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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 
पत्र संखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री प्रमखुज्रू्,  

नौकुण्ड गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
रसवुा। 

 

ववर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

 

नेपालको संववधानको धारा २४१ बमोन्िम त्र्स पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० (२) बमोन्िम र्ो प्रतिवेदन िारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को 
दफा २० (३)  र दफा २२ बमोन्िम कारबाहीको लातग अनरुोध छ ।  
 

 

 

 
  

 

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संववधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर्को 
लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्वर्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० )२ (मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र 

नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन िारी गनि सछने व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोन्िम स्थानीर् िहको 6702।00 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन िारी 
गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संववधान ,लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, 
ववत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन  ,स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका,  महालेखापरीक्षकको वावर्िक लेखापरीक्षण 
र्ोिना र तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन  ,तनर्म को आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा 
ववत्तीर् वववरणको शदु्धिा, प्रचतलि कानूनको पालना, बिेट िथा र्ोिना ििुिमा एवं कार्िक्रम कार्ाितवर्न  ,खररद 

नर्वस्थापन ,साविितनक सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग,  न्िम्मेवारी र िवाफदेवहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको    छ । त्र्सैगरी 
स्रोि साधनको प्राति र उपर्ोग सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ववश्लरे्ण गरी ववत्तीर् नर्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु 
गरी सशुासन प्रबद्धिनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि िारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिवक्रर्ाका ववर्र्हरु तमलान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सवहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् 
िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी ववकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्वर्िा  ,दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पाुने 
अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार अर्सम्पादनमा िवाफदेवहिा र पारदन्शििा प्रबद्धिन हनुे ववश्वास तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि  :आतिररक आर् र रािस्व बाँडफाँ टको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको  ,आतिररक आर्  ठेक्का नर्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी नर्वस्था नभएको  ,आर्  सङ्कलन तरू्न रहेको  ,पर्ािि आधार बेगर रािस्व छुट ददएको ,बछर्ौिा असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको,  बिेट 
अनशुासन कमिोर रहेको  ,अबण्डा बिेट राखेको ,खचि पश्चाि बिेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको  ,वर्ाितिमा बमी खचि 

गरेको ,खररद कानून ववपरीि सोझै खररद गरेको ,अत्र्तधक प्रशासतनक खचि  गरेको  ,बचि अनदुान वफिाि नगरेको ,वविरणमु खी खचिको बाहलु्र्िा 
रहेको िस्िा प्रवनृ्त्त देन्खएका छनअ । त्र्सैगरी ववकास तनमािणिफि  र्ोिना प्राथतमकीकरण नगरेको  ,साना िथा टुके्र आर्ोिनाको छनौट गरेको ,

िवटल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको ,िो वकएबमोन्िम िनसहभातगिा निटेुको  ,दद गो ववकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोिना र 
कार्िक्रम ििुिमा नगरेको  ,दीघिकालीन ववकासको खाका ििुिमा नभएको िस्िा समस्र्ा  रहेका     छनअ ।  

स्थानीर् िहको आतिररक नर्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष िनशन्क्तको कमी रहेको  ,कमिचारी तनर्नु्क्त िथा बमुवा मा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको  ,सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको ,स्रोि ,साधन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको ,सञअ चातलि 
र्ोिना  ,कार्िक्रम ,सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको ,बकक वहसाब वववरण िर्ार गने नगरेको ,लेखाङ्कन िथा समण प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक 
तनर्तत्रण कमिोर रहेको छ । साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपद। र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन ,
कार्िक्षेत्र  ,लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुिू फहरट सम्बतधी स्पष्ट कार्िववतध ििुिमा हनु बाकँी रहेको पाइएको छ ।  लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि ववगिका बेरुि ुउपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन । 

समर् र िनशन्क्तको सीतमििाको बाविदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सवहिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका नर्होराको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहको ववत्तीर् व्र्वस्थापन  ,भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग पाुर्ािउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन 

िर्ारीमा संलान र्स कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलाइि धतर्वाद सापन गदिछुु ।  
 

 

 

                   )टंकमन्ण शमाि, दंगाल( 
२०७८ भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पत्र संखर्ााः०७८।७९               तमतिाः२०७८।०५।०३ 

च.नं:.   

श्री प्रमूखज्रू्,  

नौकुण्ड गाउँपातलका 
रसवुा। 

ववर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

कैवफर्ि सवहिको रार् 

हामीले नौकुण्ड गाउँपातलका, रसवुाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ववत्तीर् वववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर् नर्र् वववरण िथा लेखा वटप्पणीहरुको 
लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैवफर्ि सवहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ववर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ आर्ाम ३१ 
मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ववत्तीर् वववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर् नर्र् वववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बन्तधि प्रचतलि कानून र 
परम्परा बमोन्िम सारभिू रुपमा सवह िथा र्थाथि अवस्था न्चत्रण गदिछ ।  
कैवफर्ि सवहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साबिितनक क्षेत्र लेखामानको माँचा पूणि प्रर्ोग गरी ववत्तीर् वववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रु.१ करोड ९३ लाख १ हिार बेरुिू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु.१० लाख ८७ हिार, प्रमाण कागिाि पेश गनुिपने 
रु.६० लाख ९ हिार र  तनर्तमि गनुिपने रु.१ करोड १७ लाख ५ हिार र पेश्की बाकँी रु. ५ लाख रहेको छ ।  

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका सम्बतधमा तमति २०७८।०२।०२ मा िारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिवक्रर्ा सवहिका प्रमाण 
कागिािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना २१ र्सैसाथ संलान छ । 

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दावर्त्व र्कीन हनु े कुनै 
िानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संववधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, 

मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्िम गररएको छ । ववत्तीर् वववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्वितत्र छौं । 
त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संवहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने 
आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छनअ भने्न कुरामा कार्ािलर् ववश्वस्ि छ ।   
ववत्तीर् वववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको न्िम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अतर् प्रचतलि काननु बमोन्िम सही र र्थाथि हनु े
गरी ववत्तीर् वववरण िर्ार गने िथा िालसािी वा अतर् गन्ल्िका कारण ववत्तीर् वववरण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रवहि स्वरुपमा बन्न ेगरी आवश्र्क 
आतिररक तनर्तत्रण प्रणाली लाग ुगने न्िम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । पातलकाको कार्िकाररणी,  पातलका प्रमूख र प्रमखु प्रशासवकर् अतधकृि 
र्स पातलकाको ववत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्िम्मेवार रहेका छनअ ।   
ववत्तीर् वववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्िम्मेवारी 
ववत्तीर् प्रतिवेदन समणमा िालसािी वा अतर् गन्ल्ि समेिका कारण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रवहि रहेको होसअ भतन उन्चि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् 
सवहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि 
अतर् प्रचतलि कानून बमोन्िम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका िालसािीितर् वा अतर् गन्ल्ि पत्ता लगाउन ेसछन ेतनन्श्चििा 
भने हदैुन । ववत्तीर् वववरणका उपर्ोगकिािले सामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि सछन ेअवस्था देन्खएका एउटै वा समणिामा हनु ेववशेर् वा 
िालसािीितर् वा अतर् गन्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ । 
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नौकुण्ड गाउँपातलका, रसवुाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

 २०७६/७७ 

पररचर् : स्थानीर् शासन पद्धतिलाई सदुृम गरी स्थानीर् िहमा ववधावर्की, कार्िकाररणी र तर्ावर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गदै स्थानीर् 
सरकारको सञ्चालन गने उद्देश्र्ले र्स गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले सञ्चालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–
अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवद्धिन गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा िनसहभातगिा, उत्तरदावर्त्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई 
गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि गाउँपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ। र्स गाँउपातलका अतिगिि ६ वडा, २८ सभा सदस्र्, १२६ वगि वकलोतमटर 
क्षेत्रफल िथा ११८२४ िनसंखर्ा रहेको छ । 
आतथिक कारोवारको न्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोन्िम र्स गाँउपातलकाले प्राि गरेको 
आर्, अनदुान िथा सहार्िा समेि स्थानीर् सरकारले पेश गरेको आतथिक वर्ि 2076/77 को एकीकृि आर्-व्र्र् वहसावको संन्क्षि 
अवस्था देहार् बमोन्िम रहेको  छ:- 

cfotkm{ Jootkm{ 

l;=g+= ljj/)f /sd l;=g+= ljj/)f /sd 

1 ut jif{sf] lhDd]jf/L   1 vr{    

  प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् १,९४,४४४.००   s_ ;+#Lo ljQLo ;fdflgs/)f 8,04,63,945.51 

  a}+s  १,३४,८३,७२६.७६   v_ k|b]z ljQLo ;dflgs/)f 47,98,238.00 

  w/f}^L a}+s ७,७३,३०३.००   u_ /fhZj af*kmf* ;+l#o ;/sf/ 2,44,73,115.81 
2 ;+#Lo ljQLo x:tfGt/)f     #_ /fhZj af*kmf* k|b]z ;/sf/ 48,51,890.00 
  s_ ljQLo ;dflgs/)f cg'bfg ८,५२,००,०००.०० 

2 ;zt{ cg'bfg vr{   

  v_ ;zt{ cg'bfg १२,२३,००,०००.००   s_ ;+#Lo ;z{t cg'bfg 10,58,41,904.39 
3 k|b]z ;/sf/af^ k|fKt cg''bfg     v_ k|b]z ;z{t cg'bfg 11,069,137.00 
  s_ ljQLo ;dflgs/)f cg'bfg ९९,२३,०००.०० ३ ljifout lgsfosf] vr{   
  v_ ;zt{ cg'bfg १,२०,८८,०००.००   s_;fdflhs ;'/Iff 3,73,06,000.00 

4 ljifout lgsf;f /sd     v_:yfgLo k"jf{wf/ 1,28,49,492.00 
  s_ ;fdflhs ;'/Iff ३,७३,०६,०००.००   u_k|b]z k"jf{wf/ 1,26,29,867.00 

  v_ :yfgLo k"jf{wf/ १,५०,००,०००.००   #_;*s af]*{ g]kfn 9,22,975.00 

  u_ k|b]z k"jf{wf/ १,३०,००,०००.००   ङ_/fli^«o klGhs/)f ljefu rfn' 6,07,550.00 

  घ_ ;*s af]*{ g]kfn ९,२२,९७५.००   च_/fli^«o klGhs/)f ljefu k'hLut 1,79,450.00 

  ङ_ /fli^«o klGhs/)f ljefu rfn' १०,२३,०००.०० ४ sf]=n]=lg=sf tyf k|=n]=lg=sf lkmtf{   

  च_ /fli^«o klGhs/)f ljefu k'hLut १,८४,०००.००   s_ ;+#Lo ;zt{ cg'bfg  1,64,58,095.61 
5 cfGtl/s cfo     v_ k|b]z ;zt{ cg'bfg 10,18,863.00 

  s_ cfGtl/s /fh:j १६,७६,४८६.१०   u_ निकासा फिर्ाा 29,40,641.00 
  v_ /fh:j af*kmf* ;+l#o ;/sf/ ३,२१,४०,७१९.२९ ५ w/f}^L lkmtf{ 10,22,803.00 
  u_ /fh:j af*kmf* k|b]z ;/sf/ ५३,१०,८११.८० ६ विविध कोष खर्च 16,730.00 
  #_ cGo cfo lh;; २०,००,०००.०० ७ कोष खर्च  
६ w/f}^L k|fKtL १३,८३,२९०.००   sd{rf/L sNof)f sf]if vftf 750,000.00 

७ cGo sf]if cfo     dd{t ;+ef/ sf]if vftf 65,57,620.00 
  k|sf]k Joj:yfkg sf]if ७४,९०,०००.००   k|sf]k Joj:yfkg sf]if vftf 76,07,963.00 
  dd{t ;+ef/ sf]if ६५,५७,६२०.०० ८ af+sL df}Hbft   
  महिला बालबाहलका तथा ज्येष्ठ नागरिक कोष १०,००,०००.००   k|sf]k Joj:yfkg sf]if 76,481.00 
  अपाङ्ग पुनर्सथाापना कोष १०,००,०००.००   महिला बालबाहलका तथा ज्येष्ठ नागरिक कोष 10,00,000.00 
  दहलत सिायता कोष १०,००,०००.००   अपाङ्ग पुनर्सथाापना कोष 10,00,000.00 

  कमाचािी कल्याण कोष ७,५०,०००.००   दहलत सिायता कोष 10,00,000.00 
  हिहिध कोष २५,३६,६९८.००   ljljw sf]if 25,19,968.00 

        w/f}^L 1,13,3790.00 
        संनचर् कोष 3,51,47,554.63 

  hDdf ३७,४२,४४,०७३.९५    hDdf 37,42,44,073.95 
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दफा भौ.नं., तमति र नर्होरा बेरुिू रकम 

1.  ववत्तीर् वववरण – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले प्रत्रे्क 
वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार मसातिसम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म गरी आर् र व्र्वको 
वहसाव राख्नपुदिछ। सोही ऐनको दफा ६९ मा िोवकए अनसुार गाउँपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणालीको 
व्र्वस्थापन गनुिपदिछ। र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार् बमोन्िम छनअ 
 लेखापरीक्षणका क्रममा ववतनर्ोिन भएको खचि शीर्िक समावेश भएको खचिको फाँटवारी िथा सशिि अनदुान 

िफि को कार्िक्रमगि खािा िर्ार नगरेको कारण स्थानीर् िहले पेश गरेको आर्–व्र्र् वववरण र्थाथि मान्न सछने 
अवस्था छैन ।  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे बमोन्िमको आर् 
र व्र्र्को वगीकरण िथा खचि शीर्िक सम्बतधी व्र्वस्था अवलम्बन गनुिपने िथा तनर्म ७६(२) मा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्िमको माँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले 
२०७६।२।१९ मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS मा आधाररि माँचामा प्रतिवेदन िथा 
लेखाङ्कन गरेको पाईएन । स्वीकृि माँचामा प्रतिवेदन गने िफि  गाँउपातलकाको ध्र्ान िानपुने देन्खतछ । 

 स्थानीर् कोर्को सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपिा र शदु्धिा कार्म गनि महालेखा तनर्तत्रक 
कार्ािलर्ले उपलनध गराएको स्थानीर् संन्चि कोर् व्र्वस्थापन प्रणाली (सतु्र) को प्रर्ोग गरेको पाईएन । 

      त्र्सैले िोकेबमोन्िमका ववत्तीर् वववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िववक न्स्थति 
देन्खने गरी लेलेखाङ्कन गनुिपदिछ । 

 

2.  बैक वहसाब तमलान – स्थानीर् िह सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोन्िम स्थानीर् िहले आफ्नो 
कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तत्रक कार्ािलर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको माँचामा राख्नपुने 
उल्लेख छ। पातलकाले मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको वहसाब तमलान ववबरण िर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् िहले 
सञ्चालन गरेको देहार्बमोन्िमको खािाको बकक वहसाब तमलान वववरण िर्ार नगरेको कारण तनम्नानसुार फरक पनि 
गएकोले बकक वहसाब तमलान वववरण िर्ार गरी र्वकन गनपुने देन्खतछ । 

 

 तस.नं. खािाको नाम शे्रस्िा अनसुार बाकँी बकक स्टेटमेण्ट अनसुार बाकँी फरक 

! चाल ुखचि खािा २,१०,४९,०१०।०० 43,47,316.61 -१,६७,०१,६९३।३९ 

@ पुिँीगि खचि खािा १६,५९,१५४।६१ 6,53,61,475.00 ६,३७,०२,३२०।३९ 

# प्रकोप व्र्वस्थापन खािा 76,481.00 8,08,850.00 ७,३२,३६९।०० 
$ धरौटी खािा 11,33,790.00 12,77,790.00 १,४४,०००।०० 
% ममिि सम्भार कोर् खािा 25,19,968.00 25,36,698.00 १६,७३०।०० 

िम्मा वैक वमी ४,७८,९३,७२६।००  

 

3.  आतिररक तनर्तत्रण प्रणाली - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्िम गाँउपातलकाले आतिररक 
तनर्तत्रण प्रणाली िर्ार गरी लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वतधमा देन्खएका अतर् व्र्होराहरु िपन्शल 
वमोन्िम रहेका छन ।  
 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेत्रतभत्रको आधारभिु िथर्ांक संकलन, 

अतभलेलेखाङ्कन र व्र्वस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन।  
 पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी २११ वमोन्िम माँचामा 

वावर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन। 
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 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोन्िम एक आतथिक वर्िमा खचि हनु नसकी बाँकी रहेको 
रकम आतथिक वर्िको अतिमा स्थानीर् िहको संन्चि कोर्मा ट्रातसफर गनुिपनिमा आतथिक वर्ि समाि भए पश्चािअ 
पतन चाल ुखचि खािामा रु.43,47,316.61 र पिुीगि खचि खािामा रु 6,53,61,475.00. मौज्दाि रहेको 
पाईर्ो। 

 पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोिनागि खािा राखेको पाईएन। साथै पातलकाबाट र्स वर्ि सञ्चातलि कार्िक्रम 
िथा र्ोिनाको कार्ाितर्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वावर्िक कार्िक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन।  

 रािस्व संकलन सम्बतधमा सचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैवकङ्ग प्रणाली माफि ि गने गरेको देन्खएन। 
 अतिर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्िम मध्र्कालीन खचि संरचना िर्ार गनुिपनेमा 

पातलकाले सो बमोन्िम मध्र्कालीन खचिको संरचना िर्ार गरेको पाईएन।  
 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपातलकाले आफ्नो अतधकारक्षेत्रतभत्रका ववर्र्मा 

स्थानीर्स्िरको ववकासका लातग आवतधक, वावर्िक, रणनीतिगि ववर्र् क्षेत्रगि मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन 
ववकास र्ोिना िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको पाईएन। 

 गाँउपातलकाले आफ्नो क्षेत्रमा कार्ाितवर्न हनुे आर्ोिनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भानर् आर्ोिनाको आर्ोिना बैङ्क 
खडा गरेको देन्खएन । 

 ददगो तबकास लक्ष्र् (२०१५-३०) लाई कार्ाितवर्न गने सतदभिमा लक्ष्र्लाई आतिररकीकरण गने र मध्र्कातलन 
लक्ष्र्हरु िोवक मलु्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको देन्खएन। 

 गाँउपातलकाले न्ितसी सामानको एकीकृि वववरण िथा सहार्क न्ितसी खािा अध्र्ावतधक गरेको देन्खएन। 
 वडा कार्ािलर्मा रहेका न्ितसी सामान सवहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्ितसी खािा अध्र्ावतधक 

गरेको पाईएन । 
 गाँउपातलकाले र्ो वर्ि न्ितसी तनररक्षण गराई न्ितसी अतभलेख अधावतधक गनुिपनेमा न्ितसी िोवकएको माँचामा 

गरेको देन्खएन। र्सवाट गाँउपातलकामा भएका न्ितसी सामानको अवस्थाका सम्वतधमा र्वकन हनु सवकएन । 
 मलु्र् अतभववृद्ध कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6 (क) मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको िानकारी 

सम्वन्तधि आतिररक रािस्व कार्ािलर्लाई ददनपुने िथा इवटतडएस गनुि पनेमा सो गरेको देन्खएन । 
 कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगुेको वा नपगुेको िाँच गरी रतसद ववल भरपाईहरुमा तसलतसलेवार नम्वर राखी 

कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको िनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुिपनेमा 
सो अनसुार गरेको पाईएन । 

 साविितनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोिना र वावर्िक खररद र्ोिना िर्ार 
गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोन्िम आतथिक वर्ि शरुु हनुभुतदा पतर ददन अगाबै 
पातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्रको तनमािण सामाणी मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अतर् महशलुको स्थानीर् तर्नुिम दररेट 
िोछन ुपनेमा िोकेको पाईएन। गाँउपातलकाले न्िल्ला दररेट लाईनै आधार तलइ र्ोिनाको प्राववतधक मलु्र्ाङ्कन 
गने गरेकोले  स्थानीर् स्िरमा तर्नु दरमा उपलव्ध हनुे मुङ्गा तगवट वालवुा लगार्िका सामानको मलु्र्ाङ्कन वमी 
हनु िाने देन्खतछ। र्समा सधुार गने िफि  गाँउपातलकाको ध्र्ान िान ुपने देन्खतछ । 

 ठेक्काहरुको ववस्ििृ वववरण देन्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कन्तटतिेतसी खािा राखेको पाईएन। कन्तटतिेतसी 
खचि गने आधार र मापदण्ड समेि गरेको देन्खएन। 

 स्थानीर् िहले तनमािण व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािण कार्िमा प्रर्ोग हनुे 
सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन। 

 साविितनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वर्ि कार्िसम्पन्न भएका आर्ोिना िथा 
कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन। 
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 संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ मा गाँउपातलकाबाट सञ्चालन भएका ववतभन्न र्ोिना तनमािण कार्ि गनि गठन 
भएका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मातर्िा प्राि हनुे गरी दिाि गरेको पाइएन।  

 पातलकाले आर्ोिना/कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि सहभातगिा िटु्ने 
आर्ोिनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा लागि सहभातगिा सवहिका कुनै पतन आर्ोिना सञ्चालन गरेको देन्खएन। 
िथापी तर्नुिम १० प्रतिशि िनश्रमदान रहने गरी सम्झौिा गरी कार्ाितवन गररने गाँउपातलकाको नीति रहेको 
िनाएको छ। 

 गाँउपातलकाले सञ्चालन गरेका र्ोिनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेन्क्षि र वास्िववक लाभका साथै 
उपभोक्ताको र्ोगदान र कार्िसम्पादन लगार्िका ववर्र्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सवहिको साविितनक सनुवुाई 
र साविितनक परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि गराउन ुपनेमा अतधकांश र्ोिनाको भकु्तानी गदाि सवै व्र्वस्थाको पालना 
भएको पाईएन। 

 गाँउपातलकाको ववकास तनमािण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्राववतधकिफि  १९ र प्रशासतनकिफि  २० 
समेि ३९ कमिचारीको दरबतदी स्वीकृि भएकोमा क्रमश: ७ र १२ समेि १९ िना मात्र स्थार्ी पदपूिी भएको 
िथा प्राववतधक िफि  करार िफि  ७ िना प्राववतधक िथा अतर् िफि  ४ िना गरी िम्मा ३० िना पदपिुी भएको 
देन्खर्ो ।कार्ािलर् सञ्चालनमा कमिचारीको अभाव रहेको पाईर्ो ।दरवतदी अनसुार पदपिुी गने गराउने िफि  
सम्वद्ध तनकार्को ध्र्ान िान ुपदिछ। 

 सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापत्रमा उल्लेन्खि सेवाहरुको 
कार्ाितवर्न न्स्थति अनगुमन गनि अनगुमन संर्तत्र िर् गरेको पाईएन। 

 तनिामिी सेवा ऐन, 2049 वमोन्िम कमिचारीहरुको कार्ि वववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन। 
 तनिामिी सेवा ऐन, 2049को दफा ७ ख वमोन्िम िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएर मात्र िलव भत्ता भकु्तानी 

गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वर्िभरीमा गाँउपातलका िफि  रु.६२,५४,३२६।८० िथा सशिि 
िफि  न्शक्षा स्वास्थर् को िलव भकु्तानी गदाि समेि िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी खचि लेखेको पाईर्ो ।िलवी 
प्रतिवेदन पाररि नगरेको कारणवाट भकु्तानी भएको िलव िथा णडे रकमका सम्वतधमा र्वकन हनु सवकएन। 
िलवी प्रतिवेदन पाररि गरेर मात्र िलव खचि भकु्तानी गने िफि  गाँउपातलकाको ध्र्ान िानपुने देन्खतछ. 

 संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतत्रालर्को 2073।12।25 को पररपत्र अनसुार र्स पातलकामा 
समावहि भएका साववकका गाँउ ववकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुिकुो लगि िर्ार गरेको 
पाईएन।  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेत्र तभत्रका 
ववर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, कार्िववतध र मापदण्ड बनाउनपुनेमा र्स पातलकाले 
हालसम्म ४ ऐन, २ तनर्मावली, ५ कार्िववतध १ आचारसंवहिा समेि १२ काननु एवं कार्िववतध तनमािण गरेको 
छ।  

    िसथि गाँउपातलकाले आतिररक तनर्तत्रण प्रणालीलाई िोवकए बमोन्िम प्रभावकारी र ववश्वशनीर् बनाई सेवा प्रवाह 
सदुृम बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

4.  बिेट र अन्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् िहले आगामी आतथिक वर्िको 
रािश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभत्र पेश गने र र्सरी पेश भएको बिेट 
छलफल गरी असार मसातितभत्र सभाबाट पाररि गनुिपने व्र्वस्था छ। सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बिेट 
स्वीकृि भएको ७ ददनतभत्र स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बिेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान 
गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा उपाध्र्क्ष श्री तसििना लामाले २०७६।०३।१४ गिे रु.२६ करोड ४६ 
लाख ३४ हिारको बिेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।०३।३१ मा पाररि भएको छ। र्सैगरी स्थानीर् 
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िहका प्रमखुले २०७६।०४।०१ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बिेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गरेको 
देन्खतछ। 

5.  प्रगति वववरण - आतथिक कार्िववतध तनर्मावली ,२०६४ को तनर्म २५ अनसुार कार्ािलर्वाट बावर्िक प्रगतिको वववरण 
तलई तनर्म २६ अनसुार प्रगति वववरण िर्ार गरी त्र्सको भौतिक र ववन्त्तर् पक्षको सामवुहक सतमक्षा गनुिपने व्र्वस्था 
छ । र्सरी सतमक्षा गदाि प्रगति कम भएको कारण सो को न्िम्मेवार व्र्न्क्त पवहचान गरी सधुारका लातग चाल्नपुने 
कदम र प्रगति तर्नु भएको सम्वतधमा न्िम्मेवार व्र्न्क्त उपर आबश्र्क कारवाही समेि गनुि पने उल्लेख छ । 
गाँउपातलकाले उक्त व्र्वस्था अनसुार प्रगति ववववरण िर्ार नगरेको कारण पातलकाले ववकासका क्षेत्रमा गरेको समण 
लगानीको उपलन्व्धको अवस्था मलु्र्ाङ्कन गनि सवकएन। गाँउपातलकाले तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुारको न्िम्मेवारी 
परुा गरेको देन्खएन। वावर्िक प्रगति िर्ार गने व्र्वस्था कार्ाितवर्न गनुि पदिछ । 

 

6.  चौमातसक पूिँीगि खचि - आतथिक कार्िववतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्िम स्वीकृि भएको कार्िक्रममा 
तनर्म २५ बमोन्िम चौमातसक प्रगति वववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा कर्िक्रम बमोन्िम 
कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कार्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको वववरण अनसुार 
चौमातसक पनु्िगि खचिको न्स्थति बमोन्िम िेस्रो चौमातसकमा कुल पुिँीगि खचिको ७७.९१ प्रतिशि िथा आर्ाम 
मवहनामा मात्र ५६.०२ प्रतिशि खचि भएको देन्खतछ। वर्ाितिमा हिारमा काम गराउँदा कामको गणुस्िरमा असर 
पने देन्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आर्ाममा खचि गने पररपाटीमा तनर्तत्रण गनुिपदिछ । 

 

 तस.नं. पूिँीगि खचि शीर्िक कुल खचि 
चौमातसक खचि (रु.हिारमा) आर्ाम मवहनाको 

मात्र खचि प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेसोचौमातसक 
१ गाँउपातलका प ुिँीगि 64,828.00 1,893.00 14,671 48,264 29,712 

२ स्थानीर् पवुािधार साझेदारी 
कार्िक्रम 

12,845 0 994 11,851 10,858 

३ प्रदेश पवुािधार साझेदारी  कार्िक्रम 12,630 0 0 12,630 9,690 

४ प्रदेश सशिि अनदुान 9,582 0 0 9,582 9,582 

६ झो प ुके्षत्रगि ववकास कार्िक्रम 4,292 821 482 2989 1,355 

८ ममिि सम्भार 5,985 0 5,478 517 517 

कूल खचि: 1,10,162 2,714 21,625 85,823 61,714 

खचि प्रतिशि  2.46 19.63 77.91 56.02  

 

7.  क्षेत्रगि बिेट र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ववकासका क्षेत्रगि रुपमा समानपुातिक बिेट 
ववतनर्ोिन गरी खचि गनुिपने हतुछ । र्स गाँउपातलकाको २०७६।७७ को क्षेत्रगि रुपमा आतथिक ववकास सामान्िक 
क्षेत्र पूवािधार ववकास क्षेत्र वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन संस्थागि ववकास र सेवा प्रवाह ववत्तीर् व्र्वस्थापन र 
सशुासन कार्ि सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचि छुट्याएको विेट िथा सोको कार्ाितवर्नवाट प्राि प्रतिफल समेि 
आकँलन गनुिपनेमा क्षेत्रगि रुपमा विेट व्र्वस्थापन र प्रगतिको आकँलन गरेको देन्खएन ।   

 

8.  वमी खचि लेखाङ्कनाः  गाउँपातलकाले वास्िववक खचिका आधारमा आर्,व्र्र् वववरण िर्ार गनुि पदिछ। र्ो वर्ि देहार्का 
विेट उपशीर्िकहरुमा तनमािण कार्ि  को रकम भकु्तानी गदाि कट्टी भएको कन्तटतिेतसी वापिको रकम र ममिि संभार 
कोर् कट्टी वापिको रकम कट्टी गदािको वखि खचि िनाएिापतन वास्िववक रुपमा देहार् वमोन्िम मात्र खचि भएको 
देन्खतछ ।वास्िववक खचि भतदा वमी खचि लेखाङ्कन भएको रकम संन्चि कोर्मा आम्दानी वाध्न ुपने देन्खएको रु ... 
तस नं  खािा कतटीतिेतसी  ममिि संभार कोर्  खचि  वाँकी  

१ ममिि संभार कोर् खािा  ३,००,५००।०० ८९,६००।०० ०।०० ३,९०,१००।०० 

२ पूिीगि खचि खािा  २५,८३,७००।०० ७,३२,५८०।०० १७,७०,६८८।५५ १५,४५,५९१।४५ 

िम्मा १९,३५,६९१।४५  

 
 
 
 
 
 

१९,३५,६९१.४५ 

 
 
 
 
 
 

 
9.  तर्ावर्क सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेत्र िथा तर्ार् 

सम्पादन प्रवक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ। सतमतिमा परेको उिरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा वववाद  भएको 
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३ मवहनातभत्र टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ। िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि वववरण अनसुार गिबर्ि फछ्र्र्ौट वा 
कारबाही वकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाँकी ३ र र्ो बर्ि थप भएको १८ गरी कुल २१ वववाद दिाि भएकोमा १५ 
वटा मात्र फछ्र्र्ौट भई ६ बाँकी देन्खतछ। तर्ार् सम्पादन प्रवक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभत्र फछ्र्र्ौट वा कारबाही 
वकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

10.  आतिररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् िह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले आतथिक कारोबारको 
तनर्तमििा, तमिव्र्वर्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातसक समाि भएको एक मवहना तभत्र 
आतिररक लेखापरीक्षण गराउन ुपने उल्लेख छ। र्स स्थानीर् िहमा आतिररक लेखापरीक्षकको रुपमा सहार्क पाँचौ 
२०७६ पौर्मा पदपिुी भएकोमा २०७६।७७ को आतथिक कारोबारको आतिररक लेखापरीक्षण गराएको छैन। िसथि 
काननुमा िोवकए बमोन्िम आतथिक कारोबारको आतिररक लेखापरीक्षण गराई आतिररक तनर्तत्रण प्रणालीलाई 
प्रभावकारी बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

11.  आतिररक आर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ ववत्तीर् अतधकार क्षेत्र अतिरगि ववतभन्न कर 
िथा शलु्क लगाउने व्र्वस्था छ। र्ो वर्ि गाँउपातलकाले आतिररक आर्को श्रोिगि आकँलन गरेको देन्खएन। 
िथापी स्थानीर् िहमा तसफाररस दस्िरु, मालपोि दस्िरु, वहाल कर िस्िा न्शर्िकवाट र्ो वर्ि रु=१६,७६,४८६.१० 
आम्दानी गरेको देन्खएिा पतन सवै वडाहरुवाट संकलन भएको आर्को अतभलेख िर्ार नगरेका कारण वास्िववक 
आर् िथा दान्खला गनि वाँकी आर्का सम्वतधमा र्वकन गनि सवकएन। 

 

12.  रतसद तनर्तत्रण खािा- आतथिक कार्िववतध िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन, 2076 को दफा 51 मा ऐन वमोन्िम 
राख्नपुने प्रत्र्क कारोवारको लेखा राख्नपुने र आतथिक कार्िववतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 95 मा कार्ािलर्को 
कामलाई व्र्वन्स्थि एवं तमिव्र्र्ी गनि आतिररक तनर्तत्रण व्र्वस्था तमलाउनपुने उल्लेख छ। सो अनसुार नगद 
आम्दानी गने कार्ािलर्ले रािश्व असलु गनि प्रर्ोग हनुे मालपोि रतसद एवं नगदी रतसदको छपाई गरी रतसद तनर्तत्रण 
खािा प्रवववष्ट गरी सो बाट वझेुर लगेको अतभलेख राखी रतसद तनर्तत्रणलाई व्र्वन्स्थि गनुि पदिछ। गाँउपातलकाले 
सो अनसुार व्र्वन्स्थि िररकाले रतसद तनर्तत्रण खािा राखेको पाइएन। िसवाट २०७६ आर्ाममा वाँकी भएका 
वास्िववक रतसद िथा 2076।77 मा छपाई गररएका रतसद अनसुार िम्मा रतसद ठेतल मध्रे् वडामा उपलव्ध 
गराईएका रतसद र न्िन्तसमा वाँकी रहेका वास्िववक रतसदको र्वकन गनि सछने आधार भएन। नगदी रतसद खािा 
प्रमान्णि गरी नराखेको र सामातर् वटपोटमा र्ो वर्ि ववतभन्न वडालाई रतसद वझुाएको उल्लेख गरेको छ। रािश्व 
असलुीमा प्रर्ोग हनुे नगदी रतसदको तनर्तत्रण खािा राखी प्रमान्णि गने व्र्वस्था कार्ाितवर्न गनुि पदिछ ।  

 

13.  रािश्व खािााः  रािश्व असलु गदाि रतसद अनसुार असलुी देन्खने साववक म.ले.प.फा.न 108, 23 िस्िा खािा रान्ख 
वकक दान्खला पश्चाि गोश्वारा भौचर उठाई रािश्व असलु गनुिपनेमा रतसद वाट तसधै वैङ्क दान्खला गरी वकक स्टेटमेतट 
अनसुार आम्दानी िनाउने गरेको छ। िसवाट दान्खला रकम  रािश्व खािामा तभडान गनि सवकएन । खािा िर्ार 
गरी आम्दानी तभडान गने व्र्वस्था कार्ाितवर्न गनुिपदिछ। 

 

14.  सेवा प्रवाहाः गाँउपातलकाले नािा प्रमान्णि, घरबाटो तसफाररस, व्र्न्क्तगि घटना दिाि तसफाररस लगार्िको दस्िरु 
नगदी रतसदबाट संकलन गरेकोमा के कति संखर्ामा उक्त सेवाहरु प्रवाह गर्। भन्ने खलु्ने सेवा प्रवाहको वववरण िर्ार 
गरी पेश गनि नसकेको कारण सेवा प्रवाह र संकतलि रािश्व तभडान गनि सवकएन। सेवा प्रवाहको वववरण िर्ार गने 
पररपाटी िफि  पातलकाको ध्र्ान िानपुने देन्खतछ। 

 

15.  लागि अनमुान - साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (४) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभणाही 
समदुार्लाई तनमािण कार्ि वा सेवाको काम ददँदा लागि अनमुान रहेको मूल्र् अतभववृद्ध कर ,ओभरहेड ,कन्तटतिेतसी 
रकम र िनसहभातगिाको अंश कट्टा गरेर मात्र भकु्तानी ददन ुपने उल्लेख छ। र्स गाउँपातलका वाट उपभोक्ता सतमति 
सँग तनमािण कार्िको सम्झौिा गदाि र तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गरेको र भकु्तानी गरेको सम्वतधमा देहार् 
अनसुार देन्खर्ो। र्सिफि  कार्ािलर्को ध्र्ान िानपुने देन्खतछ । 
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(क)  तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गदाि ार्ाववन िाली ,डण्डी र तसमेतट प्रर्ोग गरी गररने कार्िमा तसमेतटको, 
ार्ाववन िाली , डण्डी र मेन्शन प्रर्ोग गरी माटो खन्ने कार्िमा डोिरको भाडामा मूल्र् अतभववृद्ध कर रकम समावेश 
गरी लागि अनमुान िर्ार गरेको दरमा उपभोक्ता सँग तनमािण कार्िको सम्झौिा हनुे गरेको देन्खर्ो। उपभोक्ताले 
सम्झौिा पश्चाि तनमािण कार्ि गदाि लागि अनमुान अनरुुप लााने तनमािण सामाणी खररद गरेको सम्पूणि ववल संलान 
नहनुे अवस्था रहेको छ। र्स्िो अवस्थामा तनर्मावली ववपरीि मूअकर भकु्तानी भएको अवस्था छ। 

(ख)  साविितनक खररद तनर्मावली ,२०६४ को तनर्म १० (३) मा लागि अनमुान िर्ार गदाि साविितनक तनकार्ले 
मालसामान स्थलगि रुपमा उपलनध हनुे वा नहनुे अध्र्र्न गनुिपने र तनर्म १० (४) मा लागि अनमुान िर्ार गदाि 
तसमेतट ,फलामे डण्डी, ईटा, मुङ्गा लगार्िका तनमािण सामाणीको दर तनधािरण गदाि दररेट तनधािरण सतमतिले िोकेको 
दररेटको आधारमा तनधािरण गनुि पने उल्लेख छ।र्स सम्वतधमा देहार् अनसुार देन्खर्ो  

(अ) पातलकाले छापगडा पवहरो तनर्तत्रण कार्िको लागि िर्ार गदाि गेववर्न वफतलङमा मुङ्गाको दर ३,४२८।६० 
र ड्राइ स्टोन मेन्शनरीमा मुङ्गाको दर ३,८७६ समावेश गरेको देन्खतछ। एउटै र्ोिनामा पतन र्सरी अलग अलग 
कार्िको लातग मुङ्गाको दर फरक फरक राखेको समेि देन्खर्ो। अिाः लागि अनमुान िर्ार गदाि तमिव्र्र्ी रुपमा 
िर्ार गरेको देन्खएन । 

(आ) रसवुा न्िल्लामा न्िल्ला दर रेट अनसुार मुङ्गाको दर रु.१,५५०।०० कार्म गरेकोमा र्स पातलका वाट लागि 
अनमुान िर्ार गदाि मुङ्गाको दर रु.६,२९३।०० सम्म राखी लागि अनमुान िर्ार गरेकोमा सो दरको ववस्ििृ 
दरववश्लणे पेश हनु आएन। पहाडी स्थानमा मुङ्गा र्ोिना स्थल वरपर नै पाइने मा अनावश्र्क रुपमा तलड ददई दर 
वमाएको देन्खर्ो। र्सिफि  कार्ािलर्को ध्र्ान िान ुपने देन्खतछ । 

16.  मूल्र् अतभववृद्ध कर कट्टी – आतथिक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी कार्ािलर्ले २०७६।२।१६ 
देन्खको ठेक्का वा करार अतिगििको भकु्तानीमा मू.अ.कर रकमको ५० प्रतिशि सम्बन्तधि रािस्व शीर्िकमा र बाँकी 
५० प्रतिशि सम्बन्तधि फमिलाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ। िर पातलकाले देहार्को भकु्तानीमा तनर्मानसुार ५० 
प्रतिशि रकम रु.१०,३९,७३५।९३ कट्टी गरी रािस्व दान्खला नगरी फमिलाई नै भकु्तानी ददएको देन्खतछ। िसथि 
उक्त रकमको कर समार्ोिन प्रमाण पेश हनुपुने अतर्था असलु हनुपुने रु........... 
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१५९ २०७७।०३।३१ ववआर एस इन्तितनर्ररङ्ग ३,९५,२७८।५२ २२,७३७।२६ 

१६० २०७७।०३।३१ सोइल एतणगेट  तसतभल ल्र्ाव ४,८७,२०६।५० २८,०२५।१५ 

१६१ २०७७।०३।३१ छलेफ इन्तितनर्ररङ्ग ४,९६,८१५।८० २८,५७७।९० 

 िम्मा  १०,३९,७३५।९३   
17.  उपभोक्ताको काम - साविितनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता सतमति वा लाभणाही समदुार्वाट 

तनमािण कार्ि गराउँदा वा सो सम्वतधी सेवा प्राि गदाि रोिगारीको सिृना गने र लाभणाही समदुार्लाई सहभागी हनु 
सछने प्रकृतिका कार्ि गराउन वा सेवा तलन सवकने उल्लेख छ। साथै तनर्मावलीको तनर्म ९७(१४) मा उपभोक्ता 
सतमति वा लाभणाही समदुार्वाट काम गराउदा श्रममलुक कामको तनधािरण, काम वा सेवामा तमिव्र्र्ीिा, गणुस्िरीर्िा, 
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ददगोपना अतभववृद्ध गने िररका, आम्दानी खचिको अतभलेख, काम वा सेवाको सपुररवेक्षण र अनगुमन िस्िा ववर्र्मा 
साविितनक तनकार्ले अपनाउनपुने कार्िववतध साविितनक खररद अनगुमन कार्ािलर्ले तनधािरण गनि सछने उल्लेख छ। 
     गाँउपातलकाले बाटो तनमािण, भवन तनमािण िस्िा कार्ि उपभोक्ता सतमति माफि ि गराई उपभोक्ताले तनमािण 
कार्िमा प्रर्ोग गरेको लोडर, एछिाभेटर, डोिर, रोलर िस्िा हेतभ मेन्शनहरु प्रर्ोग गरेको ववल भपािईको आधारमा 
तनमािण कार्ि सम्पन्न गरेको प्राववतधक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। उपभोक्ता माफि ि सम्पन्न गररएका आर्ोिना 
श्रम मलुक, तमिव्र्र्ी, गणुस्िरीर् र ददगोपना अतभववृद्ध हनु ेखालको नदेन्खएको र पररर्ोिनाको मखुर् उद्देश्र् रोिगारी 
सिृना गने नभएकोले उपभोक्ता माफि ि तनमािण कार्ि गराएको मनातसव मान्न सवकएन। साविितनक खररद अनगुमन 
कार्ािलर्ले समेि उपभोक्ता सतमतिवाट गराउन सछने कामको कार्िववधी हालसम्म िर्ार गरेको पाईएन। साविितनक 
खररद ऐनमा भएको खररद सम्वतधी प्रकृर्ाको अवलम्वन गदै श्रममलुक काम उपभोक्ताबाट र अतर् िवटल िथा 
तनमािण व्र्वसार्ी प्रर्ोग गनुिपने काम प्रतिस्पधाित्मक ववतधबाट सम्पन्न गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान िान िरुरी देन्खएको 
छ। गाँउपातलकाले हेतभ इछवीपमेतटको प्रर्ोग गरेर तनमािण गरेका कार्िहरु देहार् वमोन्िम रहेका छन। 

उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको वववरण भकु्तानी रकम प्रर्ोग गरेको 
हेभी उपकरण 

हेभी उपकरणमा 
भएको खचि 

लौवकल आरुखकि  लांगवे सडक तनमािण उस वाटो तनमािण 
९,९७,०००।०० एछसाभेटर ८,४४,११०।०० 

फलाख ुपार्िथाङ्ग ैथाङ्गसङु्ग सडक तनमािण उस वाटो तनमािण 
१२,९४,३८६।०० एछसाभेटर ११,५३,६८२।०० 

लारच्र्ाङ्ग सरमथली सडक तनमािण उस वाटो तनमािण 
१०,७६,४६७।०० एछसाभेटर १०,४९,६३०।०० 

चौिाराटोल हुँदै भोले सडक तनमािण उस वाटो तनमािण 
११,१३,७८४।०० एछसाभेटर १०,५८,८१०।०० 

सरमथली डाँडा ँभञ्ज्र्ाङ्ग  सडक तनमािण उस वाटो तनमािण 
१०,११,६३४।०० एछसाभेटर ६,६८,३७७।०० 

घटे्टखोला वकमािुिङ्ग सरस्र्ु ँघोमुि आरुखकि  सडक 
तनमािण उस 

वाटो तनमािण १२,४६,६०८।०० एछसाभेटर ९,२४,५५८।०० 

 
18.  िवटलसंरचना तनमािण – साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता सतमतिहरुलाई मेन्शन, 

औिार उपकरणहरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको न्िम्मेवारी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ। पातलकाले 
आर.तस.सी. रेम स्ट्रछचर सवहिका भवन, पलु, कल्भटि, ओभरहेड टंकी, तनमािण, णामीण ववद्यिुीकरण लगार्िका िवटल 
प्राववतधक पक्ष समावेश हनुे पूवािधार संरचना तनमािण कार्ि समेि उपभोक्ता सतमतिहरु माफि िअ गराउने गरेको देन्खर्ो। 
र्स्िा कार्ि व्र्ावसावर्क र अनभुवी तनमािण व्र्वसार्ी फमिबाट बोलपत्र माफि ि प्रतिस्पधाि गराउन उपर्कु्त हनु े
देन्खतछ। र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छनअ : 

गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको वववरण भकु्तानी रकम 

११ २०७७।०३।३१ साम्देतलङ्ग गमु्वा तनमािण उपभोक्ता सतमति गमु्वा तनमािण ४१,६६,५६७।०० 

९४ २०७७।०३।०७ मखानखोला खानेपानी टंकी तनमािण उपभोक्ता सतमति खानेपानी टंकी तनमािण ११,९६,५४४।०० 

८१ २०७७।०३।०३ मवहला भवन तनमािण उपभोक्ता सतमति भवन तनमािण ४,८२,१२१।०० 

१३९ २०७७।०३।२९ वडा न ५ मा मवहला भवन तनमािण उपभोक्ता सतमति भवन तनमािण ९,९३,९८७।०० 

तनर्माबलीको नर्बस्था अनरुुप तनमािण कार्ि गने गराउने िफि  गाँउपातलकाको ध्र्ान िान ुपदिछ । 

 

19.  अनपुातिक कवट्ट – साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभणाही 
समदुार्लाई तनमािण कार्िको तबल भकु्तानी ददँदा लागि अनमुानमा रहेको मलु्र् अतभबवृद्ध कर, ओभरहेड कन्तटतिेतसी 
रकम र िनसहभागीिाको अंश कट्टा गरेर मात्र भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ। िस अनसुार तनम्न तनमािण कार्ि गदाि 
उपभोक्ता सतमति माफि ि गराउँदा उपभोक्ता सतमति र गाँउपातलकाले व्र्होने अंश उल्लेख गरी सम्झौिा भएको 
देन्खतछ। िर तनमािण कार्ि सम्पन्न गदाि घटी मूल्र्ांकन भएको अवस्थामा अनपुातिक कट्टी गरी भकु्तानी ददनपुनेमा सो 
गरेको नदेन्खएको देहार्अनसुारको रकम असूल हनुपुने रु.......... 

 
 
 
 
 
 

४,९९,९०८.७६ 

 गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमति र काम कार्ि सम्पन्न रकम भकु्तानी गनुिपने रकम भकु्तानी भएको रकम घटी अनपुातिक कट्टी 
रकम 
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५, २०७७।३।२५ तमल्की खानेपानी तनमािण उपभोक्ता सतमति ९,८२,१४८।६६ ८,८३,९३३।७९ १९,९३,६१७।०० १,०९,६८३।२० 

६, २०७७।०३।२५ छेपारखोला तसँचाइ तनमािण उपभोक्ता सतमति ९,८२,१०६।८२ ८,८३,८९६।१३ ९,८८,७१२।०० १,०४,८१५।८६ 

११ ,२०७७।०३।३१ साम्देतलङ्ग गमु्वा तनमािण उपभोक्ता सतमति ४३,१२,३९६।७९ ३८,८१,१५७।३० ४१,६६,५६७।०० २,८५,४०९।७० 

 िम्मा    ४,९९,९०८।७६   
20.  सम्झौिा अनसुार कार्ि – आतथिक कार्िववतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २६ अनसुार र्ोिनाहरुको भौतिक र ववत्तीर् 

पक्षको सामवुहक समीक्षा गनुिपने र र्सरी गररन े समीक्षामा प्रगति कम हनुकुा प्रमखु कारणहरु र सोको तनतमत्त 
न्िम्मेवार व्र्न्क्तको पवहचान गनुिपने, त्र्स्िो समीक्षामा सधुारका लातग चाल्न ुपने कदमहरु र न्िम्मेवार व्र्न्क्त उपर 
गनुिपने कारबाही समेि उल्लेख गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि आरुखकि  लगांव ुसडक तनमािणका 
लातग तनमािण व्र्वसार्ी रेडपाण्डा तनमािण सेवा सँग २०७७।३।३१ मा तनमािण कार्ि सम्पन्न गने गरी रु. 
२३,७४,६१६।९०मा सम्झौिा भएकोमा  तनमािण व्र्वसार्ीले सो अवधीमा गो.भौ. नं. ४ तमति २०७७।०३।११ 
वाट रु.८,०३,३१४।०० भकु्तानी भएको देन्खतछ। तनमािण व्र्वसार्ीले सम्झौिाको समर्मा उल्लेन्खि तनमािण कार्ि 
सम्पन्न नगरेको शसिि विेट वरि भएको समेि देन्खएकाले सो र्ोिना अधरैु रहेको देन्खर्ो ।तनमािण व्र्वसार्ी सँग 
सम्झौिाको अवतध वाँकी रहेकै अवस्थामा समेि थप कार्ि भएको देन्खएन। र्सरी समर् रहदै तनमािण व्र्वसार्ीले 
तनमािण कार्ि अधरुो रहन गएको उपर्कु्त देन्खएन। सालबसाली रुपमा बिेट ववतनर्ोिन हनुे र्स्िा र्ोिनाहरुको कार्ि 
समर्मा सम्पन्न नहदुाँ पातलकाको ववकास तनमािणको कार्ि प्रभाववि भएको हनुकुा साथै आ.व.२०७७।७८ मा समेि 
उक्त र्ोिनामा बिेट ववतनर्ोिन भएको पाईएन। िसथि समर्मै कार्ि सम्पन्न हनु ेिथा तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था 
वमोन्िम तनमािण व्र्सार्ीलाई समेि न्िम्मेवार वनाइ तनमािण कार्ि सम्पन्न गनुिपने देन्खतछ । 

 

21.  डीपीआर खचि - बिेट व्र्वस्था भई कार्ाितवर्न हनुे आर्ोिनाको मात्र गरुुर्ोिना डीपीआर लगार्िको अध्र्न गरी 
प्रतिवेदन िर्ार गनुि पदिछ। र्स स्थानीर् िहले र्ो बर्ि स्वीकृि बावर्िक कार्िक्रम अनसुार देहार्बमोन्िमको कार्ि 
परामशिदािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राि गरको छ। 

कार्ि वववरण परामशिदािा खचि रकम अध्र्र्नबाट तनधािरण भएको 
आर्ोिनाको लागि 

वास भञ्ज्र्ाङ्ग सरसङु्ग सडक लाङ्गटाङ्ग रसवुा सोलसुन इनिी ४,९६,७५७।०० २७,६६,३१,२४४।०० 

द्धागकाम भ्र्टुावर तनमािण इन्तितनर्ररङ्ग इतरास्टछचर सोलसुन प्रातल ४,३५,१७६।०० १,४७,०८,२३०।०० 

छेदङु्ग गमु्वा तनमािण ववआरएस सोलसुन प्रातल ३,९५,२७८।०० ३,५४,०८,२२३।०० 

रस्र् ुघोमुि आरुखकि  सडक स्पाइल एतणगेट तसतभल ल्र्ाव प्रातल ४,८७,२०६।०० ४,७३,३२,२७१।०० 

न्घचेि सरमथली सडक इन्तितनर्ररङ्ग कतसल्ट प्रातल ४,९६,८१५।०० ३०,९७,६९,४६९।०० 

   र्स्िो अध्र्र्न कार्ि गराउँदा लाान े खचिको लागि अनमुान िर्ार गदाि कुनै आधार नतलई स्वीकृि बिेट 
बमोन्िमकै रकम खचि गरेको उपर्कु्त देन्खएन । डी.पी.आर.िर्ार गदाि गाऊँपातलकाको प्राववतधक िनशन्क्त प्रर्ोग 
नगनािको कारण स्पष्ट गदै आगामी ददनमा गाऊँपातलकाको प्राववतधक िनशन्क्तबाट र्स्िो कार्ि गराउन ुपदिछ । साथै 
र्सरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोिनाहरु कार्ाितवर्नमा गएको समेि नदेन्खएकोले खचिको साथिकिा समेि 
देन्खएन ।साथै गाँउपातलकाले िर्ार गरेका अध्र्र्न िथा तडवपआरहरु लाइ न्ितसी आम्दानी वाँधी अतभलेख िर्ार 
गनुिपनेमा उल्लेन्खि तडवपआरहरु न्ितसी दान्खला गरी अतभलेख िर्ार गरेको देन्खएन । 

 

22.  न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिि - स्थानीर् िह अतिगिि रहेका सामदुावर्क ववद्यालर्हरुमा दरबतदी अनसुार न्शक्षकको 
पदपूतिि भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदिछ। र्स स्थानीर् िह अतिगिि ववतभन्न िहका २९ सामदुावर्क 
ववद्यालर्हरुको न्शक्षक दरवतदी र पदपूतििको अवस्था एवं ववद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको देन्खएकोले दरबतदी 
बमोन्िम न्शक्षक पदपूतिि गनुिपदिछ। 

 

 तस.नं. ववद्यालर्को नाम न्शक्षक दरबतदी पदपूतिि पदपूतिि मध्रे् करार 
१ ववतभन्न ववद्यालर् १६४ १३० २९  
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23.  सोझै खररद – साविितनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्िम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनु ेगरी खररद गनुिपने व्र्वस्था 
छ। त्र्स्िै साविितनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोझै गनि सवकन,े रु.५ लाखभतदा मातथ 
रु.२० लाखसम्म तसलबतदी दरभाउपत्रबाट र सोभतदा मातथ बोलपत्रको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ। त्र्स्िै 
सोझै खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा सीमाभतदा बमीको खररद गनि नहनु े एवं एउटा आपूतििकिािसंग एक 
पटकभतदा बमी सोझै खररद गनि नहनुे उल्लेख छ। पातलकाहरुले र्ो वर्ि पूिँीगि िथा चाल ुवकतसमका वस्ि ुवा 
सेवा खररद गदाि प्रतिस्पधाित्मक ववतध नअपनाई तनम्नानसुार सोझै खररद गरेको अतनर्तमि देन्खएको रु........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१८,५०,२७८.०० 
 गो. भौ. नं  तमति सामान  खचि 

४ २०७६।७।२८ डेस्कटप ,ल्र्ापटव ४,७६,६३४।०० 
१७ २०७६।९।२५ वप्रतटर ५,६३,२६०।०० 
७६ २०७७।२।३०  ल्र्ापटव १,७१,४४९।०० 
१५१ २०७७।३।२८ कम्प्र्टुर वप्रतटर  १,८७,२१८।०० 
१५३ २०७७।३।३० आईप्र्ाड ४,५१,७१७।०० 
िम्मा १८,५०,२७८।००  

 

24.  सवारीसाधन खररद – अथि मतत्रालर्को स्थानीर् िहमा बिेट ििुिमा कार्ाितवर्न आतथिक व्र्वस्थापन िथा सम्पन्त्त 
हस्िातिरण सम्बतधी तनदेन्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलनध गराइएको बिेट 
िथा स्रोि साधनबाट कार्ािलर्को तनर्तमि प्रर्ोिनको लातग सवारी साधन खररद गनि नपाईने व्र्वस्था छ। 
लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि वववरण अनसुार गाँउपातलकाले १ थान दईु पाङ्ग्ण े सवारी साधन खररदमा 
रु.३,८३,०००।०० खचि गरेको देन्खतछ। 

 

25.  प्रधानमतत्री रोिगार कार्िक्रम – स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोिगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोिगारी प्रत्र्ाभिू गराउन एवमअ 
सामूदावर्क पूवािधारहरुको ववकास माफि ि नागररकको िीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले स्थानीर्िहतभत्र प्रधानमतत्री 
रोिगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। र्स कार्िक्रम अतिगिि स्थानीर् िहतभत्रका वडाहरुमा ार्ावीन िाली भने 
,गोरेटो वाटो तनमािण िस्िा तनमािण कार्ि लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरी र्स वर्ि ११० िनालाई रोिगारी उपलव्ध 
गराई रु.१७,९३,५२५ खचि गरेको छ। लन्क्षि वगिलाई ४० ददनसम्म रोिगारी उपलनध गराई श्रतमक ज्र्ाला, 
प्रशासतनक र कार्िक्रम खचि समेि खचि लेखेका छनअ। उक्त खचिवाट लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोिगारी सिृना भए 
िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोिगारी सिृिना भएको देन्खंदैन । 

 

26.  मसलतद िथा छपाइ सोझै खररद – साविितनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्िम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनुे गरी 
खररद गनुिपने व्र्वस्था छ ।त्र्स्िै साविितनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोझै गनि सवकन,े 

रु.५ लाखभतदा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबतदी दरभाउपत्रबाट र सोभतदा मातथ बोलपत्रको माध्र्मबाट खररद गने 
व्र्वस्था छ। त्र्स्िै सोझै खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा सीमाभतदा बमीको खररद गनि नहनु े एवं एउटा 
आपूतििकिािसंग एक पटकभतदा बमी सोझै खररद गनि नहनु ेउल्लेख छ। पातलकाले र्ो वर्ि गो. भौ. नं. २१, तमति 
२०७६।७।२८ वाट पत्रपतत्रका छपाई िथा सचुना प्रकाशन र मसलतध िथा कार्िक्रम सम्वतधी वस्ि ुखररद गदाि 
प्रतिस्पधाित्मक ववतध नपनाइको तनम्नानसुार सोझै खररद गरेको अतनर्तमि देन्खएको रु......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३३,०८,५७४.०० 
 क्र.स सामानको वववरण फमिको नाम भतु्तानी रकम 

१ आचार, सवहिा, ऐन, तनदेन्शका, तनर्मावली, कार्िववतध छपाई एस. तब वपतटसि एतड पन्व्लकेशन  ४,८४,०९२।०० 
२ ऐन, तनदेन्शका, ववधेर्क काननु छपाई हलेसी टे्रडसि एण्ड सप्लार्सि ४,७४,६००।०० 
२ वहटर, िाल्चा, व्र्ावट्र लगार्ि अतर् ईसान टे्रडसि एण्ड सप्लार्सि ४,९७,८१२।०० 
३ नछसा बकु आर तस तस ववन्ल्डङ फाईन तमतडर्ा प्रा. तल.   ४,८९,२९०।०० 
५ नछसा दरखास्ि फाराम वडि वाइड अफसेट प्रसे एण्ड सप्लासि ४,९२,६८०।०० 
६ ईतडेछस फाईल वटपेछस हाईलाट आदद आइवप स्टेसनरी सेतट्रल सप्लार्सि ४,८९,८५५।०० 
७ खाम ररस्टर लगार्ि अतर् मसलतध सामतण एस एम टे्रडसि एण्ड सप्लार्सि २,७४,७०३।०० 
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८ नेपाली र अङ्ग् णिेी लेटरप्र्ाड एस एम टे्रडसि एण्ड सप्लार्सि ४१,१३२।०० 
९ पनु्स्िका छपाई एस एम टे्रडसि एण्ड सप्लार्सि ६४,४१०।०० 
िम्मा ३३,०८,५७४।००  

27.  वमी खचि - सामान्िक सरुक्षा भत्ताको िेस्रो वकस्िा स्वरुप वडा नं ४ स चौं सीिा राई लाई रु.२१,४७,८०० पेश्की  
ददएकोमा रु.२१,४६,८००।०० को मात्र भरपाई पेश भएकाले नपगु रकम असलु गरी दान्खला गनुिपने देन्खएको 
रु ........ 

 

 

 

१,०००.०० 
28.  पारदन्शििा:- सामान्िक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िववतध, २०७५ को दफा ३३ मा आगामी आतथिक वर्िमा भत्ता 

प्राि गनेहरुको वववरण सम्बन्तधि वडा सतमतिहरुको तसफाररशका आधारमा स्थानीर् िहको सभामा पेश गनुिपने, 

स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको कार्िक्रमको चौमातसक वा वावर्िक रुपमा सतमक्षा गदाि सामान्िक सरुक्षा कार्िक्रममा 
भएको तनकासा िथा खचिको पतन सतमक्षा गनुिपने, सामान्िक सरुक्षा भत्ता प्राि गने लाभणाहीहरुको नाम नामेसी 
सम्बन्तधि स्थानीर् िहको वेभसाइटमा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा गाँउपातलकाले उल्लेन्खि व्र्वस्था पररपालना गरेको 
पाईएन।गाँउपातलका बाट तनकासा गररएको  सामान्िक सरुक्षा भत्ता र्थाथिपरक छ भन्न सवकएन । 

 

29.  लगि कट्टाको अतभलेख -  सामान्िक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िववतध, २०७५ को दफा १२ मा मतृ्रू् भएमा, 
बसाइँ सरी गएमा, एकल वा ववद्यवा मवहलाले वववाह गरेमा, बालबातलकाको हकमा पाँच बर्ि पूरा भएमा, नवीकरण 
नगरेमा, एक आतथिक बर्िको कुनै पतन वकस्िा रकम नबझेुमा वा बकक माफि ि वविरण भएकोमा लगािार एक बर्िसम्म 
खािा तनन््कृर् भएमा वा अर्ोार् व्र्न्क्तले भत्ता प्राि गरेको प्रमान्णि भएमा त्र्स्िा लाभणाहीको नाम सम्बन्तधि 
स्थानीर् िहको मूल अतभलेखबाट कट्टा गनुिपने िथा लगि कट्टा गररएको व्र्होरा अतभलेखमा स्पष्ट िनाई सम्बन्तधि 
स्थानीर् िहको वडाका सन्चब वा तनिले िोकेको न्िम्मेवार पदातधकारीले प्रमाणीि गनुिपने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले 
आतथिक वर्ि 2076-077 मा लाभणावहको लगि कट्टा गरेको देन्खएन। लगि कट्टा नगरी लाभणावहको भत्ता तनकासा 
दददा मतृ्रू् भएमा, बसाइँ सरी गएमा, एकल वा ववद्यवा मवहलाले वववाह गरेमा, बालबातलकाको हकमा पाँच बर्ि पूरा 
भएमा, नवीकरण नगरेमा, एक आतथिक बर्िको कुनै पतन वकस्िा रकम नबझेुमा खािा तन्कृर् भएमा वा अर्ोार् 
व्र्न्क्तको नाममा रकम तनकासा भएको छैन भन्न सवकएन। गाँउपातलकाले सो सम्वतधमा र्वकन गनुिपदिछ । 

 

30.  अनगुमन िथा सपुररवेक्षण:- सामान्िक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िववतध, २०७५ को दफा २८ अनसुार प्रत्रे्क 
कार्ािलर्ले सामान्िक सरुक्षा भत्ता वविरण कार्िक्रमको तनर्तमि अनगुमन, मलु्र्ाङकन िथा सपुररवेक्षण गनि एक 
स्थानीर् स्िरको अनगुमन िथा सपुरीवेक्षण सतमति गठन गरी तनदेन्शका बमोन्िम अनगुमन मलु्र्ाङ्कन गरी भत्ता 
वविरणलाई व्र्वन्स्थि गनुिपनेमा सतमतिनै गठन नगरेकोले तनदेन्शिका अनसुारको सतमति गठन गरी वक्रर्ातसल हनुपुने 
देन्खतछ। 

 

31.  वैङ्क माफि ि भकु्तानीाः कार्ािलर्ले सबै वडा कार्ािलर्हरुबाट घटना दिािको वववरण अध्र्ावतधक गरी एवककृि गनुि 
पनेमा नगरेको नगदमा वविरण भएको भत्ता वडा अध्र्क्ष लगार्ि अतर् िनप्रतितनतधको रोहवरमा वविरण नगरेको 
हदुा उक्त वविरण कार्ि पारदशी रुपमा भए नभएको र्वकन गनि सवकएन। सामान्िक सरुक्षा भत्ता वविरण बैङ्कवाट 
गनुि पदिछ।  

 

32.  न्शक्षकको अतभलेख:- न्शक्षा तनर्मावली, २०५९ को परीच्छेद ३ तनर्म १६ मा  न्िल्ला न्शक्षा अतधकारीको काम 
कििव्र् र अतधकार सम्बतधमा व्र्वस्था छ। िसअतिगिि बुँदा नं. (झ) मा न्शक्षा सेवा आर्ोगबाट तनर्कु्ती बा 
बमुबाको लातग तसफारीस भई आएका न्शक्षकलाई तनर्कु्त गने, सामदुावर्क िथा सरकारी तबद्यालर्मा कार्िरि न्शक्षकको 
नोकरी िथा अतर् तबबरण अतभलेख अद्याबतधक गरी राख्नपुने व्र्बस्था रहेको छ। गाँउपातलकाले न्शक्षकको दरबतदी 
अतभलेख, कािमा आएका, कािमा गएका, सरुवा भई आएका िथा गएका, सेवातनबिृ भएका, तबदामा रहेका, नर्ाँ तनर्कु्ती 
भएका, राहि कोटा र दरवतदीमा कार्िरि, न्शक्षक सम्बतधी तबबरण, मिृक र अवकाशको वववरण आददको बारेमा 
तनर्मावलीमा व्र्वस्था भए बमोन्िमको अतभलेख िर्ार गरेको देन्खएन। ववद्यालर्स्िरमा सञ्चालन हनु े कार्िक्रम 
कार्ाितवर्न सहन्िकरण पनु्स्िका २०७6।७7 अनसुार स्थानीर् िहले हाल कार्िरि न्शक्षकको िलब भत्ता सम्बतधी  
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एकीन वववरण न्िल्ला न्शक्षा कार्ािलर्बाट प्राि गरर सोही अनसुार खचि लेख्नपुने र ववद्यालर्बाट प्राि माग वववरण 
अनसुार श्रोि केतरहरुले चौमातसक िलव वववरण िर्ार गरी तनकासा वववरण िर्ार गनुिपने र सोही अनसुार तनकासा 
ददनपुने व्र्वस्था छ। गाँउपातलकाले तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुारका उक्त अतभलेखहरु पेश नभएकोले कार्ािलर्बाट 
ववद्यालर्हरुलाई तनकासा भएको न्शक्षकहरुको िलव, पाठ्यपसु्िक,  छात्रवनृ्त्त लगार्ि अतर् तनकासाको र्थाथििा 
ववश्लरे्ण गनि सवकएन। 

33.  ववद्यालर्गि तनकासा रन्िस्टर - आतथिक कार्िववतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४५ मा अतधकार प्राि अतधकारीले 
आर् व्र्र् ठीक र ववश्वसतनर् रहेको िथा दोहोरो हनु ेगरी भकु्तानी भएको छैन भन्न ेकुरामा ध्र्ान ददन ुपने उल्लेख 
छ। गाँउपातलकाले कार्ािलर्ले िोवकएको माँचामा ववतभन्न ववद्यालर्लाई तनकासा ददएको रकमको स्पस्ट वववरण खलु्ने 
गरी र्थाथि वववरण अतभलेख राख्न ुपनेमा तनकासा अतभलेख राखेको छैन। िसवाट ववद्यालर्लाई वास्िववक रुपमा 
तनकासा ददन ुपने र भकु्तानी ददएको वारे र्थाथि वववरण प्राि गनि कदठन हनुे भएकोले ववद्यालर्गि तनकासा रन्िस्टर 
खािा अद्यावतधक राख्न ुपदिछ। 

 

34.  सतमति गठन- ववपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्रे्क स्थानीर् िहले 
अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बमीमा १५ िना सदस्र् रहेको स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुिपने 
व्र्वस्था छ।  पातलकाले ऐनमा िोवकएबमोन्िमको सतमति गठन गरेको भएिापतन कुनैपतन बैठक बसेको देन्खएन। 
ऐनमा िोवकएबमोन्िम सतमति गठन गरी िोवकएको काम कििव्र् गनेिफि  कार्ािलर्को ध्र्ान िान ुपदिछ । 

 

35.  कार्ि र्ोिना -  ववपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा ववपद् िोन्खम 
तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन सतमतिको काम, 
कििव्र् र अतधकारमा पररर्द्/कार्िकारी/प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमतिबाट स्वीकृि एकीकृि क्षेत्रगि 
नीति िथा कार्िक्रम अनरुुप हनुे गरी स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन र्ोिना ििुिमा गरी कार्ाितवर्न गने, बिेट ववतनर्ोिन 
गनि लगाउन,े सबै पक्षको समतवर् र संलान गराउन,े ववपद् पूवि िर्ारी िथा प्रतिकार्ि सतमति गठन गने, प्रभाववि 
क्षेत्रमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोन्िम कार्ि गरे/नगरेको अनगुमन गने, ववपद् सूचना प्रणाली ववकास र 
सञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, ववपद् घरपररवारको पवहचान गने, कमिचारी क्षमिा अतभववृद्धको व्र्वस्था र 
कार्िक्रम सवहिको कार्िर्ोिना िर्ारी गरी लागू गने/गराउन सम्बतधी व्र्वस्था छ ।पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा 
िोवकएका कार्िहरू गरेको पाइएन। ऐन िथा तनर्मावलीको पालना गने गराउने िफि  ध्र्ान िानपुदिछ ।  

 

36.  ववपद् व्र्वस्थापन कोर्-  ववपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा ववपद् 
व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा ववपद् व्र्वस्थापन कोर् रहने र कोर्मा रहने रकम िथा कोर्को सञ् चालन 
सम्बतधी व्र्वस्था सम्बन्तधि स्थानीर् िहले बनाएको तनर्ममा िोवकएबमोन्िम हनुे व्र्वस्था छ। गि वर्िको मौज्दाि 
समेि रु.७६,८४,४४४.00 आम्दानी भई रु.७६,०७,९६३।०० खचि गरी बाँकी रु.७६,४८१।०० देन्खतछ। 
गाँउपातलकाले खचि भएको रकम कोतभड-१९ को व्र्वस्थापन राहाि सामाणी लगार्िका कार्िमा सो रकम भकु्तानी 
गरेको देन्खतछ। ऐन िथा तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप  कोर् सञ्चालन गनुिपने देन्खतछ । 

 

37.  वावर्िक प्रतिवेदन - ववपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन  ,२०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् ववपद् 
व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथिक वर्िमा गरेको कामको वववरण सवहिको वावर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरी न्िल्ला 
ववपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमति समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था छ। पातलकाले 
कामको वववरण सवहिको वावर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बन्तधि सतमतिमा पेस गरेको पाइएन। ऐनमा भएको 
व्र्वस्थाको पालना हनुपुदिछ। 
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38.  धरौटी कट्टी - नौकुण्ड गाउँपातलकाको साविितनक खररद तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १३२ (४) वमोन्िम 
गाउँपातलकाले उपतनर्म १ वमोन्िम ववल वविकको भकु्तानी गदाि ररटेतसन मतन वापि ववल वविकमा उल्लेन्खि 
रकमको ५ प्रतिशि रकम कट्टा गररने उल्लेख छ। गाउँपातलकाले र्ो वर्ि देहार् वमोन्िमका तनमािण कार्ि िथा अतर् 
सेवा सम्झौिा माफि ि गरेको र सम्झौिामा धरौटी कट्टी गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा धरौटी कट्टा नगरी भकु्तानी गरेको 
देन्खर्ो। तनर्म वमोन्िम कट्टा गनुिपने ५ प्रतिशि ररटेतसन वापिको रकम कट्टा वेगर भकु्तानी गरेको देन्खएको रकम 
दान्खला गनुिपने देन्खएको रु ..... 

 

७,८४,६३९.७९ 
 कार्िक्रम गो भौ न तमति तनमािण व्र्वसार्ी भकु्तानी खचि रकम धरौटी रकम 

प्रदेश पवुािधार ५ ,२०७७।०३।३१ तनरखभुमेु तनमािण सेवा ४८,५०,२३९ २,१४,१६९।८८ 

प्रदेश पवुािधार ४ ,२०७७।०३।३१ तर् ुपाविति कुण्ड कतसट्रछसन ४८,५०,८५७ २,१४,६३९।७९ 

स्थानीर् पवुािधार ४ ,२०७७।०३।११ रेडपाण्डा तनमािण  सेवा ८,०३,३१४।०० ३५,५४४।९० 

स्थानीर् पवुािधार ७ ,२०७७।०३।३० तसङ्गमेतदी तनमािण सेवा २३,६१,९७५।०० १,११,४५०।०० 

स्थानीर् पवुािधार ८ ,२०७७।०३।३१ फलाख ुतनमािण सेवा ४७,१३,२९८।०० २,०८,५५३।०२ 

झोप ुके्षत्रगि १, २०७६।०७।०५ कुशलदेव तनमािण सेवा १२,२०,६०९।०० ५४,००९।२४ 

गाँउपातलका पून्िगि ४७ ,२०७६।१२।१० फलाख ुतनमािण सेवा १८,६४,८६१।०० ८२,६५२।९६ 

नववकरन्णर् उिाि २ ,२०७७।०३।३१ घले तनमािण सेवा १२,२२,४१२।०० ५६,६२०।०० 
िम्मा ७,८४,६३९।७९ 

 

39.  वीमा - सामदुावर्क भवन तनमािण ५,६र तसम्वतडी रेतलङ्ग कार्िको कार्ि ठे. नं. NCB/NRN-10176/77 माफि ि तनमािण 
व्र्वसार्ी फलाख ु तनमािण सेवा सँग सम्झौिा भएकोमा सो मध्रे् स्र्ाङगलु तसम्वतडी रेतलङ्ग वाटोको प्राववतधक 
मूल्र्ाङ्कनमा समावेश भएको आइटम नं १ वीमा  को कार्िका लातग मूअकर समेि रु.५०,,८५०।०० रकम समावेश 
गरी भकु्तानी भएकोमा उक्त व्र्वसार्ीले वीमानै गरेको नदेन्खएकोले उक्त रकम असलु गनुिपने रु ....... ५०,८५०.०० 

40.  वमी भकु्तानी - प्रदेश सशिि अनदुानवाट तनमािणातधन वोहोरे भञ्ज्र्ाङ देखी दनशु्वारा पाटीखकि  हदैु पास्च्र्ाङ सडक 
स्िरउन्निी कार्िको लातग रु-४९,९३,०४१।१८ गरी उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािण कार्ि गराउनका लातग तमति 
२०७६।११ गिे उपभोक्ता सतमति सँग सम्झौिा भएको देन्खतछ। प्रदेश िफि को सशिि विेट कार्ाितवर्नका लातग 
प्रदेश वाट िारी भएको तनणिर् िथा उपभोक्ता सतमतिवाट तनमािण कार्ि गराउदा साविितनक खररद तनर्मावली, तनर्म 
९७ वमोन्िम तनमािण कार्ि गनुिपने ,प्रदेशवाट सञ्चातलि र्ोिनामा तरू्निम १० प्रतिशि लागि सहभातगिा वा िन 
श्रमदान गनुिपने गरी सम्झौिा गरी भकु्तानी गनुिपनेमा सो अनसुार नगरी सो र्ोिनाको प्राववतधक मूल्र्ाङ्कन वमोन्िम 
कुल रु.४९,१८,८७१।६५ को मूल्र्ाङ्कन गरी रु.४९,१८,८७१.00 विेट खचि लेखेको देन्खतछ।उपभोक्ताको अंश 
िनश्रमदान वेगर पररपत्र ववपररि उपभोक्तालाई सम्पूणि रकम भकु्तानी गरेको देन्खएकोले उक्त भकु्तानीका सम्वतधमा 
गाउँपातलका वाट एकीन गरी वमी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुिपने रु ...... ४,९१,८८७.१० 

41.  दर ववश्लरे्णाः वोहोरे भञ्ज्र्ाङ देखी दनशु्वारा पाटीखकि  हदैु पास्च्र्ाङ सडक स्िरउन्निी कार्िको प्राववतधक मलु्र्ाङ्कनमा 
समावेश भएको मंुगा सोतलङ्ग गने कार्ि कुल ४३७।०८ घनतमटर भएको र प्रतिघनतमटर रु-४०९१।९० का दरले 
रु.१७,६६,६३३।६५ को कार्ि भएको मलु्र्ाङ्कन समावेश भएको देन्खतछ। मंुगा भने कार्िको लातग समावेश भएको 
दर ववश्लरे्ण लेखापरीक्षणमा पेश हनु आएन। एक घनतमटर मंुगाको न्िल्ला दर रु.१,५५० मात्र भएको र १ 
घनतमटर सोलीङ्ग गनि १.२ घनतमटर मंुगा लाान ेभएवाट सोमा ज्र्ामी ज्र्ाला समेि समावेश गदाि सो दर पाुन े
देन्खदैन।मंुगाको मुवानीमा समेि समावेश भएकोले सोदर अनसुार मलु्र्ाङ्कन गरेको कार्ािलर्ले िनाएिापतन दर ववश्लरे्ण 
पेश नहुँदा सो एकीन गनि सवकएन।र्समा कार्ािलर्वाट र्वकन गनुिपने देन्खतछ ।  

42.  ार्ाववन वछस - प्रदेश पूवािधार ववकास साझेदारी कार्िक्रम अतिगिि छेपारेखोला मोटर वाटो ममििका लातग रु 
१०,२९,७९९।५४ को प्राववतधक मूल्र्ाङ्कन गरी रु.९६,८७९१ (कन्तटतिेतसी कट्टी) वाहेक भकु्तानी गरेकोमा उक्त 
तनमािण कार्िको प्राववतधक मूल्र्ाङ्कनमा समावेश भएको आइटम नं ४ को ार्ाववन वछस ३×१×१ को िाली खररद 
गरेको भतन प्रति वछस मुवानी वाहेक रु=५,३०९।८७ का दरले कुल रु १,०६,१९७।४० मूल्र्ाङ्कन गरेको िथापी 
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वास्िववक खररद मूल्र् मअुकर समेि रु.७७,७४४ मात्र भएकोले खररद कार्िमा वमी मूल्र्ाङ्कन भएको 
रु=२८,४५३।४० मा उपभोक्ताको अंश कट्टा गरी वमी भकु्तानी असलु गनुिपने रु........  

 

 

२५,६०८.०६ 

43.  ववस्ििृ नाप - उल्लेन्खि तनमािण कार्िको आइटम नं ३ मा समावेश भएको Reinforcement bar cutting ,Bending, 

Placing in Position कार्िका लातग Detail measurement वेगर एकमषु्ट १६४८।५० के.िी.को प्रतिके.िी. 
रु.१३६।८७ का दरले रु.२,२५,६३०।२० मूल्र्ाङ्कन गरी भकु्तानी भएको देन्खएकोले वास्िववक तडटेल मूल्र्ाङ्कन 
वेगर भकु्तानी भएकोले वास्िववक लागेको पररमाण ६ʺ×६ ʺ मा १० एमएम िथा ८ एम. एम. को डण्डी राखदा 
१०९०.५९  के.िी.मात्र खपि हनुे देन्खतछ। प्राववतधक मलु्र्ाङ्कनमा समावेश भएको थप ५५७.९१ के.िी.को 
प्रतिके.िी. रु.१३६.८७ का दरले हनुे रु.७६,३६१।१५वमी मलु्र्ाङ्कन गरी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुिपने 
देन्खएको रु.......... ७६,३६१.१५ 

44.  वमी भकु्तानी - समरथली भञ्जर्ाङ्ग डाँडा सडक तनमािण कार्िको लातग उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािण कार्ि गरी 
प्राववतधक मूल्र्ाङ्कन वमोन्िम कुल रु.१०,११,६३४।६६ मूल्र्ाङ्कन गरी रु.९,५२,२०० विेट खचि लेखेकोमा प्राववतधक 
मूल्र्ाङ्कनमा समावेश भएको आइटम नं ४ Packing and filling of Gabion Creates with stone को लातग 
२×१×१ को २८ वटा िाली भरेकोमा प्रति िाली रु.४,१३३।९६ (भने कार्िको मात्र) समावेश गनुिपनेमा प्रतिघनतमटर 
रु४,१३३।९५ समावेश गरी रु.१,१५,७५०।८८ वमी मूल्र्ाङ्कन गरेकोले उपभोक्ता को अंश कट्टा गरी वाँकी रकम 
असलु गनुिपने देन्खएको रु........ १,०४,१७५.७९ 

45.  गमु्वा तनमािण-  प्रदेश स्थानीर् पूवािधार साझेदारी कार्िक्रम अतिगिि नौकुण्ड गाउँपातलकामा रहेको नौकुण्ड ३ र ४ 
मा गमु्वा तनमािण कार्िको लातग रु ५०,००,०००।०० विेट ववतनर्ोिन भएको देन्खतछ । उल्लेन्खि तनमािण कार्िको 
लातग ववतनर्ोिन भएको विेटवाट वडा नं ३ र ४ मा उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािण कार्ि गराउन सम्झौिा गरी 
तनमािण कार्ि अगातड वमीरहेको अवस्थामा प्रदेश पूवािधार अतिगििका कार्िक्रम एउटै प्र्ाकेिमा ठेक्का प्रतिस्पधाि माफि ि 
गराउने गरी प्रदेश सरकारवाट तनदेशन आएको भनी उपभोक्ता सतमतिले तनमािण गरीरहेको कार्िको कुल लागि 
अनमुान गरी सोही कार्िको वोलपत्र आह्वान गरेको देन्खर्ो ।उल्लेन्खि कार्िको लागि अनमुान रु.४९,३७,०३९।०१ 
गरी तनमािण व्र्वसार्ी तनखुिभमेु तनमािण सेवा प्रा.ली.सँग मअुकर समेि रु.४९,३६,७३२।२७ मा तमति 
२०७७।३।२२ मा सम्झौिा गरी उल्लेन्खि गमु्वा तनमािण कार्ि २०७०।३।३१ मा नै सम्पन्न गरी अन्तिम 
भकु्तानी स्वरुप रु.४८,४०,३२९ भकु्तानी गरेको देन्खतछ । गमु्वा तनमािण कार्ि उपभोक्ता सतमति माफि ि गराइसकेपतछ 
सोही कार्िको लातग वोलपत्र आह्वान गदाि प्रतिस्पधाि नभएको फरक फरक उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािण कार्ि 
भैरहेकोमा सोही कार्िको वोलपत्र गरी सम्झौिा गनुि काननु तनर्म सम्मि नदेन्खएको रु.........   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४८,४०,२३९.00 
46.  िमानिको म्र्ादाः सामदुावर्क वप्रफेव भवन तनमािण गनि तरू् पावििीकुण्ड कतसट्रछसन सँग भएको सम्झौिाको वुदँा GCC  

४२.१  मा The Defect Liability Period is 1 years from the date of completion of work उल्लेख भएको देन्खतछ । 
तनमािण व्र्वसार्ी तरू् पावििीकुण्ड कतसट्रछसनले पेश गरेको कृवर् ववकास वैङकले िारी गरेको िमानि 
नं.०१३८।२९१।५६४२।०२० को म्र्ाद २०७७।९।२० सम्म मात्र रहेको देन्खर्ो ।त्रटुी सच्चाउन ेअवतध र 
थप एक मवहना अथािि तमति २०७८।४।३० सम्मको म्र्ाद भएको िमानि पेश गनुिपने रु........  

 
 
 
 
 

२,४६,०००.०० 

47.  सामदुावर्क वप्रफेव भवन तनमािणको लातग तनमािण व्र्वसार्ी पावििी कुण्ड कतसट्रछसनले कवोल गरेको वोलपत्र 
कागिािमा समावेश भएको Letter of bid तनमािण व्र्वसार्ीले आफ्नै औपचाररक लेटर हेडमा पेश गनुिपने वोलपत्र 
कागिािमानै उल्लेख भएको देन्खतछ । तनमािण व्र्वसार्ीले आफ्नो  Letter head  मा  नराखी  Bid Document  कै   

Letter of Bid Section मा तनमािण कार्ि रु ४९,०५,७२२।०४ मा गने उल्लेख भएको देन्खतछ ।आफ्नै Letter 

head   मा राख्नपुने कागिाि पेश नगदाि समेि प्राववतधक मूल्र्ाङ्कनमा समावेश गरेको देन्खएकोले उक्त कार्ि तनर्म 
सम्मि देन्खएन ।र्समा सधुार गनुिपदिछ ।  
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48.  कन्तटतिेतसी रकम - संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्िववतध बमोन्िम िी तनकार्बाट स्थानीर् िहमा प्राि 
हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान वर्िभरी खचि नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बन्तधि तनकार्मा वफिाि गनुिपने व्र्वस्था 
रहेको छ। प्रदेश पूवािधार ववकास साझेदारी कार्िक्रम अतिगिि ववतभन्न ३ र्ोिनाको भकु्तानी गदाि कट्टी भएको 
रु.१,५०,०००।००िथा झोलङु्गेपलु क्षेत्रगि कार्िक्रम िफि को रु.५०,०००।०० समेि कुल रु.२,००,०००।०० 
गाउँपातलकाको सन्ञ्चि कोर्मा मौज्दाि रहेको देन्खएकोले उल्लेन्खि रकम वफिाि गनुिपने देन्खएको रु .... २,००,०००.०० 

49.  आरुखकि  लाङगव ुसडक - नौकुण्ड गाउँपातलकाको साविितनक खररद तनर्मावली,२०७६ को तनर्म १३० मा तनमािण 
व्र्वसार्ीको वमलाईको कारण खररद सम्झौिा वमोन्िमको काम सो सम्झौिामा िोवकएको म्र्ादमा सम्पन्न हनु नसकेमा 
तनिले गाउँपातलकालाई सम्झौिा रकमको १० प्रतिशि नवढ्ने गरी साधारणिर्ा प्रतिददन ०.०५ प्रतिशिका दरले 
क्षतिपूतिि ददनपुने र पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तिदैमा तनमािण व्र्वसार्ी खररद सम्झौिा वमोन्िमको कार्ि सम्पादन गने 
दावर्त्ववाट मकु्त नहनुे उल्लेख छ ।गाउँपातलकाले र्ो वर्ि स्थानीर् पूवािधार ववकास कार्िक्रम अतिगिि आरुखकि  
लाङगव ुसडक तनमािण कार्िको लातग सडकको चेनेि ०+०००देन्ख चेनेि नं२+४०० सम्मको सडकको लातग रु 
२,३८,०८६९ को लागि अनमुान गरी तनमािण व्र्वसार्ी रेड पाण्डा तनमािण सेवा सँग तमति २०७७।३।३० मा 
तनमािण कार्ि सम्पन्न गने गरी रु.२३,७४,६१६।९०मा तमति २०७७।२।१८ मा सम्झौिा भएको देन्खतछ। तनमािण 
व्र्वसार्ीले सम्झौिा अवतधमा कुल रु. ८,०३,३१४।७८ मात्र भकु्तानी तलएको देन्खतछ। प्राववतधक मूल्र्ाङ्कन 
अनसुार तनमािण व्र्वसार्ीले ०+००० देन्ख ०+८७० सम्मको एछसाभेसन गने कार्िमात्र गरेको देन्खतछ।उल्लेन्खि 
कार्ि सम्झौिाको अवतधमा सम्पन्न भएको नदेन्खएको, म्र्ाद थप भएको नदेन्खएकोले गाउँपातलकाले समर्मै ठेक्का 
व्र्वस्थापन गने, विेटको सतुनन्श्चििा गरी ठेक्का व्र्वस्थापन गने िफि  ध्र्ान िानपुने देन्खतछ। तनमािण व्र्वसार्ीले 
समेि सम्झौिाको अवधीमा तनमािण कार्ि सम्पन्न नगरेकाले तनर्ममा भएको व्र्वस्था वमोन्िम क्षतिपूतिि तलई तनमािण 
कार्ि सम्पन्न गने गरउने िफि  ध्र्ान िान ुपदिछ ।  

 न्शक्षा िफि ाः   
50.  दान्खलााः कार्ािलर्वाट हस्िातिरण गरेको सामान सम्वन्तधि कार्ािलर्ले दान्खला गरेको प्रमाण प्राि गरी राख्नपुदिछ 

।गो. भौ. नं ३, तमति २०७६।९।१ मा ववद्यालर्को लातग टाइम एटेतडेतस १५ थान खररद गरी 
रु.३,०९,६७५।०० खचि लेखेकोमा सम्वन्तधि कार्ािलर्ले सामान दान्खला गरेको प्रमाण वेगर खचि लेखेको अतनर्तमि 
देन्खएको रु..... ३,०९,६७५.00 

51.  अनगुमन - ववद्यालर्सँग २०७६ िेठ मसातितभत्र कार्ि सम्पन्न गरी साविितनक सनुवुाई गरी ववल भरपाई समेि राखी 
दोस्रो पक्षले पवहलो पक्षलाई वझुाउन ु पने भनी २०७६।११।६ मा सम्झौिा गरी ववद्यालर् शैन्क्षक गणुस्िर 
सदुृमीकरण एवं कार्िसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुानवाट देहार्का ववद्यालर्लाई तनम्न कार्ि गनि रकम उपलनध 
गराएको देन्खतछ। सम्झौिा अनसुार ववल भरपाई पेश नगरेको िथा साविितनक सनुवुाई गरेको प्रमाण पेश नभएको 
िथा गाउँपातलकावाट अनगुमन समेि नगरेकोले अतनर्तमि देन्खएको रु ....... 
 
गो. भौ. नं  तमति  ववद्यालर्को नाम  उपलनध गराएको रकम व्र्ोहोरा 
४७ २०७७।२।२५ श्री गौिम बदु्ध मा. वव  ६,५०,०००।०० कम्प्र्टुर ल्र्ाव  

४८ २०७७।२।३० श्री गोसाईकुण्ड मा. वव ६,५०,०००।०० पसु्िकालर् व्र्वस्थापन 

  श्री नारार्ण मा. वव ६,५०,०००।०० ववसान प्रर्ोगशाला  

 
 
 
 

१९,५०,०००.00 
 
 
 
 
 

 स्वास्थर् िफि   
52.  कार्िक्रम सञ्चालन - स्वीकृि वावर्िक कार्िक्रम अनसुार कार्िक्रम सञ्चालन गनुि पदिछ।र्ो वर्ि क्षर्रोग वट.वी.वप.टी 

कार्िक्रम, नसने रोग सम्वतधी कार्िक्रम, मानतसक स्वास्थर्को लातग क्षमिा अतभववृद्ध कार्िक्रम,आखँा ,नाक, कान 
घाटी कार्िक्रम सञ्चालन गनि विेट व्र्वस्था भएकोमा उक्त कार्िक्रम सञ्चालन गरेको देन्खएन। स्वीकृि कार्िक्रम 
अनसुार कार्ाितवर्न गने िफि  ध्र्ान ददन ुपने देन्खतछ ।  
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53.  कार्िक्रम सञ्चालन - गाउँपातलकावाट र्ो वर्ि फलाख ुखोला लाङकु पक्की पलु तनमािण गनि रु.१ करोड विेट,साना 
तसँचाई कार्िक्रम गनि रु.५ लाख, माटो परीक्षण, पकेट क्षेत्र लन्क्षि कार्िक्रम, र्वुा लन्क्षि कार्िक्रम, वोर्र िािको 
वोका वविरण लगार्िका कार्िक्रम गनि विेट ववतनर्ोिन भएकोमा उक्त कार्िक्रम सञ्चालननै गरेको देन्खएन। स्वीकृि 
कार्िक्रम कार्ाितवर्न गरी िोवकएको लक्ष्र् हाँतसल गनुिपने देन्खतछ ।  

54.  प्रतिवेदन - और्धन् खरन्द गरअन पअरकाशन्ि सूचना अनुसार परअन आएका वोलपिअर मधअर्े सवभनअदा घटी वाला शअरी 
आकाश मेतडतसन सँग रु=१८,५५,९०४।०० को सम्झौिा भएको देन्खतछ। सम्झौिाको दफा ३ मा उत्पादन तमति, 
म्र्ाद समाि हनुे तमति ,व्र्ाच नं तनशलु्क वविरणको लातग ववक्रीको लातग होइन भन्ने लेन्खएको, २ वर्ि  भतदा कम 
अवतध भएको और्तध मातर् हनुे छैन भन्ने उल्लेख भएको देन्खतछ। और्तध प्राि हुँदा सो अनरुुप प्राि भएको प्रमाण 
वेगर खचि लेखेको देन्खतछ। र्सिफि  कार्ािलर्को ध्र्ान िान ुपने देन्खतछ।  

55.  सोझै खररद - नौकुण्ड गाउँपातलकाको साविितनक खररद तनर्मावली ,२०६४ को तनर्म ९५ मा प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिको तनणिर्ले रु.५ लाख रुपैर्ाँ सम्म लागि अनमुान भएको तनमािण कार्ि मालसामान वा परामशि सेवा सोझै 
खररद गनि सवकनेछ भन्ने उल्लेख छ। हेल्पीङ हेल्थ पोली छलीतनक प्रा.ली वाट रु-९,०४,०१०.00 को सोझै और्तध 
खररद गरी गो  .भौ .नं ४५, तमति २०७७।३।२१ वाट खचि लेखेको देन्खतछ। तनर्मावलीको तसमा भतदा बमी 
हनुे गरी खररद गरेको तनर्म सम्मि देन्खएन ।  

 कृवर् िफि ाः   
56.  बमी खचि - खचि लेखदा आनपुातिक दर अनरुुप खचि लेख्न ुपदिछ। वकवी , स्र्ाउ र ओखरको रु.१,२५,१८०।०० 

को ववरुवा खररद गरी ल्र्ाएकोमा ७५ प्रतिशि अनदुानमा ददने हुँदा रु.९३,८८५।०० खचि लेख्नपुनेमा रु.१ लाख 
खचि लेखेको हदुा वमी खचि लेखेको हदुा अतनर्तमि देन्खएको रु...... ६,११५.00 

57.  तनणिर् - कृवर् ववकास कार्िक्रमवाट मेन्शनरी औिार ( पावर टेलर थ्रसेर)   सेतमवाइटेक प्रववतधको टनेल आदद वविरण 
गदाि इच्छुक कृर्कलाई सून्चि गरी तनणिर् गराई वविरण गनुि पदिछ। र्स गाउँपातलकावाट तनम्नानसुारका सामान 
वविरण गरेकोमा सो अनरुुप गरेको देन्खएन। र्स िफि  सधुार हनुपुने देन्खतछ । 
गो. भौ. नं  तमति  वववरण भकु्तानी खचि  

८ २०७७।२।२६ प्लान्स्टक टनले  २,४७,२६२ 
९ २०७७।३।११ स्प्ररे्र ७३,१२५ 
१० २०७७।३।२८ तमनी टेलर थ्रसेर  ३,७१,२५० 
११।१२ २०७७।३।३१ सेतमवाईटेक प्रववतधको टनले तनमािण ७,००,०००   

58.  वविरण - खररद भएका सामाणी कृर्कलाई वविरण गरी अतभलेख अध्र्ावतधक गनुिपदिछ ।देहार्का गो.भौ .नं िथा 
तमतिवाट तनम्नानसुारको सामाणी खररद गरेकोमा देहार्को पररमाणमा मात्र वविरण गरेको पेश हनु आएको भरपाई 
वाट देन्खएको छ । कार्ािलर्वाट वविरण गरेको उल्लेन्खि सामाणी सदपुर्ोग भए नभएको सम्वतधमा अनगुमन गरी 
प्रतिवेदन िर्ार गरेको देन्खएन ।अनगुमन गरी प्रतिवेदन िर्ार गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान िान ुपने देन्खतछ ।  
खररद अनसुारको वविरण हनु नसछनाको कारण स्पष्ट गनुि पने अतर्था रकम असलु गनुिपने रु...  

 
 
 

 
१,०८,३५७.00 

 गो. भौ. 
नं  

तमति  वववरण खररद पररमाण  भकु्तानी खचि  वविरण  नपगु पररमाणको 
रकम 

५ २०७६।१२।९ िरकारी ववउ कम्पोिीट ३०९ प्र्ाकेट ५०,,००० २२२ १४,,०७७।०० 

५ २०७६।१२।९ रामपरु कम्पोिीट मकै १००० के िी ४०,,००० ६८९ १२,,४४०।०० 

१३ २०७७।३।२९ काउली ,मूला ववउ ५६० प्र्ाकेट ३,,६०,,६०० ४३६ ८१,,८४०।०० 

      
१, ,०८,,३५७ 
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59.  कार्िक्रम ववपरीि खचि - िोवकएको कार्िक्रम खचि गनुि पदिछ।गाँउपातलकाले ७५ प्रतिशि अनदुानमा दवह, दधु, न्चउरा 
,वटशटि वहउदे िथा वरे् फलफूल वविरण कार्िक्रमवाट धान ददवसको लातग ववतभन्न सामाणी खररद गरी रु१ लाख 
खचि लेखेको देन्खर्ो।कार्िक्रम अनसुार खचि गने िफि  ध्र्ान ददन ुपने देन्खतछ ।  

 मवहला ववकास कार्िक्रम िफि ाः    
60.  अनगुमन प्रतिवेदन -  तसलाई कटाई िातलम सञ्चालन गनि प्रस्िाव माग गररएकोमा पनि आएका प्रस्िाव मध्रे् सबभतदा 

घटीवाला ववचार कार्ि सतिवुष्ट प्रवदिन र्वुा मञ्च नेपालको प्रस्िाव स्वीकृि गरी गो. भौ. नं ४, तमति २०७६।११।१५ 
वाट रु.४,९९,७९९।०० खचि लेखेको देन्खतछ। प्रस्िावकले प्रस्िाव पेश गदाि कार्िक्रम सम्पन्न भएपतछ पतन त्र्सको 
प्रभाव र असरको परीक्षण गरी मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदन िर्ार गरी गाउँपातलकालाई उपलनध गराउने उल्लेख भएकोमा 
अनगुमन प्रतिवेदन पेश नगरेको िथा खचि प्रस्िावमा तसलाई मेन्शन १२ लााने उल्लेख भएकोमा सो मेन्शन 
प्रन्शक्षाथीलाई वझुाएको प्रमाण पेश हनु आएन। अिाः र्स िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान िान ुपने देन्खतछ ।  

61.  वमी भकु्तानी - नौकुण्ड गाउँपातलकाको साविितनक खररद तनर्मावली ,२०७६ को तनर्म १३२ मा खररद सम्झौिा 
अनसुार रतनङ ववल मा अतर् कुनै ववल वविकको भकु्तानी गदाि प्राववतधक नाप िाँच गरी नापी वकिाबमा उल्लेख 
भएको वास्िववक कार्ि सम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुिपने उल्लेख भएकोमा देहार् अनसुार देन्खर्ो ।  

 (क) गाउँपातलका भवन तनमािण उपभोक्ता सतमतिलाई गो. भौ. नं २, तमति २०७६।६।१८ मा अन्तिम ववल वापि 
भकु्तानी गदाि आइटम नं ९ को डण्डीको कार्िको ववस्ििृ नाप िाँच नगरी एकमषु्ट १,०४८.९७ केिीको रु 
१३०.१४ का दरले र आइटम नं.१० Supply fabricating and instalation को ववस्ििृ नाप नतलई ७,००१.३७ के. 
िी को १६८.२९ का दरले दइु आइटमको रु.१३,१४,४७३।५० खचि लेखेको देन्खतछ । तनर्मावलीमा भएको 
व्र्वस्था अनसुार ववस्ििृ नापी तलई भकु्तानी गनुिपने िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

 (ख) चचि घर हुँदै फाम्चेि टोल सम्म सडक तनमािण उपभोक्ता सतमतिलाई सडक तनमािण गरे वापि गो. भौ. नं १४० 
तमति २०७७।३।३० मा नापी वकिाबमा आइटम नं ३ को ार्ाववनमा मुङ्गा भने कार्ि ३ ×१४.५×१×०.५=२१.७५ 
घ. तम हनुेमा िोड िम्मा मा फरक गरी ४३.५ घ तम गरी भकु्तानी गरेकोले वमी भकु्तानी गरेको प्रति घ. तम. रु 
४,१३३।६० का दरले रु.८९,९०५।८० असलु गनुिपने रु ..... 

८९,९०५.८० 

 

 (ग)  छुमी देन्ख नारार्ण मा वव सम्म सडक स्िरोन्निी कार्िको उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी गदाि स्टोन मेन्शनरी 
कार्िको लातग वप तस तस १:३:६ को कार्ि ४२×.४५×.५० गरेकोमा स्टोन मेन्शनरीको कार्ि ४२×०.६×१.२० तमटर 
गरेको देखाई ३०.२४ घ. तम. को भकु्तानी गरेको देन्खतछ । वप. सी .सी गरेको चौडाई भतदा ०.१५ तमटर वमी 
कार्ि देन्खएको हदुा ७.५६ घ. तम. को प्रति घ. तम. रु ११,५७८।५२ बमी भकु्तानी भएको रु ८७,५३३।६१ 
असलु गनुिपने रु  ....... ८७,५३३.६१ 

62.  फरक दरमा सम्झौिा - उपभोक्ता सँग सम्झौिा गदाि सम्वन्तधि तनमािण कामको दरमा गनुि पदिछ। उपल्लोटार सडक 
स्िरोन्नति उपभोक्ता सतमति सँग सडक तनमािण कार्िको सम्झौिा गदाि स्टोन सोलीङको कार्िको लातग रु.५,२०१।८२ 
को दरमा सम्झौिा गनुि पनेमा रु.६२४६।४६ का दरले सम्झौिा गदाि स्टोन सोलीङको ५३.१३ घ. तम को कार्िमा 
रु.५५,५०१।७२ बमी भकु्तानी भएको रकम असलु गनिपने रु...... 

 

 

 

५५,५०१.७२ 

63.  पेश्की वाकँी - आतथिक कार्िववतध तनर्मावली ,२०६४ को तनर्म वमोन्िम पेश्की फहौट गनुिपने उल्लेख छ। 
दपु्चेश्वरी मा वव पाटी खकि लाई गो.भौ.नं ७, तमति २०७६।९।२ मा प्रववतध मैत्री सामाणी खररद कार्िको लातग रु. 
५ लाख पेश्की उल्लेख गरी खचि लेखेकोमा आतथिक वर्िको अति सम्म पतन फहौट गराई नराखेको रु........ ५,००,०००.०० 

64.  दईु कार्िक्रम वाट कार्ि - कार्िक्रममा दोहोरो नपने गरी विेट ववतनर्ोिन गनुि पदिछ। र्स गाउँपातलका वाट र्ोिनाका 
लातग विेट ववतनर्ोिन भएकोमा तनमािण सामाणी (िार, िाली , पाइप ) अतर् तनकार्वाट प्राि गरेकोमा उक्त कार्ि 
गनि गाउँपातलका वाट विेट ववतनर्ोिन गरी रकम उपलनध गराएको िस्िा व्र्होरा देन्खएको छ।र्सरी रकम  
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ववतनर्ोिन गदाि पररलन्क्षि उद्देश्र् अनसुार कार्ि नहनुे हुँदा र्स िफि  गाउँपातलकाको ध्र्ान िानपुने देन्खतछ 
।उदाहरणाथि  

 

कार्िक्रम  गो भौ नं तमति र्ोिना खचि  कैवफर्ि 

प्रधानमतत्री रोिगार 
कार्िक्रम 

 १२ ,२०७७।३।२१ रोिगार उपभोक्ता सतमति वडा 
नं ४ ार्ाववन िाली भने आदद 

७ ,१७ ,१६५ ार्ाववन िाली न्ि .स. स वाट प्राि 

प्रधानमतत्री रोिगार 
कार्िक्रम 

१३ , २०७७।३।३१ पारच्र्ाङ वाटो सधुार ार्ाववन 
िाली भने आदद 

३,४९,०२४ ार्ाववन िाली न्ि. स. स वाट प्राि 

पूिीगि अनदुान ५३ , २०७७।२।२५ दपु्चेश्वरी तन मा वव ार्ाववन 
िाली भने 

३,४५,०७५ ार्ाववन िाली न्ि. स. स वाट प्राि 

पूिीगि अनदुान १५५ ,२०७७।२।२५ दणु्डली  , चोलगुखकि  तभरकुना 
पवहरो तनर्तत्रण 

२२,१३० ार्ाववन िाली न्ि .स. स वाट प्राि 

पूिीगि अनदुान ८० ,२०७७।२।३२ थागदोर टासी छररग गमु्वा 
तनमािण उपभोक्ता सतमति   

९,९१,७०० ार्ाववन िाली न्ि .स. स वाट प्राि 

 
65.  सूचना प्रकाशन - कार्ािलर्वाट तमिव्र्र्ी रुपमा खचि गनुि पदिछ ।र्ो वर्ि पूिीगि कार्िक्रमवाट मात्रा सूचना प्रकाशनमा 

रु ८,५९,१५९ खचि भएको देन्खतछ। कार्ािलर्वाट ववतभन्न र्ोिनामा गनुि पने तनमािण िथा खररद कार्िको वववरण 
िर्ार गरी एकैपटक सम्भव भएसम्म सूचना प्रकाशन गरेमा खचिमा तमिव्र्र्ी हनुेमा पटक पटक सूचना प्रकाशन 
गरेको देन्खर्ो।र्स िफि  गाउँपातलकाको ध्र्ान िान ुपने देन्खतछ ।  

66.  र्ासाि पवहरो तनर्तत्रण - वास्िववक कार्ि सम्पादनका आधारमा गनुि पदिछ ।गाउँपातलकाले र्ो वर्ि र्ासाि पवहरो 
तनर्तत्रणका लातग उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािण कार्ि गराई रु ९,९८,७०७ विेट खचि लेखेको देन्खतछ। उक्त 
तनमािण कार्िमा िाली खररद गने र िालीमा मुङ्गा भने कार्िको छुट्टाछुटै्ट दर ववश्लरे्ण गरी भकु्तानी भएको देन्खतछ । 
प्राववतधक मूल्र्ाङ्कन अनसुार ४० थान २×१×१ को िालीको मूल्र्ाङ्कन रु.१,३७,६३४ िथा १.५×१×१ को ४० 
थान िालीको मूल्र्ाङ्कन रु.१,०२,५५८।८० समेि कुल १४० घ तम िालीको कुल प्राववतधकक मूल्र्ाङ्कन रु. 
२,४०,१९२ गरी भकु्तानी गरेको देन्खतछ।उपभोक्ता सतमतिले उल्लेन्खि २×१×१ िाली प्रतिथान २५८५।४४ िथा 
१.५×१×१ िाली प्रतिथान १८९८।४० मा खररद गरी म ुअकर समेि रु.१,७९,३५३।८० भकु्तानी गरेको देन्खतछ 
।खररद गने आइटमका लातग उपभोक्ता सतमतिले गरेको वास्िववक खचिका आधारमा प्राववतधक मूल्र्ाङ्कन गनुिपनेमा 
वमी मूल्र्ाङ्कन गरी भकु्तानी भएको रकमका सम्वतधमा कार्ािलर्वाट एकीन गरी असलु गनुि पने देन्खएको रु......  ४९,२७९.८३ 

67.  लौकील आरुखकि  लंगवे थाङ्गडोर सडक ममििाः गाउँपातलकाले ममिि संभार कोर्वाट र्ो वर्ि लौकील आरुखकि  लंगवे 
थाङ्गडोर सडक ममिि कार्िका लातग उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािण कार्ि गराएकोमा उक्त कार्िको प्राववतधक मूल्र्ाङ्कन 
वमोन्िम रु १०,७३,४११।४९ गरेको देन्खतछ। उल्लेन्खि तनमािण कार्िको प्राववतधक मूल्र्ाङ्कन वमोन्िम नरम माटो 
२८१६.५८ घनतमटर ,नरम चट्टान २६३६.४०  घनतमटर  िथा कडा चट्टान ७७.२२ घनतमटर कार्ि गरेको देन्खतछ 
।प्राववतधक मूल्र्ाङ्कन वमोन्िम नरम माटो को लातग उल्लेख भएको दर ववश्लरे्ण वमोन्िम प्रतिघनतमटर रु.७३.३७ 
प्रतिघनतमटर मध्र्म चट्टानको प्रतिघनतमटर रु.१८४.१२ िथा कडा चट्टानको रु.४११.८४ प्रतिघनतमटर का दरले 
मूल्र्ाङ्कन गनुिपनेमा, नरम माटो को लातग Earthwork excavation for road maintanance in all types भतन प्रतिघनतमटर 
रु.११०.०६ का दरले रु.३,०९,९९२ को प्राववतधक मूल्र्ाङ्कन भएको देन्खतछ । प्राववतधक प्रतिवेदनमा नरम माटो 
खनेको देन्खएकोले नरम माटो खन्ने दर रु.७३.३७ प्रतिघनतमटर रु.१,०३,३४०।३२ मध्रे् उपभोक्ताको अंश कट्टा 
गरी असलु गनुिपने देन्खएको रु....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

९२,९३७.५९ 
68.  प्राववतधक मूल्र्ाङ्कन - गाउँपातलकाले प्रशासतनक भवन तनमािण कार्िको लातग तनमािण व्र्वसार्ी फलाख ुतनमािण सेवा 

सँग रु.१८६७९५0।९८ म ुअकर समेिमा तमति २०७६।१२।२६ मा तनमािण कार्ि सम्पन्न गरी भकु्तानी गदाि 
नापी वकिाबमा आइटम नं. १६ मा Supplying and fixing of all necessary fitting to plumbing and toilet Building 

works including 2000 ltr roof top PVC,Septic tank Toilet pan , tie ,taps ,wash basin ,mirror ,Hanger…. all complete  
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कार्िको लातग अनमुान वमोन्िम सोझै तसतमि कार्िको ३५ प्रतिशि भनी उल्लेख गरी भकु्तानी गरेको देन्खतछ 
।वास्िववक कार्िको आधारमा नापिाँच गरी भकु्तानी गनुिपनेमा एकमषु्ट मूल्र्ाङ्कन गरेको तनर्म सम्मि नदेन्खएको 
रु.... 

 
 

४,२९,३७३.२९ 

69.  धरौटी आम्दानी - गाँउपातलकाले धरौटी वापि प्राि हनुे रकम पातलकाको धरौटी खािामा िम्मा गनुिपदिछ। र्ो वर्ि 
मातलकादेवी तनमािण सेवाले वोलपत्र िमानि वापि दान्खला गरेको रु.४७,००० धरौटी खािामा आम्दानी वाध्नपुनेमा 
आतिररक आर् खािामा िम्मा गरेको देन्खर्ो ।आतथिक वर्िको अतत्र्मा आतिररक आर्को सम्पणुि रकम सन्ञ्चिकोर्मा 
दान्खला भएकोले संन्चिकोर् खािावाट दावर्त्व भकु्तानी गनुिपने धरौटी रकम धरौटी खािामा दान्खला गनुिपने देन्खएको 
रु.... ४७,०००.०० 

70.  हििना - नौकुण्ड गाउँपातलकाको साविितनक खररद तनर्मावली ,२०७६ को तनर्म १३० मा तनमािण व्र्वसार्ीको 
वमलाईको कारण खररद सम्झौिा वमोन्िमको काम सो सम्झौिामा िोवकएको म्र्ादमा सम्पन्न हनु नसकेमा  
गाउँपातलकालाई सम्झौिा रकमको १० प्रतिशि नवढ्ने गरी साधारणिर्ा प्रतिददन ०.०५ प्रतिशिका दरले क्षतिपूतिि 
ददनपुने र पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तिदैमा तनमािण व्र्वसार्ी खररद सम्झौिा वमोन्िमको कार्ि सम्पादन गने दावर्त्ववाट 
मकु्त नहनुे उल्लेख छ। गाउँपातलकाले र्ो वर्ि इतरेणी देवी ट्रस पलु तनमािण कार्िको लागी कुसलदेव तनमािण सेवा 
सँग तमति २०७६।०३।२५ मा सामान आपिुी गने गरर सम्झौिा भएकोमा उल्लेन्खि आपिुी कार्ि म्र्ाद थप वेगर 
तमति २०७६।०६।२८ भएको देन्खतछ। आपिुिकको वमलाइका कारण सामान आपिुी कार्ि वमला हुँदा समेि कुल 
भकु्तानी रु.१४,२०,६०९।९९ भकु्तानी भएको देन्खतछ। हििना तलएरमात्र भकु्तानी गनुिपने भतन गिवर्ि वेरुि ु
औलँ्र्ाइएकोमा र्ो वर्ि हििना कट्टी नगरी भकु्तानी गरेको मनातसव देन्खएन ।   

71.  िमानि - आरुखकि  लांगव ुसौर्ि सडक उक्त सोलार वन्त्त िडान कार्िको लातग िर्ार गरेको specification  सम्वतधी 
वववरणमा आपूतििकिािले वन्त्त िडान गरेको अवतध देन्ख ५ वर्ि सम्म भएका त्रवुटहरुलाई सच्चाउने गरी ५ वर्िसम्म 
ार्ारेतटी िथा वारेतटी वपररर्ड हनुे उल्लेख भएको देन्खतछ। सामाणी खररद गदाि ार्ारेण्टी अवतध सम्मको कार्ि 
सम्पादन िमानि तलइ सम्झौिा गनुिपनेमा गाउँपातलकाले आरुखकि  लांगव ुसौर्ि सडक वन्त्त िडान कार्िको लातग  
तसगंमेतदी तनमािण सेवा सँग सम्झौिा गदाि राखेको कार्ि सम्पादन िमानि वापि राखेको कृवर् ववकास वैङ्क धतुचेको रु 
१,२०,००० को िमानि नम्वर वप.वव. ०१३८।२९५।५६४२।०२० को म्र्ाद २०७७/०९।२२ सम्मको मात्र 
रहेको देन्खतछ। तनर्मानसुार त्रटुी सच्चाउन ेअवधी सम्मको ार्ारेतटी तलनपुने देन्खएको रु...... १,२०,०००.०० 

72.  कोतभड १९ सम्वतधी खचिाः  गाउँपातलकाबाट प्राि वववरण अनसुार 2077 आर्ाम सम्म कोतभड रोकथाम, व्र्वस्थापन 
एवं तनर्तत्रण कार्िमा तनम्नानसुार खचि भएको उल्लेख  देन्खतछ:- 
आर्  व्यय खचि रकम 

गिको अल्र्ा १,९४,४४४ तनशलु्क एम्बलेुतस सेवा सञ्चालन २४,८००.00 

प्रदेश सरकारवाट 
प्राि 

१०,००,००० 
छवारेन्तटन स्थापना,सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन १८,९३,३१० 

गाउपातलकावाट 
ववतनर्ोिन 

६४,९०,००० 
स्वास्थर् सामाणी खररद १,४०,४३७ 

  राहि  खररद, मुवानी िथा वविरण ४७,१६,७१६ 

 
 प्रहरी िथा स्वास्थर्कमीहरुलाई छवारेन्तटन र 

हेल्पडेछसमा काम गरेवापि भत्ता 
५,८५,२०0 

  अतर् खचि २,४७,५०० 
  मौज्दाि  76,481.00 

िम्मा ७६,८४,४४४। िम्मा ७६,८४,४४४  
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उपरोक्त खचि रु.७६०७९६३.00 मध्रे् सम्पणुि खचि कोतभड-19 सँग सम्वन्तधि राहि वविरण, छवारेन्तटन 
व्र्वस्थापन, भत्ता लगार्िमा खचि भएको छ। सो सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा र्स प्रकार छन : 

७२.१  साविितनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 145 मा आकन्स्मक पररन्स्थतिको सामना गनि आवश्र्क परीमाण 
र समर्ावतधको लातग र्थासम्भव प्रतिस्पधाि गराई वा एकमात्र आपतुििकिाि संग तलन्खि दरभाउ तलई मलु्र्कोलातग 
वािाि गरी खररद गनि सवकने व्र्वस्था छ। असंगदठि क्षेत्रमा कार्ािरि श्रतमक िथा असहार्लाई घरमै राहि उपलव्ध 
गराउने राहि मापदण्ड, 2076 अनसुार कोतभड प्रभाववि श्रतमक िथा असहार्लाई राहि उपलव्ध गराउन सामान 
तसधै खररद गरी गाँउपातलका तभत्र र र्स गाँउपातलकाका काठमाण्डौमा रहेका३४३८ िना श्रतमक पररवारहरुलाई  
प्रतिपररवार २० केन्ि चामल, ननु १ पोका, खाने िेल १ तलटर का दरले वविरण गनि आपिुिक न्शव वावा खाद्य 
सप्लार्सि, पोखरेल वकराना स्टोसि, शभुलाभ स्टोर, सलभ टे्रडसि प्रातल, लगार्ि अतर् फमिवाट रु ४७ लाखको खाद्य 
सामतण सोझै खररद गरी भकु्तानी गरेको देन्खतछ। खररद कार्िलाइ थप तमिव्र्र्ी र प्रभावकारी वनाउने र खचि गने 
िफि  ध्र्ान िानपुने देन्खतछ ।  

73.  अनगुमन िथा सम्परीक्षण – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुिू फहरट गने व्र्वस्था 
रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुिू फहरट गने गराउन ेकाम कििव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको 
हनुे व्र्वस्था छ । र्ो वर्िको लेखापरीक्षणको क्रममा भई सम्परीक्षण गि बर्िसम्मको बाँकी बेरुि ुतनम्नानसुार रहेको 
छ ।                               
गि वर्िसम्मको बाँकी बेरुिू 

(A) 

र्ो वर्ि संपरीक्षण गररएको बेरुिू (B) गि बर्िसम्मको बाकँी बेरुिू   

 (C=A-B) 

३,८९,९८,०००।०० ९,२४,९००।०० 38073100.00   
74.  अद्यावतधक वेरुि ु- र्स पातलकाको २०७६।७७ सम्मको फछ् र्ौट गनि बाँकी बेरुिकुो न्स्थति देहार्अनसुार रहेको 

छ 

गि वर्िसम्मको बाँकी 
बेरुिू (A) 

र्ो वर्ि संपरीक्षण 
गररएको बेरुिू (B) 

र्ो वर्ि कार्म बेरुिू 

(C) 

संपरीक्षणबाट कार्म 
बेरुिू (D) 

अध्र्ाववधक बाँकी बेरुिू   

(E=A-B+C+D) 

३,८९,९८,०००।०० ९,२४,९००।०० १,९३,००,६२७।८७ ०।०० 
५,७३,७३,७२७।८७   
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नौकुण्ड गाउँपातलकाको संन्चि कोर्को वववरण                                             अनसूुची-१ 

आतथिक वर्ि २०७६।७७ 

(रु.हिारमा) 

स्थानीर् िह न्िल्ला 
गि वर्िको 
न्िम्मेवारी 

cg'bfg 

रािस्व 
बाडबाडँ 

आतिररक 
आर् 

cGo cfo िम्मा rfn' vr{ k"FhLut vr{ cGo vr{ hDdf vr{ मौज्दाि 

१ २ ३ ४ ५ ६(२+३+४+५) ७ ८ ९ १० (७+८+९) ११ (१+६-१०) 

उत्तरगर्ा 
गाउँपातलका 

रसवुा 14451 296947 37452 1676 23718 359793 185831 110162 36373 332366 41878 

 

बेरुिू वतगिकरण (ववतनर्ोिन,रािस्व, धरौटी र अतर् करोबार)                                          अनसूुची-२ 
आतथिक वर्ि २०७६।७७ 

(रु.हिारमा) 

स्थानीर् िह 
 

न्िल्ला 
 

प्रारम्भीक वरेुिू प्रतिक्रीर्ाबाट फछिर्ौट बाकँी बरेुिू बरेुिूको बतगिकरण 

दफा 
रकम 

दफा 
रकम 

दफा 
रकम असूल 

गनुिपने 

अतनर्र्तमि पेश्की 

सैदान्तिक लगिी सैदान्तिक लगिी सैदान्तिक लगति अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
पेश 

नभएको 

रािस्वको 
न्िम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको िम्मा कमि

चारर अतर् िम्मा 

उत्तरगर्ा 
गाउँपातलका 

रसवुा 
४७ 24 १९४०१ 0 1 100 47 23 19301 1087 11705 6009 0 ० 17714 0 500 500 

 
 

अद्यवतधक बेरुिू को न्स्थति                                                      अनसूुची-३ 
(रु.हिारमा) 

स्थानीर् िहको नाम न्िल्ला गि बर्ि सम्मको 
वाँकी  

समार्ोिन 
सं प को लातग 

अनरुोध भएको 
संपरीक्षण 

भएको रकम 
गि वर्िसम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वर्िको थप 
रकम 

५८ औ ँप्रतिवेदन 

सम्मको वाँकी वेरुि ु

५८ औ ँप्रतिवेदन 

सम्मको वाँकी मध्रे् 
पेश्की 

उत्तरगर्ा गाउँपातलका रसवुा 38998 0 925 925 38073 19301 57374 500 
 


