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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : रेसु�ा नगरपा�लका, गु�मी , रेसंुगा नगरपा�लका , गु�मी

काया�लय �मुख Bhaktiram Marasini २०७६-६-१६ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Sarita kc २०७३-९-२७

बे�जु रकम १३,८३६,५०५

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ४,०२,०५,३२९.३८

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४१,२३,८१,५४० चालु खच� ३५,१९,५७,६६१.३९

�देश सरकारबाट अनुदान ५,८०,३७,००० पँूजीगत खच� १७,६८,००,१७७.६५

राज�व बाँडफाँट ८,७८,३८,६०४.११ िव�ीय/अ�य �यव�था १०,७६,४०,६१४.९६

आ�त�रक आय १,५१,०१,६०८.५१

अ�य आय १२,५५,१९,०६८.५

कुल आय ६९,८८,७७,८२१.१२ कुल खच� ६३,६३,९८,४५४

बाँक� मौ�दात १०,२६,८४,६९६.५



https://nams.oag.gov.np3 of 58

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� यस नगरपा�लकाको उ�े�य
रहेको छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त १४ वडा, ७५ सभा सद�य, ८३.७४ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ३२ हजार ५४८ जनसं�या रहेको छ ।

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

िववरण यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
ज�मा

�ा�ी (क+ख) ९१,९३,७८,३९५ ८६,०२,८८,९४०.५९ ८६,०२,८८,९४०.५९ ९१,८९,५२,२४७.५३ ९१,८९,५२,२४७.५३

क. �ाि� (संिचतकोषमा
आ�दानी बाँ�धने)

६०,२५,७७,८५४ ५७,२३,३८,५१६.९८ ५७,२३,३८,५१६.९८ ५२,६२,६५,६२७.५२ ५२,६२,६५,६२७.५२

११००० कर ९,२९,८९,४५० ९,६४,६३,०९५.४८ ९,६४,६३,०९५.४८ ७,५२,५२,४९५.५६ ७,५२,५२,४९५.५६

१३००० अनुदान ४९,६५,५०,५४० ४७,२१,८८,६४० ४७,२१,८८,६४० ४४,७२,९९,९०७ ४४,७२,९९,९०७

संघीय सरकार ४३,६५,००,५४० ४१,२३,८१,५४० ४१,२३,८१,५४० ३९,९९,३८,००० ३९,९९,३८,०००

�देश सरकार ५,८०,५०,००० ५,८०,३७,००० ५,८०,३७,००० ४,७०,०१,००० ४,७०,०१,०००

अ�त�रक �ोत २०,००,००० १७,७०,१०० १७,७०,१०० ० ०

बैदेिशक �ोत ० ० ० ३,६०,९०७ ३,६०,९०७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४००० अ�य
राज�व

१,३०,३७,८६४ ३६,८६,७८१.५० ३६,८६,७८१.५० ३७,१३,२२४.९६ ३७,१३,२२४.९६

ख. अ�य �ाि� ३१,६८,००,५४१ २८,७९,५०,४२३.६१ २८,७९,५०,४२३.६१ ३९,२६,८६,६२०.०१ ३९,२६,८६,६२०.०१

कोषह� १,५०,००,००१ १,४१,५४,६९५ १,४१,५४,६९५ १,५४,५४,९७० १,५४,५४,९७०

धरौटी ० ५३,३०,५४२ ५३,३०,५४२ ० ०

संघीय, �देश सरकार वा अ�य
काय��म

३०,१८,००,५४० २६,८४,६५,१८६.६१ २६,८४,६५,१८६.६१ ३७,७२,३१,६५०.०१ ३७,७२,३१,६५०.०१

भु�ानी (ग+घ) ९५,२२,९६,४२९ ८०,८२,८१,६१४.६१ ८०,८२,८१,६१४.६१ ८७,८१,९४,१६४.१९ ८७,८१,९४,१६४.१९

ग. भु�ानी (स��त
कोषबाट)

६३,५४,९५,८८८ ५२,८७,५७,८३९.०४ ५२,८७,५७,८३९.०४ ४८,८३,५५,८३९.१८ ४८,८३,५५,८३९.१८

२१००० पा�र�िमक /

सुिवधा
२१,५५,५६,५४० १९,८५,९०,६९७.२१ १९,८५,९०,६९७.२१ १७,७७,०२,९६१.६६ १७,७७,०२,९६१.६६

मालसामान तथा सेवाको
उपयोग

११,६०,३६,६३७ ९,०६,६३,०८५.२७ ९,०६,६३,०८५.२७ ५,०२,६२,९०५.६५ ५,०२,६२,९०५.६५

२५००० सहायता
(Subsidy)

५,९३,८१,००० ५,२०,१०,२७०.९१ ५,२०,१०,२७०.९१ ५,३२,६७,८२९.४५ ५,३२,६७,८२९.४५

२६००० अनुदान ० ० ० ६४,६५,००० ६४,६५,०००

२७००० सामा�जक
सुर�ा

१,१७,२८,००० ९१,३२,६०८ ९१,३२,६०८ ४०,०५,९४४ ४०,०५,९४४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८००० अ�य खच� १९,००,००० १५,६१,००० १५,६१,००० १६,४१,६०० १६,४१,६००

गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत
खच�

२३,०८,९३,७११ १७,६८,००,१७७.६५ १७,६८,००,१७७.६५ १९,५०,०९,५९८.४२ १९,५०,०९,५९८.४२

घ. अ�य भू�ानी ३१,६८,००,५४१ २७,९५,२३,७७५.५७ २७,९५,२३,७७५.५७ ८७,८१,९४,१६४.१९ ८७,८१,९४,१६४.१९

कोषह� १,५०,००,००१ ९९,३२,८११.९६ ९९,३२,८११.९६ १,२६,०६,६७५ १,२६,०६,६७५

धरौटी ० ११,४८,४५७ ११,४८,४५७ ० ०

संघीय, �देश सरकार
वा अ�य काय��म

३०,१८,००,५४० २६,८४,६५,१८६.६१ २६,८४,६५,१८६.६१ ३७,७२,३१,६५०.०१ ३७,७२,३१,६५०.०१

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला
गन�  बाक�

-२२,६८० -२२,६८०

ङ. यो वष�को बचत
(�यनु)

(३,२९,१८,०३४) ५,२०,०७,३२५.९८ ५,२०,०७,३२५.९८ ४,०७,५८,०८३.३४ ४,०७,५८,०८३.३४

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम
(अ.�या)

३,५२,७४,६५३.७७ ३,५२,७४,६५३.७७ १,२३,५६,३४७.०७ १,२३,५६,३४७.०७

वषा��तको बाक� रकम
(ङ + च)

(३,२९,१८,०३४) ८,७२,८१,९७९.७५ ८,७२,८१,९७९.७५ ५,३१,१४,४३०.४१ ५,३१,१४,४३०.४१

ब�क तथा नगद बाक� ८,७२,८१,९७९.७५ ८,७२,८१,९७९.७५ ७,६३,१९,५३९.४१ ७,६३,१९,५३९.४१

१) काया�लयको सू� �णालीबाट तयार भएको आय �ययमा देहायको अव�था दे�खएको छ ।

क) �णाली अनुसार शु� मौ�दातः सु� �णालीले गत वष�को अ��तम मौ�दात र यो वष�को शु� मौ�दात बरावर देखाएको ह�नु पद�छ । तर काया�लयको �णालीले गत वष�  को अ��तम मौ�दात �

५,३१,१४,४३०।४१ देखाएकोमा यो वष�  शु� मौ�दात � ३,५२,७४,६५३।७७ �ज�मेवारी सारेकोले � १,७८,३९,७७६।६४ घटी �ज�मेवारी सारेको दे�खयो। काया�लयले यसको कारण उ�ेख

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गरेको छैन ।

ख) अ��तम ब�क बाँक� मौ�दातः काया�लयको पेश गरेको एिककृत आ�थ�क िववरणमा यो वष�को अ�तमा अ�य कोष र स��चत कोषको बाँक� ब�क मौ�दात �
८,४९,६३,०११।१२ रहेकोमा सू� �णाली िव�ीय अव�था फा न २७२ ले � ८,७२,८१,९७९।७५ ब�क मौ�दात भई � २३,१८,९६८।६३ फरक 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 ९३ लाख ७८ हजार रहेकोमा यो वष� तयार गरेको
एिककृत आय �ययमा � ४ करोड २ लाख ५ हजार देखाएकोले � ८ लाख २७ हजार बढी सारेकोमा काया�लयले कारण उ�ेख गरेको छैन ।

घ) धरौटीः काया�लयको गत वष�को धरौटी बाँक� � ९३,५६,६१९।- र यो वष�को आ�दानी � ५३,५१,९८८।- समेत � १४७,०८,६०७।- म�ये िफता� खच� �
११,६९,९०३।- भई बाँक� � १३५,३८,७०४।- रहेकोमा सू� �णालीले यो वष�को आ�दानी तथा िफता� खच� � ११,४८,४५७।- मा� समावेश गरेको दे�खएकोले
�णाली �ाि� तथा भु�ानी िहसावले धरौटीको यथाथ� अव�था देखाउन सकेको छैन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

ङ) राज�वः �णालीले राज�व खातामा दा�खला भएको � १६,३०,२५३।- 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 � ९,६५,३७,९००।- 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 ।

�स न खच� िशष�क बजेट िनकास खच� �

१ सामा�जक सुर�ा ८४७४४००० ८११४९७४०

२ �शासिकय भवन पूवा�धार ४०००००० ४००००००

३ सामा�जक िवकास काय��म १०००००० ९९९२८०

४ �थानीय पूवा�धारिवकास १०५००००० १०३८८८८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा १००२४४००० ९६५३७९००

३ ठे�का �यव�थापन र ठे�का भु�ानी

३.१ िनमा�ण काय�ः काया�लयले मु अ करसमेत लागत अनुमान � ३७,८४,३२२।५२ भएको वडा न ४ ��थत �वा��य के�� भवन िनमा�णकालागी िनमा�ण �यवसायी अजु�न
िव�डस� ए�ड क��ट��सन �ा �ल को मु अ कर सिहतको कबोल अंक � २३,७१,५९३।०४ �वीकृत गरी िमित २०७७।१२।२० मा काय� स�प� गन� गरी २०७७।३।
१६ मा ठे�का स�झौता गरेको दे�खयो । उ� िनमा�ण काय� � २३,२६,६५०/- भु�ानी ग�र काय� स�प� गरेकोमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् । 

