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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : नापा� भूिम गाउँपा�लका, मनाङ , नापा� भूिम गाउँपा�लका , मनाङ

काया�लय �मुख महेश पा��न २०७८-१२-२८ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख �खल बहादरु कुमाल २०७९-१-९

बे�जु रकम ३,७१५,७०३

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ७,११,५१,१२०.११

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान १२,६१,७२,००० चालु खच� ४,४५,८३,४४२.९७

�देश सरकारबाट अनुदान ७५,००,००० पँूजीगत खच� ७,३२,९१,६९०.८७

राज�व बाँडफाँट ३,४५,२९,८३२.१ िव�ीय/अ�य �यव�था ३,७२,२४,८७७.३३

आ�त�रक आय ५,६२,२२९.५५

अ�य आय ५५,११,४४१.०८

कुल आय १७,४२,७५,५०२.७३ कुल खच� १५,५१,००,०११.१७

बाँक� मौ�दात ९,०३,२६,६११.६७
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१
उ�े�खत आ�थ�क कारोवारह�को �वीकृत समि�गत तथा इकाईगत लेखापरी�ण योजना, काया�लयबाट पेस ग�रएको वािष�क काय��म एवं �गित िववरण समेतका
कागजात र िववरणह�, �यव�थापन �ितिन�ध�व प� तथा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ ।
लेखापरी�ण ऐन, २०७५ र लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मापद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने आधार र काया�लयले
िन�य�ल गरेको जो�खममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ। सारभूत �पमा उ�ेखनीय
नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । उि��खत लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� स�ब�धमा काया�लय �मुख समेतका
पदा�धकारीह�सँग िमित २०७९।६।३ मा छलफल स�प� गरी कायम भएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

२ प�रचयः
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस पा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई
�ब��धन गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� पा�लकाको उ�े�य
रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त ५ वडा, २३ सभा सद�य, १३७.�४ वग� िकलोिमटर �े�फल रहेको छ ।

३ स��तकोषको िहसाब
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम गाउँपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार संचालनमा
भएका आय-�यय िहसावको आ�थ�क वष� २०७८।०७९ को िव�ीय �ितवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ िन�न बमो�जम रहेको छः

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) १८,१६,३०,६५८.१० १७,६६,९६,४३३.११ १७,६६,९६,४३३.११ १४,४६,३९,८९३.५१ १४,४६,३९,८९३.५१

क. �ाि�
(संिचतकोषमा

१७,६२,५५,६०० १६,९८,७५,८२३.९३ ० १६,९८,७५,८२३.९३ १३,४१,७२,९४१.५१ ० १३,४१,७२,९४१.५१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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आ�दानी
बाँ�धने)

११००० कर ११ ३,७३,८३,६०० ३,५५,७६,०६८.२४ ० ३,५५,७६,०६८.२४ ३,१६,४३,६३५.६२ ० ३,१६,४३,६३५.६२

१३०००
अनुदान

१३,८६,७२,००० १३,३६,७२,००० ० १३,३६,७२,००० १०,११,३४,८९७.१२ ० १०,११,३४,८९७.१२

संघीय
सरकार

१२ १२,६१,७२,००० १२,८०,४७,००० ० १२,८०,४७,००० ७,९६,९०,८९७.१२ ० ७,९६,९०,८९७.१२

�देश सरकार १२ १,२५,००,००० ५६,२५,००० ० ५६,२५,००० २,१४,४४,००० ० २,१४,४४,०००

१४०००
अ�य राज�व

२,००,००० ६,२७,७५५.६९ ० ६,२७,७५५.६९ ६१,७०० ० ६१,७००

१५०००
िविवध �ाि�

० ० ० ० १३,३२,७०८.७७ ० १३,३२,७०८.७७

ख. अ�य
�ाि�

५३,७५,०५८.१० ६८,२०,६०९.१८ ६८,२०,६०९.१८ १,०४,६६,९५२ १,०४,६६,९५२

िवतरण गन�
बाक� राज�व

० ० ० ० ० ० ०

कोषह� ५३,७५,०५८.१० ५३,७५,०५८.१० ० ५३,७५,०५८.१० ९४,०९,००० ० ९४,०९,०००

धरौटी ० १४,४५,५५१.०८ ० १४,४५,५५१.०८ १०,५७,९५२ ० १०,५७,९५२

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य
काय��म

० ० ० ० ० ० ०

भु�ानी १९,२०,५३,०५८.१० ११,९२,७१,६९५.९७ ११,९२,७१,६९५.९७ १२,६८,५२,०७४.१९ १२,६८,५२,०७४.१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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(ग+घ)

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

१८,६६,७८,००० ११,७८,७५,१३३.८४ ११,७८,७५,१३३.८४ १२,३१,९१,११४.१४ १२,३१,९१,११४.१४

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ ४,२३,१७,००० २,२९,१७,३११.७९ ० २,२९,१७,३११.७९ २,१७,६५,६२२.७९ ० २,१७,६५,६२२.७९

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१८ ३,६७,७०,००० १,८८,१०,५५६.१८ ० १,८८,१०,५५६.१८ १,६९,२६,८१३.८६ ० १,६९,२६,८१३.८६

२५०००
सहायता
(Subsidy)

१८ ० ० ० ० ११,५२,९२४ ० ११,५२,९२४

२६०००
अनुदान

१८ ९,०४,००० २७,८०० ० २७,८०० ५५,००० ० ५५,०००

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१८ ३१,८१,००० ८,७०,७२५ ० ८,७०,७२५ १७,८८,२८३.५७ ० १७,८८,२८३.५७

