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महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

२०७९ 

 गलु्मीदरबार गाउँपातलका  

गलु्मी 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र् 
समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खिा गरेको, खररद काननु र्वपरीि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिा गरेको, बिि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमािारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैङ्क र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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      प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् लरु्म्वनी प्रदेश 

 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं.  तमतिाः २०७९।३।२३ 
र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

गलु्मीदरबार गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर् 

गलु्मी । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग 
सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१.  गलु्मीदरबार गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको 
छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.१ करोड ६८ लाख ८५ हजार बेरुजू देर्खएको छ।सोमध्रे् तमति २०७९।३।१७ मा प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.९७ 
लाख ६४ हजार फस्र्ौट भई बाँकी बेरुजू असलु गनुापने रू.६ लाख ३७ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.२६ लाख ५१ हजार, 
तनर्तमि गनुापने रू.३० लाख ४४ हजार र पेश्की रु ७ लाख ८९ हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा सम्मको रु २ करोड ३७ लाख 
७० हजार  बेरुजू बाकँी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुजू समेि हालसम्मको 
अद्यावतधक बरेुजू रु.२ करोड ३ लाख ९९ हजार रहेको छ।पातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ। 

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

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

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

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु 

बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा 
रर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर/गाउँ कार्ापातलका, 
नगरप्रमखु/अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा 

प्राि गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनर्श्चििा भन ेहुँदैन। 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।  

         नारार्ण मरातसनी) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

गलु्मीदरबार गाउँपातलका 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, 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
 

९४ ३५ १६८८५ ० १३ ९७६४ ९४ २२ ७१२१ ६३७ ३०४४ २६५१ ० ० ५६९५ ७८९ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

गलु्मी २३७७० ० १०४९२ १३२७८ ० ७१२१ २०३९९ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : गु�मीदरबार गाउँपा�लका, गु�मी , गु�मीदरबार गाउँपा�लका , गु�मी

काया�लय �मुख Laxman Pandey २०७७-२-२१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Bhabisya Aryal २०७७-१-१६

बे�जु रकम १६,८८५,७४१

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ४,६८,२५,४९९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३१,२१,३४,३५० चालु खच� २७,७४,५८,६५६

�देश सरकारबाट अनुदान ४,३१,३७,००० पँूजीगत खच� १५,४६,९४,९७४

राज�व बाँडफाँट ६,०९,९८,७२९ िव�ीय/अ�य �यव�था ५७,०७,७८१

आ�त�रक आय ६०,७४,०५३

अ�य आय २,८३,११,४५८

कुल आय ४५,०६,५५,५९० कुल खच� ४३,७८,६१,४११

बाँक� मौ�दात ५,९६,१९,६७८

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस पा�लकाको �थापना
भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई
गुण�तरीय सेवा �दान गनु� पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त ७ वडा, ३९ सभा सद�य, ७९.९९ वग�  िकलोिमटर �े�फल तथा २२,०३७ हजार जनसं�या रहेको छ ।

२ िव��य अव�था
सू� �णाली अनुसारको िव��य �ितवेदनः
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िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी व�तुगत/सोझै

भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी व�तुगत/सोझै

भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ५०,३४,०४,९२६ २०,३०,१७,३९०.२० २०,३०,१७,३९०.२० ३०,४२,८८,००० ३०,४२,८८,०००

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी
बाँ�धने)

४९,४६,२७,२१४ १९,३८,३४,४६८.२० ० १९,३८,३४,४६८.२० २८,९७,८८,००० ० २८,९७,८८,०००

११००० कर ११ ७,२४,०६,८६० ५,८०,९७,४६८.२० ० ५,८०,९७,४६८.२० ४,४९,००,००० ० ४,४९,००,०००

१३००० अनुदान ४१,९६,२०,३५० १३,५७,३७,००० ० १३,५७,३७,००० २४,४८,८८,००० ० २४,४८,८८,०००

संघीय सरकार १२ ३५,५१,४९,३५० ९,२६,००,००० ० ९,२६,००,००० २४,१५,९०,००० ० २४,१५,९०,०००

�देश सरकार १२ ६,४२,७१,००० ४,३१,३७,००० ० ४,३१,३७,००० ३२,९८,००० ० ३२,९८,०००

जनसहभािगता २,००,००० ० ० ० ० ० ०

१४००० अ�य राज�व २६,००,००४ ० ० ० ० ० ०

ख. अ�य �ाि� ८७,७७,७१२ ९१,८२,९२२ ९१,८२,९२२ १,४५,००,००० १,४५,००,०००

िवतरण गन� बाक� राज�व ० ० ० ० ० ० ०

कोषह� ८७,७७,७१२ ९०,८७,९२२ ० ९०,८७,९२२ १,४५,००,००० ० १,४५,००,०००

धरौटी ० ९५,००० ० ९५,००० ० ० ०

संघीय, �देश सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ० ० ० ०

भु�ानी (ग+घ) ५४,३४,१०,६४७ ४३,५८,२८,५७२.७९ ४३,५८,२८,५७२.७९ ३९,५६,८८,९०१.२४ ३९,५६,८८,९०१.२४

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ५३,४६,३२,९३५ ४३,१५,१७,१९४.०३ ४३,१५,१७,१९४.०३ ३८,३३,८५,१३१.२४ ३८,३३,८५,१३१.२४

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १८ ७,१२,८६,३५० ५,८५,९९,०३७.४६ ० ५,८५,९९,०३७.४६ ३,२१,९२,७३४ ० ३,२१,९२,७३४

२२००० मालसामान तथा सेवाको
उपयोग

१८ ८,८८,२२,०१५ ७,७३,२७,७१७.२१ ० ७,७३,२७,७१७.२१ ५,८६,४४,०६०.२४ ० ५,८६,४४,०६०.२४

२५००० सहायता (Subsidy) १८ ८४,१२,००० ७७,५९,४२० ० ७७,५९,४२० ७,४०,५०० ० ७,४०,५००

२६००० अनुदान १८ ११,९०,५२,००० ११,०५,९६,१४०.७० ० ११,०५,९६,१४०.७० ११,११,४१,९५५ ० ११,११,४१,९५५
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२७००० सामा�जक सुर�ा १८ १,२५,४९,००० १,१६,२९,५६१ ० १,१६,२९,५६१ ९,३४,४५,४४७ ० ९,३४,४५,४४७

२८००० अ�य खच� १८ १,५४,००,४१३ १,१८,८७,०४० ० १,१८,८७,०४० २३,४४,१०० ० २३,४४,१००

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ २१,९१,११,१५७ १५,३७,१८,२७७.६६ ० १५,३७,१८,२७७.६६ ८,४८,७६,३३५ ० ८,४८,७६,३३५

घ. अ�य भू�ानी ८७,७७,७१२ ४३,११,३७८.७६ ४३,११,३७८.७६ ३९,५६,८८,९०१.२४ ३९,५६,८८,९०१.२४

कोषह� ८७,७७,७१२ ५६,२५,१८१ ० ५६,२५,१८१ १,२३,०३,७७० ० १,२३,०३,७७०

धरौटी ० ९५,००० ० ९५,००० ० ० ०

संघीय, �देश सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ० ० ० ०

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन�
बाक�

(१४,०८,८०२.२४) (१४,०८,८०२.२४)

ङ. यो वष�को बचत (�युन) (४,००,०५,७२१) (२३,२८,११,१८२.५९) (२३,२८,११,१८२.५९) (९,१४,००,९०१.२४) (९,१४,००,९०१.२४)

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम
(अ.�या)

३,८३,७२,९२४.१८ ३,८३,७२,९२४.१८

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (४,००,०५,७२१) (१९,४४,३८,२५८.४१) (१९,४४,३८,२५८.४१) (९,१४,००,९०१.२४) (९,१४,००,९०१.२४)

ब�क तथा नगद बाक� २४ (१९,६४,३८,२५८.४१) (१९,६४,३८,२५८.४१) १६,६९,८४,६००.०१ १६,६९,८४,६००.०१

काया�लयको सू� �णालीबाट तयार भएको आय �ययमा देहायको अव�था दे�खएको छ ।
क) �णालीको शु� मौ�दातः सु� �णालीले गत वष�को अ��तम मौ�दात र यो वय�को शु� मौ�दात बरावर देखाएको ह�नु पद�छ । तर काया�लयको सु� �णालीले गत वष� � ९,१४,००,९०१।२४ ऋणा�मक मौ�दात
देखाएकोमा यो वष�को शु� मौ�दात � ३,८३,७२,९२४।१८ देखाएकोले �णालीले यथाथ� शु� तथा अ��तम मौ�दात देखाएको छैन । काया�लयले यसको कारण उ�ेख गरेको छैन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

ख) अ��तम ब�क बाँक� मौ�दातः काया�लयको पेश गरेको एिककृत आ�थ�क िववरणमा यो वष�को अ�तमा बाँक� ब�क मौ�दात � ५,९६,१९,६७८।- रहेकोमा सू� �णाली िव�ीय अव�था फा न २७२ ले �
१९,६४,३८,२५८।४१ ऋणा�मक ब�क मौ�दात देखाएकोले �णालीको िव�ीय िववरणले यथाथ� मौ�दात देखाएको दे�खएन । काया�लयले यसको कारण उ�ेख गरेको छैन ।

ग) एिककृत आय�ययको शु� मौ�दात्ः काया�लयको गत वष�को �ितवेदन अनुसार गत वष�को मौ�दात � ३ करोड ६२ लाख ६ हजार रहेकोमा यो वष� तयार गरेको एिककृत आय �ययमा � ४ करोड ७४ ९५ हजार
देखाएकोले बढी मौ�दात � १ करोड १२ लाख ८९ हजार सारेकोमा काया�लयले कारण उ�ेख गरेको छैन ।

घ) धरौटीः काया�लयको गत वष�को धरौटी बाँक� � २७,२९,२६१।-र यो वष�को आ�दानी � २३,७१,९५३।- समेत � ५१,०१,२१४।- म�ये िफता� खच� � ९५,०००।- भई बाँक� � ५०,०६,२१४।- रहेकोमा सू�
�णालीले यो वष�को आ�दानी तथा िफता� खच� � ७,५१,८४९।- मा� समावेश गरेको दे�खएकोले �णालीले धरौटीको यथाथ� अव�था देखाउन सकेको छैन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।
ङ) राज�वः �णालीले राज�व खातामा दा�खला भएको � उ�ेख गरेको दे�खएन ।
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च) आ�थ�क िववरणको यथाथ�ताः सू� �णालीले तयार गरेको आ�थ�क िववरणले पा�लकाको यथाथ� आ�थ�क अव�था िच�ण गरेको ह�नु पद�छ । �णालीले धरौटी रकम िफता�लाई पुनः आ�दानी जनाई खच� ले�ने गरेको छ
। तर �णालीमा देहायको कारोबारह� समावेश भएको नदे�खएकोले उ� �णालीबाट तयार भएको आय�ययले यथाथ� आथ�क अव�था िच�ण गन� स�दनै । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

िववरण गतवष�को यो वष�को आ�दानी/
िनकासा

ज�मा िफता�/खच� � बाँक�

धरौटी २७२९२६१ २३७१९५३ ५१०१२१४ ९५००० ५००६२१४

िवपद ्�यव�थापन कोष १५४३९६१ ४७०५५५५ ६२४९५१६ ५६१२७८१ ६३६७३५

सामा�जक सुर�ा
काय��म

० ७६७१९६०० ७६७१९६०० ७६७१९६०० ०

ज�मा ४२७३२२२ ८३७९७१०८ ८८०७०३३० ८२४२७३८१ ५६४२९४९

३ आ�त�रक िनय��ण �णालीः यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

३.१ आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता
तथा संरचना बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको दे�खएन । साथै आ�त�रक िनय��ण �णाली स�ब�धी देहायका काय�ह� गरेको
दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ

 �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�
 �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�
 पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयारी
 पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता
 पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार
 अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना

तयार
 पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक
 वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक
 �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�
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 साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�
 सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता

�ा� ह�ने गरी दता�
 वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार
 म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा

समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क�
फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन� र यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले एिकन
गरी अ�याव�धक गन� काय�

 नगदी र�सद िनय��ण खाता अ�ाव�ध गन� काय�
 अधुरा आयोजनाको सिम�ा गन� काय�

३.२ म. ले. प. फारामले तोके बमो�जमका आ�त�रक िनय��ण प�ितः �मण तथा �मण खच�को अिभलेख र आ�त�रक िनय��णका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ ।
यस स�ब�धमा म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीकालािग �मण अिभलेख राखेको भएतापिन अ�ाव�धक नगरेको र फाराम ९०९ बमो�जम �मण
�ितवेदन राखे नराखेकोले यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

३.३ बे�जु लगतः काया�लयको बे�जु लगतका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । यस स�ब�धमा म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत र म. ले. प. फाराम ८०५ –

स�परी�ण गो�वारा अिभलेख राखेको दे�खएन । यसमा सुधार गरनु पद�छ ।

४ ख�रद �यव�थापनः यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

४.१ ख�रद स�झौता काया��वयनः काय�लयले िनमा�ण काय�ह� गराउँदा िनमा�ण काय� स�झौतामा तोिकएको �याद िभ� काय� स�प� ह�ने, स�प� भएको िनमा�ण काय� �वीकादा� सोको
�ितवेदन तयार गन�, िनमा�ण ग�रएको संरचनाको उ�े�य अनु�प स�ालन गन� उपय�ु छ भ�े कुरा संरचनाको उपय�ुताको परी�ण गरी �मािणत गन� नग�रएको, स�झौता
बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३० िदनिभ� स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जमको (एज िब�ट) न�शा पेश गन� र �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा�
भएपिछ �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार
गराउने गरेको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

४.२ िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�णः साब�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) को ख�ड ग अनुसार स�झौता अनुसारको गुण�तर प�र�ण तथा िनयमावली,२०६४ को
िनयम १११ (१) को ख�ड ङ अनुसार गुण�तर प�को िनरी�ण र परी�ण गनु�पन� �यव�था गरेको छ । �यस अनुसार िनमा�ण �यवसायी वा उपभो�ा सिमितलाई गुण�तर
आ�व�तता काय� योजना पेश गन� लगाई िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने स�पूण� िनमा�ण सामा�ी तथा िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण गराइनु पन�मा केही पाइप तथा िनमा�ण
सामा�ीको गुण�तर परी�ण गराएतापिन अ�धकाँश िनमा�ण सामा�ी तथा िनमा�ण काय�को गुण�तर षरी�ण गरेको दे�खएन । �य�तै काया�लयका �ािव�धकह� िनमा�ण�थल
साइटमा गुण�तर िनय��णकालागी अनुगमन िनरी�ण गरेर तयार गनु�पन� िनरी�ण अिभलेख तथा साइट र�ज�र राखेको नदे�खएकोले गुण�तर िनय��ण पया�� भएको
स�दभ�मा आ�व�तता ह�नस�ने अव�था दे�खएन । अतः यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।
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४.३ साव�जिनक परी�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको
सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ । तर काया�लयले साव�जिनक परी�ण गन� गरेको दे�खएन । यसम सुधार ग�रनु पद�छ
।

५ अवकाश कोषः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम
बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था बमो�जम अवकाश कोष �थापनाको �थापना गरेको दे�खएन ।

६ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापनः यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

६.१ संगठन तथा �यव�थापन सव��ण �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय
आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था
बमो�जम दरव�दी �वीकृत तथा �यस अुनसार पदपूित� भए गरेको दे�खएन । काया�लयको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा
राखी संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमामा� �वीकृत दरव�दी अनुसार पदपूित� ग�रनु पद�छ ।

६.२ तलवी �ितवेदनः िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ ख अनुसार कम�चारीह�को तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� कम�चारीह�को तलव भ�ा खच� ले�नुपन�मा
�थानीय कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट पारीत नगराई तलव भ�ा खच� लेखेको दे�खयो । �ज�ा ��थत कोष तथा लेखािनय��क काया�लय �देश लेखा ईकाइ र
�देश लेखा िनय��क काया�लयबाट तलवी �ितवेदन पारीत नग�र िदएको जनाई पा�लकाका आ�त�रक लेखापरी�कबाट तलवी �ितवेदन पा�रत गरेको दे�खयो । िनजामती
सेवा ऐन अनुसार तलवी �ितवेदन पारीत गराई तलव भ�ा खच� ले�खनु पद�छ ।

६.३ योजना छनौट र काया��वयनः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल
�ा� ह�ने �गितका योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । तर काया�लयले �यस अनुसारका योजना छनौट नगरी टु�े तथा अनु�पादक र �ितफल
निदनेसमेतका योजनाह� छनौट र काया��वयन गन� गरेको दे�खयो । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

६.४ सेवा करारः काया�लयले कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था बमो�जम पा�लकाको िवकास
िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको दरव�दी �वीकृत गरेर मा� सेवा करारमा �लईनु पद�छ । तर काया�लयले करार
सेवामा कम�चारी रा�दा कामको तथा सेवा करारबाट कम�चारीको अ�थायी दरब�दी �वीकृत गराउने गरेको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

७ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन

७.१ कानुन िनमा�ण र काया��वयन : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको
अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा
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सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म १३ वटा ऐन, २ वटा िनयमावली, २४ काय�िव�ध लगायत ३९ वटा
कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको दे�ख�छ ।

७.२ �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 िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ�य�ट वा
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� १ र यो बष� थप भएको ६ गरी कुल ७ िववाद दता� भएकोमा ६ वटा मा� फ�य�ट भई १ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई
ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

८ अनुदान �ा�ी, िवतरण, उपयोग र िफता�

८.१ अनुदान िफता�ः संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको
अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था बमो�जम खच� ह�न नसकेका शत� सिहतका अनुदान फता� गरेको ह�नु पद�छ । पा�लकाको सू� �णालीको �ितवेदन
बमो�जम संिघय सशत� अनुदान तफ�  � १,९५,३२,३४१।६५ र �देश सशत� अनुदान तफ�  � ३१,३२,७६७।७७ समेत � २,२६,६५,१०९।४२ कोष तथा लेखा िनय��क
काया�लयमा िफता� पठाउनु पन�मा २०७८ असोज दे�ख चै� २० स�ममा िविभ� ८ वटा दा�खला ब�क भौचरह� अनुसार � २,०६,८८,८८३।- दा�खला गरेकोले लेखापरी�ण
अव�धस�म देहाय अनुसार दा�खला गन� बाँक� दे�खएको �

िववरण संिघयकोष �देश कोष ज�मा

िफता� गनु�पन� १९५३२३४१.६५ ३१३२७६७.७७ २२६६५१०९.४२

िफता� गरेको २००५९५६५ ६२९३१८ २०६८८८८३.

