २५ जना ९७.९८ ९२

14. वडा नं. ७ का सडकह� मम�त ५१९२०० ५०८७५५ ३३ जना ९८ ९०

15. रा�चुराङ द�ुलुङ गोरेटो बाटो ५१९२०० ५०८७५५ ३८ जना ९८ ९०
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16. आङती �सरान दमार �ामीण सडक ३८७८०० ३७९९१० २९ जना ९७.९६ ९०

17. नामटार खेलकुद मैदान मम�त ३८७८०० ३८०२९० २७ जना ९८.०६ ९५

18. बरेटारआ�बोटे प�थेडाडाँ कृिष सडक �तरउ� नती ५१९२०० ५०८७६० ३३ जना ९७.९८ ९०

19. दवुोखोलाखोलाबारी बटेचौर र छितवन �संचाई ५१९२०० ५०८७५५ ४२ जना ९८ ९५

20. दवुोखोला चौक�ढाप �संचाई योजना ३८७८०० ३७९९९८ ३३ जना ९७.९८ ९०

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मः �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (संचालन काय�िव�ध) िनयमावली २०७६ को बुदा नं. ६(घ) िनद�शक
सिमितले छनौट गरेका आयोजना �वीकृतीका लािग �थानीय तहमा लेखी पठाउने र �थानीय तहको �वीकृती प� चात योजना संचालन गनु�पन� �यव�था रहेको
दे�ख�छ । यस काय��म अ�तग�त िनद�शक सिमितले सोझै योजना पठाएको दे�ख�छ ।जसले गदा� �थानीय आव�यकताको स�वोधन नह�ने ह� ँदा गाँउपा�लकाले
य�ता आयोजना संचालन गदा� िनयमानुसार �कृया अवल�वन गरी �भावकारी योजना छनौट गरी काया��वयन गनु� पन� दे�ख�छ ।

५१ क��ट�जे�सी खच�।गत वष�को दािय�व 

क��ट�जे�सी खच�ः यस गाउँपा�लकाले हरेक योजनामा ३ �ितशतका दरले क��ट�जे�सी क�ा गरी एकमु� ट �पमा खच� गन� गरेको दे�खयो।योजनाको लगत र
क�टे�जे�सीको खाता नराखेको कारणले क��ट�जे�सीको रकम यिकन ह�न सकेन । क��ट�जे�सीको खच� �प� ट ह�ने गरी अिभलेख रा� नु पद�छ । साथै
क��ट�जे�सी खच�लाई �यव��थत गन� िनद�िशका तयार गरी लागू गनु� पद�छ ।
गत बष�को दािय�व – आ�थ�क काय� िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१३) बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा� ने गरी खच� गन�
नह�ने र खच� भएको अब�थामा काया�लय �मुख र स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �ावण ७ गते िभ� भु�ानी बाँक�को िबबरण �माणीत गरी
रा� न पन� �यब�था छ । यस गाउँपा�लकाले २०७६।७७ मा बोका खरीदको रकम िविभ� न कृिष बा�ा फम�ह� लाई � २७९९२७० भु�ानी िदन बाँक� रहेको
िबबरण राखी िमित २०७७।०५।१५ गते यस गाउँपा�लकाको अ�य� �ी टंक वहादरु मु�ानको अ�य�तामा गाउँकाय�पा�लकाको वठैक वसी गत वष� काय�स�प� न
भएका तर भु�ानी ह�न वाँक� रहेकालाई यस आ�थ�क वष� ०७७।७८ मा पँूजीगत िशष�कमा काय��म राखी यो बष� भु�ानी गरेको दे�ख�छ। बािष�क बजेटले नखा�ने
गरी योजना एवं काय��मको लािग स�झौता गरेको कारण िनकै ठुलो रकम भु�ानी िदन बाँक� रहेको दे�खएकोले बािष�क बजेटले बह�बष�य काय��म �वीकृत गरेको
अब�थामा बाहेक यस �कारको दािय�व �सजना� ह�ने गरी खच� नह�ने �यब�था िमलाउनु पद�छ।

५२ बीउ पँुजीः 
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�थानीय तहवाट काया��वयन ग�रने �वा��य तथा जनसं�या स�व��ध काय��मह�का लािग सं�ालन माग�दश�न पु��तकाको काय��म नं. ६.१७ अनुसार िकशोरी
मिहनावारी �वा��य �यव�थापनको लािग �कुलमा सेनेटरी �याड िवतरण काय��म अनुसार िविनयोजना भएको रकम �. ४००००। लाई िबउ पँुजीको �पमा �योग
गरी सोही बमो�जम कोष खडा गरी सोही कोषवाट आव�यक प�रमाणमा सामा�ी ख�रद गरी िबतरण �कृया अवल�वन गनु� पन� दे�ख�छ। गाउँपा�लकाले कोष खडा
नगरी िविनयोजन रकमबाट �सधै �याड ख�रद गरी खच� लेखेको छ। अतः िनयमानुसार कोष खडा गरी खच� गनु�पद�छ।

५३ मौरी पकेट �े�ः 
कैलास गाउँपा�लका आ.व. २०७७।७८ मा �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना काय��म (५० �ितशत अनुदान) अ�तग�त वडा नं ३ कैलासमा मौरी
पकेट �े� स�ालन गन� �.१२००००० वजेट िविनयोजन गरेको दे�खयो। सो काय�का लािग �. २३२५०००। को लागत तयार गरी डाँफे कृषक समूह (दता� नं.