२८०००
अ�य खच�

१८ ३४,५६,००० १९,५७,०५० ० १९,५७,०५० १२,२३,६९१ ० १२,२३,६९१

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ १०,००,५०,००० ७,३२,९१,६९०.८७ ० ७,३२,९१,६९०.८७ ८,०२,७८,७७८.९२ ० ८,०२,७८,७७८.९२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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घ. अ�य
भू�ानी

५३,७५,०५८.१० १३,९६,५६२.१३ १३,९६,५६२.१३ १२,६८,५२,०७४.१९ १२,६८,५२,०७४.१९

कोषह� ५३,७५,०५८.१० ११,२६,८६७.१३ ० ११,२६,८६७.१३ ३६,६०,९६०.०५ ० ३६,६०,९६०.०५

धरौटी ० ३,१०,००० ० ३,१०,००० ० ० ०

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य
काय��म

० ० ० ० ० ० ०

क�ी रकम
भु�ानी/
दा�खला गन�
बाक�

-४०,३०५ -४०,३०५

ङ. यो वष�को
बचत (�युन)

(१,०४,२२,४००) ५,७४,२४,७३७.१४ ५,७४,२४,७३७.१४ १,७७,८७,८१९.३२ १,७७,८७,८१९.३२

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम
(अ.�या)

६,६७,३२,७२०.८९ ६,६७,३२,७२०.८९ ४,९१,८७,१७९.६७ ४,९१,८७,१७९.६७

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

(१,०४,२२,४००) १२,४१,५७,४५८.०३ १२,४१,५७,४५८.०३ ६,६९,७४,९९८.९९ ६,६९,७४,९९८.९९

ब�क तथा
नगद बाक�

२४ १२,४१,५७,४५८.०३ १२,४१,५७,४५८.०३ ५,७७,२४,४०१.७५ ५,७७,२४,४०१.७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ लेखापरी�णको �ममा असूली
�याउिभर उपभो�ा सिमितबाट �.१९२०००।- तथा िफता� गन� वांक� संघीय सशत� अनुदान �. १०३१४४१।- समेत �. १२२३४४१।- लेखापरी�णको �ममा
असूल तथा िफता� दा�खला भएको छ ।

५ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका
अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो
गरेको पाईएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�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, २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�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।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ (२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक
ख�रद िनयमावली वनाएको पाईएन ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही
िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म १८ ऐन, १० िनयमावली, १० काय�िव�ध र १ िनद�िशका समेत ३८ 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, २०७४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख(२) वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन
पा�रत नगरी वष�भरीमा �. ९९१५३९३।- खच� लेखेको पाईयो ।
�थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय�
भएको दे�खएन ।
�ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा 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 ।
स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।

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 बजेट तथा काय��मः

६.१ 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� क�जेते��जङ लामाले २०७८।३।१० गते �.१८ करोड ५५ लाख ५० हजारको बजेट सभा सम� पेश
गरेकोमा २०७८।३।२० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७८।३।२५ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी
�दान गरेको दे�ख�छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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६.२ �े�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 २०७८।७९ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

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

आ�थ�क िवकास 9495000 3598421 3.05

सामा�जक �े� 32173000 19692465 16.71

पूवा�धार िवकास �े� 7645000 53903937 45.73

िव��य �यव�थापन र सुशासन 1754000 1324565 1.12

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 66806000 39355743 33.39

ज�मा 117873000 117875131 100

६.३ खच� िब�लेषण- पा�लकाले यस वष� कुल आ��तरक आयबाट �. ५६२२२९।५५ राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �. ३५५२७८३२१।१ र गतको अ�याबाट �.

७११५११२०।११ समेत �.२४५४२६६२२।८४ आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �.४४५८३४४२।९७ र पँू�जगत तफ�  �. ७३२९१६९०।८७ समेत �.

१५५१०००११।- खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ०.३६ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �. ३9०२६8५।२४ खच�
भएको छ जुन आ�त�रक आयको ६९४ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट २६.५१ �ितशत चालु र
४३.५७ �ितशत मा� पँूजीगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ
खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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६.४ चौमा�सक पँूजीगत खच� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ 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� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध
गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�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 ।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसोचौमा�सक

१ संिघय सरकार 11280 0 0 11280 11280

२ �देश सरकार 9080 0 0 9080 9080

३ पा�लका 52930 6748 7465 38717 37142

४ कूल खच�: 73290 6748 7465 59077 57502

खच� �ितशत 9.21 10.19 80.61 78.46

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.५ 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� िदघ�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 100000

२ � १ लाख एक दे�ख ५ लाख स�मका योजना 14 5850000

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना 18 14900000

४ १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना 12 28950000

५ ५० लाख भ�दा माथीका 3 22900000

ज�मा 48 72700000

७ िव�ीय िववरण परी�णः

७.१ �ज�मेवारी फरक परेको- �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन
गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �. ६६९९२५९६।- मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.

७११५११२०।- �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. ४१५८५२३।- बढी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा
यिकन गनु�पन� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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७.२ एक�कृत आ�थ�क संकेत- सरकारको आ�दानी, खच� र स�प�� तथा दािय�वलाई अ�तरा�ि�� य मानद�ड अनु�प बनाउने उ�े�यले महालेखापरी�कको
काया�लयबाट आ�थ�क वष� २०७४।७५ दे�ख �थानीय तहमा लागु ह�ने गरी एक�कृत आ�थ�क संकेत, तथा वग�करण र �या�या, २०७४ तयार गरी काया��वयन
ग�रएकोमा गाउँपा�लकाले सो बमो�जम लेखा राखेको पाईएन । अतः गाउँपा�लकाले एक�कृत आ�थ�क संकेत, तथा वग�करण र �या�या, २०७४ बमो�जम राज�व
तथा खच� संकेत अनुसार लेखा रा�नुपद�छ ।