बाँक� -५२७२२३.३५ २५०३४४९.७७ १९७६२२६.४२

१,९७६,२२६.४२

८.२ महो�सव तथा अ�य खच� भु�ानी गदा� स�ब��धत कानूनले सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता िदन स�ने कानूनी �यव�था गनु�पद�छ
। पा�लकाले उ�े�खत सहायता िदनको लािग कानूनको �यव�था गरेको दे�खएन । अत: कानुनी �यव�था गरेर मा� िविभ� आ�थ�क सहायता िदनुपद�छ ।

९ कोिभड �यव�थापन कोष तफ�  
गत वष�को �ज�मेवारी �. १५४३९६१। र यो वष�को आ�दानी �. ४७०५५५। समेत �. ६२४९५१६। भएकोमा खच� �. ५६१२७८१। भई बांक� �. ६३६७३५। मौ�दात रहेको दे�ख�छ । पा�लकाले कोिभड तफ�  छु�ै
कोष नराखी िवपत �यव�थापन कोषमा नै आ�दानी खच� राखेको दे�खयो ।

१० पदा�धकारी सुिवधा

१०.१ पदा�धकारी सुिवधा : पदा�धकारी सु�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को दफा ३ मा लु��वनी �देश सरकारले �थम संशोधन गरी
२०७७ आषाढ ३ मा राजप�मा �काशन गरेको र उ� पदा�धकारी सुिवधा स�ब�धी ऐनको अनूसूिच १ मा उ�ेख भएको सूिवधामा� िदन िम�ने दे�ख�छ । पा�लकाले
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पदा�धकारीको यो वष� उि��खत सेवा सुिवधामा िन�नानुसार �.७५ लाख ४७ हजार खच� लेखेको दे�ख�छ ।

�स.नं िववरण �मुख/ उप�मुख/ वडाअ�य�..... जना७ काय�पा�लका सद�य 6 जना सभाका सद�य 23 ज�मा

अ�य� उपा�य� जना

१ बैठक भ�ा १७८५० ३०६०० २१४२०० १८३६०० 117300 563550

२ यातायात खच� 0 144000 840000 432000 828000 2244000

३ टे�लफोन,मोबाइल 42000 36000 252000 216000 690000 1236000

४ पु�तक,प�ीका, 48000 48000 252000 २१६००० 552000 1116000

ई�टरनेट

५ सम�वय तथा सहजीकरण 120000 96000 504000 360000 828000 1908000

६ अित�थ स�कार 72000 60000 336000 0 0 468000

७ खानेपानी/िबजुली/ 120000 120000 0 0 0 240000

सरसफाई

८ चाडपव� खच� 15000 15000 84000 60000 161000 335000

ज�मा 417000 519000 2E+06 1284000 3059000 7547000

१०.२ पदा�धकारी अ�य सुिवधाको �माण: आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १ मा बजेटको सीमािभ� रही िनधा��रत
काय�मा खच� गनु�पन� �यव�था रहेको र उपिनयम ५ मा खच� गदा� खच�को िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन�, िवल भरपाई आउन नस�ने काममा खच� भएको फुटकर खच�को
हकमा खच� गन� कम�चारीले �मािणत गरी अ�धकार �ा� अ�धकारी�ारा समथ�न गराई लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । सोही उपिनयम ३ को �पि�करणमा फुटकर खच� भ�ाले
एक पटकमा २ हजार �प�या भ�दा कम रकमको टे�सी �र�सा भाडा कु�ी खच� र दि�णा भ�े उ�ेख छ । लु��बनी �देशको �देश सभाले बनाएको �थानीय तहका
पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन-२०७६ को दफा ३,४,५,६,७,८ र ९ संग स�ब��धत अनुसुची अनुसार �थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई टे�लफोन तथा
मोवाइल, पु�तक प�पि�का तथा इ�टरनेट, जन मम�त सुिवधा अित�थ स�कार र खानेपानी िव�ुत तथा सरसफाई खच� िदने �यव�था गरेको �यव�था अनुसार काया�लयले
�थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई यो वष� यातायात सुिवधा �.२२४४०००/-, टे�लफोन तथा मोवाइल �. १२३६०००/-, पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट
�.१११६०००/-, जनस�पक�  िवशेष काय�सुिवधा �.१९०८०००/-, अित�थ स�कारमा �. ४६८०००/-, खानेपानी िवजुली तथा सरसफाईमा �.२४००००/- समेत ज�मा
�. ७२१२०००/- खच� भु�ानी गरेको दे�खयो । काया�लयले उि��खत अनुसारको �. ७२१२०००/- भु�ानी गदा� िवल भरपाई नराखी एकमु� मा�सक �पमा भु�ानी िदने
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गरेकोले उ�े�य अनु�प िनधा��रत काय�मा उपयोग भए नभएको यिकन एवं िव�व�त ह�ने अव�था रहेन । अत उ�े�य अनु�प खच� भएको िव�व�त ह�न स�ने खच�को �माण पेश
ग�रनु पद�छ ।

११ िब�ालय भौितक पूवा�धार िवकास मापद�ड

११.१ िब�ालय भौितक पूवा�धार िवकास : गाउंपा�लकाले िब�ालय भौितक पूवा�धार िवकास काय��म ��वकृत गरी सोही काय��म बमो�जम संझौता ग�र अनुदान उप�ध गराउनु
पन�मा उ� काय��म �वीकृत गरेको दे�खएन ।अत: सो काय��म �वीकृत गरी काय��म अनुसार संझौता गरी अनुदान उपल�ध गराउनु पद�छ ।

११.२ शैि�क गुण�तर मापद�ड : गाउंपा�लकाले साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर मापनको मापद�ड बनाई सो बमो�जम भए नभएको अनुगमन ग�र �ितवेदन तयार गरी
साव�जिनक गनु�पन�मा शैि�क गुण�तर मापनको मापद�ड बनाएको छैन । उ� मापद�ड बनाई सोको काया��वयन गनु� पद�छ ।

११.३ िनजी िव�ालय �यव�थापन :गाउंपा�लकाले िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गनु�पन� , मापद�ड बमो�जम अनुगमन गनु�पन� , शु�क िनधा�रण गनु�पन� र
शु�क िनधा�रण र �यसको काया��वयनको अनुगमन गनु�पन� एवं अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक गनु�पन�मा गाउंपा�लकाले िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड
िनधा�रण गरेको दे�खएन । उ� मापद�ड िनधा�रण गरी काया��वन गनु�पद�छ ।

११.४ िब�ालयको अनुगमन िनयमन �यव�था : गाउंपा�लकाले िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गनु�पन� , मापद�ड बमो�जम अनुगमन गनु�पन� , शु�क िनधा�रण
गनु�पन� र शु�क िनधा�रण र �यसको काया��वयनको अनुगमन गनु�पन� एवं अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक गनु�पन�मा गाउंपा�लकाले िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड
िनधा�रण गरेको दे�खएन । उ� मापद�ड िनधा�रण गरी काया��वन गनु�पद�छ ।

११.५ गाउंपा�लकाले शैि�क गुण�तर मापनको मापद�ड बनाई सो बमो�जम भए नभएको अनुगमन ग�र �ितवेदन तयार गरी साव�जिनक गनु�पन�मा शैि�क गुण�तर मापनको मापद�ड
बनाएको छैन । उ� मापद�ड बनाई सोको काया��वयन गनु� पद�छ ।

१२ स�प�� उपयोग र संर�ण

१२.१ स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता: �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लय तथा सािवक गाउंपा�लका ।
नगरपा�लकाको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण�
स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा यस गाउंपा�लकाले स�प��को
अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार नगरेको, क��यटुर, �यापटप, ि��टर, मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान समानह� �ज�मेवारी सारेको पाईएन।
ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत नरा�दा �ज�सी मालसामानह� हराउने र िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा उ� मालसामानह�को अिभलेख तथा
�ज�सी लगत खाता अ�ाब�धक गरी �ितवेदन तयार गनु�पद�छ ।

१२.२ साव�जिनक स�प��, ज�गाको संर�ण, उपयोग : गाउंपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�पित र ज�गाको अिभलेख राखी अ�ाव�धक गनु�पन�, उ� स�प��को संर�ण
र उपयोग नीित र मापद�ड बनाउनु पन�मा अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�पित र ज�गाको अिभलेख राखी,उ� स�प��को संर�ण र
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उपयोग नीित र मापद�ड बनाउनु पन� र सोको पालना गनु�पद�छ ।

१३ बजेट तथा काय��म

१३.१ बजेट खच� गन� अ��तयारीः �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� र सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट
�वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले यो वष�को नीित
तथा काय��म २०७७।३।१० मा पेश गरेकोमा २०७७।३। मा पारीत ग�र गा पा अ�य�ले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई २०७७।३। मा अ��तयारी िदएको दे�खयो ।

१३.२ बजेट सीमा र अनुमानः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान,

ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको
�यव�था बमो�जम सिमित गठन ग�र सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा
काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप
दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा
वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन�मा �यव�था छ । तर काया�लयले पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमितलाई बजेट सीमा पठाउने नगरेको र राज�व परामश�
सिमितले बजेट वष� पिछका २ वष�को अनुमान गन� गरेको दे�खएन । यसम सुधार ग�रनु पद�छ ।

१३.३ �ोफाइलः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन
गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको
अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । तर काया�लयले �यस अनुसार �ोत न�शा�न सिहतको �ोफाइल तयार गरेको
दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

१३.४ काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �देश �तर, �ज�ा �तर तथा के���य �तरका योजनाको िनयम
बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गन� गरेको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

१४ सेवा �वाह 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड
बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । यस वष� पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार िन�न सेवा �वाह गरेको दे�ख�छ :
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िववरण ज�मा

प��करणतफ�

ज�मदता� ७३५

मृ�यदुता� २५८

िववाह दता� १९८

स�व�ध िव�छेद १०

�ाभेल सडक िनमा�ण ७०० मी

१५ �वा�थ् तफ�  
(क) तलबी �ितवेदन : िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी तलब खच� लेखेको पाईयो ।
तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन ह�न सकेन । अत तलवी �ितवेदन पा�रत गरी खच� ले�नुपद�छ ।
(ख) औषधी ख�रद : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औषधीज�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 । नगर पा�लकाले यस वष� कोटेशनबाट औषधी तथा स�ज�कल सामा�ीह� समेत गरी ज�मा �. ११ लाख ७४ हजारको खरीद गरेकोमा दे�खएका �यहोरा िन�न
छन् :

• आपूित� ह�ने औषधी ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औषधीको उ�पादन िमित, �याच नं. र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औषधी िब��को लािग होइन
खुलाएको �माण समावेश नभएको,
• आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए वा नभएको नखुलाएको कारण औषधीको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन । • औषधीको �ज�सी
िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �.पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,

अत: औषधीको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�त अनुसारकै औषधी �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औषधीको
िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औषधीह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१६ बजेट, िनित तथा काय��म र �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को काया��वयनः

१६.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को काया��वयनः�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ अनुसार पा�लकाले गनु�पन� उ�ेख भएका काय�ह� ग�रएको ह�नुपन�मा दफा ११ अनुसारका देहायका काय�ह� भएको

दे�खएन । अत उ� ऐन�ारा गनु�पन� काय�ह� �भावकारी �पमा ग�रनु पन� दे�ख�छ ।
· साव�जिनक ऐलानी र पत� ज�गा, साव�जिनक भवन,भौितक पुवा�धारको संर�ण र सुर�ा नभएको

· अन�धकृत िनमा�ण तथा साव�जिनक स�प�� अित�मण रोकथाम तथा िनय��ण नभएको

· मातृभाषा िश�ा िदन ेिव�ालयको अनुमित अनुगमन, तथा िनयमन नभएको,

· सामुदाियक िव�ालयको ज�गाको �वािम�व, स�प�� अिभलेख, संर�ण र �यव�थापन नभएको,

· �थानीय पु�तकालय र वाचनालयको संचालन तथा �यव�थापन नभएको,
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· वायु तथा �वनीको �दषुण िनय��ण र िनयमन नभएको,

· �थानीय चरन तथा खक�  िवकास र �यव�थापन नभएको,

· जे� नाग�रक,�लब,िदवा सेवा के��, भेटघाट �थल, अ�य के��को संचालन तथा �यव�थापन नभएको,

· खानपेानी महशुल िनधा�रण र खानपेानी सेवा �यव�थापन नगरेको,

· एक मेगावाटस�मका जलिव�ुत आयोजना स�ब�धी �थानीय�तरको नीित, कानुन, मापद�ड, योजना तजु�मा नगरेको,

· �थानीय तहमा वैक��पक उजा� स�ब�धी नीित, कानून,मापद�ड,योजना तजु�मा नगरेको,

· �थानीय िव�ुत िवतरण �णाली र सेवाको �यव�थापन, संचालन, अनुगमन र िनयमन नभएको,

· �थानीय तहमा वैक��पक उजा� स�ब�धी �िव�ध िवकास र ह�ता�तरण, �मता अिभवृि� र �व��न नगरेको,

· खानपेानी,साना जलिव�ुत आयोजना तथा वैक��पक उजा� स�ब�धी अ�य काय�  नभएको,

· जलाधार,व�यज�तु,खानी तथा खिनज पदाथ�को संर�ण स�ब�धी �थानीय नीित, कानून, मापद�ड तयार नगरेको,

· सामुदाियक भुसंर�ण र सोमा आधा�रत आय आज�न काय��म नभएको,

· खानी तथा खिनज पदाथ�  स�ब�धी सूचता तथा त�या� संकलन नभएको,

· बह�मु�य धातु,प�थर तथा खिनज पदाथ�को संर�णा र स�व��नमा सहयोग नगरेको

· आयुव�िदक, युनानी, आ�ची, होिमयो�या�थक, �ाकृितक िचिक�सा लगायतका पर�परागत �वा��य उपचार सेवाको �यव�थापन नभएको,

· खानपेानी महशुल िनधा�रण र खानपेानी सेवाको �यव�थापन नभएको,

· �थानीय साना सतह तथा भूिमगत �संचाई �णालीको संचालन तथा मम�त स�भार सेवा शु�क िनधा�रण र संकलन स�ब�धी �यव�थापन नभएको,

· वातावरण,पया�वरण तथा जिैवक िविवधता स�ब�धी २६ वटा काम कत��य रहेकोमा कुन ैपिन काया��वयन नभएको,

· �यि�गत घ�नाको �थानीय त�या� स�ब�धी नीित कानून ,मापद�ड, योजना तजु�मा नभएको,

· �ाकृितक �ोतबाट ह�न ेरोय�टी स�ब�धी नीित, कानून,मापद�ड तजु�मा नभएको,

· यातायात �यव�थापन स�ब�धी �थानीय नीित,कानून,मापद�ड, योजना तजु�मा नभएको,

· संघीय तथा �देश कानूनको अ�धनमा रही �थानीय�तरको भु उपयोग नीित,योजना काय��म तजु�मा र काया��वयन नभएको,

· संघीय तथा �देशको मापद�डको अ�धनमा रही �यव��थत व�ती िवकासमा काय��मको तजु�मा र काया��वयन, एक�कृत व�ती िवकासका लािग ज�गाको एक�करण तथा ज�गा िवकास र �यव�थापन नगरेको,

· �थानीय�तरमा अ�यव��थत बसोवास �यव�थापन नभएको,

· संघीय तथा �देश कानूनको अ�धनमा रही �थानीय �े�िभ� इ�टरनटे सेवा, टे�लसे�टर, केवुल तथा तारिविहन टे�लिभजन �सारणको अनुमित, नवीकरण र िनयमन नभएको,

· �थानीय बस,ट�ली बस, ट�ाम ज�ता म�यम �मताका मास ट�ा��जट �णालीको नीित मापद�ड ,योजना काया��वयन नभएको,

राि��य रेल पूवा�धारको उपयोग तथा महानगरीय �े�िभ� शहरी रेल सेवाको संचालन, �यव�थापन, मम�त संभार, सम�वय, साझेदारी र सहकाय�  नभएको

१६.२ िनित तथा काय��म काया��वनः पा�लकाको सभाको अ�धवेशनमा ��तुत गरेका नीित तथा काय��मह� म�ये देहायका काय��मह� काया��वयन भएका छैनन ।
१) सुशासन तथा सं�थागत िवकास तफ�
.गाउँपा�लका �े� िभ�का ल�ध �िति�त तथा िव�त वग�को सूिच तयार ग�र उिनह�बाट आव�यक सहयोग �लने र काय� अनुभव आदान �दान गरी �ा� पृ�पोषणलाई
गाउँपा�लकाको समृि� र बृह�र िवकासमा समािहत काय�
.गाउँपा�लका �े�िभ� स�ारको पह� ँच पुया�उन स�व��धत िनकायह�मा पहल गद� मु�य बजार �े� तथा पाक� मा वाईफाई जोनको शु�वात गन� काय�
.संघीयता तथा िवकास �शासनको अनुभव आदान �दान गन� देश तथा िवदेशका शहरह�संग भािगनी स�व�ध कायम गन� नीित
.गाउँपा�लका िभ�का साव�जिनक ज�गाह�को संर�णका लािग उपय�ु नीित बनाउन �ाथिमकता
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.गाउँपा�लकामा भू-उपयोग नीित सिहतको दीघ�कालीन एिककृत शहरी िवकास योजना तजु�मा गरी काया��वयन