६१२९५१७५८) सँग िमित २०७८।१।१४ मा स�झौता गरेको दे�खयो। उ� समूहले आधुिनक मौरी पालन प�रयोजना स�प� गरी �. २३१७९७०। को िबल
भपा�ई पेश गरेको दे�खएकोले स�झौता बमो�जम अनुदान�ाहीलाई ५० �ितशत रकम संघीय सशत� चालु िशष�क वाट �. ११९२९६९। मा कर कटाई खुद �
११५२६९६।४६ भु�ानी गरेको दे�खयो। कृषक समूहले Mountain Bee Concern lalitpur 24 Dhapakhel ३० घार एिपस मे�लफेरा र घार एिपस सेरेना
जातका मौरी ख�रद गरी �याएकोमा एिपस मे�लफेरा जातका मौरी यस ठाउँको लािग उपय�ु नभएको पाईएको छ। कुनै पिन प�रयोजनामा लगानी गन� पुव� �यसको
स�भा�यताको वृहत अ�यायन गरेर मा� लगानी गन� उपय�ु ह��छ।

५४ ४८० २०७८-२-६ वढी भू�ानीः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावी, २०७७ को िनयम ३९को उपदफा १० मा सरकारी रकम खच� गदा� खच�को िवल भरपाई सिहतको लेखा
रा� नु पन� र कुनै रकमको भू�ानी िददा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपालीकाको सुिवधा स�व�धी प�र�छेद -६ अनुसार �मुख �शासिकय
अ�धकृतलाई संचार सुिवधा वापत मासीक � २००० का दरले १२ मिहनाको �.२४०००। भू�ानी िदनु पन�मा �.३६५००।– भू�ानी िदएको छ । वढी भू�ानी
भएको रकम � १२५००।०० असूल ह�नुपन� �

१२,५००

५५ २२३ २०७८-१-२४ िवल भरपाईः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावी, २०७७ को िनयम ३९को उपदफा १० मा सरकारी रकम खच� गदा� खच�को िवल भरपाई सिहतको लेखा
रा� नु पन� र कुनै रकमको भू�ानी िददा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ ।गाउँपालीकाले �भात प��लकेशन �ा.�ल.लाई सूचना �काशन गरे वापत �.

६८०००। खच� लेखेको छ । उ� प��लकेशन �ा.�ल.ले रकम वु�झ�लएको भरपाई संल� नदे�खएकोले उ� रकम वुझेको भरपाई पेश ह�नु पन� अ�यथा असूल ह�नु
पन� �

६८,०००

५६ 476 २०७८-२-१५ गाडी भाडाः ३८,७००
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावी, २०७७ को िनयम ३९ अनुसार खच� गन� वा खच�को िनकासा िदने अ�धकार �ा� अ�धकारीले खच� गन� र
खच� गन� िनकासा िदन रकम �वीकृत बजेट िभ� र स�ब��धत खच� शीष�कमा पद�छ र खच� गन� बाँक� छ भने मा� िदन सिकने �यव�था छ। गाउँपालीकाले
िनषधा�ाको समयमा िमित २०७८।१।२ दे�ख २०७८।१।३१, िमित २०७८।२।२ र २०७८।२।१४ मा कम�चारीह�लाई �याउने र पुर् याउने भनी गाडी भाडा
�.३८७००। खच� लेखेको छ । गाडी कुन �थान दे�ख कुन �थान स�म चलेको, गाडी संचालन गन� गाडी धनीसँग ग�रएको स�झौता समेत भएको नदे�खएकोले
िनयम िवपरीत गरीएको असुल ह�नुपन� �. ३८७००।–

५७ अनुगमन तथा स�परी�ण
बे�जु अनुगमन तथा स�परी�ण : यस पा�लकाको बे�जु स�परी�ण तथा अनुगमनको ��थित देहाय अनुसार छ ।

गत बषा��तको
बाक� बे�जु

यस वष�
स�परी�ण
भएको

गत बष�को
बाक� बे�जु

स�प�र�णवाट
कायम बे�जु

यस बष�को
बे�जु

हाल स�मको
बे�जु

५७२३९ ७२८ ५६५११ ० ४६४०२ १०२९१३

क। स�प�र�ण भएको िबवरण

आ.व. बे�जु
दफा

बे�जुको छोटकरी
�यहोरा

स�परी�णको �यहोरा रकम

२०७६।७६ ४९ जो�खम भ�ा वढी
भू�ानी भएको

दा�खला भएको �माण पेश
ह�न आएको

२७�१९३।६६

२०७�।७६ �० अि�म कर रकम क�ी
गरेको

दा�खला भएको �माण पेश
ह�न आएको

४�२�९�।२

ज�मा ७२७७��।�६