७.३ वािष�क �ितबेदन- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ बमो�जम ��येक काया�लयले आ�थ�क वष� समा� भएको ३
मिहना िभ� वािष�क �ितबेदन तयार गरी म��ालय, िवभाग, कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा पठाउनु पन� �यव�था रहेकोमा वािष�क �ितबेदन तयार गरेको छैन
।तसथ� काया�लयले िनयमको पालना गरी वािष�क �ितबेदन तयार गनु�पद�छ ।

८ कानून िनमा�ण एवं काया��वयनः 
ऐनको प�रपालना तथा काया��वयन- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७२(७) मा गाउँपा�लकाले गाउँसभाबाट �वीकृत सीमा र िशष�क बािहर गई
बजेट खच� गन� नपाउने साथै दफा ७८(५)मा गाउँपा�लकाले साव�जिनक सेवा �वाहलाई पारदश�, उ�रदायी र जवाफदेही बनाउन साव�जिनक परी�ण, सामा�जक
परी�ण तथा साव�जिनक सुनुवाई ज�ता काय��म स�ालन गनु�पन� �यव�था छ।यस गाउँपा�लकाले कितपय काय��म गाउँसभाबाट �वीकृत काय��म भ�दा
गाउँकाय�पा�लकाको िनण�य बमो�जम िविनयोजन गरी खच� गरेको दे�खयो।गाउँपा�लकाले स�ालन गरेका योजना तथा काय��मको सामा�जक परी�ण, साव�जिनक
परी�ण तथा साव�जिनक सुनुवाई ज�ता काय��म स�ालन गरेको पाइएन।यसबाट गाउँसभाबाट �वीकृत योजनामा खच� भएको रकमको पारदिश�ता तथा
जवाफदेहीता कायम रहेको दे�खएन । गाउँपा�लकाले ऐनमा भएका �यव�थाको पालना गरी पारदिश�ता तथा जवाफदेहीता कायम गनु�पद�छ।

९ सेवा �वाह िववरणः 
सेवा �वाह- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा गाउँपा�लका तथा वडा काया�लयको काम, कत��य र अ�धकारको �यव�था छ।
गाउँपा�लकावाट �ा� िववरण अनुसार यस वष� ज�म र मृ�य ुदता� १९ नाता �मािणत१८, नाग�रकता �सफा�रस ११, गरेको पाइयो। गाउँपा�लकाले प��करण दता�
तथा �सफा�रस स�व�धमा अिभलेख राखेको छैन। गाउँपा�लकाले ऐन वमो�जम सोको अिभलेख �यव��थत गनु�पद�छ।

१० स�प�� उपयोग र संर�णः
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१०.१ स�प��को संर�ण- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख, मम�त सं�भार तथा अ�य
�ब�ध गनु�पन� �यव�था छ। गाउँसभाले स�प�� संर�णको लािग चािहने आव�यक �ब�ध गरेको दे�खएन ।

१०.२ न�सा पास र मु�याङकन - �थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २७ को १ अनुसार कसैले पिन गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाबाट न�सा पास नगराई
भवन िनमा�ण गन� नह�ने �यव�था छ। तोके बमो�जम संरचना िनमा�ण गनु�पुव� गाउँपा�लकाबाट �यसको न�सा पास गन� �यव�थालाई �भावकारी काया��वयन र
मु�या�न �णालीलाइ यथाथ�परक बनाउनुपद�छ । घर ज�गा मु�या�न गन� बै�ािनक �णालीको अवल�वन गरी प�का ढलान, प�का ज�तापाताको �ित वग�िफट
कित लागत पद�छ सो यिकन ग�रनु पद�छ । मालपोत काया�लयमा �लखत पा�रतको लािग पठाइएको मु�याङकन �ितवेदन यथाथ�परक नभै अनुमानको भरमा ले� ने
गरेको पाइएकोले सोमा सुधार ह�नुपद�छ ।

१०.३ �ज�सी िनरी�ण �ितबेदन- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९९ बमो�जम तयार ग�रएको �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा
उ�े�खत �ललाम िब�� गनु�पन� �ज�सी मालसामान िनयम १०६ बमो�जम एक मिहनािभ� �ि�या शु� गनु�पन� तथा िनयम ९९(४) बमो�जम मम�त स�भार गनु�पन�
मालसामानको हकमा ितन मिहना िभ� मम�त स�भार ग�रस�नु पन� �यव�था छ । काया�लयबाट �ा� �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन बमो�जम �ललाम िब�� तथा मम�त
स�भार गनु�पन� काय� नगरेकोले िनयमानुसार गनु�पन� दे�ख�छ ।

११ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापनः 
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�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग �ािव�धक तफ�  १४ र �शासन तफ�  १५ समेत २९ कम�चारीको
दरब�दी �वीकृत भएकोमा �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारी समेत २९ जनाको मा�ै पदपूत� भएको ��थती तथा िविभ� पदमा २२ जना कम�चारीह� करारमा
राखी �.५७१४३९०।- खच� लेखेको छ ।
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१२ आ�थ�क सहायता र अ�य ि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�  मा� �. ८४६५००।- खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता
कायम गनु� पद�छ ।

१३ ख�रद तथा ठे�का अिभलेखः 
सवारी साधन ख�रद - अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती 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 १ थान चार पां�े सवा�र साधन ख�रदमा �. ५९८८०००।- खच� गरेका छन् ।

सवारी साधनको नाम रकम �.

