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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 काननुबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र्समेिको 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 लेखापरीक्षणमान, 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 प्रवाहलगार्िका 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 
िजुामालगार्िका 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 
प्रतिवेदनउपर छलफल र बरेुज ु फस्र्ौटसम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजउुपर आवश्र्क कारबाही 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 
छलफलसमेि 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, प्रदेश नं. १  
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ४०१ तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

महाकुलङु गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
सोलखुमु्ब ु। 

 

कैर्फर्िसर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्िसर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असरबाहेक 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।  
कैर्फर्िसर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  महाकुलङु गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिामा पूणारुपमा सबै कारोबार समावेश नगरी र्वत्तीर् 

र्ववरण िर्ार गरेको छ। 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. ४ करोड २६ लाख ३९ हजार बेरुज ुदेर्खएको छ। सोमध्र्े प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू. २ करोड ५ लाख २९ हजार फस्र्ौट 
भई बाँकी बेरुज ुरु. २ करोड २१ लाख १० हजार कार्म भएकोमा असलु गनुापने रू. ९ लाख ७८ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. १ 
करोड ३९ लाख ७४ हजार र तनर्तमि गनुापने रू. ७१ लाख ५८ हजार रहेको छ । पातलकाको गिवषा रु. १ करोड ९४ लाख ४४ हजार 
बेरुज ुबाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजसुमेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु. ४ 
करोड ६ लाख ७ हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

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

आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम सही र 
र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि स्वरूपमा बने्न गरी 
आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षणउपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीसमेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भन ेहुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु े
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ।  

        
    

                                                                                    
 

           (पद्मप्रसाद आिार्ा) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक 



 

महाकुलङु गाउँपातलका, सोलखुमु्ब ु
 

बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

७० ५८ ४२६३९ ० ९ २०५२९ ७० ४९ २२११० ९७८ ७१५८ १३९७४ ० ० २११३२ ० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजरु्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                                  (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

सोलखुमु्ब ु १९४४४ ० ९४७ १८४९७ ० २२११० ४०६०७ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : महाकुलुङ गाउँपा�लका, सोलुखु�बु , महाकुलुङ गाउँपा�लका , सोलुखु�बु

काया�लय �मुख िव�ण ुर�न बराल २०७७-९-१४ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख नारायण काजी ब�नेत २०७६-८-२

बे�जु रकम २२,१०९,५८५

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १,६८,१९,८७३.०२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २२,८८,३२,०८० चालु खच� १६,४९,८०,८५२.८

�देश सरकारबाट अनुदान १,७१,३६,००० पँूजीगत खच� १०,६६,०७,७७०.७९

राज�व बाँडफाँट ६,२४,८९,५६१.२७ िव�ीय/अ�य �यव�था ७,०९,४५,६९४

आ�त�रक आय १५,७९,२६६.९१

अ�य आय ५,९३,०७,७१९.९२

कुल आय ३६,९३,४४,६२८.१ कुल खच� ३४,२५,३४,३१७.५९

बाँक� मौ�दात ४,३६,३०,१८३.५३
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१ प�रचय–�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस महाकुलङु गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र
�थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका
अ�तग�त ५ वडा, २८ सभा सद�य, ६४८॰०५वग� �कलो�मटर �े�फल तथा ११ हजार ४५२ जनसं�या रहेको छ ।

�थानीय सि�तकोष - आ�थ�क वष� २०७7।७8को �थानीय सि�त कोष आय-�यय �हसावको संि�� अव�था �न�न बमोिजम रहेको छः
गाउँपा�लकालाई एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा व�ग�करण २०७४ �वीकृत भएको, नेपाल साव�ज�नक �े� लेखामान (NEPSAS) बमोिजमका फारामह� स�हतको �ाि� र
भ�ूानीको एक�कृत बा�ष�क ��तवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२) उपल�ध गराउन माग ग�रएकोमा सो अनसुारको �ववरण �ा� हुन सकेन । स�पूण� आ�थ�क कारोवारको यथाथ� एवं
�व�ततृ �ववरण नखुलाई पेश हुन आएको गाउँपा�लकाको यस बष�को आय �यय �न�नानसुार रहेको छ ।

आय तफ� �यय तथा मौ�दात तफ�
�स.नं. �ववरण रकम �स.नं. �ववरण रकम

1 गत वष�कोिज�मेवार� 16819873.02 1 चाल ुखच� 164980852.80

क) सि�त कोष 15261406.17 आ�त�रक 8994889.80

ख) धरौट� 928769.85 राज�व वाँडफाँड 44872406.00

ग) �व�वध कोष 0.00 �वशेष अनुदान 0.00

घ) �कोप �यव�थापन कोष 0.00 समपरुक अनुदान 0.00

ङ) �फता� गन� बाँक�अनुदान समा�नकरण अनुदान 12163933.00

सशत� अनुदान 98949624.00

2 राज�व (आ�त�रक आय)
राज�ववाँडफाँड

64068828.18

क) आ�त�रक आय 1579266.91 2 प ुँजीगतखच� 106607770.79

ख) राज�व वाँडफाँड 62489561.27 आ�त�रक 4542283.00

ग) अ�य राज�व 0.00 राज�व वाँडफाँड 5521245.00

�वशेष अनुदान 7878658.00

3 �व�ीयह�ता�तरण (संघीय 228832080.00 समपरुक अनुदान 10000000.00

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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सरकार)
क) समा�नकरण अनुदान 94000000.00 समा�नकरण अनुदान 65430512.79

ख) सशत� अनुदान 126832080.00 सशत� अनुदान 13235072.00

ग) �वशेष अनुदान 8000000.00

घ) समपरुक अनुदान 0.00 3 �व�ीय�यव�था 0.00

ऋण भ�ुानी 0.00

4 �व�ीयह�ता�तरण (�देश सरकार) 17136000.00 �याज भ�ुानी 0.00

क) समा�नकरण अनुदान 7036000.00 अ�य भ�ुानी 0.00

ख) सशत� अनुदान 100000.00

ग) �वशेष अनुदान 0.00 4 लगानी 0.00

घ) समपरुक अनुदान 10000000.00 ऋण लगानी 0.00

शेयर लगानी 0.00

5 �व�ीयह�ता�तरण (अ�तर �थानीय
तह)

0.00

5 �व�भ�कोषको खच� 14058838.00

6 अ�तरसरकार� अि�तयार� 41911060.00 �कोप�यव�थापनकोष 5582898.00

३१४१०११३ राि��यप�रचयप�
तथा प�ीकरण �वभाग

0.00 �व�वध खच� खाता 8475940.00

३१४१०११४ राि��यप�रचयप�
तथा प�ीकरण �वभाग

0.00 6 धरौट��फता�/
सदर�याहा

107070.00

३३६००१०२३
गर◌ीवसँग�व�वे�वर काय��म

0.00 �फता� 107070.00

�थानीय एक�कृत �वा��य पूव�धार 17262797.00

�थानीय पूवा�धार वकास आयोजना 0.00 7 अ�तरसरकार�
अि�तयार�

40719284.00

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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सामािजक सरु�ाकाय��म 24648263.00 एक�कृत �वा��य
सधुार

17262797.00

सामािजक सरु�ा भ�ा 23456487.00

7 �व�भ�कोष तफ� को आय 17396659.92 8 गत बष�को�फता� खच� 16060502.00

धरौट� 2467900.42 शसत� अनुदान �फता� 14868726.00

�व�वध खच� खाता 8810902.50 अ��म आयकर
दािखला

0.00

गर�वी �नवारण कोष 0.00 सामािजक सरु�ा �फता� 1191776.00

�कोप �यव�थापन कोष 6117857.00

9 मौ�दात 43630183.53

क) सि�त कोष 77276103.76

ख) धरौट� 3289600.27

ग) �व�वध कोष 337221.50

घ) �कोप �यव�थापन
कोष

2999574.00

ङ) चेक सा�न बाँक� -40275316.00

ज�मा 386164501.12 ज�मा 386164501.12

�व�ीय �ववरण �व�लेषण
: 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको
अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय�
�णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् -�थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� रकम र संिचत
कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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-�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा 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 दफा ७६(२) मा महालेखा परी�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 �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।
-पा�लकाले �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 ९सु�० को �योग गरेता पिन सबै आ�थ�क कारोवारको लेखांकन ह�ने गरी �िव� गरेको पाइएन । �यसैले ऐनमा तोके बमो�जमका िव�ीय
िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी गाउँपा�लकाले आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

२ �ज�मेवारी फरक परेकोः 
�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 �.५०११२१५६/६१ मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.१६७७६८२०/०२�ज�मेवारी सारेको दे�खयो ।
जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.३३३३५३३६/५९ घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा िमित २०७७।०४।२७ मा �. ४९४८८५६।– �देश
कोष िफता� र िमित २०७७।०६।०५ मा �.२८६५८३।५९ संघीय कोष िफता� भएको भौचर पेश भएको र �कोप �यव�थापन कोषको खच� जनाएको तर चेक भू�ानी नभइ
बाँक� रहेको �.२७१८९९।०२ व�क मौ�दात बढी दे�खएको भिन काया�लयबाट �ा� िववरणमा उ�ेख भएको दे�ख�छ । 

३ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा
दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो
गरेको पाईएन ।
• गाउँपा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• गाउँपा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
• राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।

�म भौचर
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• अ�तरसरकारी ि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 ।
• �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� तोक� मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट तथा
काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन ।
• गाउँपा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक गन� गरेको दे�खएन ।
• वडावाट ख�रद भएका सामानह� �ज�सी दा�खला गन� गरेको दे�खएन ।
• कम�चारीह�ले बैठक बसेको समय नखुलाई बैठक भ�ा �लने गरेको दे�खयो।
• स�ब��धत फम� तथा �यि�को नाममा रकम भु�ानी नगरी कम�चारीह�लाई सोध भना� िदने गरेको दे�खयो।
• कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर राखी काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा गरेको दे�खएन।
• गो�वारा भौचरसाथ खच�को ते�रज तयार गरी रा�ने गरेको दे�खएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको दे�खएन।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता राखेको दे�खएन ।
• �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 दे�खएन ।
• �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 दे�खएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको
दे�खएन ।
• 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 ।
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• 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 दे�खएन ।
• वडाह� माफ� त स�प� योजना पा�लकाको अनुगमन सिमित (उपा�य�)वाट अनुगमन ह�ने गरेको दे�खएन।
• योजनाको स�झौता �मुख �शासक�य अ�धकृतवाट नभै अ�य कम�चारीवाट ह�ने गरेको दे�खयो।
• गाउँपा�लका अ�य�ले ३ िदन भ�दा बढी अव�धको �मण आदेश गाउँ काय�पा�लकाको बैठकवाट �वीकृत वा अनुमोदन गराउनु पन�मा �यसो नगरी आफैले �वीकृत गन�
गरेको दे�खयो।
• गो�वारा भौचर साथ खच�को ते�रज तयार गरी रा�ने गरेको दे�खएन।
• वडा�य�ह�को �मण आदेश गाउँपा�लका अ�य�वाट �वीकृत नगराई उपा�य�वाट �वीकृत गन� गरेको दे�खयो।
• वडालाई छु�ाइएको योजनावाट कि� भएको क��ट�जे�सी रकम काय�पा�लकावाट �वीकृत नगराई खच� गन� गरेको ।
• बैक नगदी िकताबमा िशलिशलेवार�पमा गो�वारा भौचरको अंक �िवि� गन� गरेको दे�खएन।
• �मण अिभलेख खाता र �मण �ितवेदन तयार गन� गरेको दे�खएन ।
• पदा�धकारीह�लाई मा�सक अनुगमन सुिवधा भु�ानी गदा� अनुगमन �ितवेदन संल� गन� गरेको दे�खएन।
• �मण आदेशमा गनु�पन� काम �प� िकटान नगरी काया�लय स�ब�धी काम उ�ेख गन� गरेको दे�खयो।
• वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार नगरेको, शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन�थल पिहचान एबं काय�योजना
तयार गरेको दे�खएन ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थित अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको
दे�खएन।
• िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको दे�खएन ।
• कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन पास गरेको दे�खएन ।
• संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको २०७३।१२।२५ को प�रप� अनुसार यस गाउँपा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको नाममा
रहेका पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार गरेको दे�खएन ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउनेतफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
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४ योजना तजु�मा, बजेट तथा काय��मः 
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 भएक 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�।उप �मुख �ी िवपना कुलुङले २०७७।३।२८ गते �. ३० करोड ४० लाखको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।२८ मा पा�रत भएको
छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।१ 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 ।

५ आ�दानी ल�य अनुसार नभएकोः 
आ�थ�क वष� २०७७।०७८ मा गाउँपा�लकाको आ�दानी �. ३३५१२४३८३।१७ गन� ल�य रहेकोमा र. ३२५२९८३१४।३५ आ�दानी भई कूल ल�य भ�दा �.

