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महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

२०७९ 

 छत्रकोट 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 स्विन्त्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्त्रिा (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 तनर्न्त्रण 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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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

देश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(लरु्म्वनी प्रदेश लेखापरीक्षण तनदेशनालर् ) 
पत्र संखर्ााः २०७८।७९ 

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

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

छत्रकोट गाउँपातलका गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर् 

गलु्मी । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले छत्रकोट 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 र्ित्रण गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१.  छत्रकोट गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षत्र लेखामानको ढािँा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको 
छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. ७७ लाख ५३हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् तमति २०७९।३।१६ मा प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.२५ लाख 
७५हजार फस्र्ौट भई बाकँी बेरुजू असलु गनुापने रू.४ लाख २५ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.४७ लाख १६ हजार, तनर्तमि 
गनुापने रू.३७  हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा सम्मको रु २ करोड ८२ लाख ३३ हजार  बेरुजू बाकँी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन 
र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु. १ करोड ४२ लाख ४४ हजार रहेको 
छ ।पातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बरेुजू 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 तनर्न्त्रण 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 स्विन्त्र 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 तनर्न्त्रण 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



 

 
 

छत्रकोट 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
 

९७ ११ ७७५३ ० ३ २५७५ ९७ ८ ५१७८ ४२५ ३७ ४७१६ ० ० ४७५३ ० 
                                      
 

 

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 २८२३३     ० १९१६७ ९०६६       ० ५१७८ १४२४४ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : छ�कोट गाउँपा�लका, गु�मी , छ�कोट गाउँपा�लका , गु�मी

काया�लय �मुख पु�य �साद पौडेल २०७८-१-१ २०७८-७-५

काया�लय �मुख दामोदर भ�डारी २०७७-७-२ २०७७-१२-३१

काया�लय �मुख भेषराज प�थ २०७७-४-१ २०७७-६-३०

काया�लय �मुख कृ�ण �साद प�थी २०७८-७-८ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख स�तोष �ज.सी २०७७-४-१

बे�जु रकम ७,७५२,६०८

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ७,८४,२३,५३०.५४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३६,२९,२०,३५० चालु खच� २६,६१,९४,२७४.५१

�देश सरकारबाट अनुदान ४,५३,८०,००० पँूजीगत खच� १०,६४,५५,८०२.९१

राज�व बाँडफाँट ६,२१,४४,७४७.९८ िव�ीय/अ�य �यव�था १७,९९,४१,७०५.५५

आ�त�रक आय ५४,२१,०१२.९६

अ�य आय ९,५३,७६,२९९

कुल आय ५७,१२,४२,४०९.९४ कुल खच� ५५,२५,९१,७८२.९७

बाँक� मौ�दात ९,७०,७४,१५७.५१

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय
�थानीय नतेृ�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��धन गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त ६ वडा, ३४ सभा सद�य, ८७.१
वग� िकलोिमटर �े�फल तथा २१ हजार ४८१ जनसं�या रहेको छ ।

२ िव��य अव�था
सू� �णाली अनुसारको िव��य �ितवेदनः

ि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) ५०,७२,९१,०९७.६६ ४९,५८,७२,८७२.७६ ४९,५८,७२,८७२.७६ ५८,१८,३८,३३८.०७ ५८,१८,३८,३३८.०७

क. �ाि� (संिचतकोषमा
आ�दानी बाँ�धने)

४८,९१,७५,६५७ ४७,५५,७०,८३१.७८ ० ४७,५५,७०,८३१.७८ ४६,५५,९५,४५९.१५ ० ४६,५५,९५,४५९.१५

११००० कर ११ ७,१५,८९,८६० ६,४४,७७,४१३.७८ ० ६,४४,७७,४१३.७८ ६,६४,००,५८६.७१ ० ६,६४,००,५८६.७१

१३००० अनुदान ४१,४९,१०,७९७ ४०,८३,००,३५० ० ४०,८३,००,३५० ३६,३३,१०,९३० ० ३६,३३,१०,९३०

संघीय सरकार १२ ३६,८८,०१,३५० ३६,२९,२०,३५० ० ३६,२९,२०,३५० ३२,९०,८०,९३० ० ३२,९०,८०,९३०

�देश सरकार १२ ४,५३,८९,००० ४,५३,८०,००० ० ४,५३,८०,००० ३,४२,३०,००० ० ३,४२,३०,०००

जनसहभािगता ७,२०,४४७ ० ० ० ० ० ०

१४००० अ�य राज�व २६,७५,००० २७,९३,०६८ ० २७,९३,०६८ ३,५८,८३,९४२.४४ ० ३,५८,८३,९४२.४४

ख. अ�य �ाि� १,८१,१५,४४०.६६ २,०३,०२,०४०.९८ २,०३,०२,०४०.९८ ११,६२,४२,८७८.९२ ११,६२,४२,८७८.९२

िवतरण गन� बाक� राज�व ० ० ० ० ० ० ०

कोषह� १,८१,१५,४४०.६६ १,८३,५५,३८९.९८ ० १,८३,५५,३८९.९८ १,९०,२७,२६१.९२ ० १,९०,२७,२६१.९२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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धरौटी ० १९,४६,६५१ ० १९,४६,६५१ २१,६८,४४३ ० २१,६८,४४३

संघीय, �देश सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ९,५०,४७,१७४ ० ९,५०,४७,१७४

भु�ानी (ग+घ) ५६,९३,१४,३९५.६६ ३८,४०,९७,०६०.७४ ३८,४०,९७,०६०.७४ ४५,९९,७२,७८८.९१ ४५,९९,७२,७८८.९१

ग. भु�ानी (स��त
कोषबाट)

५५,११,९८,९५५ ३७,२६,५०,०७७.४२ ३७,२६,५०,०७७.४२ ३४,८८,४६,४९३.९१ ३४,८८,४६,४९३.९१

२१००० पा�र�िमक /

सुिवधा
१८ १८,०८,६४,२१० १५,२८,७०,३६५.३३ ० १५,२८,७०,३६५.३३ १४,६६,३५,८२०.४० ० १४,६६,३५,८२०.४०

२२००० मालसामान तथा
सेवाको उपयोग

१८ १०,००,११,७४३ ६,३४,१६,८१६.४५ ० ६,३४,१६,८१६.४५ ४,०५,२०,३४४.३६ ० ४,०५,२०,३४४.३६

२३००० ��थर स�प��को
उपभोग खच�

१८ ० ० ० ० ० ० ०

२५००० सहायता
(Subsidy)

१८ २,७७,४७,००० २,३१,४४,४४८.७३ ० २,३१,४४,४४८.७३ २,५३,८८,९७८.७५ ० २,५३,८८,९७८.७५

२६००० अनुदान १८ २२,१०,००० १३,९०,०३५ ० १३,९०,०३५ २५,६८,००० ० २५,६८,०००

२७००० सामा�जक सुर�ा १८ १,३६,९६,००० १,१५,६०,७६३ ० १,१५,६०,७६३ १,३६,८१,४३१.४० ० १,३६,८१,४३१.४०

२८००० अ�य खच� १८ १,४८,२७,२९८ १,३८,११,८४६ ० १,३८,११,८४६ ११,६७,७९० ० ११,६७,७९०

३१००० गैर िव�ीय
स�प�ी / पँूजीगत खच�

१८ २१,१८,४२,७०४ १०,६४,५५,८०२.९१ ० १०,६४,५५,८०२.९१ ११,८८,८४,१२९ ० ११,८८,८४,१२९

घ. अ�य भू�ानी १,८१,१५,४४०.६६ १,१४,४६,९८३.३२ १,१४,४६,९८३.३२ ४५,९९,७२,७८८.९१ ४५,९९,७२,७८८.९१

कोषह� १,८१,१५,४४०.६६ १,०६,९५,१३४.३२ ० १,०६,९५,१३४.३२ १,४७,०६,८२३ ० १,४७,०६,८२३

धरौटी ० ७,५१,८४९ ० ७,५१,८४९ १३,७२,२९८ ० १३,७२,२९८

संघीय, �देश सरकार वा ० ० ० ० ९,५०,४७,१७४ ० ९,५०,४७,१७४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अ�य काय��म

ङ. यो वष�को बचत (�यनु) (६,२०,२३,२९८) ११,१७,७५,८१२.०२ ११,१७,७५,८१२.०२ १२,१८,६५,५४९.१६ १२,१८,६५,५४९.१६

च. गतवष�को �ज�मेवारी
रकम (अ.�या)

६,९७,४४,३२३.८८ ६,९७,४४,३२३.८८ ५,३३,०२,९८४.४० ५,३३,०२,९८४.४०

वषा��तको बाक� रकम (ङ +

च)

(६,२०,२३,२९८) १८,१५,२०,१३५.९० १८,१५,२०,१३५.९० १७,५१,६८,५३३.५६ १७,५१,६८,५३३.५६

ब�क तथा नगद बाक� २४ १८,१५,२०,१३६.९० १८,१५,२०,१३६.९० १५,४१,४८,७४३.८५ १५,४१,४८,७४३.८५

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�  मौ�दात � १७,५१,६८,५३३.५६ देखाएकोमा यो वष�को शु� मौ�दात � ६,९७,४४,३२३.८८
देखाएकोले �णालीले � १०,५४,२४,२०९।६८ घटी �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । 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 � ९,७०,७४,१७५।- रहेकोमा सू� �णाली िव�ीय �ितवेदन फा न २७२ मा �
१८,१५,२०,१३६।९० 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�दातः काया�लयको गत वष�को �ितवेदन अनुसार गत वष�को मौ�दात � ७ करोड ५७ लाख ७० हजार रहेकोमा यो वष� तयार गरेको एिककृत आय �ययमा � ७ करोड ८४ लाख २३ हजार
देखाएकोले बढी मौ�दात � २६ लाख २३ हजार सारेकोमा काया�लयले कारण उ�ेख गरेको छैन ।