Scorpio S5 4WD 5988000

१४ िश�ाः

१४.१ िश�कको तलब - िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १२६ मा िश�क िकतावखानावाट �ितवेदन पा�रत गराएर मा� काया�लयले आ�नो काय��े� अ�तग�तका
िविभ� िव�ालयह�मा काय�रत िश�कह�को तलब भ�ा िनकासा गनु�पद�छ । काया�लयले िविभ� िव�ालयह�मा काय�रत िश�कह�को तलबी �ितवेदन पा�रत
नगराई तलब भ�ा वापत �.४९०३९२०।- खच� लेखेकोले यिकन ह�न स�ने अव�था दे�खएन ।
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१४.२ िश�क दरव�दी र पदपूित� तथा िव�ाथ� अनुपात- �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 आधारभुत तहका २ 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. िवधालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िवधाथ� सं�या

१ नार आधारभुत िव�ालय 7 4 0 19

२ फू आधारभुत िव�ालय 3 3 1 28

ज�मा 10 7 1 47

उ�े�खत ता�लकामा नार आधारमुत िव�ालयमा िश�क िवधाथ� अनुपात १:४.७५ रहेको छ भने फू आधारभूत िव�ालयमा १:९.३३ अनुपात रहको दे�खयो ।
यसरी हेदा� पा�लकाले िश�क िवधाथ� अनुपात निमलाइ अव�यकता भ�दा वढी िश�क िनय�ु गरेको दे�खयो । 

१५ िवल भ�दा बढी पे�क� फ�य�ट- 

गो.भौ.नं. १८७ । २०७९।०३।२० आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा खच� ले�नु अिघ �य�तो भू�ानी
िदन आव�यक िबल, भरपाई र कागजात संल� भए/नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भू�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी भू�ानी िदनुपन� �यव�था छ
। डोजर अपरेटर मुकेश कु�वाहलाई ५००००।०० पे�क� िदईएकोमा � २८४५४।०० मा िविवध सामान ख�रदको िबजक पेश गरी उ� पे�क� िदएकोमा �
५००००।०० फ�य�ट गरेकोले बढी � २१५४६।०० फ�य�ट गरेकोले असुल असूल ह�नुपन� �.

२१,५४६

१६ १९ २०७८-६-१० �ज�सी दा�खला नगरेको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन,२०७६ को दफा २८ अनुसार �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको �ज�सी मालसामान सात िदनिभ�
यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन�छ भ�े �यव�था भएकोमा टीच ए�ड मोर �ा�ल बाट टीिचङ मेट�रयल सेट ख�रद ग�र �.२६१४५३ भु�ािन भएको
पाइयो। मालसामानह� ख�रद गरी काय�लयमा �ा� भइसकेपछी �ज�सी िकतावमा दा�खला गनु�पन�मा दा�खला गरेको नदे�खएकोले अिनयिमत दे�खएको �

२६१,४५३
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१७ भरपाई वेगरको खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम३९(५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल,भरपाइ,�माण र कागजात संल� ह�नुपन�
�यव�था छ। देहायका काय�को भु�ानीमा भरपाइ �माण पेश नभएकोले भरपाइ पेश गनु�पन� �.

भौ.न।िमित �यहोरा रकम

१७।२०७८।
६।१०

पा�लकाको िड�जटल �ोफायल तथार गन� काय� गरेकोकाय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन�। ४४००००

१९।२०७८।
६।१०

�ार��भक बालिवकास क�ा स�ालन का लािग िकताव ख�रद गरेको सोको िवतरण भरपाइ पेश गनु�पन�। िप�ज सेट १५,

नस�री सेट१५,के�ज सेट१५,�ज के�ज सेट १५
५३४६०

१३४।२०७९।
३।१४

रे�कोट तथा �याग ७० थान िवतरण गरेको भरपाई पेश गनु�पन�। १२६५६०

१३५।२०७९।
३।१४

�याग १२० थान िवतरण गरेको भरपाई पेश गनु�पन�। ४४३९५४

१६५।२०७९।
३।१७

�सलपो�लन ि�पाल ७०३ के�ज िवतरण गरेको भरपाई पेश गनु�पन�। ४२९००६

३१।२०७८।
६।१७

फु आधारभुत िव�ालय लाइ िदएको वालिवकास के�� स�ालन अनुदान भरपाई पेश गनु�पन� १५००००

ज�मा १६४२९८०

१,६४२,९८०
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१८ सोझै ख�रद 
null

१,००४,४६७

१९ २०७८-६-१० मु�य अिभवृि� करमा दता� नभएकोसँग ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १९ मा �.२० हजार भ�दा वढीको ख�रद गदा� मु�य अिभवृि� करमा दता� भएका सँग मा� ख�रद गनु�पन� उ�ेख
छ । काया�लयले खाजा खाना वापत रकम भु�ानी भिन स�र�ी आट� प�लीसीटी लाइ २०७८।६।१० िमितमा भौ नं ३ बाट � ११३००० भु�ानी भएको, नार
गे�ट हाउस बाट २०७८।६।१० िमितमा भौ.न ३ बाट �.२१६७०० तथा कमा� होटल बाट २०७९।३।२० िमितमा भौ.न १९० बाट �.२५४२५६ ग�र कुल
�.५८३९५६ �यानिवलका आधारमा भु�ानी भएको दे�ख�छ।पा�लकाले िनयममा भएको �यव�थाको पालना नगरेकोले अिनयिमत दे�खएको �.

