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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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    प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

      (गण्डकी प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. 99 तमतिाः २०७९।३।25 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

लोमान्थाङ गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
मसु्िाङ । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले लोमान्थाङ 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. लेखापरीक्षणबाट रू.1 करोड १ लाख ९५ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू. 88 लाख ६५ हजार फस्र्ौट भई बाँकी बेरुजू 
असलु गनुापने रू २९ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. 4 लाख 87 हजार, र तनर्तमि गनुापने रू. 8 लाख 14 हजार रहेको छ 
।पातलकाको गिवषा रु. १ करोड २२ लाख ८९ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म 
भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.57 लाख 51 हजार रहेको छ । बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न 
छ । 

३. 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 सम्प्ररे्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनेु कुनै 
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 ्भन्न े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 हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न े
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 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 सक्ने 
तनर्िििा भने हुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु 
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 
 
  

           (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

लोमान्थाङ 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 

 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

51 15 10195 0 11 8865 51 4 1330 29 814 487 0 0 130१ 0 

                                      
 

 

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 

मसु्िाङ 12289 0 7868 4421 0 1330 5751 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : लोम�थाङ गाउँपा�लका, मु�ताङ , लोमनथांग गाउँपा�लका , मु�ताङ

काया�लय �मुख buddhiram upadhyay २०७८-१२-१६ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख ujwal chapain २०७६-८-२७

बे�जु रकम १,३३०,०८१

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ११,७९,१५,१७०.३७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान १६,७०,८२,२९० चालु खच� ११,१२,४७,८०८.९६

�देश सरकारबाट अनुदान २,७२,४५,००० पँूजीगत खच� ९,९६,६६,५८१

राज�व बाँडफाँट ३,१३,६०,११७.५७ िव�ीय/अ�य �यव�था ४,८९,९७,७५०.१३

आ�त�रक आय १४,०४,२६७.२१

अ�य आय ३,१२,९६,९८५.५९

कुल आय २५,८३,८८,६६०.३७ कुल खच� २५,९९,१२,१४०.०९

बाँक� मौ�दात ११,६३,९१,६९०.६५
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१ प�रचय
प�रचय – �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र
�थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस
गाउँपा�लका अ�तग�त 5 वडा, 23 सभा सद�य, 727 वग� िकलोिमटर �े�फल तथा 1 हजार 995 जनसं�या रहेको छ ।

�स.नं. आय �स.नं. �यय
�ववरण रकम �ववरण रकम

१ गतवष�को िज�मेवार� १ संघीय समानीकरण अनुदान
क. �थानीय संिचतकोष खाता ७७०८२९२७.०५ क. चाल ु ३३१०१२२४.१६

ख. चाल ुखच� खाता २४६९९४५७.५५ ख. पूंजीगत १०३४९९९८.६१

ग. पूँजीगत खच� खाता ८७२२६८१.८० २ संघीय सशत� अनुदान

घ. �थानीय तह धरौट� खाता 534756.00 क. चाल ु ४४०३३४६३.८0

ङ. �कोप �यव�थापन कोष खाता ६८७५३४७.९७ ख. पूंजीगत ९४३३१४७.४५

२ राज�व आय ३ संघीय समपरुक अनुदान ४०६०६३५.00

क. आ�त�रक राज�व १४०४२६७.२१ ४ आ�त�रक �ोत

ख. संघीय राज�व वांडफाड २९५२४५१८.५७ क. चाल ु ३३९२११२१.00

ग. �देश राज�व वांडफांड १८३५५९९.०० ख. पूंजीगत ४६५२६७२५.१६

३ संघीय सरकारबाट ह�ता�तरण ५ संघीय राज�व वाँडफाँड

क. �व�ीय समानीकरण अनुदान ६६००००००.00 क. चाल ु १९२०००.00

ख. सशत� अनुदान ८६६८२२९०.00 ख. पूंजीगत २२९६५९६०.६५

ग. समपरुक अनुदान १४४०००००.00 ६ �देश राज�व वांडफांड पूँजीगत 1209000.00

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�स.नं. आय �स.नं. �यय
�ववरण रकम �ववरण रकम

४ �देश सरकारबाट ह�ता�तरण ७ �देश �व�ीय समा�नकरण पूँजीगत 9181749.13

क. �व�ीय समानीकरण अनुदान १२२४५०००.00 ८ �देश समपूरक अनुदान ४३८२९८०.८६

ख. समपूरक अनुदान 5000000.00 ९ �देश सशत� अनुदान १०००००००.00

ग. सशत� अनुदान १०००००००.00 १० अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण

५ अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण क. सामािजक सरु�ा 8995400.00

क. सामािजक सरु�ा 8995400.00 ख. �थानीय पूवा�धार �वकास साझेदार� 6741367.77

ख. �थानीय पूवा�धार �वकास साझेदार� 6741367.77 ग. सामािजक �वकास म��ालय 1869330.00

ग. सामािजक �वकास म��ालय 1869330.00 घ. एक�कृत �वा��य पूवा�धार �वकास
काय��म

7000000.00

घ. एक�कृत �वा��य पूवा�धार �वकास
काय��म

7000000.00 ११ धरौट� �फता� 2087756.00

6 काय�संचालन कोष 12 काय�संचालन कोष

क. �कोप �यव�थापन कोष १०४३७४७.00 क. �कोप �यव�थापन कोष १९१८५३३.५0

ख. �व�वध खच� खाता १९४१७४७.00 ख. �व�वध खच� खाता १९४१७४७.00

ग. ल��गक �हंसा �नवारण कोष 100000.00 १3 मौ�दात रकम (�े�ता अनुसार)

७ धरौट� �ा�ी 3515393.82 क. चाल ुखच� खाता 575356.69

८ अ�य �ा�ी ९००००.00 ख. पूंजीगत खच� खाता 20582040.37

ग. �थानीय तह संिचतकोष खाता ८७१४१३३८.३0

घ. धरौट� खाता १९६२३९३.८२

ङ. �कोप �यव�थापन कोष खाता ६०००५६१.४७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�स.नं. आय �स.नं. �यय
�ववरण रकम �ववरण रकम

च. ल��गक �हंसा �नवारण कोष खाता 100000.00

छ. पूँजीगत खच� खाता (नेपाल ब�क) ३००००.00

ज�मा 376303830.74 ज�मा 376303830.74

२ िव��य िववरण 

िव�ीय िववरण - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी
�यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली (शु�)बाट �ा� ह�ने
म.ले.प. फा.नं. 272 को ढाँचामा िव�ीय �ितवेदन तयार गनु�पद�छ । पा�लकाले िव�ीय �ितवेदन तयार गदा� �थानीय साझेदारी िवकास काय��म, सामा�जक सुर�ा, एक�कृत
�वा��य पूवा�धार िवकास लगायतका काय��ममा भएका कारोबार शु� �णालीमा समावेश गरेको पाइएन । पा�लकाले आ�थ�क कारोबार गदा� शु� �णालीलाई पूण��पमा
अवल�बन गरी तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

३ बैक िहसाव िमलान 

बैक िहसाब िमलान – �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको
�सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय
तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरेको पाइएन । जसको कारण िन�नानुसार मौ�दातमा फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब
िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनुपन� दे�ख�छ ।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� फरक

1. आ�त�रक राज�व खाता ०.०० १२६५९५५.२१ १२६५९५५.२१

2. बाँडफाँडबाट �ा� राज�व खाता ०.०० ३१३६०११५.०४ ३१३६०११५.०४

3.

�म भौचर
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आ�त�रक अनुदान खाता ०.०० ५१६७४९५०.०० ५१६७४९५०.००

4. चालू खच� खाता- जोर वष� ५७५३५६.६९ ३१९५२६१.०० २६१९९०४.३१

5. पँुजीगत खच� खाता- जोर वष� २०५८२०४०.३७ २४७२३९२७.२३ ४१४१८८६.८६

6. पँुजीगत खच� खाता (नेपाल ब�क) ३००००.०० ३००००.०० ०.००

7. �थानीय तह धरौटी खाता १९६२३९३.८२ ७२३७६७.७३ -१२३८६२६.०९

8. �थानीय तह स��त कोष खाता ८७१४१३३८.३० २७२३३१८.०५ -८४४१८०२०.२५

9. �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष खाता ६०००५६१.४७ ६०२२७९४.४७ २२२३३.००

10. ल�िगक िहंसा िनवारण कोष खाता १०००००.०० १०००००.०० ०.००

ज�मा 116391690.65 १२१८२००८८.७३ ५४२८३९८.08

४ �ज�मेवारी सारेकाे 
�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी यिकन गनु�पद�छ । �थानीय तहको आ.व.