घ) धरौटीः काया�लयको गत वष�को धरौटी बाँक� � ४६,३५,८३५।-र यो वष�को आ�दानी � १९,४६,६५१।- समेत � ६५,८२,४८६।- म�ये िफता� खच� � ७,५१,८४९।- भई बाँक� � ५८,३०,६३७।- 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 � ३८,९०,०२४।- उ�ेख गरेको दे�खएन ।
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 । तर �णालीमा देहायको कारोबारह�को � ८,७५,९३,१५२।- 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 बजेट िनकासा खच� � बाँक�

सामा�जक सुर�ा काय��म ८,८१,४०,०००।- ८,२८,१०,६००।- ८,२८,१०,६००।- 0

�वा��य पूवा�धार िवकास ३,२३,३०,०००।- 0 0 0

ग�रवसंग िवशे�वर ५,४६,०००।- ५,४६,०००।- ५,४६,०००।- 0
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�थानीय पूवा�धार िवकास
साझेदारी काय��म

५५,००,०००।- ४२,३६,५५२।- ४२,३६,५५२।- ०

ज�मा १२,६५,१६,०००।- ८,७५,९३,१५२।- ८,७५,९३,१५२।-

३ आ�त�रक िनय��ण �णाली

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

४.१ 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 ।

४.२ 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 यो वष� � १७९२५३८०।९० 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 ।

४.३ 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 ।

४.४ 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 ।

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

५.१ 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 ।

५.२ 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 ।
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५.३ ि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 ।

६ बजेट तथा काय��म खच�ः

६.१ 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।१८ मा पारीत ग�र गा पा अ�य�ले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई २०७७।३।२१ मा
अ��तयारी िदएको दे�खयो ।

६.२ बजेट र िनकासा खच�ः काया�लयलाई िविनयोजन भएको रकम िनधा��रत काय�मा खच� गरेको ह�नु पद�छ । यो वष� काया�लयलाई अ�पताल िनमा�णकालागी �वा��य पूवा�धार िवकास काय��ममा � ३ करोड २३ लाख बजेट
िविनयोजन भएकोमा काया�लयले िनकारा खच� गरेको दे�खएन । काय��म काया��वयन नह�नुको कार ण काया�लयले उ�ेख गरेको छैन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

६.३ 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 ।

६.४ चौमा�सक तथा वािष�क �गित िववरणः 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 ।

६.५ �ो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 ।

�म भौचर
न�बर
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६.६ अब�डा खच�ः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका
आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था रहेको छ । तर काया�लयले यो वषा� चालु खच� िशष�कमा � २५ लाख अब�डा बजेट राखेको दे�खयो। िविवध िशष�कमा रहेको बजेटबाट िशष�क नभएको
खच�, अित�थ स�कारसमेतमा � १६,५०,८१०।- खच� गरेको दे�खयो । िविवध िशष�कमा िविनयोजन रा�ख खच� गन� काय� िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

७ िव�ीय िववरण परी�ण

७.१ आ�थ�क काय�िव�ध कानून बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन
गनु�पन�मा गरेको दे�खएन ।

७.२ �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 ।

८ कोिभड- १९ तफ�  
गत वष�को �ज�मेवारी �. ८३७२५०। र यो वष�को आ�दानी �. ६२००४५०। समेत �. ७०३७७००। भएकोमा खच� �. २८३८४६०। भई बांक� �. २३९१९९०। मौ�दात रहेको दे�ख�छ ।

९ अनुदान �ा�ी, िवतरण, उपयोग र िफता� 
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 ।

१० िश�ा तफ�

१०.१ साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर : 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 ।

१०.२ िब�ालय भौितक पूवा�धार िवकास: गाउंपा�लकाले िब�ालयको भौितक पूवा�धार िवकास काय��म �वीकृत गरी सोही अनुसार अनुदान उपल�ध गराउनु पन�मा सो काय��म �वीकृत गरेको दे�खएन । काय��म �वीकृत ग�र सोही
बमो�जम अनुदान उपल�ध गराई पूवा�धार िनमा�ण गनु� पद�छ ।

१०.३ िनजी िव�ालय �यव�थापन तथा अनुगमन मापद�ड : 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 । 

�म भौचर
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१०.४ िब�ालयको अनुगमन िनयमन �यव�था : गाउंपा�लकाले िव�ालय अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरी सोही बमो�जम अनुगमन गरी अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक गनु�पन�मा सो मापद�ड िनधा�रण गरेको छैन । सो मापद�ड बनाई
अनुगमन गरी �ितवेदन साव�जिनक गनु� पद�छ । 

१०.५ िश�कको तलबी �ितवेदन : �थानीय र �देश तहमा शसत� एव िश�ा िवकाश तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।०७८ को ख�ड २ मा �थानीय तहले काय�रत िश�कको तलब
भ�ा स�ब�धी एिकन िववरण िश�ा िवकास तथा सम�वय ईकाईबाट �ा� गरी वा अ�याव�धक गरी सोही अनुसार दरब�दीमा, राहत कोटा र �ािव�धक धारतफ� का अनुदानमा काय�रत िश�कका लािग िव�ालयबाट �ा� माग
फारम �जू गरी अनुदान उपल�ध गराउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले यो वष� �. १० करोड ६५ लाख ७६ हजार िश�कको तलब भ�ा वापत िनकासा िदएकोमा िनयमावलीको �ावधान अनुसार तलबी �ितवेदन पा�रत गरेको
छैन। यसरी तलबी �ितबेदन पा�रत नग�र िश�कको तलब िनकासा िदँदा िश�कह�को यथात� तलब र �ेड भु�ानीमा िव�व�त ह�ने आधार दे�खएन। अत: तलबी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलब भ�ा भु�ानी गनु�पद�छ ।

१०.६ िव�ालय�लाई अनुदान िदएपिछ सो अनुदान रकम काय��मको उदे�य बमो�जम खच� भए नभएको काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु� पद�छ । गाउंपा�लकाले िन�न िव�ालयह�लाई अ�य साव�जिनक िनमा�ण खच� िशष�कबाट
अनुदान िदएकोमा लेखापरी�ण एवं काय�स�प� �ितवेदन पेश नभएको �.

गो. भौ.नं. िव�ालयको नाम कामको िववरण िनकास रकम

३६।०७७।१०।२३ ल�मी �ा िव भौितक पूवा�धार २४०००००।

३७।०७७।१०।२३ जन�योित मा िव भौितक पूवा�धार १३०००००।

३,७००,०००

११ स�प��को संर�ण र उपयोग

११.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�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 ।

११.२ 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 उपयोग नीित र मापद�ड बनाउनु पन� र सोको पालना गनु�पद�छ ।

१२ िश�ा �थािनय तह

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२.१ 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 सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म
१६ वटा ऐन, ६ वटा िनयमावली, ४० काय�िव�ध लगायत ६२ वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको दे�ख�छ । 

१२.२ �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� नभएको र यो बष� २९ िववाद दता� भएकोमा सबै फ�य�ट
भएको दे�ख�छ । 

१३ पदा�धकारी सुिवधा

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.१ �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 पदा�धकारीको यो वष� उि��खत सेवा सुिवधामा िन�नानुसार �.६९ लाख ६२ हजार खच� लेखेको दे�ख�छ ।

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

अ�य� उपा�य� जना

१ बैठक भ�ा २९००० २९००० १६२००० १५०००० ३८००० ४०८०००

२ यातायात खच� - - ७२०००० ४३२००० ६८४००० १८३६०००

३ टे�लफोन,मोबाइल ४२००० ३६००० २१६००० २१६००० ५७०००० १०८००००

४ पु�तक,प�ीका, ४८००० ४८००० २१६००० २१६००० ४५६००० ९८४०००

ई�टरनेट

५ सम�वय तथा सहजीकरण १२०००० ९६००० ४३२००० ३६०००० ६८४००० १६९२०००

६ अित�थ स�कार ७२००० ६०००० २८८००० - - ४२००००

७ खानेपानी/िबजुली/ १२७००० १२०००० - - - २४७०००

सरसफाई

८ चाडपव� खच� १५००० १५००० ७२००० ६०००० १३३००० २९५०००

ज�मा ४५३००० ४०४००० २१०६००० १४३४००० २५६५००० ६९६२०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.२ 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 �.१८३६०००/-,

टे�लफोन तथा मोवाइल �. १०८००००/-, पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट �.९८४०००/-, जनस�पक�  िवशेष काय�सुिवधा �.१६९२०००/-, अित�थ स�कारमा �. ४२००००/-, खानेपानी िवजुली तथा सरसफाईमा
�.२४७०००/- समेत ज�मा �. ६२६९०००/- खच� भु�ानी गरेको दे�खयो । काया�लयले उि��खत अनुसारको �. ६२६९०००/- भु�ानी गदा� िवल भरपाई नराखी एकमु� मा�सक �पमा भु�ानी िदने 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 ।

१४ सेवा �वाह 

काया�लयले देहाय वमो�जम सेवा �वाह गरेको िववरण पेश गरेको छ।

पं�जकरण तफ�

ज�म दता� ७०४

मृ�यृदता� २५४

वसाइ सराइ दता� ३९२

िववाह दता� २६१

स�व�ध िव�छेद दता� २३

१५ बजेट,िनित तथा काय��म र �थानीय सरकार स�चालन ऐेन काया��वयन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५.१ �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,