५८३,९५६

२० �याद समा� भएको औष�धः 
गाउंपा�लकाले पेश गरेको िववरण अनुसार िन�नानुसारका गाउंपा�लका अ�तग�त रहेका िन�न बमो�जमका प�रमाणका औष�धह� �योगमा नआइ �याद सिकएको
०७४।७५ दे�ख ०७८।७९ भइस�दापिन न� नगरी अ�यव��थत ढंगले भ�डार ग�र राखेको पाइयो।यसरी बांिक रहेको  औष�धह�को गलत �योग भई नाग�रकको
�जबनमा �ितकुल असर पन� स�भावना दे�ख�छ। त�काल कानुनी �कृया पुरा ग�र �याद सिकएका  औष�ध न�ट गनु�पद�छ।

S.N. Name of Medicine Specification Quantity Condition

1 Vitamin B Complex Tab 750 Expired

2 Vitamin B Complex Tab 200 Expired

3 PCV 10- 4 Dose 1 Expired

4 Chlorhexidine Gel 4% (Navi Malam) Tube Tube 7 Expired

5 Mupirocin 2% w / w Tube Tube 145 Expired

6 Silver Sulfadiazine 1% Ointment/ Tube 32 Expired

Cream15gm

7 DPT + Hep B + Hib 10 Vial 1 Expired

8 Oral Rehydration Salt Packet 50 Expired
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9 Oral Rehydration Salt Packet 1,050 Expired

10 . Zinc Sulphate 20 mg Tablet 100 Expired

11 Ferrous Sulphate 60 mg+ Folic Acid Tab . 0.4 mg Tablet Tab 550 Expired

12 Ferrous Sulphate 60 mg+ Folic Acid Tab . 0.4 mg Tablet Tab 730 Expired

13 . Oral Polio Vaccine 10 Vial 1 Expired

14 Hyoscine butylbromide 20 mg / ml . Injection Vial 10 Expired

15 Lignocaine 1% ml With Adrenaline . Injection Vial 2 Expired

16 . Ringer Lactate 540 ml Bottle 15 Expired

17 . Ringer Lactate 540 ml Bottle 25 Expired

18 Aluminium Hydroxide250 mg + Tab 1,600 Expired

. Magnesium Hydroxide 250 mg or

Magnesium Trisilicate 250 mg Tablet

19 . Amlodipine 5 mg Tablet Tab 50 Expired

20 Amoxycillin 125 mg Dispersible Tablet Tab 1,440 Expired

.

21 Amoxycillin 125 mg Dispersible Tablet Tab 100 Expired

.

22 Diclofenac Sodium 100 mg Tablet Tab 2,000 Expired

.

23 Diclofenac Sodium 100 mg Tablet Tab 400 Expired

�म भौचर
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.

24 Diclofenac Sodium 100 mg Tablet Tab 200 Expired

.

25 Frusemide 40 mg Tablet mg tab Tab 1,200 Expired

.

26 Hyoscine butylbromide 10 mg Tablet Tab 100 Expired

.

27 . Metoclopramide 10 mg Tablet Tab 20 Expired

28 . Ofloxacin 400 mg Tablet Tab 400 Expired

29 . Promethazine 25 mg Tab 450 Expired

30 . Ranitidine 150 mg Tablet Tab 1,450 Expired

31 . Ranitidine 150 mg Tablet Tab 1,500 Expired

32 . Paracetamol 500 mg tablet Tab 1,300 Expired

33 Sulphamethoxazole 400mg & . Trimethoprim 80 mg Tablet Tab 1,000 Expired

34 Amoxycillin 125 mg / 5ml 60 ml Dry . syrup Bottle 10 Expired

35 Metronidazole 100mg / 5 ml 60 ml . Suspension Bottle 5 Expired

36 Metronidazole 100mg / 5 ml 60 ml . suspension Bottle 33 Expired

37 . Paracetamol 125 mg / 5 ml 60 ml syrup Bottle 150 Expired

38 . Calamine 1% Lotion Bottle 5 Expired

39 . Calamine 15% w / v 60 ml syrup Bottle 55 Expired

40 . Albendazole 400 mg chewable Tablet Tab 55 Expired

�म भौचर
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41 . Amoxycillin 500 mg Capsule Cap 2,000 Expired

42 . Amoxycillin 500 mg Capsule Cap 700 Expired

43 Clotrimazole 1% w / w 15 g Cream Tube Tube 45 Expired

.

44 . Hydrocortisone Injection Vial 140 Expired

45 . Metronidazole 400 mg Tab 1,600 Expired

46 . Metronidazole 400 mg Tablet Tab 800 Expired

47 . Rota virus vaccine Vial 1 Expired

48 Metronidazole 200 mg / 5ml 60 ml . suspension Bottle 90 Expired

49 . Cough Syrup Bottle 100 Expired

50 . Amoxycillin 250 mg Tab Tab 1,100 Expired

51 Gamma Benzene Hexachloride 1%w/v Bottle 130 Expired

.

lotion 60 ml

२१ ग�रवी िनवारणका लागी लघु उ�म िवकास काय��म 

ग�रिव िनवारणका लागी लघु उ�म िवकास काय��म स�ालन िनद�िशका ,२०७७ को प�र�ेद १० को २ मा �थानीय तहमा शाखा तथा उ�म िवकास सिमितले
काय��मको िनयिमत अनुगमन गन�छ।उ�म िवकास सिमितले गरेको अनुगमनको �ितवेदन उ�म िवकास सिमितको सद�य सिचवले काया�लय सम� पेश गनु�पन�छ
भ�े �यव�था भएकोमा �ितवेदन काय�लयसम� पेश गरेको पाइएन।िनद�िशकामा भएको �यव�थाको पालना तफ�  काया�लयले िवशेष �यान िदनुपन� दे�ख�छ।