९८२६०६।८२ अथा�त् ९७.०७ �ितशत मा� भई ल�यको तुलनामा घटी आ�दानी भएको दे�ख�छ ।
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६ चौमा�सक पँूजीगत खच� 
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 ते�ो चौमा�सक

१ गा पा पँु�जगत 106607 400 10442 95765 59870461

खच� �ितशत 0.375 9.79 89.83 56.16

उपरो� िववरणलाई िव�लेषण गदा� अ��तम चौमा�सकमा र िवशेष गरी आषाढ मिहनामा बढी खच� गरेको दे�ख�छ ।यसरी वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा
असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा अ�धक खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु� पद�छ।

७ चौमा�सक �गित- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(३) मा �मुख �शासक�य अ�धकृतले गाउँपा�लकाको कोषबाट खच� भएको रकमको चौमा�सक �गित �य�तो अव�ध
समा� भएको प�� िदन िभ� काय�पा�लकाको वठैकमा पेश गनु� पन� �यव�था छ । �य�तै उपदफा (५) मा गाउँपा�लकाले �थानीय स��त कोषमा ज�मा भएको आय �ययको
चौमा�सक शीष�कगत िववरण तयार गरी स�ीय अथ� म��ालय, �देश अथ� म��ालय तथा राि�� य �ाकृितक �ोत तथा िव� आयोगमा पठाउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले
चौमा�सक अव�ध समा� भएपछी कानूनमा �यव�था भए बमो�जम �गित िववरण तयार गरी स�ब��धत िनकायमा पठाएको दे�खएन ।
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८ �े�गत बजेट र खच�- 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन�ह��छ । यस गाउँपा�लकाको २०७7।७8 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 26110000.00 17499295.00 6.44

सामा�जक �े� 165262000.00 145156109.00 53.45

पूवा�धार िवकास �े� 84445000.00 62039777.79 22.85

सं�थागत िवकास र सेवा �वाह 7657000.00 4790960.00 1.76

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 51650383.17 42102481.80 15.50

ज�मा 335124383.17 271588623.59 100

९ �यायीक 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 िवामद दताए भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही
िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� नभएको र यो बष� १८ िववाद दता� भएकोमा ११ वटा मा� फ��यौट भई ७ वटा िववाद समाधान ह�न बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन
�ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।
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१० 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 �भावकारीताको आधारमा ��येक
चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । यस �थानीय तहले २०७७।७८ को स�पूण� आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक
लेखापरी�ण चौमा�सक �पमा नगरी वािष�क �पमा गरेको पाइयो ।तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको चौमा�सक �पमा आ�त�रक लेखापरी�ण गराई
आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

११ दरव�दी तथा करार खच�- 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �शासक�य स�ठन र कम�चारी दरव�दी स�ब�धी �यव�था छ। गाउँपा�लकाको �वीकृत ८३ दरव�दी म�ये २७
�थायी  पदपूत�, ३९ करार पदपूत� र १७ दरव�दी �र� रहेको दे�ख�छ । करार सेवा अ�तरगत वािष�क �.१४६३३०००/- खच� गरेको दे�ख�छ भने �र�पदको समयमा
पदपूित� नभएका कारण काय� स�ालनमा बाँधा पुगेको छ ।

१२ नयाँ म.ले.प.फारामह�को �योग 

नेपालको संिवधानको धारा २४१ ले नेपालको सरकारी लेखाको लेखापरी�ण महालेखा परी�कले गन� र यसरी लेखा परी�ण ग�रने लेखा स�ीय कानुनबमो�जम महालेखा
परी�कले तोकेको ढाँचामा रा�खने �यव�था छ । आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६को दफा २५ ले लेखांकन गन� तथा �ितवेदन गन� �कृया,
लेखाका मा�य �स�ा�त, यस �े�मा िवक�सत भएका नवीनतम अवधारणा र तोिकएको साव�जिनक �े� लेखामानको माग�दश�न बमो�जम महालेखा िनय��क काया�लयले
िनधा�रण गरी महालेखापरी�कको काया�लयबाट �वीकृत भएबमो�जमको ढाँचामा रा�नुपन� �यव�था गरेको छ । अ�तरसरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२
ले नेपाल सरकार, �देश र �थानीय तहले आय र �ययको आव�धक िववरण महालेखा िनय��क काया�लयबाट पेश भै महालेखा परी�कको काया�लयबाट �वीकृत ढाँचामा
तयार गनु�पन� �यव�था गरेको छ ।सोही ऐनको दफा ३१ ले नेपाल सरकार, �देश सरकार र �थानीय तहले आय �ययको वग�करणतथा लेखा�न नेपाल सरकारले िनधा�रण
गरेबमो�जम गनु�पन� �यव�था गरेको छ ।�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ (२) ले �थानीय तहले आ�नो कारोवारको लेखा महालेखा िनय��क
काया�लयको �सफा�रसमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएबमो�जमको ढाँचामा रा�नुपन� �यव�था गरेको छ ।लेखापरी�ण ऐन, २०७५ को दफा २३ मा कारोबारको लेखा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत ढाँचामा रा�नु पन� �यव�था छ । महालेखापरी�कबाट २०७६/२/१९ मा नयाँ ढाँचाका सरकारी लेखा फारामह� (म.ले.प. फाराम) �वीकृत
भएका छन् । काया�लयले पुराना ढाँचाका फारामह�को �योग गद� आएकोले नयाँ ढाँचाका लेखाफारामह� �चलनमा �याउनु पद�छ ।
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१३ पदा�धकारी अ�य सुवीधा 
�थानीय तहका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�व�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन समेत) को दफा ३ (क) (१) मा
�थानीय तहका पदा�धकारीह�ले अनूसूची १ मा उ�ेख भएको भ�दा बढी ह�नेगरी पादा�धकारी सुिवधा िदन िम�ने दे�खदनै। तर पा�लकाले उ� ऐनमा उ�ेख भएको भ�दा
बढी ह�ने गरी संचारमा �.४८००००।-, खाजामा�.६७८०००।-, पु�तक, प�पि�का, इ�टरनेटमा �.३६००००।–खानेपानी तथा िबजुलीमा �.२४६०००।-, सरसफाई
तथा मम�तमा �.१९२०००।-, अित�थ स�कारमा �.८२२०००।–गरी �.२७७८०००।– बढी भु�ानी िदएको दे�ख�छ।

१४ 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।तर पा�लकाले यसवष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.१६०८३९४।–खच� गरेको छ।

१५ 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 । जस अनुसार �थानीय तहस�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट
३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हाल स�म ३ वटा ऐन, १ वटा िनयमावली, ५ काय�िव�ध लगायत ९ वटा कानून िनमा�ण गरी काया��यनमा
�याएको छ। साथै पा�लकाले ९ वटा कानूनह� िनमा�ण गरीसभा/काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरेता पिन उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरेको छैन्। तसथ� उ� कानूनह�
राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

१६ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने
�यव�था छ।सािवकको �ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा� गरी स�ालनमा रहेका र कुनै पिन दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� नगरेका िव�ालयलाई िश�क
�यव�थापन गन� गरी शैि�कस� २०७७ का लािग सहयोग अनुदान िदन सिकने �यव�था छ।तर पा�लकाले �वीकृत दरब�दी िभ� नपरेका पा�लकाले महाकुलुङ
गाँउपा�लकानको िश�क अनुदान तथा अ�य कम�चारीको भ�ा स�ब��ध काय�िव�ध २०७६ �थानीय राजप�मा �कािशत गरी िविभ� ४२ जना िश�क र लाइ िनय�ु� गरी
िव�ालयले गत िवगत दे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �.११३१५९८१।–तलब भ�ा भु�ानी गरेको
पाईयो।
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१७ 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� सोझै 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 साथै �.

५० लाख स�मको औष�ध ज�य मालसामान ख�रद गदा� �ललव�लदी दरभाउप� आ�हान गरी ख�रद गन� सिकने �यव�था रहेको छ । �य�तै सोभैm ख�रद काय� गदा� एक
आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगत तथा
चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद र कोिभड १९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग �सलब�दी दरभाउप� वेगर औषदी ज�य सामा�ी उपकारण तथा औषधी ख�रद गदा�
�ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ �.३८७८५४३।– मू�य वरावरको माल सामान र औष�ध एवं उपकरण सामा�ी ख�रद गरी भू�ानी खच� लेखेको छ । गाउँपा�लकाले ब�तु
तथा सेवा र औषधीज�य सामा�ी ख�रद गदा� िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना गनु�पद�छ ।
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१८ 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 देहाय बमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरेको छ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत रकम खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण भएको आयोजनाको लागत

�ाथिमक अ�पताल िडिपआर �यारागन इ��जिनय�र� 188258 188258 212795371

च�पथको िडिपआर यूनाइटेड इ��जिनय�र� 1492617 1492617 1116949224

िव�ुत लाइन िव�तार िडिपआर - 1463350 1463350 -

कोलाम अ�पताल रोड िडिपआर नेपा� इ��जिनय�र� 499500 499500 63458690

भूतखक�  नुपु� सडक िडिपआर - 798513 798513 35376901

ज�मा: 4442238

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 ।

१९ स�टवेयर ख�रद 

नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यब�थापनतथास�ालन) िनद�िशका, २०७१ को बँुदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी िनकायले आ�नो काय� िव�ुतीय मा�यमबाट
स�ालन गन�का लािग �योग गन� सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी कागजात तयार गरी मापद�ड अनु�प भए नभएको िनधा�रण गन� सूचना
�िव�ध िवभागबाट �वीकृत गराउन पन� �यब�था रहेको छ।�थानीय तहले स�ब�धी स�टवेयर ख�रद गरी �.798627।–खच� गरेकोमा ख�रद भएका स�टवेयरको सूचना
तथा �िव�ध िवभागबाट �वीकृत �लएको दे�खएन।य�ता स�वेयर �वीकृित �लई �योग गनु� पद�छ।
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२०
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५) मा खच� गदा� खच�को िवल भरापाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ ।
गाउँकाय�पा�लकाले द�लत लि�त काय��मको सुजन अ�धकारीको पे�क� फछ� ौट गदा� सेवा अड�र ए�ड स�लायस� महाकुलङ ४ बाट �. ५०४००।– मा ४८ थान
�ला��टकका कुस� ख�रद गरेकोमा कुन �योजनको लािग कुस� ख�रद ग�रएको हो सो खु�न नआएकोले गाउँपा�लकाले द�लत लि�त काय��ममा बजेट िविनयोजन गरेको
रकमबाट द�लत लि�त काय��ममा खच� गरी द�लत आय आज�नमा सघाउ पु�े काय��म स�ालन गरी द�लत लि�त सवलीकरण काय��ममा खच� गन� तफ�  गाउँपा�लकाको
�यान जनुपद�छ ।

२१
लघु उ�म िवका काय��म काया��वयन िनद�िशका २०७७ मा लघु उ�म सँग स�ब��धत ता�लम काय��म स�ालन गदा� खिद ग�रएका ता�लम सामा�ी ता�लम प�चात
स�ब��धत ता�लम सहभािगह�लाई ह�ता�तरण गनु�पन� �यव�था छ ।गाउँपा�लकाले िमित २०७८।१।५ दे�ख २०७८।३।५ स�म अ�ो फेशन िडजाइन �सलाइ कटाइ
ता�लम स�ालन गरी �. ९९९९२२।– भू�ानी खच� लेखेको छ । ता�लम काय��वयन पु��तकामा उ�म िवकास ता�लममा ख�रद ग�रएका ता�लम सामा�ी ता�लम प�चात
ता�लममा सहाभािगलाई ह�ता�तरण गनु�पन� �यव�था भएतापिन पा�लकाले एसिडपी ट�डस� काठामाड�बाट ६ थान र �वाला मेिशन से�टर काठमाड�बाट १ थान समेत �.

129958।– मू�य वरावरका �सलाई मेिशन ख�रद गरी पा�लकाको �ज�सी खातामा आ�दानी जनाएकोमा उ� मेिशन ता�लममा सहभािगह�लाई ह�ता�तरण नगरी मै�दात
रहेकोले �ाथिमकताको आधारमा सहभािगलाई उ� �सलाइ मेिशन ह�ता�तरण गनु� पद�छ ।

२२
अ�तर सरकारी िव��य �यव�था ऐन, २०६४ वमो�जम संघीय सरकारबाट �थानीय तहमा िदइएको शस�त अनुदान रकम खच� नभय� बाँक� रहेमा सघीय संिचत कोमा िफता�
पठाउनु पन� �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले शस�त अनुदानबाट �.१०००००।– र �देश शस�त अनुदानबाट �.१०००००।- गरी लैि�क िहँसा िनवारण कोष �थापना
गरी �. २०००००।– कोषमा ज�मा गरेको छ । संिघय र �देश स��त कोषमा िफता� गनु� पन� रकम अ�य कोष �थापना गरी रा�न िम�ने दे�खदनै । अतः यस �कारको
काय�बाट िव�ीय सुशासन कायम ह�ने नदे�खएकोले यसमा िनय��ण गनु� पन� दे�ख�छ ।
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२३
पशुसेवा �सार काय��म िनद�िशका, २०७७ मा पशुपंछी पकेट काया��ममा पकेट स�ालन गन� फम�ले पशुपंछीको िवमा गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले वंगुर पकेट
काय��म अ�तरगत ह�रयाली फलफूल कृषक समूह गुदेलले आइएमइ जनरल इ�सोरे�स, �लिमटेड न�साल काठमाड� सँग १२३ वटा वंगुरको �. ४०००००।– को िवमांक
गरी ि�िमय वापत �. २००००।– म�ये २५ �ितशत ले ह�ने � ५०१२०।– ि�िमयम भू�ानी गरेका र मेिडकेयर कृिष तथा पशुपंछी फम� गुदेल ४ ले बा�ा पकेट काय��म
अ�तरगत सोही इ�सोरे�ससँग २०० वटा वा�ाको � ६००००००।– िवमांक गरी ि�िमयम वात �. ३२००००।– को २५ �ितशत ले ह�ने रकम �. ८०१२०।– भू�ानी
गरेको समेत �. १३०२४०।– ि�िमयम भू�ानी गरेकोमा २०० वटा वा�ा र १२३ वटा वंगुरको िवमा गरेको िवमा पो�ल�स अनुसार िमित २०२१।७।७ दे�ख २०२२३।७।
६ स�मको पशु िवमा गरेकोमा गाँउपा�लकाले वंगुर पकेट काय��म अ�तरगत ह�रयाली फलफूल कृषक समूहको बंगुर पालन काय��म र मेिडकेयर कृिष तथा पशुपंछी फम�
गुदेलको बा�ा पालन काय��मको िवमा गरीएका पशुधनको अनुगमन गनु� पद�छ ।

२४ कृिष सेवा �सार काय��म (पकेट) 

गो.भौ.नं. १९४।२०७८।३।२४ कृिष सेवा �सार काय��म स�ालन िनद�िशका, २०७७ मा ५० �ितशत अनुदानमा पकेट काय��म स�ालन गन� �यव�था रहेको छ ।
गाउँपा�लकाले �ाइट �टार अगा�िनक कृिष फम� महाकुलुङ– ३ छे�कामलाई िमित २०७७।१०।२० को िनण�यानुसार िकवीको पकेट िवकास काय��म स�ालन गन�को लािग
फम� छनौट गी एक कृिष फम�लाई महाकुलुङ गाउँपा�लका वडा नं. ३ छे�काम अ�तरगत २० घर प�रवार, ७५ जनसं�या र २ ससूह सं�यालाई लि�त गरी �स�धुली गढी
ए�ो�सड से�टर माढी बजार �स�धुलीबाट ११२० वटा िकवीको वोट ख�रद गरी िकिवको पकेट िवकास काय��ममा फम�ले �. ११४७२९०।– र गाउँपा�लकाले �यहोन� ५०
�ितशत अनुदान वापत �. ११०५०००।– भू�ानी खच� लेखेको छ । पकेट िवकास काय��ममा स�ा�लत िकिव खेती काय��मको गाउँपा�लकाले अनुगमन गरी सोको
�ितवेदन तयार गनु�पन�मा सो गरेको छैन । अतः पकेट िवकास काय��मलाई �भावकारी बनाउन गाउँपा�लकाबाट िनर�तर �पमा अनुगमन गनु� पद�छ ।
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२५ अनुगमन मू�या�न 