.गाउँपा�लकाको �शासिनक भवन िनमा�ण गन� काय�लाई उ�च �ाथिमकतामा राखी काया��वयन
२) सामा�जक िवकास तफ�
. शारी�रक त�द�ु�तीका लािग योग तथा �यान िशिवर स�ालन गरी आयवु�िदक औषधीह�को उपयोगमा वृि� गन� �यव�था
. सामुदाियक िव�ालयको शैि�क गुण�तर सुधारको लािग काय�िव�ध बनाई िश�क दरब�दी िमलान, िव�ालयह� समायोजन, िश�क ता�लम स�ालनका काय�ह�लाई
िनर�तरता िदई उ�कृ� िव�ालय छनोट ग�र पुर�कृत गन�
. सम� िव�ालयको गुण�तर सुधारका लािग पा�लका र �धाना�यापकसंग काय� स�पादन स�झौता ग�र �धाना�यापक र िव�ालयको काय� स�पादनको मु�या�नका साथै
�धाना�यापक र िव�ालयका िवषयगत िश�कसंग समेत काय�समपादन गन� �यव�था र काय� स�पादन मु�या�नको आधारमा िश�कह�लाई काय�स�पादन सुधारका लािग
अ�तर िव�ालय �थाना�तर गन� नीित अवल�बन
. क�ा ३, ५ र ८ को प�र�ालाई पा�लका �तरीय �पमा स�ालन गन� �यव�था िमलाउद ैर मा�यिमक तहको प�र�ामा उ�कृ� अ� �याउने छा�-छा�ाह�लाई पुर�कारको
�यव�था
. बालमै�ी �थानीय शासनको अवधारणालाई �मशः काया��वयन गद� गाउँपा�लकालाई बालममै�ी पा�लकाको �पमा िवकास गन� आव�यक �यव�था
३) आ�थ�क िवकास तफ� ः
. पा�लका िभ� रहेका कृषकह�को िववरण स�लन गन�का लािग कृषक दता� �यव�थापन काय��म अिभयानको �पमा स�ालन
. कृिष, पशु िवकास, द�ुध उ�पादनकालािग सहकारीको �वध�न र िवकासमा आधुिनक �िवधी माफ� त उ�पादक�व बृि� गन� कृिष सहकारी र कृषक समूहलाई �यावसायीक
ता�लम �दान
. गाउँपा�लकाका मु�य बजार के��मा कृिष उपज स�ालन तथा िबक� क��लाई �यव�थीत ग�रनेछ। �देश सरकारको सहकाय�मा पा�लकाको उपयु�� �थानमा शीत भ�डार
�थापना गन� काय�
. सहकारीह� ऐन, िनयम र िविनयम वमो�जम स�ालन भए-नभएको अनुगमन ग�र उ�कृ� काम गन� सहकारीलाई �ो�साहन

१६.३ बजेट काया��वयनः- �थानीय सभामा��तुत आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को बजेट तथा काय��म काया��वयन ग�रएको ह�नु पद�छ । तर काया�लयले यो वष�को �वीकृत बािष�क
बजेट काय��म म�ये पँूजीगत तफ� का � ३७ लाख ७ हजारको १८ काय��म र चालुतफ� का � ९ लाख ८६ हजारका १९वटा काय��मसमेत � ४६ लाख ९३ हजारका ३७
वटा काय��मह� काया��वयन गरेको दे�खएन। अतः सभाबाट पा�रत वािष�क बजेट तथा काय��म काया��वयन गन� ग�रनु पद�छ।

१७ संगठन र �यव�थापन 

कम�चारी दरब�दी र पदपूत� : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी
समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकातफ�  �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ४४ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा २३ जना
पदपूत� भएको र २१ पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर पन� दे�ख�छ । अत: �र� पदह�
यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाहलाई �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

कम�चारी करार : नीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(३) मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको
लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने र दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर,
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इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� २० पदमा ५८ जना कम�चारीह� करारमा राखी �. १५८६८२००।- खच�
लेखेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� १८ पदमा ४१ जना करार िनयिु� गरी खच� लेखेको िनयम स�मत दे�खएन । अत: गाउंपा�लकाले कानुनमा उ�ेख भएका पदह�मा मा� करारमा
कम�चारी िनयिु� गनु�पद�छ ।

१८ �े�गत बजेट र खच�, ल�य �गित, चौमा�सक खच� र िविवध 

(क) �े�गत बजेट र खच� - �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७/७८ को �े�गत बजेट र खच�को
��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�क िवकास ३४८३९००० ३२०२१०६३ 7.42

२ पूवा�धार िवकास १४०९०२८२६ ९०९४३३३७.९६ 21.07

३ सामा�जक िवकास २२६९६५३३१ २०११२५२३६.२७ 46.6

४ बातावरण तथा िवकास ५८५०००० ५२६५०३७ 1.22

५ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन ६७५६००० ६६१४८०३.३ 1.53

६ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक ११९३१९७७८ ९५४२१६१६.५ 22.11

ज�मा ५३४६३२९३५ ४३१५१७१९४.३ ८०.७१

(ख) ल�य �गित - काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �तरक �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �ज�ा तथा के���य �तरका योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक
�गती िववरण तयार गरेको दे�खएन । बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको ढाँचामा बािष�क �गित तयार नगन� �मुख �शासक�य अ�धकृतला◌�इ �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

काय��म सं�या यो बष� खच� वािष�क �गित ��थती

शू�य �गती २५%स�म �गित ५०% स�म �गित ७५% स�म �गित

११० ५३४६३२९३५ ४ ० ८ १४

(ग) चौमा�सक खच� : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०६४ को िनयम बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक
काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार पँुजीगत तफ�  �.    ४३ करोड ३१ लाख ६७ हजार िनकासा तथा खच�
भएकोमा �थम चौमा�सकमा �. ६ करोड २४ लाख ४८ हजार अथा�त् १४.४१ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �. ७ करोड ५५ लाख ९९ हजार अथा�त् १७.९९ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �. २९ करोड ५१ लाख
२० हजार अथा�त् ६८.१३ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �. २१ करोड ५८ लाख ९४ हजार अथा�त् ४९.८४ �ितशत खच� गरेको दे�खएकोले आषाढमा खच�को चाप बढेको र
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स�तु�लत खच� �यव�थापन नभएको कारण वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� ह�नाले �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक खच�मा स�तुलन कायम ह�ने गरी खच� गरी आषाढमा अ�धक खच�
गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।
(घ) योजना छनौट र काया��वयन : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका योजना छनौट ग�र
�ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क नगर िवकास योजना २०७6÷योजना छनौट र काया��वयन : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना
बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क नगर िवकास योजना २०७७।७८ को अ�ययन गदा� पा�लकाले
�वीकृत गरी स�ालन गरेको अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् :

� १ लाख स�म � १ लाख दे�ख २ लाखस�म � २ लाखदे�ख ५ लाखस�मका � ५लाख दे�ख १० लाखस�मका � १० लाखभ�दा बढीको ज�मा

११३ ६६ ५५ ३८ २० २९२

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �. १  लाख दे�ख मा�थका ज�मा १७९ वटा योजना संचालन गरेकोमा �.१ लाख भ�दा मुिनका मा� ११३ वटा योजनाह� रहेका छन् । �यसैले साना रकमका धेरै योजनाह�
संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भ�र योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट चालु �कृ��का काय�मा बढी खच� भई लागत �भावी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर
पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ .

(ङ) खाना तथा िविवध खच� – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस
�थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.१६९६०००/- खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

१९ आ�तरीक लेखापरी�ण 

�थािनय तह स�ालन ऐन, ०७४ को दफा ७७(२) मा �थािनय तहले आ�थ�क कारोवारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावका�रताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक
लेखापरी�ण गराई आ�त�रक लेखापरी�णबाट दे�खएका �यहोराह� अ��तम लेखापरी�ण शु� ह�न अगाव ैफ�य�ट गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले आ�त�रक लेखापरी�णले औ�याएका वे�जुह� लेखापरी�ण
अव�धस�म पिन फ�य�ट गरेको पाइएन । अत: उ� बे�जुह� तोिकए बमो�जम फ�य�ट गनु�पन� �.

१,४५३,९०२
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भौ नं
िमित

�यहोरा वे�जु

३१।
०७८।
३।३

(क) �स�ाथ� सामुदाियक िवकास के��को नाममा रहेको पे�क� फछ�यौट गदा� िवल भरपाइ पेश नभएको � ७७८८०।

(ख) रकम भु�ानीमा १।५ �ितशत अि�म कर वापतको रकम � १५०२। र ७२०००। को १० �ितशतले ह�ने वहाल कर � ७२००।वकै भौचर पेश नभएकोले असुल गनु� पन� � ८७०२।

३२।
०७८।
३।३

(क) �स�ाथ� सामुदाियक के��लाई िवितय सा�रता काय��म संचालन गन� िमित २०७८।१।२७ र २८ गते � ९९०००।भु�ानी िदएकोमा उ� िदन गाउँपा�लका समेत लक डाउन
भएकोले काय��म नभइ िवल भरपाइ पेश गरी भु�ानी िदएको अिनयिमत दे�खएको �

९९०००।

(ख) होिड�ग वोड� िनमा�ण गन� � २१४८००।भु�ानी गरेकोमा सो वनाइ ह�ता�तरण गरेको �माण पेश नभएको � २१४८००।

३३।
०७८।
३।३

�स�ाथ� सामुदाियक �सकाइ के��लाई क��यूटर फिन�चर लगायतका सामान खरीद गन� � १५३९४२।भु�ानी िदएकोमा उ� सामानह� �पेिशफकेशन अनुसार �ा� भए नभएको एिकन
गन� नसकेको �

१५३९४२।

१८८।
०७७।
११।२

क�तो छ आमा काय��मको वडा�तरीय अिभमुखीकरण काय��म वापत �ी नारायण अया�ललाई � १०५९०।भु�ानी भएकोमा खच�को िवल भरपाइ तथा पु�ी ह�ने कागजात पेश नभएको � १०५९०।

३९७।
०७८।
३।११

नारायण �साद अया�ललाई शशत� चालु तफ� को भौचर नं २५५ वाट कोिभड जो�खम भ�ा भनी वशैाख जेठ र असारको भु�ानी िदइसकेपिछ पुनः समानीकरण तफ� को भौचर नं ५९१ वाट
�ो�साहन �व�प भनी � ३५६३०।भु�ानी भएको दे�खएकोले दोहोरो भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �

३५६३०।

४६८।
०७८।
३।२६

ग�डाकोट �वा��य चौक�लाई � १०००००।भु�ानी भएकोमा सो को िवल भरपाई पेश नभएको � १०००००।

�वा��य चौक�मा काय�रत �स अ हे व �ी �काश अ�धकारीको तलव भ�ा भु�ानी गदा� ८ �ेड वापत काित�क दे�ख फागुन स�म २०६८०।

४०४०२। भु�ानी िदनुपन�मा १३ �ेड वापत � ६११००।भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी भएको � २०६८०।असुल गनु�पन� �

१७६।
०७८।

मातृ तथा नविशशु काय��म वापत �ी कृ�ण थापालाई भु�ानी िदएकोमा पु�ी ह�ने िवल भरपाइ तथा �माण कागजात पेश नभएको � २१६००।
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३।२

२५५।
०७८।
३।२४

कोरोना रोकथाम िनय��णमा अ�प�ितमा खिटने �वा��य कम�ह�लाई मा�सक तलवको ५० �ितशत जो�खम भ�ा उपल�ध गराउने भनी नेपाल सरकारले २०७८।१।१९ दे�ख िनण�य
गरेकोमा ५१ जना �वा��य कम�ह�लाई वशैाख १ गते दे�ख नै जो�खम भ�ा � १६००७४९। भु�ानी गरेकोमा िनण�य अगाव ैनारायण �साद अया�ल लगायत ५१ जनालाई भु�ानी िदएको
जो�खम भ�ा असुल गनु�पन� � ३०१७०८।

३०१७०८।

३१७।
०७८।
३।२

पोषण काय��म िशष�कवाट �ी नारायण �साद अया�ललाई � १०००००।भु�ानी िदएकोमा सो को िवल भरपाइ पेश नभएको � १०००००।

(क) �स अ न मी �ी �सज�ना पोखरेललाई तलव भ�ा भु�ानी गदा� �ेड � ७५२०। का दरले भु�ानी गनु�पन�मा ११२८०। का दरले भु�ानी गरेकोले �३७६०।वढी भु�ानी भएको काित�क
दे�ख पौषस�मको वढी भु�ानी भएको �११२८०।

११२८०।

(ख) �स. अ. न. मी. �सज�ना पोखरेल िमित २०७७।१०।१२ मा यस काया�लयवाट स�वा भइ रेसंुगा नगरपा�लकामा माघ मिहनाको तलव भु�ानी ह�ने गरी रमाना भएकोमा माघ मिहनाको
तलव महँगी भ�ा संचय कोष िवमा लगायतको रकम � ४६२९०।।भौ नं. ५७ िमित २०७७।१०।२८ भु�ानी भएकोले दोहोरो तलव भ�ा असुल गनु�पन� �

४६२९०।

नाइजल िनमा�ण सेवा �ा �ल ले ठे�का वापत दा�खला गन� वाक� � २५१८०० ज�रवाना सिहत दा�खला गनु�पन� २५१८००।

२० अनुगमन तथा बैठक भ�ाः यसमा िन�न �यहोराह� दे�खएका छन् ।

२०.१ अनुगमन भ�ाः काया�लयले िनमा�ण स�प� गरेका लगायत काय�ह�को अनुगमनमा पदा�धकारी तथा कम�चारीह� गएको अव�था �मण खच� िनयमावली, २०६४ अनुसार
दिैनक तथा �मण भ�ा िदइएको ह�नु पद�छ । योजना अनुगमन गरेको अनुगमन भ�ा िदन िम�ने आधार नदे�खएकोमा काया�लयले िविभ� काय��मको अनुगमनमा गएको देखाई
अनुगमन भ�ा � १,५०,४५०।-िदएको दे�खयो । य�तै �कार अ�य काय��ममासमेत अनुगमन भ�ा िदएको भए काया�लयले यिकन ग�र असुल गनु� पद�छ । साथै देहाय
अनुसार अनुगमन भ�ा िदएकोले िनयमस�मत नदे�खएको �

भौ न र िमित भु�ानी पाउनेको नाम िववरण भ�ा � कर बाहेक �

३०-२०७८।३।३० वडा अ�य� वल बहादरु थापासमेत १६
जना

एक दे�ख ६ िदनस�म तरकारी खेती काय��मको अनुगमन ७०००० ५९५००

३००-२०७८।३।
३०

उपा�य� मीना भ�डारीसमेत १५ जना ग�रव पिहचान तथा परीचयप� िवतरण काय��मको अनुगमन
गरेको

१०७००० ९०९५०

ज�मा १७७००० १५०४५०

१५०,४५०

२०.२ ४२ २०७८-३-३० बैठक भ�ाः लु��बनी �देश साव�जिनक खच�को मापद�ड काय�िव�ध र िमत�यियता स�ब�धी िनद�िशका २०७५ को प�र�छेद २ बँूदा १ क मा एकै िनकायका पदा�धकारी तथा १३५,१५०
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कम�चारी मा� ब�ने बैठकमा बैठक भ�ा उपल�ध गराउन निम�ने र बूदाँ न १च मा काय� �कृित अनुसार िमत�यिय ढ�ले �यूनतम स��यामा बैठक बसी काय� स�प� गनु� पन�
�यव�था छ । काया�लयले बैठकको िनण�य �ित र उप�थती समेत संल� नग�र गा पा अ�य� �ी अशोक कुमार थापासमेत १७ जनालाई २ दे�ख १५ वटा स�मको �ित बैठक
� १ हजारका दरले बोलप� तथा दरभाउप�को मुचु�का तथा मू�या�न गरेको उ�ेख ग�र � १,५९,०००।- मा कर कटाइ � १,३५,१५०।-भु�ानी गरेकोले अ� रकम
िनयमस�मत नदे�खएको �

२०.३ भ�ामा करः आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार पटके भ�ामा १५ �ितशत कर कटाउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले देहायका कम�चारीह�लाई पटके भ�ा िवतरण
गरेकोमा कर कटाएको दे�खएन अतः उ� भ�ामा कर कटाउनु पन� दे�खएको �

भौ न र िमित भु�ानी पाउनेको नाम िववरण भ�ा � कर �

२९-२०७८।३।
२५

एम आई एस अपरेटर धाम बहादरु
ढ�गा

सामा�जक सुर�ा तथा �यि�गत घटना दता� स�ब��ध काम एक सय िदनको �ित िदन
� ५ सयले

५०००० ७५००

ऐ िफ�ड सहायक िविनता �वाली ५२००० ७८००

२४६-२०७८।३।
२४

�ृजना थापा ख�ीसमेत ७ जना जे� नाग�रक तथा ल�िगक अ�पसं�यककव त�या� संकलन � ५ सय �ितिदनले
१० िदन

३५००० ५२५०

ज�मा २०५५०

२०,५५०

२०.४ २५२ २०७८-३-२५ अिभमु�खकरण र �िश�णः अथ� म��ालय�ारा जारी काय��म स�चालन िनद�िशका अनुसार �थानीय तहमा अिभमुखीकरण काय��ममा �िश�ण गदा� काया�लयका कम�चारी
भए काय�प�को � ७ सय मा� िदनुपन� र ��तुतीकरणको िदन निम�ने �यव�था छ । �देश सरकार�ारा जारी खच� िमत�यियता स�ब�धी काय�िव�धमा समेत सोही �यहोरा
उ�ेख छ । काया�लयले सामा�जक सुर�ा तथा �यि�गत घटना दता� िशिवर स�ब�धी अिभमु�खकरण काय��ममा �िश�ण �ितक�ा काय�प�को � ७ सयका दरले भ�ा
िदनुपन�मा �वचनसमेतको � १ हजार ५ सयका दरले िदएकोले देहाय अनुसार बढी भु�ानी गरेको रकम असुल गनु�पन� दे�खएको �

१६,३२०
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�स न कम�चारीको नाम क�ा सं�या बढी दर ज�मा � कर � खुद बढी �

१ �ी नवराज िघिमरे ४ ८०० ३२०० ४८० २७२०

२ �ी सुरेश खनाल ७ ८०० ५६०० ८४० ४७६०

३ �ी धाम ब ढ�गा ७ ८०० ५६०० ८४० ४७६०

४ �ी ज� ब सतु�गी १ ८०० ८०० १२० ६८०

५ �ी �म ब गाहा १ ८०० ८०० १२० ६८०

६ �ी पूिण�मा िघिमरे १ ८०० ८०० १२० ६८०

७ �ी माया ट�डन १ ८०० ८०० १२० ६८०

८ �ी तेजे�� थापा १ ८०० ८०० १२० ६८०

९ �ी य�ु ब राना १ ८०० ८०० १२० ६८०

ज�मा २४ ८०० १९२०० २८८० १६३२०

२१ पे�क� बांक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा ७४ मा साव�जिनक िनकायले कुनै �योजनको लािग िदइएको पे�क� सो �योजन स�प� भएको िमितले १५ िदन िभ� र साव�जिनक ख�रद िनयमावली
२०६४ को िनयम ११३ अनुसार िनमा�ण �यवसायीलाई ख�रद स�झौता बमो�जम िदएको मोिवलाइजेसन पे�क� ��येक रिनङ िवलबाट क�ा गनु�पन� �यव�था छ।पा�लकाले िन�नानुसार कामको लािग पे��क िदइएकोमा
आ�थ�क वष�को अ��य स�म फ�य�ट ह�न नसक� बांक� रहेको पे�क� फ�य�ट ह�नुपन� �

७८९,०००
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पे�क� �लने �यि�को नाम �योजन �याद ननाघेको पे�क� रकम �याद नाघेको पे�क� रकम

नवराज िघिमरे सीप िवकास ता�लम ० १५९०००

नवराज िघिमरे डोजर अपरटर काय��म ० ३०००००

िभमसेन थापा िवमा तथा निवकरण ३००००

प�थ कृ�ण जेभी �वा��य चौक� िनमा�ण ५४७०००

अजु�न सु�मा ए�ड सृ�ी िनमा�ण जेभी भलायचौर खानेपानी योजना ९००००० ०

अजु�न सु�मा ए�ड सृ�ी िनमा�ण जेभी बोटपुछार सुपालेघाट �ल�ट खानेपानी योजना ७००००० ०

इ�वरी मा.िव. �ािव�धक िश�ा ० ३०००००

ज�मा २१४७००० ७८९०००

२२ भलाया चौर �ल�ट खानेपानी योजना ठे न ४-२०७६।७७

२२.१ िनमा�ण काय� : ठे�का नं. ४।०७६।७७ भलायचौर �ल�ट खानेपानी योजना िनमा�ण काय�को मू�य अिभबृि� कर समेतको लागत अनुमान �. ९६९६९२८।६४ को कवोल
अंक �. ५३११४८०।२५ मा िनमा�ण �यवसायी गु�मेली क�ट��सन ए�ड स�लायस�संग २०७७।६।३० मा काम स�प� गन� गरी २०७६।१२।२ मा स�झौता भएकोमा
उ�े�खत िमितमा काम स�प� भई �. ५१४९५९६।४५ भु�ानी भएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् : 

२२.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १११ मा बोलप�बाट ह�ने ख�रदमा स�झौता काया��वयनको अव�था अनुसार देहायका �कृया पालना गनु�पन� �यव�था
भएकोमा पालना भएको दे�खएन । यसमा सुधार गनु�पद�छ ।
(क) पो� िबड क��े�स गरेको छैन ।
( ख) स�झौता काया��वयनको काय�योजना र काय�ता�लका पेश नगरेको ।
(ग) �गित अनुगमन नगरेको ।
(घ) िनमा�ण काय��थल सु�पने गरेको छैन ।
(ङ ) काया��वयन स�ब��धत कागजात �सल�सलाब� र �यव��थत राखेको छैन ।
(च) बजेट र क�ट एकाउ�टी�, िव�ीय �यव�थापन
(छ) संझौता काया��वयनको आव�धक �ितवेदन

२२.३

२२.४ िबमा: साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ अनुसार �. १० लाख भ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�वको अव�धमा भएको हानी
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नो�सानी समेत बेहोन� गरी िबमा गनु�पन� �यव�था छ । उ� िवमाको �याद काय�स�प� गनु�पन� िमितले �ुटी स�याउने अव�ध २०७८।३।२० स�म ह�नुपन�मा २०७७।३।२०
स�मको मा� भएकोले १ वष� घटी अव�धको िबमा गरेको दे�ख�छ । अत: िनयमले तोके अनुसार िबमा गरी िवमा गरी जो�खम �यूिनकरण ग�रनु पद�छ ।

२२.५ गुण�तर परी�ण : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामानह� स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक
�पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले लागत अनुमान बनाउंदा नै िनमा�ण साम�ीह�को गुण�तर
प�र�णको �ोिभजन रा�नुपन�मा राखेको छैन । सो �ोिभजन नराखेको कारण िनमा�ण भएका संरचना गुण�तर भए नभएको एिकन गन� सिकएन । अत: लागत अनुमान बनाउंदा
गुण�तर सुिन��चत गन�को लािग गुण�तर परी�णको �ोिभजन राखी परी�ाण गनु� पद�छ ।

२२.६ काय� स�प� �ितवेदन : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५(२) मा ख�रद संझौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध
समा� भएपिछ साव�जिनक िनकायका �मुखले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इङ िडजाइन वा �पे�सिफकेसन बमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट जांचबुझ
गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गराउनु पन� �यव�था भएकोमा तयार गराएको दे�खएन । उ� िनमा�ण काय� २०७७।६।३० मा स�प� भएकोमा उ� �ितवेदन तयार गरेको
छैन । अत: यसमा सुधार गनु� पद�छ ।

२३ ५।०७६।७७ बोटेपुछार �ल�ट खानेपानी योजना िनमा�ण काय�

२३.१ िनमा�ण काय� : ठे�का नं. ५।०७६।७७ बोटेपुछार �ल�ट खानेपानी योजना िनमा�ण काय�को मू�य अिभबृि� कर समेतको लागत अनुमान �. ९६९८०३०।०७ को कवोल अंक
�. ७८६९२१८।७० मा िनमा�ण �यवसायीसंग २०७७।३।२० मा काम स�प� गन� गरी २०७६।१२।२ मा स�झौता भएकोमा उ�े�खत िमितमा काम स�प� भई �.

७६७८६४२।५९। भु�ानी भएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् : 

२३.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १११ मा बोलप�बाट ह�ने ख�रदमा स�झौता काया��वयनको अव�था अनुसार देहायका �कृया पालना गनु�पन� �यव�था
भएकोमा पालना भएको दे�खएन । यसमा सुधार गनु�पद�छ ।
(क) पो� िबड क��े�स गरेको छैन ।
( ख) स�झौता काया��वयनको काय�योजना र काय�ता�लका पेश नगरेको ।
(ग) �गित अनुगमन नगरेको ।
(घ) िनमा�ण काय��थल सु�पने गरेको छैन ।
(ङ ) काया��वयन स�ब��धत कागजात �सल�सलाब� र �यव��थत राखेको छैन ।
(च) बजेट र क�ट एकाउ�टी�, िव�ीय �यव�थापन
(छ) संझौता काया��वयनको आव�धक �ितवेदन

२३.३ गुण�तर परी�ण : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामानह� स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक
�पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले लागत अनुमान बनाउंदा नै िनमा�ण साम�ीह�को गुण�तर
प�र�णको �ोिभजन रा�नुपन�मा राखेको छैन । सो �ोिभजन नराखेको कारण िनमा�ण भएका संरचना गुण�तर भए नभएको एिकन गन� सिकएन । अत: लागत अनुमान बनाउंदा
गुण�तर सुिन��चत गन�को लािग गुण�तर परी�णको �ोिभजन राखी परी�ाण गनु� पद�छ ।
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२३.४ काय� स�प� �ितवेदन : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५(२) मा ख�रद संझौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध
समा� भएपिछ साव�जिनक िनकायका �मुखले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इङ िडजाइन वा �पे�सिफकेसन बमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट जांचबुझ
गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गराउनु पन� �यव�था भएकोमा तयार गराएको दे�खएन । उ� िनमा�ण काय� २०७७।६।३० मा स�प� भएकोमा उ� �ितवेदन तयार गरेको
छैन । अत: यसमा सुधार गनु� पद�छ ।

२४ ठे�का नं ८।०७६।७७ गौडाकोट मजुवा सडक

२४.१ िनमा�ण काय� : ठे�का नं. ८।०७६।७७ गौडाकोट मजुवा सडक िनमा�ण काय�को मू�य अिभबृि� कर समेतको लागत अनुमान �. ८७२८९६३।२७ को कवोल अंक �.

३९१२५६५।४३ मा िनमा�ण �यवसायी सूय�दय क��ट��सनसंग २०७७।३।२० मा काम स�प� गन� गरी २०७६।१२।१ मा स�झौता भएकोमा उ� ठे�काको �याद २०७७।
६।३० स�म काय� स�प� भएकोमा २०७७।६।२५ मा काम स�प� भई भु�ानी भएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् :

२४.२ ख�रदमा स�झौता काया��वयनको अव�था : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १११ मा बोलप�बाट ह�ने ख�रदमा स�झौता काया��वयनको अव�था अनुसार
देहायका �कृया पालना गनु�पन� �यव�था भएकोमा पालना भएको दे�खएन । यसमा सुधार गनु�पद�छ ।
(क) पो� िबड क��े�स गरेको छैन ।
( ख) स�झौता काया��वयनको काय�योजना र काय�ता�लका पेश नगरेको ।
(ग) �गित अनुगमन नगरेको ।

(घ) िनमा�ण काय��थल सु�पने गरेको छैन ।
(ङ ) काया��वयन स�ब��धत कागजात �सल�सलाब� र �यव��थत राखेको छैन ।
(च) बजेट र क�ट एकाउ�टी�, िव�ीय �यव�थापन
(छ) संझौता काया��वयनको आव�धक �ितवेदन

२४.३ �याद थपको िनवेदन : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० मा स�झौताको अव�धिभ� काम स�प� गन� नसिकने भएमा िनमा�ण �यवसायीले कारण खुलाई
ख�रद स�झौताको �याद सिकनु क��तमा २१ िदन अगाव ैअव�ध थपको लािग िनवेदन िदनुपन�मा �यव�था छ । िनमा�ण �यवसायीले काय� स�प� गनु�पन� िमित २०७७।३।२०
भ�दा २१ िदन पिहले २०७७।२।३० मा िनवेदन िदनु पन�मा २०७७।३।१६ मा १६ िदन िढलो गरी िनवेदन िदएको दे�ख�छ । अत: �याद िभ� िनिवेदन निदने िनमा�ण
�यवसायीलाई हजा�ना लगाउनु पद�छ । 

२४.४ िबमा: साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ अनुसार �. १० लाख भ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�वको अव�धमा भएको हानी
नो�सानी समेत बेहोन� गरी िबमा गनु�पन� �यव�था छ । उ� िवमाको �याद काय�स�प� गनु�पन� िमितले �ुटी स�याउने अव�ध २०७८।६।३० स�म ह�नुपन�मा २०७८।२।३०
स�मको मा� भएकोले ४ मिहना घटी अव�धको िबमा गरेको दे�ख�छ । अत: िनयमले तोके अनुसार पूरै अव�धको िबमा गरी िवमा गरी जो�खम �यूिनकरण ग�रनु पद�छ ।

२४.५ काय� स�प� �ितवेदन : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५(२) मा ख�रद संझौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध
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समा� भएपिछ साव�जिनक िनकायका �मुखले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इङ िडजाइन वा �पे�सिफकेसन बमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट जांचबुझ
गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गराउनु पन� �यव�था भएकोमा तयार गराएको दे�खएन । उ� िनमा�ण काय� २०७७।६।३० मा स�प� भएकोमा उ� �ितवेदन तयार गरेको
छैन । अत: यसमा सुधार गनु� पद�छ ।

२५ ठे�का नं ४।०७५।७६ अवा��दी खानेपानी योजना

२५.१ िनमा�ण काय� : ठे�का नं. ८।०७६।७७ अवा�ङदी गैरा �ल�ट खानेपानी योजना िनमा�ण काय�को मू�य अिभबृि� कर समेतको लागत अनुमान �. ९००१८९३।६९ को कवोल
अंक �. ८८४४१०२।४० मा िनमा�ण �यवसायी �� ��खा क�ट��सन ए�ड स�लायस�संग २०७७।१।३१ मा काम स�प� गन� गरी २०७६।२।३० मा स�झौता भएकोमा उ�
ठे�काको �याद २०७७।६।३० स�म काय� स�प� भएकोमा २०७७।६।२८मा काम स�प� भई भु�ानी भएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् : 

२५.२ ख�रदमा स�झौता काया��वयनको अव�था : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १११ मा बोलप�बाट ह�ने ख�रदमा स�झौता काया��वयनको अव�था अनुसार
देहायका �कृया पालना गनु�पन� �यव�था भएकोमा पालना भएको दे�खएन । यसमा सुधार गनु�पद�छ ।
(क) पो� िबड क��े�स गरेको छैन ।
( ख) स�झौता काया��वयनको काय�योजना र काय�ता�लका पेश नगरेको ।
(ग) �गित अनुगमन नगरेको ।
(घ) िनमा�ण काय��थल सु�पने गरेको छैन ।
(ङ ) काया��वयन स�ब��धत कागजात �सल�सलाब� र �यव��थत राखेको छैन ।
(च) बजेट र क�ट एकाउ�टी�, िव�ीय �यव�थापन
(छ) संझौता काया��वयनको आव�धक �ितवेदन

२५.३ काय� स�प� �ितवेदन : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५(२) मा ख�रद संझौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध
समा� भएपिछ साव�जिनक िनकायका �मुखले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इङ िडजाइन वा �पे�सिफकेसन बमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट जांचबुझ
गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गराउनु पन� �यव�था भएकोमा तयार गराएको दे�खएन । काया�लयले उ� �ितवेदन तयार गराई िनयमको पालना गनु� पद�छ ।

२५.४ िबमा: साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ अनुसार �. १० लाख भ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�वको अव�धमा भएको हानी
नो�सानी समेत बेहोन� गरी िबमा गनु�पन� �यव�था छ । उ� िवमाको �याद काय�स�प� गनु�पन� िमितले �ुटी स�याउने अव�ध २०७८।६।३० स�म ह�नुपन�मा २०७८।२।३०
स�मको मा� भएकोले ४ मिहना घटी अव�धको िबमा गरेको दे�ख�छ । अत: िनयमले तोके अनुसार पूरै अव�धको िबमा गरी िवमा गरी जो�खम �यूिनकरण ग�रनु पद�छ ।

२६ ठे�का नं. २।०७५।७६ खहरे खानेपानी योजना

२६.१ िनमा�ण काय� : ठे�का नं. २।०७५।७६ खहरे खानेपानी योजना िनमा�ण काय�को मू�य अिभबृि� कर समेतको लागत अनुमान �. ८७०६८३८।७४ को कवोल अंक �.

७६१७८०२।०७ मा िनमा�ण �यवसायी �� रेशु�ा क��ट��सन क�पनीसंग २०७७।१।३१ मा काम स�प� गन� गरी २०७६।२।२४ मा स�झौता भएकोमा २०७७।६।३०
स�म �याद थप भई २०७७।६।१५ मा काय� स�प� भएकोमा अ��तम िबलबाट �. २५३८४७४।९४ भु�ानी भएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् : 
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२६.२ काय� स�पादन जमानत : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११० मा स�झौता गन� बोलप� दाताले ऐनको दफा २७ (४) बमो�जम �ुिट स�याउने दािय�वको
अव�ध भ�दा क�तीमा एक मिहना बढी अवधीको काय�स�पादन जमानत पेश गनु�पन� �यव�था छ । उ� ठे�काको काय� स�पादन जमानतको �याद २०७८।९।३० स�म
भएकोमा �याद थप भई २०७८।१२।१ मा काय� स�प� भएकोमा २०७९।१।१ स�म �याद थप गनु�पन�मा ३ मिहना घटी दे�खयो । यसरी काय�स�पादन जमानत �ुटी स�याउने
दािय�वको अव�ध िभ� ह�न स�ने �ुटी स�याउने काय�मा जो�खम ह�ने भएकोले स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट िनयम बमो�जम काय�स�पादन जमानत पेश गनु�पद�छ ।

२६.३ िबमा: साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ अनुसार �. १० लाख भ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�वको अव�धमा भएको हानी
नो�सानी समेत बेहोन� गरी िबमा गनु�पन� �यव�था छ । उ� िवमाको �याद काय�स�प� गनु�पन� िमितले �ुटी स�याउने अव�ध २०७८।७।१५ स�म ह�नुपन�मा २०७७।२।२५
स�मको मा� भएकोले १ ७ मिहना घटी अव�धको िबमा गरेको दे�ख�छ । अत: िनयमले तोके अनुसार िबमा गरी िवमा गरी जो�खम �यूिनकरण ग�रनु पद�छ ।

२६.४ गुण�तर परी�ण : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामानह� स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक
�पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले लागत अनुमान बनाउंदा नै िनमा�ण साम�ीह�को गुण�तर
प�र�णको �ोिभजन रा�नुपन�मा राखेको छैन । सो �ोिभजन नराखेको कारण िनमा�ण भएका संरचना गुण�तर भए नभएको एिकन गन� सिकएन । अत: लागत अनुमान बनाउंदा
गुण�तर सुिन��चत गन�को लािग गुण�तर परी�णको �ोिभजन राखी परी�ाण गनु� पद�छ ।

२६.५ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १११ मा बोलप�बाट ह�ने ख�रदमा स�झौता काया��वयनको अव�था अनुसार देहायका �कृया पालना गनु�पन� �यव�था
भएकोमा पालना भएको दे�खएन । यसमा सुधार गनु�पद�छ ।
(क) पो� िबड क��े�स गरेको छैन ।
( ख) स�झौता काया��वयनको काय�योजना र काय�ता�लका पेश नगरेको ।
(ग) �गित अनुगमन नगरेको ।
(घ) िनमा�ण काय��थल सु�पने गरेको छैन ।
(ङ ) काया��वयन स�ब��धत कागजात �सल�सलाब� र �यव��थत राखेको छैन ।
(च) बजेट र क�ट एकाउ�टी�, िव�ीय �यव�थापन
(छ) संझौता काया��वयनको आव�धक �ितवेदन