३.२ 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�
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३.३ िनमा�ण काय� स�प� प�चात तयार गनु� पन� �ितवेदनः काया�लयले िनमा�ण काय� स�प� प�चात तयार गनु�पन� देहायका कागजातह� तयार गरेको दे�खएन । यसमा
सुधार ग�रनु पद�छ ।
क) एज िव�ट न�शाः साव�िनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ को उपिनयम (१) अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३०
िदनिभ� स�ब�धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जम (एज िव�ट) न�शा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु� पन� �यव�था भएकोमा िनमा�ण �यवसायीले �यस
अनुसार न�शा पेश गन� गरेको दे�खएन । िनमा�ण काय�को िव ओ �यू तथा स�झौताको शत�मा एज िव�ट न�शाको �यव�था गरेको पिन दे�खएन । अतः यसमा सुधार
ग�रनु पद�छ ।
ख) काय� �वीकार �ितवेदनः साव�िनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ अनुसार साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय� �वीकादा� सोको
�ितवेदन तयार गनु� पन� र �ितवेदन तयार भएपिछ आव�यक �ि�या पुरा गरी भु�ानीकालागी स�ब��धत आ�थ�क �शासन शाखा वा िनकायमा पठाउनु पन� �यव�था
छ । तर काया�लयले काय� �वीकार �ितवेदन तयार नग�र काय� स�पादन मू�या�न बनाउने गरेको दे�खयो । अतः िनमा�ण काय� �वीकार गदा� िनयमावली अनुसार
अ��तम बील भु�ानी गदा� काय� �वीकार �ितवेदन तयार गन� ग�रनु पद�छ ।
ग) काय�स�प� �ितवेदनः साव�िनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ को उपिनयम (२) अनुसार िनमा�ण काय� स�प� भई �ुिट 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 रहेको र सोही िनयमको उपिनयम (१क) र (२क) मा अनुसार काय� स�प� �ितवेदन तयार गदा� �ुिट
स�याउने अव�धमा भएको दावी स�ब��ध �तेक मिहनाको काय� �गित दे�खने गरी अिभलेख तयार गरी स�ब��धत अ�धकारीबाट �मािणत गराई राखेको अिभलेख
समेत पेश गनु� पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले �यस अनुसार मा�सक काय� �गितको अिभलेख राखेको दे�खएन । तर काया�लयले िनमा�ण काय�को अ��तम बील
तयार गदा� काय�स�प� बनाएको दे�खयो । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

४ उप�ो तमघास मा िव भवन िनमा�ण ठे न १६-२०७६।७७ साइन क��ट��सन

४.१ िनमा�ण काय�ः काया�लयले मु अ करसमेत लागत अनुमान � ५८,२४,२७३।५६ भएको उप�ो तमघास मा िव भवन िनमा�णकालागी िनमा�ण �यवसायी साइन
क��ट��सन �ा �ल को मु अ कर सिहतको कबोल अंक � ४१,६१,०२८।६१ �वीकृत गरी िमित २०७८।३।२५ मा काय� स�प� गन� गरी २०७७।११।१० मा ठे�का
स�झौता गरेको दे�खयो । उ� िनमा�ण काय� � ४१,५८,५९०/- भु�ानी ग�र काय� स�प� गरेकोमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् । 
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४.२ 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�

४.३ िनमा�ण काय�को अव�ध र पूव�िनधा�रीत �ितपूत�ः 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 िनमा�ण �यवसायीले २०७८।३।२७ मा काय� स�प� गरेको जनाएतापिन
काया�लयमा िनवेदन दता� गन� नगरेको र िनमा�ण काय�को काय�स�प� अनुसार २०७८।३।३० मा काय� स�प� गरेको दे�खएकोेले स�प� गनु�पन� अव�ध २०७८।३।२५
भ�दा ५ िदन िढला काय�स�प� गरेकोले मु अ कर बाहेकको स�झौता अ� � ३७,८२,७५३।२८ को �ितिदन ०.०५ �ितशत � १८९१।३८ का दरले ५ िदनको पूव�
िनधा��रत �ितपूत� � ९,४५६।८८ असुल गनु�पन� दे�खएको �

९,४५६.८८
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४.४ िनमा�ण काय� स�प� प�चात तयार गनु� पन� �ितवेदनः काया�लयले िनमा�ण काय� स�प� प�चात तयार गनु�पन� देहायका कागजातह� तयार गरेको दे�खएन । यसमा
सुधार ग�रनु पद�छ ।
क) एज िव�ट न�शाः साव�िनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ को उपिनयम (१) अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३०
िदनिभ� स�ब�धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जम (एज िव�ट) न�शा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु� पन� �यव�था भएकोमा िनमा�ण �यवसायीले �यस
अनुसार न�शा पेश गन� गरेको दे�खएन । िनमा�ण काय�को िव ओ �यू तथा स�झौताको शत�मा एज िव�ट न�शाको �यव�था गरेको पिन दे�खएन । अतः यसमा सुधार
ग�रनु पद�छ ।
ख) काय� �वीकार �ितवेदनः साव�िनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ अनुसार साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय� �वीकादा� सोको
�ितवेदन तयार गनु� पन� र �ितवेदन तयार भएपिछ आव�यक �ि�या पुरा गरी भु�ानीकालागी स�ब��धत आ�थ�क �शासन शाखा वा िनकायमा पठाउनु पन� �यव�था
छ । तर काया�लयले काय� �वीकार �ितवेदन तयार नग�र काय� स�पादन मू�या�न बनाउने गरेको दे�खयो । अतः िनमा�ण काय� �वीकार गदा� िनयमावली अनुसार
अ��तम बील भु�ानी गदा� काय� �वीकार �ितवेदन तयार गन� ग�रनु पद�छ ।
ग) काय�स�प� �ितवेदनः साव�िनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ को उपिनयम (२) अनुसार िनमा�ण काय� स�प� भई �ुिट 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 रहेको र सोही िनयमको उपिनयम (१क) र (२क) मा अनुसार काय� स�प� �ितवेदन तयार गदा� �ुिट
स�याउने अव�धमा भएको दावी स�ब��ध �तेक मिहनाको काय� �गित दे�खने गरी अिभलेख तयार गरी स�ब��धत अ�धकारीबाट �मािणत गराई राखेको अिभलेख
समेत पेश गनु� पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले �यस अनुसार मा�सक काय� �गितको अिभलेख राखेको दे�खएन । तर काया�लयले िनमा�ण काय�को अ��तम बील
तयार गदा� काय�स�प� बनाएको दे�खयो । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

५ ठे�का नं . ३७।०७६।७७ वाउ�डरी वाल र कोठा फिन��सङ काय�

५.१ २२८ २०७७-१२-२२ िनमा�ण काय� : ठे�का नं. ३७।०७६।७७ �शासक�य भवन बाउ�डरी वाल र �म फिन��सङ िनमा�ण काय�को मू�य अिभवृि� कर समेत लागत अनुमान �.

९१५३०६९।२८ को कवोल अंक �. ६४३७९७८।३८ मा िडएनिड िब�डस�संग २०७७।१२।३० मा काम स�प� गन� गरी २०७७।३।३० मा स�झौता भई अ��तम
िबलस�म �. ६१६६५९७।- भु�ानी भएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् :
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५.२ 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

५.३ ि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 । ठे�कामा ि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 ।

५.४ १,४३५,१००

६ ठे�का नं १४।०७६।७७ प�रयार टोल पदेल पोखरा सडक

६.१ ८० २०७७-७-५ िनमा�ण काय� : ठे�का नं. १४।०७६।७७ बतासे प�रयार टोल पदेल पोखरा सडक िनमा�ण काय�को मू�य अिभवृि� कर समेत लागत अनुमान �. ७६९६६५९।५९ को
कवोल अंक �. ६१३८४०५।२१ मा संग २०७७।३।१५ मा काम स�प� गन� गरी २०७७।३।३ मा स�झौता भएकोमा २०७७।६।३० स�म �याद थप भई उ� काम
स�प� भई �. ६१३८१८९।७५ भु�ानी भएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् :

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.२ 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

६.३ ि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 । ठे�कामा ि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 ।

६.४ काय� स�प� भएको िमित : �ािव�धक मू�यांकन �ितवेदनमा काय�स�प� िमित उ�ेख गनु�पन�मा गरेको दे�खएन ।

७ आधारभूत �वा��य सेवा के�� भवन िनमा�ण ठे न ३३-२०७६/७७

७.१ िनमा�ण काय�ः काया�लयले मु अ करसमेत लागत अनुमान � ३७,८४,३२२।५२ भएको वडा न ७ ��थत �वा��य के�� भवन िनमा�णकालागी िनमा�ण �यवसायी अजु�न
िव�डस� ए�ड क��ट��सन �ा �ल को मु अ कर सिहतको कबोल अंक � २४,२६,७५६।६६ �वीकृत गरी िमित २०७७।१२।३० मा काय� स�प� गन� गरी २०७७।३।
१६ मा ठे�का स�झौता गरेको दे�खयो । उ� िनमा�ण काय� � २३,६०,७८६/- भु�ानी ग�र काय� स�प� गरेकोमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् । 

�म भौचर
न�बर
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७.२ 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�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७.३ िनमा�ण काय� स�प� प�चात तयार गनु� पन� �ितवेदनः काया�लयले िनमा�ण काय� स�प� प�चात तयार गनु�पन� देहायका कागजातह� तयार गरेको दे�खएन । यसमा
सुधार ग�रनु पद�छ ।
क) एज िव�ट न�शाः साव�िनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ को उपिनयम (१) अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३०
िदनिभ� स�ब�धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जम (एज िव�ट) न�शा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु� पन� �यव�था भएकोमा िनमा�ण �यवसायीले �यस
अनुसार न�शा पेश गन� गरेको दे�खएन । िनमा�ण काय�को िव ओ �यू तथा स�झौताको शत�मा एज िव�ट न�शाको �यव�था गरेको पिन दे�खएन । अतः यसमा सुधार
ग�रनु पद�छ ।
ख) काय� �वीकार �ितवेदनः साव�िनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ अनुसार साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय� �वीकादा� सोको
�ितवेदन तयार गनु� पन� र �ितवेदन तयार भएपिछ आव�यक �ि�या पुरा गरी भु�ानीकालागी स�ब��धत आ�थ�क �शासन शाखा वा िनकायमा पठाउनु पन� �यव�था
छ । तर काया�लयले काय� �वीकार �ितवेदन तयार नग�र काय� स�पादन मू�या�न बनाउने गरेको दे�खयो । अतः िनमा�ण काय� �वीकार गदा� िनयमावली अनुसार
अ��तम बील भु�ानी गदा� काय� �वीकार �ितवेदन तयार गन� ग�रनु पद�छ ।
ग) काय�स�प� �ितवेदनः साव�िनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ को उपिनयम (२) अनुसार िनमा�ण काय� स�प� भई �ुिट 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 रहेको र सोही िनयमको उपिनयम (१क) र (२क) मा अनुसार काय� स�प� �ितवेदन तयार गदा� �ुिट
स�याउने अव�धमा भएको दावी स�ब��ध �तेक मिहनाको काय� �गित दे�खने गरी अिभलेख तयार गरी स�ब��धत अ�धकारीबाट �मािणत गराई राखेको अिभलेख
समेत पेश गनु� पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले �यस अनुसार मा�सक काय� �गितको अिभलेख राखेको दे�खएन । तर काया�लयले िनमा�ण काय�को अ��तम बील
तयार गदा� काय�स�प� बनाएको दे�खयो । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

८ परा�मी ताम तारनेटा खु�ेखोला �ल��ट� खानेपानी योजना ठे न १९-२०७७।७८ अजु�न िव�डस� ए�ड क��ट��सन