�म भौचर
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२२ िव�ापनमा छुट/ सह��लयत न�लई थप �ययभार पारेको: 
गोरखाप� सं�थान धम�पथ, काठमा�डौलेँ सरकारी िव�ापन �काशन गदा� २५ �ितशत छुट िदने नीितगत �यव�था गरेको काया�लयको २०७०।४।२३ को प�मा
उ�ेख छ । गोरखाप�वाहेक अ�य �काशन सं�थाले समेत सरकारी सूचना िव�ापनमा २५ दे�ख ३५ �ितशत स�म छुट िदने नीितगत िनण�य गरेको दे�ख�छ । यस
म��ालयले िविभ� न ख�रद काय�को वोलप�/दरभाउको सुचना �काशन गरेको उ�ेख गरी िविभ� न िव�ापन एजे�सीलाई भु�ानी गदा� �लनुपन� छुट तथा सह��लयत
�लएको दे�खएन ।�लनुपन� छुट न�लई िव�ापन खच� लेखेको कारण थप �ययभार परेको छ। यसमा सुधार गनु�पद�छ। केिह �ितिन�ध उदाहरण िन�न छन्।

गो.भौ-/िमित िव�ापन एजे�सीको नाम कुल भु�ानी रकम २५ �ितशत छुट गदा� भु�ानी ह�ने रकम फरक रकम

१३।२०७८।६।१० ढोरपाटन स�ार �ा�ल ५४२४० ४०६८० १३५६०

१०४।२०७९।१।२५ ढोरपाटन स�ार �ा�ल ११८६५ ८८९८ २९६६

ज�मा १६५२६

२३ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ ।पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ�
नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट फु आधारभुत िव�ालयलाइ
िश�क दरव�दी पया�� नभएको भिन तलवको लािग �.४५०००० रकम िनकासा गरेको पाईयो । आव�यक भए दरव�दी �वीकृत गन� तफ�  पहल गनु�पन�मा
दरव�दीिभ� नपरेका िश�कह�को लािग तलव भ�ा िदने गरी अनुदान उपल�ध गराएको पाइयो। य�तो अनुदान िदने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ।
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२४ कृिष तथा पशुमा अनुदान 

सरकारी अनुदान रकमको िवतरण, सदपुयोग सही एवं समुिचत त�रकाले गरी खच�को साव�जिनिकरण एवं अनुगमन ह�नु पद�छ र सो को �भावकारीता मापन गन�
संय�� िवकास गरी उ�पादन तथा उ�पादक�वमा वृि� आए नआएको संव�धमा �ितवेदन वनाउनुपद�छ । साथै अनुदानमा िवउ िवतरण गदा� ज�गाको �वामी�व हेरी
मा� िवतरण गनु�पद�छ । यस वष� कृिष तथा पशु काय��म अ�तग�त संचा�लत केही काय��मह� देहायअनुसार छन्।

िववरण (१०० �ितशतअनुदान) अनुदान रकम

कृिष सामा�ी औजार ख�रद तथा िवतरण २०००००

�स�पो�लन �ला�टीक ख�रद तथा िवतरण(७५ �ितशत अनुदान) ३९००००

टनेल िनमा�ण ३९०००

िवउ िवजन ख�रद तथा िवतरण १८९०००

पशु उपचारका लागी  औष�ध ख�रद २४००००

ज�मा १०५८०००

यस स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायअनुसार छन्: अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको संव�धमा अनुगमन �भावकारी गन� गरेको पाइएन भने अनुदान
प�चातको उपल�धी मापन गरेको छैन । अनुदान वाट �ा� लाभको िव�लेषण गरी आगामी िदनमा अनुदानको काय��म संचालन गनु�पन� दे�ख�छ । अनुदान रकम
िविभ� त�रकावाट साना साना काय��म वनाई िवतरण गदा� अपेि�त �ितफल �ा� नह�ने र यसले उ�पादक�वमा समेत वृि� नगन� ह�दा ठुला अनुदानका काय��म
संचालन गरी कृिष पेशालाई आकिष�त गनु�पछ�  । साथै अनुगमन �भावकारी वनाई दोहोरो (संघ, �देश तथा �थानीय तह) परे नपरेको एिकन गरी �ल�खत �ितवेदन
समेत �लनुपद�छ । कृिष तथा पशु पालन �े�मा आ�मिनभ�र वनाउन सरकारले कृिष वीमा तथा पशु वीमामा अनुदानका काय��म स�ालन गद� आइरहेको छ ।
पा�लकाले कृिष �े� तथा पशु �े�मा िविभ� अनुदान िदएकोमा अिनवाय� वीमा गरेर मा� अनुदान िदने नीित तय गनु�पन�मा वीमा गन� गराउने तफ�  पा�लकाले �यान
निदइ अनुदानका काय��म मा� स�ालन गरेको दे�खयो । एक सरकारले �याएको नीितलाइ अक� सरकारले सहयोग गन� गरी काय��म काया��वयन गनु�पद�छ ।
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२५ िशष�क फरक पारी खच�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(१) वमो�जम काया�लय �मुखले सरकारी रकम खच� गदा� वजेट तथा काय��मको
�समािभ� रही खच� गनु�पन� �यव�था छ भने एिककृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण र �या�या,२०७४ मा िविनयो�जत वजेट स�व��धत खच� िशष�कमा गनु�पन�
उ�ेख छ। पा�लकाले तप�सल वमो�जमको �. रकम िशष�क फरक पा�र खच� लेखेको छ।अत िविनयो�जत वजेट खच� गदा� िशष�क फरक परेकोले अिनयिमत
दे�खएको �

भौ नं ह�नुपन� खच� िशष�क खच� गरेको िशष�कको।काय��मको नाम खच� रकम

९३ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी प� पि�का छपाई तथा सुचना �काशन २३०५२

१०३ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी िविवध १३३०००

१३१ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी प� पि�का छपाई तथा सुचना �काशन ७७०६६