· 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

�म भौचर
न�बर
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१५.२ िनित तथा काय��म काया��वनः पा�लकाको सभाबाट पा�रत भएको नीित तथा काय��म काया��वयन भएको ह�नु पद�छ । पा�लकाको सभाको अ�धवेशनमा ��तुत गरेका नीित तथा काय��मह� म�ये देहायका काय��मह�
काया��वयन भएका छैनन । बािष�क िनित तथा काय��ममा समावेश गन� तर काया��वयन नगन� काय�मा सुधार ग�रनु पद�छ ।
क) बाँझो ज�गाको लगत �लने काय�
ख) िश�ा स�ाहकार बोड�को गठन
ग) एक िव�ालय एक योग िश�कको अवधारणा काया��वयन
घ) २० वष� गु�योजना िनमा�ण
ङ) िमतेरी स�ब�ध ·

च) न�सापास लागु नभएको
छ) भू-उपयोग नीित लागु नभएको
ज) िवपद �ित काय�योजना तयार नभएको
झ) एक �यि� एक सहकारी काया��वयनमा नरहेको

१५.३ 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 ७ करोड १ लाख ७१
हजारका १५२ 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।

१६ �े�गत बजेट र खच� , चौमा�सक खच� र योजना छनौट 

(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 ७०६८७४४८ ४१९८७१२२ ११.२७

२ पूवा�धार िवकास ११९७११९२० ६४९८९६४८.९ १७.४४

३ सामा�जक िवकास २६८९५८०४९ १४३११९१७८.१ ३८.४१

४ बातावरण तथा िवकास - - ०

५ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन १११७३००० ७२९७०२३१ १९.५८

६ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक ८०६६८३४० ४९५८३८९७.४ १३.३१
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ज�मा ५५११५८९५५ ३७२६५००७७.४ १००.

(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/योजना कुल काय��म वािष�क �गित ��थती

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

मुल काय��म सं�या 428 0 0 3 17

(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 चालु तथा पँुजीगत तफ�  �.    ३७ करोड २६ लाख ४५ हजार िनकासा तथा खच� भएकोमा
�थम चौमा�सकमा �. ६ करोड ५ लाख ८१ हजार अथा�त् १६.४९ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �. ६ करोड ३७ लाख २७ हजार अथा�त् १७.३४ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �. २४ करोड ८३ लाख ८४ हजार अथा�त्
६७.१३ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �. १५ करोड २४ लाख २२ हजार अथा�त् ४०.९० �ितशत खच� गरेको दे�खएकोले आषाढमा खच�को चाप बढेको र 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

२६८ ८० ५२ २० २३ ४४३

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �. १  लाख दे�ख मा�थका ज�मा १७५ वटा योजना संचालन गरेकोमा �.१ लाख भ�दा मुिनका मा� २६८ 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 .

१७ संगठन र कम�चारी �यव�थापन

१७.१ 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 ३८ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा १७ 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 ।
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१७.२ कम�चारी करार : �थानीय 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, इले�टी�सयन,

चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� १३ पदमा ५२ जना कम�चारीह� करारमा राखी � १०६५४७८०। खच� लेखेको छ । �थानीय
तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� ११ पदमा २५ 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 आ�त�रक 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� �.

भौ.नं. र
िमित

िववरण असुल
गनु�पन�

१४२।
२०७७।
१२।०१

�ी आदश� मा.िव. िदगाममा माघ र फागुनको ज�मा माग तलब �. १५८२९८८ भएकोमा �. ६००३.६० बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । सो रकम असुल गनु�पन� � 6003.60

।
१८२०७८।
०३।२८

केरा उ�पादन काय��म अ�तग�त ७०० के.जी. जैिवक मल ख�रद गरेको पाईयो । िवल भरपाई अनुसार ज�मा ६५० के.जी. मा� िवतरण गरेको दे�ख�छ । बाँक� ५० के.जी. िवतरण गरेको
पाईएन । ५० के.जी. को �ित के.जी. �.९०।– को दरले ९०x ५०  = ४५००।– बराबरको जैिवक मल िवतरण नगरेको ह�नाले �. ४५००।– असुल गनु�पन� �.

४५००

ज�मा १०५०३।
६०

१०,५०३
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१९ शसत� चालु 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 �. २० लाख ४१ 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 ।

२० ठे�का नं. ४।०७७।७ वडा नं. ५ काया�लय भवन िनमा�ण काय�

२०.१ ४७८ २०७८-३-३० िनमा�ण काय� : ठे�का नं. ४।०७७।७ वडा नं. ५ काया�लय भवन िनमा�ण काय�को गन� काय�को मू�य अिभवृि� कर समेत लागत अनुमान �. ५७५९०३१।९६ को कवोल अंक �. ५४७६७६०।३६ मा िनमा�ण �यवसायी शुभ
क�ट� �सन �ा.�ल. संग २०७८।२।२५ मा काम स�प� गन� गरी २०७७।८।२३ मा स�झौता भएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् :

२०.२ 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

�म भौचर
न�बर
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२०.३ 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 साम�ी गुण�तर
भएको तथा सोही साम�ीबाट िनमा�ण भएको संरचना गुण�तर भए नभएको एिकन गन� सिकएन । अत: गुण�तर सुिन��चत गन�को लािग लागत अनुमान बनाउंदा गुण�तर परी�णको �ोिभजन राखी परी�ण गनु� पद�छ ।

२०.४ ि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 ।
लगत अनुमान बनाउंदा िबमाको �यव�था गरेता पिन िनमा�ण �यवसायीले उ� ठे�काको िबमा नगराएकोले िनयमस�मत दे�खएन । अत: िनयमले तोके अनुसार िबमा गरी जो�खम �यूिनकरण ग�रनु पद�छ । 

२१ वडा नं १ काया�लय भवन ठे�का नं ३।०७७।७८

२१.१ िनमा�ण काय� : ठे�का नं. ६।०७७।७८ ओखरीनी टुिनचौर �संचाई योजनाको िनमा�ण काय�को मू�य अिभबृि� कर समेत लागत अनुमान �. ४३१२५९७।५८ को कवोल अंक �. ४३१५५९६।८५ मा िनमा�ण �यवसायी
देउराली िनमा�ण सेवासंग २०७८।३।२० मा काम स�प� गन� गरी २०७७।१२।४ मा स�झौता भएकोमा २०७८।३।२० मा काम स�प� भई �. ४२८९५३७.०० भु�ानी भएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् :

२१.२ ख�रद 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

२१.३ 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 साम�ी गुण�तर
भएको तथा सोही साम�ीबाट िनमा�ण भएको संरचना गुण�तर भए नभएको एिकन गन� सिकएन । अत: गुण�तर सुिन��चत गन�को लािग लागत अनुमान बनाउंदा गुण�तर परी�णको �ोिभजन राखी परी�ण गनु� पद�छ ।

२१.४ ि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 ।
लगत अनुमान बनाउंदा िबमाको �यव�था गरेता पिन िनमा�ण �यवसायीले उ� ठे�काको िबमा गराएको छैन । अत: िनयमले तोके अनुसार िबमा गरी जो�खम �यूिनकरण ग�रनु पद�छ ।

२२ ठे�का नं ८।०७७।७८ िपपलनेटा फसा�टाकुरा सडक िनमा�ण काय�
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२२.१ िनमा�ण काय� : ठे�का नं. ८।०७७।७८ िपपलनेटा िदगाम धरमपानी मानकोट दौघा फसा�टाकुरा सडक �तरो�ित तथा िनमा�ण गन� काय�को मू�य अिभवृि� कर समेत लागत अनुमान �. ९५९५२६५।७० को कवोल अंक �.

४२०४५५१।६४ मा िनमा�ण �यवसायी शुभ क�ट��सन �ा.�ल. संग २०७८।२।१६ मा काम स�प� गन� गरी २०७७।१०।२० मा स�झौता भई �थम रिनङ िबलस�मा �. ११५५४०६।- भु�ानी भएकोमा दे�खएका
�यहोराह� िन�न छन् :

२२.२ 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

२२.३ 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 । िनमा�ण साम�ीह�को गुण�तर परी�ण नगरेको कारण िनमा�ण साम�ी गुण�तर भएको तथा सोही साम�ीबाट िनमा�ण भएको संरचना गुण�तर भए नभएको एिकन गन� सिकएन
। अत: गुण�तर सुिन��चत गन�को लािग लागत अनुमान बनाउंदा गुण�तर परी�णको �ोिभजन राखी परी�ण गनु� पद�छ ।

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 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 जो�खम �यूिनकरण ग�रनु पद�छ ।

२३ छ�कोट च�पथ िनमा�ण ठे न ९-२०७७।७८ का�यप / पोखरा जे भी

२३.१ २०७ २०७८-३-७ िनमा�ण काय�ः काया�लयले मु अ करसमेत लागत अनुमान � ३०१,७२,३६०।१८ भएको छ�कोट च�पथ िनमा�णकालागी िनमा�ण �यवसायी का�यप / पोखरा जेभीको मु अ कर सिहतको कबोल अंक � १३४,९३,२१६।९१
�वीकृत गरी िमित २०७८।३।२० (दईु मिहना ५ िदन) मा काय� स�प� गन� गरी २०७८।१।१६ मा ठे�का स�झौता गरेको दे�खयो । उ� िनमा�ण काय�कालागी यो वष� दो�ो चालु वीलस�मको मु अ करसमेत �
३८,५०,७४८/- भु�ानी गरेकोमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।
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२३.२ 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�

२३.३ ि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 । �य�तै स�झौताको दफा १३ मा िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउनु पन� दािय�वको अव�धसमेतको िवमा गराउनु पन�
�यव�था रहेको छ । उि��खत िनमा�ण काय�को िनमा�ण स�प� गनु�पन� शु� अव�ध २०७८।३।२० रहेकोमा उ� समयमा काय� स�प� नभएकोले २०७८।६।३० स�म थप गरेकोले िवमाको अव�ध �ुिट स�याउने अव�ध
२०७९।६।३० स�म रहेको ह�नु पन�मा २०७९।२।२३ स�म गरेको र �ुटी स�याउनु पन� दािय�वको अव�धको िवमा गराएको दे�खएन । अतः ठे�का स�झौता तथा िनयमावली अनुसार िनमा�ण काय�को िबमा गराई जो�खम
�यूिनकरण ग�रनु पद�छ । 

२३.४ ि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।२० (स�झौता अव�धबाट २ मिहना ५ िदन) स�म रहेकोमा �यवसायीको २०७८।२।९ को अव�ध थप मागको िनवेदन अनुसार ६ मिहना थप माग गरेकोमा
काया�लयले २०७८।३।१८ को िनण�यले २०७८।६।३०स�म (शु� अव�धको १५० �ितशत ) 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 �यवसायीले िनमा�ण काय�स�प� गन� भरम�दरु �यास गरेको भ�े पु��ाई ंह�ने दे�खएन । अत यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

२४ भेडुवा चोयगा �ल��ट� खानेपानी आयोजना ठे न ६-२०७७।७८ राजे�वरी / अजु�न िव�डस�

२४.१ २३ २०७८-२-३ िनमा�ण काय�ः काया�लयले मु अ करसमेत लागत अनुमान � १९१,५३,४२२।९३ भएको भेडुवा चोयगा �ल��ट� खा पा आयोजना िनमा�णकालागी िनमा�ण �यवसायी राजे�वरी अजु�न िव�डस� जेभीको मु अ कर सिहतको
कबोल अंक � १७४,९९,६९३।१५ �वीकृत गरी िमित २०७८।३।१० मा काय� स�प� गन� गरी २०७७।९।२६ मा ठे�का स�झौता गरेको दे�खयो । उ� िनमा�ण काय�कालागी यो वष� �थम चालु वीलको मु अ करसमेत �
८५,९८,८४८/- भु�ानी गरेकोमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

�म भौचर
न�बर
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२४.२ 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�

२४.३ ि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 । �य�तै स�झौताको दफा १३ मा िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउनु पन� दािय�वको अव�धसमेतको िवमा गराउनु पन�
�यव�था रहेको छ ।
उि��खत िनमा�ण काय�को िनमा�ण स�प� गनु�पन� शु� अव�ध २०७८।३।१० रहेकोमा उ� समयमा काय� स�प� नभएकोले २०७८।६।३० स�म थप गरेकोले िवमाको अव�ध �ुिट स�याउने अव�ध २०७९।६।३० स�म
रहेको ह�नु पन�मा २०७८।३।१२ स�म ग�र � ६४,४३२।- खच� लेखेको दे�खयो । तर िनमा�ण काय�को अव�ध थप प�चात् र �ुटी स�याउनु पन� दािय�वको अव�धसमेतको िवमा गराएको दे�खएन । अतः ठे�का स�झौता तथा
िनयमावली अनुसार िनमा�ण काय�को िबमा गराई जो�खम �यूिनकरण ग�रनु पद�छ । 

२४.४ ि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।१० स�म रहेकोमा �यवसायीको २०७८।२।११ को अव�ध थप मागको िनवेदन अनुसार ३ मिहना थप माग गरेकोमा काया�लयले २०७८।३।९ को िनण�यले
२०७८।६।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 । काया�लयले �यस अनुसार पेश गन� लगाएको पिन दे�खएन । अत यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

२५ िपपलनेटा िदगाम धरमपानी मानकोट दौघा फसा�टाकुरा मोटर बाटो �तरो�ती ठे न ८-२०७७।७८ आर एन छहारी िव�डस�

२५.१ १४२ २०७७-१२-२९ िनमा�ण काय�ः काया�लयले मु अ करसमेत लागत अनुमान � ९५,९५,२६५।७० भएको िपपलनेटा िदगाम धरमपानी मानकोट दौघा फसा�टाकुरा मोटरबाटो िनमा�णकालागी िनमा�ण �यवसायी आर एन छहारी िव�डस�को मु अ
कर सिहतको कबोल अंक � ४२,०४,५५१।८२ �वीकृत गरी िमित २०७८।२।१६ (तीन मिहना २६ िदन) मा काय� स�प� गन� गरी २०७७।१०।२० मा ठे�का स�झौता गरेको दे�खयो । उ� िनमा�ण काय�कालागी यो वष�
पिहलो चालु वीलको मु अ करसमेत � ११,५५,४०६/- भु�ानी गरेकोमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।
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२५.२ 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�

२५.३ ि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 । �य�तै स�झौताको दफा १३ मा िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउनु पन� दािय�वको अव�धसमेतको िवमा गराउनु पन�
�यव�था रहेको छ । िनमा�ण काय�को िवओ�यू मा िवमा शु�कको लागी � ५० हजार �यव�था भएतापिन िवमा गराएको पिन छैन । अतः ठे�का स�झौता तथा िनयमावली अनुसार िनमा�ण काय�को िबमा गराई जो�खम
�यूिनकरण ग�रनु पद�छ ।

२५.४ ि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।२।१६ स�म रहेकोमा �यवसायीको २०७८।१।१० को अव�ध थप मागको िनवेदन अनुसार २०७८।७।३० माग गरेकोमा काया�लयले २०७८।२।१६ को िनण�यले
२०७८।६।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 �यवसायीले िनमा�ण काय�स�प� गन� भरम�दरु �यास गरेको भ�े पु��ाई ंह�ने दे�खएन । काया�लयले �यस अनुसार पेश गन� लगाएको पिन दे�खएन । अत यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

२५.५ काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�धः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११० मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध �य�तो स�झौतामा उि��खत
िनमा�ण काय�को �ुिट स�याउने दािय�वको अव�ध भ�दा क��तमा एक मिहना बढी अव�धको ह�नु पन� �यव�था छ । िनमा�ण काय�को काय� स�प� गनु� पन� अव�ध २०७८।६।३० स�म रहेकोले �यवसायीले उि��खत िनमा�ण
काय�मा राखेको �लोबल आईएमइ ब�कको � २१,८६,०००।- को मा�य अव�ध उ� जमानतको अव�ध २०७९।७।३० स�मको ह�नुपन�मा २०७९।६।३० स�म रहेकोले उक मिहना घटी दे�खएकोले अव�ध थप गरेको �माण
पेश गनु� पन� �

२,१८६,०००

२६ का�लकानगर बोखर मनभाक सुनार टोला गो�फाकोट मोटर बाटो �तरो�ती ठे न ७-०७७।७८ राजे�वरी क��ट��सन
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२६.१ ४५७ २०७८-३-३० िनमा�ण काय�ः काया�लयले मु अ करसमेत लागत अनुमान � ४७,७०,८९३।८६ भएको का�लका नगर बोखर मनभाग सुनार टोला गो�फाकोट मोटरबाटो �तरो�तीकालागी िनमा�ण �यवसायी राजे�वरी क��ट��सनको मु अ
कर सिहतको कबोल अंक � २२,३२,५६१।३६ �वीकृत गरी िमित २०७८।१।३१ (तीन मिहना १६ िदन) मा काय� स�प� गन� गरी २०७७।१०।१५ मा ठे�का स�झौता गरेको दे�खयो । उ� िनमा�ण काय� मु अ करसमेत �
१९,४३,९४६/- मा काय� स�प� गरेकोमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

२६.२ 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�

२६.३ ि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 । �य�तै स�झौताको दफा १३ मा िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउनु पन� दािय�वको अव�धसमेतको िवमा गराउनु पन�
�यव�था रहेको छ । िनमा�ण काय�को िवओ�यू मा िवमा शु�कको लागी � २५ हजार �यव�था भएतापिन िवमा गराएको पिन छैन । अतः ठे�का स�झौता तथा िनयमावली अनुसार िनमा�ण काय�को िबमा गराई जो�खम
�यूिनकरण ग�रनु पद�छ । 

२६.४ काय��वीकार �ितवेदनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ अनुसार काया�लयले स�प� भएको िनमा�ण काय� �वीकार गदा� सो को काय� �वीकार �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । उ� िनमा�ण काय�
स�प� भएकोमा काया�लयले काय� �वीकार �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