८.१ ३५ २०७८-२-५ िनमा�ण काय�ः काया�लयले मु अ करसमेत लागत अनुमान � ९७,०८,६३३।५४ भएको परा�मी ताम तारनेटा खु�ेखोला �ल��ट� खानेपानी योजना िनमा�णकालागी
िनमा�ण �यवसायी अजु�न िव�डस� ए�ड क��ट��सनको मु अ कर सिहतको कबोल अंक � ९२,८९,३४२।०४ �वीकृत गरी िमित २०७८।३।२५ मा काय� स�प� गन�
गरी २०७७।१२।२ मा ठे�का स�झौता गरेको दे�खयो । उ� िनमा�ण काय� � ९२,८९,३४२/५४ भु�ानी ग�र काय� स�प� गरेकोमा देहायका �यहोराह� दे�खएका
छन् । 

�म भौचर
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८.२ 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�

८.३ १५ २०७८-१२-२४ मोिवलाईजेशन पे�क�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६३ को दफा ५२क अनुसार काया�लयले ख�रद स�झौता भए प�चात िनमा�ण �यवसायीबाट अि�म ब�क
जमानत �लई ख�रद स�झौता रकमको बीस �ितशतमा नब�ने ग�र पे�क� िदन सिकने र �यसरी पे�क� िदँदा पिहलो पटकमा �वीकृत पे�क� रकमको आधामा नब�ने
ग�र र बाँक� रकम काय��गितको आधारमा िदन सिकने �यव�था रहेको छ । साथै �य�तो पे�क� रकम स�झौता भएको काय�कालागी छु�ै खो�लएको ब�क खाता माफ� त
मा� भु�ानी ह�ने र पिहलो पटक पे�क� �ा� गरेको िमितले ३० िदन िभ� काय� �ार�भ ग�रस�नु पन� तथा पे�क� रकम कुन �योजन खच� भएको हो सोको िववरण
अ�ाव�धक ग�र स�ब��धत साव�जिनक िनकायलाई तोिकए बमो�जम उपल�ध गराउनु पन� �यव�था छ ।
तर �यवसायीले आ�थ�क सम�या परेको ह� ँदा िनयम अनुसार पे�क� पाउन २०७७।१२।१६ अथा�त स�झौता िमितले १४ िदन िभ� िनवेदन गरेकोमा काया�लयका
ई��जिनयरले िनमा�ण�थलमा िनमा�ण सामा�ी रहेको �सफा�रस गरेकोले पिहलो र दो�ो दवु ैिक�ता २० �ितशतले ह�ने � १८,००,०००।- एकै पटक िदएको दे�खयो ।
यसरी पे�क� िदँदा मा�थ उि��खत शत�ह� पुरा गरेकोसमेत दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

�म भौचर
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८.४ िनमा�ण काय� स�प� प�चात तयार गनु� पन� �ितवेदनः काया�लयले िनमा�ण काय� स�प� प�चात तयार गनु�पन� देहायका कागजातह� तयार गरेको दे�खएन । यसमा
सुधार ग�रनु पद�छ ।
क) एज िव�ट न�शाः साव�िनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ को उपिनयम (१) अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३०
िदनिभ� स�ब�धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जम (एज िव�ट) न�शा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु� पन� �यव�था भएकोमा िनमा�ण �यवसायीले �यस
अनुसार न�शा पेश गन� गरेको दे�खएन । िनमा�ण काय�को िव ओ �यू तथा स�झौताको शत�मा एज िव�ट न�शाको �यव�था गरेको पिन दे�खएन । अतः यसमा सुधार
ग�रनु पद�छ ।
ख) काय� �वीकार �ितवेदनः साव�िनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ अनुसार साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय� �वीकादा� सोको
�ितवेदन तयार गनु� पन� र �ितवेदन तयार भएपिछ आव�यक �ि�या पुरा गरी भु�ानीकालागी स�ब��धत आ�थ�क �शासन शाखा वा िनकायमा पठाउनु पन� �यव�था
छ । तर काया�लयले काय� �वीकार �ितवेदन तयार नग�र काय� स�पादन मू�या�न बनाउने गरेको दे�खयो । अतः िनमा�ण काय� �वीकार गदा� िनयमावली अनुसार
अ��तम बील भु�ानी गदा� काय� �वीकार �ितवेदन तयार गन� ग�रनु पद�छ ।
ग) काय�स�प� �ितवेदनः साव�िनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ को उपिनयम (२) अनुसार िनमा�ण काय� स�प� भई �ुिट 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 रहेको र सोही िनयमको उपिनयम (१क) र (२क) मा अनुसार काय� स�प� �ितवेदन तयार गदा� �ुिट
स�याउने अव�धमा भएको दावी स�ब��ध �तेक मिहनाको काय� �गित दे�खने गरी अिभलेख तयार गरी स�ब��धत अ�धकारीबाट �मािणत गराई राखेको अिभलेख
समेत पेश गनु� पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले �यस अनुसार मा�सक काय� �गितको अिभलेख राखेको दे�खएन । तर काया�लयले िनमा�ण काय�को अ��तम बील
तयार गदा� काय�स�प� बनाएको दे�खयो । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

९ ठे�का नं. ६।०७६।७७ दनुीचौर �सरानी गु�मीदरवार सडक िनमा�ण काय�

९.१ िनमा�ण काय� : ठे�का नं. ६।०७६।७७ दनुीचौर �सरानी गु�मीदरवार सडक िनमा�ण काय�को गन� काय�को मू�य अिभवृि� कर समेत लागत अनुमान �. ४८७७१६४।
३६ को कवोल अंक �. २१२५८५८।३८ मा संग २०७७।३।१५ मा काम स�प� गन� गरी २०७६।९।२५ मा स�झौता भएकोमा २०७७।७।२२ मा काम स�प� भई
अ��तम िबलबाट �. ६७१८४८।- भु�ानी भएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् :

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९.२ 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

९.३ 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 ।

१० ठे�का नं. ५।०७७।७८ जामुने टारी माझकुलो �संचाई योजना िनमा�ण काय�

१०.१ ३३० २०७८-३-३० िनमा�ण काय� : ठे�का नं. ५।०७७।७८ जामुने टारी माझकुलो �संचाई योजना िनमा�ण काय�को मू�य अिभवृि� कर समेत लागत अनुमान �. ४९२६३९७।७५ को
कवोल अंक �. २६३६७२३।९२ मा �टार िव�दा बा�सनी �ा�ल संग २०७७।१२।३० स�म काम स�प� गन� गरी २०७७।९।८ मा स�झौता भएकोमा उ� काय�को
�याद २०७८।१।२० स�म थप भएकोमा २०७८।१।१६ मा काय� स�प� भई अ��तम िवलबाट �. १२४०७०३।- भु�ानी भएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् :

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०.२ 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

१०.३ ि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� ठे�का २०७८।१।१६ मा काय� स�प� भएकोमा िवमाको �याद २०७८९।२।१६ स�म ह�नुपन�मा
२०७८।३।२३ स�म मा�को िवमा गरेकोले िनयम स�मत दे�खएन । अत: कानूनले तोके बमो�जम अव�धको िबमा गरी जो�खम �यूिनकरण ग�रनु पद�छ ।

१०.४ 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 नराखेकोले िनयमस�मत दे�खएन । 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 ।

११ ठे�का नं. २४।०७६।७७ वडा नं. १४ काया�लय सडक िनमा�ण काय�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np19 of 58

११.१ १११ २०७७-१२-२६ िनमा�ण काय� : ठे�का नं. २४।०७६।७७ वडा नं. १४ काया�लय सडक िनमा�ण काय�को मू�य अिभवृि� कर समेत लागत अनुमान �. ६३२५९४५।४९ को कवोल
अंक �. ३९१९४०५।- मा मुडली वन डाइरे�सन गु�मेली जे.भी. संग २०७७।३।१५ स�म काम स�प� गन� गरी २०७७।१।२३ मा स�झौता भएकोमा २०७७।९।
१५ �याद थप भएकोमा सोही �यादमा स�प� भई �. ३९१९३१९।- भु�ानी भएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् :

११.२ 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

११.३ �याद थपको िनवेदन : संझौता बमो�जमको �याद सिकनु भ�दा २१ िदन पिह�यै �याद थपको लागी िनवेदन िदनुपन� �यव�था छ । िनमा�ण �यवसायीबाट �याद थपको
लािग िनवेदन िदएकोमा दता� गरेको नदे�खएकोले िनयम स�मत दे�खएन । यसमा सुधार गनु� पद�छ ।

११.४ 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 नराखेकोले िनयमस�मत दे�खएन । 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 ।

�म भौचर
न�बर
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१२ ठे�का नं ६।०७६।७७ दनुीचौर गु��मदरवार सडक िनमा�ण काय�

१२.१ िनमा�ण काय� : ठे�का नं. ६।०७६।७७ दनुीचौर �सरानी गु�मीदरवार सडक िनमा�ण काय�को गन� काय�को मू�य अिभवृि� कर समेत लागत अनुमान �. ४८७७१६४।
३६ को कवोल अंक �. २१२५८५८।३८ मा संग २०७७।३।१५ मा काम स�प� गन� गरी २०७६।९।२५ मा स�झौता भएकोमा २०७७।७।२२ मा काम स�प� भई
अ��तम िबलबाट �. ६७१८४८।- भु�ानी भएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् :

१२.२ 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

१२.३ �याद थपको िनवेदन : ठे�का स�झौताको �याद समा� ह�नु भ�दा २१ िदन अगाडी िनमा�ण �यवसायीले �याद थपको लािग िदएको िनवेदन काया�लयले दता� गनु�पन�मा
नगरेकोले िनयम स�मत दे�खएन । दता� नगरेकोले �याद थपको लािग िनवेदन किहले पेश भएको हो एिकन गन� सिकएन । अत: यसमा सुधार ह�नुपद�छ ।
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१२.४ २ २०७७-२-२८ 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 ।

१३ ठे�का नं. १५।०७७।७८ महे�� मा.िव. िनमा�ण काय�

१३.१ २१४ २०७८-३-२८ िनमा�ण काय� : ठे�का नं. १५।०७७।७८ महे�� मा.िव. िनमा�ण काय�को मू�य अिभवृि� कर समेत लागत अनुमान �. ९७०६९८०।३९ को कवोल अंक �.