१५६ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी प� पि�का छपाई तथा सुचना �काशन १३८००

ज�मा २४६९१८

२४६,९१८
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२६ ब�क खाताबाट अिनवा�य भु�ानी 
आ�थ�क वष� २०७४/०७५ को बजेट व��यको नं. १८३ वाट रा�यकोषवाट ह�ने तलव, भ�ा लगायतका सबै भु�ानी स�व��धत �यि� तथा सं�थाको व�क खाता
माफ� त ह�ने �यव�था ग�रएको, अथ� म��ालयको प.सं. २०७४।०७५ माग�दश�न च.नं. १०९६ िमित २०७४।०२।१६ को प�को �वरण ४४ मा सामा�जक सुर�ा
भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको अिनवाय� �पमा ब�क खाता खो�ने �यव�था िमलाई सो वापतको रकम ब�क खातामा ज�मा गरी भु�ानी िदन िनिद�� ग�रएको तथा
�िमकले पाउने पा�र�िमक रोजगारदाता क�पनीले अिनवा�य ब�क खाताबाट भु�ानी गनु�पन� । नेपाल सरकार, �देश तथा �थानीय तह, िव�विव�ालय, नेपाल
सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व भएका सं�थान, सिमित, प�रयोजना, �ित�ान र मातहतका िनकायमा काम गन� सबै �िमक तथा कम�चारीको पा�र�िमक एवं
िव�ीय सुिवधा २०७५ �ावण १ बाट ब�िकङ �यानल बाट भु�ानी गनु� पन� �यव�था भएकोमा गाउँपा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त भएको कामको भु�ानी िददंा
दिैनक �यालादारी रकम एकमु� � 79170।– भु�ानी गदा� समेत ब�िकक खाता माफ� त भु�ानी भएको नदे�खएकोले यसमा सुधार गनु� पद�छ, केही उदाहरण
िन�नानुसार छन् ।

गो.भौ./ िमित कामको िववरण भू�ानी �लनेको रकम भू�ानी रकम

३२।०७८।८।२७ �शासिकय भवन िफिन�सङ कृषन मगर समेत ८ जना �ित �य�� �॰ ४९२००।- 393६0०।-

३९।०७८।९।२५ फूगेट दे�ख गाउँस�मको बाटो िद�लप बुढा समेत ७ जना �ित �य�� � ४७४००।- 331800।-

अिवनास बुढा समेत २ जना �ित �य�� �. ७९१७०।- 158340।-

दपम चेपाङ समेत ७ जना �ित �य�� �. ४८९८०।- 342860।-

५९।०७९।३।१९ पाह�ना घर िनमा�ण उ.स. अिमत मगर समेत ४ जना जनही �.४३०५०।- 172200।-

६०।०७९।३।१९ छु�चे दे�ख ते�रला पास स�मको बाटो रोशन तामाङ समेत २ जना �ित �य�� � ६३५५०।- 127100।-
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२७ उपभो�ा सिमितबाट काय� 
गाउँपा�लकाले �शासिकय भवन िनमा�णमा आ.व. २०७६।०७७ बाट शु� भएकोमा हाल स�म �. १५२४१४८७ खच� भइ काय� स�प� भएको भवनको िन�न
�यहोरा दे�खयोः
१) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १ अनुसार १ करोड �प�यास�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो स�ब�धी सेवा सोही �थानमा
बसोबास गन� बा�स�दा र �य�तो सेवा उपभोग गन� समुदाय मा� रहेको उपभो�ा सिमितबाट गराउन वा �ा� गन� सिकने उपिनयम (१) अनुसार लागत अनुमानमा
मु�य अिभवृि�कर, ओभरहेड क�टे�जे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश समेतको रकम समावेश ह�ने �यव�था भएकोमा काया�लयले �. १९८२०६८१।७०
लागत अनुमान भएको ठे�का िनयमको �यव�था िवप�रत उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको िनयमस�मत दे�खएन ।
२) गाउँपा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउँदा वािष�क �पमा एकमु� रकम िविनयोजन नगरी ��येक वष� एकै भवनमा पृथक पृथक काय� गराएको दे�खयो
। यसरी काय� गराउँदा गत िवगतमा भएको काम र गन� बाँक� काम छु�ाएर बाँक� कामको लागत अनुमान तयार गरी स�झौता गनु�पन�मा के कित काय� भयो र कित
बाँक� छ भ�े नछु�ाएको अव�थामा पुनः उपभो�ा सिमितबाट काय� गराएकोले काम दोहोरो भए/नभएको गा.पा.बाट अनुगमन गनु�पद�छ ।
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२८ िनयमावली िनमा�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा ऐन
बनाउन स�ने दफा २ अनुसार बनाइएको ऐनको अ�धनमा रही काय�पा�लकाले आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउन �यव�था
भएकोमा गाउँपा�लकाले ख�रद ऐन तथा सो अ�तग�त ख�रद िनयमावली िनमा�ण नगरेको अव�थामा पा�लकाले �ज�ा दररेट भ�दा फरक ढुवानी राखी योजनाको
लागत अनुमान िनधा�रण गदा� योजनाको लागत अनुमान ब�न गइ योजना मह�ो भएको अतः ऐन तथा िनयमावली िनमा�ण गरेर मा� पा�लकाले दररेट िनधा�रण
गनु�पद�छ ।

िववरण �ज�ा दररेट अनुसार
द� कामदार

पा�लका दररेट
अनुसार

फु दे�ख ित�बत �समाना स�म, ित�लचो ता�लचो त�ो वेस�या�पबाट ित�लचो ताल मेसोका�त स�म लेदर
बाट थोराङ फेदी स�म िव�दा देखी लाक�  ित�बत सीमा स�म

�ितिदन �.