लघु उ�ान िवकास काय��म स�ालन िनद�िशका, २०७७ को दफा ४ मा �ित�पधा�मा छन�ट भएका �यवसाय िवकास सेवा �दायक सं�थाह� माफ� त लघु उ�म िवकास
मादेलेमा नयाँ लघु उ�मी �सज�ना गन� काय��म अ�तरगत समूह÷फम� छन�ट गरी गरीवी िनवारण एवं िवप� वग�को आय आज�नमा टेवा पु¥याउने उ�े�यले काय��म स�ालन
गन� स�ने �यब�था रहेको छ ।पा�लकाले वडा न 1 र 2 मा नयाँ लघु उ�मी �सज�ना गन�का लािग गरीवी िनवारण गन�का लािग लघु उ�म िवकास काय��म अ�तरगत �सलाई
कटाइ ता�लम, नुड�स तयारी ता�लम लगायतका ता�लम स�ालन गरी �. १९५०३७०।– मू�ानी खच� लेखेको छ । स�ा�लत ता�लमबाट के क�तो उपल�धी हा�सल
भयो सो स�ब�धमा गाउँपा�लकाबाट अनुगमन भएको पाइएन । गरीवी िनवारणलाई अ��य गरी नयाँ लघु उ�मी �सज�ना गन�को लािग स�ा�लत ता�लमबाट हा�सल भएको
सीपलाई �यवहारमा काय��वयन गरी िदगो �पमा लघु उ�म िवकाको लािग िनर�तर �पमा अनुगमन मू�या�न गरी काय��मलाई �भावकारी बनाउनुपद�छ । िनद�िशकामा
भएको �यब�था अनुसार पा�लकाले िनियमत अनुगमन गनृ� पद�छ ।

२६ गत वष�को भु�ानी

२६.१ गो. भौ.नं. ६।०७७।८।२४, लागत अनुमान ५००९४११।– काय� स�प� ५००७५६९।- भै वडा नं. ५ घडेरी स�याउने काय�को लािग ज�गा �यव�थापन सिमितलाई गत वष�
४५ लाख बजेट �यव�था भै िमित २०७७।३।५ गते काय� स�झौता भएको, योजना २०७७।३।२४ मा स�प� भई िनवेदन �ा� भएको र गत वष� �. २००००००।– भू�ानी
खच� लेखेको र चालु वष� गत वष�को �. २५०००००।– भू�ानी खच� लेखेकोमा आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ [१३}

अनुसार भू�ानी िदन वाँक� क�चावारी स�ब��धत काया�लय �मुख र कोलेिनकाबाट �मािणत म.ल.प.फा.नं. २२३ �े�तासाथ पेश नभएको र अ�य �यहोरा स�ब�धमा
दे�खएका िन�न अनुसार रहेका छन् । अत िनयमानुसार �मािणत भू�ानी बाँक�को �माण पेशह�नु पद�छ ।

२६.२ आयकर ऐन, २०५८ अनुसार उपभो�ा सिमित सँग भएको स�झौता अनुसार �. ५० लाख भ�दा मा�थको काय�मा १.५ �ितशत अ�ीम कर क�ा गरी भू�ानी खच� ले�नु
पन� �यव�था छ । वडा नं. ५ घडेरी �यव�थापन काय�को लािग �. ५००७५६९।– काय� स�प� भै भू�ानी खच� लेखेकोमा �. ७५११३।– अ�ीम कर क�ा गनु�पन�मा �.

५६०८७।– मा� अ�ीम कर क�ा भएकोले नपुग अ�ीम कर रकम उपभो�ा सिमितबाट असूल गनु�पन� �.

१९,०२६

२६.३ आइटमवाइज भे�रएसन �वीकृत नगरी माटोको काय� वापत �. ४०४१५३।– भू�ानी खच� लेखेकोमा िनयमानुसार आइटमवाइज भे�रएसन �वीकृत भएको नदे�खएकोले
उ� खच� रकम िनयिमत नदे�खएको �.

४०४,१५३
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२७ छा�वृित िवतरण 

काय��म काया��वयन पु��तका अनुसार िनःशु�क पा�पु�तक दोहोरो नपन� गरी िवतरण गन� �यव�थाका लािग काया�लयले अनुगमन गनु�पद�छ । काया�लयले भौ नं १७२।
०७८।३।२३ बाट यस आ ब मा िनःशु�क पा�पु�तक िवतरण वापत � २१२०१३७।- भु�ानी खच� लेखेकोमा २०७८ को इएमआइएस डाटा पेश नभएको र
गाँउपा�लकाले गरेको अनुगमनको सं�याको अधारमा िभडान गदा� देहायका िव�ालयह�लाई �.१५१०९७।–बढी भु�ानी िदएकोले �माण पेश गन� अ�यथा अशुल ह�नु पन�
�

िव�ालयको नाम भू�ानी भएको भू�ानी ह�ने बढी भू�ानी भएको

क�ा स�या दर रकम स�या रकम स�या रकम

१�ी गुदेल मा िव महाकुलुङ ४ १ २५ ५१८।४० १२९६० २४ १२४४१ १ ५१८

२ ३० ५५६।८० १६७०४ २७ १५०३३ ३ १६७१

३ ३० ५८०।८० १७४२४ २७ १५६८१ ३ १७४३
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६ ३५ ६९७।४० २४४०९ ३२ २२३१६ ३ २०९३

ज�मा १६०२२

५ �ी जन सुधार आ िव महाकुलुङ १ २ ३४ ५५६।८० १८९३१ ३२ १७८१७ २ १११३

३ ३२ ५८०।८० १८५८५ २६ १५१०० ६ ३४८५

ज�मा ४५९८

६ �ी छे�काम आ िव ३ १ ९ ५१८।४० ४६६५ ४ २०७४ ५ २५९१

२ ४ ५५६।८० २२२७ ३ १६७० १ ५५७

३ ७ ५८०।८ ४०६५ ५ २९०४ २ ११६१

ज�मा ४२२९

७ पा�ले आ िव महाकुलुङ १ १ १५ ५१८।४० ७७७६ ११ ५७०२ ४ २०७४

२ १२ ५५६।८ ६६८१ ११ ६१२४ १ ५५७

६ १२ ६९७।४० ८३६८ ११ ७६७१ १ ६९७

ज�मा ३३२८

८ बासुक� आ िव महाकुलुङ ४ १ ३६ ५१८।४० १८६६२ २५ १२९६० ११ ५७०२

२ ४४ ५५६।८० २४४९९ ४० २२२७२ ४ २२२७

�म भौचर
न�बर
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३ ४४ ५८०।८० २५५५५ ४२ २४३९३ २ ११६२

४ ४१ ३६९।६० १५१५३ ३३ १२१९६ ८ २९५७

५ ४४ ४०८।१० १७९५६ ४२ १७१४० २ ८१६

७ ३९ ८७२।३० ३४०१९ ३५ ३०५३० ४ ३४८९

८ ३५ ८९७।६० ३१४१६ ३१ २७८२५ ४ ३५९१

ज�मा १९९४४

९ �खरैले आ िव महाकुलुङ १ १ ८ ५१८।४० ४१४७ ७ ३६२९ १ ५१८

२ ८ ५५६।८० ४४५४ ६ ३३४१ २ १११३

३ १२ ५८०.८ ६९६९ ८ ४६४६ ४ २३२३

४ १२ ३६९।६० ४४३५ ९ ३३२६ ३ ११०९

५ १२ ४०८।१० ४८९७ ६ २४४८ ६ २४४९

६ १४ ६९७।४० ९७६३ ११ ७६७१ ३ २०९२

७ १३ ८७२।३० ११३३९ ६ ५२३४ ७ ६१०५

८ १५ ८९७।६० १३४६४ १२ १०७७१ ३ २६९३

ज�मा १८३९४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१० र�न �गितिशल आ िव 1 10 518 5184 9 4666 1 518.4

2 2 15 557 8352 14 7795 1 556.8

3 19 581 11035 18 10454 580.8

4 22 370 8131 21 7762 369.6

5 16 408 6530 15 6122 408.1

ज�मा 2433

११ कैलाश आ िव 2 5 557 2784 2 1114 1670.4

3 5 581 2904 4 2323 580.8

4 2 370 739.2 1 369.6 369.6

5 2 408 816.2 0 0 816.2

0 ज�मा 3437

१२ महाकुलुङ आ िव 2 ६ 557 3341 ५ 2784 1 556.8

३ ११ ५८०.८ 6389 ९ 5227 1161.6

0 ज�मा 1718

१३ जनसुधार आ िव १ ११ ५१८.४ 5702 ६ 3110 2592

२ १७ ५५६.८ 9466 १५ 8352 1113.6

३ १३ ५८०.८ 7550 १२ 6970 580.8
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६ १७ ६९७.४ 11856 १६ 11158 697.4

0 ज�मा 4983

१४ देनाम आ िव गुदेल 2 9 557 5011 7 3898 1113.6

3 7 581 4066 5 2904 1161.6

4 13 370 4805 12 4435 369.6

5 13 408 5305 12 4897 408.1

0 ज�मा 3052

१५ िहमचुली आ िव 2 २४ 557 13363 23 12806 556.8

3 16 581 9293 15 8712 580.8

0 ज�मा 1137

१६ चोमलोङमा आ िव 1 16 519 8301 15 7782 518.8

2 13 557 7238 11 6125 1113.6

3 14 581 8131 12 6970 1161.6

4 11 370 4066 10 3696 369.6

5 12 408 4897 10 4081 816.2

ज�मा 3979

कुल ज�मा 151097

�म भौचर
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(काया�लयको िमित २०७९/२/२४ को �ितकृया उपर भएको िनण�यानुसार फ�य�ट)

२८ अस�ब��धत खच� 
गो.भौ.नं. १०।०७७।१०।१, साव�जिनक लेखा सिमितले िनमा�ण काय� गराउँदा िनमा�ण काय� सँग अस�ब��धत खच� िवओ�य ुमा नरा�ने िनद�शन िदएको र सोही अनुसार
लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ । महाकुलुङ रक �याइ��व� से�टर िनमा�ण काय�को लािग अपभो�ा सिमित सँग २०७७।९।२ मा �. ५ लाख काय�लयबाट �.

५०१४८।– उपभो�ा सिमितबाट गन� गरी स�झौता भएको र �. ५५०१४८।– काय� स�प� भएको म�ये �. ५०००००।– भू�ानी खच� लेखेकोमा गाडी �रज�भ भाडा �.

५००००।– खाना खच� ६००००।– अ�ययन अनुस�धान �. ३९०००।– र भ�ा �. १८००००।– समेत �. २७९०००।– अथा�त ५०.७१ �ितशत रकम �शासिनक
खच� िवओ�य ुमा रा�ख उपभो�ा सिमितलाई भू�ानी खच� लेखेको साव�जिनक लेखा सिमितको िनद�शन िवप�रत दे�खएको �.

२७९,०००

२९ कबोल अंक भ�दा बढी भू�ानी

२९.१ गो.भौ.नं. १२९।०७८।३।२३ छे�मा ख�ड दे�ख छे�काम �हरी चौक� स�म सडक सरसफाई काय�को लािग नेशनल िव��ड� क��ट��सन सँग मु.अ.कर रकम समेत �.

४६६२९५।७७ कवोल गरी िमित २०७८।२।२० मा ठे�का स�झौता भएको दे�ख�छ । तर लागत अनुमान �.४८२७०३।- भ�दा बढीको काय� भएको जनाई �.

४८३२२५।- भू�ानी खच� लेखेकोले कवोल रकम भ�दा १६९३०।- बढी भू�ानी भएको रकम असूल ह�नुपन� �.

(काया�लयको िमित २०७९/२/२४ को �ितकृया उपर भएको िनण�यानुसार फ�य�ट)

२९.२ मु�य अिभबृि� कर ऐन, २०५२ अनुसार मु.अ.करमा दता� भएको फम�ले �रतपूव�कको कर िवजक जारी गनु� पन� उ�ेख छ । नेशनल िव��ड� क��ट��सनको ( मु अ कर
दता� नं. ३०३९३७४१०) िवजक नं. १ हातले लेखी कर िवजक जारी गरेकोले मु�य अिभबृि� कर वापत भु�ानी भएको रकम दा�खला नह�ने जो�खम रहने ह� ँदा कर
समायोजन वा दा�खलाको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा मु अ कर असूल ह�नुपन� दे�खएको �.

(काया�लयको िमित २०७९/२/२४ को �ितकृया उपर भएको िनण�यानुसार फ�य�ट)
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२९.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ५७ अनुसार ��येक रिन� िवलको भू�ानी गदा� ५ �ितशत धरौटी क�ा गरी भू�ानी खच� ले�नुपन� उ�ेख छ ।
काया�लयले िनमा�ण �यवसायीलाई िनमा�ण काय�को ठे�का स�झौता अनुसार भू�ानी �. ४२७६३२।– गरेकोमा ५ �ितशतले ह�ने �. २१३८१।– धरौटी क�ा नगरी भु�ानी
भएकोले उ� रकम असूल गरी धरौटी खातामा दा�खला गनु� पन� �.

(काया�लयको िमित २०७९/२/२४ को �ितकृया उपर भएको िनण�यानुसार फ�य�ट)

३० अमानतबाट काय� 
गो.भौ.नं. १४३।०७७।९।२७, साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९८ (१) अनुसार साव�जिनक िनयकाले अमानतबाट काम गन� १ तह मा�थको
अ�धका�रको पूव� �वीकृती �लनुपन� �यव�था छ । काया�लयले वानहाड� व��ड वाइडको ६० �ितशत र गाउँपा�लकाको ४० �ितशतमा महाकुलुङ �ाथिमक अ�पतालमा
व�थ�� से�टर िनमा�ण तथा मम�त गन� र साझेदारीमा स�ालन गन� �. ११६१३७९।८९ को लागत अनुमान �वीकृत भै अ�पताल िवकास सिमितले कम�चारीबाट अमानतमा
काय� गराई िविभ� सामा�ी ख�रद र �याला वापत भू�ानी खच� लेखेको म�ये गाउँपा�लकाबाट �. ४१३६५३।– भू�ानी खच� लेखेको दे�ख�छ । यसरी अमानतबाट काय�
गराउनँदा १ तह मा�थको �वीकृत �लनुपन�मा �वीकृत न�लएको दे�खएको �.