2076/77 को लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �. 117935469.27 मौ�दात कायम भएकोमा यो वष�को शु�मा �. 117915170.37 �ज�मेवारी सारेको
दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. 20298.90 घटी �ज�मेवारी सारेको �. 20298

(यस काया�लयको िनण�यानुसार �ित�याबाट बे�जु रकम फ�यौट ग�रएको )

५ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र
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�यव�थापन गनु�पन� सो 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�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन । • �थानीय सरकार
स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाएको पाईएन । •
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका,
काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म ३ ऐन, ४ िनयमावली, ११ काय�िव�ध र १ न�स� समेत १९ कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा
�याएको छ। • अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन । • साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको
पाईएन । • सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन। • तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी तलब भ�ा भु�ानी िदएको । • क��ट�जे�सी रकम खच� गन� काय�िव�ध तयार नगरेको । •
�थम चौमा�सक अव�ध िभ� ठे�का स�झौता भएको पाईएन । • �. १० लाख भ�दा बढीको कितपय िनमा�ण काय�को बीमा नगराएको । • डोर हा�जरमा काम गन� कामदारको
प�रचय खु�ने कागजात संल� रा�नुपन� । • कितपय पुरानो सामनको मु�य नखुलेको । • इ�धन खच�को लगबुन नराखेको । • सवारी साधन मम�त खच�को अिभलेख नराखेको
। • मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदएको तथा इ
टीिडएस गरेको पाइएन। • धरौटीको �यि�गत खाता तयार नपारेको । • िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू 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��यवयन 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 । • िव�ालयगत
िनकासा अिभलेख खाता नराखेको । • �थािनय 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� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन । •

पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�ाव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो । • वडा
काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�ाव�धक गरेको पाईएन । • �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए
अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन । • �मण अिभलेख खाता नराखेको एवं �मण �ितवेदन �लने गरेको पाइएन। • कितपय �मण
आदेशमा वा�तिवक उ�े�य नलेखी काया�लय स�ब�धी काम उ�ेख गन� गरेको • कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा
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�सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन । •
ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन। • �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त
काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन । • पा�लकाले आयोजना काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत
सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो नगरेको र लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन । • स�ा�लत योजनाको सूचना
पाटीमा आय-�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र
साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांश पालना भएको पाईएन। • वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।
शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ै फोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन । • काया�लयको �वीकृत दरब�दीअनुसार
जनशि� �यव�थापनका लािग स�ब��धत िनकायमा सम�वय गनु� पद�छ। • संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 2073।12।25 को प�रप� अनुसार यस
पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको नाममा रहेका पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण
�णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

६ �थानीय सरकार स�ालन ए◌ेन २०७४ 

�थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त
स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरी अिभलेख राखेको पाइएन । अतः आ�नो
�े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गरी अिभलेख रा�नुपद�छ ।

७ बजेट पेश पा�रत र अ��तयारी 
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 पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा
सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय
तहमा उपा�य�ले २०७७।3।10 गते �. 21 करोड 55 लाख 90 हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।3।10 मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका
�मुखले २०७७।3।15 मा �. 215766000.00 र िमित 2077/10/15 मा पुनः थप समेत गरी �. 32 करोड 67 लाख 4 हजारको खच� गन� अ��तयारी �मुख �शासक�य
अ�धकृतलाई �दान गरेको दे�ख�छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ .
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८ अवकाश काेष 

अवकाश कोष – �थानीय सरकार स�ालन 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 । पा�लकाले हालस�म ऐनको �यव�था बमो�जम
अवकाश कोषको �थापना गरेको छैन । पा�लकाले अवकाश कोषको �थापना गरी भावी दािय�व भु�ानी सहजतालाई सुिन��चत गनु�पद�छ ।

९ चाैमा�सक पँूजीगत खच� 
चौमा�सक पँूजीगत खच�ः पा�लकाले �वीकृत बजेट तथा काय��म अनुसार तोकेको अव�धमा काय��म काय��वयन गरी काय� स�प� न गनु�पद�छ । काया�लयले उपल�ध गराएको
िववरण अनुसार चौमा�सक पँुजीगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था
अनु�प अ��तम चौमा�सकमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

िविभ� 118110 21872 12862 833७6 72747

खच� �ितशत 100 18.52 10.89 70.59 61.59
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१० �े�गत बजेट र खच� 
�े�गत बजेट र खच� - �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको
२०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।
समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ । 

मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� �ितशत

आ�थ�क िवकास ६,७९,६१,४८७ ५,२७,९८,८९४.४७ ७७.६९

सामा�जक �े� ९,२६,२२,९४५ ५,२५,७०,२६२.१४ ५६.७६

पूवा�धार िवकास �े� ९,७१,९६,००३ ५,३९,११,६६३.३० ५५.४७

सुशासन तथा अ�तरस�ब�धीत �े� ३७,७५,००० १६,२९,२४० ४३.१६

काय� स�ालन तथा �शासिनक ८,२२,३८,६८१ ६,८४,४७,९४५.९१ ८३.२३

ज�मा ३४,३७,९४,११६ २२,९३,५८,००५.८२ ६६.७१
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११ खच� िव�लेषण 

खच� िव�लेषण – पा�लकाले यसवष� आ�त�रक आयबाट �. १४०४२६७.२१ राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �. 225687407.57 समेत �. 227091674.78 आ�दानी
गरेकोमा चालु तफ�  �. १११२४७८०८.९६ पँू�जगत तफ�  �. ११८११०१९६.८६ समेत �. २२९३५८००५.८२ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा
0.61 �ितशत रहेको छ । यसवष� पदा�धकारी सुिवधामा �. ५५४२५६०.00 खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको ३९४.६९ �ितशत रहेको छ। पा�लकालाई �ा� भएको
सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट 48.99 �ितशत चालु र 52.01 �ितशतमा� पँुजीगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िवकास िनमा�ण
काय�मा �योजनमा �यून खच� गरेको, �शासिनक �योजनमा बढी खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा
िवकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन गरीनुपद�छ ।

१२ �याियक सिमित 

�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 । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार यस वष� �याियक
सिमितमा कुनै उजूरी परेको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१३ याेजना र काया��वयन 

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

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना 1 67200

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना 11 4950993

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना 21 16992835

४ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना 18 37722800

५ ५० लाख भ�दा माथीका 0 0

ज�मा 51 59733828

१४ साव�जिनक प�र�ण 

साव�जिनक परी�णः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाइ दीगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक
परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाइ गनु�पन� �यव�था छ । तर गाउँपा�लकाले सो अनु�पको साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाइ गरेको दे�खएन ।

�म भौचर
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१५ खाना तथा िविवध खच� 
खाना तथा िविवध खच� – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा
िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  �. 887815.00 खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

१६ खच� िव�लेषण 

खच� िव�लेषण – पा�लकाले यसवष� आ�त�रक आयबाट �. १४०४२६७.२१ राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �. 225687407.57 समेत �. 227091674.78 आ�दानी
गरेकोमा चालु तफ�  �. १११२४७८०८.९६ पँू�जगत तफ�  �. ११८११०१९६.८६ समेत �. २२९३५८००५.८२ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा
0.61 �ितशत रहेको छ । यसवष� पदा�धकारी सुिवधामा �. ५५४२५६०.00 खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको ३९४.६९ �ितशत रहेको छ। पा�लकालाई �ा� भएको
सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट 48.99 �ितशत चालु र 52.01 �ितशतमा� पँुजीगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िवकास िनमा�ण
काय�मा �योजनमा �यून खच� गरेको, �शासिनक �योजनमा बढी खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा
िवकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन गरीनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
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१७ कर तथा शु�क असुली 
कर तथा शु�क असुलीः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा बहाल कर, �यवसाय कर र
बहाल िवटौरी शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । उि��खत शीष�कमा गाउँपा�लकाले आय अनुमान नगरेको र यो वष� ज�मा आ�त�रक आ�दानी �. 1404267.21 देखाएको
छ । उ� आ�दानी पुि� ह�ने नगदी र�सद िनय��ण खाता, आय अिभलेख खाता र दा�खला समेत �प� दे�खने अिभलेख गाउँपा�लकाले राखेको छैन । जसले गदा� यो वष�
देखाइएको आ�त�रक आय यथाथ�ता यिकन ह�न सकेन ।
यसैगरी गाउँपा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी रहेकोले उ�े�खत असुली
यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायरामा �याउनु पद�छ । 