२१००।-
�ितिदन �ित�यि�
�. २७३०।-

२९ एज िब�ट न�सा 
ठे�का नं NBRM/Works/NCB-01/077-078 काया�लयले नार �वा��य चौक� भवन िनमा�णको लािग िमित २०७८।३।२० स�ममा स�प� गन� गरी िमित
२०७७।७।२० मा �. ७२८५४०४।– मा िनमा�ण �यवसायी �या�सु�दो िनमा�ण सेवा सँग स�झौता भएको ठे�कामा िमित २०७८।३।३१ स�म �याद थप गरी सोही
वमो�जम काय� भएकोमा स�झौताको GCC 71.2 मा अ��तम िवल भू�ानी गदा� �. १०००००।- एज िब�ट न�सा वापतको रकम रो�का रा�नु पन� र एज िब�ट
न�सा ९० िदनिभ� पेश नभएमा सो रकम असूल ह�नुपन�मा सो नगरेकोले �. १०००००।– असुल गनु�पन� �.

१००,०००

३० िव�फोटक पदाथ� ख�रद
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३०.१ (५३।२०७९।३।७) गाउँपा�लकाले आव�यक िव�पोटक पदाथ� ख�रद वापत �. १२४४८६६।– भु�ानी गरेकोमा िन�न �यहोरा दे�खयोः
क) गाउँपा�लकाले बाटो िनमा�णको लािग आव�यक िव�पोटक पदाथ� ख�रद गरेकोमा आव�यकतथाको पिहचान बेगर ख�रद गषरी मौ�दात रा�दा गत िवगतको
ख�रद म�ये ५० �ितशत भ�दा बढी �याद गु��एर न� गनु� परेको दे�खयो यसरी गत िवगतको �याद सामा� भएर न� गनु�परेकोमा हाल ख�रद पिन �योग ह�नेमा
आ�व�त ह�न सिकएन अतः ख�रदपूव� िव�फोटक पदाथ�को �याद समा� नह�ने गरी ख�रद गन� �व�ध पा�लकाले िमलाउनु पन� दे�खयो ।

३०.२ ख) गाउँपा�लकाले िव�पोटक पदाथ� ख�रदगरी �ी उप�यका कमा�ड हेड�वाटरले �किट�ङ गरी �ी िशवदल गण हेड�वाटर स�म �याएको ढुवानीमा संल� िविभ�
३० सैिनकको दिैनक �मण भ�ा � २१६३५०।- सेनानी मछे�� बाबु थापाले भू�ानी �लएकोमा दिैनक �मण भ�ा बु�झ�लने �यि�को भपा�इ पेश गनु�पन� अ�यथा
असूल ह�नुपन� �.

२१६,३५०

३०.३ ग) �मण खच� िनयमावली , २०६४ को िनयम ७ वमो�जम सरकारी कामको �सल�सलामा मुलुकिभ� अ�नो काय�लय भ�दा बािहर �मणभ�ा वा काजमा खिटएका
पदा�धकारी वा कम�चारीले अनुसूची-३ वमो�जमको दरमा दिैनक भ�ा पाउने �यव�था भएकोमा िनयमावली िवप�रत ३० जनालाई खाना भ�ा, खाजा भ�ा र पानी
भ�ा समेत ५ िदनको दिैनक �. ६३०।– थप तथा �रचाज� खच� र सेिनटाइजर, मा�स, प�जा वापत �. ३०००।– भू�ानी िदएको रकम भू�ानी �लने सेनानी
मछे�� बाबु थापा सँग �. ९७५००।– असूल गनु�पन� �.

९७,५००

३१ िवल भरपाई

३१.१ (६१।०७९-३-१९) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन�
िवल भरपाई, �माण र कागजात संकलन गरेर मा� खच� ले�नु पन�मा काया�लयले महे�� पूल दे�ख नार स�म बाटो मम�त भू�ानी गदा� दिैनक हा�जर वापत १६ जना
कामदारह�लाई �. ४८००००।- भू�ानी गरेकोमा भरपाइ स�ल� नभएकोले ब�क माफ� त भू�ानी भएको �माण पेश गन� अ�यथा असूल ह�नु पन� �.

४८०,०००
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३१.२ यस �योजनमा लागु नठे�का नं NBRM/Works/NCB-01/078-079 आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५)

अनुसार िवल भपा�इ स�ल� राखेर मा� खच� ले�नुपन�मा िनमा�ण कता� ईशान िनमा�ण सेवालाइ नार �वा�थ चौक� भवन िनमा�ण स�झौताको BOQ को
�ोिभजनलसम आइटम नं. १ मा िबमा समावेश गरी �. ६५०००।– भू�ानी गरेको दे�खयो । यसरी भ�ानी भएको रकमको िबमा पो�लसी तथा िबजक समाबेश
नभएकोले िबमा पो�लसी तथा िबजक पेश गनु�पन� अ�यथा असूल ह�नुपन� �.

६५,०००

३२ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जु फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जु फ�य�ट गन� गराउन ेकाम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको
ह�न े�यव�था छ ।लेखापरी�णको �ममा यो वष�  कुनपैनी बे�जु स�परी�णको लागी पेश नभएको ।

३३ अ�ाव�धक बे�जु
यस पा�लकाको २०७८।७९ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छः (रकम �. हजारमा)

गत वष�स�मको
बाँक� 
बे�जू (A)

यो वष� संपरी�ण
ग�रएको 
बे�जू (B)

यो वष�
कायम 

बे�जू (C)

संपरी�णबाट
कायम 

बे�जू (D)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू (E=A-B+C+D)

50946 ० 3716 0 54662
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