४१३,६५३

३१ के��ीय िव�ुत िव�तार काय� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� खच�को िवल भरापाई सिहत लेखा
रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले गो.भौ.नं. ५३।०७७।१२।११ बाट नेपाल िव�ुत �ा�धकरण सामुदाियक �ािमण िव�ुतीकरण िवभाग र काया�लय बीच िमित
२०७८।५।२१ मा स�झौता भई �िमण िव�ुतीकरण काय�को लािग �. १४९९९६३८१।२६ को लागत अनुमान �वीकृत भै सोको १० �ितशत सहभािगता रकम वापत �.

१४९९९६३८।१२ म�ये काया�लयले िमित २०७७।१२।३० मा �. ८२५००००।– र िमित २०७८।५।२७ मा �. ६७४९६३८।१२ ज�मा गरेको दे�ख�छ । काया�लयले
स�झौता पूव� नै आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा लेखेको छ । स�झौता पूव� खच� लेखेको उ� रकम पे�क� जनाई िनमा�ण काय� स�प� भै सके पिछ काय� स�प� िवलको
आधारमा पे�क� फछ�ट गद� जानु पन�मा खच�को िवल भपा�इ बेगर नै पे�क� समेत नजनाइ खच� लेखेकोले खच� पु�ी ह�ने �माण कागजात पेश गनु� पन� �.

८,२५०,०००

३२ अ�पताल भवन िनमा�ण 

ठे�का नं. ११।०७७।७८ महाकुलङ �ाइमरी अ�पताल भवन िनमा�ण काय�को लािग �. १५०२६४६०४।३० को लागत अनुमान �वीकृत भएकोमा िनमा�ण �यवसायी
लु�वीनी खानी जे.िभ (�.१४८०१३३५३।– मु.अ.कर र िप.एस वाहेक) संग �. १६८५०३०१७।६८ मा िमित २०७९।९।२ िभ� काय� स�प� गन� गरी िमित २०७८।३।२
मा स�झौता भएको िनमा�णको ठे�का िवल अ�ययन गदा� दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार रहेका छन्ः
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३३ बढी पे�क� भू�ानी 
गो.भौ.नं.६।०७८।३।११, साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५२ क (२) अनुसार पे�क� िदँदा पिहलोपटकमा �वीकृत पे�क� रकमको आधा रकममा नव�ने गरी
भू�ानी पाउने �यव�था छ । काया�लयले मु.अ.कर र िपएस आइटम वाहेक कवोल अंक �. १४८०१३३५३।५२ को �थम िक�ता पे�क�को ७.५ �ितशतले �.

१११०१००१।– स�म मा� पे�क� भू�ानी िदन सिकनेमा �. १४९११८००।– पे�क� भू�ानी खच� लेखेकोले �. ३८१०७९९।– बढी भू�ानी भएको रकम असूल गरी
िहसाब िमलान ह�नुपन� �.

(काया�लयको िमित २०७९/२/२४ को �ितकृया उपर भएको िनण�यानुसार फ�य�ट)

३४ पे�क� जो�खममा रहेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ अनुसार ख�रदको गु� योजना नयार गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले ख�रदको गु� योजना तयार नगरी �.

१९०८३६०४६।५५ को काय� गराएको साथै अ�ीम पे�क� � १४९११८००।०० को जमानतको �याद २०७८ माग� मसा�त स�मको लािग मा� रहेको उ� पे�क�को �याद
समा� ह� ँदा पे�क� रकम जो�खममा रहने दे�खएकोले उ� ब�क जमानतको �याद थप भएको �माण पेश ह�नु पद�छ ।

३५ िवमा नभएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ वमो�जम िनमा�ण �यवसायीलाई िनमा�ण �थल सु�पीएको िमित दे�ख ह�ता�तरण �माणप� जारी ग�रने िमित स�म
जनुसुकै कारणवाट ह�ने सबै हानी नो�सानीको िवमा गनु�पन� उ�ेख छ । िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण �थल सु�पीएको ३ मिहना स�म पिन िनमा�ण काय� तथा कामदार
कम�चारीको िवमा गरेको नदे�खएकोले िनयमानुसार िवमा गरी सोको �माण पेश ह�नुपद�छ ।

३६
गो.भौ.नं.42।२०७८।१।१०, सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु�क �यािनटरी �याड िवतरण गन� िशलब�दी कोटेशनको मा�यायमबाट १२००० वटा �ित वटा �.

५९।९० ले �. ७१८८००।– को मु.अ.कर �. ९३४४४।– समेत �. ८१२२४४।– खच� ले�नु पन�मा �. ८२९०००।– भु�ानी भएकोले बढी भू�ानी भएको �.

१६७५६।– भूि�नाथ मेिडको फमा�बाट असुल गनु�पन� �.

१६,७५६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३७
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� खच�को िवल भरापाई सिहत लेखा
रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले गो.भौ.नं. २६।०७७।१२।४ बाट कंखोखोला गुदेल मा.िव. स�म सडक सरसफाइ काय�को लािग �. ३७।४९ रहेकोमा माटो
का�ने रेट राखी िविभ� �कारको काय� गरेको भनी �. ८२।– दे�ख �. ३९८।– स�मको दर राखी �. ३८८०१०।– को काय� स�प� भएकोमा सडक सरसफाइको रेट
अनुसार ३१५२।१८ घ.िम. को �ित घ.िम. �. ३७।४९ ले �. ११८१७५।– र सोको मु.अ.कर समेत �. १३३५३८।– मा� ह�नेमा �. ३८८०१०।– भू�ानी भै बढी
�ययभार �. २५४४७१।– परेको अशुल गनु� पन� �.

२५४,४७१

३८ सवारी साधन ख�रद 

�थानीय सरकार स�ालनऐन, २०७४, के��ीय सरकार र तालुक संघीय म��ालयको प�रप�, िनद�शन समेतको आधारमा आ�नो आ�त�रक आ�दानीबाट मा� सवारी
साधन ख�रद गनु� भिनएको साथै 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 ३ थान दईु पां�े सवा�र साधन ख�रदमा � १०६४९००।खच� गरेका छन् ।

३९ �वा��यतफ�
औषधी ख�रद– साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि��य �तरको
समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । �थानीय तहह�ले उ� �ि�यावेगर �.१५९८८३०।- को औष�ध सोझै ख�रद
गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको थप �यहोराह� िन�नानुसार छनः

३९.१ 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 ।

३९.२ ख�रद गरीएका औष�ध िनःशु�क िवतरणको लािग भिन लोगो उ�ेख गरेको भएता पिन आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ.वाट सिट�फाइड 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 गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३९.३ 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 ।

३९.४ �ज�सी िकतावमा औष�ध 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 ।

३९.५ औष�धको खच� घटाउदा माग फारामको आधारमा घटाउनु पन�मा एकमु� घटाउने गरेको ।

तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोिकएको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भए नभएको यक�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 सारी �ज�सी अिभलेख
�यव��थत गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४० 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 एवम् उपयोिगता
�सज�ना ह�ने गरी योजना छनौट तथा काया��वयन गनु�पन� काय��म छनौट गरी पँूजीगत शीष�कमा समावेश गरी �सिमत �ोतको उ�चतम �योग गनु�पद�छ।यस �थानीय तहले
देहाय अनुसारका पँूजी िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा वृि� नगन� िक�समका खच�लाई िविभ� संघ सं�था, समूह, �लव लगायतलाई काय��म र ��तावको आधारमा
पँूजीगत शीष�कबाट �. २२३८२००।- भु�ानी िदएको पाईयो ।

गो.भौ.नं./िमित कामको िववरण भू�ानी रकम

152/078/3/29 इ�टरनेट जडान काय� 258200.00

96/078/3/2 धारा िनमा�ण पा�र�िमक भू�ानी 80000.00

115/078/3/18 �कोप �यव�थापन कोषमा रकम 1900000.00

ज�मा 2238200.00

य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ । 

४१ हेभी इ��वपमे�टको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम 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 । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका 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 । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :

गो.भौ.नं./िमित उपभो�ा सिमित ल.इ. काय� स�प� बजेट िनमा�ण क�पनी रकम मु.अ.कर

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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89/2/25 यो�दो पातल िघउपात कृिष सफ िन.उ.स. 950530 911375 900000 िच�डो क��ट��सन
604338475

841924 109450

16/3/30 पा�ले मूल सडक पा�ले �सरान के��याक सडक 1425316 1396464 1300000 रादरु क��ट��सन
602761202

1105000 1436650

26/10/20 कोलाम डाँडामा फनपाक�  िनमा�ण 1164708 1164639 1000000 िन�चल िनसानी िन.से.
605974939

31984 4157

36/11/28 शनीवारे समािव सडक िनमा�ण 317061 316909 300000 िन�चल िनसानी िन.से. 58510 7606

45/12/3 राइटोल ह� ँद ैवोदलो सडक 1058605 1059080 1000000 िन�चल िनसानी िन.से. 664000 86320

50/12/3 �खसोदो टोल सडक िनमा�ण 422810 423054 400000 रादरु क��ट��सन 374384 48669

70/1/23 पा�ले सिहद �मृित भवन िनमा�ण 316909 316765 300000 िच�डो क��ट��सन 148791 19344

38/12/1 वोही िन�दमुा कृिष सडक 1267238 1267767 1200000 रादरु क��ट��सन 865798 112553

73/1/26 डाँडागाउँ खाद� सडक 423844 423876 400000 िच�डो क��ट��सन 375112 48764

88/2/24 सु�वु भानेका कृिष सडक 1267403 1266801 1200000 रादरु क��ट��सन 434963 56545

116/3/16 चोङखदो वु�तोसुम सडक िनमा�ण 1585071 1584045 1500000 एस िड िनमा�ण सेवा 171752 2232

119/3/20 फूलव�� खोला सडक िनमा�ण 109128 109374 100000 रादरु क��ट��सन 84955 11044

113/3/15 मािनदो वावालमा सडक 528194 2527870 500000 रादरु क��ट��सन 41293 5368

90/2/26 मामेकु�  सडक ट�याक खुला 3644054 2638219 2500000 रादरु क��ट��सन 2123893 276106

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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98/3/6 चोचोलु ना�लु सडक ट�याक 1584289 1580910 1500000 रादरु क��ट��सन 1274336 165662

27/10/26 ड��प� साइड िनमा�ण 1061241 1060729 1000000 रादरु क��ट��सन 495411 64403

177/0/18 ड��प� साइड िनमा�ण 1061241 1060729 1000000 रादरु क��ट��सन 75407 9803

1243/21 खा��सदो कोङखो सडक 1304007 904071 1200000 रादरु क��ट��सन 657166 85432

ज�मा 9824679 2550108

४२ नन् फाइलर 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व
काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ.कर �.2449793।- समेत �.13500000।- भु�ानी िदएकोमा
लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन नभएको �माण पेश
ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं./िमित उपभो�ा सिमित ल.इ. काय� स�प� बजेट िनमा�ण क�पनी रकम मु.अ.कर

89/2/25 यो�दो पातल िघउपात कृिष सफ िन.उ.स. 950530 911375 900000 िच�डो क��ट��सन
604338475

841924 109450

16/3/30 पा�ले मूल सडक पा�ले �सरान के��याक सडक 1425316 1396464 1300000 रादरु क��ट��सन
602761202

1105000 1436650

50/12/3 �खसोदो टोल सडक िनमा�ण 422810 423054 400000 रादरु क��ट��सन 374384 48669

70/1/23 पा�ले सिहद �मृित भवन िनमा�ण 316909 316765 300000 िच�डो क��ट��सन 148791 19344

38/12/1 वोही िन�दमुा कृिष सडक 1267238 1267767 1200000 रादरु क��ट��सन 865798 112553

१,१५६,७९३
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73/1/26 डाँडागाउँ खाद� सडक 423844 423876 400000 िच�डो क��ट��सन 375112 48764

88/2/24 सु�वु भानेका कृिष सडक 1267403 1266801 1200000 रादरु क��ट��सन 434963 56545

119/3/20 फूलव�� खोला सडक िनमा�ण 109128 109374 100000 रादरु क��ट��सन 84955 11044

113/3/15 मािनदो वावालमा सडक 528194 2527870 500000 रादरु क��ट��सन 41293 5368

90/2/26 मामेकु�  सडक ट�याक खुला 3644054 2638219 2500000 रादरु क��ट��सन 2123893 276106

98/3/6 चोचोलु ना�लु सडक ट�याक 1584289 1580910 1500000 रादरु क��ट��सन 1274336 165662

27/10/26 ड��प� साइड िनमा�ण 1061241 1060729 1000000 रादरु क��ट��सन 495411 64403

177/0/18 ड��प� साइड िनमा�ण 1061241 1060729 1000000 रादरु क��ट��सन 75407 9803

1243/21 खा��सदो कोङखो सडक 1304007 904071 1200000 रादरु क��ट��सन 657166 85432

ज�मा 13500000 8898433 2449793

(काया�लयको िमित.२०७९/२/२४ को �ितकृया उपरको िनण�यानुसार �.१२९३०००/-(पातले मूल सडक-पा�ले �सरान के��याक सडक िनमा�ण उ.स.) फ�य�ट)

�म भौचर
न�बर

भौचर
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४३ �देश समपुरक अनुदान 

आ�थ�क मािमला तथा योजना म��ालय िवराटनगरको प�ानुसार �थानीय तह र �देश सरकारको ७५।२५ �ितशत साझेदारी रहने गरी �थानीय �ाथिमकता �ा� योजना
स�ालन गदा� कूल लागत अनुमान भ�दा घटीमा ठे�का ��यव�थापन भएको अव�थामा ठे�का स�झौता भएको ७५ �ितशत रकम मा� �देश सरकारको लगानी ह�ने र
�देश सरकारलाई उपल�ध गराएको रकममा कवोल अंकको २५ �ितशत घटाउदा बचत ह�ने रकम �देश संिचत कोषमा िफता� गनु�पन� उ�ेख छ । जस अनुसार यस
�थािनय तहले ठे�का ब�दोव�त गरको वडा नं. ४ एकघर एकघर १ धारा लािग िफिट� सामा�ी ख�रद काय�को कूल लागत �. १२६५२०७७।८० भएकोमा ठे�का
ब�दोव�त गदा� �. ८६४९६८७।२७ स�झौता भएकोले सोको ७५ �ितशतले ह�ने रकम �. ६४८७२६५।– मा� �देश सरकारको समपुरक अनुदानबाट खच� गन� िम�ने
दे�ख�छ । तसथ� �देश सरकारबाट �ा� �. १०००००००।– मा उ� रकम �. ६४८७२६५।– बाँक� ह�न आउने रकम �. ३५१२७३५।– �देश संिचत कोष दा�खला
गनु�पन�मा िफता� नगरी पुन िनमा�ण काय�को लागत अनुमान �. ३८७५२१९।– को ठे�का नं. ९।०७७।९८ सोही िनमा�ण सेवाबाट �. ३४२८५४८।– को स�झौता भई
भू�ानी खच� लेखेको दे�ख�छ । यसरी िफता� गनु�पन� रकम िफता� नगरी सहमित समेत न�लई अ�य काय�मा खच� गरेको एिकन ह�नु पद�छ ।

४४ खानेपानी िनमा�ण काय� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� खच�को िवल भरापाई सिहत लेखा
रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले ठे�का नं.2।०७७।७८ एकघर एक धारा काय��म अ�तरगत िफिट� सामा�ी ख�रद काय�को लािग �. १२६५२०७७।८० को
लागत अनुमान �विकृत गरी सवभै�दा घटी कवोल गन� च�डे�वरी वासु क��ट��सनको कवोल अंक �. ८६४९६८७।२७ (मु.अ.कर समेत) ठे�का �वीकृत भै िमित
२०७८।३।१५ िभ� स�प� गन� गरी िमित २०७७।१२।२३ मा ठे�का स�झौता भएको र �. ८६०२८६६।– भू�ानी खच� लेखेकोमा ख�रद समानको भू�ानी भएता पिन
िनमा�ण काय� भएको मू�या�न काय� �वीकार �ितवेदन, काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएको र उ� सामान �ज�सी दा�खला गरी ह�ता�तरण गनु�पन�मा उपभो�ा सिमितलाई
सोझै �ज�मा लगाएकोले उ� काय�मा खच� भइ मौ�दात सामा�ी एिकन ह�नु पद�छ ।

४५ आवास पूनः िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ (२) मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक कम�चारीबाट
जाँचबुझ गराई काय� स�प��ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले संघीय सरकारबाट ह�ता�तरीत काय��म अ�तग�त आवास पुनःिनमा�ण गन� र ज�ताले छाउने
काय� गन� छन�ट भई आएका �यि�ह�लाई �ित�यि� �. ५००००।– का दरले १३५ घरलाई भू�ानी खच� गन� उ�े�य अनु�प पिहलो िक�ता वापत �. ३००००।– का
दरले �. ४०५००००।– भू�ानी खच� लेखेकोमा पे�क� पिन नजनाएको र काय�मू�या�न तथा काय� स�पादन भएको �ितवेदन समेत पेश नभएको अव�थामा यसरी िवना
�माण अनुदान खच� जनाई भू�ानी भएको रकम काय�मू�या�न र काय� स�पादन भएको �माण पेश ह�नु पन� दे�खएको �.

४,०५०,०००
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४६ कृिष तथा पशुप�छी उपज संकलन के��

४६.१ गो.भौ.नं. २।०७८।३।३०, साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ (१) मा करारका सत� वमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी वा�तिवक काय� स�पादनको
आधारमा भू�ानी खच� ले�नु पन� उ�ेख छ । काया�लयले कृिष तथा पशुप�छी उपज संकलन के�� बाङमा िनमा�ण गन� �. १०६१६७४।– को लागत अनुमान �वीकृत गरी
िमित २०७८।३।१५ िभ� स�प� गन� गरी �. १०५९२६३।– मा िनमा�ण �यवसायी पाँचपोखरी िनमा�ण सेवा सँग िमित २०७८।३।७ मा स�झौता गरेको छ । स�झौता
अनुसार ठे�का िवलको आधारमा �. ११९४४११।– भू�ानी लेखेकोमा ठे�का िवल परी�ण गदा� आइटम नं. १० सटरको काय� १९२ ��वायर िफटको �. ९७९२०।–
भू�ानी खच� भएकोमा उ� काय� लेखापरी�ण अव�ध २०७८।६।५ स�म स�प� नभएको �थलगत नीरी�णबाट दे�खएकोले काय� नै नभएको आइटमको भू�ानी रकम
मु.अ.कर समेत असूल ह�नुपन� �.

११०,६४९

४६.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६३ को िनयम १२० अनुसार �याद थप नभएको अव�थामा िनयम १२१ अनुसार पूव� िनधा��रत �ेितपूित� असूल गनु�पन� अ�ेख छ ।
यसरी �याद थप पिन नभएको र काय� स�प� भइ नसकेको काय�को कवोल अंक �. १०५९२६३।– को ०.५ �ितशतले िदन १२ को पूव� िनधा��रत �ितपूित� असूल ह�नुपन�
�.

३२,८३७

४७ िशिवर स�ालन 

गो.भौ.नं.१४१।२०७८।३।२१, �यि�गत घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा िशिवर स�ालन गन� �स�लकन स�ट ए�ड आइटी क�स�टे�ट �ा.�ल. बीच लकडाउनको
समयमा िमित २०७८।२।१३ मा स�झौता भै �. ४४२९६०।– भू�ानी खच� लेखेको दे�ख�छ । यसरी ५ वडाह�मा िमित २०७८।२।१५ दे�ख २०७८।३।३ स�म
स�ालन भएको र यसरी गैरसहकारी सं�थाबाट ता�लम काय��म स�ालन गन� �ित�पधा�को मा�यमबाट भएको समेत नदे�खएकोले यसरी खच� गन� काय�मा िनय��ण ह�नु
पन� दे�ख�छ । साथै मु.अ.करमा दता� िववरण अनुसार ता�लम स�ालन गन� सं�था नभई क��यटुर �ो�ािम� ि�याकलाप स�ालन गन� सं�थाबाट यसरी िशिवर स�ालन गन�
स�झौता गनु� िनयम िवप�रत दे�ख�छ । िशिवर स�ालनको लािग �. ९५०००।– फिन�चर टे�ट भाडा तथा �टे�नरीको लािग र ढुवानी भाडा वापत �. ७५०००।– समेत
आ�थ�क ��ताव पेश गरी भू�ानी खच� लेखेकोमा सो खच� स�ब�धी िवल भरपाई पेश नह�नुको साथै िशिवरमा सहभागीह�को उप��थित, स�ब��धत वडा तथा िव�ालयको
िशफा�रस समेत पेश नभएकोले उ� खच� यिकन गन� सिकने अव�था नदे�खएको �.

४४२,९६०

�म भौचर
न�बर
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४८
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� खच�को िवल भरापाई सिहत लेखा
रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले गो.भौ.नं.४२।०७८।१।१० बाट काया�लय र मुि�नाथ मेिडको फमा� स�झौता भई �. ७१८८००।– कवोल गरी �ज�सी
खातामा बुझाएपिछ भू�ानी िदइने उ�ेख छ । िमित २०७७।१२।२५ मा स�झौता गरी �. १२०००।– �ा� भएकोमा िव�ालयका िश�कह�लाई ६४२० वटा िवतरण
भएको र ५५८० बाँक� रहेको दे�ख�छ । यसरी लक डाउनको समयमा िव�ालय ब�द रहेको अव�थामा िश�कह�ले बु�झ �लएको आधारमा स�ब��धत छा�ाह�ले �ा� गन�
सकेको अव�था दे�खदनै । अतः यसरी जुन उ�े�यले ख�रद भउको हो सोही अ�े�य पूरा भएको नदे�खएकोले उ� खच� रकम िनयिमत नदे�खएको �.

८१२,२४४

४९ परामश� खच�

४९.१ गो.भौ.नं. १५८।०७८।३।३०, भूतखक�  नुकु� म सडक ११.८० िक.िम. सभ� काय�को लािग कर रकम समेत �. ७९८५१३।– को लागत अनुमान �वीकृत भै �.

७९८५१३।– काय� स�प� भएको र सो काय�को लािग बजेट �. ८०००००।– �यव�था भएको दे�ख�छ । उ� काय� इ��जिनयर जोसन कठेत लगायत १८ जना खटाएको र
पा�र�िमक वापत �. ७४१३२०।– र अ�य खच� ५७०००।– समेत �. ७९८५१३।– भू�ानी खच� लेखेकोमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्ः

४९.२ पा�र�िमक वापत �. ७४१३२०।– भू�ानीको कर क�ी १५ �ितशतले �. ११११९८।– िविभ� �यि�ह�बाट क�ा ग�रएकोमा बजेट खच� ले�दा �. १०३८०६।– मा�
क�ा तथा दा�खला भएकोले दा�खला घटी भएको रकम �. ७३९२।– राज�व खातामा दा�खलाको भौचर पेश ह�नुपन� �.

(काया�लयको िमित.२०७९/२/२४ को �ितकृया उपरको िनण�यानुसार फ�य�ट)

४९.३ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� खच�को िवल भरापाई सिहत लेखा
रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले गो.भौ.नं. २३।०७७।१०।१९ बाट िपची�रम व�पम खाद� सडक �तरो�ती काय�को लािग �.२४००२५।– को लागत अनुमान
�वीकृत भै उपभो�ा सिमितलाई �. २०००००।– भू�ानी खच� लेखेकोमा संल� फोटो तथा रादरु क��ट��सन सेवाको िवल अनुसार ��याभेटर मेिशनबाट काय� गराई �.

२३७३०।– को िवल पेश भएको दे�ख�छ । तर काय� स�प� �ितवेदन तथा मू�या�न िवलमा �यानुयल दररेट राखी �. २४१३३७।– को काय� स�प� �ितवेदन पेश
भएकोमा माटो का�ने तथा पुन� काय�को लािग मेिशन दर �.९९।– ले ६० घ.िम. को �. ५९४०।– ह�न पन�मा �. ३९३६७।– देखाइ बढी भू�ानी भएको �.३३४२७।००
अशुल ह�नु पन� �

३३,४२७
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५० मेिशन �योगमा �यानुयल दर 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� खच�को िवल भरापाई सिहत लेखा
रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले परामश� सेवाको काय�मा ल�ज��टक सामान (जु�ा, छाता, रेनकोट, टच�लाइट, ि��टर अ�यकाय�मा भनी एकमु� �.

५७०००।– भू�ानी खच� लेखेको छ ।ख�रद भएका भिनएको उ� सामानको िवल भरपाई पेश नभएकोले उ� खच� पु�ी ह�न स�ने दे�खएन ।तसथ� उ� रकम असूल
ह�नुपन� �.

(काया�लयको िमित.२०७९/२/२४ को �ितकृया उपरको िनण�यानुसार फ�य�ट)

५१
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� खच�को िवल भरापाई सिहत लेखा
रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले गो.भौ.नं. ६३।०७८।१।७ बाट छे�काम मा.िव. पिहरो रोकथाप काय�को लािग �. ३१८२५९।– को लागत अनुमान �वीकृत भै
�. ३२११०८ को काय� स�प� भै �. ३०००००।– भू�ानी खच� लेखेकोमा संल� िवल तथा फोटो अनुसार मेिशनबाट फाउ�डेसनको जग खनेको दे�ख�छ तर िवल तथा
काय� स�प� �ितवेदन अनुसार �यानुयल दर रा�ख भू�ानी भएकोले ३८ घ.िम. को �. ९९।– ले �. ३७६२।– मा� खच� ले�नु पन�मा �. ७८४।४९ ले ३१३४३।– भू�ानी
खच� भै बढी भू�ानी भएकोले अशुल ह�नु पन� �.

२७,५८१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५२ 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� गदा� 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� �

व.उ.शी.नं. भौ.नं./िमित उपभो�ा सिमित र काम स�झौता रकम काय�स�प� रकम उपभो�ा % घटी अनुपाितक क�ी रकम

पँू�जगत 160/3/30 पा�ले �सरान के�चा सडक 1425316 1396464 9.63 26073

17/10/14 वो�ख�ा चा�ल�खम घेरावार 120473 114613 16.99 4871

ज�मा 30944

३०,९४४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५३ नाफामूलक सं�थालाई अनुदान 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा
दीघ�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । जसबाट नाफा कमाउने उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन िम�दनै ।यिद उपल�ध गराउने हो भने
पिन साब�जिनक �पमा िनशु�क वा �यनु शु�कमा सेबा उपल�ध गराउने सुिन��चत ह�नुपद�छ । यस �थानीय तहले यो वष� देहायअनुसारका नाफामूलक सं�थाको काया�लय
�यव�थापन खच�मा लािग �.२५२०००० अनुदान उपल�ध गराएका छन् ।तर �यसबाट उपरो� बमो�जम सेबा �बाह ह�ने सुिन��चत छैन ।

गो.भौ.नं./िमित नाफामूलक सं�थाको नाम र ठेगाना �योजन अनुदान रकम

85/078/1/30 भुवाखोला लघु जलिव�ुत पावर हाउस मम�त 600000.00

172/078/3/30 कुलुङ संघ भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण 1920000.00

ज�मा 2520000.00

य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ । 

५४ उपभो�ा सिमितलाई मू. अ. कर 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ अनुसार मू.अ.कर िबजक जारी भएको अव�थामा मा� मू.अ.कर भु�ानी िदन िम�ने तथा सोही ऐनको दफा १५ मा दता�
नभएको �यि� वा फम�ले मू.अ.कर उठाउन वा असूल गन� निम�ने �यव�था छ । उपभो�ा सं�थाह� गैर नाफामूलक सं�था भएका र मू.अ.करमा दता� पिन नह�ने तथा मू�य
अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग कारोबार भएको िबजक बेगर कानुनतः �य�ता सं�थालाई मू.अ.कर भु�ानी िदन िम�ने दे�खंदनै । पा�लकाले िन�न�ल�खत योजनाको
लागत अनुमान तयार गदा� िनमाण� सामा�ीको मु�यमा मू.अ.कर थप गरी लागत तयार गरी सोही दरमा उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी मू�य अिभवृि� करवापतको रकम
भु�ानी िदएको छ । लेखापरी�णका लािग छनौट ग�रएको तप�सल बमो�जमका उपभो�ा सिम�लाई तप�सल बमो�जम भु�ानी भएको मू.अ.कर �.353079।- असूल ह�नुपन�
दे�खएको �.

गो.भौ.नं./िमित उपभो�ा सिमित लागत अनुमान काय� स�प� सामा�ी �याट िवल पेश नभएको मु.अ.कर

३२९,१७६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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101/078/3/8 वोदेलो खेल मैदान घेरावार िनमा�ण 215768 213248 �समे�ट 19500 2535

36/077/11/28 सिनवारे समिव सडक 317061 316909 �समे�ट, मम�त 27450 3568

41/077/12/2 ह�रह�रे आर �स�स पूल 423322 424318 पाइप लगायत 12550 1631

54/077/12/17 छे�मा खानेपानी मम�त 112493 113419 पाइप लगायत 52830 6867

70/078/1/23 पा�ले सिहत �मृित भवन सडक 316909 316768 कम िवल पेश 18683 2428

38/077/12/1 वोही ित��ुमा कृिष सडक 1267238 1267767 कम िवल पेश 64873 8433

88/078/2/24 सु�बु मिनका कृिष सडक 1267403 1266801 कम िवल पेश 48841 6349

93/078//26 िशवम��दर िनमा�ण काय� 425239 425306 छड लगायत 33585 4366

109/078/3/14 दलुमोउ िव�ुत िव�तार 642920 642920 िव�ुत सामा�ी 30280 3936

12/077/10/13 �सादौ वजार शौचालय 120117 120154 ज�ता �समे�ट 14850 1930

15/077/10/14 वो�सुवार गुफा टहरा 158523 161476 ज�ता ख�रद 19981 2597

18/077/10/14 वुर वजार शौचालय िममा�ण 180315 180483 ज�ता ख�रद 18990 2468

24/077/10/19 गोही आइलवोयान टहरा िनमा�ण 180115 182094 ज�ता ख�रद 19000 2470

28/077/10/36 खादौ आइलवोयान टहरा िनमा�ण 180099 192406 ज�ता ख�रद 28000 3640

42/077/12/2 खा��सदो टहरा िनमा�ण 120018 1200820 ज�ता ख�रद 22748 2957

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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82/078/1/27 द�लत आस िन.उ. घर िनमा�ण 108027 1082125 ज�ता ख�रद िवल नभएको 150045 19505

87/078/2/21 खा��सदो खेल मैदान घेरावार 211840 212103 जाली तथा पाइप 18000 2340

95/078/3/1 नु�सु�वौ खानेपानी �यव�थापन 105693 108822 �समे�ट 7800 1014

43/077/12/3 गुदेल �वा��य चौक� शौचालय 457799 457799 �यानसेट सिहत 30815 4005

49/077/12/4 गुदेल देिव�थान शौचालय 115043 114898 �समे�ट 17050 2216

110/078/3/14 योलुमम देिव�थान शौचालय 15426 115253 ज�तापाता 12258 1593

6/077/8/24 वडा नं.५ काया�लय ज�गा �यव�थापन 5009411 5007569 मेिशन �योग 1954386 254070

64/078/1/7,
163/078/3/21

पे�मा� आ.िव. भवन िनमा�ण 2639371 2639371 रंगरोगन र पाइप ख�रद 56450 7338

163/078/3/21 खा�सीदो कोङखो सडक िनमा�ण 1304007 907071 �समे�ट ख�रद 18400 2392

151/078/3/28 एक घर १ खानेपानीधारा उ.स. 3905240 3903987 �समे�ट ख�रद 18700 2431

ज�मा 353079

(काया�लयको िमित.२०७९/२/२४ को �ितकृया उपरको िनण�यानुसार फ�य�ट)

५५ आइटम वाइज भे�रएसन 

साव�जिनक ख�रद िनयमाली, २०६४ को िनयम ११८ (ख) वमो�जम भे�रएसन प�रमाणको �ािव�धक पु��ा◌�इँ र कारण खोली लागत अनुमान संशोधन र भे�रएसन काय�
गन� �यव�था छ । काया�लयले देहाय अनुसार भू�ानी खच� लेखेकोमा लागत अनुमान संशोधन तथा भे�रएसन आदेश �वीकृत गरेको नदे�खएकोले उ� खच�लाई िनयिमत
मा� नसिकएको �.

४,१६९,९५४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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गो.भौ.नं./िमित कामको िववरण लागत अनुमान काय� स�प� कामको भे�रएसन रकम भाडा कर

89/078/2/25 धो�दो पाताल कृिष सडक 950530 951375 कडा च�ान का�ने 196954 71563

160/078/3/30 पा�ले मूल सडक �सरानके�चा 1425316 1369464 माटो कटाउने काय� 271786 93925

26/077/10/20 कोलाम डाँडामा फनपाक�  िनमा�ण 1164708 1164639 माटो कटाउने वालमा बढी 11785 0

41/077/12/2 ह�रह�रे आर �स�स पूल 423322 424318 1:4 ढु�ाको गारो 114969 0

45/077/12/3 सोता� �सि� सडक 1058605 1095080 माटोको काय� 132310 31822

50/077/12/4 �सके�दो टोल सडक िनमा�ण 422810 423054 माटोको काय� 52547 31822

70/078/1/23 पा�ले सिहद �मृती सडक 316909 316765 माटोको काय� 26706 12647

38/077/12/1 वोही ित�दमुा कृिष सडक 1267238 1267767 माटोको काय� 455158 73592

62/078/1/7 पोजु�लु वोखम वालकदा भवन 1088991 1089070 छानको काय� 15092 0

73/078/1/26 डाँडा गाउँ खाद� सडक 423844 423876 माटोको काय� 66185 31884

88/078/2/24 सु�वु मानेवा कृिष सडक 1267403 1266801 माटोको काय� 32736 36971

116/078/3/16 चोिदखदो वु�ते�सुम सडक 1585071 1584045 माटो ढु�ाको काम 65580 14598

119/078/3/20 फूलव�ती खोला सडक िनमा�ण 109128 109374 माटोको काय� 22096 7221

82/078/1/27 द�लत आरन िनमा�ण 1080278 1082125 कल �सटको काय� 54392 0

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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91/078/2/26 पेले�ला मोटर बाटो िनमा�ण 3116842 316244 पखा�ल िनमा�ण 148512 0

48/077/12/4 पो�लालुङ पय�टन माग� 576584 576185 ढु�ाको पखा�ल 24492 0

66/078/1/8 हलोमित पोखरी घेरावार 460849 460096 कडा माटो का�ने 34370 0

113/078/3/15 मािनदो वावालमा सडक 528194 527870 ढु�ाको काय� 59535 0

130/078/3/23 नुकु� म �ाङ खक�  पद माग� िनमा�ण 537302 537660 ढु�ा संकलन 65475 0

132/078/3/24 वाइवाइला दरेकते�मा गोरेटो 576839 576839 माटोको काय� 38543 0

68/078/1/23 लोचन �मृित पाक�  िनमा�ण 1083714 1083810 ढु�ाको काय� 83472 0

90/078/2/26 माम�कु सडक ट�याक ओपन उ.स. 6344120 2638219 कडा च�ान का�न 661302 100530

98/078/3/6 चोचोलु ना�लु सडक उ.स. 1584289 1580910 कडा माटो का�ने 179355 108318

117/078/3/18 ड��प� साइट िनमा�ण 1061241 1060723 माटोको काय� 79459 6409

124/078/3/21 खा��सदो कोङखा सडक 1304007 904071 कडा माटो का�ने 281300 55859

135/078/3/24 �स�लछोिपक पय�टन पदमाग� 1057428 1055771 ढु�ाको काय� 10995 0

151/078/328 १घर १ धारा खा.पा. उ.स. 3905240 3903987 माटो ख� काय� 756317 0

2/078/3/30 कृिष तथा पशुपंछी उपज िवउ के.भवन 1061674 1057001 फाउ�डेसन 32863 0

172/078/3/30 कुलुङ सेध भवन िनमा�ण 2117620 2114823 माटोको काय� 138326 0

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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28077/10/26 खाद� आइतवारे थान टहरा िनमा�ण 180099 192406 - 12307 0

3/077/10/11 ह�रह�र डाँडामा पूवा�धार िनमा�ण 528058 528004 काठको काय� 45035 0

ज�मा 4169954

५६ बहाल कर नपुग क�ी 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ (५) क अनुसार सवारी साधान भाडामा िदने �यवसाय गन� �यि�लाई सवारी साधनको भाडा वापत भू�ानी गन� रकममा 2.५ �ितशतले
कर क�ी गन� �यव�था छ । उपभो�ा सिमितको स�झौता सत�मा पिन डोजर, रोलर लगायतका मेिशनरी सामान भाडामा �लई िवल भरपाई पेश भएको अव�थामा
िनयमानुसार भाडा कर ितनु�पन� उ�ेख भएकोमा िनमा�ण �यवसायीले उपभो�ा सिमितलाई डोजर भाडामा लगाइ भू�ानी गरेको रकममा १.५ �ितशत मा� �ोतमा कर
क�ी गरेको छ । डोजर भाडामा लगाउने िनमा�ण �यवसायी सवारी साधन भाडामा िदने �यवसाय गन� इजाजत �ा� भएको �माण पेश नगरेको तथा स�ब��धत मेिशन
उपकरणको �वािम�व स�ब��ध �माण नराखी उपभो�ा सिमितबाट भाडाको रकम भू�ानी �लएको पाइएकोले नपुग भाडा कर �.92071।- नगा�े कुनै �माण भएमा पेश
गनु�पन� अ�यथा असूल ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं./िमित कामको िववरण लागत अनुमान काय� स�प� भु�ानी पाउने रकम भाडा कर

89/078/2/25 धो�दो पाताल कृिष सडक 950530 951375 िव�डो क����शन ८४१9२4 8419

160/078/3/30 पा�ले मूल सडक �सरानके�चा 1425316 1369464 रादरु क����शन ११०५००० 11050

45/077/12/3 सोता� �सि� सडक 1058605 1095080 िन�चल िनशाने 664000 6640

50/077/12/4 �सके�दो टोल सडक िनमा�ण 422810 423054 रादरु क����शन 374384 3743

70/078/1/23 पा�ले सिहद �मृती सडक 316909 316765 िव�डो क����शन 158791 1587

38/077/12/1 वोही ित�दमुा कृिष सडक 1267238 1267767 रादरु क����शन 865798 8657

७३,८६०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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73/078/1/26 डाँडा गाउँ खाद� सडक 423844 423876 िव�डो क����शन 375112 3751

88/078/2/24 सु�वु मानेवा कृिष सडक 1267403 1266801 रादरु क����शन 434963 4349

116/078/3/16 चोिदखदो वु�ते�सुम सडक 1585071 1584045 एस िड िन.सेवा 171752 1717

119/078/3/20 फूलव�ती खोला सडक िनमा�ण 109128 109374 रादरु क����शन 84955 849

90/078/2/26 माम�कु सडक ट�याक ओपन उ.स. 6344120 2638219 रादरु क����शन 2123893 21238

98/078/3/6 चोचोलु ना�लु सडक उ.स. 1584289 1580910 रादरु क����शन 1274336 12743

117/078/3/18 ड��प� साइट िनमा�ण 1061241 1060723 रादरु क����शन 75704 757

124/078/3/21 खा��सदो कोङखा सडक 1304007 904071 रादरु क����शन 657176 6571

ज�मा 92071

(काया�लयको िमित.२०७९/२/२४ को �ितकृया उपरको िनण�यानुसार �.१८२११/-(गो.भौ.नं. ७३, ९८ र ११६) फ�य�ट)

५७ डी.पी.आर. 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 देहाय बमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

गो.भौ.नं./िमित काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत
रकम

खच� रकम आयोजनाको लागत

146/078/1/28 वडा नं.४ काया�लय भवन िडजाइन 495708 495708 इ�भे�मे�ट �लािन� ए�ड �यानेजमे�ट घटी कवोल गन� गँग

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np46 of 63

ि�यशन
�ा.�ल.

काय�गन� िमित 2077/11/3 मा िनण�य भएकोमा अ�यपाट�लाइ
काया�देश िदएको िनयम स�मत दे�खएन ।

158/078/3/24 भूनखक�  ला�दोनाम लुकु� म सडक सभ�काय�
कम�चारी
जोसन कठेत

798513 798513

51/077/12/10 राि�� य िव�ुत लाइन िव�तार
स�भा�यता अ�ययन

�ोिनका
क��ट� �सन

498646 495708

123/078/3/21 तो�वा ट� � ि�ज कमा� क�स�ट 111916 111926

133/078/3/24 वुतनोसुम दे�ख ग�तेल ह�द ैकोलाम
�खर�ला

नेपा�
इ��जिनय�र�
�ा.�ल.

508736 499500

147/078/3/28 महाकुलुङ च�पथ पा�लेदे�ख
ना�लुङ स�म सडक �तरो�तीको
िडिपआर िनमा�ण

यनुाइटेड
नेपाल
इ��जिनय�र�

1502289 1492617

4/078/1/29 �ाथिमक अ�पताल भवनको
िडिपआर िनमा�ण

पराजग
इ��जिनय�र�
क�स�टे�सी

1997351 1952075

168/078/3/30 िव�ुत िव�तार राि�� य �सारण
िडिपआर िनमा�ण

द कुटी
क��ट� �सन

1552281 1463350

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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ए�ड डेकोर

ज�मा: 7465440 7309397

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 ।

५८ �रत पूब�कको कर िबजक 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर
गाउँपा�लकाले �रत पूक� कको कर वीजक केरमेट गरी पौरखी ए�ो ए�ड म�टी �पोज इ�सीलेटर िनमा�णबाट मु.अ.कर �.२१९८१।- समेत �.१९१०७०।- सामाना ख�रद
गरेको छ । तसथ� उ� स�लायस� �यवसासियले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर पा�लकाबाट भु�ानी �लएको मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

(काया�लयको िमित.२०७९/२/२४ को �ितकृया उपरको िनण�यानुसार फ�य�ट)

५९ अनुदानको अनुगमन 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर
पा�लकाले देहायअनुसार कृिष, पशु, शैि�क सेवा, सामान ख�रदमा �.280000।– जापािनज कागजको लािग मेिशन ख�रद गन� सर�वती नेपाली कागज उ�ोगलाइ
(गो.भौ.नं. 35 िमित 2077/11/17) भू�ानी खच� लेखेकोमा �ज�सी दा�खला नह�नुको साथै तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको
स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैनन् । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी
वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग
गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६० स�टवेयर ख�रद 

नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यब�थापन तथा स�ालन) िनद�िशका, २०७१ को बँुदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी िनकायले आ�नो काय� िव�ुतीय मा�यमबाट
स�ालन गन�का लािग �योग गन� सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी कागजात तयार गरी मापद�ड अनु�प भए नभएको िनधा�रण गन� सूचना
�िव�ध िवभागबाट �वीकृत गराउन पन� �यब�था रहेको छ । गो.भौ.नं. 131 िमित 2078/3/24 मा पँू�जगत खच�बाट गाउँपा�लकाले आय लेखा स�प�� तथा भूमीकर योजना
�यव�थापन �णाली स�टवयरह� जडान/िव�तार काय�का लािग िमित 2078/1/16 मा शा�ीला इ�फरमेिट�स �ा.�ल.सँग स�झौता भै �.798627।– भू�ानी खच� लेखेकोमा
सूचना तथा �िव�ध िवभागबाट �वीकृत �लएको दे�खएन । य�ता स�वेयर �वीकृित �लई �योग गनु�पद�छ ।�वीकृती न�लइ �योग ग�रएको �.

७९८,६२७

६१ काय� स�प� �ितवेदन 

नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यब�थापन तथा स�ालन) िनद�िशका, २०७१ को बँुदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी िनकायले आ�नो काय� िव�ुतीय मा�यमबाट
स�ालन गन�का लािग �योग गन� सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी कागजात तयार गरी मापद�ड अनु�प भए नभएको िनधा�रण गन� सूचना
�िव�ध िवभागबाट �वीकृत गराउन पन� �यब�था रहेको छ । गो.भौ.नं. 131 िमित 2078/3/24 मा पँू�जगत खच�बाट गाउँपा�लकाले आय लेखा स�प�� तथा भूमीकर योजना
�यव�थापन �णाली स�टवयरह� जडान/िव�तार काय�का लािग िमित 2078/1/16 मा शा�ीला इ�फरमेिट�स �ा.�ल.सँग स�झौता भै �.798627।– भू�ानी खच� लेखेकोमा
सूचना तथा �िव�ध िवभागबाट �वीकृत �लएको दे�खएन । य�ता स�वेयर �वीकृित �लई �योग गनु�पद�छ ।�वीकृती न�लइ �योग ग�रएको �.

गो.भौ.नं./िमित िनमा�ण क�पनी लागत अनुमान काय� स�प� भू�ानी रकम

118/078/3/18 तो�वा खोला ट� � ि�ज िनमा�ण 1702569 1639713 998375

172/078/3/30 कुलुङ संघ भवन िनमा�ण 2211843 2114823 1920000

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६२ 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 । �य�तै
सोभैm ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोभैm ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ ।
पा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ िन�नानुसार �.2346300।- को सोझै ख�रद गरेको दे�खयो ।

गो.भौ.नं./िमित कामको िववरण िनमा�ण �यवसायी लागत अनुमान काय� स�प� भू�ानी

127/078/3/23 छे�काम �हरी चौक� ह�ा सडक मेरािपक िनमा�ण सेवा 288431 289602 288431

46/077/12/4 कंखो खोला दे�ख गुदेल मा िव सडक पाँचपोखरी िनमा�ण सेवा 384941 386153 388010

१46/078/3/28 वडा नं.४ काया�लय भवन िनमा�ण िडिपआर िडजाइन ि�यसन �ा.�ल. 495708 498646 495708

149/078/3/28 िव�वकमा� आरन मेिशन ख�रद महाकुलुङ क��ट��सन �ा.�ल. 195499 195499 195218

51/077/12/10 िव�ुत लाइन िव�तार स�भा�यता �ोिनका क��ट��सन 498646 495708 495708

129/078/1/23 छे�मा छे�काम सडक सफाइ नेशलन िव��ड� क��ट��सन 482703 483225 483225

ज�मा 2346300

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६३ जिटल संरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी
िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका जिटल �ािव�धक
प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट
बोलप� �ित�पधा� माफ� त् गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छनः

गो.भौ.नं./िमित उपभो�ा सिमित लागत अनुमान काय� स�प�

41/077/12/2 ह�रह�रे आर�स�स पूल 423322 424318

109/078/3/14 हलुमोड िव�ुत िव�तार 642920 642920

22/077/19 �लला प�क� पूल 317053 323997

71/078/1/26 द�ुखला प�क�पूल 369834 368776

111/078/3/14 ख�सबु प�क�पूल 300070 298013

64/078/1/7 पे�मा� आ.िव. भवन िनमा�ण 2639372 2500000

118/078/3/18 तो�वा खोला ट� � ि�ज िनमा�ण 1702569 1639713

172/078/3/30 कुलुङ सँघ भवन िनमा�ण 2211843 1920000

ज�मा 8606983 8117737
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६४
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� खच�को िवल भरापाई सिहत लेखा
रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले ठे�का नं. ४।०७७।७८ वडा नं. २ पे�माङ खानेपानी योजनाको लािग �. ७९९९५३४।– को लागत अनुमान �वीकृत भै सवै
भ�दा घटी कवोल गन� एमिप कुलङ िनमा�ण सेवाको कवोल अंक ७७१३९६९।– (मु.अ.कर सिहत) ठे�का �वीकृत भै िमित २०७८।३।१५ िभ� काय� स�प� गन� गरी
२०७७।१२।१२ मा स�झौता भई पाइप ख�रद वापत �. ७६०५१७०।– भू�ानी खच� लेखेको दे�ख�छ । ख�रद सामन काया�लयको �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई
ह�ता�तरण गनु�पन�मा वडा काया�लयमा बुझाएको भरपाई पेश भएको र उ� समान �योग भएको �माण र मौ�दात बाँक� पाइप तथा िफिटङ सामा�ी एिकन ह�नु पन� दे�ख�छ
।

६५ बढी �ययभार 
गोरखाप� सं�थापनको िमित २०७६।४।३० गते खे�ख २५ �ितशत सं�थागत छुट उपल�ध गराउने िनण�य नै सं�थानका �शासनह�मा िव�ापन �काशन गदा� �थानीय
तह गाउपा�लका नगरपा�लकाका काया�लयह�लाई एजे�ट माफ� त िव�ापन �काश गदा� समेत २५ �ितशत छुट िदने उ�ेख छ । काया�लयले एजे�ट माफ� त िविभ� पि�कामा
सूचना �कािशत गदा� सं�थागत छुट १५ �ितशत मा� �लने गरेकोले यसरी गोरखाप�मा सूचना �कािशत नगरी �. ७७९४८८।– भू�ानी खच� लेखेकोमा बढी �ययभार �.

७७९४८।– परेको दे�ख�छ । अतः साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावकारीता कायम गन� स�ब�धी नीित तथा माग�दश�न २०७५ अनुसार िमित�ययी ह�नेगरी खच� गन�
तफ�  काया�लयले �यान िदनुपद�छ ।
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६६ धरौटी िफता� 
कुनै पिन करदातालाई धरौटी िफता� िदँदा यस िवभाग मातहतका स�ब��धत ठूला करदाता काया�लय वा आ�त�रक राज�व काया�लय वा करदाता सेवा काय�लयबाट जारी
भएको मू�य अिभवृि� कर समायोजन प� (धरौटी िफता� माग गन� करदाताले रकम भू�ानीको लािग जारी गरेको िवजक वमो�जमको कारोवार पेश गरेको भनी �कािशत गन�
प�) तथा कर चु�ा �माण प� करादता बाट पेश भई सकेपिछ मा� धरौटी वापतको रकम िफता� ह�ने �यव�था गन� आ�त�रक राज�व िवभागबाट िमित २०७१।७।१४ मा
िनण�य भएको दे�ख�छ । तर काया�लयले मु.अ.कर समायोजना तथा कर चु�ाको �माण वेगर देहाय अनुसार धरौटी िफता� िदएकोले िनयमानुसार मु.अ.कर समायोजनाको
�माण पेश ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं./िमित िनमा�ण �यवसायी भू�ानी रकम

10/077/11/19 पाँचपोखरी िनमा�ण सेवा 48070

६७ भाडा दर 
एक �ज�ा िभ� �योग ह�ने डोजर ए�साभेटरको भाडा �ज�ा दररेटमा उ�ेख भएकोमा सोही अनुसार र नभएमा �थानीय तहले �ज�ा भर समान दररेट कायम गरी सो
अनुसार काय� ह�नुपद�छ । यस पा�लकामा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा उपभो�ाले डोजर ए�साभेटर धनीसंग स�झौता नगरी काया�लयवाट भु�ानी �लने रकमको एकमु�
मे�सन भाडामा �लई काय� गराएको दे�खयो । गाउँपा�लकाले डोजर ए�साभेटर भाडामा एक�पता �याउन आव�यक िनण�य गरी उपभो�ाले एकमु� िवल पेश गन� परीपाटीमा
िनय��ण ह�नुपद�छ।

६८ चाडपव� खच� 
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ को दफा ३(४) मा चाडपव� खच�को हकमा वष�मा एकपटक स�ब��धत �थानीय तहको आ�त�रक राज�व
र आ�दानीला◌�इ िवचार गरी गाउँपा�लका सद�यले �.१०,०००।÷ मा नब�ने गरी सभाले �वीकृत गरेको बजेटको सीमािभ� रही काय�पा�लकाले िनण�य गरेबमो�जम
चाडपव� खच� पाउन स�ने �यव�था छ ।काय�पा�लकाको िनण�यले २८ पद�धकारीह�लाइ आ.व. 2077/078/ मा �.280000।– चाडपव� खच� वापत भु�ानी भएको दे�ख�छ ।
तर पा�लकाले आ�त�रक राज�व र आ�दानीला◌�इ एिकन नगरी चाडपव� खच� लेखेकोले अ�तरीक आ�दानीबाट खच� भएको एिकन ह�नु पद�छ ।

२८०,०००
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६९ ि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 । गाउँपा�लका अ�तग�त िविभ�
तहका १८ 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 दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

१ २१ िव�ालय ८७ ८७ ३१ ३९१७

७० सामा�जक परी�ण र िव�ीय लेखापरी�ण 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७६।७७ बमो�जम यस गाउँपा�लका अ�तग�तका ३ मा�यिमक िव�ालय र १५ आधारभुत िव�ालयलाई �मशः १५ हजार र १०
हजारका दरले साव�जिनक परी�ण तथा लेखापरी�ण बापत �.१९५०००।- अनुदान िदएकोमा सामुदाियक िव�ालयले लेखापरी�ण गराई पारदिश�ता जवाफदेिहताको
सुिन��चतताका साथ दो�ो चौमा�सक िनकाशा िदँदा स�म सामा�जक परी�ण �ितवेदन अिनवाय� �पमा पेश गनु�पन� �यव�था भएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म आ�थ�क
तथा सामा�जक लेखापरी�ण �ितवेदन �लएको दे�खएन । िनयममा �यव�था भए बमो�जमको काय� गराउनेतफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

७१ िव�ालयगत िनकासा र�ज�� र 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ४५ मा अ�धकार �ा� अ�धकारीले आय �यय ठीक र िव�वसनीय रहेको तथा दोहोरो ह�ने गरी भु�ानी भएको छैन भ�े
कुरामा �यान िदनुपन� उ�ेख छ । काया�लयले तोिकएको ढाँचामा िविभ� िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमको �प� िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�नु पन�मा यथाथ�
िववरण खु�ने गरी िव�ालयगत िनकासा अिभलेख राखेको छैन । जसबाट िव�ालयलाई वा�तिवक �पमा िनकासा िदनु पन� र भु�ानी िदएको रकम बारे यथाथ� िववरण �ा�
गन� किठन ह�ने भएकाले िव�ालयगत िनकासा र�ज�� र खाता अ�ाव�धक गरी रा�नु पद�छ ।
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७२ शैि�क त�यांक 

गाउँपा�लकाले िश�ा �े�को सशत� अनुदानको रकम खच� गदा� िश�ा िव�ान तथा �िव�ध म��ालयबाट �वीकृत �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवम् िश�ा िवकास
तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसँग स�ब��धत आ.ब.२०७7/७8 को काय��म काया��वयन पु��तका मा भएका �यव�था बमो�जम गनु�पद�छ । काया�लयले
कृयाकलाप नं १.१.४.१ �ार��भक वाल िवकास सहजकता�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �यव�थापन अनुदान वापत चौमा�सक �पमा तलव भ�ा वापतको रकम
स�ब��धत िव�ालयमा िनकासा गरी खच� लेखेको छ । िव�ालयलाई तलव भ�ा लगायतका अनुदान उपल�ध गराउँदा काय��म काया��वयन पु��तका अनुसार स�ब��धत
सं�थाले शैि�क त�यांक (EMIS) २०७६ भरी �मािणत भएको यिकन गरेर मा� उपल�ध गराउन पन�मा िव�ालयले भरेको शैि�क त�यांक यथाथ�परक भए नभएको
स�ब�धमा गाउँपा�लकाले िनरी�ण गन� एवं �मािणत गन� गरेको नदे�खएकोले उ� त�यांकको आधारमा गाउँपा�लकाले उपल�ध गराएको अनुदान रकम सही हो भनी यिकन
गन� सिकएन ।

७३ शैि�क �ितवेदन 

अिनवाय� तथा िनशु�क िश�ा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा ��येक गाउँपा�लकले गाउँ सभामा आ�नो �े�िभ�का साव�जिनक र िनजी िव�ालय र
�य�ता िव�ालयमा अ�ययन गन� वालवा�लकाको सं�या, आधारभूत तहमा िव�ालयमा भना� भएका वालवा�लकाको सं�या, िव�ालय भना� भई आधारभूत तहको िश�ा पुरा
गरेका वालवा�लका सं�या, िव�ालय भना� भई �यस वष� आधारभूत तहको िश�ा पुरा नगरी िव�ालय छाडेका िव�ाथ�को सं�या, आधारभूत/मा�यिमक िश�ाको लािग
िविनयो�जत रकम र �यसको �ोत र अ�य आव�यक कुरा सिहतको �ितवेदन पेश गनु� पन� �यव�था छ । उपदफा (२) मा उपरो� अनुसारको �ितवेदन जानकारीका लािग
िश�ा स�ब�धी िवषय हेन� संघीय र �ादेिशक म��ालयमा समेत पठाउन पन� उ�ेख छ । गाउँपा�लकाले कानूनमा �यव�था भए बमो�जम �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन ।
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७४ कृिष तथा पशु सेवातफ�
छनौट तथा साझेदार�
: 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ बमो�जम पा�लकाले िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� �थानीय पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने
काय�मा खच� गनु�पद�छ । सं�थागत अनुदान िददंा नाफा मुलक उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन िम�दनै । यिद उपल�ध गराउने हो भने पिन
साब�जिनक �पमा िनशु�क वा �यनु शु�कमा सेवा उपल�ध गराउने सुिन��चत ह�नुपद�छ । काया�लयले बािष�क काय��म संचालन गदा� स�भािवत लाभ�ाहीह�को सूची तयार
पारी सो सुचीम�ये वा�तिवक लाभ�ाहीलाई छनौट गरी अनुदान िदनुपन�मा देहाय बमो�जमको काय�मा लाभ�ाहीको छनौट �कृया नगरी रकम अनुदान िदएको र एकल
�यि�लाई समेत लाभ ह�ने गरी काय��म संचालन गरेको पाइयो । यसरी रकम अनुदान िददंा स�ब��धत लाभ�ाहीको रकम समेत समावेश ह�ने गरी लागत साझेदारीमा
काय��म संचालन ह�नुपन�मा केही काय��ममा सो बमो�जम लागत साझेदारी ह�नेगरी काय��म तयार गन� गरेको नपाइएकोले लागत साझेदारीमा काय��म संचालन गन�तफ�
काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित काय��मको नाम िविनयो�जत रकम

149/078/3/28 वडा नं. 4 आरन मेिशन िवतरण ४ थाना 195499

106/078//3/11 वडा नं. ५ �यव�थापन सूचना �िव�ध �य�थापन 300000

100/078/3/8 पो�लालुङ संर�ण �वग�जाने वाटो िनमा�ण उ.स. ५०००००

ज�मा 495499
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७५ �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 �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का ५ वडाह�मा गोरेटो वाटो िनमा�ण तथा सो�ल�,

घेरावार, ढलिनकास �खाल िनमा�ण लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� २५१ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.१२९७६७००।- खच� गरेको छ । काय��ममा
लि�त वग�लाई अ�धकतम ३० िदन स�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला खच� लेखेको दे�ख�छ । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए
तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी �सज�ना भएको छ भ� सिकएन।

७६ आ�त�रक आय
आ�दािनको अिभलेख
: 
गाँउपा�लकाले िविभ� �ोतको आ�दानी संकलन गदा� यथास�भव स�टवेयरको �योग गरी बैि�ग �णाली माफ� त गनु� पद�छ । गाँउपा�लका अ�तग�तका सबै वडाह�मा उ�
स�टवेयर सुिवधा उपल�ध ह�न नसक� �यानुवल तवरबाट आय संकलन गनु� पन� अव�थामा नगदी र�सदको आ�दानी खच� र बाँक�को �प� अिभलेख दे�खने गरी नगदी
र�सद िनय��ण खाता तयार गरी �योग भएका नगदी र�सदको दिैनक आ�दानीलाई दिैनक आ�दानी खातामा �िव� गरी सो को दिैनक जोड ज�मा देखाई, तोिकएको समय
िभ�ै नगद रकम बँैक दा�खला गरी आ�दानीको िहसाबलाई �प� र पारदश� बनाउनु पद�छ । गाँउपा�लकाले छपाई गरेको नगदी र�सद �ज�सीमा आ�दानी नगनु�को अित�र�
कुन कुन वडाह�लाई के कती र�सद न�वरका के कित थान नगदी र�सद �योग गन� िदएको हो सो समेतको �प� अिभलेख नराखेकोले गाँउपा�लका र वडाह�ले �योग
गरेको नगदी र�सदको िहसाब यिकन ह�न सकेन। जसले गदा� आ�दानी र बँैक दा�खला गनु�पन� रकमको यथा�थ िहसाब यिकन ह�न सकेन । तसथ� गाँउपा�लकाले आ�त�रक
आयको अिभलेखलाई थप �यव��थत बनाई सुधार गनु�पद�छ ।
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७७ �कोप �यव�थापन कोषतफ�
कोषको आय, �यय ��थित - गाउँपा�लकाले �कोप �यव�थापन कोष (कोिभड १९) खडा गरी कोषमा �देश सरकार र पा�लकाबाट गरी ज�मा रकम �.6747554।- आ�दानी भएको छ । उ� आ�दानीवाट खच�  भएको �. 5582898।- म�ये

�॰ 57400।- राहत िवतरणमा, �॰667177।- �वा�र�टाइन िनमा�णमा तथा �यव�थापन, �॰2646957।- औषधी तथा औषधी ज�य सामा�ी ख�रदमा, �॰500000।– ए�सरे मे�सन ख�रद, �.667202।- यातायात र अ�य, �. 672636।-

जो�खम भ�ा, �.371526।- जनशि� प�रचालन वापत खच� भएको छ ।

: 
िव�व�यापी महामारीको �पमा फै�लएको कोरोना भाईरस रोग िनय��ण स�ब��ध गितिव�ध संचालन गन� खडा ग�रएको पा�लकाको यस कोषमा लेखापरी�णलाई उपल�ध
गराएको िववरण अनुसार �.6522657।- आ�दानी भएकोम�ये आषाढ मसा�तस�म देहायको िववरण अनुसार �.5358001।- खच� भएको दे�खयो ।

खच� रकम

राहत िवतरण 57400

जो�खम भ�ा 672636

पूवा�धार िनमा�ण 500000

�वारे�टाइन �यव�थापन 667177

औषधी लगायत �वा��य सामा�ी ख�रद 2646957

अ�य यातयात/इ�धन/मम�त 442305

७८ सामा�जक सुर�ा तफ�
भ�ा �वतरण -सामािजक सरु�ा काय��म अ�तग�त भ�ा �वतरण गदा� सामािजक सरु�ा काय��म संचालन काय��व�ध, २०७५ को �ावधान
बमोिजम गन ु�पद�छ । सामािजक सरु�ामा यस वष� �.२,34,56,487/- खच� भएकोमा देिखएका थप �यहोराह� �न�न अनसुार छन् ।
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७८.१ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध-२०७५ को प�र�छेद ४ को बँुदा नं १५ मा अ�ाव�धक एम=आई=एस लगतका आधारमा भ�ा रकम िनकासा गनु�पन�
�यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाबाट �ा� एम=आई=एस िववरणको मूल अिभलेख परी�ण गदा� केही लाभ�ाहीको नाग�रकता �माण प� नं नभएको, ना=�=नं दोहो�रएको
वा सो भ�दा बढी रहेको, ना=�=नं जारी िमित उ�ेख नगरेको, लाभ�ाहीकोबाबु, आमा, बाजेको नाम उ�ेख नगरेको, नाम दोहोरो रहेकोसमेत दे�खएकोले मृ�य ुभै सकेका
सबै लाभ�ाहीह�को लगत क�ा भए नभएको यिकन गन� सिकएन । एम=आई=एस िववरण अ�ाव�धक नह� ँदा एकै नामथर भएको �यि�लाई दोहोरो भ�ा जान स�ने, मृ�यु
भै सकेकालाई भ�ा भु�ानी ह�न स�ने जो�खम रहेको ह� ँदा पा�लकाले एम=आई=एस लगत अ�ाव�धक गरेरमा� भ�ा िवतरण स�ब�धी काय� गनु�पद�छ ।

७८.२ सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िवधी, २०७५ अनुसार �थानीय तहले सामा�जक सुर�ा भता उपभोग गन� इ�छुक र यो�य नागरीकलाई तोिकएको िमतीमा वडा
काया�लयले अनुसुची-३ र ४ बमो�जमको ढाँचामा दरखा�त फारम आहवान गरी नाम दता� र नवीकरण गन� �यव�था छ । काया�लयले काय�िव�धको पालना गरी तत् स�ब�धी
काय� नगरेको ह� ँदा लाभ�ाहीको सं�या यिकन गन� सिकएन।

७८.३ काय�िव�धको बंुदा नं. २२ अनुसार सामा�जक सुर�ा भ�ा बैक माफ� त मा� िवतरण गनु�पन�, नगद ैिवतरण गनु�परे म��ालयको पूव� �वीकृित �लएर मा� िवतरण गनु�पन� �यव�था
छ । गाउँपा�लकाले ५ वटै वडाका लाभ�ाहीलाई३ वटै चौमा�सकको सामा�जक सुर�ा भ�ा नगद ैिवतरण गरेकोमा म��ालयको पूव� �वीकृित �लएको दे�खएन । गा.पा.ले
काय�िव�धमा भएको ब�कमाफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन� �यव�थाको पालना गनु�पन� दे�ख�छ ।

७८.४ देहायका लाभ�ाहीला◌�इ सामा�जक सुर�ा भ�ा मृ�य ुपिछ भु�ानी भएको दे�खएकोले यसरी मृ�य पिछ भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

वडा नं. िक�ता लाभ�ाहीको नाम र वग� नाग�रकता नं. दोहोरो बुझेको रकम/मृ�यपुिछ कैिफयत

१ �थम सह बहादरु राइ
मृ�य ु2077/5/30

11/1096/5716/18 9000 नाग�रकता र ज�म िमित दोहोरो

९,०००
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७८.५ तप�सल बमो�जमको सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीह�लाई िवतरण गरेको सामा�जक सुर�ा भ�ाको भरपा◌�इ परी�ण गदा� लाभ�ाहीह�को नाग�रकता नं. एकै
रहेको दे�खएकोले ती लाभ�ाही फरक ह�न् वा एकै ह�न् यिकन ह�न नसकेकोले काया�लयले यिकन गरी दोहोरो दे�खएमा असुल ह�नुपन� �

वडा नं. नाम/लाभ�ाही वग� ज�म िमित नाग�रकता नं. बुझेको रकम

३ उ�रधनी रा◌�इ।जे� १९९३।१।२ ११३००४।४६ 36000

हिक� माया िवक ,, १९९५।१२।३० 36000

चतुरमनी रा◌�इ(िवधवा) २००३।१२।३० ११३००४।३२ 36000

भोिगमाया कुलुङ ,, २०३३।१२।३० 32000

५ जाङवु शेपा� (�थम चौ.) 113005/24 1875

जाङमु शेपा� (�थम चौ.) 113005/24 6400

अमृतशोभा राइ (दो�ो,ते�ो चौ.) 113005/34 24000

अमृतशोभा राइ (दो�ो,ते�ो चौ.) 113005/34 12800

ज�मा 185075

(काया�लयको िमित.२०७९/२/२४ को �ितकृया उपरको िनण�यानुसार �.१४००००/-फ�य�ट)

४५,०७५
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७९ एक�कृत �वा��य पूवा�धार,पे�क� वाँक�ः 
भौ.नं. ६ िमित २०७८।३।११ मा �ाथिमक अ�पताल भवन िनमा�ण काय�को लािग िनमा�ण �यवसायी लु�वीनी खानी जे.िभ. लाई िदएको पे�क� रकम �. १४९११८००।-
बाँक� नै दे�खएकोले �देश आ�थ�क �शासन िनयमावली,२०७५ को िनयम ८० अनुसार असूल फछ� ौट ह�नुपन� �.

(काया�लयको िमित.२०७९/२/२४ को �ितकृया उपरको िनण�यानुसार फ�य�ट)

८०
आयकर एन २०५८ को दफा ८७ मा पारी�िमक भु�ानीमा तोिकएको दरमा पारी�िमक कर क�ी गनु� पन� �यब�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले देहायका िव�ालयमा
काय�रत िन�न िश�कको पारी�िमक कर � 69399।- क�ा नगरेकोले अशुल ह�नु पन� �

�स न िव�ालय/िश�कको नाम कर यो�य आय ला�े कर

गुदेल मा.िव. महाकुलुङ

िश�कको नाम

१ मा.तृ.�ी छलक राम राई 27842 2784

२ राम शरण चौधरी 56870 5687

३ िशवशंकर चौधरी 56870 5687

४ िवनोद कुमार यादव 56870 5687

५ लव कुमार राई 42002 4200

ज�मा 24045

६९,३९९
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सगरमाथा मा.िव.

१ मोतीराम ब�नेत 13682 1368

२ धनपित ढकाल 56870 5687

३ ई�� कुमार राई 56870 5687

४ दया शंकर भुल 56870 5687

ज�मा 18429

छे�काम मा.िव.

१ गु� �साद राई 98642 9864

२ माधव कुमार आचाय� 56870 5687

३ िदपे�� गु�ङ 56870 5687

४ गज िकशोर म�डल 56870 5687

ज�मा 26925

कुल ज�मा 69399

८१ अनुगमन तथा स�परी�ण
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आ.व. वे�जु
दफा
नं.

वे�जकुो संि��
�यहोरा

फ��टको आधार स�पर��ण

असलु� �माण �नय�मत पे�क�

२०७6।
७7

3 ब�क �हसाव फरक
�मलान परेको

271899 271899

२०७6।
७7

4 संिचतकोष �फता�
हुनपुन�मा �देश
कोषमा रकम
दािखला भएको भौचर
पेश

244240 244240

,, १३ कर समायोजन �माण
पेश हुनपुन�मा कर
समायोजन भएको
�माण पेश

84500 84500

,, 23 रादुर क����सन
बढ� �नकासा
भएकोमा व�क
दािखला भौचर पेश

28281 28281

,, 40 �वल भरपाइ पेश
नभएकेमा �वल
भरपाइ पेश

100000 100000

,, 43 िज�सीदािखला
नभएकोमा दािखलाको
�माण पेश

150250 150250

,, 48.1 रकम दािखला
नभएकोमा ब�जु
खातामा दािखला

67600 67600

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ । सोह� ऐनको दफा ८४ )२)(घ( मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य
�मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ ।पा�लकाले यस वष� बे�ज ुफ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको ।यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त

�न�नानसुार रहेको छ ।
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ज�मा 946770

८२ अ�ाव�धक वे�जु
यस पा�लकाको २०७7।७8 स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त
देहाय अनसुार रहेको छ । -�. हजारमा_

गत वष�स�मकोबाँक�
बे�जू(A)

यो वष�संपर��ण
ग�रएको बे�जू(B)

बाँक� यो वष� कायमबे�जू(C) संपर��णबाटकायम
बे�जू(D)

अ�या�वधक
बाँक�बे�जू

(E=A-B+C+D)

१९४४४ 947 18497 4263९ ० ६११३६
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