आ�दानी शीष�क अनुमान असुली रकम असुली �ितशत

भुिमकर/मालपोत १९०००० ५०७९३९ 267.34

घरवहाल कर ३०००० २७००६८.२१ 900.23

अ�य कर ६०००० ५३८०६१ 896.77

�सफा�रश द�तुर १००००० ८१३४९ 81.35

�यि�गत घटना दता� द�तुर २०००० ६८५० 34.25

ज�मा 400000 1404267.21 351.07

�म भौचर
न�बर

भौचर
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िबषय बे�जु रकम
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१८ र�सद िनय��ण खाता 
र�सद िनय��ण खाता - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार �थानीय तहले आ�त�रक आ�दानी ह�ने रकमह�को नगदी र�सद क�ी गरी �यसलाई दिैनक आ�दानी
िकताबमा �िव� गरी तोिकएको समयमा बै� दा�खला गनु�पद�छ । काया�लयले राज�व असूलीमा �योग ह�ने र�सद को छपाई एवं गत िवगतको बाँक� र यो वष� खच� भई आगामी
वष�को लािग �ज�मेवारी सारेको तथा वडाह�मा पठाएको र�सदको आ�दानी खच� (उपयोग) खु�ने अिभलेख र�सद िनय��ण खाता अ�ाव�धक नगरेकोले राज�व असूलीमा
�योग ह�ने र�सद उपयु�� ढ�वाट �योग भएको छ भ� सिकने आधार भएन । आ�दानी ज�तो संवेदनिशल िवषयमा ग��भर भई र�सदको �योगलाई �यव��थत बनाइनुपद�छ ।

१९ रकम िढला दा�खला गन� । 
रकम िढला दा�खला गन� - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७७ को दफा २७(१) बमो�जम �च�लत कानून बमो�जम सरकारला◌�इ �ा� ह�ने राज�व
रकम काया�लयमा �ा� भएपिछ सोही िदन र सोही िदन स�भव नभए सोको भो�लप�ट �ज�मेवार �यि�ले राज�वको लेखा राखी बै� दा�खला गनु� पन� �यव�था छ । यस
पा�लका �थानीय तह अ�तरगतका वडाह�ले कितपय मा�सक �पमा र कितपयले वष�मा २/३ प�ट मा� दा�खला गन� गरेकोले समयमै दा�खला गन� तफ�  स�ब��धत प�को
�यान जानु पद�छ ।

२० �यवसाय कर 
�यवसाय कर - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा गाउँपालीकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन�
�यव�था रहेको छ । तर गाउँपा�लकाले �यवसाय कर उठाएको पाइएन । गाँउपा�लका �े� िभ�का �यवसायको अिभलेख रा�ख करको दायरािभ� �याउनु पद�छ।

२१ मनाेर�न कर 
मनोर�न कर - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमो�जम �सनेमा, िभिडयो हल, सां�कृितक �दश�न हल, संगीत, �थयटर मनोर�न �दश�न �थल,

ऐितहा�सक �थलको �वेश शु�कमा कर �लनूपन� �यव�था छ । आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा नगरपा�लकाले य�ता �कारका कूनैपिन कर संकलन गरेको पाईएन । यस
गाँउपालीकाको �े�िभ�बाट उ�नु पन� मनोर�न कर एिकन ग�र असुल गनु�पद�छ ।

२२ कम�चारी करार 
कम�चारी करार – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन
सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ ।
तर पा�लकाले िविभ� पदमा 7 जना कम�चारीह� करारमा राखी �. 1973720.00 खच� लेखेको छ ।
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२३ कम�चारी �ाे�साहन भ�ा 
कम�चारी �ो�साहन भ�ाः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६(१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध
आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब�धी
अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । गाउँ काय�पा�लकाले काय�स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन भ�ा लागू गन� स�ब�धी काय�िव�ध,

२०७६ जारी गरेको छ । यो वष� िविभ� पदका 8 कम�चारीह�लाई �. 1482275.00 �ो�साहन भ�ा िवतरण गरेको छ । पा�लकाले काय�िव�धले तोके अनुसारका सुचकह�को
अिभलेख अ�ाव�धक गरी राखेको पाइएन । �य�तो अिभलेख बेगर लेखेको खच� मना�सब दे�खएन । अतः यसरी खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

२४ खच� शीष�क फरक पारी खच� 
खच� शीष�क फरक पारी खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३८ मा खच� गन� अ�धकार �ा� अ�धकारीले �वीकृत वािष�क बजेट
तथा काय��म र स�ब��धत खच� शीष�कमा परेको एवं खच� गन� बाँक� रहेको यिकन गरी खच� गन� वा खच� गन� िनकासा िदनुपन� उ�ेख छ । गाँउपा�लकाले भौ.नं. 2-2077/6/26

बाट करार कम�चारीको पा�र�िमक वापत �. 233760.00 अ�य सेवा शु�क शीष�कबाट खच� ले�नुपन�मा पा�र�िमक शीष�कबाट खच� लेखेकोले िनयम स�मत नदे�खएको
�.233760 िनयमसँगत गराउनुपन� दे�ख�छ ।
(यस काया�लयको िनण�यानुसार उ� काया�लयको �ित�याबाट उ�े�खत बे�जु रकम फ�यौट ग�रएको )

२५ कम�चारी सुिवधा 
कम�चारी सुिवधा - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६(१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध
आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब�धी
अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । यस पा�लकाले जन�ितिन�ध एवं कम�चारीह�लाई देहायबमो�जमको सुिवधा िदने गरी
काया�पा�लकाबाट िमित 2078/2/3 मा खच� मापद�ड-2078, �वीकृत गरेको पाइयो । पा�लकाले कम�चारीह�लाई संचार सुिवधा एवं खाजा खच� वापत िन�न बमो�जम खच�
गरेको छ । पा�लकाको आ�त�रक �ोतको आ�दानी �यून रहेको ह� ँदा य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पन� दे�ख�छ ।

�स.नं. िववरण दर भौ.नं. र अव�ध कम�चारी
सं�या

खच� रकम

1. संचार सुिवधा (मा�सक)
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· �मुख �ाशसक�य अ�धकृत िबल
बमो�जम

156, 10७, 173, 248, 218 (2077

असोज दे�ख 2078 असार स�म)

18 दे�ख 29

जना स�म

139700.00

· सुचना अ�धकारी 1500

· अ�धकृत �तरको शाखा �मुख 800

· अ�य कम�चारी 500

· काया�लय सहयोगी 200

2. खाजा तथा िचया खच�

· गाउँपा�लकाका अ�य�, उपा-�य�, वडाका वडा अ�य� तथा
कम�चारीलाई �जु हा�जरीका आधारमा िबल बमो�जम

100 293 (2078 आषाढ) 22 जना
कम�चारी

43000.00

ज�मा 182700.00

२६ पदा�धकारी सुिवधा 
पदा�धकारी सुिवधाः ग�डक� �देश सभाबाट पा�रत गाउँसभा, नगरसभा, र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी  ऐन, २०७६ को दफा ३ अनुसार
गाउँपा�लका पदा�धकारी र सद�यले आफू िनवा�िचत भ◌�इ पदभार �हण गरेको िमितदे�ख �थानीय तहको आ�त�रक �ोत समेतको आधारमा अनुसूची बमो�जमको रकममा
नब�ने गरी यस ऐनमा उ�ेख भएको सुिवधा पाउने �यव�था छ । पा�लकाले �य�तो सुिवधा �. 5542560.०० खच� लेखेको पाइयो । यसरी पा�लकाले पदा�धकारीला◌�इ
सुिवधा भु�ानी गदा� �थानीय तहको आ�तरीक �ोत �. 1404267.00 मा� दे�ख�छ । ऐनको �यव�था बमो�जम आ�त�रक �ोतको आधारमा मा� अनुसूची बमो�जमको
रकम मा� सुिवधा �दान गनु�पद�छ ।
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२७ अनुदान िफता� 
अनुदान िफता� – संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक�
रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले संघीय सशत� �. 33215678.75, संघीय समपुरक �. 10339365.00 र �देश समपुरक
�. 617019.14 गरी ज�मा �. 44172062.89 बाँक� रहेको अनुदान रकम िमित 2078/06/01 मा स�ब��धत संिचत कोषमा िफता� गरेको छ ।

२८ उपल�धी िविहन खच� 
उपल�धी िविहन खच� – लोम�थाङ गाउँपा�लकाको वडा नं. १-5 स�म िव�ुतीकरण काय�का लािग काया�लय र बलेवा भैरब िनमा�ण सेवा बा�लुङ िबच िमित 2078/3/1 मा �.