२६.६ काय� स�प� �ितवेदन : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५(२) मा ख�रद संझौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध
समा� भएपिछ साव�जिनक िनकायका �मुखले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इङ िडजाइन वा �पे�सिफकेसन बमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट जांचबुझ
गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गराउनु पन� �यव�था भएकोमा तयार गराएको दे�खएन । काया�लयले उ� �ितवेदन तयार गराई िनयमको पालना गनु� पद�छ ।

२७ पदम बहादरु मा िव भवन िनमा�ण ठे न ८-२०७७।७८ गजल �स साइन जे भीः

२७.१ ४३ २०७८-३-३० िनमा�ण काय�ः काया�लयले मु अ करसमेत लागत अनुमान � ५१,२०,३८२।६७ भएको पदम बहादरु मा िव भवन िनमा�णकालागी िनमा�ण �यवसायी गजल �स साईन जेभीको मु
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अ कर सिहतको कबोल अंक � ३५,७७,२९७।३३ �वीकृत गरी िमित २०७८।३।२५ मा काय� स�प� गन� गरी २०७७।१०।२८ मा ठे�का स�झौता गरेको दे�खयो । उ�
िनमा�ण काय�कालागी यो वष� दो�ो चालु वीलस�मको मु अ करसमेत � १९,३२,१४७/८३ भु�ानी गरेकोमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

२७.२ ख�रदमा स�झौता काया��वयनको अव�थाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १११ अनुसार साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� देहायका
काय�ह� गनु� पन� �यव�था रहेकोमा उि��खत काय�ह� गरेको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।
क) ख�रद स�झौता भएपिछ स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीसंग आव�यकतानुसार पो� िबड क��े�स गनु� पन�
ख) स�झौता काया��वयनको काय�योजना र काय�ता�लका तयार गन�
ग) स�झौता �शासन काय� योजना अनुसार ख�रद स�झौताकौ काय� योजनाको �गित अनुगमन, गुण�तर प�को िनरी�ण र परी�ण गन�
घ) िनमा�ण �यवसायीलाई िनमा�ण काय��थल सु�पने काय�
ङ) बजेट र लागत लेखा (क�ट एकाउ�टी�) को प� लगायत स�झौता काया��वयनको िव�ीय �यव�थापन प�को �यव�थापन गन�
च) स�झौता काया��वयनको आव�धक �ितेदन एक तहमाथीको अ�धकारी सम� पेश गन�

२७.३ िनमा�ण काय�को अव�ध थपः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जमको काम �य�तो स�झौताको अव�धिभ� पूरा गन�
नसिकने भएमा स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले �याद सिकनु क�तीमा २१ िदन अगाव ैअव�ध थपकोलागी िनवेदन गनु� पन� र स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले स�झौता
बमो�जमको काम समय मै स�प� गन� भरम�दरु �यास गरेको नगरेको, िनमा�ण �यवसायीलाई स�झौता बमो�जम उपल�ध उपल�ध गराउनु पन� कुरा उपल�ध गराए नगराएको वा
काया�लयको कारणबाट काममा िढलाई भए नभएको वा काबु बािहरको प�र��थितको कारणबाट काममा िढलाई भए नभएको यिकन ग�र अव�ध थप गन� सिकने �यव�था छ ।
उ� िनमा�ण काय�को शु� काय�स�प� गनु�पन� अव�ध २०७८।३।२५ स�म रहेकोमा �यवसायीको २०७८।३।४ को अव�ध थप मागको िनवेदन अनुसार काया�लयले २ मिहना
ढीला ग�र २०७८।५।२७ को िनण�यले २०७८।११।३०स�म अव�ध थप गरेको दे�खयो । तर �यवसायीले �याद थप गदा� स�प� काम तथा बाँक� काय�को �ािव�धक �ितवेदन,

�गित �ितवेदन तयार नगरेको र अव�ध थप माग गदा� काय� योजना तथा काय� ता�लका तयार नगरेकोले वयवसायीले िनमा�ण काय�स�प� गन� भरम�दरु �यास गरेको भ�े
पु��ाई ंह�ने दे�खएन । अत यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

२७.४ िबमाः साज�िनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ को उपिनयम १ को ख�ड (ङ) उपख�ड २ अनुसार िनमा�ण काय�को िवमा गराउँदा �ुटी स�याउने दािय�वको
अव�ध �ार�भ ह�नु अिघ उ�प� भएको कुनै कारणबाट �ुिट स�याउने दािय�वको अव�धमा भएको हानी नो�सानीसमेत बेहोन� ग�र िवमा गराउनु पन� �यव�था छ । उि��खत
िनमा�ण काय�को िनमा�ण स�प� गनु�पन� शु� अव�ध २०७८।३।२५ रहेकोमा उ� समयमा काय� स�प� नभएकोले २०७८।९।२९ स�म थप गरेकोले िवमाको अव�ध �ुिट
स�याउने अव�ध २०७९।९।२९ स�म रहेको ह�नु पन�मा िबमा नै गराएको दे�खएन । स�झौताको दफा १३ मा िनमा�ण काय�को िवमा गराउनु पन� �यव�था रहेको र िव ओ �यूमा
समेत � ३० हजार िवमा शु�कको लागी बजेट �यव�था रहेकोमा बीमा गराएको छैन र िवमा रकम भु�ानी िदएको पिन छैन। अतः ठे�का स�झौता तथा िनयमावली अनुसार
िनमा�ण काय�को िबमा गराई जो�खम �यूिनकरण ग�रनु पद�छ । 

२८ अमर अवा�थोक �वा��य चौक� भवन िनमा�ण ठे न ६-२०७७।७८ प�त �ीकृ�ण जे भी

२८.१ १९ २०७८-३-२२ िनमा�ण काय�ः काया�लयले मु अ करसमेत लागत अनुमान � १९९,१४,९३८।५७ भएको अमर अवा�थोक �वा��य चौक� भवन िनमा�णकालागी िनमा�ण �यवसायी प�त �ीकृ�ण
जेभीको मु अ कर सिहतको कबोल अंक � १२८,७६,०४८।९३ �वीकृत गरी िमित २०७८।३।३० मा काय� स�प� गन� गरी २०७७।९।६ मा ठे�का स�झौता गरेको दे�खयो
। उ� िनमा�ण काय�कालागी यो वष� दो�ो चालु वीलस�मको मु अ करसमेत � ६३,३१,८४२/७१ भु�ानी गरेकोमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।
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२८.२ ख�रदमा स�झौता काया��वयनको अव�थाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १११ अनुसार साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� देहायका
काय�ह� गनु� पन� �यव�था रहेकोमा उि��खत काय�ह� गरेको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।
क) ख�रद स�झौता भएपिछ स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीसंग आव�यकतानुसार पो� िबड क��े�स गनु� पन�
ख) स�झौता काया��वयनको काय�योजना र काय�ता�लका तयार गन�
ग) स�झौता �शासन काय� योजना अनुसार ख�रद स�झौताकौ काय� योजनाको �गित अनुगमन, गुण�तर प�को िनरी�ण र परी�ण गन�
घ) िनमा�ण �यवसायीलाई िनमा�ण काय��थल सु�पने काय�
ङ) बजेट र लागत लेखा (क�ट एकाउ�टी�) को प� लगायत स�झौता काया��वयनको िव�ीय �यव�थापन प�को �यव�थापन गन�
च) स�झौता काया��वयनको आव�धक �ितेदन एक तहमाथीको अ�धकारी सम� पेश गन�

२८.३ िनमा�ण काय�को अव�ध थपः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जमको काम �य�तो स�झौताको अव�धिभ� पूरा गन�
नसिकने भएमा स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले �याद सिकनु क�तीमा २१ िदन अगाव ैअव�ध थपकोलागी िनवेदन गनु� पन� र स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले स�झौता
बमो�जमको काम समय मै स�प� गन� भरम�दरु �यास गरेको नगरेको, िनमा�ण �यवसायीलाई स�झौता बमो�जम उपल�ध उपल�ध गराउनु पन� कुरा उपल�ध गराए नगराएको वा
काया�लयको कारणबाट काममा िढलाई भए नभएको वा काबु बािहरको प�र��थितको कारणबाट काममा िढलाई भए नभएको यिकन ग�र अव�ध थप गन� सिकने �यव�था छ ।
उ� िनमा�ण काय�को शु� काय�स�प� गनु�पन� अव�ध २०७८।३।३० स�म रहेकोमा �यवसायीको िनयमावलीमा तोिकए भ�दा ६ िदन िढला गरी २०७८।३।१४ को अव�ध थप
मागको िनवेदन अनुसार काया�लयले २ मिहना भ�दा बढी ढीला ग�र २०७८।५।२७ को िनण�यले २०७८।९।३०स�म अव�ध थप गरेको दे�खयो । तर �यवसायीले �याद थप
गदा� स�प� काम तथा बाँक� काय�को �ािव�धक �ितवेदन, �गित �ितवेदन तयार नगरेको र अव�ध थप माग गदा� काय� योजना तथा काय� ता�लका तयार नगरेकोले वयवसायीले
िनमा�ण काय�स�प� गन� भरम�दरु �यास गरेको भ�े पु��ाई ंह�ने दे�खएन । अत यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

२८.४ �ोत सुिन��चत एवं पूव� �वीकृतीः काया�लयले ठुला र बह�विष�य योजनाह� स�ब��धत अथ� म��ालयबाट �ोत सुिन��चत गरेर योजना काया��वयन ग�रएको ह�नु पद�छ ।
काया�लयले मु अ कर र क��ट�जे�सीसमेत लागत अनुमान � १,९९,१४,९३८।५७ भएको �वा��य चौक� भवन िनमा�णकालागी २०७८।३।३० (७ मिहना) मा स�प� गन�
ग�र २०७७।९।२६ मा ठे�का स�झौता गरेको दे�खयो । तर यस अनुसारको भवन िनमा�ण काय� स�झौतामा तोिकएको समय ७ मिहनामा स�प� ह�न नस�ने भएतापिन �ोत
सुिन�चत नग�र ठे�का लगाएकोले २०७८।५।२१ मा अथ� म��ालय सहमती प�चात मा� काया�लयले २०७८।९।३० स�म अव�ध थप गरेको दे�खयो । अतः ठुला िनमा�ण
काय�को �ोत सुिन��चत भए प�चातमा� िनमा�ण काय� काया��वयन ग�रनु पद�छ ।

२९ प�� शैयाको अ�पताल िनमा�ण ठे न १७- २०७७।७८ िव को ई अजु�न �यू �लजा जे भी

२९.१ ४५ २०७८-३-३० िनमा�ण काय�ः काया�लयले मु अ करसमेत लागत अनुमान � १७,४२,८७,१७७।- भएको १५ शैयाको अ�पताल भवन िनमा�णकालागी िनमा�ण �यवसायी िवकोई अजु�न �यू
�लजा जे भीको मु अ कर सिहतको कबोल अंक � १२,४२,८७,१७७।१६ �वीकृत गरी िमित २०८०।३।३१ मा काय� स�प� गन� गरी २०७८।३।२५ मा ठे�का स�झौता
गरेको दे�खयो । उ� िनमा�ण काय�का लागी यो वष� मोिवलाईजेशन पे�क� � १,२८,६६,०००/- भु�ानी गरेकोमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

२९.२ ख�रदमा स�झौता काया��वयनको अव�थाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १११ अनुसार साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� देहायका
काय�ह� गनु� पन� �यव�था रहेकोमा उि��खत काय�ह� गरेको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।
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क) ख�रद स�झौता भएपिछ स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीसंग आव�यकतानुसार पो� िबड क��े�स गनु� पन�
ख) स�झौता काया��वयनको काय�योजना र काय�ता�लका तयार गन�
ग) स�झौता �शासन काय� योजना अनुसार ख�रद स�झौताकौ काय� योजनाको �गित अनुगमन, गुण�तर प�को िनरी�ण र परी�ण गन�
घ) िनमा�ण �यवसायीलाई िनमा�ण काय��थल सु�पने काय�
ङ) बजेट र लागत लेखा (क�ट एकाउ�टी�) को प� लगायत स�झौता काया��वयनको िव�ीय �यव�थापन प�को �यव�थापन गन�
च) स�झौता काया��वयनको आव�धक �ितेदन एक तहमाथीको अ�धकारी सम� पेश गन�

२९.३ �ोत सुिन��चत एवं पूव� �वीकृतीः काया�लयले ठुला र बह�विष�य योजनाह� स�ब��धत अथ� म��ालयबाट �ोत सुिन��चत गरेर योजना काया��वयन ग�रएको ह�नु पद�छ ।
काया�लयले मु अ कर र क��ट�जे�सीसमेत लागत अनुमान � १७,४२,८७,१७७।- भएको १५ शैयाको अ�पताल भवन िनमा�णकालागी २०८०।३।३१ मा स�प� गन� ग�र
२०७८।३।३० मा ठे�का स�झौता गरेको दे�खयो । उ� िनमा�ण काय�को अथ� म��ालयबाट पूव� सहमती एवं �ोत सुिन��चत तथा आयोजना ब�कमा समावेश गरेको दे�खएन ।
अतः ठुला िनमा�ण काय�को �ोत सुिन��चत भए प�चातमा� िनमा�ण काय� काया��वयन ग�रनु पद�छ ।

३० ४५ २०७८-३-३० परामश� सेवा ख�रदको मु अ कर 
मू�य अिभबृि� कर िनयमावली, २०५३ अनुसार ठे�का स�झौता अनुसार मु�य अिभबृि� कर भु�ानीमा मु अ कर करको ३० �ितशत क�ी ग�र स�ब��धत राज�व खातामा दा�खला गनु� पन� �यव�था छ । एिककृत
�वा��य पूवा�धार िवकास काय��म अ�तरगत १५ शैयाको अ�पतालको िड पी आर तयार गरेको परामश� सेवा खच� परामश�दाता इग�स सोलुसन �ा �ललाई मु अ कर समेत � १७,५४,३२५।- भु�ानी गदा� मु अ कर �
२,०१,८२५।- को ३० �ितशत ह�ने � ६०,४४७।५० क�ी गरेको नदे�खएकोले असुल गरी स�ब��धत राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� � 

६०,४४७.५

३१ ठे�का नं. ९।०७७।७८ ख�या�� बा�े मोटरबाटो �तरो�ित गन� काय�

३१.१ िनमा�ण काय� : ठे�का नं. ९।०७७।७८ ख�या�� बा�े मोटरबाटो �तरो�ित गन� काय�को मू�य अिभबृि� कर समेतको लागत अनुमान �. ९७०५४७४।०४ को कवोल अंक
�. ४१२७८९९।१६ मा िनमा�ण �यवसायी केिड क�ट��सन �.�ल. संग २०७८।३।२५ मा काम स�प� गन� गरी २०७७।११।९ मा स�झौता भएकोमा २०७८।९।३० स�म
�याद थप भई ते�ो रिनङ िवलस�म �. ३३५६२४०।८१ भु�ानी भएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् :

३१.२ ख�रदमा स�झौता काया��वयनको अव�था: साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १११ मा बोलप�बाट ह�ने ख�रदमा स�झौता काया��वयनको अव�था अनुसार
देहायका �कृया पालना गनु�पन� �यव�था भएकोमा पालना भएको दे�खएन । यसमा सुधार गनु�पद�छ ।
(क) पो� िबड क��े�स गरेको छैन ।
( ख) स�झौता काया��वयनको काय�योजना र काय�ता�लका पेश नगरेको ।
(ग) �गित अनुगमन नगरेको ।
(घ) िनमा�ण काय��थल सु�पने गरेको छैन ।
(ङ ) काया��वयन स�ब��धत कागजात �सल�सलाब� र �यव��थत राखेको छैन ।
(च) बजेट र क�ट एकाउ�टी�, िव�ीय �यव�थापन
(छ) संझौता काया��वयनको आव�धक �ितवेदन
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३१.३ िबमा: साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ अनुसार �. १० लाख भ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�वको अव�धमा भएको हानी
नो�सानी समेत बेहोन� गरी िबमा गनु�पन� �यव�था छ । िनमा�ण �यवसायीले उ� ठे�काको िबमा गराएको छैन । अत: िनयमले तोके अनुसार िबमा गरी िवमा गरी जो�खम
�यूिनकरण ग�रनु पद�छ ।

३१.४ गुण�तर परी�ण : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामानह� स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक
�पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले लागत अनुमान बनाउंदा नै िनमा�ण साम�ीह�को गुण�तर
प�र�णको �ोिभजन रा�नुपन�मा राखेको छैन । सो �ोिभजन नराखेको कारण िनमा�ण भएका संरचना गुण�तर भए नभएको एिकन गन� सिकएन । अत: लागत अनुमान बनाउंदा
गुण�तर सुिन��चत गन�को लािग गुण�तर परी�णको �ोिभजन राखी परी�ाण गनु� पद�छ ।

३२ गाउँपा�लका सभाहल िनमा�ण ठे न ५-२०७७।७८ �� रेसु�ा क��ट��सन क�पनी �ा �ल

३२.१ ४ २०७७-१२-१ िनमा�ण काय�ः काया�लयले सभाहल िनमा�णकालागी िनमा�ण �यवसायी �� रेसु�ा क��ट��सन क�पनी �ा �लको मु अ कर सिहतको कबोल अंक � २२,५६,२२५।७४ �वीकृत
गरी िमित २०७७।१२।३० मा काय� स�प� गन� गरी २०७७।८।३ मा ठे�का स�झौता गरेको दे�खयो । उ� िनमा�ण काय� िमित २०७७।११।१४मा � २१,८७,६९३/- खच�मा
िनमा�ण स�प� गरेकोमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