६१४०८४७।५० मा �टार िव�दा बा�सनी �ा�ल संग २०७८।३।२५ स�म काम स�प� गन� गरी २०७७।११।९ मा स�झौता भएकोमा उ� काय� २०७८।३।२४ मा
काय� स�प� भई अ��तम िवलबाट �. ६१४०८४७।५० भु�ानी भएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् :

१३.२ 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

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np22 of 58

१३.३ 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 नराखेकोले िनयमस�मत दे�खएन । 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 ।

१४ उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण काय�

�म भौचर
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१४.१ 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 �ा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 छन् :

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम भु�ानी हेिभ मेिशन हेभी मेिशनमा भएको खच�

२८।०७७।१०।६ फलामे आमडांडा मोटरबाटो उपभो�ा सिमित १५०००० ए�साभेटर ७९१३५।

३१।०७७।१०।७ सम� वाड� �ाम मोटरबाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित ३५०००० ए�साभेटर २०३४९०।

३३।०७७।१०।८ बाटो मम�त िनमा�ण उपभो�ा सिमित ८२५००० ए�साभेटर २४६३३०।

७३।०७७।११।१८ उप�ो कोट मोटरबाटो उपभो�ा सिमित २००००० ए�साभेटर १०६२२0।

१९४।०७८।३।१६ धोतेपोतेआ��ख मोटरबाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित १५०००० ए�साभेटर ८००२५।

२१५।०७८।३।२१ अ�लेचौर टाकुरा मोटरबाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित १५०००० ए�साभेटर ८७५५०।

२३३।०७८।३।२३ बाल उ�ान िफ�ड िनमा�ण उपभो�ा सिमित २००००० ए�साभेटर ३००००।

२२८।०७८।३।२३ उल�नी दह दोमै मोटरबाटो उपभो�ा सिमित १००००० ए�साभेटर ७२३२८

२२७।०७८।३।२३ �ािमण सडक मम�त उपभो�ा सिमित १९०००० ए�साभेटर १०९४८०।

३६७।०७८।३।३१ वडा नं. ३ मोटरबाटो मम�त उपभो�ा सिमित २००००० ए�साभेटर ११६८७४।
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१४.२ 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� माप�mत् गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम भु�ानी

११८।०७८।१२।२९ वडा काया�लय भवनिनमा�ण उपभो�ा सिमित १००००००

११२।०७७।१२।२६ वडा ५ काया�लय भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित ५०००००

१६३।०७८।३।३० चे�मी आधारभूत �वा��य के�� तलथप उपभो�ा सिमित १००००००

३४६।०७८।३।३० जनसहयोग मा.िव. भवन मम�त उपभो�ा सिमित १००००००
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१५ रा�� पित शैि�क सुधार काय��म 

काय��म िनकासा र रो�काः काय��म अ�तरगत िव�ालयह�लाई िनकासा गदा� खच� पुि� गन� बील भरपाई र �माण कागजात संल� गरेको ह�नु पद�छ । काया�लयले
देहायका िव�ालयह�लाई िव�ान �योगशाला सु�ढीकरण तथा भौितक पूवा�धार सुधारस�ब�धी िनमा�ण काय�कालागी िनकासा िदएकोमा िनकासा प�चात ब�कमा
खाता रो�का राखेको दे�खयो । अतः खच� पुि� ह�ने बील भरपाई बेगर खच� लेखेकोले काय� स�प� �ितवेदन, नापी िकताव तथा िब�ालयको लेखापरी�ण �ितवेदन
पेश गनु� पन� दे�खएको �

�सन िव�ालयको नाम िनकासा �

1 महे�� मा�यािमक िव�ालय ६५००००

2 उप�ो त�घास मा िव २५०००००

ज�मा ३१५००००

३,१५०,०००

१६ कोिभड िवशेष कृिष काय��म

१६.१ 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�पाद न 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 �मशः � १२,४०,०००।- ,
� २०,००,०००।- र � १७,५०,०००।- समेत � ४९,९०,०००।- ( ९१.५६ �ितशत ) खच� गरेकोमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।
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१६.२ 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 यवुाह�लाई � २० लाखअनुदान िदएको म�ये ४० जना भारत, ५ जना कुवेत, १८ जना कतार, १६ जना दवुई, १० जना साउदी, ५ जना
मलेिशया, १ जना टक�, २ जना को�रया र २ जना कतै पिन नगएको िववरणबाट दे�खयो । भारत गएका ४० जना यवुाह� भारत गएर काम गरेको वा गए आएको कुनै
�माण दे�खएन । पासपोट� न ०८३४४८६५ का ऋिषराम कँुवर २०१८ अ�टोवर २० मा नै फिक� एका, पासपोट� न ०७०१८६६९ का केशव गौतम २०१७।२।११
मा कतार गई २ वष� अव�ध पुरा गरी २०१९।२।११ मा फिक� एको दे�खयो । पासपोट� न ०६८५०६०२ का �खम बहादरु कँुवर र ०५७५५५९३ का गोपाल थापा �े�ी
कतार, पासपोट� न ०७७४८००४ का छिवलाल पा�डे कुवेत, ०९९१८००५ का तारा बहादरु ब�नेत दबुई, ०९१४४८८६ का िव�ण ुनेपाली साउदी, ०६११०५०६
का भरत मरा�सनी साउदी, ०७९१४१३५ का रमेश सुनारकतार र ०६०३५९१४ का ह�म बहादरु �ीस दबुई गए आएको भनेतापिन कुनै �माण दे�खएन । मनोज
राकसकोटी दबुई गएर फिक� एको उ�ेख गरेकोमा िनजको पासपोट� नै दे�खएन । काया�लयले उि��खत आधारमा अनुदान िदएकोले िवदेशबाट फिक� एका वा�तिवक
लि�त वग�ले अनुदान पाउन सकेको अव�था दे�खएन । अतः यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

१६.३ 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 । 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 एक �थानीय तह एक उ�पादनमा � १२,४०,०००।- उ�पादन
सामा�ी अनुदानमा १०० जनालाई � २०,००,०००।- र य�� उपकरणमा िमनी िटलर � १७,४०,०००।- समेत � ४९,९०,०००।- खच� गरेको दे�खयो । 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 । 
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१६.४ 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 ।

१६.५ २१ २०७८-३-२८ बढी खच�ः काया�लयले ५० �ितशत अनुदानमा साना कृिष औजार तथा य�� उपकरण िवतरणकालागी ल�मी ए�ो स�लायस�को २ वटा िवल अनुसार �
३४,६५,५८३।- को उपकरणह� ख�रद गरेको म�ये अनुदान�ाही कृषकह�ले � १७,३२,७९१।- पा�लकाको खातामा ज�मा गरेको र काय��मबाट �
१७,३२,७९१।- मा� खच� ले�नुपन�मा � १७,५०,०००।- खच� ले�ख बढी खच� लेखेको � १७,२०८।- पा�लकाको खातामा रहेकोले उ� रकम संिघय स��चत कोष
दा�खला गरेको �माण �माण पेश गनु� �

१७,२०८

१७ मु�यम��ी �ािमण िवकास तथा रोजगार काय��म

१७.१ बजेट र खच�ः मु�यम��ी �ामीण िवकास तथा रोजगार काय��म अ�तरगत काय��म स�चालनकालािग पँूजीगततफ�  � ३५ लाख ५० हजार, चालुतफ�  � २४ लाख
५० हजार समेत िविनयोजन � ७० लाख भएकोमा खच� � ६९ लाख ७५ हजार भएको दे�खएको छ । यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।
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१७.२ कृषकह�लाई अनुदानः काय��म अ�तरगत ५० �ितशत मू�य अनुदानमा उपकरण तथा �िव�ध ह�ता�तरण अनुदान भु�ानी गरेकोमा िन�न �यहोराह� दे�खएका
दे�खएका छन् ।

क) काय��म अ�तरगत भौ न १३-२०७८।३।२५ बाट मागमा आधा�रत ५० �ितशत लागत सहभागीतामा �िव�ध ह�ता�तरण अ�तरगत जयराम हाड�वेयर से�टरको
िवजक न १०९६-२०७८।३।११ बाट ९७ वटा पानी ट�क� मु अ कर समेत � ४,९३,२४५।- मा ख�रद ग�र अनुगदान �ािहह�लाई िवतरण गदा� कृषकबाट संक�लत
५० �ितशत � २,४६,६२२।५० घटाई काय��मबाट सोही बरावरको रकम खच� ले�नुपन�मा सबै � ४,९३,२४५।- काय��मबाट खच� ले�ख कृषकबाट संक�लल
२,४६,६२२।५० पा�लकाको खातामा दा�खला गरेकोले उ� रकम संिघय स��चत कोष दा�खखा गरेको �माण पेश गनु�पन� �

ख) काय��म अ�तरगत भौ न १७-२०७८।३।३० बाट मागमा आधा�रत ५० �ितशत लागत सहभागीतामा �िव�ध ह�ता�तरण अ�तरगत ल�मी ए�ोभेट से�टरको
िवजक न २५२-२०७८।३।३० बाट ८ वटा िमिन टीलरको � ४,५६,०००।- मा ख�रद ग�र अनुगदान �ािहह�लाई िवतरण गदा� कृषकबाट संक�लत ५० �ितशत �
२,२८,०००।- घटाई काय��मबाट सोही बरावरको रकम खच� ले�नुपन�मा सबै � ४,५६,०००।- काय��मबाट खच� ले�ख कृषकबाट संक�लल � २,२८,०००।-
पा�लकाको खातामा दा�खला गरेकोले उ� रकम संिघय स��चत कोष दा�खखा गरेको �माण पेश गनु�पन� �

४७४,६२२.५

१७.३ ८ २०७८-३-१५ ए�ो फरेि��  पो�लटे��नक ई���ट�यूः उ� ई���ट�यूबाट �ल��बङ् तालीम तथ पशु �वा�थ स�ब�धी ता�लम स�चालन गरेकोमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

क)�ल��ब� तथा पशु �वा��य ता�लमका सहभागीः काया�लयले काय��म अ�तरगत �ल��ब� तालीम र पशु �व��य स�ब�धी तालीम २०/२० जना सहभागीह�लाई
�िश�ण िदनेग�र ए�ो फरे��  पो�लटे�नीक इ���ट�यूटसंग ता�लम र सीप प�र�णसमेत �ित िव�ाथ� � २४,१९०।- ला�े ग�र २०७७।१०।११ मा स�झौता गरेको
दे�खयो । स�झौताको दफा ४ मा ता�लम र सीप परी�ण समेत ग�र �ित िव�ाथ� � २४,१९०।- (सीप परी�ण बाहेक � २० हजार) का दरले सहभागी �िश�ाथ�
सं�याको आधारमा रकम उपल�ध गराउनु पन� र यसमा �िश�ाथ�को खाजा खच� र हल भाडा समावेश उ�ेख छ । काय��मको �गित िववरण अनुसार �ल��व�
ता�लममा १९ पु�ष र पशु सेवा ता�लममा ९ मिहला र ९ पु�ष गरी १८ जनासमेत ३७ जना �िश�ाथ� सहभागी भएकोमा ४० जना सहभागीको � ४ लाख भु�ानी
गरेको दे�खयो । अतः ता�लममा सहभागी नभएका ३ जनाको समेत ता�लम भ�ा � ६० हजार असुल गनु�पन� दे�खएको �

ख)�ितवेदनः स�झौताको दफा ९ मा ता�लम शु� भएकव १ मिहनामा इ���ट�यूटले म�यम का�लन �ितवेदन तथा ता�लम स�प� भएपिछ अ��तम �ितवेदन बुझाउनु
पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकामा �ितवेदन बुझाएको दे�खएन । काया�लयलेसमेत �यस तफ�  �यान िदनु ज�री दे�ख�छ ।

६०,०००
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१७.४ अनुगमन मू�या�न र काय��मको िदगोपनाः यसमा देहायको अव�था दे�खएको छ ।
क) काय��मको िदगोपनाः काया�लयले स�चालन गरेका काय��मह�को िनर�तरता र िदगोपना रहेको ह�नु पद�छ । काय��म अ�तरगत स�चा�लत ि�याकलापह�को
िनर�तरता र िदगोपना रहेको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।
ख) अनुगमन तथा 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 ।