12771026.00 को ठे�का स�झौता भएकोमा नेपाल िव�ुत �ा�धकरण तातोपानी िवतरण के��, �या�दी, घरपबाट समेत सोही ि�याकलापका लािग ठे�का काय� �ार�भ
ग�रसकेकोले दोहोरो पन� भएकोले िनमा�ण �यावसायीको माग दाबी बमो�जम �. 317000.00 �ितपूित� िदने ग�र 2078/3/28 मा सुिव�ताको आधारमा ठे�का तोडी िनमा�ण
�यवसायीलाई �. 317000.00 भु�ानी िदएको छ । साथै उ� योजनाको िड.िप.आर तयारी काय�मा जनकपुरधाम इ��जिन�र� क�स�टे�सी, धनुषालाई �. 497200.00

भु�ानी भएको छ । पा�लकाले िव�ुतीकरण गन� काय�मा नेपाल िव�ुत �ा�धकरणसँग सम�वय नगरी िड.िप.आर तयारी र ठे�का स�झौता गरी �ितपूित� समेत िदई उ�
योजनामा �. 814200.00 खच� गरेको ह� ँदा उ� खच� उपल��ध िविहन भई गाउँपा�लकालाई थप �ययभार पन� गएको �. 814200 अिनयिमत भएकाे पाइयाे ।

भौ.नं. र िमित फम�को नाम िववरण रकम

111-2078/2/26 जनकपुरधाम इ��जिन�र� क�स�टे�सी िड.िप.आर तयारी 497200

198-2078/3/3 बलेवा भैरव िनमा�ण सेवा, बा�लुङ पोल ढुवानी, ब�क किमसन खच� 317000

814200

८१४,२००
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२९ बजेट िविनयाेजन 

बजेट िविनयोजनः गाउँपा�लकाले बजेट तजु�मा तथा �वीकृत गदा� गाउँको सम� िवकास स�ब�धी योजनालाई �ाथिमिककरण गरी िदगो िवकास स�ब�धी योजनामा बजेट
तजु�मा गरी खच� गनु�पद�छ । तर यस गाउँपा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लािग २०७६।३।१0 मा गाउँसभाबाट बजेट �वीकृत गदा� �यि�गत ज�गा संर�ण गन�खालका
काय��म �वीकृत गरी यो वष� सोही योजनामा देहाय बमो�जमको खच� गरेको पाइयो । �यि�गत ज�गा संर�ण गन� गाउँपा�लकाबाट बजेट खच� गरेको उपय�ु दे�खएन।

काय��मको नाम �थान बजेट शीष�क बजेट िवनयोजन बजेट खच�

त�ो नेचुङ तारबार िनमा�ण वडा नं. १ गा.पा. पँुजीगत 700000 672000

िक��लङ ठे तारब�धन वडा न्. ४ गा.पा. पँुजीगत 900000 864000

िठ�कर खेत पखा�ल िनमा�ण वडा नं. ३ गा.पा. पँुजीगत 2000000 1896751

फुवा लुमे ढेते र स�जो खेत पखा�ल िनमा�ण (तार जाली) गा.पा. पँुजीगत 2500000 2500000

�या�दो खेतमा तारबार गा.पा. पँुजीगत 2800000 901067.40

ज�माः 6833818.4

३० िनमा�ण साम�ीकाे �याेग 

क ) िनमा�ण सामा�ीको �योग – साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावली को अ�धनमा रही कुनै पिन साव�जिनक िनमा�ण गदा� �थानीय �तरमा उपल�ध �ोत साधनको �योग
गनु�पद�छ । पा�लकाले वडा नं. ५ मा िनमा�ण भइरहेको ५ शैयाको आधरभुत अ�पताल भवन िनमा�णको लागत अनुमान तयार गदा� �थािनय �तरमा स�जलै उपल�ध ह�ने
ढु�ाको �योग नगरी पोखरा तथा तराईका �ज�ामा उ�पादन ह�ने इ�ाको �योग गरी लागत अनुमानको दर िव�लेषण गरेको पाइयो । यसरी �थानीय �तरमै सहजै उपल�ध ह�ने
�ोत साधनको �योग नगरी महंगो र सहजै उपल�ध नह�ने �ोत साधन �योग गरी लागत अनुमान तयार गदा� काया�लयलाई थप लागत पन� दे�ख�छ । पा�लकाले इ�ाको स�ा
�थानीय �तरमै उपल�ध ढु�ा �योग गरी दर िव�लेषण गदा� सामा�ीको ख�रद र ढुवानी समेत िमत�ययी ह�ने दे�ख�छ ।
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ख ) दर िव�लेषणको आधार – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम १०(२) मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� िनमा�ण स�ब�धी न�स� बमो�जम लागत
अनुमान तयार गनु� पन� �यव�था छ। पा�लकाले ५ शैयाको अ�पताल भवन िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� Providing and lying with Approved Quality 1st

Class Local Chimny Made Half Brick Wall in Cement, Sand, Mortar (1:4) काय�को लागी दर िव�लेषण गदा� नम�सको आधार नखुलाई �. 3831.23 �ित वग�
िमटर दर राखी कुल 397.01 वग� िमटरको �. 2670395.09 को लागत अनुमान तयार गरेको पाइयो। Half Brick Wall in Cement, Sand, Mortar (1:4) को �वीकृत
न�स� पेश ह�न आएन । काया�लयले लागत अनुमान गनु� पद�छ ।

ग ) िप.�स.�स. फर आर.�स.�स (एम 25) काय� - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(३) मा साव�जिनक िनकायले लागत अनुमान तयार गदा� �समे�ट, फलामे
ड�डी, �ज.आई.वायर र य�तै अ�य िनमा�ण साम�ीको दरभाउ िनधा�रण गदा� दररेट िनधा�रण सिमितले तोकेको दररेटको आधारमा िनधा�रण गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले
भवन िनमा�ण (�सिभल) काय�को दररेट िव� लेषण स�ब��धत न�स�को �समे�ट कंि�टको काम न�स� नं. ७-4ख अनुसार िप.�स.�स. १:1.5:3 को दररेट िव� लेषण गदा� �.

21583.14 �ित घन िमटर दर िनधा�रण गरेकोमा िम�चरको �योग गरी िप.सी.सी काय� गन� न�स� अनुसारको दर �ित घन िमटर �. 26741.85 रा�ख लागत अनुमान तथा
बोलप�को िब.ओ.�यूमा समावेश गरेको पाइयो । �ािव�धकबाट �ा� जानकारी अनुसार यस �थानमा हालस�म िम�चरको �योग नभएको र यस अव�थामा िम�चरको �योग
गन� न�स� �योग गरेको कारणबाट �ित घन िमटर �. 5158.71 बढी राखी ज�मा ४४६.26 घन िमटरको कुल �. 2302125.92 थप ह�ने ग�र लागत अनुमान तयार गरेको
पाईयो । सो काय�को लािग िनमा�ण �यवसायीले �ित घ.मी. �. 21000.00 कबोल गरेको छ । पा�लकाले लागत अनुमान तयार गदा� न�स� एवं दररेटलाई िवशेष �यान िदई तयार
गनु� पद�छ ।

घ ) फरक दरबाट लागत अनुमान - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(३) मा साव�जिनक िनकायले लागत अनुमान तयार गदा� �समे�ट, फलामे ड�डी, �ज
आई वायर र य�तै अ�य िनमा�ण साम�ीको दरभाउ िनधा�रण गदा� दररेट िनधा�रण सिमितले तोकेको दररेटको आधारमा िनधा�रण गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले वाई��ड�
वायरको काँ�क� �ज�ाको दररेट � ९० �ित िक.�ा. लाई आधारमानी सो दरमा पोखरादे�ख िनमा�ण �थल स�म ढुवानी गरेको �ित िक.�ा. � २४.८२ दवुानी जोिड �ित िक
�ा � ११४.८२ िनधा�रण गरेकोमा दररेट िनधा�रण गदा� �ित िक.�ा. � १२७.४६ राखी दर िव�लेषण गरेको पाईयो । यसरी आफैले िनधा�रण गरेको दर भ�दा �ित िक.�ा. �
१२.६४ बिढ दर राखी दर िव�लेषण गदा� आयोजनाको लागत ब�न गएको छ । पा�लकाले देहायका आयोजनाह�मा �रई�फोस�मे�टको लागत अनुमान गदा� �ित मेिट�कटन १०
िक �ा वाई��ड� वायर ला�े गरी दररेट िव�लेषण गरेको छ। यसरी �वीकृत दर भ�दा बढी राखी लागत अनुमान तयार गदा� काया�लयलाई देहायअनुसार थप �ययभार परेको छ
।

�स नं आयोजना प�रमाण ईकाई राखेको दर रा�नु पन� दर फरक ज�मा
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१ िकम�लङ यिुनफाईड �कुल ४४६.१ िक �ा १२७.४६ ११४.८२ १२.६४ ५६३८.७०

२ ५ शैया अ�पताल भवन ६८५.५ िक �ा ८६६४.७२

ज�मा 14303.42

मू अ कर 1859.44

कुल ज�मा 16162.86

३१ िकम�लङ यूिनफाइड भवन िनमा�ण 

िकम�लङ यूिनफाईड भवन िनमा�ण काय� गन� आ�थ�क वष� २०७७/७८ मा �. ३९४१३४२१.९३ (मू.अ.कर सिहत) लागत अनुमान तयार गरी उ� काय� बोलप� माफ� त
गराउन �कािशत सूचना अनुसार दा�खला ह�न आएका बोलप� म�ये घटी अंक �. ३५१४९६५८.४७ (१०.८२ �ितशत �यून) कवोल गन� िनमा�ण �यवसायी �ी िब.एन.