२६.५ काय�स�प� �ितवेदनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ अनुसार िनमा�ण काय� स�प� भइ �ुिट स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ� िडजनइन वा
�पेिशिफकेसन बमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गराउनुपन� �यव�था छ । तर काया�लयले उि��खत िनमा�ण काय�को �ुिट स�याउनु पन� अव�ध समा� नह� ँदै
अ��तम बीलसंगै काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेकोले िनमा�ण �यवसायी �ुिट स�याउने अव�धबाट उ�मुि� पाउने जो�खम रहेको दे�खयो । अतः िनमा�ण काय�को �ुिट स�याउने दािय�व समा� भएप�चात मा� काय� स�प�
�ितवेदन तयार ग�रनु पद�छ ।
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२६.६ पूव� िनधा��रत �ितपूित�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा िनमा�ण �यवसायीको िढलाईको कारणले ख�रद स�झौता बमो�जमको काम सो स�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले
साव�जिनक िनकायलाई स�झौता रकमको १० �ितशतमा नब�ने गरी �ित िदन स�झौता रकमको शु�ा दशमलव शु�ा पाँच �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपूित� िदनुपन� �यव�था रहेको छ । िनमा�ण �यवसायीले स�झौता अनुसार
२०७८।१।३१ मा स�प� गनु� पन�मा त�प�चात अव�ध थप नभएकोमा �यवसायीको िनवेदन अनुसार उ� िनमा�ण काय� २०७८।३।२२ मा स�प� भएको जनाई िनवेदन िदएको दे�खयो । अतः उ� िनमा�ण �यवसायीबाट मु अ
कर बाहेक स�झौता अ� � १७,१७,३५४।८९ को जे� १ दे�ख आषाढ २२ स�म ५३ िदनको पूव�िनधा��रत �ितपूत� �ितिदन � ९८७।८५८८५ ले ह�ने � ५२३५६।५२ असुल गनु� पन� दे�खएको �

५२,३५६.५२

२७ अ�पताल शैया ख�रद ठे न ४-२०७७।७८ महेश फमा�

२७.१ २६ २०७८-३-२७ ख�रद काय�ः काया�लयले मु अ करसमेत लागत अनुमान � १९,८०,०९९।- भएको अ�पतालको ६६ वटा शैया ख�रद काय�का �यवसायी महेश फमा�को मु अ कर सिहतको कबोल अंक � १४,०८,६६७।- �वीकृत गरी िमित
२०७८।३।२० मा काय� स�प� गन� गरी २०७८।३।२० मा ठे�का स�झौता गरेको दे�खयो । उ� ख�रद काय� मु अ करसमेत � १४,०८,६६७/- मा काय� स�प� गरेकोमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

२७.२ िबमाः काया�लयले महेश फमा�संग गरेको अ�पतालकोलागी ६६ वटा शैया ख�रद गन� स�ब�धी स�झौताको दफा ८ मा ख�रद काय�को �ुटी स�याउनु पन� दािय�वको अव�धसमेतको िवमा गराउनु पन� �यव�था रहेको छ ।
स�झौतामा २ वष�को वारे�टी अव�ध रहेको भएतापिन िवमा गराएको पिन छैन । अतः ख�रद स�झौता अनुसार ख�रद काय�को िबमा गराई जो�खम �यूिनकरण ग�रनु पद�छ । 

२७.३ काय�स�पादन जमानतः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११० को उपिनयम ४ मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक काय� स�पादन जमानतकव मा�यअव�ध �य�तो स�झौतामा उि��खत
मालसामान आपुत� वा ह�ता�तरण गनु� पन� अ��तम अव�ध वा ��याभुित (वारे�टी) को अव�ध भ�दा क�तीमा एक मिहना बढी अव�धको ह�नु पन� �यव�था छ । उि��खत शैया ख�रदको स�झौताको दफा ८ मा शैयाको वारे�टी
अव�ध २ वष� रहेको र २०७८।३।२० मा काय�स�प� भएकोले उ� िमितबाट वारे�टी अव�ध २०८०।३।२० स�म ह�ने ह�नाले काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध २०८०।४।३० स�मको भएको ह�नुपद�छ । तर आपूत�कले
पेश गरेको ब�क अफ काठमा�ड�को � २,०८,०००।- काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध २०७९।५।३१ (१६ से�टे�बर २०२२) स�म रहेकोले ९ मिहना २० िदन घटी रहेको दे�खयो । अतः यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

२८ उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण काय�
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२८.१ 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� गराउन सिकने �यव�था छ । पा�लकाले अ�धकांश सडक ख�े, स�याउने योजनाह�मा हेभी इ��वपमे�टको �योग गन� गरी दर �वीकृत गरेको 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

िनमा�ण �यवसायी हेभी
उपकरण

हेभी उपकरणमा भएको
खच�

१४।०७७।९।१७ का�लका�थान उि�खोला सडक िनमा�ण उ.स. सडक िनमा�ण ४८००००।- सोना इले��ट�क�स ए�ड जनरल �टोस� ए�साभेटर ४८१५८०/-

१५।०७७।९।२१ वडा �तरीय सडक िनमा�ण उ.स. सडक िनमा�ण ५२८०००/- रेसंुगा जिडवुटी ,का� तथा िनमा�ण साम�ी
स�लायस�

ए�साभेटर ५३२२७८/-

१७।०७७।९।२८ बंशोदी घुमीघाट मोटरबाटो िनमा�ण उ.स. सडक िनमा�ण २०००००/- सुिशवानी िव�डस� �ा.�ल. ए�साभेटर ११२१००/-

२३/०७७/१०/८ वडा �त�रय मोटरबाटो िनमा�ण उ.स. सडक मम�त ३८४०००/- िवकेश क��ट��सन ए�ड स�लायस� �ा.�ल. ए�साभेटर ४००५८५/-

२५/०७७/१०/१३ वडा �त�रय मोटरबाटो मम�त उ.स. सडक मम�त ९४००००/- सुिशवानी िव�डस� �ा.�ल. ए�साभेटर ९६७२८०/-

४५/०७७/१०/१९ वडा �त�रय मोटरबाटो मम�त उ.स. सडक मम�त ४८००००।- सोना इले��ट�क�स ए�ड जनरल �टोस� ए�साभेटर १८३०६०/-

राजे�वरी कं�ट� �सन ए�साभेटर ३००५८०।-

4४।०७७।११।२ बाजाबारी रमाइलो ब��त उ.स. सडक मम�त ६७२०००।- सोना इले��ट�क�स ए�ड जनरल �टोस� ए�साभेटर ९२६६०।-

सुिशवानी िव�डस� �ा.�ल. ए�साभेटर 492680।-

४५८।०७८।३।
३०

वडा�तरीय मोटरबाटो मम�त तथा �ूमपाइप काय� उ.स. सडक मम�त ३८९६४३। रेसंुगा जिडवुटी ,का� तथा िनमा�ण साम�ी
स�लायस�

ए�साभेटर 265488।-

२१२।०७८।३।७ वडा�तरीय मोटरबाटो मम�त तथा �ूमपाइप काय� उ.स. सडक मम�त २८८०००। रेसंुगा जिडवुटी ,का� तथा िनमा�ण साम�ी
स�लायस�

ए�साभेटर २८८१५०।-

३४६।०७८।३।
२३

वडा�तरीय मोटरबाटो मम�त तथा िगटी िव�याउने काय�
उ.स.

सडक मम�त ३८८२००। रेसंुगा जिडवुटी ,का� तथा िनमा�ण साम�ी
स�लायस�

ए�साभेटर २६९३३५।-

�म भौचर
न�बर

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

गो. भौ.नं. उपभो�ा सिमित कामको िववरण भु�ानी रकम

४९।०७८।३।३० हिद�नेटा �वा��य चौिक भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित भबन िनमा�ण ९०८६५०

२०।०७८।३।३० पा�लका कोसे�ल घर िनमा�ण उपभो�ा सिमित भबन िनमा�ण ८९४०६२

३।०७८।३।२४ नरम यवुा�लव भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित भवन िनमा�ण १९२००००

१९५।०७८।३।२ कृिष भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित भवन िनमा�ण ६७२०००

२८.३ नन फाइलर: मू�य अिभबृ�ी कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभबृ�ी करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गते िभ� स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत
दा�खला गनु� पन� �यव�था छ ।िन�न फम�ह�लाई भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन नन फाइलर रहेको पाइयो ।कानुनी �यव�था बमो�जम कर िववरण नबुझाएकोले कर बुझाएको �माण पेश गनु�पन� �.

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. भु�ानी रकम मु.अ.कर कर रकम न�फाइलर रहेको िमित

४५।०७७।१०।२९ सोना इले�ट� ीक�स ए�ड जनरल �टोस� ६०९८६०३४८ १८३०६० २१०६० ०७७।८

४६।०७७।११।२ बराह क�ट��सन ६०९८६०३५१ १४४१०० १६५७८ ०७७।७८

११६।०७७।१२।२० सोना इले�ट� ीक�स ए�ड जनरल �टोस� ६०९८६०३४८ ९२६६० १०६६० ०७७।८

सुिशवानी िब�डस� �ा.�ल. ६०६८४८२८६ ४९२६८० ५६६८० ०७५।७६

४०।०७८।३।२५ रेसु�ा जिडबुटी तथा िनमा�ण साम�ी स�लायस� ३०५५११९३१ ९३११३२ १०७१२२ ०७७।१०

४०८।०७८।३।२६ सुिशवानी िब�डस� �ा.�ल. ६०६८४८२८६ १३३३४० १५३४० ०७५।७६

४५६।०७८।३।२१ सोना इले�ट� ीक�स ए�ड जनरल �टोस� ६०९८६०३४८ १९२००० २२१०० ०७७।८

४५८।०७८।३।३० रेसु�ा जिडबुटी तथा िनमा�ण साम�ी स�लायस� ३०५५११९३१ २६५४८८। ३०५४३ ०७७।१०

३६१।०७८।३।२४ सोना इले�ट� ीक�स ए�ड जनरल �टोस� ६०९८६०३४८ २३७३००। २७३०० ०७७।८

७६७,६७७

�म भौचर
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१२।०७८।३।७ सुिशवानी िब�डस� �ा.�ल. ६०६८४८२८६ २८८१५०। ३३१५० ०७७।१०

३४६।०७८।३।२३ रेसु�ा जिडबुटी तथा िनमा�ण साम�ी स�लायस� ३०५५११९३१ २६९३३५। ३०९८५ ०७७।१०

१।०७८।३।२२ सुिशवानी िब�डस� �ा.�ल. ६०६८४८२८६ १९२२५२। २२१५२ ०७७।१०

१०।०७८।२।३० सोना इले�ट� ीक�स ए�ड जनरल �टोस� ६०९८६०३४८ ३५९४२८। ४६७२५ ०७७।८

५।०७८।३।२४ बराह क�ट��सन ६०९८६०३५१ ४२७४०१। ५५५६२ ०७७।८

१५।०७७।९।२१ रेसु�ा जिडबुटी तथा िनमा�ण साम�ी स�लायस� ३०५५११९३१ ५३२२७८। ६१२३६ ०७७।१०

१७।०७७।९।२८ सुिशवानी िब�डस� �ा.�ल. ६०६८४८२८६ ११२१००। ९९२०४ ०७७।१०

२५।०७७।१०।१३ सुिशवानी िब�डस� �ा.�ल. ६०६८४८२८६ ९६७२८०। १११२८० ०७७।१०

ज�मा ७६७६७७

२९ िनशु�क पा�पु�तक िवतरण काय��म

२९.१ 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 स�ब��धत िव�ाथ�ह�ले �ा� गरेको ह�नु पद�छ ।
पा�लका �े�िभ� पा�लकाले पा�पु�तक िनकासा िदनुपन� ४४ वटा िव�ालयह�कालागी यो वष� बजेट � २६,१२,०००।- भएकोमा � २६,००,५२६/७३ िनकासा खच� गरेको दे�खयो । यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका
छन् ।

�म भौचर
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२९.२ 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 ।

२९.३ 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� बढी िनकासा िदएको � ५४०४३।- दे�खएकोले लेखापरी�णबाट औं�याएप�चात दा�खला गरेको छ य�तै अ�य िव�ालयह�मासमेत बढी िनकासा िदएको ह�नस�ने भएकोले काया�लय �वयमले यिकन असुल
ग�रनु पद�छ ।

३० मु�यम��ी �ामीण िवकास तथा रोजगार काय��म

३०.१ 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� � ४९ लाख ८९ हजार ८१२ भएको दे�खएको छ । यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।
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३०.२ ३४ २०७८-३-२९ काय�प� भ�ाः पा�लकाको तालीम गोि� स�चालन स�ब��ध काय�िव�धमा बा� �िश�कलाई काय�प�को � १ हजार र �वचनको � ६०० ग�र � १६००।- िदन सिकने �यव�था छ । काया�लयले २०७८।३।१७ दे�ख ऐ २३
स�म ७ िदन िमनी िटलर मम�त तथा स�चालन तालीममा ११ जना �िश�ाथ�ह�लाई �ितिदन २ क�ाको �ितक�ा � १५००।- ले � ४२०००।- भु�ानी गरेको दे�खयो । िनजह�ले कृिष ई��जिनय�र� िनद�शनालय ह�रहर
भवनका रामच�� �साद साहको लेख र �ीलंका University of Maratuwa का Lasitha Piyathilaka र Rohan Munasinghe को Article संल� रा�ख � १५००।- का दरले �िश�ण भ�ा िदएको दे�खयो । अतः अ�य�
�यि�को पु�तकको फोटोकपी संल� गरेर िदएको काय�प�को पारी�िमक �ित काय�प� � ९००।- ले बढी भु�ानी गरेकोले असुल गनु� पन� दे�खएको �

�िश�कको नाम क�ा काय�प�को � कर क�ी � खुद बढी �

मोित खनाल १४ १२६०० १८९० १०७१०

कमल िव �स १४ १२६०० १८९० १०७१०

ज�मा २८ २५२०० ३७८० २१४२०

२१,४२०

३०.३ बा�ाको बीमाः काय��म अ�तरगत ख�रद ग�रएका बा�ाह�को बीमा गरेर जो�खम �यूिनकरण ग�रएको ह�नु पद�छ । तर काया�लयले देहाय अनुसार बा�ा ख�रद ग�र बा�ा पालक कृषकह�लाई िवतरण गरेकोमा बीमा गरेको
दे�खएन । अतः उि��खत बा�ाह�को बीमा गराई जो�खम �यूिनकरण ग�रनु पद�छ ।

भौ न र िमित िब�ेता फाम� सं�या �

६-२०७७।१२।१९ जनजीवन बा�ा पालन फाम� ४० २४००००

८-२०७७।१२।२२ ऐ २२ १३२०००

१८-२०७८।३।१८ ऐ १०६ ६३६०००

ऐ साइन अगा�िनक बा�ा तथा कुखुरा फाम� ६६ ३९६०००

ऐ यूिनक कृिष तथा पशुपालन फाम� १६ ९६०००

ज�मा २५० १५०००००

३०.४ 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ सुरि�त नाग�रक आवाश काय��म

३१.१ बजेटको उपयोगः काय��म अनुसार �ा� बजेटको सदपुयोग ग�रएको ह�नु पद�छ । काय��म स�चालनकालागी यो वष� � � १७ लाख ९२ हजार िविनयोजन भएकोमा खच� � ४ लाख (२.३२ �ितशत ) मा� खच� गरेको दे�खयो
। िविनयो�जत बजेट काय��म अनुसार उपल�धी �ा� गराउन स�ब�धीतलाई �ज�मेवार बनाईनु पद�छ ।

३१.२ िक�ता भु�ानी: 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 । काय�िव�धको दफा ५ को उपदफा ४, ७ र ८ अनुसार स�झौता भएपिछ अनुदान िदइने � ५० हजारको पिहलो िक�ता
६० �ितशत रकम उपल�ध गराईने र सो रकमबाट ज�तापाता, काठ लगायतको िनमा�ण सामा�ी ख�रद गरी िनमा�ण काय� अिघ बटाउनु पन� र उ� रकमबाट ज�तापाता र काठ लागायतको सामा�ी ख�रद गरी िनमा�ण काय�
स�प� भएको भनी �ािवधकबाट �ािव�धक �ितवेदन सिहतको �सफा�रसको आधारमा लाभ�ाहीलाई दो�ो तथा अ��तम िक�तावापत ४० �ितशत अनुदान रकम उपल�ध गराउनु पन� �यव�था छ ।
काय�पालीकाको १०७७।११।१८ को िनण�यले गा पा लाई खरको छानारिहत बनाउने काय��म अनुसार संघीय सरकारबाट �ा� ११७ कोटालाई वडा नं ५ र ६ मा संचालन गन� र केही अित िवप� प�रवारमा रहेका अ�य
वडामा स�त िवतरण गन� िनण�य गरेको दे�खयो । तर काया�लयले िविभ� वडाका ८ घर प�रवारलाई � ५०,०००/- का दरले � ४,००,०००।- अनुदान िदएको दे�खयो । दईु िक�तामा िदनुपन� अनुदान एकै पटक िदएकोले
काय�िव�धको अनुशरण भएन ।

३२ लागत साझेदारीमा भ�सी �व��न काय��म

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.१ भ�सीपालनमा अनुदानः काय��म अ�तरगत यो वष� िविनयोजन � २१ लाख ७० हजार भएकोमा खच� � १९ लाख १० हजार गरेको म�ये ५५ वटा भ�सी ख�रदमा देहाय अनुसार � १८ लाख ६० हजार खच� गरेकोमा िन�न
�यहोराह� दे�खएका छन् ।

भौ न र िमित पालक समुह सं�या �

१७-२०७७।१२।२७ �स�बाबा पशुपालक समुह ८ ३०००००

१८-२०७७।१२।२७ माला भ�सीपालन कृषक समुह ८ ३०००००

१९-२०७७।१२।२७ चौपारी भ�सीपालन समुह ४ १५००००

३३-२०७८।३।२१ र
३४-२०७८।३।२१ गा पा

िदगाम द�ुध उ�पादन सहकारी सं�था २० ७५००००

३४-२०७८।३।२१ �स�बाबा पशुपालक समुह ५ १८७५००

३६-२०७८।३।२३ बोहाफाँट कृिष सहकारी सं�था १० ३७५०००

ज�मा २०६२५००

३२.२ बढी अनुदानः काया�लयले भ�सी �व��न काय��म अ�तरगत अनुदान�ाहीलाई अनुदान िददंा गरेको स�झौताका शत�ह�को काया��वयन भएको ह�नुपद�छ । काया�लयले अनुदान�ाहीसंग को स�झौतामा ख�रद मू�यको ४०
�ितशत िदने गरी स�झौता भएकोले सोही बमो�जम िदनु पन�मा अनुसूची - २ अनुसार ५३ जना अनुदान�ाहीलाई ६१ वटा भ�सी िवतरणमा बिढ अनुदान िदएको दे�खयो । अतः बढी अनुदान िदएको रकम अनुदान�ाहीबाट
असुल ग�रनु पन� दे�खएको �

२४३,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.३ माग�दश�न र स�झौता काया��वयनः लागत साझेदारीमा पशुप�छी �व��न काय��म काय�स�चालन �ि�या स�ब�धी माग�दश�न, २०७७ बँूदा ५ मा तोिकएको नम�सको पालना भएको ह�नु पद�छ । यसमा िन�न �यहोराह� छन् ।
क) ख�रद काय��म काया��वयनः माग� दश�नको बँूदा न ५ (१) मा लागत साझेदारीमा पशुपालन �ब��न काय��म संचालन गन� अनुसूची ७ बमो�जम पा�लकाले पकेट समुह गठन ग�र �ित पकेट ५ वटा समुहका १० कृषकलाई
�ित कृषक २ मुरा� वा मुरा� �स भ�सी िवतरण गनु� पन� �यव�था भएकोले एक पा�लकाले १०० वटा भ�सी ख�रद ग�र भ�सी पालक कृषकह�लाई िवतरण गरेको ह�नु पद�छ । तर पा�लकालाई उपल�ध बजेट बाट ५५ वटा भ�सी
मा� ख�रद गरेकोले माग�दश�न अनुसार तोिकएको सं�यामा भ�सी ख�रद गरेको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।
ख) पशु बीमा र िविनयोजन खच�ः माग� दश�नको बँूदा न ५ (२) मा काय��मकोलागी बजेट िविनयोजन तथा रकम खच� गदा� िविनयो�जत बजेटबाट ८० �ितशत रकम पशु ख�रदमा, ता�लम गो�ी �मण अनुगमन र �शासिनक
काय�मा बढीमा १० �ितशत र उि��खत बाहेकका अनुसूची ६ मा उ�े�खत काय��म स�पादन गन� स�भािवत कृयाकलापह�मा १० �ितशत स�म खच� गन� सिकने र �यस अनुसार ख�रद भएका पशुको अिनवाय� बीमा गनु�
पन� �यव�था छ । पा�लकाले काय��म अ�तरगत ५५ वटा भ�सी ख�रद गरेकोमा माग�दश�न अनुसार बीमा गराएको दे�खएन । अतः लागत साझेदारीमा ख�रद ग�रएका भ�सीह�को माग�दश�न अनुसार अिनवाय� बीमा गराई जो�खम
�यूिनकरण ग�रनु पद�छ ।

ग) �गित िववरणः अनुदान�ाहीसंगको स�झौताको दफा ९ मा दो�ो प�ले चौमा�सक �पमा काय��मको �गित उपल�धी एवं कारोबार स�ब�धी िववरण �थानीय तहको पशु सेवा शाखामा अिनवाय� �पमा उपल�ध गराउनु पन�
�यव�था रहेकोमा �यस अनुसार गरेको दे�खएन र काय�लयलेसमेत �यसतफ�  �यान िदएको दे�खएन । अतः यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।
घ) बीमाः स�झौताको दफा १२ मा भ�सीको अिनवाय� बीमा गरेको ह�नु पन� �यव�था छ । तर काया�लयले �यस अनुसार अनुदान िदएकोमा बीमा गरेको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

ङ )अनुगमन मू�या�नः लागत साझेदारीमा पशुप�छी �व��न काय��म स�चालन �ि�या स�ब�धी माग�दश�न, २०७७ को प�र�छेद ६ बँूदा ९ मा �थानीय तहले संचा�लत काय��ममा उपल�ध गरेको रकमको समूह सिमित
सहकारीमा सदपुयोग भए नभएको र ल�य अनुसार �गित भए नभएको बारेमा वा अ�य आव�यक �ािव�धक िवषयमा कृिष �े� हेन� पदा�धकारीको संयोजक�वमा पशु सेवा शाखाका �ािव�धक संल� ह�ने ग�र गिठत काय�दलले
अनुगमन र मू�या�न ग�र आ�नो राय र सुझाव �थानीय तहमा पेश गनु�पन� र अनुगमन तथा मू�या�न काय�मा �ज�ा ��थत पशु सेवा हेन� िनकायलाइ संल� गराउन स�ने �यव�था छ । तर काया�लयले �यस अनुसार अनुगमन
मू�या�न ग�र �ितवेदन तयार गन� गरेको दे�खएन । अतः माग�दश�न अनुसार अनुगमन र मू�या�न ग�र पृ�पोषण सिहतको �ितवेदन तयार गन� ग�रनु पद�छ ।

३२.४ ३३ २०७८-३-२१ अनुदानः उि�खत अनुसार भैसी ख�रद ग�र भ�सीपालक कृषकह�लाई अनुदान िदइएका म�ये देहायका दईु जना कृषकह�लाई मोवाइल फोन स�पक�  गरेको िन�न �यहोरा दे�खएको छ । य�तै �यहोरा अ�यमासमेत ह�ने स�ने
भएकोले काया�लय �वयमले यिकन ग�र बढी भु�ानी भएको भए असुल गन� पद�छ ।

क) अनुदान�ाही �ी लोक बहादरु राना (मोवाइल न ९८४७५७४२२७) लाई २ वटा भ�सीको अनुदान � ३७,७५०।- ले � ७५,०००।- िदएको दे�खयो । िनजसंग मोवाइल स�पक�  गरेकोमा िनजले एउट भ�सी ख�रद गरेको र
एउटा सािवक घरमा नै रहेकोले सोही भ�सीलाई िमलाएको भ�े जानकारी भयो । य�तै काय� अ�य अनुदान�ाहीमा समेत ह�न स�ने भएकोले काया�लय �वयमले यिकन गनु� पद�छ । उ� काय� साझेदारी काय��मको उ�े�य
अनुसार भएको दे�खएन । अतः िनजलाई दईु म�ये एक भ�सी ख�रद नै नग�र िदएको अनुदान िनयमस�मत नदे�खएको �
ख) अनुदान�ाही �ी मुक बहादरु �संजालीलाई २ वटा भ�सीको अनुदान � ३७,७५०।- ले � ७५,०००।- िदएको दे�खयो । िनजको मोवाइल न ९८४५०२२९९१ मा स�पक�  गरेकोमा िनजले २ वटै ख�रद गरेको तर अ�य
धेरैजसोले घरमा नै महंगा मुरा� भ�सीह� रहेकोले �यसैमा अनुदान िमलाएको भ�े भनाई रहेकोले काया�लयले �वयम यिकन गनु�पन� दे�खएको छ । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

३७,५००

�म भौचर
न�बर
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३२.५ लागत साझेदारी खच�ः लागत साझेदारीमा पशुप�छ �व��न काय��म स�चालन �कृया स�ब��ध माग� दश�न, २०७७ को अनुससूची ७ अनुसार लागत साझेदारीमा भ�सीपालन �व��न काय��म ५ पकेट �े�का ५ वटा
भ�सीपालक समूहमा �ित समुह १० जना कृषकलाई �ित प�रवार २ वटा ग�र १०० वटा मूरा� वा मूरा��स �स भ�सीकालागी काय��म र पा�लकाको अनुदानको ५० �ितशत र भ�सीपालक कृषकको ५० �ितशत सहभागीतामा
काय��म स�चालन ग�रएको ह�नु पद�छ । काय�िव�धको उि��खत �यव�था अनुसार काय��मबाट � १८ लाख ७५ हजार र पा�लकाबाट � १८ लाख ७५ हजार ग�र � ३७ लाख ५० हजारस�म र सोही बराबर वा सो भ�दा
बढी रकम साझेदार पशुपालक कृषकको लगानीमा १०० वटा भ�सी ख�रद ग�र ५० कृषक लाभा��वत ग�रएको ह�नु पद�छ ।
तर काया�लयले ९८ वटा भ�सी ख�रदमा � ३६,७५,०००।- र ५ वटा ि�जमा � १,२५,०००।- ग�र � ३८,००,०००।- म�यै संघीय काय��म र पा�लकाबाट � १९/१९ लाख खच� गनु� पन�मा संघीय काय��मबाट � १९
लाख १० हजार लगानी ग�र ९८ वटा मा� भ�सी ख�रद गरेकोले काय�िव�ध अनुसार काय��म काया��वयन भएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

३३ कोिभड िवशेष कृिष काय��म

३३.१ 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 � २०,००,०००।- र य�� उपकरणमा � १७,३०,०००।- समेत � ३७,३०,०००।- मा� खच� गरेकोमा
देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

३३.२ 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 देहाय अनुसार � ३७,३०,०००।- 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 ।

भौ न र िमित िववरण रकम

३८-२०७८।३।३० िविभ� ५३ जनालाई ५०% अनुदानमा ९पेट� ोल तथा ४४ िडजेल ई��जनका िमिन िटलर िवतरण १७,३०,०००।-

३९-२०७८।३।३० कोिभड �भािवत भइ फिक� एका १०० जनालाई उ�पादन सामा�ीमा अनुदान २०,००,०००।-

ज�मा ३७,३०,०००।-

�म भौचर
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३३.३ एक �थानीय तह एक उ�पादनः काया�लयले िनधा��रत बािष�क काय��म काया��वयन गरेको ह�नु पद�छ । यो वष� पा�लकाकालागी एक �थानीय तह एक उ�पादन काय��म अ�तरगत � १७ लाख िविनयोजन भएकोमा काय��म
काया��वयन गरेको दे�खएन । �वीकृत बािष�क काया��म काया��वयन नगन�लाई �ज�मेवार बनाइ काय��मलाई �भावकारी �पमा काया��वयन ग�रनु पद�छ ।

३३.४ ३९ २०७८-३-३० कोिभड �भािवत लि�त वग�लाई अनुदानः �थािनयतह माफ� त स�चालन ह�ने कोिभड िवशेष कृिष काय��म काया��वयन काय�िव�ध, २०७७ को िनयम १९ को उपिनयम ६ अनुसार प�रवारको कुनै पिन सद�य बैदेिशक
रोजगारमा नभएको नेपाल िभ� सरकारी अध� सरकारी वा िनजी �े�मा रोजगारमा नभएको र �वरोजगारबाट मा�सक आय � १० हजार भ�दा बढी नभएको र हालैको कोिभडको कारण िवदेशबाट फक� को प�रवारको �ित
प�रवार १ जना भ�दा बढी नह�ने गरी �थानीय तहले �ाथिमकता िदनु पन� �यव�था छ । �यस अनुसार काया�लयले काय��म अ�तरगत कोिभड �भािवत भई िवदेशबाट फिक� एका कृषकह�लाई उ�पादन सामा�ीमा िदईने
अनुदान स�ब�धीत लि�त वग�ले पाएको ह�नु पद�छ । काय��म अ�तरगत १०० कृषकह�लाई � २० लाखमा � ६२०७६।- कर कटाइ बाँक� � १९,३७,९२४।- ब�क माफ� त अनुदान िदएको दे�खयो । अनुदान पाउने
कृषकह� िवदेश गएर फिक� एको �माणह� दे�खएन । यसबाट िवदेशबाट फिक� एका वा�तिवक लि�त वग�ले अनुदान पाउन सकेको अव�था दे�खएन । अतः यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

३३.५ 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� अिनवाय� �पमा 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 ।

३४ १८ २०७८-३-२८ केरा उ�पादन काय��म 

काय��म काया��वयन र �े�फलः केरा उ�पादन काय��म अ�तरगत केरा उ�पादक कृषकह�लाई िव�वा िवतरण गदा� केरा लगाउने ज�गाको �े�फलको आधारमा िव�वा िवतरण गरेको ह�नु पद�छ । काया�लयले काय��म
अ�तरगत ६७ जना कृषकह�लाई �ित गोटा � ९०।- को ५० �ितशतका दरले मु�य अनुदान िददंा �ित कृषक ४, ५, १०, २५, ३५, ४०, ५०, १५०, १८० र २०० गोटा स�मका दरले िवतरण ग�र � ३५४४२०। को ५०
�ितशतले � १७७२१०। िवतरण गरेको दे�खयो । यसरी िव�वा िवतरण गदा� केराको िव�वा लगाउने ज�गाको �े�फल यिकन नै नगरी िदएको दे�खयो । अतः िव�वा िवतरण गदा� केरा लगाउने ज�गाको �े�फलको आधारमा
िवतरण गरी केरा उ�पादनलाई �भावकारी बनाइनु पद�छ ।

३५ ३४ २०७८-३-१९ बंगुर पालन काय��म 

काय��म काया��वयन र बीमाः काया�लयले बंगुरपालक कृषकह�संग गरेको स�झौता काया��वयन ग�रएको ह�नु पद�छ । पा�लकाले वडा न २ का बंगुरपालक कृषकह�लाई ८४ वटा बंगुर � ४,५००।- का दरले � ३,७८,०००।-
मा ख�रद ग�र िवतरण गदा� गरेको स�झौतामा अनुदान�ाही कृषकले बंगुरको अिनवाय� �पमा वीमा गनु� पन� र २ वष�स�म अिनवाय� �पमा पा�नु पन� तथा काय��ममा �ा� बंगुर वेचिवखन वा काटमार ग�र खाएमा िवगो वरावर
रकम असुल ग�रने उ�ेख गरेको छ । तर उि��खत बंगुरह�को बीमा गरेको �ाग न�बरको िववरण पेश गरेतापिन िबमा शु�क बुझाएको र िवमा पो�लसी दे�खएन र बंगुर िवतरण प�चात २ वष�स�म पालन गनु�पन� िवषयमा
अनुगमन गन� गरेको समेत दे�खएन । अतः उि��खत वंगुरह�को बीमा गरेको �माण तथा अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पन� दे�खएको �

३७८,०००
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३६ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म

३६.१ काय��म खच�ः �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म अ�तरगत � ५५ लाख िविनयोजन भएकोमा िविभ� ४ काय�मा बजेट बाँडफाँड ग�र खच� गरेकोमा देहाय अनुसारका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

३६.२ 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 �ज�ा सम�वय सिमितको योजना छनौट सिमितले अ�य योजनामा जोडेर राधाकृ�ण
म��दर र पोखरी मम�त तथा िनमा�णमा � ४ लाख र �याडिम�टन कवड� हल िनमा�णमा � ५ लाख छनौट गरेकोले � १० लाख भ�दा घटी ह�नेगरी योजना छनैट गरी काया��वयन गरेकोले िनयमस�मत दे�खएन । यसरी योजना
छनौट गन� काय�मा सुधार ग�रनु पद�छ ।

३६.३ 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� ४ काय��म काया��वयन ग�र � ५५ 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 ।

३६.४ 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 ।

३७ आयकर अिभलेख र वडा राज�व दा�खलाः

३७.१ 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 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 �

१०७,६९७

३७.२ 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 �

२४८,०५५
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३७.३ 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 ।

३८ तलवी �ितवेदन 

िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफ ७ घ २ मा तलवी �ितवेदन पा�रत गरेर मा� तलव तथा �ेड खच� ले�नु पन� �यव�था छ। काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी तलव तथा �ेड खच� लेखेको छ । यसरी �ितवेदन पा�रत
नगरी लेखेको तलव भ�ा खच� स�व�धमा एिकन गन� सिकएन ।तसथ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तलवी �ितवेदन पा�रत गरेर मा� तलव भ�ा खच� ले�नु पद�छ।

३९ वा�ा तथा सँुगुर िवतरण 

सँुगुर तथा वा�ा िवतरणः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िवितय उतरदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५)मा खच� ले�दा खच�को िवल भरपाइ सिहतको लेखा रा�नु पन� �यव�था छ ।काया�लयले देहाय वमो�जम सुगुर तथा
वा�ा िवतरण गरेकोमा सो को अिभलेख राखी संझौता वमो�जम गरेको पाइएन ।

भौ नं िमित काय��म भु�ानी रकम कैिफयत

५४८-०७८३।२३ जनजाित वंगुर तथा वा�ा पालन काय��म ११००००। वोका २,वा�ा ६,र वंगुर १२ वटा

५७१-०७८।३।२४ जनजाित लि�त काय��म ५००००। ४ वटा वा�ा िवतरण

४७८-०७८।३।९ द�लत लि�त काय��म ६००००। १० वटा वा�ा िवतरण

ज�मा २२००००।

उपरो� वमो�जम वंगुर तथा वा�ा प�चो िफता� िदने गरी िवतरण गरेकोमा सो कोिवमा नगरेको,३ वष�स�म वेचिवखन गन� नपाइने ,३ वष� िभ�मा अिनवाय� �पमा १पाठी िफता� गनु�पन�,३ वष�स�म वा�ा काटमार गन� नपाइने ज�ता
शत�ह� राखीसंझौता गरेकोमा उ�े�खत शत�ह� पालना भए नभएको स�व�धमा पा�लकावाट अनुगमन भएगरेको दे�खएन।

४० अनुगमन र 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 ८२ लाख ३३ हजार रहेकोमा स�परी�णको लािग � १९१६७०५१।११-पेश भई स�परी�ण भएको छ।

आ.व. दफा �यहोरा स�पर��ण रकम कै�फयत

२०७५।७६ १ गत वष�को िज�मेवार� घट� सारेको � १२०५४९०।६१ संिचत कोष
दािखला भएको।

२०७५।७६ २३ �हर� चौक� �ृ�ालाई ज�गा खर�द गन�
२०७५।११।२३ मा भ�ुानी गरेको �

३१०००। भवन �नमा�ण
भएको जवाफ पेश
भएको।

२०७५।७६ २७ �मनीटेलर २९,चापकटर १,उखु पे�ने
मेिशन १,लगायतका समानह� �वतरणको
�माण नभएको

९५९५००। कृषकह�ले �योग
गरेको अनगुमन
��तवेदन पेश।
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२०७५।७६ ३३ २३० घरधुर�लाई ज�तापाता �वतरण
गरेकोमा �ा�व�धक मू�यांन तथा
काय�स�प� ��तवेदन पेश नभएको �

९५८६२२७। काय�स�प�
��तवेदन पेश
भएको।

२०७५।७६ ३९ १६ थान वोका �वतरणको आधार तथा
भरपाइ पेश नभएको

१९३०००। वझेुको भरपाइ पेश
भएको

२०७६।७७ १४ कम�चार� क�याण कोषमा रहेको रकम
�फता� हुनपुन� �

१००००००। संिचत कोष
खातामा रकम
दािखला गरेको
भौचर पेश।

२०७६।७७ ३९ प�ुपा�जल� �नमा�ण सेवालाई वढ� भ�ुानी ३८३७६९। दािखला गरेको
भौचर पेश।

२०७६।७७ ४० नेपाल राि��य मा �व दौघालाई भवन
�नमा�णको ला�ग �दएको १९२००००।
नापी तथा काय�स�प� ��तवेदन पेश
नभएको

१९२००००। नापी तथा
काय�स�प� पेश
भएको।

२०७६।७७ ४५ख �टोनमेिशनर�मा वढ� भ�ुानी भएको ९४९२। दािखला भएको ।

२०७६।७७ ५८ ३१४८ ज�तापाता �वतरण भएको
अनगुमन ��तवेदन तथा तथा �ा�व�धक
मू�यांकन पेश हुनपुन�

३८५३३६२। काय� स�प� तथा
�ा�व�धक मू�यांकन
पेश।

२०७६।७७ ५८ हुलास �ट�ल इ�ड���जको वाट �ढलाइ
वापतको ज�रवाना असलु गनु�पन�

८२९९। दािखला भएको।

२०७६।७७ ६३ वढ� भ�ुानी भएको १५००। दािखला भएको।

२०७६।७७ ६३ �दउसोको वैठक भ�ा १५३००। दािखला भएको।

२०७६।७७ ७४.१० �वजलु� पानीमा वढ� भ�ुानी १११।५० दािखला भएको।

ज�मा १९१६७०५१।
११

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)

२८२३३ १९१६७ ८८२९ ० १७८९५
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