१८ सुरि�त नाग�रक आवाश काय��म

१८.१ ि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 बजेट � २९ लाख १० हजार रहेकोमा खच� � ११ लाख
७० हजार खच� लेखेकोमा देहायको �यहोराह� दे�खएका छन् ।

१८.२ 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८.३ िक�ता भु�ानी: 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 । तर पा�लकाले ३७ जना लाभ�ाहीलाई भौ न १६९-२०७८।३।२० बाट३३ जनालाई �
३०,०००/- का दरले पिहलो िक�ता � ९,९०,०००।- र भौ न १८८-२०७८।३।२४ बाट ४ जनालाई � १,२०,०००।- अनुदान िदएकोमा आ�थ�क वष�को
अ�तस�म पिन काय� स�प� नगरेकोले अ�य काय�मा खच� भई घर नब�े जो�खम बढेको दे�खयो । अतः काय�स�प� �ितवेदन र �ािव�धको मू�या�न पेश गनु�पन�
दे�खएको �

१,११०,०००

१८.४ 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 िक�तामा अनुदान िदएको दे�खयो ।
अत काय�िव�धको अनुशरण गरी अनुदानको उपयोगलाई �भावकारी बनाइनु पद�छ ।

१९ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म

१९.१ काय��म खच�ः �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म अ�तरगत यो वष� िविनयोजन � ६९ लाख भएकोमा खच� � ५०५४६६१।७६ गरेको दे�खयो । यसमा
देहायको �यहोराह� दे�खएका छन् ।

�म भौचर
न�बर
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१९.२ 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 (१) त�घास थान म��दर भवन िनमा�णको � १० लाखमा
पंधेरे खोला काउले मा�लका मोटराबटो � ५ लाख जोडेर १५ लाख, (२) घोल� मा िव को क�पाउ�डवाल िनमा�ण � ८ लाख र सेलटाकुरा कुसादी उलेनी मोटरबाटो �
७ लाख जोडेर १५ लाख, (३) ह�र पा�डको घरदे�ख भूजेल खक�  अंगुरकोट जानेबाटो � ७ लाख र चैतेनेटा उकालो मोटरबाटो � ८ लाख ग�र � १५ लाख छनौट
गरेकोले � छ लाखको १ योजना, � ८ लाखको २ योजना र � ७ लाखको २ योजना ग�र ५ वटा योजना � 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 ।

१९.३ काय��म अनुगमन र साव�जिनक परी�णः यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

क) 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 ।

ख) 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� काय��म काया��वयन
ग�र � ५५ लाख खच� गरेकोमा 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np32 of 58

२० २०७९-१-१० सामा�जक सुर�ा भ�ा 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण िनद�िशका २०७७ को दफा १५ मा भ�ा पाइरहेको कुनै �यि�को मृ�य ुभएमा मृ�य ुभएको िदनस�मको भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।
गाउंपा�लकाले सनराइज ब�क माफ� त भ�ा भू�ानी गरेकोमा मृ�य ुभैसके पिछको समेत भु�ानी भएको दे�खएकोले सो रकम बैकबाट असुल गनु�पन� �.

वडा नं. लाभ�ाही िक�सम नाम ना. �.प.नं मृ�य ुिमित िववरण वढी भु�ानी रकम

१० जे� नागरीक मनकला थापा १७६ २०७७।१०।२९ दो�ो चौमा�सक ३०००

१० जे� नागरीक मन�पा अया�ल १२१७९ २०७८।२।५ ते�ो चौमा�सक ५५००

१० जे� नागरीक �खमकला जोगी कंुवर १२३९२ २०७८।२।२४ त�ो चौमा�सक ३६००

१० जे� नागरीक िशवलाल पा�डे १०३१ २०७८।२।१९ ते�ो चौमा�सक ४१००

१० जे� नागरीक नैनी जोगी कंुवर ५४९ २०७७।१०।१० दो�ो चौमा�सक ५०००

१० जे� नागरीक पुनकला कामी ११७०८ २०७८।२।१ ते�ो चौमा�सक ५९००

ज�मा २७१००

२७,१००

२१ १८७ २०७८-३-२४ �यािनटरी �याड 

�यािनटरी �याड िवतरण तथा �यव�थापन काय�िव�ध २०७६ को प�र�छेद ३ को दफा ५ मा िव�ालषले आ�ना छा�ाहको सं�याका आधारमा आव�यक �यािनटरी
�याड माग गरी �थािनय तहमा पठाउनु पन� र माग भएको सं�यालाई िश�ा शाखाले �थािनय तहमा भएको इ आइ एम एस त�यांकसंग िभडाई आव�यक ह�ने
�यािनटरी �याड उपल�ध गराउनु पन� तथा ��येक िव�ालयलाई उपल�ध गराएको �यािनटरी अिभलेख अलग �पमा रा�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले उ�
अिभलेख नराखी �. ८५९५५७।- मा ३०५०० पाकेट �यािनटरी �याड ख�रद ग�र भु�ानी तथा �ज�सीमा खच� जनाएकोमा िव�ालयगत त�यांक तथा ��येक
िव�ालयले बुझेको भरपाई पेश नगरेकोले सोको �माण पेश गनु�पन� � .

८५९,५५७

२२ िनःशु�क पा�पु�तक िवतरण

�म भौचर
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२२.१ 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� ३१ वटा िव�ालयह�कालागी यो वष� बजेट �
३२,०९,०००।- भएकोमा िनकासा खच� � ३१,३५,५५९/९१ गरेको दे�खयो । यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

२२.२ 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 ।

२२.३ 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 गरेको ३१ वटा म�ये ७ िव�ालयको िववरण तथा बील भरपाई प�र�ण गदा� ६ वटा
िव�ालयह�लाई बढी िनकासा िदएको दे�खयो । य�तै अ�य िव�ालयह�मासमेत बढी िनकासा िदएको ह�नस�ने भएकोले काया�लय �वयमले यिकन ग�र बढी िनकासा
िदएको रकम असुल गनु� पद�छ । साथै अनुसूची-१ बमो�जम �स�बाबा मा िव समेत ६ वटा िव�ालयह�लाई बिढ िनकासा िदएको � १,२१,९२१।- असुल गनु� पन�
दे�खएको �

१२१,९२१

२३ नगरपा�लका चालु थप
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२३.१ ५७९ २०७८-३-३० नयाँ बह�उ�े�यीय नस�री �यव�थापन खच� र उपयोगः काया�लयले नयाँ बह�उ�े�यीय नस�री �यव�थापन (एक वडा एक नस�री) काय��म अ�तरगत �तेक वडाका १४
कृषकलाई � ५० हजारले � ७ लाख मा १.५ �ितशत कर कटाई कृषकह�लाई भु�ानी गरेको दे�खयो । कृषकह�संगको स�झौताको दफा १०, ११ र १२ मा
कृषकले क��तमा ५ वष� िनयिमत लि�त िव�वा उ�पादन गनु�पन�, पा�लकाले लोकेको दररेटमा सरकारी नम�स अनुसार उमेर, उचाई, �व�थ र गुण�तरय�ु ह�नु पन�छ
भ�े �यव�था रहेको छ । लेखापरी�णको �ममा वडा नं १ ले आफ�  ख�रद ग�र िवि� गराउने गरेको तर अ�यले �यस अनुसार गन� नगरेको जानकारी �ा� भयो । तर
काया�लयले अनुदान�ाही कृषकह�ले स�झौता अनुसार नस�री �थापना प�चात लि�त िव�वा उ�पादन र िवि� िवतरण स�ब�धी अिभलेख अनुदान�ाहीले पठाउने
गरेको दे�खएन । काया�लयले समेत �यस स�ब�धी काय�को अनुगमन ग�र अनुगमन �ितवेदन तयार गन� र पृ� पोषणको �यव�था गन� गरेको दे�खएन । यस स�ब�धमा
लेखापरी�णमा औं�याइए प�चात अनुगमन �ितवेदन तयार ग�र पेश गरेको तर पृ�पोषणको �यव�था गरेको दे�खएन। अतः काया�लयले अनुदान�ाहीह��ारा िव�वा
उ�पादन र िवि� िवतरण गन� काय�को िनद�शन र पृ�पोषणसिहतको अनुगमन �ितवेदन तयार ग�र काय��मलाई �भावकारी बनाइनु पद�छ ।

२३.२ ५८३ २०७८-३-३० अनुगमन भ�ाः पा�लका �े� अ�तरगत काया��वन ग�रएका योजनाह�को अनुगमन गदा� �मण खच� िनयमावली, २०६४ अनुसार दिैनक तथा �मण भ�ा िदएको ह�नु
पद�छ । काया�लयले नगरपा�लका अनुगमन मू�या�न काय�िवध २०७५ तयार ग�र काया�लयले उप �मुख �ी सीता भ�डारीसमेत १८ जनालाई २०७८।२।२५ दे�ख
२०७८।३।३० स�म काया�लय मातहत स�चा�लत िविभ� योजनाह�को अनुगमनकालागी अुनगमन तथा सुप�रवे�ण सिमितको बैठकमा सहभागी भएको जनाई
सहभागी भ�ा � २,९५,०००।- मा १५ �ितशत कर � ४४,२५०।- क�ी ग�र � २,५०,७५०।- भु�ानी िदएको दे�खयो । तर काय��म अनुगमन गदा� �मा खच�
िनयमावली, २०६४ अनुसार दिैनक तथा �मण भ�ा िदनुपन�मा अनुगमन भ�ा िदएकोले िनयमस�मत नदे�खएको �

२५०,७५०

२३.३ ४१७ २०७८-३-३१ पशुपालन काय��मः काया�लयले गाई, भ�सी तथा बा�ा फाम� सुधार काय��म अ�तरगत ९ जनालाई भ�सीपालनकालागी १ जनालाई � ३१,४९०।- र ८ जनालाई �
२६,२१०।- ले � २,४१,१७०।- बोका एक जनालाई � २१,१५०।- र ६ वटा बा�ा � ७,०५०।- ले � ६३,४५०।- र एक जनालाई २५२ गोटा कुखुराको च�ा �
१००।- ले � २५,२००।- समेत � ३,२९,८२०।- म�ये काया�लयले � २,९९,८२०।- खच� भु�ानी गरेको दे�खयो । अनुदानमा ख�रद भ�सी बोका तथा बा�ाको
उ�पादक�व र �वा��य प�र�ण नगरेको र बीमासमेत गरेको दे�खएन । अतः अनुदानमा िवतरण ग�रने भ�सी बोका तथा बा�ाको पशु बीमा गराई जो�खम �यूनीकरण
एवं उ�पादक�वलाई �भावकारी बनाउनु पद�छ ।
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२३.४ ५८५ २०७८-३-३० कर दा�खलाः ना �ा स �ी ह�रशरण प�थीलाई नेपालग�जदे�ख त�घासस�म ११५ गोटा �लाि�क टनेल लु २ च २५७३ नं को गाडी मा ढुवानी गरेको भाडा � ३०
हजार सोधभना� गरेको । तर ढुवानीकता� गाडीधनीबाट क�ी गरेको १० �ितशत कर स�ब�धीत राज�व खातामा दा�खला गरेको नदे�खएकोले � ३ हजार िनजबाट
क�ी ग�र राज�व खाता दा�खला गनु� पन� �

३,०००

२४ वडागत राज�व असुली र िढला दा�खला

२४.१ 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 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 �

२१४,७२२.५८

२४.२ सिघय स��चत कोष दा�खलाः पा�लकाले संकलन गरेको संिघय स��चत कोषमा दा�खला गनु� पन� राज�व तोिकए बमो�जमको अव�ध िभ� स��चत कोष दा�खला
गरेको ह�नु पद�छ । पा�लकाले संकलन गरेको संिघय स��चत कोष दा�खला गनु� पन� राज�व � ११३१३३०।- संिघय स��चत कोष दा�खला नग�र पा�लकाको �थानीय
स��चत कोष दा�खला गरेको दे�खयो । अतः उ� रकम संिघय स��चत कोष दा�खला गरेको �माण पेश गनु� पन� दे�खएको �

१,१३१,३३०
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२४.३ ब�यौता अिभलेखः काया�लयले आफुले संकलन गन� बाँिक राज�वको ब�यौताको अिभलेख लगत अ�ाव�धक ग�र राखेको ह�नु पद�छ । तर काया�लयले गत िवगतमा
असुल गन� बाँक� ब�यौताको अिभलेख राखेको दे�खएन । अतः असुल गन� बाँक� राज�वको ब�यौता अिभलेख अ�ाव�धक गनु� पद�छ । 

२५ �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६.१ 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 ७.४.१ वमो�जम अित�र� समय र िवदाको िदन काम
गदा� अथ�म��ालयवाट नम�स �वीकृत गराइ खाजा र खाना भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१ को ५ मा �ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयवाट �वीकृित �लनु पन�
�यव�था छ।�थानीय तहले कानून नवनाइ काय�पा�लकाको िमित २०७८।३।२९ को िनण�यले यो वष� � ४५२८७९०।�ो�साहन भ�ा खच� लेखेकोले थप �ययभार
पन� गएको �

४,५२८,७९०

२६ तलवी �ितवेदन 

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

२७ वोका तथा वा�ा िवतरण 

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 १० वोका र ११७ वा�ा िवतरण गरी � ९८६४००।खच� गरेकोमा सो को अिभलेख राखी संझौता वमो�जम गरेको पाइएन ।

भौ नं िमित िववरण भु�ानी
रकम

कैिफयत

५५५-०७८।
३।२९

टोप वहादरु गु�� लगायत ५ जनालाई वोका िवतरण ८७५००। वा�ा पालन गरेका कृषकलाई
न�ल सुधारको लािग

१८२-०७७। रेसंुगा-९ का नजराज व�नेत लगायत ३ जनालाई ४ वयर वोका िवतरण १०००००। वा�ामा �जनन गराउनको लािग

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np37 of 58

१०।७

२१०-०७७।
१०।२८

जनजाित लि�त वा�ापालन काय��म अ�तग�त मिनषा पुन मगर लगायत ९ जना मगर
प�रवारलाई ९ वटा पाठी िवतरण

८०४००।

२५४-०७७।
११।२१

रेसंुगा-९ का रा�धका मरा�सनी लगायत २० जनालाई २० वा�ा िवतरण १८००००।

२५६-०७७।
११।२३

रेसंुगा-४ मा द�लत लि�त वा�ा पालन काय��म १०६०००। सािव�ी सुनार लगायत १६
जनालाई वा�ा िवतरण

२९७-०७७।
१२।२०

रेसंगा-२ मा धािगथुम समावेशी वा�ा प�चो काय��म २०००००। िदपक िव क लगायत २३
जनालाई वा�ा िवतरण।

२७५-०७७।
१२।४

लि�त वग� िवकास काय��म मिहला वा�ा पालन १०००००। रामकला राना लगायत १५
जनालाई िवतरण

३३०-०७७।
१२।३०

रेसंुगा-१मा मिहला शसि�करण काय��म अ�तग�त वा�ा पैचो काय��म १२२५००। पाव�ती �े� लगायत १३ जनालाई
िवतरण

३३६-०७७।
१२।३१

रेसंगा-१३मा िशतलपाटी कृषक समूहका िभमसेन व�नेत र िपक�ह�ली वा�ा तथा कृिष
फम�का �ेम वहादरु थापालाई िवतरण

८००००। वोयर वोका २ वटा

३४१-०७८।
१।३

रेसंगा-५मा वद�वास गोवाने मिहला कृषक समूहका राम कुमारी ख�ी लगायत २१ जनालाई
वा�ा िवतरण

११००००। २१ वटा वा�ा िवतरण।

उपरो� वमो�जम वोका तथा वा�ा िवतरण गरेकोमा काया�लयले अिभलेख राखी �यव��थत गरेको दे�खएन।संझौतामा वोयर वोकाको उ�पादन र अ�य �गित
चौमा�सक �पमा रेसंुगा न.पा. पशु िवकास शाखामा पेश गनु� पन�,वोकालाई वा�ामा �जनन गराउँदा एक वा�ा वरावर ४०० �लइ सेवा िदनु पन�, ३ वष� स�म वाखा
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पालकह�लाई सेवा िदनु पन�, वोका तथा वा�ाको िवमा गनु� पन� साथै वोका तथा वा�ाको िनयिमत अनुगमन गरी �ितवेदन िदने �यव�था काया��वयन गरेको दे�खएन।

२८ आ�थ�क सहायता 
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन २०७६ को दफा १४(२)मा पदा�धकारी तथा सद�यले ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा वाहेक अ�य
सुिवधा नपाउने उ�ेख छ।१४ नं वडाका वडा�य� �ी शेर वहादरु पहराइको �वा��य उपचारका लािग काय�वाहक नगर �मुख �ी सीता भ�डारीको अ�य�तामा
वसेको काय�पा�लकाको िमित २०७८।३।१६ वठैकले िनण�य गरी आ�थ�क सहायता भनी � १०००००।भु�ानी गरेको दे�खयो ।अतः ऐनमा �यव�था नभएको उ�
सहायता िदन िम�ने नदे�खएको �

१००,०००
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२९ काय�स�पादन मू�यांकन 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 गो.भौ.नं ६ िमित २०७७।६।१२ वाट देहाय अनुसार � ४२०००।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 कर क�ा पिछको उ� रकम � ३५७००। असुल गनु�पन� �

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

�ज.स.अ.�ी िवजय कुमार काक� ४ १५०० ६०००। ५१००

�.�ज.अ.�ी भरत कुमार शमा� ४ १५०० ६०००। ५१००

�.�.अ.�ी भि�राम मरा�सनी ४ १५०० ६०००। ५१००

शा.अ.�ी योगराज अया�ल ४ १५०० ६०००। ५१००

ले.पा.�ी स�रता के.सी. २ १५०० ३०००। २५५०

ख.�ी रेशमलाल भुसाल ४ १५०० ६०००। ५१००

सहायक चौथो �ी ढु�डीराज प�थी ४ १५०० ६०००। ५१००

स.ले.पा.�ी सूय� वहादरु थापा २ १५०० ३०००। २५५०

ज�मा 28 १५०० ४२०००। ३५७००।

३५,७००

३० �े�गत बजेट, योजना, चौमा�सक खच� र अ�य िववरण 
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(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 ५३८६२ ४६८४५ ८६.९७

२ पूवा�धार िवकास १७२२५४ १२३८१७ ७१.८८

३ सामा�जक िवकास २८२६६४ २५३८६३ ८९.८१

४ बातावरण तथा िवकास ० ० ०

५ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन २२१६८ १८७३० ८४.४९

६ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक १०४५४६ ८५५०१ ८१.७८

ज�मा ६३५४९४ ५२८७५६ ८३.०२

(ख) ल�य �गित - काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �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 । अत: िनयमानुसार �गित िववरण तयार गनु� पद�छ ।
(ग) योजना छनौट र काया��वयन : 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
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१४३ १०६ १३१ ५४ ४९ ४८३

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �. १  लाख दे�ख मा�थका ज�मा ३४० वटा योजना संचालन गरेकोमा �.१ लाख भ�दा मुिनका मा� १४३ 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।
(घ) 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�  �.    ५२ करोड ८७ लाख ५७ हजार िनकासा तथा खच� भएकोमा �थम चौमा�सकमा �. ७ करोड ३८ लाख ३०
हजार अथा�त ्११.६१ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �. १० करोड ४२ लाख २९ हजार अथा�त् १६.०४ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �. ३५ करोड ६ लाख ९६
हजार अथा�त् ५५.१८ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �. २६ करोड ४१ लाख ३३ हजार अथा�त् ४१.५६ �ि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 ।

(ङ) खाना तथा िविवध खच� : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा १०(१)को ख�ड (ङ) मा वजेट ��ताव गदा� तोकेको खच�को
मापद�ड अनुसार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� खच�को मापद�ड नतोक� खाना तथा िविवधमा �. १७४००००।- खच� गरेको छ ।
(च) आ�थ�क सहायता : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन�
पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । तर पा�लकाले यस वष� �. १३८१०००।- आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । काया�लयले आ�थ�क सहायता �दान गन� काय�मा
िनय��ण ग�र िनयमको पालना गनु�पद�छ । 

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

३१.१ �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
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· 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,
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राि��य रेल पूवा�धारको उपयोग तथा महानगरीय �े�िभ� शहरी रेल सेवाको संचालन, �यव�थापन, मम�त संभार, सम�वय, साझेदारी र सहकाय�  नभएको

३१.२ 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 २ करोड २१ लाख ८२ हजारका ६५ 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।

३१.३ ि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 ।
बािष�क िनित तथा काय��ममा समावेश गन� तर काया��वयन नगन� काय�मा सुधार ग�रनु पद�छ ।
आ�थ�क िवकासतफ�
१ कृिष तथा पशुज�य साना उ�ोगह�लाई �वध�न गन� त�स�ब�धी व�तुह�को �ज�ा बािहरबाट आयात गन� �यूनीकरण
२ �थानीय कला,�ान, सीप र �िव�धको समुिचत �योग गरी नगरपा�लकाको पिहचान झ��कने व�तुह�को उ�पादन, बजारीकरण र घरेलु तथा साना उ�ोगह�लाई
�माणीकरणको आधारमा अनुदानको �यव�था
३ सहकारी सं�थाह�को गुण�तर �मता र �यव�थापनलाई चु�त बनाउन एक�करणको नीित
४ यस नगरपा�लकािभ�का मह�वपूण� धािम�क, ऐितहा�सक, पुराता��वक एवं �ाकृितक सौ�दय�का �थलह�को पिहचान गरी ती �े�ह�को संर�ण र िवकास गद� कला,
सं�कृित सािह�यको जगेना� गरी आ�त�रक तथा बा� पय�टकह�लाई आकष�ण गन� तत् स�ब�धी गु�योजना तयार