जु�ली ि�शि� जे.िभ. सँग उ� २०७९/०९/३० िभ� स�प� गन� ग�र िमित २०७८/०२/२४ मा स�झौता भएको दे�ख�छ । उ� ठे�का काय�का लािग िनमा�ण �यवसायीलाई
यस वष� मोिबलाइजेशन पे�क� वापत �. ७००००००.०० मा� भु�ानी भएको छ ।
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३२ दर फरक पारी भु�ानी 
दर फरक पारी भु�ानी - िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमितलाई िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� स�झौतामा उ�ेख ग�रएको दरका आधारमा भु�ानी ह�नुपद�छ । पा�लकाले
िविभ� उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण ग�रएका िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� पा�लकाले नै उपभो�ा सिमितको लािग तयार पा�रएको दर िव�लेषण भ�दा फरक दर रा�ख भु�ानी
गरेको पाइयो । यसरी दर िव�लेषणबाट उपभो�ा सिमितको लािग िनधा�रण ग�रएको दर भ�दा फरक पारी भु�ानी ग�रएका देहायअनुसारका आयोजनाह�को बढी भु�ानी
स�ब��धतबाट असुल गरी दा�खला ह�नुपन� �.

( मा�थ उ�े�खत रकम म�ये 31259.4 मा� अशुल ह�न बाँिक रहेकाे । )

उपभो�ा सिमित आइटम भएको दर ह�नुपन� दर फरक प�रमाण ज�मा

िकिम�ल� आमा समुह भवन िनमा�ण उ.स. िप.�स.�स. १:2:४ 23161.51 22181.34 980.17 15.74 घ.मी. 15427.88

छोसेर �वा��य चौक� िफिन�सङ उ.स िप.�स.�स. १:2:४ 23161.51 22181.34 980.17 13.42 घ.मी. 13153.88

�टोन मेशोनरी 1:4 18123.09 17131.59 991.50 11.82 11719.53

लोम�थाङ �वा��य चौक� भवन िनमा�ण उ.स िप.�स.�स. १:1.5:3 27597.35 26798.77 798.58 17.17 घ.मी. 13711.62

भाचा� आमा समुह भवन िनमा�ण िप.�स.�स. १:2:४ 23161.51 22135.41 1026.10 5.68 घ.मी. 5828.25

ज�मा 59841.16

छोसेर �वा��य चौक�, लोमाथांक �वा��य र भाचा� आमा समुह भवनको बे�जु रकम � ३१२५९ असुल भई आएकोले �िति�याबाट हटाइएको ।

२८,५८१.७६
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३३ हेभी ई��यपुमे�टकाे �याेग 

हेभी इ��वपमे�टको �योगः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण
काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार
गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई
�य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । गाउँपा�लका अ�तग�त स�ा�लत देहायका आयोजनाह�मा ए�साभेटर भाडा वापत � 1867128.34 भु�ानी भएको छ

�स.नं आयोजनाको नाम ए�साभेटर �योग भएको िनमा�ण �यवसायी रकम

1. ह�ई �सँचाइ कुलो िनमा�ण उ.स. अमत िव�डस�/अिमत खा� �टोर ए�ड स�लायस� 441875.20

2. �जप पाक�  िनमा�ण उ.स. दामोदर कु�ड क��ट��सन �ा.ली. 499999.99

3. चुङजुङ �सँचाइ कुलो िनमा�ण उ.स. कोरला मु�ताङ क��ट��सन �ा.ली. 245253.15

4. छोसेर सामुदियक भवन बाटो िनमा�ण उ.स. दामोदर कु�ड क��ट��सन �ा.ली. 575000.00

5. िद�ले काठ पुल िनमा�ण उ.स. दामोदर कु�ड क��ट��सन �ा.ली. 105000.00

ज�मा 1867128.34

उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई
गाउँ काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन। िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ । 
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३४ पँूजीगत बजेटमा चालु �कृितका खच� 
पँूजीगत बजेटमा चालु �कृितका खच�ः पँूजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल िदने र
पँूजीको िनमा�ण ह�ने एवं उपयोिगता �सज�ना ह�ने गरी योजना छनौट तथा काया��वयन गनु�पन� काय��म छनौट गरी पँूजीगत शीष�कमा समावेश गरी सीिमत �ोतको उ�चतम
�योग गनु�पद�छ । यस गाउँपा�लकाले पँूजीगत शीष�कवाट घु�ती िव�ालयको संचालन तथा �यव�थापन र कम�चारीको तलव भ�ा खच� बापत �ी िद�यिदप मा�यिमक िव�ालय
छसेर २ मु�ताङलाई �. ४०००००.00 पंूजीगत काय��मवाट भु�ानी गरेको पाइयो । यसरी पँुजीगत शीष�कबाट चालु �कृितका खच�ह� लेखेको अिनयिमत दे�खएको
�.400000 िनयिमत गनु�पन�

( उ� अिनयिमत रकम गाउँसभाकाे बैठक बसी िनयिमत गरीएकाे )
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३५ पे�क� जमानत 

1. पे�क� जमानत – साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 113(३) मा िनमा�ण �यवसायीलाई स�झौतामा �यव�था भएबमो�जम पे�क� िदँदा िनमा�ण �यवसायीबाट
�य�तो पे�क� रकम खा�ने गरी र िनजले स�झौता बमो�जम काम नगरेमा सो िनकायले अनुरोध गरेपछी त�काल �य�तो िनकायलाई भु�ानी गन� गरी बािण�य ब�कबाट जारी
भएको ब�क जमानत �लई पे�क� िदनुपन� र उपिनयम (4) मा �य�तो ब�क जमानतको मा�य अव�ध ख�रद स�झौतामा उ�ेख भएको पे�क� फ�य�ट गनु�पन� अव�ध भ�दा क�तीमा
१ मिहना बढी अव�धको ह�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका आयोजनाह�मा पे�क� जमानत नराखी पे�क� रकम भु�ानी गरेको पाइयो । यसरी पे�क� जमानत िबना
भु�ानी भएको पे�क� रकमलाई खा�ने गरी पे�क� जमानत पेश ह�नुपन� �.

आयोजना िनमा�ण �यवसायी पे�क� पे�क� फ�य�ट पे�क� बाँक�

लोम�थाङ �सँचाइ तथा खा.पा. योजना दामोदर कु�ड क��ट��सन �ा.ली 1900000 1900000 -

छोसेर सामुदाियक भवन िनमा�ण बलेवा भैरव िनमा�ण सेवा 1685000 760000 925000

भाचा� आमा समुह भवन िनमा�ण बलेवा भैरव िनमा�ण सेवा 1461000 467000 994000

ज�मा 1919000

( यस काया�लयकाे लेखा सिमितकाे िनण�यानुसार िनयिमत भइ आएकाे । )

३६ साव�जिनक ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(३) मा साव�जिनक िनकायले लागत अनुमान तयार गदा� �समे�ट फलामे ड�डी �ज आई वायर आिद र य�तै अ�य िनमा�ण
साम�ीको दरभाउ िनधा�रण गदा� दररेट िनधा�रण सिमितले तोकेको दररेटको आधारमा िनधा�रण गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले वडा न�बर ४ मा िनमा�ण भई रहेको िकम�ल�
यिुनफाईड �कलको भवन िनमा�ण काय�को दररेट िव�ले�ण गदा� Manually Mixed cement concrete PCC 1:3:6 for foundation को � १४०९४.८७ िनधा�रण भएको
छ । िनमा�ण �यवसायीले सो काय�को �ित घन मीटर �. 12000.00 कबोल गरेको पाइयो। तर लागत अनुमानमा Ready Mix concrete (Machine made) PCC 1:3:6 in

foundation को �ित घ.मी. �. १८६२८.८५ राखी लागत अनुमान तयार पारेको पाईयो । यसरी लागत अनुमान तयार गदा� �ित घ िम � ४५३३.९८ बढी राखी िनधा�रण
गदा� ज�मा ४२.५२ घ.िम.को � १९२७८४.८३ बिढ िनधा�रण भएको छ । यसरी काया�लयलाई बिढ �ययभार पान� ग�र लागत अनुमान तयार पान� काय�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।
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३७ िवल भरपाइ 