३२.२ एज िव�ट न�शा◌ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ मा ख�रद स�झौता बमो�जक िनमा�ण काय� स�प� भएकव ३० िदन भी� स�ब�धीत िनमा�ण
�यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जमको एज िव�ट न�शा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु� पन� �यव�था भएकोमा पेश गरेको दे�खएन यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

३२.३ काय� स�प� �ितवेदन र काय� �वीकार �ितवेदनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ अनुसार काया�लयले स�प� भएको िनमा�ण काय� �वीकादा� ख�रद
स�झौता सं�या, स�प� भएको िनमा�ण काय�, स�प� भएको िमित र स�प� िनमा�ण काय� �वीकृत भएको िमितसमेत खुलाई सोको �ितवेदन बनाउनु पन� �यव�था छ । �य�तै
सोही िनयमावलीको िनयम १२५ मा ख�रद समंझौता स�प� भएको िमितले ३० िदन िभ� एज िव�ट न�शा पेश गनु� पन� र िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको
अव�ध समा� भएपिछ साव�जिनक िनकायका �मुखले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� ई� िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट
जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गराउनु पन� �यव�था छ ।
काया�लयले उ� िनमा�ण काय�को अ��तम बील भु�ानीको समयमा काय� स�प� �ितवेदन र काय� �वीकार �ितवेदन एउटै बनाएको दे�खयो । उ� िनमा�ण काय� िनमा�ण
�यवसायीको िनवेदन अनुसार २०७७।११।१४ मा स�प� भएकोले िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने अव�धसमेत स�प� भए प�चात काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको
दे�खएन । यसरी िनमा�ण काय�को अ��तम बील भु�ानी कै समयमा काय� स�प� �ितवेदन तयार गदा� िनमा�ण �यवसायीलाई अनुिचत फाइदा पु� जाने दे�ख�छ । अतः उ� काय�
िनयमस�मत नदे�खएकोले यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

३३ उपभो�ा सिमित

३३.१ 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 । । िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमितबाट गराउँद ैगदा� ए�कासी जटील
खालका हेभी इ��वपमे�ट को �योग गनु�पन� अव�था आएमा स�ब��धत िनकायको �वीकृत �लई �थानीय तहमा सुिचकृत भएका िनमा�ण �यवसायीबाट उ� जिटल काय�
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गराउन सिकने �यव�था छ ।पा�लकाले �ाय: जसो योजनामा हेभी इ��वपमे�टको �योग गन� अनुमित िदएको छ ।अत : हेभी मेिशन �योग गदा� �ममुलक रोजगारी �ृजना
गराउने खालका काय�ह� गराउन सिकने भनी कानूनमा भएको �यव�थाको िबपरीत ह�न जा�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन ।

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम हेभी उपकरण हेभी उपकरणमा भएको खच�

२९।०७७।११।२ गापा �तरीय मोटरबाटो उपभो�ा सिमित सडक ख�े २०२६०००। ए�साभेटर ९९६२५५।

२७८।०७८।२९ मोटरबाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित सडक ख�े १०००००० ए�साभेटर ४१८०००।

२४९।०७८।३।१७ मोटरबाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित सडक ख�े ११७१००० ए�साभेटर ४७४०००।

२१।०७७।१०।११ सडक मम�त तथा सुधार उपभो�ा सिमता सडक मम�त सुधार १०००००० ए�साभेटर ५८८०००।

१५३।०७८।३।१५ जुभ� मोटरबाटो मम�ता स�भार उपभो�ा सिमित सडक िनमा�ण ३५०००० ए�साभेटर १७५५००।

िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

३३.२ १८५ २०७८-३-२१ बढी भु�ानी : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा साव�जिनक िनकायले उपभो�ा सिमितलाई संझौता बमो�जम भएको िनमा�ण काय�को िवल भु�ानी गदा�
बा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले वडा नं ४ काया�लय भवनको सभाहल तथा कोठा िनमा�ण काय� बापत उपभो�ा सिमितलाई .

१००००००। भु�ानी गरेकोमा सो िनमा�ण काय�को �ािव�धक मू�यांकन बमो�जम �. ९८९४८५। भु�ानी गनु�पन�मा �. १०५१५। बढी भु�ानी गरेको दे�खएकोले सो रकम
असुल गनु�पन� �.

१०,५१५

३३.३ पाइप ख�रद : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा साव�जिनक िनकायले उपभो�ा सिमितलाई संझौता बमो�जम भएको िनमा�ण काय�को िवल भु�ानी गदा�
बा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ। गाउंपा�लकाले कोटेशनबाट �. २०००००।- को िविभ� साइजका ३९०० िमटर एचिडइिप पाइप ख�रद
गरी वडा नं. ३ का िविभ� उपभो�ा सिमितका अ�य�ह�लाई भपा�ई गरी िदएकोमा कुन कुन उपभो�ा सिमितलाई िवतरण गरेको हो सोको भपा�ई पेश गरेको छैन । उ�
पाइपह� के कित जडान भएका छन सोको िनयम बमो�जम �ािव�धक मू�याकन समेत गरेको दे�खएन । अत: पाइपह� िवतरणको भरपाई र िवत�रत पाइप जडान भएको
दे�खने नापी समेतको �ािव�धक मू�यांकन र काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु�पद�छ ।

३३.४ मू�य अिभवृि� कर : मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ र ८ मा मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका ��येक �यि�ले आफुले कुनै ब�तु तथा सेवाको आपुित� गदा�
तोिकए बमो�जमको िबजक जारी गनु� पन� र मू�य अिभवृि� कर यो�य ब�तु तथा सेवा िब��मा मू�य अिभवृि� कर असुल गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले उपभो�ा सिमितह�
माफ� त िन�नानुसारको सडक ख�े काय� गदा� मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको फम�बाट ए�साभेटर भाडामा �लएकोमा तोिकए बमो�जम िबजक जारी नगरी सेतो कागजमा
भरपाई पेश गरेको दे�खयो । जसले गदा� िनजले िब��मा असुल गरेको मू�य अिभवृि� कर लुकाउनुका साथै िब�� खातामा अिभलेख नराखी आय समेत नजनाउन स�ने
स�भावना रह�छ । अतः उपभो�ा सिमितले �यवसायीह�बाट मेशन भाडामा �लई काम गराएकोमा उ� फम�को कर िबजक पेश गनु� पद�छ ।
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भौ न िमित योजनाको नाम दता�वाल फम�को नाम भु�ानी भएको भाडा रकम

२९।२०७७।११।२ गापा �तरीय मोटरबाटो उपभो�ा सिमित बाराही िनमा�ण सेवा २९८९३५।

िबहानी िनमा�ण सेवा २४३९४५।

सृ�ी िनमा�ण सेवा २२२८८५।

सोमै क�ट��सन २३०४९०।

२७८।०७८।२।२९ ठूला आंगन हिटया मोटरबाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित बाराही िनमा�ण सेवा २०९०२२।

शाइन क�ट��सन २०९०२२।

१३७।०७८।३।२७ शाखा मोटरबाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित शाइन क�ट��सन ४७४३५०।

२३४।०७८।३।२७ सडक मम�त तथा सुधार उपभो�ा सिमित बाराही िनमा�ण सेवा १६७८९५।

शाइन क�ट��सन १६७८९५।

२१।०७७।१०।११ सडक मम�त तथा सुधार उपभो�ा सिमित सृि� िनमा�ण सेवा ५८८०००।

१५३।०७८।३।१५ जुभ� मोटरबाटो मम�ता स�भार उपभो�ा सिमित बाराही िनमा�ण सेवा १७५५००।

१६९।०७८।३।१ वडा�तरीय मोटरबाटो मम�त उपभो�ा सिमित सोमै क�ट��सन 484770।

ज�मा ३४६४७०९।

३४ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मः

३४.१ काय��म खच�ः �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म अ�तरगत � ४५ लाख िविनयोजन भएकोमा िविभ� ५ काय�मा बजेट बाँडफाँड ग�र खच� गरेकोमा देहाय
अनुसारका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

३४.२ योजना छनौटः �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (स�चालन काय�िव�ध) िनयमावली, २०७७ को िनयम १० को उपिनयम ६ मा एक िनवा�चन �े�मा एक आ�थ�क
वष�मा �यूनतम � १० लाख �प�याँ लागत अनुमान भएका बढीमा ३० वटा मा� छनौट गन� सिकने उ�ेख भएकोले � १० लाख भ�दा कमको योजना छनौट गन� नसिकने
�यव�था छ । तर सिमितले देवी�थान म��दर िनमा�णमा � ७ लाख र ठूलाचौर लामडाँडा राजा ह�रयाली सडक िनमा�णमा � ८ लाख छनौट गरेको दे�खयो । यसरी योजना
छनौट गन� काय�मा सुधार ग�रनु पद�छ । साथै � १० लाख भ�दा घटी ह�नेगरी योजना छनैट गरी काया��वयन गरेकोले िनयमस�मत नदे�खएको �

१,५००,०००
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३४.३ साज�िनक प�र�णः िनयमावलीको िनयम १६ मा िनयमावली बमो�जम स�चा�लत काय��मह� �भावकारी बनाउन �थानीय तहले �च�लत कानून बमो�जम साव�जिनक
परी�णका िव�ध अवल�बन ग�र साव�जिनक परी�ण गनु� पन� �यव�था छ । काय��म अ�तरगत उपभो�ा सिमितह� माफ� त िविभ� ५ काय��म काया��वयन ग�र � ४५ लाख
खच� गरेकोमा पा�लकाले साव�जिनक परी�ण गरेको दे�खएन । अतः िनयमावलीको �यव�था अनुसार साव�जिनक परी�ण गरी काय��म काया��वयनलाई �भावकारी बनाइनु
पद�छ ।

३४.४ आयोजना अनुगमनः िनयमावलीको िनयम १५ अनुसार आयोजनाको अनुगमन ग�र �थानीय तहलाई िनयिमत �पमा �ितवेदन िदनु पन� �यव�था भएकोमा स�चा�लत
योजनाको अनुगमन ग�र �ितवेदन िदने र पृ� पोषणको काय�ह� ह�ने गरेको दे�खएन । अतः यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

३५ पा�लका कोसेली घर काय��म 

काय� स�प� र लेखापरी�ण �ितवेदनः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उप िनयम ५ मा अनुसार सरकारी रकम खच� ले�दा खच� पु��ाई गन� बील भरपाई र �माण
कागजात संल� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले पा�लका कोसेली घर काय��म अ�तरगत कृिष उपज संकलनकालागी नवर�न कृिष सहकारी लाई � १० लाख अनुदान िदएकोमा काय�स�प� �ितवेदन तथा
नािपको मू�या�नसमेत तयार गरेको दे�खएन । उ� काय�को नािपको मू�या�न, काय� स�प� �ितवेदन र सहकारीको लेखापरी�ण �ितवेदन पेश नभएको �

१,०००,०००

३६ मु�यम��ी �ािमण िवकास तथा रोजगार काय��मः

३६.१ बजेट र खच�ः मु�यम��ी �ामीण िवकास तथा रोजगार काय��म अ�तरगत काय��म स�चालनकालािग पँूजीगततफ�  � २१ लाख, चालुतफ�  � ३६ लाख ५० हजार र
�शासिनक स�चालनतफ�  � २ लाख ५० हजारसमेत िविनयोजन � ६० लाख भएकोमा खच� � ५८ लाख २२ हजार ७०५ भएको दे�खएको छ । यसमा देहायका �यहोराह�
दे�खएका छन् ।

३६.२ खच�को �माणः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� बील भरपाई
�माण र कागजात संल� गनु�पन� �यव�था छ । तर काया�लयले देहाय अनुसार खच� ले�दा खच�को �माण संल� गरेको दे�खएन । अतः खच� �मािणत गन� खच�का �माण
कागजात पेश गनु� पन� �

भौ न र िमित तालीम/काय��म िववरण भु�ानी पाउने को नाम �

६-०७८।१।१२ िव�ुतवाय�र� बील/�याट बील नभएको देवस�स कृ�ण ईले��ट�क�स १५००००

१३-०७८।३।३० कुखुरापालन ऐ नेवा कृिष पशुप�छ तथा म�य�य फाम� ५००००

१९-०७८।३।२४ मौरीघार ख�रद ४१ घार पाउनेको भरपाई र िनण�य नभएको रेसु�ा मौरी फाम� ३४८५००

२५-०७८।३।२७ आरन सुधार ७ वे��ड� र २ ि��डर िवतरणको भरपाई र िनण�य नभएको िविभ� ९९००४

ज�मा ६४७५०४

६४७,५०४
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३६.३ २६ २०७८-३-२८ �वरोजगार तालीमः िवदेशबाट फक� का कृषकह�लाई �वरोजगार बनाउन िदइने आ�थ�क सहयोग िवदेशबाट फक� को �माणको आधारमा िदइएको ह�नु पद�छ । काया�लयले
काय��म अ�तरगत बम�ली कृिष तथा पशुप��छ फाम�का �िदप सुनारलाई � ५०००० आ�थ�क सहयोग िदएकोमा िनज िवदेश फक� को �माण राखेको दे�खएन । अतः
िवदेशबाट फक� को �माण बेगर अनुदान िदएकोले �माण पेश गनु�पन� दे�खएको �

५०,०००

३६.४ अनुगमन तथ मू�या�नः मु�यम��ी �ामीण िवकास तथा रोजगार काय��म स�चालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा २.१ मा िनद�शक सिमितले आ�नो �थानीय तहमा
स�चा�लत काय��म वा प�रयोजना �वीकृत काय��म अनुसार काया��वयन भए नभएको अनुगमन गरी �यसको �ितवेदन �थानीय तहमा िदनु पन� र अनुगमनको मा�सक
�ितवेदन �यव�थापन सिमित र सम�वय इकाइमा पठाउनु पन� �यव�था रहेको छ । तर �यस अनुसार अनुगमन �ितवेदन बनाएको छैन र बािष�क ख�रद योजना तयार गरेको
पिन दे�खएन । बािष�क �गित �ितवेदन तयार नगरेकोले भौितक र आ�थ�क �गितको िव�लेषण गन� सिकएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

३७ ९४ २०७७-९-८ खरको छानामु� काय��म 

नापी मू�या�न र काय�स�प� �माणः खरको छानामु� काय��म अ�तरगत नाग�रकह�लाई ज�तापाता िवतरण गरेप�चात घर िनमा�णमा �योग ग�र िनमा�ण स�प� भएको ह�नु पद�छ ।काया�लयले ह�लास �टील
ई�डि�जबाट बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गरेका � २५,४१,११५।- मू�यको २४५ व�डल ज�तापाता पा�लका अ�तरगतका िविभ� वडाका खरको छाना भएका नाग�रकह�लाई िवतरण गरेकोमा ज�तापाताको
�योगबाट घर िनमा�ण भएको नापीको मू�या�न र काय�स�प� भएको �माण तयार नग�र खच� लेखेको दे�खयो । अतः उ� कक� टपाता �योग ग�र घर िनमा�ण भएको नापीको मू�या�न र काय� स�प� �ितवेदन तयार
नगरेकोले �माण पेश गनु�पन� �

२,५४१,११५

३८ कोिभड िवशेष कृिष काय��मः

३८.१ काय��म खच�ः कोिभडको महामारीका कारण कृिष �े�मा परेको �भाव �यूनीकरणकालागी �ािमण रोजगारी �सज�ना र आय आज�नमा सघाउने उ�े�यले �देश सरकारले
कोिभड िवशेष कृिष काय��म स�चालन गन� �थानीय तहलाइ सशत� अनुदानमा बजेट �यव�था ग�र साना कृिष औजार तथा य�� उपकरणमा अनुदान, कोिभड �भािवत भई
गाउँ फक� का कृषकह�लाई उ�पादन सामाि�मा अनुदान, एक �थानीय तह एक उ�पादन काय��म र कृिष पशुप�छी अ�धकृत जनशि� सेवा करार काय��म �थानीय तहबाट
गराउने उ�े�यले �थानीय तह माफ� त स�चालन ह�ने कोिभड िवशेष कृिष काय��म काया��वयन काय�िव�ध, २०७७ काया��वयनमा रहेको दे�खयो ।
यस काय��म अ�तरगत एक �थानीय तह एक उ�पादन काय��ममा � १७ लाख, िवदेशबाट फिक� एका यवुाह�लाई उ�पादन सामा�ीमा अनुदान � २० लाख र साना कृिष
औजार तथा य�� उपकरणमा अनुदानतफ�  िविनयोजन � १७ लाख ५० हजारसमेत िविनयोजन � ५४ लाख ५० हजार भएकोमा उ�पादन सामा�ी अनुदानमा �
१७,७४,७०६।- र य�� उपकरणमा � १७,५०,०००।- समेत � ३५,२४,७०६।- खच� गरेकोमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

३८.२ लि�त वग�लाई अनुदानः कोिभड �भािवत भई िवदेशबाट फिक� एका कृषकह�लाई उ�पादन सामा�ीमा अनुदान पाउने १०० म�ये ६ जनाको पासपोट� न�बर उ�ेख गरेको र
अ�य ९४ जना सबै भारतबाट फिक� एको जनाएको दे�खयो । पासपोट� न भएका म�ये मो�रपालक कृषक याम बहादरु नेपाली सन २०१७ जनवरी १२ मा मले�सयाबाट,

वा�ापालक िक�मत खाजु २०२० से�टे�बरमा इजरायलबाट, तरकारी खेती गन� िदन बहादरु ट�डन २०१८ जनवरी ४ मा कतारबाट, सुजन रजाली २०२० जुनमा २२
मा��द�सबाट, बा�ापालक मानबहादरु बुचा २०२० फरव�र ८ मा कतारबाट िफता� भएको देखाएकोमा सुजन रजाली २०२० जुन २२ मा मालिद�स भएको तर नफिक� एको,
िदन बहादरु ट�डन १० जुन २०१० मा नै कतारबाट फिक� एको र जुन १२ बाट िभसा अव�ध नै समा� भएको दे�खयो । �य�तै भारतबाट फिक� एका भिनएका ९४ जना कसैको
पिन भारतमा गएको वा भारतमा गएर काम गरेको कुनै �माण रहेको दे�खएन । यसबाट वा�तिवक लि�त वग�ले अनुदान पाउन सकेको अव�था दे�खएन । अतः यसमा सुधार
ग�रनु पद�छ ।
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३८.३ �गित िववरणः �थानीय तह माफ� त स�चालन ह�ने कोिभड िवशेष कृिष काय��म काया��वयन काय�िव�ध, २०७७ को दफा ६ को उपदफा २ र ३ अनुसार �थानीय तहह�ले
काय��मको चौमा�सक तथा वािष�क �गित �ितवेदन तयार ग�र स�ब��धत �ज�ा ��थत कृिष �ान के�� वा एिककृत कृिष तथा पशुपंिछ िवकास काया�लय माफ� त म��ालयमा
पठाउने �यव�था रहेकोमा �यस अुनसार पठाउने गरेको दे�खएन । यसम सुधार ग�रनु पद�छ ।