िश�ा, यवुा तथा खेलकुद िवकासतफ�
५ िनजी िव�ालय सरकारी िव�ालयमा समायोजन गन� नीित अवल�बन
६ ��येक वडाका सामुदाियक िव�ालयह� म�येबाट एउटा िव�ालयलाई नमुना िव�ालय घोषणा गरी �यसको सं�थागत �मता िवकासका लािग थप सहयोग
७ सामुदाियक िव�ालयका िश�क कम�चारीह�लाई उ�कृ�ताका आधारमा पुर�कृत
८ नगरपा�लका �े�िभ� स�ालनमा रहेका बालिवकास के��ह�म�ये उ�कृ�ताका आधारमा नमुना बालिवकास के��को �पमा िवकास
९ नगरपा�लका �े�िभ�का यवुाह�को स�मता अिभवृि�का लािग सीप िवकासको अवसर उपल�ध
१० यवुा �लवमा आव� यवुाह�का लािग �यि��व िवकास स�ब�धी काय��म र अवलोकन �मणको अवसर उपल�ध गराइनेछ भने द�ुय�सनबाट यवुाह�लाई
बचाउनका लािग सचेतना काय��म स�ालन
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११ नगरिभ�का यवुाह�को �सप िवकास र खेलकुद िवकासका लािग नगर�तरीय यवुा तथा खेलकुद िवकास सिमित गठन
१२ नगरपा�लकाको सम� शैि�क उ�यनका लािग बृहत शैि�क स�मेलनको आयोजनाबाट िश�ा िवकास गु�योजना िनमा�ण
१३ यवुाह�को सम� िवकासका लािग यवुा �ितभा ब�कको �थापना र ब�क माफ� त �ितभा ह�ता�तरण काय�को थालनी
१४ यस पा�लकािभ�का िव�ालयह�ले ऐ��छक िवषयको �पमा सं�कृतभाषालाई पठन पाठन गराउन अनुमित �दान
�वा��य तथा जनसं�यातफ�
१५ रेसु�ा नगरपा�लकािभ� लागत साझेदारमा सय बेडको कोरोना अ�पताल �थापनाको लािग पहल र गभ�वतीको "घरमा झ�डा, हातमा अ�डा" काय��म अ�तरगत
आमा तथा िशशुको �वा��य अव�थ �व�थ रा�नको लािग िनयमानुसार ग�रनुपन� ��येक गभ� जाँचमा पोषण �याकेज उपल�ध
१६ �व�थ आमा �व�थ िशशु काय��म अ�तरगत सबै सु�केरी आमा तथा नवजात िशशुको �वा��यकम��ारा घरघरमै पुगी िनयमानुसार �वा��य परी�ण गन�
�यव�था
१७ �वा��य संर�ण, �व��न तथा वातावरणीय �दषुण िनय��ण काय�को �े�मा िवशेष गरी नगर��थत खानेपानीका मुहानह�को शु�ता जाँच तथा मुहान संर�ण
१८ सबै �वा��य सं�थाह�बाट हरेक ३/३ मिहनामा Deep stick �ारा मृगौला तथा मधुमेह रोगको �ार��भक जाँच प�तालको �यव�था �वा��य र जनसं�या
िवकाससंग स�ब��धत सूचकह� संकलनको लािग मिहला �वा��य �वयं सेिवकाह� प�रचालन गरी घरधुरी सव��ण गरी समि�गत �ितवेदन तयार
१९ सुरि�त मातृ�व काय��मका सुचांकह�मा उ�चतम सुधार �याउन समुदाय�तरमा १००० िदन िभ�का मिहलाह�को सेवा उपभोगको मू�यांकन गन� �यव�था
२० ग�भीर �कृितका रोग (मुटु, �या�सर, पाठेघरको अ�ेसन आिद) लािग लागत साझेदा�रमा िशिवरह� स�ालन

द�लत, जनजाित, मिहला, बालबा�लका, जे� नाग�रक, अपा�ता भएका �यि�ह�तफ�
२१ नगरका ��येक वडालाई बालमै�ी वडा बनाई बालमै�ी नगर घोषणा
२२ समावेशी िवकासको अवधारणालाई मूत��प िदन मागमा आधा�रत िवकास (राइट बेस ए�ोच) लाई अवल�बन
वातावरण तथा िवपद �यव�थापनफ�
२३ �लाि�कज�य पदाथ�लाई बोतलिभ� रा�ने त�रका �सकाउने �यसको उपयोिगताबारे �चार �चार गन� तयार भएको �ला��टक बोतल (Brick bottle) लाई ख�रद
गन� �यव�था
२४ एक वडा एक हे�ल�याड िनमा�ण �ाथिमकता िदईनेछ र आगामी वष� क��तमा दईु कुनै २ वडामा हे�ल�याड िनमा�ण
२५ रेसु�ा नगरपा�लकाको वडा न ९ बूढीचौरमा स�ालन ह�ने कवाडी (नकुिहने साम�ी) �शोधन के��लाई �यव��थत गरी आ�त�रक आ�दानीमा वृि� गन� र कुिहने
फोहोरलाई बुढीचौर बाहेक ओ�ेनी वा अ�य �थानमा �यव��थत गन�
२६ खाली ठाउँ, सडकको दाया बाया िकनारामा आय आज�न ह�ने िव�वा रोपण
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२७ नगरको दीघ�कालीन सौ�दय�ता कायम गन� बातावरणीय �व�छता र सरसफाईको लािग उपय�ु �थानको पिहचान गरी अ�तरपा�लका लगानीमा फोहोर मैला
�शोधन के�� �थापना
पूवा�धार िवकासतफ�
२८ नगरका सबै वडाका ��येक सडकको छु�ाछु�ै िनधा��रत मापद�ड अनुसार होिड��बोड� रा�ने �यव�था िमलाइनेछ सडकको िनधा��रत मापड�ड क��तमा १४
िफट र बढीमा ३० िफटस�म कायम गरी घर िनमा�ण गदा� क��तमा ५ िफट सेड �याक छो�नु पन� �यव�था
२९ नगर�े�िभ� रहेका घनाब�ती तथा बजार �े�का खो�साह�मा सतह ढलान गरी ढल िनकासको �यव�थापन गन�
३० नगर यातायात गु�योजनालाई अ�याव�धक गरी नगर�तरका �ाथिमकतामा परेका सडकह�लाई नया िनमा�ण / मम�त / �तरो�ित
३१ रेसु�ा नगरपा�लका र लगानी बोड�को लगानीमा नगरिभ�का मह�वपूण� योजनाह� काया��वयन गन�
३२ रेसु�ा नगरपा�लका र लगानी बोड�को लगानीमा नगरिभ�का मह�वपूण� योजनाह� काया��वयन गन� नीित अवल�बन
३३ रेसु�ा नगरपा�लकाको नयाँ नापी गन�को लािग स�ब��धत िनकायमा पहल
३४ नगर�े�िभ� �योगमा रहेका सडकह�को साव�जिनक बाटो कायम गन�को लािग लगत क�ा गन�
३५ खु�ा साव�जिनक �थानको संर�ण स�व��न
सं�थागत िवकास सेवा �वाह र सुशासनतफ�
३६ नगरपा�लकाका जन�ितिन�ध एवं कम�चारीह�को �मता अिभवृि� गन� ता�लम तथा अिभमुखीकरण काय��मह� स�ालन
३७ कम�चारी, जन�ितिन�ध तथा उपभो�ाह�लाई अ�य �थानीय तहको अनुकरणीय काय� हेन� अवलोकन �मण आयोजना
३८ बजेट काया��वयन तथा सेवा �वाहमा �भावका�रताका लािग रा�� सेवक कम�चारी तथा उपभो�ा सिमितह�लाई उिचत �ो�साहन गन�
३९ नगरपा�लकामा आव�यक पन� संगठना�मक संरचना (O.D.) गरी �यव��थत
४० नगरपा�लकाको �शासिनक र िवकासा�मक गितिव�धलाई �िव�धमै�ी बनाई �माट��सटीको अवधारणा अवल�बन
४१ नगरपा�लकािभ� स�ा�लत िविभ� सं�था सिमितह�को िववरण सिहतको �ोफाइल िनमा�ण गरी स�मताको आधारमा नगरको सम� िवकासमा प�रचालन गन�
स ४२ सम� प�मा सुशासन कायम गन� नाग�रक समाजको भूिमकालाई �भावकारीबनाउने काय�
४३ शा��त सुर�ालाई �ि�गत गरी बजार�े�को उपय�ु �थानमा CCTV जडान गन�
४४ सुरि�त आ�वासन प�रयोजना (सामी) काया��वयन

३२ आ�त�रक िनय��ण �णाली
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३२.१ 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

३२.२ 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 ।

�म भौचर
न�बर
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३२.३ धरौटी बाँक�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमवली, २०७७ को िनयम अनुसार काया�लयमा बाँक� रहेको धरौटी रकमको �यि�गत अिभलेख
राखेको ह�नु पद�छ । काया�लयको अिभलेख अनुसार य ो वष�को अ�तस�ममा धरौटी मौ�दात � १,३५,३८,७०४।- बाँक� रहेको दे�खयो । तर काया�लयले धरौटीको
�यि�गत क�चावारीमा दा�खला गरेको अव�ध अथा�त िमित उ�ेख गरेको दे�खएन । अतः धेरै पुराना र �योजन समा� भइ िफता� �लन नआएका धरौटी रकम यिकन
ग�र राज�व आ�दानी जनाइ धरौटी अिभलेख अ�याव�धक ग�रनु पद�छ ।

३३ िव�ीय िववरण परी�ण

३३.१ चौमा�सक काय�ल�यः 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 सो बमो�जम गन� गरेको दे�खएन ।

३३.२ 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 ।

३४ अनुदान �ा�ी, िवतरण, उपयोग र िफता� 
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�  � २,९२,१६,३५३।३९ र �देश सशत� अनुदान तफ�  � २७,३९,६८९।- समेत � ३,१९,५६,०४२।३९ आ�थ�क वष�
िभ�ै िफता� पठाउनु पन�मा िढला ग�र २०७८।५।२२मा िनकासा बाँक� िफता� पठाएको दे�खयो । अतः कोष िफता� गनु�पन� रकम आ�थ�क वष� िभ�मा नै पठाउनु पन� तफ�
�यान िदनु ज��र दे�ख�छ ।

३५ ख�रद �यव�थापन (�थानीय तह)

�म भौचर
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३५.१ 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 ।

३५.२ ि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 परी�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 ।

३५.३ 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 ।

३६ बजेट तथा काय��म (�थानीय तह)

�म भौचर
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३६.१ 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�लकाको सभाको िनण�य पु��तका सरकारी कामको �सल�सलामा सव��च अदालत पठाएको जनाई �खापरी�णाथ� पेश भएन । काया�लयले यो वष�को िनित
तथा काय��म २०७७।३।१० मा र बजेट २०७७।३।१८ मा पारीत भएकोमा नगरपा�लकाका �मुखले काया�लयका �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई अ��तयारी
िदएको �माण दे�खएन । ऐन�ारा तोिकएको समयिभ� �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई अ��तयारी िदइनु पद�छ ।

३६.२ 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 ।

३६.३ �ो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 ।

३६.४ चौमा�सक र बािष�क �गतीः 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 ।

�म भौचर
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३७ पदा�धकारी सुिवधा

३७.१ 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 �.२१०९०००/-, टे�लफोन तथा मोवाइल �.