िवल भरपाईः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपा◌�इ, �माण र
कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले गाउँपा�लका पँुजीगतको भौ॰नं॰ 121 िमित २०७८।३।01 िप.ए�ड िप. ट� ेडस� (�याट नं. 304495304) बाट �. 494990.00

मु�यको �यापटप ख�रद गरेकोमा छाया �ित बीजक राखी भु�ानी भएको छ ।पा�लकाले िनयमानुसार सो बीजकको स�कल �ित पेश गनु�पन� दे�खएको �॰ 494990 काे
�माण पेश गनु�पन� ।

(यस काया�लयको िनण�यानुसार उ� काया�लयको �ित�याबाट उ�े�खत बे�जु रकम फ�यौट ग�रएको )

३८ दर िव�लेषण 

दर िव� लेषण – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 10 मा साज�िनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� िनयम (९) को अ�धनमा रही तयार
गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले �झवा छोत�न दे�ख ढाकात�न स�म जाने बाटो मम�त काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �यािबयन ब�समा ढु�ा भन�, �टोन सो�लङ र ढु�ाको
गा�ो लगाउने काय�को लािग आव�यक ढु�ा ढुवानी गन� काय�को लािग १ िक.िम.को �लड िदई �यामी �ारा ढुवानी गन� दर िव�लेषण गरी लागत अनुमान तयार गरेको छ । उ�
काय�को लािग उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िबल भरपाई परी�ण गदा� �ा�टरबाट ढु�ा ढुवानी गरेको पाइयो । उपभो�ा सिमितले ढु�ा ढुवानी काय� �ा�टरबाट गरेको तर
�ािवधकबाट लागत अनुमान तयार गदा� �यामी�ारा गन� गरी दर िव� लेषण गरेको कारण योजनाको लागत ब�न गई काया�लयलाई देहाय बमो�जम थप �ययभार पन� गएको �.

487300 काे �माण पेश गनु�पन� ।

४८७,३००
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३९ जन�मदान 

जन�मदान – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िबल भु�ानी िदँदा लागत अनुमानमा
रहेको मु�य अिभबृि� कर, ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ। जस अनुसार िन�न िनमा�ण काय� उपभो�ा
सिमित माफ� त गराउँदा उपभो�ा सिमित र पा�लकाले बेहान� अंश उ�ेख गरी स�झौता भएको दे�ख�छ । तर िनमा�ण काय� स�प� गदा� घटी मू�यांकन भएको अव�थामा
अनुपाितक क�ी गरी भु�ानी िदनुपन�मा सो गरेको नदे�खएको देहायअनुसारको रकम असूल ह�नुपन� �.182089

(यस काया�लयको िनण�यानुसार उ� काया�लयको �ित�याबाट उ�े�खत बे�जु रकम फ�यौट ग�रएको )

गोभौनं./

िमित
उपभो�ा सिमित र काम स�झौता

रकम
काय� स�प�
रकम

उपभो�ाले
�यहोन� %

उपभो�ा सिमितले
�यहोरेको रकम

घटी अनुपाितक क�ी
रकम

9-
2077/6/26

�झवा छोत�न दे�ख ढाकात�न स�म जाने बाटो
मम�त उ.स.

3153063 3031026 9.61 276026 15256

31-
2077/6/26

समजुङ आ.िव. भवन िनमा�ण 2359164 2151933 19.46 251933 166833

ज�मा 182089

४० जन �मदान 

लेखापरी�णको �ममा उ� िनमा�ण काय�को �थलगत परी�ण गदा� �यािबयन ब�सको बुनाई, ढु�ाको साईज तोिकएको �पेिशिफकेसन अनुसार नह�नाको साथै �यािबयन ब�स
समेत ल��कएको ह� ँदा उ� िनमा�ण काय�मा सुधार गनु�पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४१ उपभाे�ा सिमित दता� 
उपभो�ा सिमित दता� — साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को दफा ३ मा
कुनैपिन सं�था िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� 51 उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �
59733828.00 भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा
स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त
स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी
सुधार ह�नुपद�छ ।

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

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

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत
रकम

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

५ शैया
अ�पतालको
डी.पी.आर

गोभौनं./

िमित
उपभो�ा
सिमित र काम

स�झौता
रकम

काय�
स�प�
रकम

उपभो�ाले
�यहोन� %

उपभो�ा
सिमितले

घटी
अनुपाितक
क�ी रकम

2000000 1797830 1947994.85

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�यहोरेको
रकम

9-
2077/6/26

�झवा छोत�न
दे�ख ढाकात�न
स�म जाने
बाटो मम�त
उ.स.

3153063 3031026 9.61 276026 15256

31-
2077/6/26

समजुङ
आ.िव. भवन
िनमा�ण

2359164 2151933 19.46 251933 166833

ज�मा 182089

ए�पल इ��जिन�र� �ोफेशनल क�स�टे�सी �ा.ली

िक�ली� यिुनफाइड
�कुल भवनको
डी.पी.आर

सानो घर इ��जिन�र� क�स�टे�सी �ा.ली 500000 496635 499912.85

लोम�थाङ
िव�ुितकरणको
डी.पी.आर

जनकपुरधाम इ��जिन�र� क�स�टे�सी �ा.ली 500000 497200 499802.67

ज�मा: 2791665

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४३ सवारी साधन ख�रद 

सवारी साधन ख�रद – अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�प�ी ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को िनद�शन नं.

५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन� नपाईने �यव�था छ ।
लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले 4 थान दईु पां�े सवा�र साधन ख�रदमा �. 1688220.00 खच� गरेका छन् ।

४४ �यापटप ख�रद 

�यापटप ख�रद - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 115(१) साव�जिनक िनकायले आपुित� ग�रएका मालसामान स�झौतामा उि��खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन
र गुण�तर बमो�जमका भए नभएको िनरी�ण वा प�र�ण गनु� गराउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� ५ वडा �यापटप ख�रदका लािग तयार पारेको �पेिशिफकेशनमा
�यापटपको �टोरेज �मता क��तमा 512 �ज.िब. एस.एस.िड ह�नु पन� उ�ेख छ। तर ईलाइट इ�फो�सस, पोखराबाट ख�रद गरी काया�लयमा दा�खला भएका �यापटपह�को
�ािव�धक चेक जाँच �ितवेदन समावेश गरेको पाइएन । लेखापरी�कको �ममा आपूित� भएका ५ थान �यापटपको �ािव�धक चेक जाँच गदा� 512 �ज.िब. एस.एस.िड ह�नु
पन�मा १ िट.िब एच.िड.िड. भएका �यापटप आपुित� भएको पाइयो । काया�लयले तयार पारेको �पेिशिफकेशन अनुसार आपुित� भएको नदे�खका �यापटपको �. 499000.00

भु�ानी िनयम स�मत नदे�खएको
(यस काया�लयको िनण�यानुसार उ� काया�लयको �ित�याबाट उ�े�खत बे�जु रकम फ�यौट ग�रएको )

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४५ िश�क दरब�दी र पदपूत� 
िश�क दरव�दी र पदपूित� - �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस
�थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका 10 सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरव�दी पदपुित� पदपुित� म�ये करार िव�ाथ� स��या िश�क िव�ाथ� अनुपात

१ िद�य िदप मा.िव. १७ १५ ७ ८५ 1:5.67

२ राि�� य आ.िव. १० ९ ३ १५ 1:1.67

३ समजुङ आ.िव. २ २ १ ५ 1:2.50

४ बालक�याण आ.िव. २ २ २ २ 1:1.00

५ सर�वित आ.िव. २ २ ० 5 1:2.5

६ िद�य �ान आ.िव. २ २ १ ६ 1:3.00

७ बु�द आ.िव. २ २ १ २ 1:1.00

८ वीरे�� आ.िव. २ २ ० ३ 1:1.50

९ भृकुटी आ.िव. २ २ १ ४ 1:2.00

१० जन�भात आ.िव. २ २ ० ६ 1:3.00

ज�मा ४३ ४० १६ १33

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४६ िव�ालय समायाेजन काया��वयन 

िव�ालय समायोजन काया��वयन िनद�िशका, २०७० ले �यून िव�ाथ� भएका िव�ालयलाई �ज�ा िश�ा अ�धकारीको �सफा�रसमा �ज�ा िश�ा सिमितले ब�द गरी अक�
पायक पन� िव�ालयमा िनयमानुसार समायोजन गन� स�ने उ�ेख छ। िनद�िशकाको वंुदा नं. १४.१ मा िव�ालय समायोजन स�ब�धी काय��म काया��वयनका लािग िव�ालयको
त�यांक संकलन गरी स�भा�यता अ�ययन गनु�पन� �यव�था छ । यस गाउँपा�लकामा �ित िश�क िव�ाथ� अनुपात १:1 दे�ख १:5.67 भएका 10 िव�ालय रहेको �ा�
िववरणबाट दे�ख�छ । ती 10 िव�ालयमा 133 िव�ाथ� अ�यापन गराउन 40 िश�कको तलब भ�ा वापत �. 19974228.00 खच� लेखेको छ। सो अनुसार �ित िव�ाथ� �.