३८.४ काय��मको िदगोपना र िनर�तरता : काया�लय�ारा स�चा�लत काय��मह� िनर�तर र �भावकारी �पमा काया��वयन भएको ह�नु पद�छ । काया�लयले कोिभड िवशेष काय��म
अ�तरगत यो वष� िविभ� कृयाकलाप स�चालन गन� � ५४ लाख ५० हजार िविनयोजन भएकोमा अनुदान�ाहीह�लाई � ३५,२४,७०६।- अनुदान खच� गरेको छ । तर
काय��मको िनर�तरता र िदगोपना ह�ने गरी काया��वयन गरेको दे�खएन । अत: अनुदान काय��मको िदगोपना र िनर�तरता ह�नेग�र �भावकारी बनाइनु पद�छ । 

३८.५ अनुगमन मू�या�न र स�झौता काया��वनयः यसमा िन�न अव�था दे�खयो ।

क) अनुगमन र मू�यांकनः उ� काय�िव�धको दफा ६(३) अनुसार �थानीय तहले काय��म स�चालनकोलागी आव�यक �ािव�धक सहयोग र अनुगमन तथा मू�या�न काय�
गन� गराउने �यव�था छ । �य�तै सोही काय�िव�धको दफा ११ मा मा स�ब��धत �थानीय तहले काय��म स�चालन र स�प� भए प�चात अनुगमन तथा मू�या�न र उपल�धी
मापन ग�र �ितवेदन गनु�पन�, चौमा�सक र वािष�क �पमा काय��मको �गित िववरण तयार ग�र म��ालयमा पेश गनु� पन�, काय��मको िन�र�ण, अनुगमन तथा मू�या�न काय�
�देश सभाको िवषयगत िवषयगत सिमित तथा स�ब��धत �े�का माननीय सद�यह�, म��ालय, िनद�शनालय र मातहत काया�लयबाट समेत ग�रने र यस बमो�जम िन�र�ण,

अनुगमन तथा मू�या�न ग�र िदएको िनद�शनको अनुदान�ाही र �थानीय तहले पालना गनु� पन� �यव�था रहेको छ । तर �यस अनुसार काय��मको िन�र�ण, अनुगमन तथा
मू�या�न गन� गरेको दे�खएन । अतः िनद�िशका अनुसार काय��मको अनुगमन मू�या�न ग�र काय��मलाई �भावकारी बनाईनु पद�छ ।

ख) स�झौता काया��वयन र अनुगमनः काया�लयले अनुदान�ाहीसंग गरेको स�झौताका शत�ह�को काया��वयन पूण�तः काया��वयन भएको ह�नु पद�छ । अनुदान�ाहीसंगको
स�झौतामा अनुदान�ाहीले िनयिमत �पमा �गित िववरण लागयत त�यां�ह� उपल�ध गराउनु पन� �यव�था रहेको छ । तर अनुदान�ाहीह�ले �यस अनुसार त�या� तथा
�गित िववरणह� पेश गन� गरेको दे�खएन र काया�लयलेसमेत �यस अनुसार माग तथा अनुगमन गन� र अनुगमन �ितवेदन तयार गन� गरेको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ
।

३९ ३७९ २०७८-३-२३ िबउ बोका िवतरण काय��म 

काया�लयले बीउ बोका अनुदानमा िवतरण गन� ख�रद ग�रएका वीउ बोका ख�रद गदा� उ�पादकत् प�र�ण, पशु बीमा, ख�रद गदा� जात र तौल अनुसार ख�रद गनु� पन�, कृषकह�लाई िवत�रत बोकाको संर�ण, उपचार बीमा
गराउने, वण� शंकर ह�न निदन साटासाट गनु�पन� शत� रा�नु पन� र बीउ बोकाबाट ह�ने �गित एवं कारोबारको �ितवेदन एव अनुगमन गन� �यव�था गरेको ह�नु पद�छ ।
तर �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� (पकेट) िवकास काय��म अ�तरगत क�पना बा�ा फाम� समेत ३ वटा फाम�बाट �ितगोटा � २७ हजारका दरले ३९ वटा वीउ बोका � १० लाख ५३ हजारमा ख�रद ग�र बा�ा
पालक कृषक ई��कला थापासमेत िविभ� ३९ जनालाई एक एक गोटाका दरले िबतरण गरेको दे�खयो । तर वीउ बोका ख�रद र िवतरणमा उि��खत काय�ह� गरेको नदे�खएकोले िबउ बोकाको संर�ण, उ�पादक�व र
�मावकारी उपयोग ह�न नस�ने जो�खम रहेको छ । अतः उि��खत बीउबोकाह�को अनुगमन �ितवेदन र बीमा गराएको �माण पेश गनु� पन�

१,०५३,०००

४० िनशु�क पा�पु�तक िवतरण काय��म र तलवी �ितवेदनः

४०.१ पा�पु�तक िवतरणः काया�लयले मा�यािमक तहस�मको िश�ा िनशु�क िवतरण गन� नेपाल सरकारको िनित अनुसार िव�ालयह�लाई िदएको िनकासाबाट ख�रद पु�तक
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स�ब��धत िव�ाथ�ह�ले �ा� गरेको ह�नु पद�छ । पा�लका �े�िभ� पा�लकाले पा�पु�तक िनकासा िदनुपन� ३४ वटा िव�ालयह�कालागी यो वष� � २०,६८,०००/- िनकासा
िदएको दे�खयो । पा�लकाबाट िनकासा पाउने िव�ालय म�ये था�सीपोखरा मा िव, ��खादह मा िव, राजा��खा मा िव, पदम बहादरु मा िव, शारदा मा िव र ई�वरी मा िवसमेत
६ िव�ालयलाई नमूना छनौट ग�र िवत�रत िनःशु�क पा�पु�तकको िववरण प�र�ण गदा� देहायको �यहोराह दे�खयो । य�तै �यहोराह� अ�य िव�ालयमासमेत ह�ने भएकोले
काया�लय �वयंले यिकन ग�र सुधार ग�रनु पद�छ ।
क) पा�पु�तक िवतरण गदा� स�ब��धत िव�ाथ� वा िनजको अिभभावकले बुझेको ह�नु पन�मा क�ा ८ मा अ�ययन गन� ितला पेमी, �रजन ब�नेत र सोहन पुन मगरसमेत
३जनाको पु�तक ख�क थापाले बुझेर लगेको दे�खएको दे�खएकोले स�ब��धत िव�ाथ�ले नपाउने जो�खम रहनस�नेे

ख) िव�ाथ�को पु�तक बुझेर लैजाने अिभभावको स�पक�  न�बर रा�ने नगरेकोले स�पक�  न�बर रा�ख पारदश� बनाइनु पन�

४०.२ काय��म काया��वयनः काया�लयले मा�यािमक तहस�मको िश�ा िनशु�क िवतरण गन� नेपाल सरकारको िनित अनुसार िव�ालयह�लाई िदएको िनकासाबाट ख�रद पु�तक
स�ब��धत िव�ाथ�ह�ले �ा� गरेको ह�नु पद�छ । िश�ा तथा मानव�ोत िवकास के�दबंाट �कािशत आ व २०७७।७८ को काय��म काया��वयन पु��तकामा कृयाकलाप न
३.१ मा उि��ख �यव�था काया��वयनमा देहायको अव�था दे�खएकोले सुधार ग�रनु पद�छ । ।
१ IEMIS मा �िव� त�यांकलाई स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�संग स�यापन गराई स�यिपत िववरण िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गराई
सोको आधारमा आव�यक क�ागत र िवषयगत पा�षु�तकको सं�या यिकन गन� उ�ेख भएकोमा �यस अनुसार अिभलेख अ�ाव�धक गराएको दे�खएन ।
२ यिकन सं�याको आधारमा दो�ो च�मा�सकमा िव�ालयलाई अनुदान िदने र यसरी अनुदान िददंा पिहलो पटक िव�ाथ� सं�याको ७५ �ितशत सं�यालाई मा� अनुदान
िदने र २०७८ बैसाखबाट शु� ह�ने शैि�क स�को िव�ाथ� भना�को िववरण, पा�पु�तक ख�रद र िवतरण गरेको िववरणको आधारमा यिकन ग�र नपुग रकम मा� थप अनुदान
िदने �यव�था रहेकोमा �यस अनुसार ह�ने गरेको दे�खएन ।
३ िव�ाथ�ले शैि�क स�को शु�मै पुरा सेटमा नयाँ पा�पु�तक पाए नपाएको अनुगमन गरी उपल�धताको सुिन��चतता गन� काय� �थानीय तहबाट गनु� पन� �यव�था रहेकोमा
अनुगमन गन� गरेको दे�खएन ।
४ �थानीय तहले शैि�क स�को शु�मै पा�पु�तक उपल�धता र िवतरणको स�ब�धमा िव�ेता र िव�ालय िवच सम�वय गन� र सो को �ितवेदन िश�ा िवकास तथा सम�वय
इकाइ माफ� त िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��मा जे�को पिहलो ह�ा िभ� अिनवाय��पमा पाठाउने �यव�था भएतापिन �यस अनुसार काया��वयन भएको दे�खएन ।

४०.३ पा�पु�तकमा बढी िनकासाः काया�लयले िव�ालयह�लाई िनशु�क पा�पु�तकको रकम िनकासा गदा� यथाथ� खच�को आधारमा िनकासा िदएको ह�नु पद�छ । काया�लयले
िव�ालयह�लाई िनशु�क पा�पु�तकको रकम िनकासा गदा� देहाय अनुसार बढी िनकासा िदएको दे�खएकोले अ�य िव�ालयह�मासमेत बढी िनकासा िदएको ह�नाले
काया�लय �वयमले यिकन गनु� पद�छ । साथै देहाय अनुसार बिढ िनकासा िदएको दे�खएको रकम असुल ग�रनुपन� दे�खएको �

९,७९७
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�स न िव�ालयको नाम िदनुपन� � िदएको � बढी �

१ था�सी पोखरा मा िव १२९०१४ १३५४२१.७ ६४०८

२ सूय�दय मा िव १५२४०९ १५३१३८ ७२९

३ पदम ब मा िव ११३८६९ ११६५२९ २६६०

४ ई�वरी मा िव १६३४३० २१९४२४ ५५९९४

ज�मा ५५८७२२ ६२४५१२ ६५७९०

४०.४ तलवी िनकासाः काया�लयले िव�ालयह�लाई िश�कह�को तलव भ�ा िनकासा गदा� िव�ालय िश�क िकतावखानाबाट पारीत तलवी �ितवेदनको आधारमा िनकासा िदएको
ह�नु पद�छ। काया�लयले पेश गरेको का�े पोखरी मा�यािमक िव�ालयका िश�क �ी �ीराज ख�कालाई पारीत तलवी �ितवेदन अनुसार मा�सक तलव बृि� ३ �ेडका दरले
िदनु पन�मा ६ �ेड िदएकोले मा�सक ३ �ेडको �ित �ेड � १,२००। का दरेले १२ मिहनाको � ४३,२००।- दश� खच� � ३६००।- र कम�चारी संचयकोष थप � ४,३२०।
समेत � ५१,१२०।- बढी िनकासा िदएको दे�खयो । अतः िनजलाई ६ �ेड भु�ानी गन� िम�ने आधार नदे�खएकोले उ� रकम असुल ग�रनु पन� �

५१,१२०

४१ रा�� पित शैि�क सुधार काय�� 

िनजी�ोतका िश�कलाई अनुदानः काया�लयले िव�ालयलाई तलव भ�ा िनकासा गदा� �वीकृत दरब�दी अनुसार िनकासा िदएको ह�नु पद�छ । काया�लयले िविभ� २२ िव�ालयलाई िनजी�ोतका िश�कह�कालागी �
५६,१६,४५०।- िनकासा िदएको दे�खयो । अतः उि��खत अनुसार िदएको िनकासा िनयमस�मत दे�खएन । यस स�ब�धमा गत िवगत वष�ह�मा समेत औं�याउने गरेकोमा �यसतफ�  कुनै सुधार नगरी पुनराबृ�� ह�नु
उिचत दे�खंदनै । अतः �वीकृत दरब�दी नभएका िश�कह�कोलागी तलव भ�ा िनकासा िदने काय� िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

४२ ३८८ २०७८-३-३० सुरि�त नाग�रक आवास काय��म 

िनकासा र खच�: ग�रवीको रेखामूनी रहेका र �कोपका कारण घरबार िविहन भएका िवप� प�रवारह�ले सुरि�त र वातावरणमै�ी आवास िनमा�ण आफ� ले गन� चाहेमा ज�तापाता र सह��लयत दरको काठ लगायतका
सामा�ी ख�रदकोलागी र पराल वा खरको छाना भएका घर प�रवारलाई ज�तापाताको छानामुिन �याउने ग�र सुरि�त नाग�रक आवास िनमा�णकालागी यो काय��म लागु भएको छ । काय��म काया��वयनकालागी शहरी
िवकास भवन िनमा�ण िवभाग�ारा सुरि�त नाग�रक आवास काय��म काया��वयन काय�िव�ध २०७५ जारी गरेको छ । यस पा�लकाले यो वष� काय��म काय��वयनकालागी � १८,८३,०००/- खच� लेखेकोमा देहायको
�यहोराह� दे�खएका छन् ।
क) सुिवधा: काय�िव�धको दफा २१ मा नेपाल सरकारबाट भूक�प पून िनमा�ण, �कोप �यव�थापन वा य�तै अ�य काय��मबाट लाभा��वत लाभ�ाहीलाई यो अनुदान उपल�ध गराईने छैन भ�े �यव�था रहेकोमा पा�लकाले
उ� िवषय यिकन गरेको दे�खएन ।

ख) काय� �गित: काय�िव�धको दफा ६ अनुसार कुनै �यि�ले झुठा िववरण पेश गरी अनुदान �लएमा वा जुन �योजनकालागी अनुदान उपल�ध गराईएको हो सोही �योजनमा खच� नगरी अ�य �योजनमा खच� गरेको
पाइएमा वा िक�ता बमो�जमको गनु� पन� �गित अनुदान उपल�ध गराएको िमितले ३ मिहना िभ� नगरेमा लाभ�ाहीबाट अनुदान रकम असुल उपर गन� �यव�था छ । तर पा�लकाले आषाढ मिहनाको अ�तमा काय� �गितको
आधार न�लई �यून रकमको िक�तामा अनुदान िदएको दे�खयो । अत काय�िव�धको अनुशरण गरी अनुदानको उपयोगलाई �भावकारी बनाइनु पद�छ ।

४३ �शासिनक खच�
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४३.१ काय�स�पादन मू�यांकन वठैक भ�ाः कम�चारीको काय�स�पादन मू�यांकन गरेवापत कम�चारीह�लाई वठैक भ�ा िदने �यव�था दे�खंदनै ।काया�लयले िविभ� कम�चारीह�को
काय�स�पादन मू�यांकन गदा� वठैक वसेको जनाइ देहाय अनुसार � ५४०००।भ�ा भु�ानी गरेको दे�खयो ।अतः िनयममा �यव�था नभएको अव�थामा देहायका
कम�चारीह�लाई का.स.मू.वठैक भ�ा भु�ानी गरेकोले उ� रकम असुल गनु�पन� �

�स.नं. पदा�धकारीको नाम वठैक सं�या भ�ा दर रकम भु�ानी

१ �ज.स.अ.�ी िवजय कुमार काक� ६ १०००। ६०००। ५१००।

२ �.�.अ.�ी ल�मण पा�डे १२ १०००। १२०००। १०२००।

३ �शासक�य अ�धकृत �ी उ�व प�थी ६ १०००। ६०००। ५१००।

४

५ शा.अ.�ी योगराज अया�ल १२ १०००। १२०००। १०२००।

६ ख. �ी रेशम भुषाल ६ १०००। ६०००। ५१००।

७ अ�धकृत �ी टंक �साद प�थी ६ १०००। ६०००। ५१००।

८ ले.अ.�ी भिव�य अया�ल ६ १०००। ६०००। ५१००।

९ सूचना सहायक �ी �काश थापा ६ १०००। ६०००। ५१००।

ज�मा ६० १०००। ६००००। ५४०००।

५४,०००

४३.२ वडा सिमितको वठैक भ�ाः काया�लयले वडा सिमितको वठैक भ�ा भु�ानी गदा� वडा�य� १,वडा सद�य ४,तथा वडा सिचव १ समेत ६ जनाको सिमित रहने �यव�था छ।
सो सिमितका पदा�धकारी वेगरका देहायका कम�चारीह�लाई वठैक भ�ा िदन िम�ने नदे�खएको �

७४,८००
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वडा नं कम�चारीको नाम वठैक सं�या दर भु�ानी रकम कैिफयत

१ का.स.�ी िटकाराम पराजुली १२ १०००। १०२००। माघ-असार

२ अ.स.इ.गोकण� �साद ितिम��सना १२ १०००। १०२००। माघ-असार

२ का.स. �ी समु�� �े� १२ १०००। १०२००। माघ-असार

३ का.स.�ी नैना थापा १२ १०००। १०२००। माघ-असार

४ का.स.�ी ओम वहादरु रंजाली १२ १०००। १०२००। माघ-असार

५ का.स.�ी मोहन तनामी ६ १०००। ५१००। माघ-असार

६ का.स.�ी िदनेश �साद �े� १२ १०००। १०२००। माघ-असार

७ ना.�.स.�ी जय िहमाल कंडेल ६ १०००। ५१००। माघ-असार

७ का.स.�ी भेष िव�म ख�ी ४ १०००। ३४००। -

७ का.स.�ी तुलसा िघिमरे अया�ल २ १०००। ७००। -

ज�मा ८८ १०००। ७४८००।

४३.३ अनुगमन भ�ाः �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन २०७६ को दफा १४(२)मा ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा वाहेक अ�य सुिवधा पाउने
�यव�था दे�खंदनै। �यसैगरी �मण खच� िनयमावली २०६४ मा समेत अनुगमन खच� िदने �यव�था रहेको पाइदनै । पा�लकाले काय�िव�ध बनाई अनुगमन मू�यांकनमा
िन�नानुसार � ६२४७५०।- खच� छ। तर संघीय तथा �देश कानूनमा उ� सुिवधा पाउने �यव�था नभएकोले सो खच� िनयमस�मत नदे�खएको �.

भौ.नं िमित पदा�धकारीको नाम अनुगमन सं�या भ�ा दर भु�ानी रकम

४७१-०७८।३।२६ उपा�य� �ी िमना भ�डारी लगायत ३३ जना ३७० १००० ३१४५००।

५९९-०७८।३।३० का.पा.सद�य ई�वरी प�रयार सिहत १३ जना ९७ १००० ८२४५०।

४६-०७७।७।५ अ�य� �ी अशोक कुमार थापा सिहत ३७ जना १३८ १००० ११७३००।

६११-०७८।३।३० १३० १००० ११०५००।

ज�मा ६२४७५०।

६२४,७५०
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४३.४ वढी भु�ानीः गु�मी दरवार गाउँपा�लकाको साव�जिनक खच� िमत�यियता स�व�धी िनद�िशका २०७७ को दफा १८(७)मा ता�लम,गो�ी,सेिमनारमा वा� �िश�क सहभागी
गराइ काय��म संचालन गनु� पदा� �ितसेसन काय�प� सिहत २५००। भु�ानी िदने �यव�था छ।शुसासन तथा �मता िवकास के�� नेपालले २०७८।१।४ दे�ख २०७८।१।११
स�म पा�लकामा संचालन गरेको मेलिमलापकता� ता�लम वापत िनद�िशका िवप�रत देहायका �िश�कह�लाई भ�ा िदएकोले नपाउने भ�ा वापतको रकम असुल गनु�पन� �

�िश�कको नाम क�ा िदएको दर िदनुपन� दर वढी दर वढी भु�ानी

�ी िविनता गु�� २५ ३४०० २५०० ९०० २२५००।

�ी जीवन व�नेत १९ ३४०० २५०० ९०० १७१००।

ज�मा ४४ ३४०० २५०० ९०० ३९६००।

३९,६००

४३.५ गत वष�को भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िवितय उतरदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१५) मा दािय�व सृजना भइ भु�ानी िदन वाँक�को िववरणमा समावेश
भएको तलव भ�ा रकम मा� भु�ानी िदन स�ने �यव�था छ।भु�ानी वाँक�को िववरण �मािणत नगरी वोटे माझी �वा��य इकाइमा काय�रत कम�चारी �ी किपल भ�डारीलाई
२०७६।९।१ दे�ख २०७६।११।३० स�मको तलव भ�ा खच� लेखेको िनयमस�मत नदे�खएको �........

५४,०००

४३.६ कम�चारी �ो�साहन भ�ाः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६१ वमो�जम �थानीय सेवाको गठन संचालन �यव�थान सेवाका सत� तथा सुिवधा स�व�धी
आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानून वमो�जम �यव�था छ।�य�तै अथ�म��ालयको काय�संचालन िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७४१ वमो�जम अित�र� समय र
िवदाको िदन काम गदा� अथ� म��ालयवाट नम�स �वीकृत गराइ खाजा र खाना भु�ानी िदनुपन� र ७४१ को ५ मा �ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयवाट �वीकृित
�लनु पन� �यव�था छ।�थानीय तहले यो वष� ३८ कम�चारीलाई वष�भ�र � २२०९५९२।८८ �ो�साहन भ�ा खच� लेखेकोले थप �ययाभार पन� गएको �

२,२०९,५९२.८८

४४ आ�त�रक आय र आय ठे�का �यव�थापनः

४४.१ आय ठे�काः काया�लयले तयार गरेको िववरण अनुसार पा�लका �े� िभ�को निदज�य पदाथ� िवि�कालागी देहाय अनुसार ठे�का ब�दोव�त गरी आ�त�रक आय असुल गरेको
दे�खयो । पा�लकाले उि��खत ठे�कामा निदज�य पदाथ� उ�खनन् ग�र िवि� िवतरण गरेको प�रमाणको अिभलेख िनमा�ण �यवसायी तथा काया�लय दवुलेै राखेको नदे�खएकोले
उ�खनन् प�रमाणको िव�लेषण गन� सिकएन ।

ठे न काय� �े� �यवसायीको
नाम

कबोल
अ� �

मु अ कर
�

स�झौता
िमित

पिहलो
िक�ता �

दा�खला
िमित

दो�ो/ते�ो
िक�ता �

दा�खला
िमित

१-२०७७।
७८

वडा न १ माझी ब�ती बाट
२००िम

नाइजल िनमा�ण
सेवा

४४०००० ५७२०० २०७७।
८।५

२५१९०० २०७७।
८।५

२५१९०० नगरेको

ज�मा ४४०००० ५७२०० २५१९०० २५१९००

उि��खत अनुसार ठे�का ब�दोव�त ग�र राज�व असुली गरेकोमा िन�न �यहोराह� दे�खएका छन्।
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क) नदीज�य पदाथ�को घाटग�ीः नदीज�य पदाथ� िवि�कालागी �यवसायीह�संग भएको स�झौता अनुसार नदीज�य पदाथ�को संकलन, भ�डारण र घाट ग�ीको �यव�था
संकलन �थलबाट ५०० िमटरको दरूीमा ग�रने �यव�था भएकोमा लेखापरी�णको �ममा घाटग�ी गन� नगरेको र उ�ख� �थल तथा घाटग�ी �थलमा प�रमाण नाप तथा
िव�लेषण गन� नगरेको जानकारी गराएकोले उ�खनन् प�रमाणको नाप तथा िव�लेषण ह�न स�ने अव�था रहेन । अतः उ�खनन् �थलभ�दा ५०० िमटरको दरूीमा घाटग�ी
गराउने तथा प�रमाण नाप गन� �यव�था ग�र उ�खनन् काय�को िनयमन र िनय��णलाई �भावकारी बनाइनु पद�छ ।
ख) नदीज�य पदाथ� िव�� अिभलेखः नदीज�य पदाथ� िवि�कालागी �यवसायीह�संगको स�झौता अनुसार बोलप�दाताले ढु�ा िगटीसमेत नदीज�य पदाथ� िवि�को अिभलेख
राखी सोको प�रमाण खु�ने ते�रजसमेत तयार ग�र पा�लकाको राज�व शाखामा सा�ािहक �पमा अिनवाय� �पमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ । उ� ठे�काबाट २५०० घ फ�
नदीज�य पदाथ� उ�खनन् ग�र िव�� गन� ठे�का ब�दोब�त गरेकोमा उ�खनन् प�रमाणको ते�रज पठाउने गरेको दे�खएन र काया�लयलेसमेत माग ग�र िव�लेषण गन� गरेको
दे�खएन । अतः स�झौता अनुसार उ�खनन् प�रमाणको िववरण माग ग�र िनयमन र िनय��ण ग�रनु पद�छ ।
ग)ब�क जमानतः ठे�का रकमको बाँक� ५० �ितशत ब�क जमानत �लएर मा� ठे�का चलान पूज� िदनुपन�मा ब�क जमानत न�लइ चलानपू�ज� िदएकोले िनयमस�मत दे�खएन ।
घ) अनुगमन मू�याँकनः आय ठे�का �यवसायीसंगको स�झौतामा नदीज�य पदाथ�को उ�खनन् संकलन ग�र घाटग�ी �े�बाट िवि� िवतरण गन� �ममा उि��खत शत�ह�
पालना भए नभएको स�ब�धमा गाउँपा�लकाले अनुगमन ग�र आव�यक िनद�शन िदने उ�ेख रहेकोमा �यस अनुसार अनुगमन मू�याँकन ग�र िनद�शन िदने गरेको दे�खएन ।

४४.२ क) राज�व ब�यौता र मु अ करः पा�लकाको असुल गनु� पन� राज�व ब�यौताको अिभलेख लगत अ�ाव�धक राखेको ह�नु पद�छ । तर काया�लयले असुल गन� बाँक� राज�वको
ब�यौता अिभलेख राखेको छैन । �य�तै उि��खत �यवसायीबाट मु अ कर � ५७२००। को ५० �ितशतले दो�ो िक�ता � २८६००। को स�झौता अनुसार १०ः�ितशत
ज�रवाना � २८६०। समेत � ३१४६०। असुल गनु�पन� दे�खएको �

ख) ब�यौता अिभलेखः पा�लकाको असुल गनु� पन� राज�व ब�यौताको अिभलेख लगत अ�ाव�धक राखेको ह�नु पद�छ । तर पा�लकाले उठाउने मालपोत तथा आय
ठे�कालागयतको असुल गन� बाँक� राज�व व�यौताको अिभलेख रा�ने गरेको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

३१,४६०

४४.३ आय ठे�का िढला दा�खलामा �याजः काया�लयले नदीज�य पदाथ� िबि�कालागी ठे�का आ�ान गरेकोमा सबभ�दा बढी कबोल गन� �यवसायीको ठे�का �वीकृत भइ स�झौता
भएको र स�झौतामा तोिकएको �याद िभ� ठेकेदारले गाउँपा�लकालाई बुझाउनु पन� िक�ता रकम नबुझाएमा बाँक� िक�ता रकमको १० �ितशतका दरले �याजसमेत असुल
गनु�पन� �यव�था छ । �यवसायीसंगको स�झौतामा दो�ो िक�ता � १२५९५०। िमित २०७७।९।३० स�ममा र अ��तम िक�ता २०७८ बैसाख मशा�तस�म बुझाउनु पन�मा
२०७८ आषाढ मशा�तस�म पिन दा�खला गरेको नदे�खएकोले १० �ितशत �याज � २५१९०। समेत � २८३६९०। असुल गनु� पन� दे�खएको �

२८३,६९०

४४.४ क) मु अ कर दा�खलाः पा�लकाले उ�े�खत ठे�काबाट पिहलो िक�तामा असुल गरेको मु अ कर� २८६००। स�ब��धत राज�व खातामा दा�खला गनु�पन�मा पा�लकाको
आ�नै खातामा दा�खला गरेको दे�खएकोले संिघय स��चत कोष दा�खला गरेको �माण पेश गनु� पन� दे�खएको �
ख)राज�व बाँडफाँट स��चत कोष दा�खलाः नेपाल सरकार (म��ीप�रषद)् �ारा जारी ढँू�ा,िग�ी, वालुवा उ�खनन् िवि� तथा �यव�थापन स�ब�धी मापद�ड २०७७ को दफा
१४ को राज�व बाँडफाँट स�ब�धी �यव�थामा गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाले यस मापद�ड बमो�जम साधारण िनमा�णमुखी खानीज�य र नदीज�य पदाथ�को िबि� एवं अनुमित
वा निवकरण शु�क वा करबाट संक�लत राज�व म�ये ६० �ितशत रकम स�ब�धीत गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाको �थानीय स��चत कोषमा र ४० �ितशत रकम
स�ब�धीत �देश स��चत कोषमा ज�मा ह�ने ग�र बाँडफाँट गनु� पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले निदज�य पदा�� िवि�को आय �यवसायी नाइजल िनमा�ण सेवाबाट �ा�
पिहलो िक�ताको � २,२०,०००/- संकलन गरेकोमा ६० �ितशतले �थानीय स��चत कोषमा दा�खला गरी ४० �ितशतले � ८८,०००/- �देश स��चत कोषमा दाखला गनु�
पन�मा दा�खला गरेको दे�खएन । अतः उ�ा रकम �देश स��चत कोषमा दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन� �

११६,६००
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४४.५ स��चत कोष दा�खलाः काया�लयले संकलन गरेको घर बहाल कर पा�लकाको स��चत कोष दा�खला ग�र घर बहाल कर बाहेक अ�य बहाल कर रकम स�ब��धत आ�त�रक
राज�व काया�लयमा दा�खला गनु� पन�मा पा�लकाको कोषमा दा�खला गरेकोले अनुसूची २ बमो�जकको बहाल रकम संिघय स��चत कोष दा�खला गरेको �माण पेश गनु� पन�
दे�खएको �

१,७७७,६४७

४४.६ राज�व रकम िढला दा�खलाः �देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा�
भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको दे�खन आएमा काय�लय �मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए दश�ितशतले ज�रवाना ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा
विढ िढलो गरेको भए दश�ितशतका दरले ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन वमो�जम िवभािगय कारवाही समेत गन�, गराउन स�ने
�यव�था छ । �य�तै सोही बमो�जम �देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन,२०७४ को दफा २४ को उपदफा २ मा १० िदनस�म िढलो गरेको भए १० �ितशत र १० िदन भ�दा बढी
िढलो गरेको भए १० �ितशत ज�रवान र िवभागीय कारवाहीसमेत ग�रने उ�ेख छ ।
काया�लयले तयार ग�र लेखापरी�णाथ� पेश गरेको राज�व आ�दानी तथा दा�खला िववरण अनुसार तोिकएको समयमा नगद दा�खला ह�ने नगरेकोमा ज�रवाना तथा कुनै
कारवाही गन� गरेको दे�खएन । पा�लका काया�लयले वडाह�मा नगिद र�सद कािटने जनाएको भएता पिन पा�लकाको आय शाखाबाट आ�दानी तथा बैक दा�खलाको दिैनक
भीडान गन� गरेको नदे�खएकोले यथाथ� आ�दानी तथा दा�खला िभडान ह�न स�ने अव�था दे�खएन । पा�लकाले तयार ग�र पेश गरेको आ�दानी दा�खलाको िववरणमा
लकडाउन नभएको अव�ध �ावण दे�ख चै�मिहनास�मको दा�खला िववरण नमूना छनौट ग�र परी�ण ग�रएकोमा अनुसूची १ मा उ�ेख भए अनुसार राज�व आ�दानी िढला
दा�खला गरेको दे�खएकोले सोही अनुसार अ�य वडा तथा काया�लयमासमेत ह�नस�ने भएकोले काया�लय �वयमले यिकन ग�र ज�रवाना असुल गनु� पद�छ । साथै यसमा सुधार
ग�र अनुसूची अनुसारको ज�रवाना असुल गनु� पन� दे�खएको �

१५४,५०५

४५ स�परी�ण

क) अनुगमन र स�परी�णः �देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन २०७४ को दफा ७४ दफा ३८ वमो�जम अ��तम लेखापरी�णवाट कायम भएको वे�जु असुल गरी वे�जु फ�य�ट तथा िनयिमत गनु� पन� �यव�था छ।
आ.व.२०७६।७७ स�म वांक� वे�जु � २ करोड ३७ लाख ७० हजार रहेकोमा स�परी�णको लािग � १,०४,९२,४८६।-पेश भई स�परी�ण भएको छ।
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आ.व. दफा बे�जुको छोटकरी �यहोरा स�परी�ण रकम कैिफयत

२०७६।७७ ३४ �� रेसंुगा क��ट��सनको ढंुगा िग�ी वापतको असुल गन� वाँक� रकम ��६४४�।- �६४४�।- दा�खला भएको।

२०७६।७७ ४२ हाड�वेयर नेपाल �ा.�ल वालाजु काठमाड�वाट �ज.आइ.पाइप,एच.िड.पी पाइप,िनपल, सकेट लगायतका सामानह�
ख�रद गरेको तथा �ािव�धक पु��ाइ सिहतको सं�ौता पेश नभएको � २०�९४११।-

२०�९४११।- �माण पेश भएको।

२०७६।७७ ४३ �ािव�धक पु��ाइ पेश नभएको � १९��७६�। १९��७६�। �माण पेश भएको।

२०७६।७७ ६६ �� ��खा क��ट��सन ए�ड स�लायस� �ा �लवाट सोलार ख�रद गरी वढी �ययभार पारेको � १४२३४९।- १४२३४९।- �माण पेश भएको।

२०७६।७७ ६९ िदवा खाजा खच�को माग फाराम,िव�ाथ� हा�जरी तथा भरपाइ लगायतका �माण पेश नभएको � ४००६�००। ४००६�००। �माण पेश भएको।

२०७६।७७ ७७.७ हाड�वेयर नेपाल �ा �ल वाट खानेपानीका सामान खरीद गरेकोमा �ािव�धक परी�ण तथा भरपाइ पेश नभएको �
२०३१�००।

२०३१�००। �माण पेश भएको।

२०७६।७७ ७७.९ मासु पसल सधारको काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएको � ७�०००। ७�०००।- �माण पेश भएको।

२०७६।७७ ७७.१ वौिदखोला खानेपानी िनमा�णको �ािव�धक मू�यांकन �माण पेश नभएको � ३०�३४। ३०�३४। �माण पेश भएको।

२०७६।७७ ७७.१७ पानी िवजुलीको िवल पेश नभएको � ��७७। ��७७। �माण पेश भएको।

२०७६।७७ ७७.३१ २९-०७७३।३० र २९-०७७।३।३० �वारे�टाइन िनमा�णका सामान �ज�सी आ�दानी वाँधेको �माण पेश नभएको
� ९६१०२।

९६१०२।- �माण पेश भएको।

ज�मा १०४९२४�६।

ख) अ�ाव�धक वे�जु - यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ�यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहाय अनुसार रहेको छ ।

(�.हजारमा)
गत वष� स�मको बाँक� बे�जू

(A)
यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू

(B)
यो वष� कायम बे�जू

(C)
संपरी�णबाट कायम बे�जू

(D)
अ�यािवधक बाँक� बे�जू

(E=A-B+C+D)

२३७७० १०४९२ १६८८६ ० ३०१६४


