
https://nams.oag.gov.np1 of 27

आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : ग�ाजमुना गाउँपा�लका, धािदगं , गंगाजमुना गाउँपा�लका , धािदङ

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित

काया�लय �मुख रामच��     इटनी २०७८-१०-२५ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख मोितराम     थप�लया २०७७-१२-१

काया�लय �मुख िबनोद     रोका २०७७-४-१

लेखा �मुख रिवन     पोखरेल २०७८-९-१८

लेखा �मुख गोिव�द     �जसी २०७७-१२-१

लेखा �मुख अजु�न   �साद   सापकोटा २०७७-४-१

बे�जु रकम ३२,८६४,०००
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�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ७,८६,४३,२५३.९८

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३४,६३,०४,८१० चालु खच� २४,३६,५५,०६३.०५

�देश सरकारबाट अनुदान ५,८९,९३,९२० पँूजीगत खच� २३,७२,९४,१३७

राज�व बाँडफाँट ७,१३,००,१७७.०९ िव�ीय/अ�य �यव�था ११,०२,३०,८९३

आ�त�रक आय ५५,२९,६७२.६९

अ�य आय ११,०२,३०,८९३

कुल आय ५९,२३,५९,४७२.७८ कुल खच� ५९,११,८०,०९३.०५

बाँक� मौ�दात ७,९८,२२,६३३.७१
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१ प�रचय
�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 �व�न� 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 ७ वडा,  ३९ सभा सद�य,  १४४.०९ वग� िकलोिमटर �े�फल ओगटेको
र यस पा�लकाको जनसं�या २५८७२ रहेको छ ।

२ िव�ीय �ितवेदन
िव�ीय िववरण �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम पा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार स�ालनमा भएका आय-�यय
िहसाबको आ�थ�क वष� २०७७/७� को कोषको संि�� अव�था िन�न बमो�जम रहेको छः

आ.व. : २०७७/७� अव�ध : २०७७/०४/०१ - २०७�/०३/३१
�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यसवष�  �. गतवष��.

बजेट आफैलेगरेको �ाि�/भु�ानी ज�मा आफैलेगरेको �ाि�/भु�ानी ज�मा
�ा�ी (क+ख)  �१,�९,४७,७२१.९० �०,७०,१६,४०३.६� �०,७०,१६,४०३.६� �७,२६,४०,१६�.०९ �७,२६,४०,१६�.०९
क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने)  ४९,९४,१९,४६० ४�,२१,२�,�७९.७� ४�,२१,२�,�७९.७� ४४,७२,४२,३७०.१९ ४४,७२,४२,३७०.१९
११००० कर ११ �,४�,१�,४६० ७,१३,००,१७७.०९ ७,१३,००,१७७.०९ �,�३,��,९�१.७१ �,�३,��,९�१.७१
१३००० अनुदान  ४०,१६,४�,००० ४०,�२,९�,७३० ४०,�२,९�,७३० ३२,��,�३,००० ३२,��,�३,०००
संघीय सरकार १२ ३४,२६,�४,००० ३४,६३,०४,�१० ३४,६३,०४,�१० ३०,०६,२२,००० ३०,०६,२२,०००
�देश सरकार १२ �,�९,९४,००० �,�९,९३,९२० �,�९,९३,९२० २,�२,३१,००० २,�२,३१,०००
१४००० अ�य राज�व  १,२९,�६,००० ��,२९,६७२.६९ ��,२९,६७२.६९ ३९,�४,१७६.७१ ३९,�४,१७६.७१
ख. अ�य �ाि�  १,६�,२�,२६१.९० २,४�,�७,�२३.९० २,४�,�७,�२३.९० १२,�३,९७,७९४.९० १२,�३,९७,७९४.९०
िवतरण गन�  बाक� राज�व  ० ० ० ० ०
कोषह�  १,६�,२�,२६१.९० १,�६,४७,४३७.९० १,�६,४७,४३७.९० १,��,४१,७�७.९० १,��,४१,७�७.९०
धरौटी  ० ९२,४०,३�६ ९२,४०,३�६ �७,९९,२४� �७,९९,२४�
संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म  ० ० ० १०,३७,�६,७६२ १०,३७,�६,७६२
भु�ानी (ग+घ)  ��,�१,७२,९९६.६० ४९,९०,१�,७४�.०� ४९,९०,१�,७४�.०� ४९,०२,०९,२९३.२३ ४९,०२,०९,२९३.२३
ग. भु�ानी (स��त कोषबाट)  �६,�६,४४,७३४.७० ४�,०९,४९,२००.०� ४�,०९,४९,२००.०� ३७,६१,१२,९�१.२३ ३७,६१,१२,९�१.२३
   २१००० पा�र�िमक / सुिवधा १� १७,२�,२१,००० १६,३७,४४,�१९.१० १६,३७,४४,�१९.१० १�,��,२०,२२९ १�,��,२०,२२९
   २२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १� ९,�३,�०,३१०.७० ६,७९,२३,९६�.९� ६,७९,२३,९६�.९� ९,�४,�२,��४.२� ९,�४,�२,��४.२�
   २�००० सहायता (Subsidy) १� ० ० ० १,९९,३०� १,९९,३०�
   २७००० सामा�जक सुर�ा १� १,२२,००,००० १,०७,�२,९७� १,०७,�२,९७� १,३९,�९� १,३९,�९�
   २�००० अ�य खच� १� १�,००,००० १२,०३,६०० १२,०३,६०० ११,�१,६�१ ११,�१,६�१
   ३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पूँजीगत खच� १� २�,६७,४३,४२४ २३,७२,९४,१३७ २३,७२,९४,१३७ १२,०३,४९,६१३.९� १२,०३,४९,६१३.९�
   ३२००० िव�ीय स�प�� १� ० ० ० ० ०
घ. अ�य भू�ानी  १,६�,२�,२६१.९० १,�०,६६,�४� १,�०,६६,�४� ४९,०२,०९,२९३.२३ ४९,०२,०९,२९३.२३
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कोषह�  १,६�,२�,२६१.९० १,४४,�१,४२� १,४४,�१,४२� �१,९�,०�० �१,९�,०�०
धरौटी  ० ३�,६६,०�२ ३�,६६,०�२ २१,४१,�०० २१,४१,�००
संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म  ० ० ० १०,३७,�६,७६२ १०,३७,�६,७६२
क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन�  बाक�   (२,�०,९३�) (२,�०,९३�)   

ङ. यो वष�को बचत (�युन)  (६,९२,२�,२७४.७०) �०,००,६��.६३ �०,००,६��.६३ �,२४,३०,�७१.�६ �,२४,३०,�७१.�६
च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या)   १६,३१,२१,३३६.९६ १६,३१,२१,३३६.९६ २१,७७,०�४ २१,७७,०�४
वषा��तको बाक� रकम (ङ + च)  (६,९२,२�,२७४.७०) १७,११,२१,९९�.�९ १७,११,२१,९९�.�९ �,४६,०७,९��.�६ �,४६,०७,९��.�६
 

ब�क तथा नगद बाक� २४  १७,३�,०�,३७३.�९ १७,३�,०�,३७३.�९ ११,३९,१�,९�७.०९ ११,३९,१�,९�७.०९

�थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली(सू�):  �थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र �ितवेदन �णालीमा एक�पता र शु�ता कायम गन� महालेखा िनय��क काया�लयले उपल�ध गराएको
�थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली (सू�)को �योग गरे तापिन तपशील बमे�जमका �े�ता सू�मा �िव� नगरी CGAS खाता राखेकोले पा�लकाको िहसाव यथाथ�परक मा� सिकएन ।

�स.नं. िववरण खच�

१ सामा�जक सुर�ा ८६१८६६५५

२ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म ४९८७३३५

३ �देश पूवा�धार िवकास काय��म ४५७५४७५

 ज�मा ९५७४९४६५

३ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावका�रताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको
एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनुपन� उ�ेख छ । आ�त�रक लेखापरी�ण दरव�दी भए तापिन कम�चारी पदपूित� नह�नाले आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन । तसथ� कानूनमा
तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

४ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको �ममा दािय�व वापतको �.२८०९३५।००, सामा�जक सुर�ा वापतको � ५००००।००, �देश पूवा�धार काय��म क��ट�जे�सी �.९१०००।००, क��ट�जे�सी वापतको
�.१५०००।०० बे�जू खाता १५१११ मा, आ�त�रक राज�व �.६९९।०० र पदा�धकारीबाट असुल � ४४२५०।०० गापाको स��तकोष समेत ज�मा �. ४८१८८४।००   दा�खला भएको
�माण पेश भएको छ ।   



https://nams.oag.gov.np5 of 27

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

५ आ�त�रक िनय��ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता तथा संरचना बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली
तयार गरी लागू गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागू गनु�पन�मा नगरेको
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा नगरेको
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार नगरेको
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता नराखेको
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार नगरेको
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�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार नगरेको
�ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु�पन�मा नगरेको
क�ा गरेको कर तोिकएको अव�धमा स�ब��धत राज�व खातामा ज�मा नगरेको
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार नगरेको
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी
दता� नगरेको
वातावरण संर�णको एक�कृत दीघ�कालीन योजना तयार नगरेको
 म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका
सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ� यौट तथा बे�जु
स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले यिकन गरी अ�याव�धक गरेको पाइएन ।
बैक िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको ।

६ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय तह 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� �ी ए��ला तामा�ले िमित २०७७।३।१० गते �.५२ करोड ९९ लाख ६५
हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।३।१० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका अ�य�ले २०७७।४।२ 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 ।
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७ कम�चारी दरव�दी र पदपूित�

७.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन
भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ५१ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा
लेखापरी�ण अव�धस�म �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ११ जना पदपूित� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका
लेखा अ�धकृत सिहत २० पदह� �र� रहेका छन् भने २० जना नै करारमा िनयु� ग�रएका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा
पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

७.२ कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था बमो�जम पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग
आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको दरव�दी �वीकृत भएको पाइएन ।

८ कानून र स�ालन ��थित 

�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
बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध
गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म १५ वटा ऐन, ५ वटा िनयमावली, २८ काय�िव�ध, िनद�िशका ९, मापद�ड ४ समेत ६१ वटा कानून िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । साथै पा�लकाले
सबै कानूनह� िनमा�ण गरी सभा।काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरे तापिन उ� कानूनह� काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

९ �याय स�पादन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ अनुसार गाउँपा�लकाको उपा�य�को नेतृ�वमा �याियक सिमितले दफा ४९ अनुसार �याय स�पादनको काय� गन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस वष� �याियक सिमितको काय� स�पादन गत बष�को उजुरी २ यस वष� दता� भएका २ समेत ४ रहेकोमा ४ फ�य�ट गरेको दे�खएको छ ।
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१० चौमा�सक पँुजीगत 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 काय��म
बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पँूजीगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा
हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असरपन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�.सं. बजेट उपशीष�क बजेट र खच� �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहनाको

बजेट खच�

१ गंगाजमुना गा.पा. २२००७८४२४ १८७३५०४२
५

११६४२२३३ ५४०७७७०५ १२१६३०४८७ ७१४४८५४०

२ संघीय सरकारबाट
ह�ता�त�रत

४११६५००० ३७८४९९९२ ४६२२०० १०६४८४० ३६३२२९५२ ३५५२१६९२

३ �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत २५५००००० १२०९३७२० ० १००३६९० ११०९००३० ६०६७७३५

ज�मा  २८६७४३४२४ २३७२९४१३
७

१२१०४४३३ ५६१४६२३५ १६९०४३४६९ ११३०३७९६७

 खच� �ितशत  १००.०० ५.१० २३.६६ ७१.२४ ४७.६४

उपरो� िववरण अनुसार िबिभ� व.उ.शी.नं. मा यस वष� � २३ करोड ७२ लाख ९४ हजार खच� भएको म�ये ते�ो चौमा�सकमा मा� ७१.२४ �ितशत र आषाढमा ४७.६४ �ितशत खच� गरेको
पाइयो । यसरी आ�थ�क वष�को अ�तितर मा� अ�धक मा�ामा काय� स�ालन गदा� स�ा�लत काय��म तथा िनिम�त संरचनाको गुण�तर तथा दीगोपनामा समेत नकारा�मक असर गन� ��थित रह�छ
। तसथ� आ�थ�क वष�को अ�तितर मा� अ�य�धक खच� गन� �बृ��मा िनय��ण तथा सुधार ह�नुपद�छ ।

११ अव�डा बजेट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका
आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� �. ५० लाख ७९ हजार अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम अ�य�को तोकादेश
अनुसार पँूजीगततफ�  पाइप ख�रद, सडक सरसफाई तथा सडक मम�त स�भार शीष�कमा �.५० लाख ७९ हजार बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डामा राखी काय�पा�लकाको
िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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१२ रकमा�तर 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा खच� गन� अ��तयारी र काय�िव�ध स�ब�धमा उ�ेख छ । साथै सोही िनयमको उप िनयम ७ वमो�जम काय�पा�लकाले सभावाट �वीकृत
सीमा र शीष�क बािहर गई खच� गन� नपाउने उ�ेख छ । सो िवपरीत वडा काया�लयह�को �सफा�रशमा पा�लकाको गाउँसभाले रकमा�तर गरी िविभ� १२३ काय��ममा �. ६ करोड ८८ लाख
५० हजार काय��म संशोधन गरी रकम खच� गरेको दे�खएको छ ।

१३ सशत� रकम िफता� 
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको प.स. ०७४।७५ च.नं.१०६४ िमित २०७५।०३।०३ को सशत� अनुदान रकम िफता� स�व�धी िवषयको प� अनुसार िविभ� तीन िक�तामा
�थानीय तहमा ह�ता�तरण भएको र सशत� अनुदानमा मु�यतया िश�ा, �वा��य र कृिष पशु पं�ी म��ालय लगायतवाट �ा� भएको रकम २०७७ आषाढ मसा�तस�म खच� ह�न नसकेको रकम
संघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था भएकोमा सशत� नेपाल सरकारको बाँक� रकम २०७८।६।१३ मा नेपाल सरकारको सशत�, समपूरक र िवशेष अनुदानको रकम
�.२,३१,८६,९५२।८० बे�जू खाता(१५१११) मा र �देश सरकारको सशत�, िवशेष सशत� तथा समपूरक अनुदानको रकम �.२,५२,५५,८७९। �देश लेखा इकाईमा िफता� (१५११३) समेत
ज�मा �.४,८४,४२,८३१।८० िफता� गरेको पाइयो ।

�स.नं. शीष�क िनकासा खच� बाँक� िफता� गनु�पन�

१ नेपाल सरकार
सशत�

२१७६३४८१०.०
०

१९४४६२७१२.२
०

२३१७२०९७.८०

२ नेपाल सरकार
समपूरक 

२७७००००.०० २७५५१४५.०० १४८५५.००

३ �देश सरकार सशत� २८१३९०००.०० १३४२८०३०.०० १४७१०९७०.००

४ �देश सरकार
समपूरक 

१७३५१०००.०० ७८३४३७१.०० ९५१६६२९.००

५ �देश सरकार
िवशेष 

३५०००००.०० २४७१७२०.०० १०२८२८०.००

 ज�मा २६९३९४८१०.०
०

२२०९५१९७८.२
०

४८४४२८३१.८०
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१४ क�याण 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 यस वष� िव�ीय समानीकरणबाट कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर गरेको छैन ।

१५ सूचना �िव�ध 

सूचना �िव�ध िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारस� स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका सूचना �िव�धस� स�ब��धत �णाली �यव�था (application control),

�वेश िनय��ण (access control) लगायतका िवषय समावेश ह��छन् । सूचना �िव�ध िनय��ण वातावरणका स�ब�धमा लेखापरी�णमा िन�नानुसार पाइयो ।

काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िव�ध प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� नभएको
सूचना �िव�ध प�ितमा युजर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन नगरेको
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�यु�रटी �ोटोकल र सुर�ण िव�ध लागू नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा नराखेको

१६ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको
स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था बमो�जम सिमित गठन भएको पाइयो । सिमितले आयको
��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन�
ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� गरी स�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा
�मुख �शासक�य अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमितलाई उपल�ध गराउनुपन�मा गरेको पाइएन ।

१७ काय��म तजू�मा सिमित गठन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको
�ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार गरेको पाइएन ।
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१८ �े�गत बजेट र खच� 
पा�लकाको �े�गत �पमा कूल बजेट � ५६ करोड ८६ लाख ४४ हजार र खच� ४८ करोड ९ लाख ४७ हजार को आधारमा सम� �पमा ८४.५७ �ितशत खच� भएकोमा �े�गत बजेट खच�
�गित िन�नानुसार रहेको छ ।

�स.नं. �े�/उप�े� िविनयोजन खच� खच� (%)

१ आ�थ�क िवकास २९४५० २००७५ ४.१७

२ सामा�जक िवकास २५९२८१ २२८०४६. ४७.४२

३ पूवा�धार िवकास १९२८५४. १६१७६९ ३३.६४

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत
�े�

२३९३५ १८६४८ ३.८८

५ काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक

६३१२४ ५२४०९. १०.९

कुल ज�मा ५६८६४४. ४८०९४७. १००.

उपयु�� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेटम�ये सबैभ�दा बढी सामा�जक िवकासमा ४७.४२ �ितशत, काया�लय स�ालन तथा �शासिनक १०.९, पूवा�धार िवकास ३३.६४
�ितशत र सुशासन तथा अ�तरस�ब��धतमा ३.८८ �ितशत रहेको छ । आ�थ�क िवकासतफ�  ४.१७ �ितशत मा� खच� रहेको दे�खयो ।अत: आ�थ�क िवकास र सुशासनको �े�मा बजेट
िविनयोजन गरी सो �े�मा सुधार गनु�पन� दे�खयो ।

१९ अिभलेख तथा �ोत न�सा�न 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को
शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको
�ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था बमो�जम �ोफाइल तयार गरेको पाइएन ।

२० चौमा�सक र बािष�क �गित 

काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गित िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय�तर, �देश�तर, �ज�ा�तर तथा के��ीय�तरका योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा
चौमा�सक �गित िववरण तयार गरेको पाइएन ।
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२१ आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता िदन स�ने कानूनी �यव�था गरेको दे�खदनै । तर गाउँपा�लकाले यस वष�
उ�सव महो�सव, धािम�क, सामा�जक, साँ�कृितक �कृितका काय�मा युवा तथा खुलकँुद िवकास काय��ममा ७ वटै वडालाई काय��म गरेवापत �.५०००००। सां�कृितक �वद�न काय��ममा ७
वटै वडालाई �.६९८८५०।र दीघ�रोगी उपचार खच� �यव�थापनमा �.५२००००।समेत �.१७१८८५०। खच� गरेका छन् ।

२२ स�प�� उपयोग र संर�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा
�वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�मा नगरेको
पाइयो ।

२३ तलबी �ितवेदन 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(ख)२ वमो�जम तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी खच� लेखेको पाइयो ।

२४ बे�जु लगत 

बे�जु लगतका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका बे�जु लगत, बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन, बे�जुको के��ीय काया�लयगत लगत
स�परी�ण गो�वारा अिभलेख म. ले. प. फाराम म�ये काया�लयस� स�ब��धत फारामको अिभलेख राखेको पाइएन ।

२५ योजना छनौट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका योजना छनौट गरी
�ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था बमो�जम योजना छनौट र काया��वयन भएको पाइएन ।
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२६ राज�व अनुमान र असुली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५४ अनुसार �थानीय तहले आ�नो �े�िभ� कानून अनुसार कर लगाउनुपन� तथा असुल गनु�स�ने �यव�था रहेको छ । जसअनुसार
गाउँपा�लकाले यो वष� िविभ� शीष�कमा �.९७७७१४६०।०० राज�व संकलन अनुमान गरेकोमा �.७६८२९८४९।७८ संकलन गरेकोले �.२०९४१६१०।२२ (अनुमानको तुलनामा २१.४२
�ितशत) घटी राज�व संकलन गरेको छ ।

राज�व उपशीष�क अनुमािनत बजेट �ा� रकम �. �ितशत

११४११ बाँडफाँड भई �ा� ह�ने मू�य अिभबृि�
कर

७२१११४६० ६२४८७७०३.३३ ८६.६५

११४५६ बाँडफाँटबाट �ा� ह�ने सवारी साधन कर १२७०४००० ८८१२४७३.७६ ६९.३७

१४२१९ अ�य सेवा शु�क तथा िब�� १२९५६००० ५५२९६७२.६९ ४२.६८

ज�मा ९७७७१४६० ७६८२९८४९.७८ ७८.५८

२७ रकम िढला दा�खला 
आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (६) नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी
सात िदनिभ� ब�क दा�खला गनु� पन� �यव�था छ । �थानीय तह अ�तरगतका वडाह�ले कितपय मा�सक �पमा र कितपयले २, ३ मिहना पिछ र कितपय वडाले आ�थ�क वष�को अ�तमा मा�
दा�खला गन� गरेकोले समयमै दा�खला गन� तफ�  स�ब��धत प�को �यान जानु पद�छ ।  
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२८ िश�क दरब�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 ४८
सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छः

�.सं िव�ालयको नाम िश�क  दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार/राहत िव�ाथ� सं�या

१ ४८ वटा िव�ालय २०८ २०२ १२९ ८८७४

पा�लका अ�तग�त ४८ िव�ालयमा २०८ दरब�दी रहेकोमा २०२ पदमा पदपूित� भएको र पदपूित� म�ये १२९ पदमा अ�थायी तथा राहत िश�क रहेको दे�ख�छ । ती िव�ालयह�मा िव�ालय
त�या� िववरण अनुसार कुल िव�ाथ� स�या ८८७४ रहेको छ । दरब�दी अनुसारको िश�क पदपूित� ह�नुपद�छ । िव�ाथ� सं�याको तुलनामा िश�क बढी भएकोबाट कम भएको िव�ालयमा
िश�कको दरब�दी िमलान एवं �यून िव�ाथ� भएका िव�ालयह� स�भा�यताका आधारमा समायोजन गनु�पद�छ ।
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२९ २५५ २०७८-४-१४ एक वडा एक नमूना िव�ालय 

��येक वडामा एक/एक नमूना िव�ालय �थापनाथ� गंगाजमुना गाउँपा�लकाको नमूना िव�ालय काय�िव�ध, २०७६ अनुसार सात वटै वडाका िन�नानुसार िव�ालय�लाई पु�तकालय वा आइ�सटी
�याव �थापना गन� ��येक िव�ालयलाई �. २ लाखका दरले �.१४०००००।०० लाख िनकासा िदएकोमा िव�ालयबाट पु�तकालय वा आइ�सटी �याब �थापना गरेको �माण पेस नभएकोले
गाउँपा�लकाबाट अनुगमन गरी तोिकएको काय�मा खच� भए नभएको यिकन गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम िनकासा रकम

१ देउराली आ.िव. िकचेत २०००००

२ बु� आ.िव. कुताल २०००००

३ क�याण आ.िव. गु�दी २०००००

४ सा�मेटार आ.िव. गु�दी २०००००

५ अ�पूण� आ.िव. क�ेरी २०००००

६ अ�पूण� आ.िव.

डाँडागाउँ
२०००००

७ सातथर आ.िव. बुढाथुम २०००००

 ज�मा १४०००००

१,४००,०००
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३० ९१ २०७८-३-२३ अनुदान िनकासा 
िव�ालय काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७।७८ मा अनुदान रकम िनकासा भैसकेपिछ आ�थ�क वष� समा� ह�नुपूव� काय�स�प� गरी �थानीय तहमा �ितवेदन पेस गनु�पन� तथा �थानीय तहले
आव�यकता अनुसार अनुगमन गरी अनुदान रकम सदपुयोग स�ब�धमा अनुगमन गरी यिकन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका िव�ालयह�लाई पु�तकालय, आइ�सटी �योगशाला,
िव�ान �योगशाला �थापना तथा �यव�थापन, शौचालय िनमा�ण र रा�� पित शैि�क सुधार काय��मको लािग संघीय सशत� चालु भौ.नं. ९१।२०७८।३।२३ बाट �.१५६६७९२।०० र पँुजीगत
भौ.नं. २५।२०७८।३।२३ बाट �.३५८३२०८।०० समेत �.५१५००००।०० अनुदान िनकासा िदएकोमा लेखापरी�णको अव�धस�म िव�ालयह�ले ख�रद ऐन िनयमको पालना गरी साम�ी
ख�रद गरेको, पु�तकालय, िव�ान �योगशाला, आइ�सटी �थापना तथा �यव�थापन गरेको �माण कागजात पेस नभएकोले गाउँपा�लकाबाट िनकासा भएको रकमको अनुगमन गरी तोिकएको
काय�मा खच� भए नभएको यिकन गनु�पन� �. 

�स.नं. िव�ालयको नाम शीष�क िनकासा रकम

१ पासाङचोक मा.िव. मा�यिमक शौचालय �थापना एवं �यव�थापन अनुदान ७०००००

२ तामाङखक�  मा.िव. रा�� पित शैि�क सुधार १८०००००

३ बसेरी मा.िव. मा�यिमक िव�ालयमा पु�तकालय �थापना एवं �यव�थापन ६५००००

४ बसेरी मा.िव. रा�� पित शैि�क सुधार ७०००००

५ महाल�मी मा.िव. आइ�सटी �योगशाला �थापना एवं �यव�थापन ६५००००

६ िशवालय मा.िव. मा�यिमक िव�ान �योगशाला �थापना एवं �यव�थापन ६५००००

  ज�मा ५१५००००

५,१५०,०००
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३१ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५२ को उपिनयम ३ मा काया�लयले �च�लत कानून बमो�जम िदएको पे�क� �याद नाघेको र �याद ननाघेको छु�ाछु�ै
अिभलेख रा�ने तथा उपिनयम ४ मा लेखापरी�ण गन� िनकायले फ�य�ट ह�न बाँक� पे�क� रकमलाई अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनमा समावेश गदा� िनयमानुसार �याद ननाघेको पे�क�लाई बे�जु
नमािनने उ�ेख छ । पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यो वष� कुल पे�क� �.१७१०१६९०।०० बाँक� रहेकोमा �याद ननाघेको पे�क� बाँक� नरहेको र देहाय अनुसार �. १७११०१६९०।००
पे�क� फ�य�ट नभई बाँक� रहेको दे�खयो । िनयमानुसार उ� पे�क� असुल फ�य�ट ह�नुपन� �.

पे�क� �लएको
िमित

भौ.नं. पे�क� �लने �यि� वा फम�को
नाम

कामको िववरण �याद नाघेको

०३/२७/२०७८ ५० मंडली  मा�यिमक िव�ालय िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण अनुदान १५०००००
०

०६/१९/२०७७ ५ अि�  ईनकप�रेट �ािमण अ�पताल फूलखक�  र बसेरी �वा��य
चौक�को लािग ए�वुले�स ख�रद (२ थान)

२१०१६९०

   ज�मा १७१०१६९
०

१७,१०१,६९०
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३२ ४३ २०७७-१२-२८ ई�टरनेट जडान तथा संचालन खच� 
काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७।७८ को ि�याकलाप नं. २.७.१३.१० अनुसार िव�ालय स�ालन तथा �यव�थापन अनुदान अ�तग�त मा�यिमक तहमा ई�टरनेट जडान तथन संचालन
खच�को लािग मा�यिमक तहलाई �ित िव�ालय �.१२०००।०० दरले वािष�क �पमा एकमु� अनुदान उपल�ध ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले भौ.नं. ४३ िमित २०७७।१२।२८ बाट तपशील
बमो�जमका ८ मा�यिमक िव�ालयलाई �.८४०००।०० एकमु� ई�टरनेट जडान तथा स�ालन खच� वापत रकम उपल�ध गराइएकोमा ई�टरनेट जडान गरेको �माण तथा जिडत ई�टरनेटको
िबल भरपाई पेस गरेको छैन । अतः ई�टरनेट जडान तथा स�ालनमा भएको खच�को �माण पेस गनु�पन� �. 

�.सं. िव�ालयको नाम ई�टरनेट खच�

१ तामाङखक�  मा.िव. १२०००

२ ब�ी िवशाल मा.िव. १२०००

३ �र गाउँ मा.िव. १२०००

४ पासाङचोक महादेव मा.िव. १२०००

५ बसेरी मा.िव. १२०००

६ महाल�मी मा.िव. १२०००

७ िशवालय मा.िव. १२०००

 ज�मा ८४०००

८४,०००
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३३ कोिभड १९ िनय��ण खच� 

गंगाजमुना गाउपा�लका �कोप कोष �यव�थापनको आय र �ययको िववरण देहाय बमो�जम छ ।

�.सं. आयतफ� �ययतफ�

 शीष�क रकम शीष�क रकम

१ गत आ.ब. को मौ�दात ७२२४३९
८

आईसोलेशन भबन िनमा�ण ३३१८४१०

२ नेपाल सरकार कोिभड अनुदान ० औष�ध ख�रद तथा �वा��य उपकरण २८४११२५

३ �देश सरकारबाट �ा� १५००००
०

कोिभड-१९ रोकथाम ०

४ आ�त�रक �ोतबाट �ा� ० कोरोना िनय��णको लािग खटाइएका �यि�को पा�र�िमक २२१०००

५ अ�य �ोतबाट �ा� ३०६४७९
१

अ�य खच� वाड�को तथा िविवध खच� ४७८०५८३

  ० ब�क वाक� ०

ज�मा ११७८९१
८९

ज�मा ११७८९१८
९

कोिभड िनय��ण कोष बनाई खच� नगरी पा�लकाले �कोप �यव�थापन कोषबाट कोिभड १९ स�ब�धी खच� गरेको छ । यस वष� � १११६१११८।०० खच� दे�खए तापिन सो शीष�कबाट
सामा�जक सुर�ा वापतको रकम � १५४१८८१।०० भु�ानी भएको छ । यस कोषबाट सबैभ�दा ठूलो खच� आइसोलेसन भवन िनमा�णमा � ३३१८४९२।०० भएको छ भने उ� काय� स�रंगी
क�सट� �सन बाट ठे�कामाफ� त ग�रएको छ । यस वष� कोिभड १९ िनय��णतफ�  आइशोलेसन भवन िनमा�ण, नाका िनय��णमा खटाइएका �यि�ह�लाई पा�र�िमक , �वारे��टन स�चालन खच�
,औष�ध तथा स�ज�कल साम�ी ख�रद ज�ता काय�मा खच� ग�रएको छ । औष�ध तथा स�ज�कल सामा�ी सोझै ख�रद ग�रएको छ । कोिभड १९ िनय��ण स�ब�धी स�पूण� खच� एउटै खाताबाट
आ�दानी र खच� गरी यथाथ� िववरण रा�नुपन�मा ��टलाइनमा खिटएका कम�चारीलाई जो�खम भ�ा � २४१७२१५।०० भने गाउँपा�लका चालुबाट खच� ग�रएको छ । एउटै खाता राखी
आ�दानी र खच�को �यव��थत र यथाथ� अिभलेख रा�नेतफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।
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३४ िच�चोक-पोखराडाडाँ �यू टावर

�यूटावर िनमा�णका लािग � २३०४९४६।०० को लागत अनुमान बनाई इ-िवड गरी एकमा� बोलप� दाताले बोलप� दता� गराएको पावर नेपाल क�सट��सन ए�ड स�लायस� �ा�ल 

सँग � २०५८१२४।०० मा  काय�स�प� गन� गरी िमित २०७७ पौष १५ मा ठे�का  स�झौता भएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन 
: 
BOQ मा  �यू टावरको जग ख�े, RCC भर् याङ बनाउने, ४ वटा िप�र उठाउने र १ तला ढलान गन� स�मको काय� रहेको छ । लेखापरी�णको �ममा िमित २०७८।११।२९ मा िफ�ड िभ�जट
गदा� भर् याङ फलामको राखेको पाइयो । भु�ानी िदनुपूव� अनुगमन गदा� भर् याङ ढलान गरी टेका लगाई राखेको आधारमा नापी गरी सोही अनु�प भौ.नं ३८६।२०७८।३।२७ बाट �
१९४९११५।०० भु�ानी िदइएको , भु�ानी प�चात भर् याङको टेका िनका�दा भर् याङ भ��कएपिछ अ�थायी �पमा फलामको भर् याङ रा�न लगाएको पा�लका �ािव�धकको भनाई रहेको छ ।
RCC भर् याङको काम गनु�पन�मा सो नगरी BOQ अनुसार मेजरमे�ट गरी देहाय बमो�जमको भु�ानी िदएको रकम असुल ह�नुपन� �

नापी िकतावको आइटम
नं 

काम प�रमाण(घ.िम ) दर रकम

6.RCC -m20 Staircase (inner) ६.८३ १३००० ८८७९०

slab for staircase
(inner)

7.Formwork Staircase (inner) ४०.३६ ४५० १८१६२

slab for staircase
(inner)

8.Reinforcement Staircase (inner) ८०४.२३ १२० ९६५०८

 ज�मा   २०३४६०

२०३,४६०
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३५ वीमा तथा �याव टे� 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ मा १० लाख �पैयाँभ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय�मा िनमा�ण �यवसायीले यस िनयममा �यव�था भएबमो�जम वीमा गराउनुपन� �यव�था
छ । पा�लकाले ठे�का तथा उपभो�ा सिमित माफ� त गराएका कुनै पिन िनमा�ण काय�को वीमा र उ� काय�मा �योग भएका मटे�रयलह�को �याव टे�ट समेत गराएको पाइएन । जसका
उदहारणह� देहाय बमो�जम छन । �याव टे�ट नगराएकोले पा�लका अ�तग�त स�चा�लत आयोजनाह�मा गुण�तरीय मटे�रयलह� �योग भयो भ�े कुरामा आ�व�त ह�न सिकएन । िनयमावलीको
�यव�था बमो�जम वीमा तथा गुण�तर आ�व�थताका लािग �याव टे�ट गराई काय� गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

आयोजना िनमा�ण �यवसायी काय�स�प� रकम काम �याव टे�ट तथा वीमा  गनु�पन�
रकम

बुढाथुमबेसी सुकौरा ओडारे �खरबोटे सडक पावर नेपाल क�सट� �सन ए�ड स�लायस� ४४४०८७६ सो�लङ ,िप�ससी, �यािवन  १६४९८६७

ितनख�डे मजुवा डाडाँगाउँ भैसे मा�वु सडक स�रंगी क�सट� �सन ३७०३१५० �यािवन तथा सो�लङ २३२०३८७

३६ �ोिभजनल सम 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १० बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नुअिघ �य�तो रकम खच� गन� वा
भु�ानी िदन आव�यक िवल भपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले �ोिभजनल समको
रकम भु�नी िददंा िनमा�ण �यवसायीले पेश गरेको िवलका आधारमा उपयु�ता परी�ण गरी िदनुपद�छ । देहायका िनमा�ण �यवसाियलाई अ��तम िवल भु�ानी गदा� घटी िवल पेश भएपिन BOQ

अनुसारकै रकम भु�नी िदएकोले बढी भु�ानी रकम असुल ह�नुपन� �.

भौ.न/िमित आयोजना िनमा�ण �यवसायी वीमा वापतको भु�ानी रकम

२५७।२०७८।३।
१६

बुढागुम हिटया गैरीगाउँ खानेपानी वडा नं ७ स�रंगी ��सट� �सन २००००

४९।२०७७।९।५

१४४।२०७७।
१२।१९

ग�ेडाडाँ अधेरीखोला महाल�मी सडक िनमा�ण आर डी एस िनमा�ण सेवा २००००

 ज�मा  ४००००

४०,०००
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३७ िन�कृय खाता 
सामा�जक सुर�ा काय��म काय�िव�ध, २०७७ को दफा नं. २६ को उपदफा ३ अनुसार एक आ�थ�क वष�स�म एकपटक पिन रकम न�झकेका लाभ�ाहीको िववरण सेवा �दायक बै�बाट
अनुसूची-११ बमो�जमको ढाँचामा �ा� गरी �य�ता लाभ�ाहीका स�ब�धमा �थानीय तहले आव�यक छानिवन गरी कुनै लाभ�ाहीको मृ�यु भएको वा कुनै कारणले भ�ा �ा� गन� यो�य नभएको
पाइएमा स�ब��धत बै�बाट लगत क�ा ह�ने िमितस�मको रकम स�ब��धत लाभ�ाहीलाई भु�ानी गरी सो िमितभ�दा पिछको रकम स�ब��धत हकवालालाई भु�ानी गरी सो िमित भ�दा पिछको
रकम िफता� गरी संघीय कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यो वष� वडा नं. १ र २ को दो�ो र ते�ो चौमा�सक र वडा नं. ३ दे�ख ७ स�म तीनवटै चौमा�सकको भ�ा बै� माफ� त
िवतरण गरेकोमा काय�िव�ध अनुसार बै�बाट अनुसूची-११ बमो�जमको ढाँचामा लाभ�ाहीको िववरण �ा� गरेको छैन । काय�िव�धको पालना गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

३८ �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
तहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त यस गाउँपा�लका िभ�का वडाह�मा सडक मम�त ,सो�लङ, गोरेटो बाटो िनमा�ण लगायतका ३६ वटा
आयोजना स�चालन गरी �याला वापत � ११४९३०००।०० भु�ानी भएको छ । यस वष� पा�लकामा ९१४ सूचीकृत बेरोजगार रहेको म�ये २८९ जनाले �यूनतम ३२ िदनदे�ख अ�धकतम ९५
िदन गरी ज�मा २२५४५ िदन रोजगारी पाएका छन । कामका लािग पा�र�िमकमा आधा�रत सामुदाियक आयोजना (स�चालन तथा �यव�थापन ) काय�िव�ध, २०७७ को दफा १२(घ) मा बैक
शाखा पुगेका �थानीय तहले �िमकको �याला िहसाव गरी �िमकको खातामा िनकासा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकामा बैक शाखा पुगे तापिन पा�लकाले उपभो�ा सिमित गठन गरी उपभो�ा
सिमितको नाममा �िमकको �याला भु�ानी गरी उपभो�ा सिमितले �िमक �याला नगद ैिवतरण गरेको पाइयो । वडा नं ५ बाहेक अ�य वडाह� गाउँपा�लका भ�दा टाढा रहेको र सबै �िमकको
बैक खाता खो�न नसिकएकोले उपभो�ा सिमितमाफ� त भु�ानी गरेको पा�लकाको भनाई छ । काय�िव�धको �यव�था अनु�प �िमकको खाता खोली भु�ानी िदनुपद�छ ।

३९ �मण िवल 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(१०) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल,

भपा�ई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पद�छ । भौ.नं. ११४/१२/२१ कृिष माटो प�र�णको लािग �. २५००००। पे�क�
�लएकोमा िनरज िम�ले पे�क� फ�य�ट गदा� �.२२९१९९। खच� गरी �.५९२२। दा�खला गरी पे�क� फ�य�ट गदा� पेश भएको दिैनक �मण भ�ा िवल �. २०८००। को पेश भएकोमा �वीकृित
भएको पाइएन । �मण आदेश र दिैनक �मण भ�ा िवल �वीकृित वेगरको खच� रकम स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

२०,८००
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४० हेफर 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४६ बमो�जम जनचेतना स�ब�धी ता�लम, अिभमुखीकरण, सवलीकरण, मूल �वाहीकरण ज�ता काय� गैरसरकारी सं�थामाफ� त गराउदा िछटो, छ�रतो,
�भावकारी र िमत�ययी ह�ने भएमा साव�जिनक िनकायले गैर सरकारी सं�थामाफ� त तोिकएबमो�जमको �कृया अपनाई �य�तो काय� गराउन स�ने �यव�था छ । साथै साव�जिनक ख�रद
िनयामावली, २०६४ को िनयम ९९ अनुसार गैरसरकारी सं�थाबाट काम गराउनको लािग �य�तो कामको आव�यकता, िक�सम, समयाव�ध, कामको गुण�तर, जनशि� र काय� स�चालन िव�ध
सिहतको काय� �े�गत शत� र ला�े रकमको मोटामोटी लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । िनयम ९९(२) मा साव�जिनक िनकायले दश लाख �पैयाँस�मको काम गराउनको लािग �य�तो
काम गन� उ�े�य राखी �च�लत कानून बमो�जम दता� भएको र िनयम १८ बमो�जमको मौजुदा सूचीमा समावेश भएका गैर सरकारी सं�थालाई क��तमा १५ िदनको अव�ध िदइ राि�� य�तर वा
�थानीय�तरको दिैनक समाचारप�मा सूचना �काशन गरी सो सं�थाबाट ��ताव माग गरी ��ताव �वीकृत भएका ��ताव दातासँग स�झौता गरी काय�स�प� गनु�पन� उ�ेख छ।पा�लकाले यस वष�
हेफर नामक गैरसरकारी सं�थासंग "कृिष तथा पशु उ�मशीलता िवकास प�रयोजना " काय��म साझेदारीमा स�ालन गन�का लािग २०७८।१।२१ गते दे�ख २०८०।३।१६ स�म साझेदारी
कायम रहने गरी स�झौता गरेको छ । जस अ�तग�त कुल बजेट ४,७४,६६,६६७। रहेकोमा पा�लकाको ७५% र हेफरको २५% साझेदारी रहने गरी स�झौता भएको पाइयो। स�झौता अनु�प यस
आ.व. मा िविभ� काय��म स�ालन गन� भौ.नं. २२७/२०७८।३।४ बाट पे�क� �.६,००,०००। �लएकोमा भौ.नं. ३२६/३/२३ पे�क� फछ� यौट गरी खच� लेखेको छ । संघ तथा �देश सरकारबाट
�ा� समािनकरण तथा समपुरकको रकम पा�लकाबाट �ित�पधा� नगराई सोझै स�झौता गरी खच� गरेको पाइयो । 

४१ द.ै�.भ�ा 
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी सद�य र सभाको सद�यले आफु िनवा�िचत भई अनुसूची–२ बमो�जम पद
तथा गोपनीयताको शपथ �लई आ�नो पदको काम कारबाही शु� गरेको िमितबाट मा�सक सुिवधा बापत पाउने �यव�था गरेकोमा स�मािनत सव��च अदातलको आदेशले २०७६ काित�क १ गते
बाट लागू ह�ने गरी उ� सुिवधाह� खारेज गरेको छ । जसअनुसार बागमती �देश सरकारले �थम संशोधन गरी २०७७ बैशाख ३ मा राजप�मा �काशन गरेको उ� पदा�धकारी सुिवधा स�ब�धी
ऐनको अनूसूची १ (क) मा उ�ेख भएको सुिवधामा� िदन िम�ने दे�ख�छ । यस पा�लकाका अ�य� तथा काय�पा�लका सद�यको दिैनक �मण भ�ा भु�ानी गदा� तोकेको भ�दा फरक बढी दरमा
भु�ानी भएकोले ऐनमा उ�ेख भएको भ�दा बढी दरको भु�ानी रकम स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

भौ. नं. /िमित नाम पद �मण अवधी भु�ानी दर
१८०० 

पाउनुपन� दर
१६००

 बढी
भु�ानी

भौ. नं. /िमित काय�पा�लका सद�य तथा
वडा अ�य�

�मण अव�ध भु�ानी दर
१५००

पाउनुपन� दर
१२००

 बढी
भु�ानी

६१/०७७/८/१८ वडा नं ३ राम ब. तामा� ०७७/७/११ - ७/१७ ९३७५ ७५०० १८७५

 वडा नं. २ फ� �स� तामा� ०७७/५/२० - ५/२६ ९३७५ ७५०० १८७५

०७७/६/११ - ६/१७ ९३७५ ७५०० १८७५

  ज�मा ३७५०

५६,२५०
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वडा अ�य� बाबुराम �यौपाने ०७७/४/७ - ४/१३ ९३७५ ७५०० १८७५

 ०७७/५/२२ - ५/२८ ९३७५ ७५०० १८७५

   ज�मा ३७५०

सद�य तुले कािम ०७७/६/२ -  ६/८ ९३७५ ७५०० १८७५

६१/०७७/८/१८ वडा नं. ७ ह�र मान �े� ०७७/६/५ - ६/११ ९३७५ ७५०० १८७५

 ०७७/१२/१० -

१२/१७
९३७५ ७५०० १८७५

२८७/०७८/३/२४ ०७८/१/१३ - १/१९ ९३७५ ७५०० १८७५

 ०७८/२/७ - २/१३ ९३७५ ७५०० १८७५

   ७५००

९७/०७७/१०/११ िवजय कु. गु�� ०७७/७/१५ - ७/२१ ९३७५ ७५०० १८७५

 ०७७/५/२५ - ५/३१ ९३७५ ७५०० १८७५

 ०७७/६/१० ६/१६ ९३७५ ७५०० १८७५

१२१/०७७/१०/३० ०७७/९/५ - ९/११ ९३७५ ७५०० १८७५

 ०७७/१०/१८ -

१०/२४
९३७५ ७५०० १८७५

२७४/०७८/३/२३ ०७८/२/२१ - २/२७ ९३७५ ७५०० १८७५

 ०७८/३/१ - ३/७ ९३७५ ७५०० १८७५

    



https://nams.oag.gov.np24 of 27

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

ज�मा १३१२५

 िववाह माय  गु�� ०७७/८/३ - ८/९ ९३७५ ७५०० १८७५

६१/०७७/८/१८ वडा नं.७ कृ�ण बहादरु दाहाल ०७७/४/२ - ४/८ ९३७५ ७५०० १८७५

०७७/५/१० - ५/१६ ९३७५ ७५०० १८७५

१७३/०७८/१/२१ ०७७/७/१८ - ७/२४ ९३७५ ७५०० १८७५

 ०७७/८/८ - ८/१४ ९३७५ ७५०० १८७५

 ०७७/९/५ - ९/११ ९३७५ ७५०० १८७५

२७४ /०७८/३/२३ ०७७/१०/१६ -

१०/२२
९३७५ ७५०० १८७५

 ०७७/११/२१ -

११/२७
९३७५ ७५०० १८७५

 ०७७/१२/११ -

१२/१७
९३७५ ७५०० १८७५

     १५०००

२७४ /०७८/३/२३ वडा नं २ भ� बाहादरु लामा ०७८/१/६ - १/१२ ९३७५ ७५०० १८७५

  ०७८/२/११- २/१७ ९३७५ ७५०० १८७५

     ३७५०

 िब�णु नारायण �े� ०७८/१/६ - १/१२ ९३७५ ७५०० १८७५

  ०७८/२/११- २/१७ ९३७५ ७५०० १८७५
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     ३७५०

  ज�मा ५६२५०

४२ ननफाइलर 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत
दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाबाट देहायको फम�लाई मु.अ. कर १११५४  समेत �.८५८००। भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन कर िववरण नबुझाई ननफाइलर रहेको
पाइयो । कानूनी �यव�था अनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन भएको �ामाण पेश गनु�पन� �

११,१५४

४३ मिहला ता�लम 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(१०) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल,

भपा�ई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पद�छ । भौ.नं. २९७/०७७८/३/२५ बाट वडा नं. १ को मिहला सशि�करण
काय��म स�ालन गन� वडा बजेट �.३,००,०००। र गा.पा. बाट �. १,००,०००। गरी ज�मा �.४,००,०००। मिहला सशि�करण काय��मा उ.स. ले खच� गरेको पाइयो । �सलाई बुनाई तथा
मुढा बुनाई ता�लम स�ालन गरेकोमा �सलाई मेिशन १५ वटा ख�रद गरेको पाइयो । तर सो काय��मको समय ता�लका, ता�लममा सहभािगता सं�या, ता�लममा सहभागीको उप��थित र सो
ख�रद ग�रएको �सलाई मेिशन कसलाई ह�ता�तरण ग�रयो सोको �माण पेश गनु�पन� �.

४००,०००

४४ सामी 
सुरि�त आ�वासन प�रयोजना (सािम) काय��म अ�तग�त पा�लकाले यस वष� कम�चारीको तलब, भ�ा, �मण खच�, लगायत शीष�कमा ज�मा �. ९लाख ८५ हजार खच� लेखेको छ। गाउँपा�लका
तथा सािम प�रयोजना वीच यस वष� काय� गन�का लािग भएको करारप� तथा अिघ�ो वष�को करार िनर�तरता भएकोमा सोको लािग करारको निवकरणप� समेत पेश नभएकोल ह� ँदा स�झौता
बमो�जम खच� भए नभएको यिकन गन� नसिकएकोले स�झौता प� तथा निवकरण प�को �माण पेश गनु�पन� �.

९८५,०००
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४५ �ितवेदन भ�ा 
काय� स�ालन िनद�िशका, २०७५ को ७.१.१५ मा सबै �कारका ता�लम, गो�ी, सेिमनार लगायतका काय��मा स�ालन गदा� यसमा भएको �यव�थालाई मापद�डको आधार �लई खच� गनु�पन�
�यव�था छ। जस अ�तग�त गाउँपा�लका तहको ता�लम स�ालन गदा� कुनै पिन ता�लमको �ितवेदन वापत िदनको �.१०००। को दरले एक जनाले �ा� गनु�पन� उ�ेख छ । िश�ा अ�धकृत सुिनता
खितवडाले �.२०००००।०० पे�क� �लई फछ� यौट गदा� सो न�स�भ�दा बढी दरमा िदनको १०००। का दरले �ितवेदन भ�ा िदनुपन�मा िन�न बमो�जमको काय��मको �ित िदनको ४०००। का
दरले िदई खच� देखाई पे�क� फछ� य�ट गरेको पाईयो। न�स�ले तोकेको भ�दा बढी दरमा भु�ानी गरेको रकम स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

गो.भौ.नं. /िमित काय��मको िववरण भु�ानी
ह�नुपन� 
दर १०००

भु�ानी
भएको दर
४०००

बढी भु�ानी

२६६/०७८/३/

२२ 

बाल िश�कको लािग बालमै�ी �सकाई
ता�लम २ िदनको

२००० ८००० ६०००

िव.�य. सिमित,िश�क तथा
अिभभावकह�को योजना िनमा�ण तथा
�सकाई सुधार ता�लम २ िदनको 

२००० ८००० ६०००

िश�कको लािग क��यूटर ता�लम  ३
िदने

३००० ८००० ५०००

ज�मा   १७०००

१७,०००

४६ 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 ऐनको 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 स�परी�णको लािग पेश ह�न आएन ।  गत बष�स�मको बाँक� बे�जू िन�नानुसार रहेको छः   (�. हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� स�परी�ण ग�रएको
बे�जू(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू 

 ९१४६०  ०  ९१४६०
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४७ अ�ाव�धक बे�जू
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ  (�.हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� स�परी�ण
ग�रएको बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

स�परी�णबाट
कायम बे�जू(D)

अ�ाव�धक बाँक�
बे�जू (E=A-
B+C+D) 
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