150182.00 खच� भएको छ । यसबाट �ित िव�ाथ� लागत व�न गएको छ। भौगो�लक दरुी टाढा भएमा बालिवकास के�� �थापना गरी �यून िव�ाथ� सं�या भएको िव�ालय
समायोजन एवं िश�क दरब�दी िमलान गन� स�ब��धत िनकायले �यान िदनुपद�छ । काय�लयको भनाईः हाल िव�ालय समायोजन भई सकेको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४७ िहमाली आवासीय छा�ावृ�ी 
िहमाली आवासीय छा�वृ��ः िहमाली �े�का आवासीय साव�जिनक िव�ालयमा अ�ययनरत िव�ाथ�लाई छा�वृ�� अनुदान बापत �ी िद�य दीप मा.िव. छोसेरलाई िन�न
बमो�जम �ित िव�ाथ� मा�सक �. 4000.00 का दरले देहाय बमो�जम � 1512000.00 र घु�ती िव�ालय अनुदान वापत �. 489000.00 समेत �. 2001000.00 अनुदान
िनकासा िदएकोमा एक शैि�क स�मा दोहोरो नपन� आधार, िव�ालयले पेश गरेको छा�वृ�� �ा� गन� िव�ाथ�को नामनामेसी सिहतको िववरण, िवतरणको िनण�य संल�
नभएको एवं तोिकए अनु�प उ� अनुदान खच� गरे नगरेको स�ब�धमा अनुगमन गरेको दे�खएन । तसथ� छा�ावास स�ालन अव�धको छा�ावासमा रहेका िव�ाथ�को हा�जरी
अिभलेख एवं उ� अनुदान खच� गरे नगरेको स�ब�धमा पा�लकाको अनुगमन �ितवेदन समेत पेश ह�नुपन� �.

(यस काया�लयको िनण�यानुसार उ� काया�लयको �ित�याबाट उ�े�खत बे�जु रकम फ�यौट ग�रएको )

भौ.नं. र िमित िववरण कोटा मिहना रकम

157-2078/3/15 िहमाली आवासीय छा�वृित 54 7 1512000.00

157-2078/3/15 घु�ती िव�ालय अनुदान नखुलेको नखुलेको 350000.00

235-2078/3/15 (गा.पा. चालु) घु�ती िव�ालय अनुदान 139000.00

ज�मा 2001000.00

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४८ बढी िनकासा 
बढी िनकासा – आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०77 को िनयम 39 मा कुनै रकमको भु�ानी िदँदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी िनकासा तथा
खच� गनु�पन� उ�ेख छ । (गो.भौ.नं. 14-2077/6/26) �ी सर�वित आधरभूत िव�ालयका िश�क �ी गणेश महर �ज�ा�तर स�वा भएकोमा िनजको रमाना प� अनुसार 2077

असोज मसा�त स�मको तलब भ�ा भु�ानी िदएको पाइयो । िनज िश�कको नाममा 2077 �ावण दे�ख 2077 काित�क स�म तलब, भ�ा र �थानीय भ�ा उ� िव�ालयमा
िनकासा िदएकोले 2077 काित�कको बढी िनकासा भएको �. 38171.00 असुल गनु�पन� दे�खयाे ।

(यस काया�लयको िनण�यानुसार उ� काया�लयको �ित�याबाट उ�े�खत बे�जु रकम फ�यौट ग�रएको )

४९ �ज�सी दा�खला 
�ज�सी दा�खला – आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 95 मा काया�लय �मुखले आ�नो काया�लयमा जुनसुकै �कारबाट �ा� ह�न
आएको स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको िववरण र मु�य समेत खुलाई स�प�� तथा �ज�सी िकताबमा ७ िदन िभ� आ�दानी बाँधी लगत अ�ाव�धक गनु�, गराउनु पन�
�यव�था छ । गो.भौ.नं. 173-2078/3/23 पा�लकाले िव�ालयमा भौितक गुण�तर सु�ि�करण एवं काय�स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन अनुदान काय��म अ�तग�तको िश�ण
�सकाईको आइ.�स.िट. �योगका लािग अनुदान वापत �ी राि�� य आधारभुत िव�ालय, लोम�थाङलाई �. 650000.00 अनुदान िनकासा िदएकोमा िव�ालयले ��कल नेट
�ा.�ल., पोखराबाट िमित 2078/3/21 मा ख�रद गरेको ि��टर, �यापटप लगायतको सामा�ीको �ज�सी दा�खला �ितवेदन पेश भएको दे�खएन । तसथ� उ� सामानह�
दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन� �. 499406

(यस काया�लयको िनण�यानुसार उ� काया�लयको �ित�याबाट उ�े�खत बे�जु रकम फ�यौट ग�रएको )

५० साव�जिनक ख�रद 

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

५१ आ◌ैषधी िब�� स�ब�धी �माण 

आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने
नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको ।
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५२ आ�दानी बाँ�ने स�ब�धमा 
औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको ।

५३ मालसामानकाे �टाेर दा�खला स�ब�धमा 
आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन
गन� सिकएन ।

५४ अ◌ाैषधी ख�रद 

औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न 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 �ज�सी अिभलेख �यव��थत
गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५५ �धानम��ी राेजगार काय��म 

�धानम��ी रोजगार काय��म – �थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको
जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीय तह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस वष� िवप� �िमकको �याला िवतरण गन�को लािग �.

5199000.00 बजेट �यव�था भएकोमा खच� गरेको पाइएन । पा�लकाले �वीकृत काय��म अनुसार िवप� न �िमकह�लाई सुिचकृत गरी रोजगारीको सृजना गन� िवशेष �यान
िदनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np36 of 41

५६ बढी भु�ानी 
बढी भु�ानी - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७७ को दफा १५ (२) मा भ�ा खाइपाई आएको कनै �यि�को मृ�य ुभएमा मृ�य ुभएको िदन स�मको भ�ा
मृतकको न�जकको हकवालालाई भु�ानी िदने भनी उ�ेख छ । यस गाउँपा�लकाका िन�न मृतकलाई मृ�य ुभए प�चात पिन िन�न बमो�जम भ�ा िवतरण गरेको दे�खएकोले
असुल गरी बे�जू खातामा दा�खला गनु�पन� �. 58300 असुल गनु�पन� ।
(यस काया�लयको िनण�यानुसार उ� काया�लयको �ित�याबाट उ�े�खत बे�जु रकम फ�यौट ग�रएको )

वडा
नं.

िक�ता सामा�जक सुर�ाको
िक�सम

लाभ�ाहीको नाम नाग�रकता नं. मृ�य ुिमित पाएको पाउनु पन� बढी

3 सबै जे� नागरीक ढोका गु�ङ 908/63910542 नाम कािटएको तर मृ�यू िमित
नखुलेको

36000 0 36000

3 3 जे� नागरीक तो�के गु�ङ 870/0525 2078/3/15 12000 10500 1500

3 3 जे� नागरीक उिक� न साङमो
गु�ङ

925/63910561 2078/2/2 12000 6200 5800

3 3 जे� नागरीक सोनाम छे�जोम िब� 63912081 2078/2/15 12000 7500 4500

5 3 जे� नागरीक तशी आङ् मो गु�ङ 643/1472 2077/12/15 12000 1500 10500

ज�मा 58300
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५७ साेझै ख�रद 

सोझै ख�रद – साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५
लाखस�मको ख�रद काय� सोभैm गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था
छ । पा�लकाह�ले यो वष� िन�न पँूजीगत �कृितका सामानह� ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाई सोझै ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएको �.2487271 िनयिमत गनु�पन�
।

(यस काया�लयको िनण�यानुसार उ� काया�लयको �ित�याबाट उ�े�खत बे�जु रकम फ�यौट ग�रएको )

५८ पारदिश�ता 
पारदिश�ता - सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७7 को दफा ३2 मा �थानीय तहको काया�लयले लाभ�ाहीको नाम दता� तथा नवीकरण �कृया, भ�ाको दर,