२३५८०००/-, पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट �.२२५६०००/-, जनस�पक�  िवशेष काय�सुिवधा �.३६७२०००/-, अित�थ स�कारमा �. ११६४०००/-, समेत
ज�मा �. ११५५९०००/- खच� भु�ानी गरेको दे�खयो । काया�लयले उि��खत अनुसारको �. ११५५९०००/- 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 ।

३७.२ 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 पदा�धकारीको यो वष� उि��खत सेवा सुिवधामा �. १६९७५०००।- खच� लेखेको दे�ख�छ ।

�सनं िववरण नगर�मुख उप�मुख वडाअ�य� १४
जना

काय�पा�लका सद�य ८
जना

सभाका सद�य
४९

ज�मा

जना

१ बैठक भ�ा 14000 17000 574000 328000 1176000 2,109,000

२ यातायात खच� 0 0 2016000 672000 2058000 4,776,000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ टे�लफोन,मोबाइल 48000 48000 504000 288000 1470000 2,358,000

४ पु�तक,प�ीका, 60000 60000 672000 288000 1176000 2,256,000

ई�टरनेट

५ सम�वय तथा सहजीकरण
जनस�पक�

156000 96000 1176000 480000 1764000 3,672,000

६ अित�थ स�कार 84000 72000 1008000 0 0 1,164,000

७ खानेपानी/िबजुली/ 0 0 0 0 0 0

सरसफाई

८ चाडपव� खच� 15000 15000 168000 80000 392000 670,000

ज�मा 377,000 308,000 6,118,000 2,136,000 8,036,000 16,975,000

३८ कानूनी ��थित

३८.१ 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 बनाएको १७ ऐन, ३ िनयमावली, २१
काय�िव�ध ४१ वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको दे�ख�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.२ �यायीक सिमित – �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�को २ िववाद दता� भएकोमा २ वटा फ�य�ट गन� बांक� दे�ख�छ ।अत:

�याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

३९ स�प��को अिभलेख र संर�ण

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

३९.२ 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 ।

४० दोहोरो सुिवधा 
दोहोरो सुिवधाः �थानीय तहका पदा�धकारी र सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन २०७६ को दफा ४(३)मा पदा�धकारीलाई सवारी साधन उपल�ध गराएको
अव�थामा यातायात सुिवधा नपाउने �पव�था छ।देहायका पदा�धकारीह�लाई यातायात साधन र यातायात सुिवधा दवु ैउपल�ध गराएकोले दोहोरो यातायात सुिवधा
वापतको रकम � १७२८०००। असुल गनु�पन� �

पदा�धकारीको नाम �लएको सवारी साधन मा�सक यातायात खच� असुल गनु�पन� �

१,७२८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२ नं वडा�य� �ी उदय वहादरु थापा मोटरसाइकल १२०००। १४४०००।

३ नं वडा�य� �ी थमन वहादरु के.सी मोटरसाइकल १२०००। १४४०००।

५ नं वडा�य� �ी ह�र �साद शमा� खनाल मोटरसाइकल. १२०००। १४४०००।

६ नं वडा�य� �ी गन वहादरु गु�� मोटरसाइकल १२०००। १४४०००।

७ नं वडा�य� �ी मोहन �साद पा�डे मोटरसाइकल १२०००। १४४०००।

८ नं वडा�य� �ी भरत भलामी मोटरसाइकल १२०००। १४४०००।

९ नं वडा�य� �ी नारायण सुनार मोटरसाइकल १२०००। १४४०००।

१० नं वडा�य� �ी पदम �साद अया�ल मोटरसाइकल १२०००। १४४०००।

११ नं वडा�� �ी खुम वहादरु राना मोटरसाइकल १२०००। १४४०००।

१२ नं वडा�य� �ी कुल वहादरु ट�डन मोटरसाइकल १२०००। १४४०००।

१३ नं वडा�य� �ी खुम वहादरु ख�ी मोटरसाइकल १२०००। १४४०००।

१४ नं वडा�य� �ी शेर वहादरु पहराइ मोटरसाइकल १२०००। १४४०००।

ज�मा १७२८०००।

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

४०.१ उदय बहादरु थापा सिहत १२ जना १७,२८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ कोिभड-१९ तफ�  
आ�दानी खच� : गत बष�को बांक� �. २८४७६९५।- र यस वष�को आ�दानी �. १०२४४०००।- समेत ज�मा �.१३०९१६९५।- भएकोमा यस वष� खच� �.

९९३२८११।९६।- भई बांक� मौ�दात �. ३१५८८८३।०४।- दे�ख�छ। पा�लकाले कोिभड तफ�  छु�ै कोष नराखी िवपत �यव�थापन कोषमा नै आ�दानी खच�
राखेको दे�खयो ।

४२ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

४२.१ 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 ६२ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा ३६ जना पदपूत� भएको र २६ 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 ।

४२.२ कम�चारी करार : �थािनय 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� पदमा ३५ जना कम�चारीह� करारमा राखी �. ७६३४०३०।- खच� लेखेको छ ।

४३ िश�ा तफ�

४३.१ ि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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३.२ िब�ालय भौितक पूवा�धार िवकास : पा�लकाले िब�ालय भौितक पूवा�धार िवकास काय��म �वीकृत गनु�पन� �वीकृत काय��म र संझौता अनुसार अनुदान उपल�ध
गराउनु पन�मा िब�ालय भौितक पूवा�धार िवकास काय��म �वीकृत गरेको छैन । अत: उ� काय��म �वीकृत गनु�पद�छ ।

४३.३ ि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 । 

४३.४ िव�ालय अनुगमन िनयमन �यव�ठा : गाउंपा�लकाले अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गनु�पन� , मापद�ड बमो�जम अनुगमन गनु�पन� , अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक
गनु�पन�मा गाउंपा�लकाले अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरेको दे�खएन । उ� मापद�ड िनधा�रण गरी काया��वन गनु�पद�छ ।

४३.५ िश�क कम�चारीको तलब भु�ानी गदा� िश�क िकतावखानाबाट पा�रत भएको तलबी �ितवेदनमा रे भएको तलब र �ेड भु�ानी गनु�पद�छ । पा�लकाले महे�� मा.िव.

का िश�क माधव मरा�सनीको ६ �ेड पारीत भएकोमा ७ �ेड भु�ानी गरेकोले १ �ेड बढी भु�ानी भएकोले सोको �.९४०।- को दरले १२ मिहनाको �ेड र कसंकोष
र दशैको �ेड समेत गरी ज�मा बढी भु�ानी भएको �. १४३४८।- असुल गनु�पन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

४३.५.१ माधव मरा�सनी १४,३४८

१४,३४८

४४ 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 � ३ करोड ९६ लाख ३ हजार रहेकोमा स�परी�णको लािग � २३९७१५३९।
६१ पेश भई स�परी�ण भएको छ।

दफा �यहोरा फछ�यौट रकम कैिफयत

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ जनसहयोग मा िव लाई भु�ानी िददंा काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएको � १�०००००। काय� स�प� �ितवेदन पेश
भएको

२७ �ाकृितक /िड.एन.िड जे.भी.को पे�क� फ�य�ट नभएको � २४�००००। �माण पेश भएको।

२९ िशत भ�डार �थापना गन� िक�ोभेशन ट� े िड� �ा.�ललाई भु�ानी गरेकोमा
ठे�का माफ� त गराएको �

३�२९२७०। �माण पेश भएको।

३� भैरव स�ज�केम �ा.�ल.लाई धरौटी िफता� गदा� कर समायोजन िववरण वेगर
भु�ानी

६०००००। �माण पेश भएको।

४४ �े� सुिनल सिमर जे.भी.कर समायोजन पेश नभएको � ४२३७��। �माण पेश भएको।

�३ वाल िवकास �यव�थापनको लािग िव�ालयलाई उपल�ध गराएको रकम
ख�रद आदेश,दा�खला �रपोट� पेश नभएको �

२०००००। �माण पेश भएको।

�६ �िश�कको �मण आदेश िवना भ�ा उपल�ध गराएको � १२९६�०। �माण पेश भएको।

�� िनमा�ण �यवसायीको िवल िवलवाट ई�धन ख�रद � ४७१४९६। �माण पेश भएको।

६०.१ कृषक ता�लममा सहभागी �िश�कको हा�जरी वेगर खच� लेखेको � १०००००। �माण पेश भएको।

६०.२ ता�लममा सहभागी �िश�कको हा�जरी वेगर खच� लेखेको � ६३�००। �माण पेश भएको।

६०.३ ता�लममा सहभागी �िश�कको हा�जरी वेगर खच� लेखेको � १०००००। �माण पेश भएको।

६२ सडक मम�त खच� िवल अगािडको भु�ानी � �००००।६१ �माण पेश भएको।

६� ड� ाइिभ� इ��ट�यूटलाई भु�ानी गदा� कर क�ी नगरेको � ३३७�०। दा�खला भएको ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६� कृषक लागत सहभािगतामा सामान खरीद नभएको � �२०००। २�०००० म�ये
२२�००० स.प.भइ वाक�
� �२००० को �माण पेश
भएको।

६९ रेसंुगा िवमान�थल ज�गा अ�ध�हणमा र�ज�� ेशन कागजात पेश नभएको � १००००००। �माण पेश भएको।

७४ गोठ सुधारको काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएको � १२००००। �माण पेश भएको।

४४ गाडी भाडा वापत खच� लेखेकोमा िववरण संल� नगरेकोले असुल गन� � १२०००। �माण पेश भएको।

४� अनुगमन गरेको �माण वेगर गाडी भाडा खच� लेखेको � २४�००। �माण पेश भएको।

६४ �० लाख भ�दा वढीको भु�ानीमा १.� �ितशत कर क�ा नगरेको � १�००००। �माण पेश भएको।

६६ नगरपा�लकाको �शासक�य भवन िनमा�ण वापत ते�ो रिन� िवल भु�ानी
गद� नापी िकताव पेश नभएकोर �

७४०२�४४। �माण पेश भएको।

िवमा वापतको रकम � १�०००।असुल गनु� पन� � १�०००। दा�खला भएको।

६७ ४३ िव�ालयह�लाई वढी भु�ानी िदएको � ११०६०९२। दा�खला भएको।

३० ता�लमको रकम ज�मा नभएको �माण नभएको ३०००००। �माण पेश भएको

३३ फोहोर �यव�थापनको रकम भु�ानी गदा� �माणीकरण र �ज�सी आ�दानी
अिभलेख नभएको �

१३९३७५०। नगर सभाको २०७६।३।
१६ को वठैकले िनयिमत
भएको ।

७७ �ज�सी दा�खला भरपाइ तथा अनुगमन �ितवेदन नभएको � १८२८६००। �माण पेश भएको।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ संझौता अनुसारको नम�स वमो�जम इटाको गारो नभएको � ४७३९९। �माण पेश भएको।

८४ �वारे�टाइनमा वसेकालाइ साँझ िवहान खाना खुवाएको रकम दोहोरो परेको
�

२०७९००। �माण पेश भएको।

ज�मा २३९७१�३९।६१

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)

३९६०३ २३९७२ १८६६३ ० ३४२९५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