�ा� ह�ने ब�क, लाभ�ाहीले पुरा गनु�पन� �कृया ज�ता भ�ा स�ब��ध जानकारी �थानीय सामा�जक संघसं�था, गैरसरकारी सं�था, सामा�जक प�रचालनमा संल� सं�था
समेतको सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गन� र भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीह�को नामावली स�ब��धत �थानीय तहको वेभसाइटमा रा� ने �यव�था गरेकोमा
गाउँकाय�पा�लकाको काया�लयले उ�े�खत �यव�था प�रपालना गरेको पाइएन । काय�िव�धमा उ�े�खत �यव�था प�रपालना गरी सामा�जक सुर�ा काय��मको पारदिश�ता
�व��न गनु�पद�छ ।

५९ निवकरण 

निवकरण - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िब�ध 2077 को दफा 4 मा पा�लकाले ��येक आ�थ�क वष�मा सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� ग�ररहेका लाभ�ाहीको
िनयमावलीको िनयम ९ बमो�जम ��येक आ�थ�क वष�मा काित�क मसा�तिभ� लाभ�ाहीको निवकरणको अिभलेख अिनवाय� �पमा �णालीमा अ�ाव�धक गनु�पन� �यव�था
भएकोमा पा�लकाले केही लाभ�ाहीको निवकरण ग�रएको पाइएन । निवकरण नभएको लाभ�ाहीह�को निवकरण गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।
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६० लाभ�ाहीकाे अिभलेख 

लाभ�ाहीको अिभलेख – सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध २०७७ को दफा 10 मा लाभ�ाहीह�को फोटो सिहतको मुल अिभलेख िनयमावलीको अनुसूची 3
बमो�जम लि�त समूहअनुसार छु�ाछु�ै अ�ाव�धक गरी �थानीय तह र ��येक वडा काया�लयमा रा�नु पन� �यव�था छ । यस गाउँपा�लका काया�लयले आ�थ�क बष� २०७7।
७8 मा िवतरण गरेको सामा�जक सुर�ा भता िवतरण केही लाभ�िहह�को ज�म िमित, नाग�रकता न�बर, प�रचय प� न�बर र आमा-बाबुको नाम समेत उ�ेख गरेको दे�खएन
। यसरी भ�ा िवतरण गदा� वा�तिवक लाभ�ाही ह�ले पाएको हो होइन भ�े �� आधार दे�खएन । अत काया�लयबाट िवतरण ग�रने सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण भरपाईमा
अनुसुची-५ मा उ�ेख भए बमो�जमको ज�म िमित, नाग�र�ा न�बर र प�रचय प� न�बर �िव� गरी िवतरण अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

६१ अनुगमन तथा िन�र�ण 

अनुगमन तथा िनरी�ण - सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७७ को दफा २७ (३) अनुसार गाउँ काय�पा�लका अ�य� वा नगर काय�पा�लकाका �मुखले वा
�थानीय तहका �मुख �शासिकय अ�धकृतले भ�ा िवतरण काय� �ि�याको िनरी�ण तथा अनुगमन गनु�पन� �यव�था भएकोमा यस पा�लकाले सो काय� गरेको पाइएन । यस
तफ�  पा�लका ि�यािशल ह�नुपन� दे�ख�छ ।

६२ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध 

सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा १४(४) मा गाउँपा�लकाले को.ले.िन.का मा भ�ा वापतको रकम िनकासा माग गदा� अिनवाय� �पमा अिघ�ो
चौमा�सकको िहसाव िमलानको िववरण पेश गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िनकासा माग गदा� िहसाव िमलानको िववरण पेश गन� गरेको पाइएन। अतः काय�िव�धमा भएको
�यव�था बमो�जम अिघ�ो चौमा�सकको िहसाव िमलान िववरण पेश गरी िनकासा माग गन� तफ�  गाउँपा�लकाको �यान जानु पद�छ ।

६३ िवल भरपाइ 
null

४९९,०००

६४ सिमित गठन 

सिमित गठनः िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना
सद�य रहेको �थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले ऐनमा तोिकए बमो�जमको सिमित गठन गरेको पाइएन । ऐनमा �यव�था भए
बमो�जम गठन गरी सिमितला◌�इ तोिकएको काम, कत��य र अ�धकार काय��वयनमा सि�य बनाउनुपद�छ ।
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६५ िवपद ्�यव�थापन काेष 

िवपद ्�यव�थापन कोषः िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद ्�यव�थापन
कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले िवपद्
�यव�थापन कोषको �थापना भएको पाईएन । कोिभड १९ िनय��ण तथा �यव�थापनका लािग �कोप �यव�थापन कोषबाट खच� गन� गरेको पाइयो।

६६ पे�क� बाँक� 
पे�क� बाँक� - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ मा पे�क� िदने र फ�य�ट स�ब��ध �यव�था छ । पा�लकाले आधारभूत
�वा��य सेवा के��को भवन िनमा�ण काय�को लािग िदएको �याद ननाघेको मोिवलाईजेसन पे�क� आ�थ�क वष�को अ�तमा बाँक� रहेकोले िनयमानुसार फ�य�ट ह�नु पन� दे�ख�छ

�स.नं. पे�क� �लएको िमित गो. भौ. न. पे�क� �लने �य��, फम� वा क�पनीको नाम स�झौताको �याद ज�मा

१ २०७८/०२/०३ ९९ बलेवा भैरव िनमा�ण सेवा २०७८/०३/०७ ९२५०००

२ २०७८/०२/०३ १०१ बलेवा भैरव िनमा�ण सेवा २०७८/०३/०७ ९९४०००

3 २०७८/०३/२८ २८ िब.एन. जु�ली ि�शि� जे.िभ. २०७८/०४/३२ ३५०००००

4 २०७८/०३/३० १९२ िब.एन. जु�ली ि�शि� जे.िभ. २०७८/०५/०२ ३५०००००

5 2078/3/23 3 डाँफे हरी स�त जे.भी. 2080/02/23 5202170

ज�मा १४१२११७०
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६७ व�तुगत सहायता 
व�तुगत सहायताः गाउँपा�लकाले कोिभड-रोग िनय��ण तथा �भािवत जनतालाई राहत िवतरणको लािग चीन सरकारसँग देहाय बमो�जमको व�तुगत सहायता माग गरेकोमा
पा�लकाका पदा�धकारीबाट उ� सामानह� �ा� भई िवतरण भएको जानकारी ह�न आयो । �ा� व�तुगत सहायताको मू�यांकन गरी सो समेत समावेश गरी िव�ीय िववरण
तयार गनु� पन�मा सो अनुसारको िव�ीय िववरण तयार गरेको छैन। साथै �ा� राहत सामा�ी गाउँपा�लकाले �ज�सी आ�दानी बाँधी िवतरण गरेको अिभलेख �यव��थत गरेको
पाइएन । राहत सामा�ीको आ�दानी तथा िवतरण अिभलेख �यव��थत नह� ंदा �ा� सामा�ीको सही सदपुयोग भए, नभएको स�ब�धमा एिकन गन� सिकएन ।

६८ स�परी�ण 

अनुगमन तथा स�परी�ण – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट
गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लेखापरी�णको �ममा भई स�परी�ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जु िन�नानुसार रहेको
छ

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू(B) गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

12289 7868 4421

६९ अनुगमन तथा स�परी�ण 

स�परी�ण - पा�लकाले �. 11647595.00 बे�जू फ�य�ट गरी स�परी�णको लािग अनुरोध गरेको म�ये देहाय बमो�जम �. 7868176.00 स�परी�ण गरी बाँक� रकम �.

3779419.00 को आव�यक �माण कागजात नपुगेको कारण िफता� ग�रएको छ ।
आ. व. वे�जु

दफा
नं.

वे�जुको संि��
�यहोरा

फ��टको आधार स�पर��ण

असलु� �माण �नय�मत पे�क�

2075/76 25 टु�ा-टु�ा काय� 3200000 3200000

2075/76 36 घ�ुट� �व�ालय
�हउदे क�ा
संचालन

700000 700000

2076/77 22 बढ� भ�ुानी
आयुव�द तफ�
�थानीय भ�ा

2230 10106 12336

2076/77 23 िज�सी अ�भलेख 239484 239484

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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2076/77 24 �बल भरपाई

(शैि�क �वकास

अनसु�धान परामश�)

194852 194852

2076/77 27 बढ� �नकासा
�नश�ुक
पा�प�ुतक

13902 13902

2076/77 30 आवा�सय
छा�वृ�त
(�द�य�दप मा.�व.)

816000 1904000 2720000

2076/77 31 �बल भरपाई
(स�टवेयर
ख�रद)

1185 20000 21185

2076/77 33 खच� शीष�क
फरक पार� खच�

363605 363605

2076/77 35 सामािजक सरु�ा
भ�ा बढ�
�नकासा

*292000 292000

2076/77 36 पदा�धकार�
स�ुवधा बढ�
भ�ुानी

110812 110812

ज�मा 7868176

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम


