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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा 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 प्रत्रे्क 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 प्रतिवेदन 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 परु ्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 िदएको, 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, िदगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

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

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

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

  

 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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(प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, लरु्म्वनी प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. 161 तमतिाः २०७९।३।२३ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

श्री प्रमखु ज्रू्, 

घोराही उपमहानगरपातलका, नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
दाङ। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवदेनको 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 िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  घोराही उपमहानगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार 

गरेको छैन। 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. १३ करोड ७६ लाख ३४ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् तमति २०७८।१२।७ मा प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू. १ 
लाख ९६ हजार फस्र्ौट भई बाँकी बरेुजू असलु गनुापने रू. ६३ लाख ५१ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. ६ करोड २८ लाख 
५१ हजार, तनर्तमि गनुापने रू. ६ करोड ७९ लाख ७९ हजार र पेश्की रू. २ लाख ५७ हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा 3१ 
करोड १० लाख ३ हजार बेरुजू बाकँी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि 
हालसम्मको अद्यावतधक बरेुजू ४४ करोड ८४ लाख ४१ हजार रहेको छ । पातलकाको बरेुजू वगीकरण र अद्यावतधक बरेुजू र्स्थति 
र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

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

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा 
रर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर/गाउँ कार्ापातलका, 
नगरप्रमखु/अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवदेन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवदेन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा 
प्राि गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवदेन 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 सक्न ेतनर्श्चििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै 
फरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ।  

 

 

 

 

 

 

          (नारार्ण मरातसनी) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

घोराही उपमहानगरपातलका 
 

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
 

६३ ६० १३७६३४ ० ७ १९६ ६३ ५३ १३७४३८ ६३५१ ६७९७९ ६२८५१ ० ० १३०८३० २५७ 

                                      
 

 

 

 

 

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 
दाङ ३३५९०८ 0 २४९०५ ३११००३ 0 १३७४३८ ४४८४४१ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : घोराही उप महानगरपा�लका, दाङ , घोराही उप महानगरपा�लका , दाङ

काया�लय �मुख RISHI RAM KC २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख LOK MANI SHARMA २०७७-४-१ २०७८-३-३१

बे�जु रकम १३७,६३४,२०२

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ५२,१२,८९,९३४.४५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान १,००,४३,५२,८०५.४१ चालु खच� १,०७,२८,२६,९७३.६४

�देश सरकारबाट अनुदान ९,००,५८,३९५.२५ पँूजीगत खच� ७३,११,६७,९६८.०५

राज�व बाँडफाँट ४१,४३,९६,४६२.८५ िव�ीय/अ�य �यव�था ३,९६,७१,६४८.६५

आ�त�रक आय १२,२४,५२,३२४.३१

अ�य आय ५५,००,९१,८३५.११

कुल आय २,१८,१३,५१,८२२.९३ कुल खच� १,८४,३६,६६,५९०.३४

बाँक� मौ�दात ८५,८९,७५,१६७.०४
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१ प�रचयः
�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 घोराइ उप-महानगरपा�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� उप-महानगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस उप-महानगरपा�लका अ�तग�त १९ वडा, ९ सभा सद�य, ५२२ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ३५
हजार प�रवार र १५६००० जनसं�या रहेको छ । लेखापरी�णबाट  औ�याए प�चात बैठक भ�ा बापतको १४७६००, अनुगमन मू�या�नको �.७७४१५,

स�ार बापतको �.२४०००। समेत �.२,४९,०१५। असुल भई दा�खला भएको छ।

२ पशु बधशाला िनमा�ण काय�ः यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

२.१ पशु बधशाला िनमा�ण काय�ः काया�लयले मु अ कर र क��ट�जे�सीसमेत लागत अनुमान � २ करोड भएकोो ठे न २६-२०७६।७७ को पशु वधशाला िनमा�ण
काय�कालागी सबभ�दा घटी कबोल गन� िनमा�ण �यवसायी रो�पा िनमा�ण सेवाको कबोल अ� � १,४१,१९,८१४।८७ �वीकृत गरी २०७८।३।१५ स�ममा
स�प� गन� गरी २०७७।१।२९ मा स�झौता गरेकोमा गतवष� �थम िबलको � १८,९८,२१८।७८ र यो वष� दो�ो बीलको � ६०,५४,५९५।०३ ग�र हालस�म
� ७९,५२,८१३।०६ (५६.३२ �ितशत) मा� भु�ानी िदएको दे�खयो ।

२.२ १४ २०७८-१-६ दोहोरो मु अ करः िनमा�ण �यवसायीलाई िवमा ि�िमयमको खच� सोध भना� गदा� बील बमो�जमको रकम मा� सोधभना� गरेको ह�नु पद�छ । तर काया�लयले ठे न
२६-२०७६।७७ को पशु बधशाला िनमा�ण गदा� िनमा�ण �यवसायी रो�पा िनमा�ण सेवालाई नेपाल ई�सुरे�सको बील अनुसार िबमा ि�िमयम मु अ कर समेत �
४७,८८९।- सोधभना� भु�ानी गदा� उ� रकमको पुनः मु अ कर � ६,२२५/५७ भु�ानी गरेकोले असुल गनु� पन� दे�खएको �

६,२२६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२.३ 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�

२.४ ख�रदमा स�झौताको �याद थपः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० अनुसार ऐन बमो�जम िनमा�ण �यवसायीको काबू बािहरको प�र��थित
साव�जिनक िनकायले उपल�ध गराउनु पन� कुरा उपल�ध गराउन नस�ने अव�था परी ख�रद स�झौता बमो�जमको काम �य�तो स�झौताको अव�ध िभ� पुरा
गन� नसिकने भएमा स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले कारण खुलाई िनवेदन िदनुपन� र �याद थप गन� अ�धकारीले स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले ख�रद स�झौता
अनुसारको काम समय मै स�प� गन� भरम�दरु �यास गरेको र काया�लयले उपल�ध गराउनु पन� कुरा उपल�ध नगराएकव वा काबू वािहरको प�र��थितको
कारणबाट काममा िढलाई भए नभएको यिकन ग�र अव�ध थप गन� स�ने �यव�था छ । तर काया�लयले उ� िनमा�ण काय�को अव�ध २०७९।२।३०
स�मकोलागी अव�ध थप गरेको दे�खयो ।उ� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय�को काय�ता�लका तथा काय� योजना तयारै नगरेको र स�झौता अनुसारको काय�
काया��वयनकालागी �गित अनुगमन गन� र गुण�तर प�को िनरी�ण र परी�ण गन�, बजेट र लागत लेखा (क�ट एकाउ�टी�) को प� लागयत स�झौता
काया��वयनको िव�ीय प�को �यव�थापन काय� गरेको दे�खएन । जसका कारण िनमा�ण काय� तोिकएको अव�धमा स�प� गन� िनमा�ण �यवसायीले भरम�दरु
�यास गरे नगरेको �प� ह�न सकेन । अतः िनमा�ण �यवसायीको उि��खत प�को िव�लेषण नगरी िनमा�ण काय�को अव�ध थप गन� काय�मा सुधार ग�रनु पद�छ ।

३ ठे न ३४-२०७७।७८ भवन िनमा�ण काय�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३.१ वडा न ९ र ११ को �वा��य के�� भवन िनमा�ण ◌ः उपमहा नगरपा�लकाले ठे न ३४-२०७६।७७आधारभूत �वा��य सेवा के�� भवन िनमा�णकालागी िमित
२०७८।२।३० मा स�प� गन� गरी िनमा�ण �यवसायी ख�ी िनमा�ण सेवाको मु अ करसमेतको कबोल अंक � ८७,१३,२६८।०४ �वीकार गरी २०७७।२।१३
मा ठे�का स�झौता गरेकोमा यो वष� �थम दे�ख चौथो तथा अ��तम बीलस�मको � ८७,१०,९१७।- खच�मा िमित २०७८।२।२८ मा स�प� गरेको दे�खयो ।
यसमा िन�न �यहोराह� दे�खएका छन्
क) काय� �वीकार �ितवेदन: साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ अनुसार साव�जिनक िनकायले िनमा�ण स�प� भएको िनमा�ण काय�,
आपूित� ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकार गदा� सोको काय� �वीकार �ितवेदन बनाउनु पन� �यव�था छ । तर काया�लयले काय� �वीकार
�ितवेदन बनाएको दे�खएन ।
ख) काय� स�प� �ितवेदन: साव�जिनक 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� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको कुरा
�ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गराउनु पन�मा �ुटी स�याउनेे अव�ध समा� नह� ँद ैअ��तम बील भु�ानी कै समयमा तयार
गरेकोले िनमा�ण �यवसायीलाई अनुिचत लाभ पु� स�ने दे�ख�छ । अत: �ुिट स�याउने अव�ध समा� प�चात मा� काय�स�प� �ितवेदन बनाइनु पद�छ ।
ग) एज िब�ट न�शा: साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ को उपिनयम १ अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको
३० िदन िभ� स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जमको एज िव�ट न�शा साव�जिनक िनकायमा पेश
गनु� पन� �यव�था रहेको छ । तर िनमा�ण �यवसायीले एज िव�ट न�शा तयार गरी पेश गरेको दे�खएन । अत: एजिव�ट न�शा तयार ग�र गुण�तर कायम ग�रनु
पद�छ ।

३.२ ५७ २०७८-३-२० दोहोरो मु अ करः िनमा�ण �यवसायीलाई िवमा ि�िमयमको खच� सोध भना� गदा� बील बमो�जमको रकम मा� सोधभना� गरेको ह�नु पद�छ । तर काया�लयले ठे न
३४-२०७६।७७ को वडा न ३ र १७ कोआधारभुत �वा��य सेवा के��को भवन िनमा�ण गदा� िनमा�ण �यवसायी ख�ी िनमा�ण सेवालाई सगरमाथा ई�सुरे�सको
बील अनुसार िबमा ि�िमयम मु अ कर समेत � २५,११५।११ सोधभना� भु�ानी गदा� उकेत रकमको पुनः मु अ कर � ३,२६५/-भु�ानी गरेकोले असुल गनु�
पन� दे�खएको �

३,२६५
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४ नेपाल आम� �यारेक दे�ख ट� ािफक चोक फुटपाट सिहत सडक िनमा�ण काय�
लागत अनुमान �. १,००,००,०००।- क�टे�जे�सी र मू अ कर समेत रहेको नेपाल आम� �यारेक दे�ख ट� ािफक चोक फुटपाट सिहत सडक िनमा�ण काय�को
लािग आ व २०७६।७७ मा ह�रतारा क�स�ट��सनले कवोल गरेको �. ९५,०१,९८२।- मा �यादथप समेत २०७७।८।२५ मा स�प� गन�गरी २०७७।१।२८
स�झौता भएको र अ��तम िवलस�म �. ९८,८०,५१६।- बरावरको कामको मू�याँकन गरी भु�ानी भएको िनमा�ण काय� स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह�
िन�नानुसार छन्:

४.१ 382 २०७७-११-४ �ितपूित� - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२२ मा िवल िवजकमा उ�ेख ह�नुपन� कुरा र िनयम १२३(२) मा रिनङ िवल वा अ�य िवल
भु�ानी �लनको लािग िनमा�ण �यवसायीले आव�यक कागजात पेश गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले िनमा�ण �यवसायीलाई गो भौ नं ३८२ िमित २०७७।
११।।४ बाट � ४०,७५,८९६।- अ��तम भु�ानी िदएकोमा िनमा�ण �यवसायीले अ��तम नापाजाँच गरी भु�ानी िदन माग गरेको िनवेदन निदएको �ािव�धकले
नापजाँच गरेको िमित उ�ेख नगरेको तर �ािव�धक �मुखले २०७७।८।२५ मा ठे�का िवल तयार गरेको दे�ख�छ । िनमा�ण �यवसायीले भु�ानीको लािग िमित
२०७७।११।४ मा कर िवजक जारी गरेको र सोही िदन काया�लयले अ��तम भु�ानी िदएको छ । कुनै पिन िनमा�ण �यवसायीले काम समा� भई �ािव�धक
मू�याँकन भैसकेको र काया�लयले काय� �वीकार गरी सकेको अव�थामा िढला गरी भु�ानी माग गन� अव�था दे�खंदनै । िढला काम स�प� गरेको अव�थामा
साव�जिनक िनकायले िनमा�ण �यवसायीलाई हज�ना बाट जोगाउन अिघको िवल बनाई िढला भु�ानी गरेको दे�खएकोले साव�जिनक ख�रद िनयमावली र
स�झौता बमो�जम ०.०५ �ितशतका दरले ७७ िदनको �. ३,६५,८२६।- हज�ना असूल ह�नुपन� �

३६५,८२६

४.२ �याव टे� - �ोिभजनल सम आटममा रहेको �योगशाला परी�ण वापतको रकम भु�ानी गदा� �योगशाला परी�णको �माण र �योगशालामा ितरेको र�सद
सिहत पेश गनु�पन�मा सो पेश नगरी �. २०,०००-। मा मूअकर समेत थप गरी � २२६००।- भु�ानी भएको रकम असूल ह�नुपन� �

२२,६००

५ जु�टटे सडक िपच काय�
लागत अनुमान �. १,२�,००,०००।- क�टे�जे�सी र मू अ कर समेत रहेको जु�टटे सडक िपच काय�को लािग आ व २०७६।७७ मा �� �ज क�स�ट��सनले कवोल गरेको �. �७,�४,३९४। मा
�यादथप समेत २०७७।�।२� मा स�प� गन�गरी स��ौता भएको र अ��तम िवलस�म �. �१,६६,२२२। भु�ानी भएको िनमा�ण काय�  स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:
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५.१ 1380 २०७८-३-३० धरौटी - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ (४) मा भु�ानी गदा� �रटे�सन मनी बापत रिनङ िवल वा अ�य िवल वा िवजकमा उि��खत
रकमको पाँच �ितशत रकम क�ा गनु�पन� �यव�था छ । उ�े�खत ठे�कामा मूअकर बाहेक �.७२,२६,७४५।- भु�ािन भएकोमा �. ३,६१,३३७।- धरौटी
क�ा गनु�पन�मा �. २,७४,१३८।- मा� क�ा गरेकोले घटी धरौटी क�ा गरेको �

८७,१९९

५.२ 1380 २०७८-३-३० �ितपूित� - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१ क मा िनमा�ण �यवसायीको िढलाईका कारण ख�रद स�झौता बमो�जमको काम सो
स�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले साव�जिनक िनकायलाई स�झौता रकमको दश �ितशतमा नव�ने गरी साधारणतया �ितिदन
स�झौता रकमको शु�य दशमलव शु�य पाँच �ितशत �ितपूित� िदनुपन� �यव�था छ । िनमा�ण �यवसायीले िमित २०७८।३।१६ (दता� नं १०२०१ िमित
२०७८।३।१६) मा अ��तम भु�ानीको लािग िनवेदन िदएकोमा �ािव�धक �मुखले २०७७।८।२४ मा ठे�का िवल तयार गरेको दे�ख�छ । िनमा�ण �यवसायीले
काम स�प�नै नगरेको अव�थामा अ��तम भु�ानीको लािग िदएको िनवेदन भ�दा २०२ िदन अगाव ै काय�स�प� तयार गन� �ािव�धकलाई कारवाही गरी
साव�जिनक ख�रद िनयमावली र स�झौता बमो�जम १० �ितशतले ह�ने � ८७५४३९। हज�ना असूल ह�नुपन� �

८७५,४३९

५.३ काय� �वीकार �ितवेदन - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७(१) मा साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूित� ग�रएको
मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकादा� सोको �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै, उपिनयम(२) मा उ�े�खत �ावधान पुरागरी उपिनयम(३)

अनुसार साव�जिनक िनकायले आव�यक �ि�या पुरा गरी भु�ानीको लािग आ�थ�क �शासन शाखा वा िनकायमा पठाउनु पन� �यव�था छ । उ�े�खत काय�को
अ��तम िवलको भौ.नं. १३८०–२०७८।३।३० मा �. ६१९५५२४।– भु�ानी िदएकोमा िनयमले �यव�था गरेको �ावधान पुरा नगरी अ��तम िवलको रकम
भु�ानी िदएको पाइयो । यसरी काय� �वीकार �ितवेदन बेगर िनवेदनको आधारमा अ��तम िवलको भु�ानी िददंा �ुटी स�याउने अव�ध किहले दे�ख किहले
स�म रहने, काय� स�प� �ितवेदन किहले जारी गन� भ�े ज�तो दिुवधा ह�ने दे�ख�छ । यसमा सुधार ह�नुपद�छ ।
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५.४ 1380 बढी भु�ानी- साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) क मा भु�ानी गदा� बा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� �ययव�था
छ । उ� िनमा�ण काय�को काय� स�प� �ितवेदन अनुसार � ८१६९४५४। तयार गरेको आधारमा �. ८१,६६,२२२। भु�ानीिदएको छ तर ��येक रिनङ
िवलको जोडज�मा गदा� �. ८१,३०,८९३।- मा�को काय� भएको दे�खएको र सोही रकम बरावरको काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु� पन�मा बढीको काय�स�प�
बनाई � ३५३२९ बढी भु�ानी दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �

३५,३२९

६ ठे न ३५-२०७६।७७ वडा न ९ र ११ को आधारभूत �वा��य सेवा के�� भवन िनमा�ण

६.१ वडा न ९ र ११ को �वा��य के�� भवन िनमा�ण ◌ः उपमहा नगरपा�लकाले ठे न ३५-२०७६।७७आधारभूत �वा��य सेवा के�� भवन िनमा�णकालागी िमित
२०७८।२।३० मा स�प� गन� गरी िनमा�ण �यवसायी ख�ी िनमा�ण सेवाको मु अ करसमेतको कबोल अंक � ८७,१३,२६८।०४ �वीकार गरी २०७७।२।१३
मा ठे�का स�झौता गरेकोमा यो वष� �थम दे�ख चौथो तथा अ��तम बीलस�मको � ८७,११,१६५।- खच�मा िमित २०७८।२।२८ मा स�प� गरेको दे�खयो ।
यसमा िन�न �यहोराह� दे�खएका छन्
क) काय� �वीकार �ितवेदन: साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ अनुसार साव�जिनक िनकायले िनमा�ण स�प� भएको िनमा�ण काय�,
आपूित� ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकार गदा� सोको काय� �वीकार �ितवेदन बनाउनु पन� �यव�था छ । तर काया�लयले काय� �वीकार
�ितवेदन बनाएको दे�खएन ।
ख) काय� स�प� �ितवेदन: साव�जिनक 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� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको कुरा
�ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गराउनु पन�मा �ुटी स�याउनेे अव�ध समा� नह� ँद ैअ��तम बील भु�ानी कै समयमा तयार
गरेकोले िनमा�ण �यवसायीलाई अनुिचत लाभ पु� स�ने दे�ख�छ । अत: �ुिट स�याउने अव�ध समा� प�चात मा� काय�स�प� �ितवेदन बनाइनु पद�छ ।
ग) एज िब�ट न�शा: साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ को उपिनयम १ अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको
३० िदन िभ� स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जमको एज िव�ट न�शा साव�जिनक िनकायमा पेश
गनु� पन� �यव�था रहेको छ । तर िनमा�ण �यवसायीले एज िव�ट न�शा तयार गरी पेश गरेको दे�खएन । अत: एजिव�ट न�शा तयार ग�र गुण�तर कायम ग�रनु
पद�छ ।
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६.२ ५७ २०७८-३-२० 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�

६.३ ५७ २०७८-३-२० ख�रदमा स�झौता काया��वयन
क) दोहोरो मु अ करः िनमा�ण �यवसायीलाई िवमा ि�िमयमको खच� सोध भना� गदा� बील बमो�जमको रकम मा� सोधभना� गरेको ह�नु पद�छ । तर काया�लयले ठे न
३५-२०७६।७७ को वडा न ९ र ११ कोआधारभुत �वा��य सेवा के��को भवन िनमा�ण गदा� िनमा�ण �यवसायी ख�ी िनमा�ण सेवालाई सगरमाथा ई�सुरे�सको
बील अनुसार िबमा ि�िमयम मु अ कर समेत � २५,११५।११ सोधभना� भु�ानी गदा� उकेत रकमको पुनः मु अ कर � ३,२६५/-भु�ानी गरेकोले असुल गनु�
पन� दे�खएको �

३,२६५

६.४ ५७ २०७८-३-२० खच�को �माणः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७६ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि�
गन� िवल, भरपाई, �माण र कागजात संल� गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले िनमा�ण �यवसायी ख�ी िनमा�ण सेवालाई पी एस रकमको �योगशाला परी�ण
गरेको खच� मु अ करसमेत � ५६५०/- भु�ाानी गदा� खच� �मािणत ह�ने टे� �माण तथा खच�को वील नभएकोले उ� खच�को �माण पेस गनु�पन� दे�खएको �

५,६५०

७ ठे न ३३-२०७६।७७ वडा नं १ र ६ को आधारभूत �वा��य सेवा के�� भवन िनमा�ण काय�
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७.१ ३० २०७८-३-४ वडा न १ र ६ को �वा��य के�� भवन िनमा�ण ◌ः उपमहा नगरपा�लकाले ठे न ३३-२०७६।७७आधारभूत �वा��य सेवा के�� भवन िनमा�णकालागी िमित
२०७८।२।३० मा स�प� गन� गरी िनमा�ण �यवसायी ख�ी िनमा�ण सेवाको मु अ करसमेतको कबोल अंक � ५३,३६,३०९।८४ �वीकार गरी २०७७।२।१३
मा ठे�का स�झौता गरेकोमा यो वष� �थम दे�ख चौथो तथा अ��तम बीलस�मको � ५२,४८,४०५।- खच�मा िमित २०७८।२।२८ मा स�प� गरेको दे�खयो ।
यसमा िन�न �यहोराह� दे�खएका छन्

क) काय� �वीकार �ितवेदन: साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ अनुसार साव�जिनक िनकायले िनमा�ण स�प� भएको िनमा�ण काय�,
आपूित� ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकार गदा� सोको काय� �वीकार �ितवेदन बनाउनु पन� �यव�था छ । तर काया�लयले काय� �वीकार
�ितवेदन बनाएको दे�खएन ।

ख) काय� स�प� �ितवेदन: साव�जिनक 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� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको कुरा
�ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गराउनु पन�मा �ुटी स�याउनेे अव�ध समा� नह� ँद ैअ��तम बील भु�ानी कै समयमा तयार
गरेकोले िनमा�ण �यवसायीलाई अनुिचत लाभ पु� स�ने दे�ख�छ । अत: �ुिट स�याउने अव�ध समा� प�चात मा� काय�स�प� �ितवेदन बनाइनु पद�छ ।

ग) एज िब�ट न�शा: साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ को उपिनयम १ अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको
३० िदन िभ� स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जमको एज िव�ट न�शा साव�जिनक िनकायमा पेश
गनु� पन� �यव�था रहेको छ । तर िनमा�ण �यवसायीले एज िव�ट न�शा तयार गरी पेश गरेको दे�खएन । अत: एजिव�ट न�शा तयार ग�र गुण�तर कायम ग�रनु
पद�छ ।
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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�

७.३ ३० २०७८-३-४ खच�को �माणः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७६ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि�
गन� िवल, भरपाई, �माण र कागजात संल� गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले िनमा�ण �यवसायी ख�ी िनमा�ण सेवालाई पी एस रकमको �योगशाला परी�ण
गरेको खच� मु अ करसमेत � ५६५०/- भु�ाानी गदा� खच� �मािणत ह�ने टे� �माण तथा खच�को वील नभएकोले उ� खच�को �माण पेस गनु�पन� दे�खएको �

५,६५०

८ 156 तारपोल ख�रद : 

ख�रद सामानको उपयोग - �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७३ (६) अनुसार �वीकृत रकम खच� गदा� िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता,
�भावकारीता र औिच�यता कायम गन� आव�यक �यव�था िमलाउनु पन� छ । िब�ुत तार पोल ख�रद काय�को लािग २०७६।७७ मा ठे�का �यव�था भई
वागे�वरी �मु पाईप तथा िब�ुत पोल उ�ोगले कवोल गरेको �. १५,२४,७०९।- मा २०७७ असार १४ मा सामान आपूित� गनु�पन� समय उ�ेख नगरी
स�झौता भएकोमा २०७७ असार ३० मा सामान आपुित� भएको र २०७७।३।३१ मा �ज�सी दा�खला गरेको देखाई भौ नं १५६-२०७७।८।२८ मा भु�ानी
िदएको छ । सामान �ज�सी दा�खला गदा�कै बखत सई नरेश िव�म सुवेदीलाई ८ िमटर िव�ुत पोल १८७ थान र क�ड�टर वायर ०.०३ १९६०० िमटर
बुझाएकोमा उ� सामान कुन �थानमा कित प�रमाणमा उपयोग ग�रयो सो को िववरण लेखापरी�णमा पेश भएन । ख�रद र िवतरण ग�रएका सामानको नापी
सिहतको �ितवेदन पेश ह�नुपन� � 

१,५२४,७०९
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९ ज�तापाता ख�रद र उपयोग
ठे. नं. ४२-०७६।७७ खरको छाना �व�थापन काय��म अ�तग�त हुलास �ट�ल इ�डि��ज �ा �लले कवोल गरेको �. १,०१,९८,५२२।३३ ज�तापाता स�लाई
गराउने गर� �म�त २०७७ असार ४ मा भएको स�झौता स�ब�धमा देिखएका �यहोरा �न�नानसुार छन्:

९.१ 0 स�झौता - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९(१) घ मा लागत अनुमान तयार गदा� ख�रद स�झौता बमो�जम काय�स�प� गन� ला�े अ�धकतम
रकम तथा समय उ�ेख गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले � १०२२८४४८।२८ को लागत अनुमान तयार गदा� सामान आपूित� गन� ला�े समय नतोकेको
तथा स�झौता गदा�का बखत पिन सामान आपूित� गन� समय उ�ेख नगरेकोले िनयमावली बमो�जम स�झौता भएको दे�खएन । स�झौता गदा� काय� स�प� गनु�
पन� अव�ध तोिक स�झौता गनु� पद�छ ।

९.२ 155 २०७७-५-२८ िबतरण - मागमा आधा�रत ह�ने यस िक�समको िवतरणमुखी काय� गदा� खरका छाना भएका िवप� प�रवारह�वाट माग संकलन तथा यथाथ�ता जाँच गरी
प�रमाण िनधा�रण गरेर मा� ख�रद गनु�पन�मा सो वेगर ख�रद गरेको, िवतरणको काय�िव�ध तयार नगरेको, ख�रद भएको ज�ता �ज�सी दा�खला गदा�कै बखत
�ािव�धक शाखाको कम�चारीले एकमु� बु�झ�लएकोमा काया�लयसंग जानकारी माग गदा� िबिभ� वडाका वडा�य�ह�लाई एकमु� ह�ता�तरण गरेको जानकारी
�ा� भएको छ ।वडा�य�ह�लाई ह�ता�तरण गरेको ज�तापाता ककसलाई िवतरण गरे सोको अनुगमन मू�यांकन नभएको, ज�तापाता पाउने �यि�ले सो
भ�दा पिहले �ा� गरे नगरेको र िवतरण गरेको ज�ता जडान भएको �ािवधक मू�या�न नगरेको यिकन नगरेको, अ�य िनकायले पिन िवप� आवास काय��ममा
घर िनमा�ण गन� गरेको दे�खंदा ज�तापाता �ा� गन� �यि�ले सो लाभ �ा� गरे नगरेको यिकन गन� अ�तर िनकाय िवच सम�वय गनु�पन�मा सो समेत नगरी
�.१०१९८५२२।– खच� लेखेको छ । उ� ज�ता िवप� प�रवारले जडान गरेको �ािव�धक �ितवेदन पेश गनु� पन� �

१०,१९८,५३३

१० ठे�का काय� अदालतदे�ख �ज�ा �शासन काया�लय सडक िनर�तरता
अदालतदे�ख �ज�ा �शासन काया�लय सडक िनर�तरता मानवहादरुको िमलदे�ख शंकर गौतमको घरस�म अधुरो सडक िपच र दि�ण पानी �ाँक� स�म सडक िपच र ल�वारे कुलो दे�ख कटुवा
खोला स�म िपच काय�को लािग आ व २०७६।७७ मा �� �ज क�स�ट��सनले कवोल गरेको � ११०४७�३�।१� मा �यादथप समेत २०७७।�।२� मा स�प� गन�गरी स��ौता भएको र अ��तम
िवलस�म � १११����३। भु�ानी भएको िनमा�ण काय�  स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:
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१०.१ ४१५ २०७७-११-१४ �ितपूित� - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२२ मा िवल िवजकमा उ�ेख ह�नुपन� कुरा र िनयम १२३(२) मा रिनङ िवल वा अ�य िवल
भु�ानी �लनको लािग िनमा�ण �यवसायीले आव�यक कागजात पेश गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले िनमा�ण �यवसायीलाई गो भौ नं ४१५ िमित २०७७।
११।।१४ बाट � ४४२१४६८ अ��तम भु�ानी िदएकोमा िनमा�ण �यवसायीले अ��तम नापाजाँच गरी भु�ानी िदन माग गरेको िनवेदन निदएको �ािव�धकले
नापजाँच गरेको िमित उ�ेख नगरेको तर �ािव�धक �मुखले २०७७।८।२४ मा ठे�का िवल तयार गरेको दे�ख�छ । िनमा�ण �यवसायीले भु�ानीको लािग िमित
२०७७।११।१४ मा कर िवजक जारी गरेको र सोही िदन काया�लयले अ��तम भु�ानी िदएको छ । कुनै पिन िनमा�ण �यवसायीले काम समा� भई �ािव�धक
मू�याँकन भैसकेको र काया�लयले काय� �वीकार गरी सकेको अव�थामा िढला गरी भु�ानी माग गन� अव�था दे�खंदनै । िढला काम स�प� गरेको अव�थामा
साव�जिनक िनकायले िनमा�ण �यवसायीलाई हज�ना बाट जोगाउन अिघको िवल बनाई िढला भु�ानी गरेको दे�खएकोले साव�जिनक ख�रद िनयमावली र
स�झौता बमो�जम ०.०५ �ितशतका दरले ७७ िदनको � ४२५३४१। हज�ना असूल ह�नुपन� �

४२५,३४१

१०.२ गुण�तर - �ोिभजनल सम अ�तग�त रहेको गुण�तर परी�ण काय�को मू अ कर समेत � १४१२५। भु�ानी गरेकोमा गुण�तर परी�ण गरेको �माण तथा िवल
भरपाई पेश नभएकोले भु�ानी भएको रकम असूल ह�नुपन� �

१४,१२५

११ आय ठे�का �यव�थापनः

�म भौचर
न�बर
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११.१ आय ठे�काः काया�लयले तयार गरेको िववरण अनुसार नगरपा�लका �े� िभ�को निदज�य पदाथ� िवि�कालागी देहाय अनुसार � १,४८,८८,४४४/- ठे�का र
िव�ापन करको आय ठे�का ब�दोव�त गरी � १,५३,८९,४४४/- आ�त�रक आय असुल गरेको दे�खयो । पा�लकाले उि��खत ठे�कामा निदज�य पदाथ�
उ�खनन् ग�र िवि� िवतरण गरेको प�रमाणको अिभले िनमा�ण �यवसायी तथा काया�लय दवुलेै राखेको नदे�खएकोले उ�खनन् प�रमाणको िव�लेषण गन� सिकएन
।

�स न �यवसायीको नाम कबोल अंक दो�ो िक�ता � दा�खला िमित मु अ कर �

१-२०७७।७८ बाल�पी िनमा�ण सेवा २६५०००० १०६०००० २०७८।३।३० ३४४५००

३-२०७७।७८ �मृित िवशाल क��ट��सन सेवा ४१३५००० १६५४२८० २०७८।३।२२ ५३७६४१

५-२०७७।७८ के आर के क��ट��सन ८५५००० ३४२००० २०७८।३।३० ११११५०

७-२०७७।७८ ओम िशवदेव िनमा�ण सेवा ४८८८४४४ १९५५५०० २०७८।३।३० ६३५४९८

१०-२०७७।७८ साया िनमा�ण सेवा २३६०००० ९४४००० २०७८।३।३० ३०६८००

क निदज�य पदाथ�को ज�मा १४८८८४४४ ५९५५७८० १९३५५८९

िव�ापन कर आय

२-२०७७।७८ ख आकृित एडभरटाई�ज� ५०१००० ० ६५१३०

दवुकैो ज�मा � १५३८९४४४ २०००७१९

उि��खत अनुसार निदज�य पदाथ� तथा िव�ापन कर असुलीको ठे�का ब�दोव�त ग�र राज�व असुली गरेकोमा िन�न �यहोराह� दे�खएका छन् ।

�म भौचर
न�बर
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११.२ दा�खला समय र ज�रवानः निदज�य पदाथ�को उ�े�खत आय ठे�का स�झौता अनुसार राज�व रकम पिहलो िक�ता ६० �ितशत स�झौताका बखत दा�खला
गनु� पन� र दो�ो िक�ता बाँक� ४० �ितशत २०७८ बैशाख मशा�तस�ममा दा�खला ग�रस�नु पन� �यवसथा छ । निदज�य पदाथ�को ठे�का पाउने उि�खत ५
�यवसायीह�ले पिहलो िक�ता स�झौताको �यव�था बमो�जम दा�खला गरेको तर दो�ो िक�ता स�झौतामा तोिकएको अव�धम दा�खला नग�र २०७८ आषाढ
अ��तम साता दा�खला गरेको दे�खयो । काया�लयले आय ठे�का पाउने �यवसायीह�संग िनधा��रत समयमा दा�खला गन� ताकेता नगरेकोले स�झौतामा
तोिकएको समय भ�दा पछाडी दा�खला गरेका छन् । आय ठे�का स�झौतामा िक�ता िढला बुझाएमा थप ज�रवाना ला�े �यव�था नगरेकोले �यवसायीह�बाट
ज�रवाना समेत असुल गरेको छैन । अतः आय ठे�का स�झौता गदा� तोिकएको समयमा राज�व नबुझाएमा ज�रवाना ला�े �यव�था समेत शत�को �पमा रा�ख
सुधार ग�रनु पद�छ ।

११.३ मु.अ.कर दा�खलाः मू�य अिभबृि� कर ऐेन, २०५२ को दफा १५ को उपदफा ३ अनुसार मू�य अिभबृि� कर ला�े व�तु िवि�मा मु�य अिभबृि� कर लगाउन
पाउने �यव�था रहेको छ । �यस अनुसार िव�ापन करको आय ठे�का र नदीज�य पदाथ� (ढु�ा¸ िग�ी¸ बालुवा अदी) उ�खनन्¸ संकलन तथा िव�� िवतरण गन�
काय�को ठे�का ब�दोब�त गन� काया�लय र सेवा �दायक सं�थाह� िबच भएको स�झौतामा सेवा �दायकले बुझाउनुपन� मु�य अिभबृि� कर (�याट) तथा नेपाल
सरकार वा �थानीय तहलाई �च�लत ऐन िनयम अनुसार बुझाउनु पन� अ�य कर, शु�क,द�तुर सबै सेवा �दायकले काया�लय र स�ब��धत राज�व काय�लयमा
बुझाउनुपन� �यव�था गरेको छ । तर आय ठे�का �वीकार गन� िनमा�ण �यवसायीबाट असुल ग�र काया�लयले �थािनय तहकै नामबाट स�ब��धत आ�तरीक
राज�व काया�लयमा दा�खला गनु� पन� मु�य अिभबृि� कर � २०,००,६२७।७२ िनमा�ण �यवसायीले आ�नै नामबाट दा�खला गरेको दे�खयो । मु.अ. कर
पा�लकाको नाममा दािय�व ह�ने र बेदता�वालबाट गन� संकलन ग�र दा�खला गने� राज�व शीष�क न ३३३१७ को खातामा ज�मा गनु�पन�मा स�ब��धत �यवसायीले
आ�नै नामबाट �यवसायीको स�पक�  मोबाइल नं. तथा �याट नं. उ�ेख राज�व शीष�क न ३३३१४ न को खातामा दा�खला गरेकोले �यवसायीह�लाई अनुिचत
लाभ ह�न गएको दे�खयो । अत: उि��खत बमो�जम पा�लकाको नामबाट दा�खला भएको र राज�व खाता शीष�क न ३३३१७ मा समायोजन गरेको �माण पेश
गनु� पन� दे�खएको �.

२,०००,६२८
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११.४ कवाडी करः काया�लयले पा�लका �े�को जिडबुटी कवाडी जीवज�तु तथा आखेटोपहारमा ला�े कर स कलनकालागी पिहलो पटक २०७७।४।१ दो�ो पटक
२०७७।४।२१ ते�ो पटक २०७७।५।१० ठे�का आ�ान गदा� ठे�का नलागेकोले काया�लय �वयंले कर संकलन गरी यो वष� � २३१२५६२।९९ राज�व
संकलन गरेको दे�खयो । उ�े�खत अनुसारको कवाडी तथा आखेटपहारमा मु अ कर � २६६०४७।०७ समेत समावेश भएकोले मु अ कर बापतको रकम
स�ब��धत राज�व खातामा दा�खला गनु� पन� दे�खएको �

२६६,०४७

१२ सामा�जक सुर�ाा काय��म
सामा�जक सुर�ाा भ�ा िवतरण स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन

१२.१ त�यांक अ�याव�धक - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७७ को बुदा नं. १२ अनुसार िवभागले �थानीय तहमा सामा�जक सुर�ा स�ब�धी
सूचनालाई �यव��थत गन� �थानीय तह, िवभाग र बै� र िव�ीय सं�था िवच �णालीगत स�ब�ध �थापना गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणलाई� �भावकारी र
पारदश� बनाउन के��ीकृत �यव�थापन सूचना �णाली काया��वयनमा �याउने र उ� �णालीमा लाभ�ाहीको िववरण �िवि� गरी अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी
स�ब�धीत �थानीय तहको ह�ने उ�ेख छ। काया�लयले ��येक बष� सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने लाभ�ाहीको त�या�, काय�िव�ध बमो�जम अ�ाव�धक गरी
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�मा अ�याव�धक त�या� लेखापरी�णको �ममा पेश गरेको छैन। काय�िव�ध बमो�जम काया�लयले के��ीकृत �यव�थापन
�णालीमा सुचना अ�ाव�धक गनु�पद�छ।

१२.२ अ�ािवधक िववरण - काया�लयले यस वष� सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरी लेखापरी�णमा पेश गरेको िबबरणह�को िव��षण गदा� प��करण शाखाले ३
िक�तामा सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने ४७२८८ जनाको िववरण तयार गरी � ४११९३५६५२। माग गरेकोमा काया�लयले ४११४९०००। िनकासा िदएको
र प��करण शाखाले सं�या उ�ेख नगरी � ३७३११३३८५। िवतरण गरेको देखाएकोमा बैक िववरण अनुसार � ३८३५३४९६२। िवतरण गरेको देखाएको
छ । काया�लयले िदएको िनकासा र ब�कले देखाएको िवतरण अनुसार िववतरण गरी बाँक� � २७९६२०३८। िफता� ह�ने दे�ख�छ । तर ब�कह�ले िबिभ� िमितमा
� ४१४१२५६१।०९ िफता� गरेको दे�ख�छ । बैक तथा काया�लयको त�याँक िवच मेल खाएको नदे�खएकोले यस स�ब�धमा यिकन ग�रनु पद�छ ।
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१२.३ सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७७ को बुदा नं. २३ मा लाभ�ाहीह�को खाता स�ालन स�ब�धमा �यव�था छ ।ब�कले लाभ�ाहीह�को
खाता खो�दा र खाता अ�ाव�धक गदा� अ�य कुराको अित�र� नागरीकता न�वर अिनवाय� उ�ेख गनु�पन�मा नमुना छनौटको आधारमा परी�ण गदा� पिहलो
चौमा�सकमा वडा नं १ को ब�कले पेश गरेको रकम िवतरण �सटमा १२ लाभ�ाहीको नागरीकता न�वरनै उ�ेख नगरी बैक खाता खोली भ�ा िवतरण गरेको
दे�खयो । य�तो अव�था अ�य वडा र बैकह�मा पिन ह�न स�ने दे�खएकोले नागरीकता न�वर सिहतको ब�क खाता अ�ाव�धक गरी भ�ा िवतरण ग�रनु पद�छ ।

१२.४ साव�जिनक सुनुवाई - गाउँपा�लकाको वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क��तमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन�
र साव�जिनक सुनुवाईबाट �ा� गुनासा तथा सुझावह� म�ये आफुले स�बोधन गन� नसिकने खालका सुझाव तथा गुनासाह� स�बोधनका लािग �थानीय तह
काया�लयमा पठाउनुपन� �यव�था छ। गाउँपा�लकाको कुनै पिन वडा सिमितले यस स�ब�धमा नाग�रक सुनुवाईको काय��म स�ालन गरेको पाइएन।
गाँउपा�लकाले यस तफ�  �यान िदई वा�तिवक लाभ�ाहीको अिभलेख अ�याव�धक गनु�पद�छ।

१३ िनशु�क पा� पु�तक िनकासाः
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१३.१ २६६ २०७८-३-४ िव�ालयलाई पा�पु�तक िवतरण खच�ः 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� ९२ वटा
िव�ालयह�कालागी यो वष� � १३०२०५७५/- िनकासा िदएको दे�खयो । पा�लकाबाट िनकासा पाउने ९२ िव�ालय म�ये नमूनाको �पमा प�ोदाय प��लक
नमूना मा िव, म��� मा िव धना�, मा िव रझेना, मा िव डाँडा गाउँ गो�ली र �स�गरनाथ नमूना मा िव नारायणपूर ग�र ५ मा�यािमक िव�ालय, आ िव सुनपुर, आ
िव बाह�नडाँडा, आ िव �समलतारा र आ िव चा��लघाटसमेत ४ आधारभूत िव�ालय र १ �ाथिमक िव�ालय भैसाही ग�र १० वटा िव�ालयको को
पा�पु�तकको भरपाई, ख�रद वील र इिमसको िववरण माग ग�र परी�ण ग�रएकोमा देहायको �यहोराह� दे�खयो । य�तै �यहोरा अ�य िव�ालयमासमेत
ह�नस�ने भएकोले काया�लय �वयंले यिकन ग�र आव�यक कारवाही गनु� पद�छ ।

क) सव ैिव�ालयले िव�ाथ�ह�लाई पु�तक िवतरण गरेको भरपाईह�मा िव�ाथ�को रकम बुझेर लैजाने अिभभावकको नाम र स�पक�  मोबाइल न�बर उ�ेख
गन� नगरेकोले पा�लकाको आ�त�रक िनय��ण गरेको दे�खएन ।
ख) मा िव रझेनाले पु�तक वु�नेर लैजाने िव�ाथ�को भरपाई समेत नगराई नामनामेसी मा� राखेको दे�खयो ।
ग) महे�� मा िव धना�ले िव�ाथ�को पा�पु�तक िवतरणको भरपाईमा िव�ाथ�को नाम र क�ा क�यूटरमा ि��टेड रहेको तर सबै िव�ाथ�को सामान िवतरण
ख�डमा एक सेट भ�े श�दह� हातले लेखेर पिछ थपेर राखेको दे�खयो ।

१३.२ िनकासाः काय��म सहयोिग िनद�िशका बमो�जम काया�लयले िव�ालयलाई पा�पु�तक िनकासा गदा� गतवष�को िव�ाथ� सं�याको आधारमा पिहलो िक�तामा
७५ �ितशत रकम िनकासा गन� र बाँक� रकम यो वष�को िव�ाथ� सं�याको आधारमा रकम िनकासा िदएको ह�नु पद�छ । काया�लयले यो वष� पा�लका
अ�तरगतका ९२ सामुदाियक िव�ालयह�लाई एकैपटक � १,३०,२०,५७५/- िनकासा खच� िदएकोले िनयमस�मत दे�खएन । अतः िव�ालयह�लाई
पा�पु�तक रकम िनकासा गदा� िनद�िशका अनुसार िक�ता यिकन गरेर मा� िनकासा िदनु पन� ह� ँदा यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।
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१३.३ २६६ २०७८-३-४ मा िव डाँडागाउँ, गो�लीः यस िव�ालयलाई क�ा १ दे�ख १० स�मका िव�ाथ�ह�कालागी पा�पु�तक िवतरण गन� िनकासा िदएको म�ये क�ा १ दे�ख ५
स�मका िव�ाथ�ह�लाई आफ�  पा�पु�तक ख�रद गन� लगाएकोले � १,२६,०६०/- खच� नगरेको र क�ा ६ दे�ख १० स�मकालागी � २,६५,३६४/-

िनकासा िदएकोमा पु�तक सेट निमलाई एक मु�ट � १,६४,८४७/- पु�तक ख�रद गरेकोले बाँक� रहेको � १००५१७/- समेत � २,२६,५७७/- खच� नगरी
िव�ालयमा नै रहेको दे�खयो । अतः पा�पु�तकमा खच� नग�र बाँक� रहेको रकम पा�लकामा िफता� ग�र बे�जू खाता दा�खला गन� पन� दे�खएको �

२२६,५७७

१३.४ मा िव रझेनाः उ� िव�ालयले पा�लकाबाट पा�पु�तक िवतरणकालागी िनकासा िदएको � ५,८१,२२९/- रकमबाट पु�तक ख�रद गरेको देखाएतापिन
स�ब��धत िव�ाथ�ह�ले पु�तक बुझेको नदे�खएको र िव�ाथ�ह�को नामनामेसी मा� दे�खयो । स�ब��धत िव�ाथ�ह�ले पु�तक लगेको नदे�खएकोले उ�
रकम िव�ालयबाट असुल गनु� पन� दे�खएको �

५८१,२२९
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१३.५
बिढ िनकासाः काया�लयले िव�ालयह�लाई पा�पु�तकको रकम िनकासा िददंा ईिमस वा िव�ाथ� भना� सं�या वा पु�तक ख�रदको बील अनुसार िदएको ह�नु
पद�छ । काया�लयले पा�लका �े�िभ�का ९२ वटा िव�ालयलाई पा�पु�तक िनकासा गरेको म�ये नमूना छनौटमा परेका १० वटा िव�ालयको पा�पु�तक
िवतरणको िववरण तथा �माण प�र�ण ग�रयो । परी�ण ग�रएका िव�ालयह� म�ये देहायका ४ िव�ालयह�लाई पा� पु�तकको रकम बिढ िनकासा िदएको
दे�खयो । य�तै अ�य िव�ालयह�मासमेत बिढ िनकासा िदएको ह�नस�ने भएकोले काया�लय आफ� ले यिकन ग�र असुल ग�रनु पन� साथै देहाय अनुसारको रकम
असुल गनु�पन� दे�खएको �

िव�ालयको नाम िदनुपन� िनकासा दएको िनकासा बिढ िनकासा

प�ोदय नमूना मा िव ९६२३११ १०१३९४५ ५१६३४

आधारभूत िव�ालय, सुनपुर १०६२९६ ११४५७८ ८२८२

आधारभूत िव�ालय, बाह�नडाँडा ९७१६९ ९७८११ ६४२

आधारभूत िव�ालय �समलतारा १९९९०२ २१८७४१ १८८३९

ज�मा १३६५६७८ १४४५०७५ ७९३९७

७९,३९७

१४ कृिष तथा पशु सेवा काय��म

�म भौचर
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१४.१ अनुदानको अनुगमन – साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय
समयमा अनुगमन गनु�पद�छ। काया�लयले कृिष, पशुपं�ी �व��न काय��म अ�तरगत िविभ� कृषक समुह र सहकारी समुहह�लाई बीउपँूजी तथा अनुदान खच�
लेखेको छ। काया�लयबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै
अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेको छैन । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा
दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१४.२ काया�लयले कृिष काय��म स�ालन गदा� कृिषयो�य जिमनको �े�फल, एक बेना� देखी अक� बेना� स�मको दरुी तथा �े�फल अनुसार आव�यक बेना� सं�याको
लागत अनुमान तयार गरी काय��म स�ालन गनु�पद�छ।काया�लयले यस बष� टमटर खेित, आलु खेित, लसुन खेित लगायतका कृिष काय��म स�ालन गरेकोमा
कृिष न�स� अनुसार काय� गरेको छैन। न�स� अनुसार आव�यक प�रमाणमा िवउ िवजन ख�रद गरी �यवसाियक खेती माफ� त कृिष भूिमको अ�धकतम उपयोग गरी
उ�पादक�व वृि� गराउने तफ�  स�ब��धत प�को �यान जानुपद�छ।

१४.३ काया�लयले �.१० लाख लागत अनुमान रहेको टमाटर खेित काय��म ह�रयाली टमाटर खेती पकेट स�ालक सिमितसँग पचास �ितशत लागत सहभािगतमा
स�ालन गन� गरी स�झौता भई �.४९२०००। भु�ानी गरेकोमा सो समुहले �.९,६९४०६। को मा� िवल भरपाई पेश गरेकोले स�झौता अनुसार
�.४,८४,७०३। भु�ानी ह�नुपन�मा �.७,२९८। बढी भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �.

७,२९८

१४.४ 146 २०७७-१२-२५ काया�लयले कृिष काय��म स�ालन गदा� ��ताव आ�हान गरी परेका ��तावह� म�येबाट उपय�ु कृषक समुह छनौट गरी तोिकएको सत� अनुसार अनुदानको
काया��वयन र अनुगमन गनु�पद�छ। राि�� य र �थानीय मह�वका खा� तथा पोषण सुर�ा काय��म अ�तग�त काया�लयले यस बष� ५०% लागत सहभािगतामा
काय� गन� गरी �सज�न�सल लसुन उ�पादन स�ालन सिमितलाई सोझै छनौट गरी �.५०००००। अनुदान उपल�ध गराएको छ। सो सं�थाले १५ िवघा ११
क�ा �े�फलमा लसुन खेती गन� गरी वागे�वरी िवउ उ�पादन कृिष सहकारी सं�थाबाट १४०० के.जी लसुन �ित के.�ज �.१५० को दरले ख�रद गरेको िवल
पेश गरेकोमा सो काय�को काय�स�प� �ितवेदनमा १२०० के.�ज मा� िवउ रोपण भएको जनाएकोले काय�स�प� भ�दा बढी २०० के.जी िवउ ख�रद गरी
�.३०,०००। भु�ानी गरेको असुल ह�नुपन� �.

३०,०००
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१४.५ संिघय सरकारको �.१० लाख, �थानीय सरकारको �.१० लाख र कृषक समुहको �.१० लाख लागत सहभािगता रहने गरी काया�लयले यस बष� बंगुरपालन
काय��म अ�तग�त प�रवत�न बंगुर पालन फम�बाट ४८० बंगुर पाठापाठी �ित गोटा ४९९५। को दरले ख�रद गरेको छ। लागत साझेदारीमा पशुपं�ी �व��न
काय��म स�ालन �कृया स�ब��ध माग�दश�न २०७७ अनुसार ४५ िदन उमेर पुगेका र १० के.जी �यूनतम तौल भएका बंगर पाठापाठी ख�रद गनु�पन� उ�ेख
भएकोमा उ� फम�बाट जारी िवलमा पाठापाठीको तौल उ�ेख भएको छैन।यसबाट माग�दश�नले तोकेको तौल अनुसारका पाठापाठी ख�रद भए भनी आ�व�त
ह�न सिकएन।साथै ख�रद भएका पाठापाठीको िवमा गराउनुपन�मा िवमा गरेको छैन। िवतरण प�चातको अव�था बारे काया�लयले अनुगमन गरेको छैन। यसमा
सुधार ह�नुपद�छ।

१५ �वा��य

१५.१ काया�लयबाट स�ा�लत िविभ� ता�लम काय��मह�को �गित �ितवेदन तयार गरी ल�य अनुसारको �गित हा�सल गनु� पद�छ । काया�लयले नेपाल सरकार
सशत� काय��म �वा��य तफ�  स�ा�लत अ�धकांश ता�लम काय��मको �गित �ितवेदन तयार गरेको छैन ।जसबाट भएको खच� र काय��म िवच तादा��यता
भएको छ भनी आ�व�त ह�न सिकएन ।
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१५.२ औषधी ख�रद – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले
राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । काया�लयले �सलब�दी दरभाउ माफ� त
�.१०,७०,२१४।, बोलप� माफ� त �.२३,३९,९८३। र सोझै ख�रद माफ� त �. ३७,९१,७७२।- समेत �.७२,०१,९६९।- को औष�ध ख�रद गरेको छ । यस
स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छन् ;

• ख�रद गरेका औष�ध कुन क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको,
• आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद
स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।
• औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
• औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन�मा एकमु� घटाउने गरेकोले औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण
अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख नराखेको, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भए नभएको एक�न नगरी ह�ता�तरण गरेको छ ।
यस स�ब�धमा गत िवगतमा औ�याएतापिन सुधार भएको छैन। औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको
औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१५.३ गो.भौ.नं.१७९-२०७८।१।६ संिघय सरकार �वा��य काय��म अ�तग�त काया�लयले �वा��य अ�धकृत छैठौ योगे�� �रजाललाई तलब भ�ा बापत बढी
भु�ानी भएको रकम �.२१३५५७। िनजबाट िफता� गरी संिघय स��तकोष दा�खला ह�नुपन�मा �थानीय स��तकोष दा�खला भएकोले सो रकम संिघय
स��तकोष िफता� ह�नुपन� �.

२१३,५७७

१५.४ काय��मसँग अस�ब��धत खच� :- महालेखा िनय��क काया�लयको एक�कृत आ�थ�क सङकेत तथा वग�करण र �या�या, २०७४ बमो�जम िबिनयो�जत बजेट
स�ब��धत खच� िशष�क अ�तग�त रिह �वीकृत काय��मको मम� अनु�प खच� गनु�पद�छ। गो.भौ.नं.४०८-२०७८।३।२८ काया�लयले �वा��य सं�था नभएका
वडाह�मा आधारभुत �वा��य सेवा के��ह�को स�ालन खच� िशष�कबाट १६० िपस रेनकोट �.२,९३८। को दरले ख�रद गरी �ी कृ�ण �याग तथा रेिडमेड
उ�ोगलाई �.४७००८०। भ�ानी गरेको छ। महालेखा िनय��क काया�लयको एिककृत आिच�क संकेत िवप�रत अनु�पादक �े�मा भएको यस �कारको
खच�मा िनयमस�मत नदे�खएको �.

४७०,०८०

�म भौचर
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१६ िश�ा काय��म

१६.१ बढी िनकासा - िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १७९ मा कुनै कामको लािग आब�यकभ�दा बढी रकम माग गन� र िनकासा िदने पदा�धकारीलाई कानून
बमो�जम कारबाही गरी बढी िनकासा वा खच� भएको रकम असुल उपर ग�रने उ�ेख छ । नमुना छनौट गरी १० िव�ालयको चौमा�सक िनकासा माग फाराम
िभडान गदा� काया�लयले नरदेवी मा.िव तेघरालाई �थम चौमा�सकमा आ.िव तफ�  �.१५४३०८६ भु�ानी गनु�पन�मा �.१५४९८१० भु�ानी गरेकोले बिढ
भु�ानी भएको �.६७२४ असुल ह�नुपना�को साथै बाँिक िव�ालयको हकमा िव�ालयबाट एिकन गरी असुल ह�नुपन� �.

६,७२४

१६.२ क) िश�क दरव�दी – िश�क दरब�दी (िमलान तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, २०७६ को बुदाँ नं.३ क बमो�जम िश�ा िनयमावली, २०५९ अनुसार कायम
भएको िश�क िव�ाथ� अनुपात र िनयमावलीको अनुसुची-१२ बमो�जम िव�ालयमा रहनुपन� दरब�दी तथा िश�क िव�ाथ� अनुपातको आधारमा �थानीय
तहमा िश�कको मौजुदा अव�था र आव�यकताको पिहचान गरी िश�क दरब�दी िमलान गन� र काय�िवधीको बुदाँ नं. 12 अनुसार म��ालय तथा �देशले गरेको
दरब�दी िमलानमा �थानीय तहले सह�जकरण गन� उ�ेख छ । काया�लयले आफु मातहत रहेका मौजुदा िव�ालयह�मा आव�यक दरब�दी पुनरावलोकन
स�ब�धमा कुनै पहल गरेको छैन। पा�लका अ�तग�तका सामुदाियक िव�ालयह�मा तोिकएको मापद�ड अनु�प िश�क पदपुित� गराई िनयिमत पठन पाठन
गराउनुपद�छ।
ख) िश�क अनुदान –िश�ा िवभागबाट �कािशत काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८को ि�याकलाप नं १.१.३.४ अनुसार �थानीय तहले के��को
च.नं. १८९ िमित २०७६।११।१२ को प� र िश�क दरब�दी (िमलान तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, 2076 अनुसार िश�क दरब�दी अ�ाव�धक गरी काय�रत
िश�कको तलब भ�ा स�ब�धी िववरण एिकन गरी िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइ माफ� त वा अ�ाव�धक िववरण अनुसार दरब�दी, राहत र �ािव�धक धार
तफ� का अनुदानमा काय�रत िश�क तथा �िश�कह�लाइ िव�ालयबाट �ा� माग फाराम �जु गरी अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ। काया�लयले िनजी
िश�क भना�/ िनयिु� गरी उपमहानगरपा�लका िनश�त खच� खाताबाट १९ िव�ालयह�को लािग �. ३५,२४,१०५। भु�ानी गरेको छ । उपमहानगरपा�लका
अ�तग�तका िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार सःशत� अनुदान तफ� बाट िश�क तलब भ�ामा �. २९,३८,०२,८७९। खच� भएको छ। िव�ालय िश�क दरब�दी
िमलान नगरी दरव�दी नै कायम नभएका िव�ालयह�मा िश�क तलब भ�ा िनकासा िदएको उिचत दे�खएन। िव�ालयको कूल िश�क दरब�दी र िव�ाथ�
सं�याको आधारमा आव�यक पन� भए मा� �ित�पधा��मक तवरले छनौट गरी शैि�क गुण�तर अिभबृि� ह�ने आ�व�तता गरेर मा� िश�क िनयिु� गनु�पद�छ ।

�म भौचर
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१६.३ कोिभड-१९ को कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सह�जकरणका लािग शैि�क काय��म काया��वयन �ि�याको ि�याकलाप नं.१.५ अनुसार �थानीय तहले
िव�ालयमा �वा��य सुर�ा साम�ी �यव�थापन गन� पूव� �ाथिमक क�ा देखी क�ा १२ स�मका िव�ाथ� सं�याको आधारमा �ित िव�ाथ� �.२००। को दरले
ह�न आउने रकम िव�ालयलाई अनुदान िदने उ�ेख छ। गो.भौ.नं.३३८-2078/3/2१ काया�लयले कोिभडको कारण िव�ालयह� ब�द भएको अव�थामा �ित
िव�ाथ� �.२००। को दरले ९२ िव�ालयलाई �.१,४३,१५,५५०। िनकासा खच� लेखेको छ। भौितक �पमा पठन पाठन नभएको अव�थामा �दान ग�रएको
रकमको उपयोग स�ब�धमा काया�लयले अनुगमन गरेको छैन। िनकासा रकमको सदपुयोग स�ब�धमा िव�ालयह�को अनुगमन गरी खच� रकम फरफारक
गनु�पद�छ।

१६.४ सेनेटरी �याड ख�रद रकम- साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) बमो�जम �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने र साव�जिनक
ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ३१ बमो�जम साव�जिनक िनकायले वीस लाख �पैया भ�दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान ख�रद गनु�पदा� खुला
बोलप�को मा�यम�ारा ख�रद गनु�पन� उ�ेख छ। �य�तै सेनेटरी �याड(िवतरण तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, २०७६ को बँुदा नं.२०(१) मा �थानीय तहले
सम�वय गरी �थानीय �ोत, �ान �सप र उ�मिशलता �व��न ह�ने गरी �थानीय तहमा नै सेनेटरी �याड उ�पादन, �योग र िवतरण गन� स�ने र बँुदा नं.२०(६)

बमो�जम सेनेटरी �याड उ�पादन �योग र िवतरणको काय��म �यव��थत �पमा स�ालन गन� स�दभ�मा मा� िव�ालयको शैि�क सूचना �णा�लको त�या�
बमो�जम िव�ालयको खातामा रकम िनकासा िदन स�ने �यव�था छ । काया�लयले यो बष� िव�ालयह�ले नै सेनेटरी �याड ख�रद गन� गरी िनण�य गराई िविभ�
फम�ह�बाट दररेट माग गरी �ित �याकेट �.४२ दर िनधा�रण गरेको छ। िनधा��रत दररेट अनुसार काया�लयले गो�वारा भौचर नं.८७-२९७७।१०।२७ बाट
िविभ� ७८ िव�ालयह�मा �.४३,६३,८००। रकम िनकासा गरेको छ। यसरी सेनेटरी �याड ख�रदको लािग काया�लयले रकम िनकासा गरेतापिन
िव�ालयह�ले िनकासा अनु�पको सेनेटरी �याड ख�रद गरे नगरेको र तोिकएको उमेर समुहका छा�ाह�ले सेनेटरी �याड �ा� गरे नगरेको सोको अनुगमन
गरेको छैन। काय�िव�ध अनुसार �थानीय �ान, �सप र �मताको �व��न ह�ने अव�थामा मा� िव�ालयह�को खातामा रकम िनकासा गरी सेनेटरी �याड िनमा�ण
गनु�पन�मा िव�ालयह�को खातामा रकम िनकासा गराई टु�ा पा�र ख�रद गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �.

४,३६३,८००
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१६.५ काया�लयबाट �ा� िववरण अनुसार हापुर मा.िवका िश�क �खम बहादरु बुढा िमित २०७७।६।२९ मा अरिनको मा.िव रो�पाबाट रमाना भै आएको र िनजको
रमाना प� अनुसार िनजले िमित २०७७।६।३० स�मको तलब भ�ा अरिनको मा.िव रो�पाबाट भु�ानी �लएको दे�ख�छ। िव�ालयले िनजको नाम समेत
उ�ेख गरी �थम �ैमा�सकमा �.१,३३,८८७। बढी भु�ानी �लएकोले माग फाराममा यसरी थप गरी रकम माग गन� िव�ालयलाई सचेत गराई असुल गनु�पन� �.

१३३,८८७

१७ िबपद ्�यव�थापन कोष
िवपत् �यव�थापन कोष – िव�व�यापी महामारी िनय��ण तथा रोकथाम गन� �. १,१५,००,०००।- बजेट �यव�था भई �. ७६,५०,०००।- खच� भएपिन
खच�को यथाथ� िवववरण पेश भएन । िवपद ्�यव�थापन कोषबाट भएका खच� स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन् ।

१७.१ �ो�साहन भ�ा – कोरोना भाइरस (कोिभड–१९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश, २०७७ को बँुदा ४(१) मा
जो�खम भ�ा �ा� गन�को लािग पु��ाई सिहत बँुदा ३ बमो�जमको काय� गन�को लािग खटाएको �माण वा खिटएको �थानमा गरेको काय� र �मािणत हा�जरी
पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयका �शासिनक, �ािव�धक, �वास�य तफ� का कम�चारी तथा सरसफाई कम�चारीह�लाई समेत �ो�साहन भ�ा �
८८५६४८८। खच� लेखेको छ । खच�को भु�ानी भरपाई साथ िमित २०७८।३।११ को नगरसभाको िनण�य अनुसार २०७८।१।१७ दे�ख २०७८।३।१५
अव�धस�म दाङ �ज�ामा जारी पूण� िनशेधा�ाको समय अव�धमा काया�लयमा िनयिमत उप��थत भई आ�नो �वा��य जो�खमको अव�थामा अ�याव�यक
सेवाको काय�मा खिटनु भएका घोरािह उपमहानगरपा�लकाका सव ैर वडा काया�लयका सव ैकम�चारीलाई पूण� िनशेधा�ा अव�धभर आफूले खाईपाई आएको
सु� तलव �केलको ५० �ितशतले ह�ने र यस �योजनको लािग कम�चारी पा�र�मीक िशष�कमा िविनयोजन भएको � १ करोड करोना कोषमा ज�मा गन�
िनण�यका आधारमा खच� लेखेको छ । सभाले पछािड िनण�य गरी अिघ�ो अव�धको जो�खम खच� लेखेको काय�लयको िनयिमत काममा खिटएको अव�थामा
समेत जो�खम भ�ा खच� लेखेको तथा कोरोना िनय��णमा खटीएका जनशि�को समेत खटाएको काया�देश, खिटएको �थानमा गरेको काय� �मािणत नगरी
भु�ानी िदएको िनयमस�मत नदे�खएको �

८,८५६,४८८

१७.२ सवारी साधन भाडा - �कोप �यव�थापन कोषबाट िबिभ� काय�मा भएको खच�संग संल� गरी �. २,७०,३००।- सवारी साधन भाडामा �लएको देखाई
भरपाईका आधारमा खच� लेखेको छ । सवारी साधन �योग गन� पदा�धकारी सवारी साधन �योग गनु�को �योजन तथा सवारी साधन �योग गरेको �थान
�मािणत ह�ने �माण संल� नगरी खच� लेखेकोले य�तो काय�मा िनय��ण ग�रनु पद�छ ।
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१७.३ सामान ख�रद - �कोप �यव�थापन तथा िनय��ण काय�को लािग यस वष� � १४१२५००। को ५० थान अ��सजन �स�ल�डर ह��पटेक �ा �ल संग �सधै
ख�रद गरेको तथा िबिभ� वडाह�ले औिषध, उपकरण, िपिपई सेट लगायतमा � १४७५०३३। समेत � २८८७५३३। को सामान �कोप �यव�थापन
कोषवाट खच� लेखेको छ । ख�रद भएका साम�ी म�ये िपिपई सेटह� �ितथान ९००। दे�ख � ३०००।स�ममा ख�रद गरेकोले ख�रदमा एक�पता दे�खएन ।

१७.४ 24 २०७८-३-२९ िबपद ्िशष�कबाट अ�य खच� - िबपद ्�यव�थान कोषवाट ग�रने खच� �कोप �यव�थापन र �कोप िनय��ण काय�मा खच� ग�रनु पद�छ । उपमहानगरपा�लकाको
वडा १२ ले कोिभड �यव�थापन िशष�कको भौ नं २४ २०७८।३।२९ वाट � ५१५७६९। खच� लेखेको म�ये � १५१३८२। काया�लय मम�त, काया�लय
सामान ि�ज �ा�ी �याकुम ��लनर लगायतमा खच� लेखेको छ । कोरोना रोकथाम तथा �कोप िनय��ण बाट अ�य खच� ले�न िम�ने नदे�खएको �

१५१,३८२

१८ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

१८.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) अनुसार �थानीय तहले कानून बमो�जम आ�नो आय र �ययको आ�त�रक लेखापरी�ण गनु�पन�
तथा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख (२) अनुसार �थायी कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन पा�रत गराउनुपन� उ�ेख छ । काया�लयले यो बष�
उपमहानगरपा�लका तफ�  ७० जना कम�चारीह�को �.२,७७,२५,२८६। र सशत� काय��म तफ�  �वा��य, आयवु�दका ८७ �थायी कम�चारीह�को
�.५,००,७०,९११। समेत .७,७७,९६,१९७। तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी तलब खच� लेखेको छ । तलिब �ितवेदन पा�रत गनु�पन� स�ब�धमा गत िवगतमा
समेत औ�याउद ैआएकोमा यसमा सुधार भएको छैन। यसबाट काया�लयले खच� लेखेको �ेड रकमको स�ब�धमा एिकन ह�न सिकएन। आ�त�रक लेखापरी�ण
शाखा गठन भई पदपुित� समेत भएको अव�थामा �थायी कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन पा�रत गरी �ेड रकम अनुसार तलब खच� ले�ने तफ�  काया�लयको
�यान जानुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np28 of 80

१८.२ कम�चारी �ो�साहन भ�ा - िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २८(क) अनुसार िनजामती कम�चारीको काय�स�पादन, काय� प�रणाम र �ा� नितजाको
आधारमा िनजलाई �ो�साहन गन� एक काय�स�पादन �ो�साहन कोषको �यव�था गन� सिकने �यव�था गरेको छ । �य�तै अथ�म��ालय काय�स�ालन िनद�िशका,
२०७५ को प�र�छेद सात को बुदा नं. ७.१.४ अनुसार अित�र� समयमा ग�रने काम र �ोतबाट �ा� ह�ने नितजा लेखा उ�रदायी अ�धकृतबाट �मािणत
गराउनुपन� र यस �योजनका लािग िव�ुितय हा�जर �णाली अिनवाय� �पमा लागु भएको ह�नुपन� उ�ेख छ । �थानीय तहले कानून नबनाई यो बष�
�.६,२५,४९८। �ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको �.

६२५,४९८

१८.३ कम�चारी करार – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 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 �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा ५० कम�चारीह� करारमा राखी �.२,५४,८८,०६०। खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४
को 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 । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� ६ पदमा ३० जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा
�.१,२०,५०,०९० ।- भु�ानी गरेकोले बढी �ययभार परेको �.

१२,०५०,०९०

१९ 1098 २०७७-११-२ सवारी निवकरण 

काया�लयका ३६ सरकारी सवारी साधनह�को िवमा निवकरण बापत काया�लयले �.८१००००। खच� लेखेकोमा रा३प३९४ को �.१७१२०। िवमा बापत
रकम भु�ानी भएकोले िनजी सवारी साधनको िवमा बापतको भु�ानी रकम असुल ह�नुपन� �.

१७,१२०

२० अनुगमन मू�या�न तथा �मण खच�

�म भौचर
न�बर
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२०.१ भ�ण खच� िनयमावली,२०६४ को िनयम ४ अनुसार सरकारी खच�मा �मण गन� पदा�धकारी तथा कम�चारीले स�भव भएस�म िकफायती र कम खिच�लो ह�ने
गरी �मण गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले यो बष� अनुगमन मु�याङकन तथा �मण िशष�कमा �.५४,४३,९००।– तथा संिघय तथा �देश ह�ता�त�रत
काय��मबाट स�ा�लत िविभ� काय��म र पा�लकाका िविभ� योजनाह�बाट कि� गरेको क�टे�जे�सी रकमबाट समेत अनुगमन मू�या�न तथा �मण खच�
गरेको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन् ;

२०.२ �मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम २१ बमो�जम काया�लयले �मणमा खिटने पदा�धकारी तथा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपछी अनुसुिच ६ बमो�जमको
ढाँचामा �मण अिभलेख रा�नुपन� र �मणमा खटाउने पदा�धकारीले िव�वसनीय आधार र �माण �थािपत ह�ने गरी आव�यकता अनुसार आ�त�रक िनय��ण
�णालीको �यव�था गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले �मण अिभलेख खाता तयार गरी राखेको छैन ।यसबाट दोहोरो पन� गरी �मण भ�ा भु�ानी भए नभएको
एिकन गन� सिकएन।

२०.३ 1840 २०७८-२-१९ �मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम... अनुसार �मण समा� भएप�चात पेश भएको िवल भपा�इको आधारमा �मण खच� भु�ानी गनु�पद�छ। काया�लयका
कम�चारी िडलराज पौडेल कामको िशल�सलामा बु� एयरको िटकट न.११८३९९४४ बाट िमित २०७८ बैशाख १५ मा भैरहवा ह�द ै�शासिकय अदालत
काठमाडौ जाँदा काठमाडौ पुगी सोही िदन िफता� भएको दे�ख�छ। यसरी १ िदनमा काठमाडौबाट काय� स�प� गरी िफता� भएको अव�थामा काया�लयले ७
िदनको �मण खच� भु�ानी गरेकोले िनयमानुसार नपाउने ४ िदनको �.१२००। को दरले �.४,८००। असुल ह�नुपन� �.

४,८००

२१ पदा�धकारी सेवा सुिवधा

�म भौचर
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२१.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १ मा बजेटको सीमािभ� रही खच� गनु�पन� �यव�था रहेको र
उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� र िवल, भरपाई, �माण र कागजात संल� गन�
नसिकने काममा भएको फुटकर खच�को हकमा खच� गन� अ�धकारीले �मािणत गरी अ�धकार �ा� अ�धकारी�ारा �वीकृत गराई लेखा रा�नुपन� �यव�था छ ।
सोही उपिनयम ५ को �पि�करणमा फुटकर खच� भ�ाले एक पटकमा २ हजार �प�या स�म र सो भ�दा कमको यातायात खच�, ढुवानी खच� र �य�तै िवल
भरपाइ पेश ह�न नस�ने स-साना काममा भएको फुटकर खच� 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, जनस�पक�  तथा िवशेष काय�सुिवधा 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 �.६७,२०,०००।-, टे�लफोन तथा मोवाइल
�.३७,८०,०००। पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट �.२९,७६,०००।-, अित�थ स�कारमा �. १८,००,०००।- खानेपानी िवजुली सरसफाईमा
�.१३,२०,०००।- र चाडपव�मा �.८,९३,०००।-समेत �.१,६३,०१,०००।- खच� भु�ानी गरेको दे�खयो। काया�लयले उि��खत अनुसारको 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 ।

२१.२ स�ाहकार – लु�बनी �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन समेत) मा यस �देशमा �थानीय
तहका �मुख तथा उप �मुखले स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन् । �यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा
तोक�एको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख छ । तर काया�लयले कानुनी स�ाहकारको �पमा भुप बहादरु के.सीलाई मा�सक �.

२०,०००।० को दरले १३ मिहनाको �.२,६०,०००।० र माघ मिहना स�मको महंिग भ�ा �.१४,०००। समेत �.२,७४,०००। र �ेस संयोजकको �पमा
िनम बहादरु घित�लाई मा�सक �.१३,०००। को दरले �.२,६०,०००। र माघ मिहना स�मको महंिग भ�ा �.१४,०००। समेत �.२,७४,०००। सिहत
�.५,४८,०००। भु�ानी िदएको छ । ऐनमा �यव�था भए िवप�रत पदपुित� गरी खच� लेखी विढ �ययभार परेको �.

५४८,०००
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२२ : 
अ�य काया�लयको खच� – काया�लयले आ�नो काय��े� िभ� �वीकृत काय��म र बजेट सीमा िभ� रही खच� गनु�पद�छ । यसवष� काया�लयले समान अ��त�व र
छु�ै बजेट िविनयोजन ह�ने काया�लयको काय�को लािग देहाय बमो�जम भु�ानी िदएको िनयमस�मत नदे�खएको �.

भौ नं िमित काया�लय र �योजन रकम

६२२- ०७८।१।६ �ज�ा �हरी काया�लय दाङ लाई २ वटा प�सर मोटरसाईकल ४९८०००

६२६-०७८।१।६ नापी काया�लय घोराही लाई फोटोकपी मेशीन �यापटप २१९०००

६२६-०७८।१।६ �ज�ा अदालतमा खानेपानी िफ�टर ४७०००

८११-०७८।२।२७ नेपाल रेड�स सोसाईटीलाई फिन�चर १९३५४१

३२०- २०७७।६।३० ईलाका �हरी काया�लय नारायणपुर इ�धन खच� ५००००

४०६- २०७८।३।२७ सौभा�य मिहला िवकास बचत तथा ऋण सहकारी सं�थालाई काया�लय �यव�थापन ४९०००

१९६२- २०७८।३।४ �ज�ा �हरी काया�लयमा िडप बो�रङ २५००००

२०२३ -२०७८।३।८ �ज�ा �हरी काया�लय सवारी साधन मम�त ३२५४४०

ज�मा १६३१९८१

१,६३१,९८१

�म भौचर
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२३ : 
अनुदानको अनुगमन – साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको सुिन��चत गन� अनुदान �लने िनकायले अनुदान
रकमवाट ग�रने ि�याकलाप सिहत रकम माग गन� र अनुदान �ा� िनकायले पिन अनुदान रकमबाट भए गरेका ि�याकलाप र खच� समेत अनुदान िदने
िनकायलाई �गित �ितवेदन पेश गनु� पद�छ । उपमहानगरपा�लकाले कोिभड-१९ रोकथाम र िनय��णका लािग राि� �वा��य िव�ान �ित�ानलाई २०७७।७८
मा ��वकृत बजेट � १० लाख, सं�थागत प�रवार िनयोजन ��लिनक भवन िनण�म काय��ममा िविनयो�जत रकमवाट � २५ लाख तथा �थापना भएका र थप
भएका शहरी �वा��य के�� �वा��य सं�था संचालन अनुदानबाट � १० लाख समेत � ४५ लाख उपल�ध गराएकोमा उपल�ध गराईएको रकमवाट
�ित�ानले गरेको काम र खच�को �गित �ितवेदन पेश नगरेको र उपमहानगरले पिन माग नगरेको दे�खयो ।उपल�ध गराईएको रकमवाट भए गरेका काम र
खच�को �ितवेदन पेश ह�नुपन� �

४,५००,०००

२४ 157 २०७७-५-२८ : 
नापी जडान - िविनयो�जत बजेटको काया��वयन गदा� खच� भएको रकमको सिह सदपुयोग भए नभएको यिकन गनु� पद�छ । घोराही खानेपानी उपभो�ा तथा
सरसफाई सं�थाको लािग पाईप ख�रद गन� आ व २०७६।७७ मा � १५ लाख बजेट िविनयोजन भएकोमा �. १४,६०,९७५।- को लागत अनुमान तयार गरी
केएमएस क�सट��सन �ा�ल बाट ख�रद गरेको र स�झौता अनुसार सामान आपूित� गरेको देखाई भौ नं १५७-०७७।५।२८ बाट �. १४,५३,७८३।- भु�ानी
गरेको पाईयो । काया�लयले ख�रद गरेको HDEP pipe 100 mm 6kg/cm को ५०० मीटर, HDEP pipe 63 mm 6kg/cm को २३०० मीटर र HDEP

pipe50 mm 6kg/cm को २९४१ मीटर उ� सं�थाले बु�झ�लएकोमा कुन �थान र प�रमाणमा �योग भयो सोको मू�याँकन पेश नभएकोले नापी जडान गरेको
�माण पेश ह�नुपन� �.

१,४५३,७८३
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२५ : 
खच� िशष�क – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार योजना तथा काय��म तजु�मा गदा� िब�ीय समािनकरण अनुदानमा �ा� ह�ने रकमबाट पँू�जगत,

चालु तथा काय��मगत �पमा रकम िविनयोजन ग�रनुपद�छ । सभाबाट नीित तथा काय��म पा�रत गदा� िब�ीय समानीकरण अ�तग�त �ा� बजेटबाट चालू र
पंूजीगत िशष�कमा छु�ाई िविनयोजन गरेतापिन पँू�जगत िशष�कबाट िन�नानुसारका चालु खच� लेखेको िनयमस�मत नदे�खएको �.

भौ.नं. िमित िववरण भु�ानी
रकम

५७१- ०७७।
१२।२४

१९ िब�ालयका बाल िववकास सहजकता� लाई �ो�साहन खच� ६१७५००

५७२-२०७७।
१२।२४

जनता मािव �झंगनी ब�ाडी मािव भगवती मािव होडवाडा स�घा अ�तराि�� य यवुावष� मािव तोष मािव जजरगाउँ बाल
िवकास घोराही दाङ लाई माघ दे�ख चै� स�मको तलव र पोषाक

३९७३०३

ज�मा १०१४८०३

१,०१४,८०३

�म भौचर
न�बर
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२६ : 
अमानत काय�– साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४५ मा सामा�य �कृितको मम�त स�भार, सानाितना िनयिमत काय� वा सरसफाईज�ता काय�
अमानतवाट काय� गराउन वा उपभो�ा सिमितवाट काम गराउन सिकने र यसरी काय� गदा� वा गराउंदा काय�िव�धले तोके बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले यसवष� िन�नानुसारको मम�त काय� अमानतवाट गराएकोमा िनयम तथा काय�िव�धको पालना नगरी कम�चारीह� माफ� त गराई भु�ानी िदएको छ ।
काया�लयमा कम�चारीह�को अभाव भएको तथा काया�लय बािहरको िनमा�ण तथा मम�त काय� भएको अव�थामा उपभो�ा सिमितलाई अमानतमा काय� नगराई
कम�चारी माफ� त काम गराएको िनयमस�मत नदे�खएको �.

भौ.नं. िमित कामको िववरण कम�चारीको नाम लागत
अनुमान

भु�ानी
रकम

१८- ०७७।५।१० वडा नं १४ जागृित टोलमा कुवा िनमा�ण वडा सिचव आन�द कुमार
योगी

१००००० १०००००

१२६६-२०७८।३।
२६

कालोप�े सडक दे�ख िदवाकर पौडेल घर ह� ँद ै�लवा�ी टोल
जो�ने बाटो

स ई गोिव�द �यौपाने ९६३४८ ९६३४८

४६ ०७७।१०।८ पोखरा �ित�ालय नेर नाला किटङ तथा होम पाईप जडान सिचव ितल वहादरु बाठा 0 ९३२९२

ज�मा २८९६४०

२८९,६४०

२७ ख�रद 

क) ख�रद कारवाही अिभलेख – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४९(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले हरेक ख�रद कारवाहीको िन��त
छु�ै फाइल खडा गरी रा�नु पन� र उपिनयम(२) बमो�जम फाइलमा अ�य कागजातका अित�र� स�झौता फाइलको प��का, वोलप� वा पूव�यो�यताको लािग
आ�हान ग�रएको सूचना, बोलप�, पूव�यो�यता वा ��ताव आ�हान स�ब�धी कागजात, ��तावदाताह�लाई पठाएको जवाफ, बैठकको माइ�यूट, बोलप�को
मूल�ित, पूव�यो�य भएका बोलप�दाताको यो�यता, मू�यांकन �ितवेदन, सफल वोलप�दातालाई पठाएको �वीकृितको �ार��भक सूचनाको �ित�लिप, असफल
बोलप�दाताह�लाई पठाएको सूचनाको �ित�लिप, ख�रद स�ब�धी �कािशत सूचनाह�, ख�रद स�झौता, �गित �ितवेदन, इ��वाइस र िनरी�ण �ितवेदन,

�म भौचर
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ख�रद स�झौतामा संशोधन ग�रएको भए सो स�ब�धी कागजात, मालसामान �ाि�, िनरी�ण र �वीकृित लगायतको कागजात, मू�यांकन �ितवेदन र सोसँग
स�ब��धत स�पूण� कागजात लगायतको िववरण �मव� �पमा रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले ख�रदसँग स�ब��धत कागजातह� अलग अलग फाइलमा
रा�ने गरेको, लेखापरी�णले माग गरेको ख�रद स�ब�धी स�पूण� िववरणह� �ा� ह�न नसकेको अव�था छ । अतः िनयमावलीले तोके अनुसार स�पूण�
कागजातह� �सल�सलेवार �पमा एउटै फाईलमा राखी प��का समेत तयार गनु�पन� दे�ख�छ ।
ख) सोझै ख�रदः– साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने, साव�जिनक ख�रद
िनयमावली २०६४ को िनयम ८५(१)अनुसार � ५ लाख �पैया स�म लागत अनुमान भएको मालसामान, िनयम ८५(१ख) अनुसार साव�जिनक िनकायले एक
आ�थ�क बष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी �समा भ�दा बिढ रकमको वा एउटै �यि�, फम� क�पनी वा सं�थाबाट एकपटक भ�दा बिढ सोझै ख�रद गन� सिकने
छैन भ�े �यव�था छ । नमुना छनौट िव�धबाट परी�ण गदा� काया�लयले यस आ�थ�क बष�मा िविभ� काया�लय सामान तथा फिन�चरह� िविभ� िमितमा िविभ�
फम�ह�बाट पटक-पटक गरी �.१,५२,५६,९२८।- को सोझै ख�रद गरेको दे�खयो । �ित�पधा��मक ख�रद काय�लाई �भाव पान� गरी भएको यस �कारको
ख�रदमा िनय��ण गनु�पद�छ ।
ग) वडा काया�लयवाट ख�रद – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले आ�नो काया�लयवाट स�पादन ग�रने काय�
िमत�ययी, �भावकारी, िनयिमतता र द�तापूण� ढंगवाट स�पादन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयको ख�रद �यव�थापन स�ब�धमा परी�ण गदा� यस बष� वडा
काया�लयह�को काय� स�ालन र �यव�थापन तफ�  १९ वटा वडाह�मा �. १० लाखको दरले �.१ करोड ९० लाख िविनयोजन भएको बजेट भई खच� भएको
दे�ख�छ । वडा ख�रदको नमुना छनौट गरी परी�ण गदा� वडा स�ालनको लािग आव�यक साम�ी वडा सिचव आफैले माग फारम तयार गन�, ख�रद आदेश िदने
र वडाको छु�ै �ज�सी खातामा �िव�ी गन�, दा�खलामा �ज�सी स�ब�धी आव�यक �पेिशिफकेशन नखुलाइ �ज�सी आ�दानी गन� र काया�लयले सोही बमो�जम
िवल भु�ानी गन� गरेको पाइयो । बजेट संचालन गन� िनकायवाट साम�ी ख�रद गरी मुल �ज�सी अिभलेखमा चढाई ह�ता�तरण माफ� त वडा काया�लयमा िदनुपन�
र वडाले आफूले �ा� गरेको �ज�सी सहायक �ज�सी खातामा आ�दानी गनु�पन�मा सो नगरेको कारण एक�कृत �ज�सी अिभलेख तयार भएको दे�खएन । यसमा
सुधार ह�नुपद�छ।
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२८ िवतरणमुखी काय��म 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४(२) मा योजना तजु�माको आधार तय गरेको छ । काय��म तजु�मा गदा� सोही आधारलाई म�यनजर गरी
काय��म छनौट र काया��वयन गनु�पन�मा सो िवप�रत �यि� तथा सं�थालाई फाईदा पु�े गरी साम�ी ख�रद गरी िवतरण गरेको छ । िवप� तथा लि�त बग�लाई
फाईदा पु�े, समूहमा आधा�रत काय��म तथा �यून आय वग�का लािग िदगो रोजगारी �सज�ना गन� स�ने काय��ममा अनुदान �दान गदा� समूहको �सफारीस
�यि�को ख�रद गन� स�ने �मताको मू�याँकन, िवत�रत सामानको िदगो उपयोग तथा िदगो आयआज�नको उपय�ु �यव�था िमलाएर मा� अनुदान िवतरण
ग�रनु पद�छ । यस स�ब��ध केही उदाहरण िन�नानुसार छन्;

भौ.नं. िमित सहयोगको िववरण अनुदान रकम

४१६-२०७८।३।२० मु� क�लहरीह�को लािग कुखुरा िवतरण ६५५८४०

२००५-२०७८।३।८ ६१४० के.जी धानको िवउ िवतरण ३९९१००

२२५१-२०७८।३।१८ वडा नं.१९ का बालबालीकालह�लाई झोला िवतरण ५००००
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२९ खच� िशष�क 

महालेखा िनय��क काया�लयको एक�कृत आ�थ�क सङकेत तथा वग�करण र �या�या, २०७४ बमो�जम िबिनयो�जत बजेट स�ब��धत खच� िशष�क अ�तग�त
रिह खच� गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले सो िवप�रत िन�न खच�ह� फरक खच� िशष�क र तथा फरक खच� खाताबाट खच� लेखेको िनयम स�मत नदे�खएको �.

िववरण खच� लेखेको िशष�क खच� ले�नुपन� िशष�क रकम

कोिभड स�ब�धी खच� उपमहानगरपा�लका चालु कोिभड कोष २७१९१५०

अनुगमन मू�याङकन खच� प�पि�का तथा छपाई अनुगमन मू�या�न खच� ५४०७०

पदा�धकारी सुिवधा पदा�धकारी बैठक भ�ा पदा�धकारी सुिवधा ३५००००

ज�मा ३१२३२२०

३,१२३,२२०
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३० 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 योजना
छनौट गरी �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ। सभाबाट �वीकृत बािष�क गाउँ िवकास योजना २०७७७/७८ 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 लाख
स�म

� २ लाख दे�ख ५ लाख
स�मका

� ५लाख दे�ख १०
लाखस�मका

� १० लाख भ�दा
बढीको

ज�मा

४५४ २९१ २०९ ९२ १०४ ११५०

उपरो� िववरण अनुसार काया�लयले यस बष� ११५० वटा योजना संचालन गरेकोमा �.१ लाख भ�दा मुिनका मा� ४५४ 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 ।

३१ 335 २०७७-७-२ इ�धन खच� 
काया�लयले वडा नं १३ को अव�� सडक सुचा� गन� वडा काया�लयबाट इ�धन �यव�थापन गरेको भनी रनिवर वुढालाई �.१,००,०००। भु�ानी गरेको छ।
काया�लयले बाटो सरसफाइको लािग �योग भएको डोजर कित घ�टा स�ालनमा रहेको र सो डोजरले �ित घ�टा खपत गन� तेलको लागत अनुमान समेत
तयार नगरी १२०८।८ �लटर िडजेल �ित �लटर �.८०।५३ को दरले �.१०००००। को िवल राखी �यि�लाई भु�ानी भएको उिचत नदे�खएको �.

१००,०००

३२ बजेट, िनित तथा काय��म र �थानीय सरकार स�चालन ऐेन काया��वयनः यसमा देहायका �यहोराहर छन् ।

३२.१ �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, दफा २४(४) 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
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· �देश कानुनको अ�धनमा रही एफ.एम स�ालन स�ब�धी काय� नभएको,
· �थानीय सेवाको �यव�थापन स�ब�धी नीित,मापद�ड,सेवा शत�,योजना,काया��वयन र िनयमन नभएको,
· आयोजनाको अ�ययन, अनुस�धान तथा �भाव मू�या�न नभएको,
· मातृभाषा िश�ा िदने ि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,
· वाय ुतथा �वनीको �दषुण िनय��ण र िनयमन नभएको,
· �थानीय अिभलेख �यव�थापन स�ब�धी नीित, कानून, मापद�ड, योजना िनमा�ण, काया��वयन, अनुगमन 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,
· खानेपानी महशुल िनधा�रण र खानेपानी 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 वकै��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 वकै��पक उजा� स�ब�धी �िव�ध िवकास र ह�ता�तरण, �मता अिभवृि� र �व��न नगरेको,
· खानेपानी, साना जलिव�ुत आयोजना तथा वकै��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
· आयवु�िदक, यनुानी, आ�ची, होिमयो�या�थक, �ाकृितक िचिक�सा लगायतका पर�परागत �वा��य उपचार सेवाको �यव�थापन नभएको,
· खानेपानी महशुल िनधा�रण र खानेपानी 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,
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· वातावरण, पया�वरण तथा जैिवक िविवधता स�ब�धी २६ वटा काम कत��य रहेकोमा कुनै 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�ने 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�टरनेट 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
· दफा२४ (४) पा�लकाले आव�धक, वािष�क, रणनीितगत योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�का�लन �कृितका आयोजनाह�को सूची तयार नगरेको,
· दफा८३ (७) पा�लकाले संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा कुनै काय� स�पादन गन� िवशेष� सेवा आव�यक पन� भई सेवा करारबाट काय� स�पादन
गदा� उपय�ु र �भावकारी ह�ने देखेमा सेवा करारबाट �य�तो काय� गन� स�ने उ�ेख गरेकोमा काया��वयन नभएको

३२.२ िनित तथा काय��म काया��वनः पा�लकाको सभाको अ�धवेशनमा ��तुत गरेका नीित तथा काय��मह� म�ये देहायका काय��मह� काया��वयन भएका छैनन
।

. लागु औषध द�ूय�सन िव�� सरोकारवालाह�को सहयोगमा िवशेष काय��मह� संचालन

. सरकारी म�य�थतामा खेती गन� चाहने कृिष उ�मी तथा िवदेशबाट फक� का यवुा यवुतीह�लाई म�येनजर गरी "भूिम ब�क" �थापना माफ� त करारमा खेती
गन� ज�गा उपल�ध गराउने
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. पूण�का�लन कृषकह�लाई वग�करण ग�र प�रचयप�का आधारमा सह��लयत र �ािव�धक सेवा �दान गन� काय��म संचालन

. वनलाई कृिषसंग आव� गद� �ज�ा वन काय�लयसंगको सहकाय�मा क��तमा १ (एक) वटा नमुना कृिष वन िवकास काय��म संचालन

. रैथाने बाली तथा पशुप�छीह�को उ�पादनमा जोड िदद ै जैिवक िविवधताको संर�ण गन� एक वडा एक सामुदाियक िबऊ ब�क तथा न�ल संर�ण के��
�थापना
. कृषकह�ले उ�पादन गरेका कृिष उपजह�को (धान, गह� ँ, मकै) �यूनतम मू�य िनधा�रण ग�रनुका साथै खा� भ�डारण एवं िव�� िवतरणको उिचत �यव�था
. खा� ब�तुमा आ�मिनभ�र उ�मुख योजना तजु�मा र कृिष भ�डारण तथा वजारीकरण �ि�यामा आव�यक �यव�था, उ�पादन, �शोधन एवं मू�य �ंखलाको
समुिचत �योग
. 'मलाई ब�न देउ िववाह होइन प�न देउ' भ�े नारा सिहत िविभ� शैि�क काय��म संचालन
. 'एक वडा एक �ािव�धक िव�ालय �थापना' गन� नीितलाई िनर�तरता र अ�य आव�यक संकायह�को अनुमती तथा क�ा थप गन� स�ब�धमा िब�तृत
स�भा�यता अ�ययन ग�र आव�यकताका आधारमा पह� ँच िव�तार
. ता�लम के��ह� तथा कोिचङ से�टर तथा छा�ावास कानूनी दायरामा�याई �भावकारी िनयमनको �यव�था
. औधोिगक �ाम तथा औधोिगक �े� �थापनाकालागी काय�
. पूवा�धार िवकासको गु�योजना तयार गरी गौरबका आयोजना र रणनीितक मह�वका पूवा�धार िवकासका आयोजना पिहचान र आयोजना ब�क तयार गरी
संचालनमा
. एक�कृत ब�ती िवकास काय��म मापद�ड तयार गरी जो�खमय�ु ब�तीह�को �थाना�तरण र िवपद �भािवत �े�को पुनिन�मा�ण लगायतका काय�लाई
एक�कृत ब�ती िवकास काय��म एवं नमुना गाउँ िवकास काय��ममा समािहत
. आधुिनक सुिबधा स�प� �यावसाियक भवन िनमा�ण स�भा�यता अ�ययन काय�
. “एक �यि� एक िव�वा” काय��म अिभयानका �पमा संचालन
. बाल�िमक रा�ने र पठाउनेको अिभलेख राखी साव�जिनिककरण ग�र बाल�म मु� नगर बनाउने अिभयान स�ालन
. काय� स�पादन स�झौतालाई कम�चारीको वृ�� िवकाससँग आव�
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३२.३ 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 िविभ� ९२ वटा पँू�जगत �कृितका � १६ करोड १९ लाख ३२ हजारको काय��म काया��वयन गरेको दे�खएन। अतः
सभाबाट पा�रत वािष�क बजेट तथा काय��म काया��वयन गन� ग�रनु पद�छ । 

३३ बजेट तथा काय��म
यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्;
: 
क) चौमा�सक खच� – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(३) अनुसार �मुख �शासक�य अ�धकृतले गाउँपा�लका कोषबाट खच� भएको
रकमको चौमा�सक �गित �य�तो अव�ध समा� भएको प�� िदनिभ� काय�पा�लकाको बैठकमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले पेश गरेको पँूजीगत
शीष�कको चौमा�सक खच� िववरण िव�लेषण गदा� पँू�जगत खच�मा �.७३ करोड ११ लाख ६७ हजार म�ये ते�ो चौमा�सकमा �.५० करोड ४८ लाख ५९
हजार (६९.०५%)खच� गरेको िववरण पेश भएको छ। आषाढ मिहनामा भएको खच�को िववरण माग भएकोमा िववरण पेश भएन । आ�थ�क बष�को अ��यमा मा�
अ�धक काय� ह�ने र �यसरी काम गदा� अनुगमन तथा मू�याकंन गन� समय कम भै कामको गुण�तरमा असर पन� अव�थालाई म�यनजर राखेर काय�योजना
अनुसार काय�स�पादन ग�रनुपद�छ।
ख) �े�गत बजेट र खच�को ��थित - �थानीय तहले एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका िनिम� �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच�
गनु�पन� ह��छ। काया�लयको चालु खच�, पू�जँगत खच� र �े�गत बजेट खच� एकआपसमा िभडान ह�नुपद�छ। यस पा�लकाको २०७7।७8 को �े�गत बजेट र
खच�को ��थित देहाय अनुसार रहेको िववरण पेश गरेको छ।

�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�क िवकास १३१४०७ ९५२८१ ५

२ पूवा�धार िवकास ७२७७७६ ४६४७१७ २६

�म भौचर
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३ सामा�जक िवकास ८१५२०४ ७५५०१८ ४२

४ बातावरण तथा िवकास ० ० ०

५ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन ८८४९२ ५६९५० ३

६ अ�य काया�लय स�ालन तथा �शासिनक ५०६०७२ ४३२०२९ २४

ज�मा २२६८९५१ १८०३९९५ १००

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक िवकास �े�मा सबैभ�दा बढी ४१.८५% र सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन
सबै भ�दा कम ३.१६% खच� भएको छ भने बातावरण तथा िवकासमा बजेट िविनयोजन गरेको छैन।

३४ पे�क� बाँक�

३४.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७(४) अनुसार पे�क� �लने �य�� वा सं�थाले काम स�प� भएको प�� िदनिभ�
आफूले स�प� गरेको कामको स�ब�धमा खच� �मािणत गन� आव�यक िवल भरपाई र कागजात सिहतको �ितवेदनको आधारमा पे�क� फ�यौट गनु�पन� उ�ेख
छ । काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार िन�न कम�चारी र सं�थालाई गएको पे�क� फ�यौट ह�नुपन� �.

कम�चारी तथा सं�थाको नाम पे�क� रकम

िगर बहादरु सेजुवाल ३००००

िटका बहादरु ब�नेत २२७२००

ज�मा २५७२००

२५७,२००

३४.२ आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ अनुसार काया�लयले िन�न फम�ह�लाई �.19,491,851।– मोिवलाइजेशन

�म भौचर
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पे�क� िदएकोमा सो पे�क� िनयम ५२(३) अनुसार �याद नाघेको छैन । तोिकएको समयमा नै काय� स�प� गरी पे�क� फ�यौट गन� तफ�  काया�लयको �यान
जानुपद�छ ।

�.सं. फम�को नाम पे�क� रकम

1 नेपाल िव�ुत �ा�धकरण, घोराही 386,267

2 ित�पाते िनमा�ण सेवा 1,650,000

3 ख�का कृ�ण/ ित�पाते /बंगलामुखी जे.भी. 2,450,000

4 वे�न� डेभलपमे�ट क��ट��सन 822,700

5 गौरी पाव�ती - भुसाल - ब�नेत जे.भी. 8,500,000

6 तु�सी िनमा�ण सेवा 600,000

7 ल�मीपुजा िनमा�ण तथा मेटे�रय�स स�लायस� 543,500

8 ख�ी िनमा�ण सेवा 350,000

9 ख�का कृ�ण/ ित�पाते /बंगलामुखी जे.भी. 900,000

10 वे�न� डेभलपमे�ट क��ट��सन 500,000

11 ख�का कृ�ण/ ित�पाते /बंगलामुखी जे.भी. 2,450,000

12 नेपाल िब�ुत �ा�धकरण घाेराही 339,384

�म भौचर
न�बर
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ज�मा 19,491,851

३५ योजना तथा काय��म काया��वयन 

क) िनमा�ण काय�को गुण�तर – ख�रद स�झौता अनुसार िनमा�ण काय�को गुण�तर िनय��ण र �यव�थापन गनु�पन� �यव�था छ । ख�रद स�झौता गदा� गुण�तर
परी�णको िक�सम र �यसको पटक र सं�या समेत उ�ेख भएको गुण�तर योजना िनमा�ण �यवसायीले उपल�ध गराउनुपन� र �वीकृत योजना अनुसार परी�ण
गरी गुण�तर �ि�या संचालन गनु�पन� उ�ेख भएतापिन यो वष� गाउँपा�लका कोष पँूजीगतवाट �. ७३ करोड ११ लाख ६८ हजार पँुजीगत खच� गरेकोमा
अ�धकाशं योजनाको गुण�तर परी�ण गरेको पाईएन। िनमा�ण काय�को गुण�तर आ�व�तता ह�न �योगशालाबाट गुण�तर परी�ण गराउनु पद�छ।
ख)क��ट�जे�सी खच� अिभलेख - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानको ४
�ितशतमा नब�ने गरी क�टी�जे�सी खच� समावेस गन� सिकने �यव�था गरेको छ । काया�लयवाट योजना काया��वयन गन� �ममा ��येक काय��म खच�बाट
क��ट�जे�सी रकम क�ा गरेको दे�खएतापिन काय��मगत क�टे�जे�सी खच�को अिभलेख खडा गरी नराखेकोले क��ट�जे�सी खच� एिकन गन� सिकएन ।
िनयमावलीमा �यव�था भए बमो�जम योजनागत क�टी�जे�सी खच�को अिभलेख राखी क��ट�जे�सी खच�मा िनय��ण ग�रनु पद�छ।
ग) ठे�का ब�दोब�त आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम १६ को उपिनयम (७) काया�लयले बािष�क बजेट तथा
काय��मको काया��वयन ता�लका बनाउँदा काया��वयन ग�रने आयोजना वा काय��मको पूव�तयारी अव�था, ख�रद िव�ध छनौट, �ािव�धक तथा अ�य जनशि�
�यव�थापन, लागत अनुमान तयार गन� तथा बोलप� तयार गन� ज�ता काय�ह� �थम चौमा�सक अव�धमा स�प� ग�रस�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले तयार
गरेको िववरण अनुसार �थम चौमा�सकमा १०, दो�ो चौमा�सक अव�धमा ३१ र ते�ो चौमा�सकमा ४ समेत यो वष� ४१ ठे�का ब�दोव�त गरी ८ ठे�का पुण�
गरेको िववरण पेश भएको छ। काया�लयले बजेट िशष�क अनुसारको ठे�का लगत राखेको दे�खएन। अत िनयमावली अनुसार तोिकएको अव�धमा
ठे�काब�दोब�त तथा �वीकृती समेतका काय�ह� गरीनु पद�छ।
घ) अ�ाव�धक िबबरण - काया�लय स�ालनको िहसाब रा�न र खच�सँग स�ब��धत िववरणह� तयार गन� महालेखा िनय��कको काया�लयले �वीकृत म.ले.प
फारामह�को ढाँचा �काशन गरेको छ। अ�य फारामह�को अित�र� पूवा�धार िवकास स�ब��ध काम गन� काया�लयह�ले ठे�का स�ब��ध िववरण म.ले.प.फा.नं.

507 अ�ाव�धक रा�नुपद�छ । काया�लयले �वीकृत ढाँचामा िववरण राखेको छैन । लेखापरी�णको �ममा ठे�कासँग स�ब��धत आव�यक सूचना �ा� गन�
�योजनको लािग फाराम उपल�ध गराएकोमा उ� फाराम पूण� �पमा भरी उपल�ध नगराएकोले स�ा�लत ठे�काह�को भे�रयसन �वीकृती, �याद थपको
अव�था, िवमा �यव�था, काय� स�पादन जमानतको �याद, पे�क�को �याद तथा मू�य समायोजन स�ब��ध िव�लेषण गन� सिकएन । �वीकृत ढाँचामा िववरण
अ�ाव�धक रा�न काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ।

�म भौचर
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३६ खच� िव�लेषण 

खच� िब�लेषण - पा�लकाले यसबष� कुल आ�त�रक आयबाट �. १२ करोड २४ लाख ५२ हजार, राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �. 2 अव� 5 करोड ८९
लाख समेत �. २ अब� १८ करोड १३ लाख ५२ हजार आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �. १ अव� ७ करोड २८ लाख २७ हजार र पँू�जगत तफ�  �.७३ करोड
११ लाख ६८ हजार समेत � १ अब� ८० करोड ३९ लाख ९५ हजार खच� भएको छ। खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ६.७९ �ितशत रहेको छ। यसबष�
पदा�धकारी सुिबधामा �. १ करोड ६६ लाख ८१ हजार खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको १३.६२ �ितशत रहेको छ। पा�लकालाई �ा� भएको सबै
अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट �ितशत चालु र �ितशत पँू�जगतमा खच� भएको दे�ख�छ। �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व
बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�णमा प�रचालन ग�रनुपद�छ।
ख)ल�य �गित – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपा�लकाले ल�य �गित िववरण तयार गनु�पन� �यव�था छ। काया�लयले स�ालन गरेका
�ज�ा�तरीय तथा के���तरीय आयोजनाम�ये सबै आयोजनाको उपयु�� ऐन बमो�जमको ढाँचामा �गित िववरण तयार गरेको दे�खएन। ऐन बमो�जमको
ढाँचामा बािष�क ल�य तथा �गित िववरण तयार गनु�पद�छ।

३७ सुरि�त आ�वासन काय��म 

नेपाल सरकार र �वी�जर�या�ड सरकार बीच भएको स�झौता बमो�जम �म, रोजगार तथा सामा�जक सुर�ा म��ालय माफ� त दाङ �ज�ाको घोराही
उपमहानगरपा�लकामा सुरि�त आ�वासन काय��म स�ालनमा रहेको छ। सुरि�त वदेैिशक रोजगार स�ब��ध समुदाय सचेितकरण काय��म, मनोसामा�जक
परामश� र िव�ीय सा�रता स�ब��ध काय��ममा सहयोग पुर् याउने गरी यस काय��मको लािग अपा� मानव अ�धकार एवम् सरोकार म� नेपाल छनौट भई
काय� गरेको छ। सुरि�त आ�वासन प�रयोजना (सािम) प�रयोजना काया��वयन िनद�िशका, २०७६ अनुसार �थानीय तहले भु�ानी गन� रकममा िशरोभार खच�
कि� गन� स�ब�धमा कुनैपिन �यव�था गरेको छैन। काया�लयले यस बष� अपा� मानव अ�धकार एवम् सरोकार म� नेपाललाई ३% िशरोभार खच�
�.१२७२७०। थप गरी �.२२,३६,२४८। भु�ानी गरेको छ। िनद�िशका िवप�रतको यस �कारको भु�ानी असुल ह�नुपन� �.

१२७,२७०

३८ 402 लैि�क िहंसा िनवारण कोष 

संिघय सरकार ह�ता�त�रत काय��म अ�तग�त खच� नभई बाँक� रहेको रकम संिघय स��तकोष िफता� गनु�पद�छ। काया�लयले लैि�क िहंसा िनवारण
काय��मको लािग �.१,००,०००। लैि�क िहंसा िनवारणकोषमा ट� ा�सफर गरेकोमा सो रकम खच� नभई बाक� रहेकोले संिघय स��तकोष िफता� ह�नुपन� �.

१००,०००
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३९ इ�धन तथा मम�त खच� 
क) इ�धन खच� साव�जिनक खच�को मापद�ड काय�िव�ध र िमत�यियता स�ब��ध िनद�िशका, २०७५ को बुदा नं.७ बमो�जम काया�लयले सवारी साधन सुिवधा
पाउने पदा�धकारी तथा कम�चारीह�लाई इ�धन उपल�ध गराउँदा तह अनुसार मा�सक �पमा पाउने िडजेल/पेट� ोल (�लटर) र �ैमा�सक �पमा पाउने मोिवल
तथा �ेक आयल (�लटर) को कोटा िनधा�रण गरी भु�ानी पन� र काया�लयले सोको लगत अ�ाव�धक गराई रा�नुपन� उ�ेख छ।काया�लयले यो बष� इ�धन
काया�लय �योजनको लािग �.१ करोड ५० लाख िविनयोजन गरेकोमा �.१,११,१४,७२२। खच� गरेको छ। काया�लयले इ�धन खच� ले�ने सवारी साधनको
�यूनतम कोटा िनधा�रण गरी सोको मा�सक लगत रा�नुपन�मा राखेको छैन। यसबाट इ�धन खच� िमत�यिय छ भनी आ�व�त ह�न सिकएन।
ख) सवारी मम�त खच� - लु��बनी �देश, �देश आ�थ�क काय�िवधी ऐन, २०७४ को दफा ४५ अनुसार साव�जिनक जवाफदेहीको पद धारण गरेको �यि�ले
स�पादन गरेको काम र सोसँग स�ब��धत कारोबारको �ज�मेवारी र जवाफदेिहता बहन गनु�पन� उ�ेख छ ।काया�लयले यस बष� सवारी मम�तमा
�.६७,१२,९५४।- खच� गरेकोमा �वीकृत मम�त आदेश अनुसार मम�त गराउने र सवारी मम�तको म.ले.प.फा.नं. अ�ाव�धक गरेको छैन। सवारी मम�त स�ब�धी
आ�त�रक िनय��ण �णाली काया��वयन गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।

४० अ�तर िनकाय सम�वयय 

योजना छनौट र काया��वयन गदा� एउटै योजनाको लािग िबिभ� �े�वाट बजेट िविनयोजन गन� र अलग अलग िनकायले काया��वयन नगन� अ�तर िनकाय
सम�वयय ह�नुपद�छ । काया�लयले यसवष� सामुदाियक वन िवकास काय��म स�ालन गन� बस�त ह�रयाली सामुदाियक वन उपभो�ा सिमितलाई �ीख�ड
िव�वा रोपण र तारवार बापत �.१,४५,७२५।, सामुदाियक वनको त�या� संकलन भनी �.१,९२,०००। र िव�वा ख�रद बापत �५,४४,२५० समेत
�.८,८१,९७५। खच� गरेको छ। वृ�ारोपणको लािग काया�लयले रोपण �े�फल एिकन गरी न�स� अनुसार िव�वा रोपण गन� गरी लागत अनुमान तयार गरी काय�
गनु�पन�मा गरेको छैन। सामुदाियक वन िवकास काय��मह� िडिभजन वन काया�लयबाट समेत स�ालन ह�ने ह� ँदा अ�तरिनकाय सम�वय गरेर मा� खच� गन� तफ�
काया�लयको �यान जानु पद�छ ।
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४१ रेिडयो काय��म 

रेिडयो काय��म काया�लयले दो�ो प�सँग भएको स�झौता अनुसार �गित िववरण �लई सोको �ितफल �ज�सी दा�खला गनु�पद�छ। नगरपा�लकाको िविभ�
गितिवधी समेिटएको काय��म हा�ो नगर रेिडयो काय��म तथा िविभ� सचेतनामुलक स�देश उ�पादन तथा �शासरण गन� िन�न स�ार मा�यमह�सँग
स�झौता भई �.३,६०,०००। भु�ानी गरेकोमा रेिडयो एफ.एमबाट सो काय��म उ�पादन तथा �सारण भएको �शारण �माणप� संल� नभएको �.

गो.भौ.नं. िमित स�ार मा�यमको नाम काय��म भु�ानी रकम

७७४-२०७७।९।१३ इ��ेणी एफ.एम सचेतनामुलक स�देश ५५०००

१९९४-०७८।३।७ �वग��ारी स�ार के�� �यि�गत घटना दता� स�ब��ध सुचना १०५०००

१९९५-०७८।३।७ रेिडयो म�यप��चम ९१.४ मेगाहज� हा�ो नगर रेिडयो काय��म १०००००

२१७७-०७८।३।१५ इ��ेणी एफ.एम हा�ो नगर रेिडयो काय��म १०००००

ज�मा ३,६०,०००।

३६०,०००

४२ ६१ २०७८-३-२९ पशु बधशाला न�जकै सेवार खोलामा तटब�ध लगाउने काय� ठे न २४-२०७७।७८ 

सेवार खोलामा तट�नध लागउने काय�ः पशुबधशाला न�जकै सेवार खोलामा तटव�ध लगाउने काय�को ठे�का घटी कवोल गन� िनमा�ण �यवसायी ल�मी पुजा
िनमा�ण तथा मेटे�रय�स स�लायस�को मु अ कर र पी एस रकमसमेतको कबोल अ� � ६१,६८,७९८।७५ �वीकृत गरी वीस िदनको अव�ध २०७८।३।३१
स�प� गन� गरी २०७८।३।११ को स�झौता गरी � ५४३५०० मोिवलाईजेशन पे�क� िदएको दे�खयो । यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।
क) 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 ।
· ख�रद स�झौता भएपिछ स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीसंग आव�यकतानुसार पो� िबड क��े�स गनु� पन�
· स�झौता काया��वयनको काय�योजना र काय�ता�लका तयार गन�
· स�झौता �शासन काय� योजना अनुसार ख�रद स�झौताकौ काय� योजनाको �गित अनुगमन, गुण�तर प�को िनरी�ण र परी�ण गन�
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· िनमा�ण �यवसायीलाई िनमा�ण काय��थल सु�पने काय�
· बजेट र लागत लेखा (क�ट एकाउ�टी�) को प� लगायत स�झौता काया��वयनको िव�ीय �यव�थापन प�को �यव�थापन गन�
· स�झौता काया��वयनको आव�धक �ितेदन एक तहमाथीको अ�धकारी सम� पेश गन�
ख)ख�रदमा स�झौताको �याद थपः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० अनुसार ऐन बमो�जम िनमा�ण �यवसायीको काबू बािहरको
प�र��थित साव�जिनक िनकायले उपल�ध गराउनु पन� कुरा उपल�ध गराउन नस�ने अव�था परी ख�रद स�झौता बमो�जमको काम �य�तो स�झौताको अव�ध
िभ� पुरा गन� नसिकने भएमा स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले कारण खुलाई िनवेदन िदनुपन� र �याद थप गन� अ�धकारीले स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले ख�रद
स�झौता अनुसारको काम समय मै स�प� गन� भरम�दरु �यास गरेको र काया�लयले उपल�ध गराउनु पन� कुरा उपल�ध नगराएकव वा काबू वािहरको
प�र��थितको कारणबाट काममा िढलाई भए नभएको यिकन ग�र अव�ध थप गन� स�ने �यव�था छ । तर काया�लयले उ� िनमा�ण काय�को अव�ध २०७८।३।
११ दे�ख २०७८।३।३१ स�म २० िदनमा काय� स�प� गन� अव�ध राखी स�झौता गरेकोमा ९ मिहना अव�ध २०७८।३।३१ स�म अव�ध थप गरेको दे�खयो ।
उ� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय�को काय�ता�लका तथा काय� योजना तयारै नगरेको र स�झौता अनुसारको काय� काया��वयनकालागी �गित अनुगमन गन�
र गुण�तर प�को िनरी�ण र परी�ण गन�, बजेट र लागत लेखा (क�ट एकाउ�टी�) को प� लागयत स�झौता काया��वयनको िव�ीय प�को �यव�थापन काय�
गन� तथा बीमा समेत गरेको दे�खएन । िनमा�ण काय�को कुने �गित नै नह�ने गरी स�झौता गन� र २० िदन अव�धको ठे�कामा ९ मिहना अव�ध थप गनु� उिचत
समेत दे�खएन । जसका कारण िनमा�ण काय� तोिकएको अव�धमा स�प� गन� िनमा�ण �यवसायीले भरम�दरु �यास गरे नगरेको �प� ह�न सकेन । अतः िनमा�ण
�यवसायीको उि��खत प�को िव�लेषण नगरी िनमा�ण काय�को अव�ध थप गन� काय�मा सुधार ग�रनु पद�छ ।
ग)बीमाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० अनुसार ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक दश लाख �पैयाँ भ�दा बढी
मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण सामा�ी �योग ग�रने मेिशन औजार वा �ला�ट लगायत िनमा�ण काय� तथा कामदार कम�चारीसमेतको िवमा
गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले उि��खत िनमा�ण काय�को काया�र�भ २०७८।३।१४ दे�ख गन� काया�देश रहेकोले सोिह िमितबाट शु� ह�नेग�र वीमा
गराउनु पन�मा २०७८।१०।६ स�म बीमा नै गरााएको दे�खएन । िनमा�ण �यवसायीले ९ मिहनास�म वीमा नगराएकोले िनजले िवमा खच�को सोधभना� मागदावी
गरेका वखत उ� अव�धको िवमा शु�क दामाशाहीले क�ा गनु�पन� साथै उि��खत अनुसारको िवमा गराई िनमा�ण काय� तथा काय��थलमा ह�ने जो�खम
�यूिनकरण गराउनु पद�छ ।

४३ भ�साही चोकदे�ख वा�लम खोलास�म सडक कालोप� गन� काय� ठे न १४-२०७७।७८
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४३.१ ६६ २०७८-३-३० भैसाही चोकदे�ख वा�लम खोलास�मको सडक कालोप�े गन� काय�ः मु अ कर र क��ट�जे�सीसमेत लागत अनुमान � २,५५,००,०००।- भएको उ� िनमा�ण
काय�को ठे�का घटी कवोल गन� िनमा�ण �यवसायी ख�का ित�पाते बंगलामुखी जे भी को मु अ कर र पी एस रकमसमेतको कबोल अ� � १८२,२९,६२०।-
�वीकृत गरी २०७९।३।३२ स�ममा स�प� गन� गरी २०७८।३।८ मा गरेको स�झौता अनुसार यो वष� मोिवलाईजेशन पे�क� � ९,००,०००।- भु�ानी िदएको
दे�खयो । यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।
क) ख�रद 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 ।
· ख�रद स�झौता भएपिछ स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीसंग आव�यकतानुसार पो� िबड क��े�स गनु� पन�
· स�झौता काया��वयनको काय�योजना र काय�ता�लका तयार गन�
· स�झौता �शासन काय� योजना अनुसार ख�रद स�झौताकौ काय� योजनाको �गित अनुगमन, गुण�तर प�को िनरी�ण र परी�ण गन�
· िनमा�ण �यवसायीलाई िनमा�ण काय��थल सु�पने काय�
· बजेट र लागत लेखा (क�ट एकाउ�टी�) को प� लगायत स�झौता काया��वयनको िव�ीय �यव�थापन प�को �यव�थापन गन�
· स�झौता काया��वयनको आव�धक �ितेदन एक तहमाथीको अ�धकारी सम� पेश गन�
ख) बीमाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० अनुसार ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक दश लाख �पैयाँ भ�दा बढी
मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण सामा�ी �योग ग�रने मेिशन औजार वा �ला�ट लगायत िनमा�ण काय� तथा कामदार कम�चारीसमेतको िवमा
गराउनु पन� �यव�था छ । िनमा�ण �यवसायीसंगको स�झौताको िव ओ �यू को दफा १९.१ मासमेत िनमा�ण काय� काया�र�भ गदा� िवमा गराएको ह�नु पन� �यव�था
रहेको ५ । तर काया�लयले उि��खत िनमा�ण काय�को काया�र�भ २०७८।३।११ दे�ख गन� काया�देश रहेकोले सोिह िमितबाट शु� ह�नेग�र वीमा गराउनु पन�मा
२०७८।१०।६ स�म बीमा नै गरााएको दे�खएन । उ� िनमा�ण काय�कालागी � ६०हजार िव ओ �यू मा �यव�थासमेत रहेकोमा िनमा�ण �यवसायीले ९
मिहनास�म वीमा नगराएकोले िनजले िवमा खच�को सोधभना� मागदावी गरेका वखत उ� अव�धको िवमा शु�क दामाशाहीले क�ा गनु�पन� साथै उि��खत
अनुसारको िवमा गराई िनमा�ण काय� तथा काय��थलमा ह�ने जो�खम �यूिनकरण गराउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np51 of 80

४३.२ काय� स�पादन जमानतः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११० अनुसार ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक काय� स�पादन
जमानतको मा�य अव�ध �य�तो स�झौतामा िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�व (DLP) को अव�ध भ�दा क�तीमा एक मिहना बढी अव�धको ह�नु पन�
�यव�था छ । काया�लयले उ� िनमा�ण काय� २०७९।३।३२ स�ममा समा� गन� ग�र स�झौता गरेकोले िनमा�ण �यवसायीले राखेको नेपाल बंगलादेश ब�क �ारा
जारी � १२ लाख ६० हजारको काय� स�पादन जमानतको मा�य अव�ध २०८०।४।३२ स�मको ह�नु पन�मा २०८०।३।३२ स�मको रहेकोले तोिकए भ�दा
घटी अव�ध रहेको दे�खयो । अतः उ� िनमा�ण काय�को काय� स�पादन जमानतको मा�य अव�ध िनयमानुसार थप ग�रनु पद�छ ।

४३.३ मोिवलाईजेसन पे�क�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११३ अनुसार ख�रद स�झौतामा �यव�था भएको बमो�जम काया�लयले िनमा�ण
�यवसायीलाई उि��खत िनमा�ण काय�कालागी पे�क� िददंा िनमा�ण �यवसायीले �य�तो पे�क� रकम खा�ने ग�र र िनजले स�झौता बमो�जम काम नगरेमा
काया�लयले अनुरोध गरेपिछ त�काल काया�लयलाई भु�ानी गन� ग�र जारी भएको ब�क जमानतको आधारमा मोिवलाईजेशन पे�क� िदनु पन� �यव�था छ ।
काया�लयले उि��खत िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायी ख�का कृ�ण ित�पाते बंगलामु�ख जे भी लाई � ९ लाख पे�क� िदएकोमा िन�न �यहोराह� दे�खएका छन्
।
क) पे�क� फ�य�टको मा�य अव�धः उ� िनयमको उपिनयम ४ मा उ�े�खत ब�क जमानतको मा�य अव�ध ख�रद स�झौतामा उ�ेख भएको ��क� फ�य�ट
गनु� पन� अव�ध भ�दा क�तीमा एक मिहना भ�दा बढी अव�धको ह�नु पन� �यव�था रहेकोमा काया�लयले गरेको ख�रद स�झौतामा पे�क� फ�य�ट गनु� पन� अव�ध
(िमित) िकटान गन� गरेको छैन ।
ख) जमानतको अव�धः काया�लयले मोिवलाईजेशन पे�क� िददंा िनमा�ण �यवसायीले पेश गरेको नेपाल बंगलादेश ब�क�ारा जारी अि�म भु�ानी जमानतको मा�य
अव�ध २०२२ जनवरी २२ (२०७८।९।८) स�म रहेकोमा िनमा�ण �यवसायीलाई िदएको पे�क� � ९ लाख २०७८।१०।६ स�ममा फ�य�ट गरेको
नदे�खएकोले उ� पे�क� जो�खममा परेको दे�खयो । अत अ�ीम भु�ानीको मा�य अव�ध यथािश� थप ग�र जो�खम �यिुनकरण ग�रनु पद�छ ।

४४ ६३ २०७८-३-२९ नयाँ बसपाक�  गणेश म��दर सडक कालोप�े ठे न १५- ०७७।७८ 

नयाँ वसपाक�  दामोदर चोक नेपाल ब�क ह� ँद ै गणेश म��दरस�मको सडक कालोप�े गन� काय�ः मु अ कर र क��ट�जे�सीसमेत लागत अनुमान �
२,३५,७५,०००।- भएको उ� िनमा�ण काय�को ठे�का घटी कवोल गन� िनमा�ण �यवसायी ख�का ित�पाते बंगलामुखी जे भी को मु अ कर र पी एस
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रकमसमेतको कबोल अ� � १९७,९५,७७२।१५ �वीकृत गरी २०७९।३।३२ स�ममा स�प� गन� गरी २०७८।३।८ गरेको स�झौता अनुसार यो वष� �थम
िबलको � ९९०८४१ भु�ानी िदएको दे�खयो । यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।
क) ख�रद 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 ।
· ख�रद स�झौता भएपिछ स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीसंग आव�यकतानुसार पो� िबड क��े�स गनु� पन�
· स�झौता काया��वयनको काय�योजना र काय�ता�लका तयार गन�
· स�झौता �शासन काय� योजना अनुसार ख�रद स�झौताकौ काय� योजनाको �गित अनुगमन, गुण�तर प�को िनरी�ण र परी�ण गन�
· िनमा�ण �यवसायीलाई िनमा�ण काय��थल सु�पने काय�
· बजेट र लागत लेखा (क�ट एकाउ�टी�) को प� लगायत स�झौता काया��वयनको िव�ीय �यव�थापन प�को �यव�थापन गन�
· स�झौता काया��वयनको आव�धक �ितेदन एक तहमाथीको अ�धकारी सम� पेश गन�
ख) बीमाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० अनुसार ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक दश लाख �पैयाँ भ�दा बढी
मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण सामा�ी �योग ग�रने मेिशन औजार वा �ला�ट लगायत िनमा�ण काय� तथा कामदार कम�चारीसमेतको िवमा
गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले उि��खत िनमा�ण काय�को काया�र�भ २०७८।३।११ दे�ख गन� काया�देश रहेकोले सोिह िमितबाट शु� ह�नेग�र वीमा
गराउनु पन�मा २०७८।१०।६ स�म बीमा नै गरााएको दे�खएन । उ� िनमा�ण काय�कालागी � ६०हजार िव ओ �यू मा �यव�थासमेत रहेकोमा िनमा�ण
�यवसायीले ९ मिहनास�म वीमा नगराएकोले िनजले िवमा खच�को सोधभना� मागदावी गरेका वखत उ� अव�धको िवमा शु�क दामाशाहीले क�ा गनु�पन� साथै
उि��खत अनुसारको िवमा गराई िनमा�ण काय� तथा काय��थलमा ह�ने जो�खम �यूिनकरण गराउनु पद�छ ।
ग) काय� स�पादन जमानतः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११० अनुसार ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक काय�
स�पादन जमानतको मा�य अव�ध �य�तो स�झौतामा िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�व (DLP) को अव�ध भ�दा क�तीमा एक मिहना बढी अव�धको ह�नु
पन� �यव�था छ । काया�लयले उ� िनमा�ण काय� २०७९।३।३२ स�ममा समा� गन� ग�र स�झौता गरेकोले िनमा�ण �यवसायीले राखेको नेपाल बंगलादेश ब�क
�ारा जारी � १० लाखको काय� स�पादन जमानतको मा�य अव�ध २०८०।४।३२ स�मको ह�नु पन�मा २०८०।३।३२ स�मको रहेकोले तोिकए भ�दा घटी
अव�ध रहेको दे�खयो । अतः उ� िनमा�ण काय�को काय� स�पादन जमानतको मा�य अव�ध िनयमानुसार थप ग�रनु पद�छ ।

४५ बसेरी खानेपानी आयोजना ठे न १०-२०७७।७८
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४५.१ काया�लयले भौितक पूवा�धार िनमा�ण काय��म अ�तरगत बसेरी खानेपानी आयोजनाको मू�यबृिद र मु अ करसमेत लागत अनुमान � ६० लाख रहेकोमा
िनमा�ण �यवसायी �भु िनमा�ण सेवाको कबोल अंक � ५६,४४,६२४।१४ �वीकृत ग�र २०७८।३।३१ मा काय� स�प� गन� गरी २०७७।११।१० मा स�झौता
गरेकोमा काय�पा�लकाको िनण�यले २०७८।११।३० स�म �याद थप गरेको छ । यसमा देहायको �यहोराह� दे�खएका छन् ।

४५.२ 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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४५.३ ख�रदमा स�झौताको �याद थपः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० अनुसार ऐन बमो�जम िनमा�ण �यवसायीको काबू बािहरको प�र��थित
साव�जिनक िनकायले उपल�ध गराउनु पन� कुरा उपल�ध गराउन नस�ने अव�था परी ख�रद स�झौता बमो�जमको काम �य�तो स�झौताको अव�ध िभ� पुरा
गन� नसिकने भएमा स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले कारण खुलाई िनवेदन िदनुपन� र �याद थप गन� अ�धकारीले स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले ख�रद स�झौता
अनुसारको काम समय मै स�प� गन� भरम�दरु �यास गरेको र काया�लयले उपल�ध गराउनु पन� कुरा उपल�ध नगराएकव वा काबू वािहरको प�र��थितको
कारणबाट काममा िढलाई भए नभएको यिकन ग�र अव�ध थप गन� स�ने �यव�था छ । तर काया�लयले उ� िनमा�ण काय�को अव�ध २०७८।११।३०
स�मकोलागी अव�ध थप गरेको दे�खयो ।उ� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय�को काय�ता�लका तथा काय� योजना तयारै नगरेको र स�झौता अनुसारको काय�
काया��वयनकालागी �गित अनुगमन गन� र गुण�तर प�को िनरी�ण र परी�ण गन�, बजेट र लागत लेखा (क�ट एकाउ�टी�) को प� लागयत स�झौता
काया��वयनको िव�ीय प�को �यव�थापन काय� गरेको दे�खएन । जसका कारण िनमा�ण काय� तोिकएको अव�धमा स�प� गन� िनमा�ण �यवसायीले भरम�दरु
�यास गरे नगरेको �प� ह�न सकेन । अतः िनमा�ण �यवसायीको उि��खत प�को िव�लेषण नगरी िनमा�ण काय�को अव�ध थप गन� काय�मा सुधार ग�रनु पद�छ ।

४५.४ 74 २०७८-३-२४ दोहोरो मु अ करः िनमा�ण �यवसायीलाई िवमा ि�िमयमको खच� सोध भना� गदा� बील बमो�जमको रकम मा� सोधभना� गरेको ह�नु पद�छ । तर काया�लयले ठे न
१०-२०७७।७८ को बसेरी खानेपानी आयोजनाका िनमा�ण �यवसायी �भु िनमा�ण सेवालाई नेपाल ई�सुरे�स क�पनीको बील अनुसार िबमा ि�िमयम मु अ कर
समेत � २२,०२९।- सोधभना� भु�ानी गदा� उकेत रकमको पुनः मु अ कर � २,८६४/- भु�ानी गरेकोले असुल गनु� पन� दे�खएको �

२,८६४

४६ खैरा कोठरी जाने सडक िपच काय�
लागत अनुमान � ७८९४७३६। रहको खैरा कोठरी जाने सडक िपच काय� काया�लयले � ७५००००० तथा उपभो�ा सिमितले � ३९४७३७। �यहोन� र
२०७६।२।२८ मा स�प� गन�गरी २०७५।९।१४ मा स�झौता भएको �थयो उ� योजना स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६.१ 180 २०७७-६-१९ उपभो�ा सिमितसंग भएको स�झौताको बँुदा १ मा स�झौतामा उ�ेख भएको �याद िभ� योजना स�प� ग�रस�नुपन�छ कुनै कारणवश योजना स�प� ह�न
नसकेमा स�प� ह�न नस�नुको औिच�यको आधारमा स�झौताको �याद थप गन� सिकने र �याद थप नगरेमा भु�ानी उपल�ध ह�ने छैन । काया�लयले उपभो�ा
सिमितले गरेको कामको नापजाँच �ािव�धक मू�याँकन तथा काय� स�प� गरेको िमित उ�ेख नगरी �ितवेदन बनाएको छ । स�झौता अनुसार काम नभएकोमा
उिचत कारण देखाई काय�स�प� ग�रस�नु पन� अव�ध खोली �याद थप गरेको दे�खएन । अ��तम िवलमा �. ४३,८९,९५०।- को काम भएको र नेपाल िवटुिमन
उ�ोगवाट काया�लयलेनै िवटुिमन ख�रद गरेको भनी �. २३,४८,०९३।- काया�लयलेनै भु�ानी गरेको भनी रकम कटाई �. २०,४१,८५७।- भु�ानी िदनुपन� र
पिहलो िवल रकम �. ३४,२५,३१४।- मा २० �ितशत रो�का राखेको रकम �. ६,८५,०६२।- समेत �. २७,२६,९१९।- र बढी लागत सहभािगता भएको
रकम �. ३९७३।- समेत गो भौ नं १८०-२०७७।६।१९ बाट �. २७,३०,८९३।- भु�ानी िदएको छ । स�झौता अनुसार काम नभएको र स�झौता अनुसार
�याद थप नभएको अव�थामा भु�ानी िदएको स�झौता िवप�रत दे�खएको �.

२,७३०,८९२

४६.२ अि�म कर - आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९ ३ क मा उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराउने गरी ग�रएक पचास लाख �पैयाँभ�दा बढीको भु�ानी रकममा
एक दशमलव पाँच �ितशतका दरले कर क�ी गनु�पन� �यव�था छ । स�झौता अनुसार �. ७५,००,०००।- काया�लयले भु�ानी गन� गरी स�झौता भएको
योजनामा काया�लयवाट � ५४७११४४ भु�ानी भएकोमा एक दशमलव पाँच �ितशतले ह�ने �. ८२,०६७।- अि�म कर क�ा गनु�पन�मा �. १८,९५२।- मा�
क�ा गरेकोले नपुग कर �. ६३,११५।- असूल ह�नुपन� �

६३,११५

४६.३ लागत अनुमान तयार गदा� providing mixing, laying asphalt concrete with compaction काय�को लािग काया�लयले �ित घमी �. १७४३०।२५ दरले
१८२.७० घ मी को लागत रहेकोमा �ािव�धक िवल भरपाई अनुसार १८०. ९७ घ मीको मू�याँकन गरी �. ३१,३७,३१०।६९ भु�ानी गरेको छ । पेश भएको
िवल भरपाई अनुसार काया�लयले िवटुिमन ख�रद गरी िदएको उपभो�ा सिमितले िच�स तथा मिटतेल ख�रद गरेकोले ि�मे�स �िव�धको आधारमा कालोप�े
भएको दे�खंदा अ�फा�ट �िव�धवाट कालोप�े भएको दे�खएन । �ज�ा दररेट अनुसार ि�मे�सको �ित घिम दर १३६८३।८१ रहेको र उ� �िव�ध अनुसारनै
कालोप�े भएको दे�खएकोले लागत िमत�ययी नह�नुका साथै सडकको गुण�तरतामा सुिन��चत ह�न सिकएन । यसमा स�व��धत िनकायको �यान जानुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ िडप वो�रङ

: 
संघ �देश र �थानीय तहको काय� �ज�मेवारीमा पन� िवकास काय��म तथा आयोजनाको बिग�करण तथा बाँडफाँड स�ब�धी मापद�ड २०७६ को दफा १२
�े�गत आधारह� ख�ड घ अनुसार भूिमगत जल�ोत अ�तग�त मेशीन िड�ल �ूववेल �स�चाई योजनाह� िनमा�ण मम�त तथ �यव�थापन स�ब�धी काय�ह�
�देश तहबाट संचालन ह�ने उ�ेख भएको तथा �थानीयको अ�धकारमा िडप �ुववेल गन� नदे�खएकोले जल�ोतको िडप �ुववेलका काय�ह� �थानीय
तहवाट गन� िम�ने दे�खंदनै । साथै उ� काय� �ािव�धक प� बढी रहेको तथा खानेपानी िडप �ुववेल जडान गन� काय�मा हेभी (�रङ) मेिशन चािहने जिटल
�कृितको ह��छ।उपभो�ा सिमितह�संग �यस �कारको महंगो मेिशन उपल�ध छैन �य�तो मेिशन भएका िनमा�ण �यवसायीह� पिन कम भएकोले भाडामा �लन
पिन सहज छैन । उ� मेिशन �योग गन� काया�लयको सहमित �लएको पिन दे�खदनै । अ�धकार �े� बािहरको काय� र िडप बो�रङ ज�तो जिटल काय� उपभो�ा
सिमितवाट गन� िम�ने नदे�खएकोले िनयमस�मत नदे�खएको �

योजनाको नाम लागत अनुमान स�प� काम भु�ानी रकम

बे�वा गाउँ िडप वो�रङ ७००००० ६५६२९० ६५८४७५

प�त टोल �ल�ट खानेपानी २५००००० २२८४२२९ २२९५०१८

मा िव रामपुर िडप वो�रङ १०००००० ८५०४९८ ८५०४९८

बुटािनया �संचाईक लािग िडप वो�रङ १३००००० १२६२२५६ १२६२२५६

बलामपुर खानेपानी िडप वो�रङ १५००००० १४५८८०५ १४५४८०५

ज�मा ७०००००० ६५१२०७८ ६५२१०५२

६,५२१,०५२

�म भौचर
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४८ कभड� हल िनमा�ण काय�
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ ८ मा साव�जिनक िनकयले उपभो�ा सिमितलाई �ािवधक सहयोग उपल�ध गराउनु पन� र �ािवधक
जनशि� उपल�ध गराउन नस�ने भएमा समुदाय आफैले करारमा िनय�ु� गन� स�ने र यसरी िनय�ु ग�रएको �ािव�धकलाई साव�जिनक िनकायले क�ा गरेको
क��ट�जे�सीवाट भु�ानी िदनुपन� र उपिनयम ९ मा उपभो�ा सिमितले हेभी ई�यपुमे�ट �याग गन� नपाउने �यव�था छ । नारयणपुर दाङमा कभड� हल
िनमा�णको लािग � ६० लाखको लागत अनुमान तयार गरी काया�लयले � ५७ लाख र उपभो�ा सिमितले ३ लाख नगद सहभािगता �यहोन� गरी िमित २०७८।
२।१५ मा स�प� गन� गरी २०७७।८।२८ मा स�झौता गरेको �थयो । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन्

४८.१ उपभो�ा सिमितसंग भएको स�झौताको बँुदा १ मा स�झौतामा उ�ेख भएको �याद िभ� योजना स�प� ग�रस�नुपन�छ कुनै कारणवश योजना स�प� ह�न
नसकेमा स�प� ह�न नस�नुको औिच�यको आधारमा स�झौताको �याद थप गन� सिकने र �याद थप नगरेमा भु�ानी उपल�ध नगराउने �यव�था छ । २०७८।
२।१५ मा स�प� गन� गरी स�झौता गरेकोमा २०७८।३।३० स�म � ४७२४१४४। बरावरको काय� मू�याँकन गरी हालस�म ४५८९४२१। भु�ानी िदएको छ
। वडा नं १० को वडा काया�लयले काय�स�प� भएको िशफा�रस िदए पिन काय� स�प� भएको छैन । उपभो�ा सिमितले समयमा काम स�प� नगरेको र
औिच�यको आधारमा देखाई �याद थपको लािग िनवेदन समेत िदएको छैन । स�झौताको अव�ध िभ� काम नगन� उपभो�ा सिमितलाई स�झौता र �च�लत
कानून बमो�जम कारवाही नगरी आगामी वष�को लािग योजना सान� �चलनको अ��य ग�रनु पद�छ ।

४८.२ 1383 २०७८-३-३० उ� योजनामामा black Iron truss pipe class and I Beam, fabrication, fixing and fitting ज�ता जिटल काय� रहेको र हालस�म �. ४५,८९,८२१।-
भु�ानी िदएकोमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९( ३) क अनुसार १.५ �ितशतका दरले �. ६८,८४१।- कर क�ी गनु�पन�मा �. ४२,५९८।- मा� क�ा
गरेकोले नपुग �. २६,२४३।- असूल ह�नु पद�छ । साथै �ािव�धक द�ता र हेभी ई�यपुमे�ट चािहने कभड�हल िनमा�ण ज�तो जिटल काय� उपभो�ा सिमित
माफ� त गराई भु�ानी िदएको िनयमस�मत नदे�खएको �

४,५८९,४२१

�म भौचर
न�बर
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https://nams.oag.gov.np58 of 80

४९ : 
िनमा�ण �यवसायीको �योग – साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६४ को दफा ९७(१०) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम आफैले स�प�
गनु�पन�छ र कुनै िनमा�ण �यवसायी वा सव क�ट� ा�टरवाट गराउन नसिकने �यव�था छ। काया�लयले उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउने गरी स�झौता गरेका
िन�न योजनाह� उपभो�ा सिमित आफैले काम नगरी िनमा�ण �यवसायीसंग स�झौता गरी काम गराई काया�लयबाट भु�ानी ह�ने रकम बरावर िनमा�ण
�यवसायीह�को डोजर िवल राखी भु�ानी �लने गरेको दे�खयो।नमुना छनौटको आधारमा परी�ण गदा� उपभो�ा सिमितले काया�लयवाट तयार गरेको
काय�स�प� �ितवेदनको आधारमा भु�ानी ह�ने रकम बरावर िनमा�ण �यवसायीको मू.अ.कर िवजक राखी भु�ानी �लने गरेवाट उपभो�ा सिमितले आ�नो
योगदानबाट गनु�पन� काय� नगरी केवल अनुदान रकमको मा� काम गन� गरेको दे�खयो । उपभो�ा सिमितले �म योगदान नगरेवाट केवल �ि�या पुर् याउने
�योजनको लािग उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरेको र सिमित िनमा�ण �यवसायीको म�य�थकता�को �पमा मा� काम गन� गरेको दे�खएको �.

भौ.नं.

िमित
योजनाको नाम लागत

अनुमान
काया�लयले
�यहोन� रकम

�ािव�धक
मू�यांकन

भु�ानी िनमा�ण �यवसायीको नाम िनमा�ण
�यवसायीको
िवल रकम

६७१
०७८।१।
१३

घन�याम बल वहादरु
�मृती �ित�ान बाटो िन

२०००००० १९००००० १९३७९१८ १९३७९१८ लगु�याल िव�डस� �
११००००० र बा आमा
क��ट��सनको � ९०३८५८

१९०३८५८

१००८
०७८।३।
१६

सोरठीमा नयाँ ट�याक १०२००७५ ९९७५०० १०२०५१४ १२००७५ िब एस �यठुानी क��ट��सन १०५०१७५

ज�मा 2057993

२,०५७,९९३

५० : 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को िनयम ४४ मा उपो�ा सिमितवाट िनमा�ण काय� गराउँदा िमत�यियता गुण�तरीयता वा िदगोपनमा अिभबृि� ह�ने भएमा वा
प�रयोजनाको मु�य उ�े�यनै रोजगारी सृजना गन� भएमा तोिकएको काय�िव�ध पुरा गरी उपभो�ा संग काय� गराउन सिकने �यव�था छ । �य�तै ख�रद

१५,४३६,७०७

�म भौचर
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िनयमावलीको िनयम ९७९ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा लोडर ए�साभेटर रोलर डोजर �ेडर िवटुिमन
िडि��यटुर िवटुिमन �वाईलर ज�ता हेभी मेिशन �योग गन� नपाईने �यव�था छ । साथै उपभो�ा सतमितले पाएको काम आफैले स�प� गनपन� र कुनै िनमा�ण
�यवसायी वा सब क�ट�या�टमा गराउन नसिकने �यव�था रहेको छ ।
�य�तै काया�लयले नम�सको �योग गरी लागत अनुमान तयार गन� र िनमा�ण काय� गदा� सोही नम�स अनुसार प�रमाणको साम�ीको समेत �योग गरी गुण�तरीय
काम ह�नुपद�छ । सडक कालोप�े गदा� िवटुिमनको �योग �ाइमकोटको लािग �ित वग�िमटर १.०५ के.जी÷�लटर, �ा�ट कोटको लािग �ित वग�िमटर ०.७३
के.जी÷�लटर र ि�मे�स काप�टको लािग �ित बग�मीटर १.४६ के.जी÷�लटर र िशलकोटको लािग ०.६८ ला�े गरी लागत अनुमान तयार गरेकोमा नमुना
छनौटको आधारमा परी�ण गदा� यसवष� उपभो�ा माफ� त कालोप�े गरेको सडक म�ये िन�न सडकह�को पेश भएको िवल भरपाई तथा �ािव�धक मू�यांकनको
िव�लेषण गदा� िवटुिमन लागत अनुमानमा राखे भ�दा फरक प�रमाणमा ख�रद गरी �योग गरेको छ । उपभो�ावाट काम गराउँदा िमत�ययी नह�ने रोजगारी
�सज�ना नगन� �ािवधक प� रहेको हेभी ई�यपुमे�ट �योग ह�ने तथा लागत अनुमानमा उ�ेख भए भ�दा घटी बढी प�रमाणको िबटुिमन �योग भएको दे�खएकोले
ऐन िनयमको पालना नभएको र िनमा�ण स�प� भएका सडकह� गुण�तरीय छ भनी आ�व�त ह�न नसिकएको साथै ख�रद िनयमावलीको िनयम ९७ अनुसार
िनयम स�मत नदे�खएको �

भौ नं
िमित

योजनाको नाम �ािव�धक मू�याँकन अनुसार भएको काम लागत अनुमान
अनुसार हनुपन�
प�रमाण

ख�रद िवल
अनुसारको
प�रमाण

घटी /
बढी
प�रमाण

भु�ानी
रकम

�ाईम
कोट
बमी

�ा�ट
कोट
बमी

ि�मे�स
काप�ट
बमी

िशल
कोट
बमी

५८
०७७।५।
१४

बग�दवुा िमलनचोक
वालापुर सडक

1557 1557 1557 1557 6103 4524 1579 2000000

७६१
०७८।२।
१६

गोर� डेरी दे�ख नस�री
स�म सडक

1500 1500 1500 1500 5880 4524 1356 1943000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८३७
०७८।२।
३०

�यूडहर दे�ख बनगाउँ
बराह मािव मं�लेरी जाने
वाटो

1193 1193 1193 1193 4677 3240 1437 1457250

६९७
०७८।१।
१५

प�ोदय टोलमा प�क�
बाटो

1012 1012 1012 1012 3967 3875 92 1401338

१२३६
०७८।३।
५

गोर� माग� दे�ख मधुमाग�
जो�ने सडक

1610 1610 1610 1610 6311 3588 2723 1949000

१३१८
०७८।३।
२८

आन�द टोल िवकास
अ�तग�त बाटो

1755 1755 1755 1755 6881 6120 761 2085375

१३७९
०७८।३।
२०

खानेपानी वो�रङ दे�ख
िदपिशखा रतनपुर

924 924 924 924 3620 5220 -1600 1309969

९३८
०७८।३।
११

कपासी गोर� डेरीवाट
सपखा टोल ह� ँद ैदामोदर
सडक

1847 1847 1847 1847 7240 4680 2560 1910136

१३५१
०७८।३।

ज�टटे सडक िपच
िनर�तरता

571 571 571 571 2240 1404 836 1380639

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९

ज�मा 15436707

५१ शुभल�मी टोल अ�तग�त बाटो िपच
लागत सहभािगतामा आधा�रत लागत अनुमान �.४१,१६,०००।- रहेको शुभल�मी टोल अ�तग�त बाटो िपच िनमा�ण उपभो�ा सिमितसंग २०७७।३।१५
िभ� काय� स�प� गन� गरी िमित २०७६।१२।७ मा स�झौता भई �. ४०.९२,१०४।- भु�ानी िदएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�न अनुसार
छन्

५१.१ 13 २०७७-५-१० साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७९ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा लोडर ए�साभेटर रोलर
डोजर �ेडर िवटुिमन िडि��यटुर िवटुिमन �वाईलर ज�ता हेभी मेिशन �योग गन� नपाईने �यव�था छ । उपभो�ा सिमितसंग भएको स�झौताको बँुदा १ मा
स�झौतामा उ�ेख भएको �याद िभ� योजना स�प� ग�रस�नुपन�छ कुनै कारणवश योजना स�प� ह�न नसकेमा स�प� ह�न नस�नुको औिच�यको आधारमा
स�झौताको �याद थप गन� सिकने र �याद थप नगरेमा भु�ानी उपल�ध नगराउने �यव�था छ । २०७७।३।१५ मा स�प� गन� गरी स�झौता गरेकोमा काय�
स�पन नगरेको स�झौता अनुसार �याद थप नभएको र काया�लयले भौ नं १३-२०७७।५।१० मा अ��तम िवलको २१७७८९३। भु�ानी िदएको छ ।
स�झौताको अव�ध िभ� काम नगन� उपभो�ा सिमितलाई स�झौता र �च�लत कानून बमो�जम कारवाही नगरी तथा सडक कालोप�े ज�तो काम उपभो�ा
सिमितवाट गराई भु�ानी िदएको िनयम स�मत नदे�खएको �

२,१७७,८९३

५१.२ 13 २०७७-५-१० िवल भु�ानी - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसारको काय�को भु�ानी िददंा िवल िवजकमा उ�ेख ह�नुपन� कुरा
स�ब�धी �यव�था छ ।काया�लयले गतवष� �. १९,१४,२११।- बरावरको काम भएको भनी भु�ानी गरेको छ । लागत अनुमानको आईटम नं ४ मा रहेको
Drain work, plain cement concrete (1:2:4) for RCC wall को लागत अनुमानमा �ित घ. मी. १०,४९७।७२ रहेकोमा िवल भु�ानी गदा� .११,६५९।
३० को दर राखी ५१.६ घ. िम. को �. ६०,१६१९।८८ भु�ानी िदएको छ । लागत अनुमान र स�झौतामा उ�ेख भए भ�दा �. १,१६१।५८ बिढ दर रा�ख
५१.६ घमीको �. ५९,९३७।- बिढ भु�ानी गरेको रकम असूल ह�नुपन� �.

५९,९३७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ था� क�याणकारी सभा भौितक पूवा�धार 

साव�जिनक ख�रद िनमायवली, २०६४ को िनयम १०(३) मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� नेपाल सरकारबाट �वीकृत
नम�स तथा दररेट िनधा�रण सिमितले �वीकृत गरेको सामा�ी तथा �यालाको आधारमा तयार गनु�पद�छ । था� क�याणकारी सभा भौितक पूवा�धार मम�त तथा
रंगरोगन काय�को लागत � १४९९२३३ को लागत अनुमान तयार गदा� आब�यक कामको प�रमाणमा सामा�ी तथा �याला समावेश भैसकेकोमा लागत
अनुमानमा कामदारको लािग िपिपई सेट र औजेटी �ा��टस फर �यासनको राखी िपिपई सेट ३० को ३०००। का दरले � ९०००० हजार र औजेटी �ा��टस
फर �यासन ३०० जना � ८५०। का दरले � २५५०००। समेत � ३४५०००। भु�ानी िदएको छ । िनमा�ण काय�को लागत दरमै समावेश भै सकेको �याला
पुनः औजेटी �ा��टस फर �यासन र िपिपई सेट भनी भु�ानी भएको रकम असूल गनु�पन� �.

३४५,०००

५३ २१ बह�उ�े�यीय गृहमा िडप वो�रङ : 

बढी भु�ानी - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा िनमा�ण काय�को िबल िबजक भु�ानी गदा� �ािब�धक नापजाच गरी नापी िकताबम
उ�ेख भएको बा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी ग�रनु पन� उ�ेख गरेको छ ।बह�उ��यीय गृहमा खानेपानी तथा िडप वो�रङ काय�को लािग
२०७६।७७ मा � १० लाख िविनयोजन भई �. १९९८२३४।- लागत अनुमान रहेको र २०७७।२।४ स�झौता अनुसार काया�लयले � १० लाख उपभो�ा
सिमितको नगद योगदान �. ५२,६३२। - र जन�म �. ९,४५,६०२।- रहेकोमा र �ािवधक मू�या�न अनुसार �.१०,००,०००।- को मा� काम
भएकोमा२०७७।५।१४ को काय�पा�लकाको िनण�य अनुसार २०७६।७७ मा चेक काटेकोमा उपभो�ा सिमितले भु�ानी नलगेकोले पिहला बनाएको चेक र�
गरी भु�ानी िदने िनण�य गरेको छ । स�झौता अनुसार काया�लयले �यहोनु� पन� ५० �ितशतले ह�ने �. ५०००००।- र नगद सहभािगता �. ५२६३२।- समेत �.

५,५२,६३२।- मा� खच� ले�नु पन�मा � १००००००। लेखेकोले बढी भु�ानी िदएको �. ४,४७,३६८।- असूल ह�नुपन� �.

४४७,३६८

५४ िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�णः 
रो�का िनकासाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ४ मा सरकारी रकम �च गदा� खच�का वील,

भरपाई र खच� पु��ाई गन� �माण सिहतको लेखा रा�नु पन� �यव�था रहेको छ । तर काया�लयले देहाय अनुसारको िव�ालयह�लाई खच�का वील भरपाई बेगर
िनकासा िदई खच� लेखेको दे�खयो । लेखापरी�णको �ममा िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को २०७८।३।२० को प� अनुसार स�ब��धत िव�ालयको
खातामा त�काल िनकासा िदई स�प� ह�न बाँक� काम यथािश� स�प� गराउने प� अनुसार िव�ालयलाई िनकासा िदई रो�का राखेको दे�खयो । अतः
उ��खत खच�बाट भएको िव�ालय िनमा�ण काय�को काय� स�प� �ितवेदन र नािपको मू�या�न पेश गनु� पन� दे�खएको �

भौ न र िमित िव�ालयको नाम रकम

४१,७००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७३-२०७८।३।२४ मा िव हापुर, िवजौरी १८०००००

मा िव हनोक १८०००००

मा िव �झगनी १८०००००

बराह�े� मा िव बनगाउँ १८०००००

गोर� र�ननाथ , चौघेरा १८०००००

�ा िव भैसाही १८०००००

९३-२०७८।३।२५ मा िव सौिडयार ३६०००००

जनजागृित मा िव,लमड�वा ३६०००००

नवोदय आ िव, दि�ण अमराई १८०००००

मा िव रतनपुर ३६०००००

मा िव िभंगनी १८०००००

�ा िव वालम��दर ५००००००

प प नमूना मा िव भरतपुर १०००००००

�स� रतन नाथ मा िव १५०००००

ज�मा ४१७०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ मु�यम��ी �ािमण िवकास तथा रोजगार काय��मः

५५.१ मु�यम��ी �ामीण िवकास तथा रोजगार काय��म अ�तरगत काय��म स�चालनकालािग पँूजीगततफ�  � २८ लाख, चालुतफ�  � ४८ लाख ५० हजार र
�शासिनक स�चालनतप� � ३ लाख ५० हजारसमेत िविनयोजन � ८० लाख भएकोमा खच� � ७३ लाख ४९ हजार भएको दे�खएको छ । यसमा देहायका
�यहोराह� दे�खएका छन् ।
काय��म काया��वयन: काया�लयकालागी �वीकृत काय��म काया��वयन भएको ह�नु पद�छ । यो वष�को �वीकृत काय��म म�ये �ािमण पशु �वा��य काय�कता�
ता�लम िदन १९ जनालाई � ३ लाख सहयोग गन� र ह�तकला ता�लम तथा �यवसाय स�चालनमा १० जनालाई � १ लाख सहयोग गन� काय��म काया��वयन
भएको दे�खएन । अत �वीकृत बािष�क काय��म अनुसारका काय��मह� काया��वयन गन� ग�रनु पद�छ ।
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५५.२ ११७ २०७८-२-२३ अदवुा िवतरण काय��मः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०६४ को िनयम ३९ को उपिनयम ४ अनुसार सरकारी रकम खच� गदा�
खच�को िवल भरपाई तथा खच� �मािणत ह�ने �माणको आधारमा खच� ले�नु पन� �यव�था छ । काया�लयले काय��म अ�तरगत २० घर प�रवारलाई अदवुा
खेतीकालागी बीउ िवतरण गन� � ३ लाख ५० हजार िविनयोजन रहेकोमा � ३,४६,१२०/- खच� गरेको दे�खयो ।
क) अदवुा ख�रद र िवतरण खच�ः नगरपा�लकाका अथ� सिमित संयोजक तथा वडा न १ का अ�य� �ी राममणी पा�डे र काय��मका सहजकता� �ी िटका
बहादरु ब�नेतले संय�ु �पमा ख�रद गरेर काया�लयले सोधभना� भु�ानी गरेको खच�को बील भरपाई अनुसार नवीन ए�ोभेट से�टर तथा रासायिनक मलखाद
िवि� के��, कपुरकोटबाट २० �वी�टल (२००० के जी) अदवुाको बीउ � १५ हजारले � ३ लाखमा ख�रद ग�र वडा नं १८ का झगबहादरु बुढामगरसमेत १०
र वडा न १ का िदल बहादरु िव�समेत २१ जना २१ जना ग�र ३१ जना कृषकह�लाई �ित ५० ��व�टलका दरले १५५० के जी िवतरण गरेको दे�खयो । तर
ख�रद ग�रएको २ हजार केजी बीउ म�ये १५५० के जी मा� कृृषकह�लाई िवतरण गरेको दे�खएकोले ४५० के जी अदवुाको मू�य िनजह� �यबाट
दामाशाहीले असुल गनु� पन� दे�खएको �
ख) िवतरणको �कृयाः काया�लयले काय��म अ�तरगत िवतरण गरेको अदवुाको बीउको �भावकारी �योग भएको ह�नु पन� र बीउ िवतरण गदा� अनुदान�ाहीले
अदवुा लगाउने ज�गाको �े�फल, िनजको नाग�रकता तथा स�पक�  मोवाईल न�बरसमेत उ�ेख ग�र िवतरण ग�रएको ह�नु पद�छ । काय��ममा वडा न १ र १८
का ३१ जना कृषकह�लाई �ित कृषक ५० के जी का दरले अनुदान�ाही कृषकको नाम मा� उ�ेख गरेको ठाडो भरपाई गराई िवतरण गरेकोले स�ब��धत
अनुदान�ाहीले अदवुाको बीउ �ा� गरे नगरेको जानकारी �ा� गन� सिकएन । अतः यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।
ग) ख�रद काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ काय�लयले गन� ख�रद काय�मा िनवा�िचत पदा�धकारीह� संल� ह�न पाउने �यव�था दे�खएको छैन । तर
पा�लकाका अथ� सिमितका संयोजक तथा वडा न १ का वडा अ�य� �ी राममणी पा�डे काय��म अ�तरगत अदवुा िवतरण काय�कालागी २०७८।१।१२ दे�ख
ऐ १४ स�म स�यानको कपुरकोट �मण ग�र नवीन ए�ो भेट से�टर तथा रासायिनक मलखाद िवि� के��बाट अदवुा ख�रद ग�र उ� अव�धको दिैनक भ�ा �
३ हजार ६०० भु�ानी िदएको दे�खयो । अतः सरकारी ख�रदमा िनवा�िचत पदा�धकारी संल� ह�ने काय� िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

६७,५००

५५.३ ११७ २०७८-२-२३
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५५.४ बा�ा िवतरण काय��मः काय��म अ�तरगत बा� पालनको पकेट �े� िनमा�ण बा�ा पालन ता�लम खोर िनमा�ण र उ�त जातको बोका िवतरण काय��ममा ३०
घर प�रवारलाई अनुदान िवतरणकालागी � ११ लाख रहेकोमा ५८ वटा बा�ा र ५ वटा बोका � ११,८५,२२०/- मा ख�रद ग�र िवतरण गरेकोमा िन�न
�यहोराह� दे�खएका छन् । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।
क) ख�रद भ�दा बढी िवतरणः गो भौ न ११९-२०७८।३।४ / 128 र १२९-2078.3.15 तथा १३३-२०७८।३।२१ बाट लेकाली �यवसायीक बा�ापालन
तगा दान उ�ोग, �यूठानबाट ख�र�स जातका ४० वटा बा�ा � ९,८८०/- का दरले � ७,९०,४००/- ख�रद ग�र वडा न १३ का १० र वडा न १९ का ११
गरी २१ जना बा�ापालक कृषकह�लाई �ित कृषक २/ गोटाका दरले ४२ वटा बा�ा र वषा� बा�ापालन तथा कृिष फाम�बाट वयर�स ४ वटा १४२ के जी
तौलको बोका �ित केजी � १,४००/- ले � १,९८,८००/- र एउटा पचह�र �ितशत वयर बोका � ४६,६२०/- ग�र बोका � २,४५,४२०/- समेत
१०,३५,८२०/-मा ख�रद ग�र समुहलाई िवतरण गरेको दे�खयो । बा�ा ख�रद गदा� बा�ाको तौल अनुसार ख�रद गनु� पन�मा तौल उ�ेख नगरी �ित गोटाका
आधारमा ख�रद गरेको र ख�रद गरेको सं�या भ�दा २ वटा बढी बा� िवतरण गनु�को कारण �प� छैन ।
ख) माउ बा�ाः गो भौ न १३४-२०७८।३।२१ र १४१-२०७८।३।२४ बाट सरजु वा�ा फाम� र बागे�वरी बा�ा फाम�बाट ९/९वटा माउ बा�ा � ८३०० का
दरले � १४९,४००/- मा ख�रद ग�र िविभ� ६ जना बा�ापालक कृषकलाई ३/३ वटाका दरले १८ वटा बा�ा िवतरण गरेको दे�खयो । बा�ा ख�रद गदा�
बा�ाको तौल अनुसार ख�रद गनु� पन�मा तौल उ�ेख नगरी �ित गोटाका आधारमा ख�रद गरेको र कुनै कृषकलाई २ र कुनैलाई ३ वटाका दरले िवतरण
ग�रनुको कारण खुलाएको दे�खएन ।
ग) िबमाको �ागः कृषकह�लाई िवतरण गदा� कृषकह�को नाग�रकता न�वर, िनजले पाएको बा�ा वा बोकाको िवमा �ाग, �प� ठेगाना र स�पक�  मोवाईल
न�वरसमेत उ�ेख ग�र िवतरण ग�रएको ह�नु पद�छ । काया�लयले िवतरण गरेको भरपाईह�मा अनुदान�ाहीको नाग�रकता, बीिमत बा�ाको �ाग तथा स�पक�
मोबाइल न�वर उ�ेख नगरी सोझो भरपाईको आधारमा िवतरण गरेकोले िवतरीत बा�खबाट अनुदान�ाहीले �ा� गरेको यथाथ�ता र उपल��धको िवषयमा
यिकन गन� सिकएन । अतः वा�ा िवतरण गदा� उ�े�खत िववरणह�को आधारमा िवतरण ग�र अनुदानलाई �भावकारी बनाइनु पद�छ ।
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५५.५ �लाि�क टनेल बंगुर पाठा िवतरणः काय��म अ�तरगत िवतरण ग�रने अनुदान सामाि� स�मब��धत कृषकले �ा� गरेको ह�नु पद�छ । काया�लयले गो भौ न
१२२-२०७८।३।१४ बाट रा�ी ए�ो, घोराहीबाट ( ६/१२ ) साईजका ६३ थान �लाि�क टनेल � ४७९४९९ मा र गो भौ न १३९-२०७८।३।२४ तु�सी
कृिष तथा पशुपंि� पालन फाम�बाट १५ वटा बंगुरका पाठापाठी � ७५००० मा ख�रद ग�र िवतरण गरेको दे�खयो । यसमा िन�न �यहोराह� रहेका छन् ।
क) काया�लयले ख�रद गरेका टनेलह� म�ये वडा न १,२,६,१७ र १८ का �ी अ��बका डाँगीसमेत २१ जना, �ी शिशराम चौधरीसमेत ८ जना, �ी किवराम
चौधरीसमेत १० जना र �ी भरतलाल चौधरीसमेत २६ जना ग�र ६५ जना कृषकह�लाई िवतरण गरेको दे�खयो । काया�लयले ख�रद ६३ थान ख�रद ग�र ६५
थान िवतरण गरेकोले २ थान बिढ िवतरण गरेको कारण �प� गरेको छैन ।
ख) काया�लयले १५ वटा वंगुरका पाठापाठी ख�रद ग�र िवतरण गरेको भरपाई अनुसार �ी सुिम�ा चौधरी र �ी सुरेस चौधरी दईुजनालाई ५/५ वटाका दरले
१० वटा, �ी �सनेस नेपाली, �ी कमल वहादरु घित�मगर र च�� �काश ३ जनाकालागी ५ वटा ग�र १५ वटा िवतरण गरेको दे�खयो । काया�लयले ३
जनाकालागी ५ वटा र २ जनालाई ५/५ वटाका दरले िवतरण गरेकोले समान िवतरण नह�नुको आधार दे�खएन ।
ग) काया�लयले बंगुर पाठा र टनेल �ा� गन� अनुदान�ाहीको नाग�रकता न�बर र स�पक�  मोबाइल न�बर उ�ेखै नग�र िवतरण गरेकोले अनुदान िवतरणमा
अनुदानको सामा�य �स�ा�त र आ�त�रक िनय��ण कायम भएको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

५६ �थानीय तह माफ� त स�चा�लत कोिभड िवशेष कृिष काय��म काया��वयन 

कोिभड िवशेष कृिष काय��म: 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 � २० लाख िविनयोजन भइ � १५
लाख ४६ हजार, िवदेशबाट फिक� एका यवुाह�लाई उ�पादन सामा�ीमा अनुदान � १७ लाख िविनयोजन भइ � १२ लाख ३२ हजार र साना कृिष औजार
तथा य�� उपकरणमा अनुदानतफ�  िविनयोजन �१७ लाख ५० हजर िविनयोजन भई � १५ लाख ७९ हजारसमेत कुल िविनयोजन � ५४ लाख ५० हजार
भएकोमा खच� � ४३ लाख ५७ हजार खच� गरेकोमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।
क) 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 � ४३ लाख

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np68 of 80

५७ हजार 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 ।

ख) अनुदान�ाहीसंगको स�झौता काया��वयनः काया�लयले अनुदान�ाहीसंग गरेको स�झौताका शत�ह�को काया��वयन पूण�तः काया��वयन भएको ह�नु पद�छ ।
अनुदान�ाहीसंगको स�झौताको दफा ७ मा अनुदान�ाहीले िनयिमत �पमा �गित िववरण लागयत त�यां�ह� उपल�ध गराउनु पन� �यव�था रहेको छ । तर
अनुदान�ाहीह�ले �यस अनुसार त�या� तथा �गित िववरणह� पेश गन� गरेको दे�खएन र काया�लयलेसमेत �यस अुनसार माग गन� गरेको दे�खएन । यसमा
सुधार ग�रनु पद�छ ।
ग) �गित िववरणः �थानीय तह माफ� त स�चालन ह�ने कोिभड िवशेष कृिष काय��म काया��वयन काय�िव�ध, २०७७ को दफा ६ को उपदफा २ र ३ अनुसार
�थानीय तहह�ले काय��मको चौमा�सक तथा वािष�क �गित �ितवेदन तयार ग�र स�ब��धत �ज� ��थत कृिष �ान के�� वा एिककृत कृिष तथा पशुपंिछ
िवकास काया�लय माफ� त म��ालयमा पठाउने �यव�था रहेकोमा �यस अुनसार पठाउने गरेको दे�खएन । यसम सुधार ग�रनु पद�छ ।
घ) 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 �थानीय तह र अनुदान�ाहीले
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 ।

५७ सुरि�त नाग�रक आवाश काय��मः 
काय��म 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 काया��वयन काय�िव�ध २०७५ जा�र गरेको छ । यस पा�लकाले यो वष� काय��म काय��वयनकालागी �ितप�रवार पिहलो िक�ता
�व�प � ३० हजारका दरले ३१९ घरधुरीलाई � ९५ लाख ७० हजार खच� लेखेकोमा देहायको �यहोराह� दे�खएका छन् ।
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क) सुिवधा नपाउने: काय�िव�धको दफा २१ मा नेपाल सरकारबाट भूक�प पून िनमा�ण, �कोप �यव�थापन वा य�तै अ�य काय��मबाट लाभा��वत
लाभ�ाहीलाई यो अनुदान उपल�ध गराईने छैन भ�े �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� िवषय यिकन गरेको दे�खएन ।

ख) िक�ता भु�ानी: काय�िव�धको दफा ५ को उपदफा ४, ७ र ८ अनुसार स�झौता भएपिछ पिहलो िक�ता वापत 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 लाभ�ाहीलाई आ�थ�क वष�को अ�तमा पिहलो िक�ता �व�प � ३० हजारका
दरले अनुदान भु�ानी िदएको र त�प�चात दो�ो तथा अ��तम िक�ता निदएकोले उ� रकम अ�य� खच� भई लि�त काय��माम उपयोग नह�न स�ने जो�खम
दे�खयो । अत काय�िव�ध अनुसार लि�त वष� अव�धमा नै घर िनमा�ण ह�ने गरी िनधा��रत िक�तामा लाभ�ाहीलाई अनुदान िदनु पन� दे�ख�छ ।

ग) अनुदान िदने समय; पा�लकाले अनुदान�ाहीलाई घर िनमा�णकालागी अनुदान उपल�ध गराउँदा घर िनमा�ण गन� मौसमसमेतको आधारमा अनुदान िक�ता
उपल�ध गराएको ह�नु पद�छ । पा�लकाले अनुदान�ाहीलाई सामा�यत घर नबनाईने खेतीपाती लगाइने वषा�यामको समय जे� र आषाढमा पिहलो िक�तामा
िनकासा गदा� लाभ�ाहीले घर नै नबनाइ अ�य �योजनमा खच� ह�ने जो�खम रहने भएकोले यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

घ) 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 �ािवधक �ितवेदन संल� गरी काय� �गितसमेतको आधार
न�लई एउटै िक�तामा अनुदान भु�ानी िदएको दे�खयो । अत काय�िव�धको अनुशरण गरी अनुदानको उपयोगलाई �भावकारी बनाइनु पद�छ ।
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५८ रा�� पित शैि�क सुधार काय��मः 
साव�जिनक शैि�क सं�थाह�को शैि�क गुण�तर अिभबृि�कालागी पूवा�धार िवकास र पुनस रचना गन�, अ�ययनरत िव�ाथ�ह�को �सकाई�तरकासाथै सम�
गुण�तर अिभबृि� सुिन��चत गन�, छा�वृ�� तथा िश�ण साम�ी उपल�ध गराउन, �योगशाला र खेल सामा�ी �यव�था ग�र साव�जिनक शैि�क �े�को
सुधारमा योगदान पुया�ई गुण�तरीय िश�ा सुिन��चत गद� साव�जिनक िश�ालाई आकष�णको के�� बनाउने उ�े�यले रा�� पित शैि�क सुधार काय��म
काया��वयनमा रहेको छ । काय��म अ�तरगत यो वष� िविनयोजन � २ करोड १४ लाख ५० हजार भएकोमा िनकासा बमो�जम खच� भएको दे�खयो । यसमा
देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।
क) �ितवेदन: रा�� पित शैि�क सुधार काय��म काया��वयन काय�िव�ध, २०७६ को दफा १३ (१)अनुसार �थानीय तहले काय��म काया��वयनको िव�ीय एवम्
भौितक �गित िववरण �तेक चौमा�सकमा अिनवाय� तयार गनु�पन� �यव�था रहेको छ । तर �यस अनुसार �ितवेदनह� तयार गरक� दे�खएन । काया�लयले
काय��मको बजेट आ�थ�क वष�को अ�त िनकासा �ा� भई आषाढ मिहनामा िनकासा िदएकोले �ितवेदन तयार नभएको जानकारी िदएको छ । अत: काय��म
काया��वयनकालागी आ�थ�क वष�को आर�भमा नै िनकासा िदने �यव�थामा सुधार ग�रनु पद�छ ।
ख सामा�जक परी�ण; काय�िव�धको दफा १४ मा काय��म बमो�जम काव�य स�प� भएपिछ िव�ालयले अिनवाय� �पमा सामा�जक परी�ण गरी सोको �ितवेदन
�थानीय तहमा पठाउनु पन� �यव�था रहेकोमा सामा�जक परी�ण गराउने गरेको दे�खएन । �थानीय तहलेसमेत माग गरेको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ
।
ग) काय�स�प� र वािष�क �ितवेदन काय�िव�धको दफा १३(३) अनुसार काय��म काया��वयन गन� िनकाय र साव�जिनक शैि�क सं�थाले के��बाट जारी
काय��म काया��वयन पु��तकामा तोिकएको ढाँचामा काय� स�प� �ितवेदन र बािष�क �ितवेदन तयार ग�र स�ब��धत �थानीय तह तथा इकाइ माफ� त म��ालय
र के��मा पठाउनु पन� �यव�था रहेकोमा काय�स�प� �ितवेदन र बािष�क �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । �थानीय तहलेसमेत यसको अनुगमन गरेको दे�खएन
। अत: साव�जिनक शैि�क सं�थाह�लाई िदएको काय��म िनधा��रत समयमा स�प� गराइनु पद�छ ।
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५९ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा
सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा भवन
मम�त, बाटो मम�त तथा सो�लङ वाल िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ३२६ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.८१,९७,८९९।
�याला भु�ानी गरेको छ । लि�त वग�लाई औषतमा ५३.१३ िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच�
लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

६० �कोप �यव�थापन

६०.१ िवल भरपाई :- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा नं. ५१ अनुसार �ज�मेवार �यि�ले ऐन बमो�जमको �रत पुर् याई लेखा
अ�ाव�धक �पमा रा�नुपन� �यव�था छ । गो.भौ.नं. ३-२०७७।५।१७ काया�लयले कोिभड सं�िमतको लािग खाना खाजा सिहतको आवास �यव�था गन� दाङ
फन �याली �ा.लीसँग स�झौता भई खाना र खाजा खच� तथा भाडा बापत �.२१,८७,१८६ भु�ानी गरेको छ। भु�ानी मागको लािग उ� सं�थाले पेश गरेको
खाना खाजा िवल र कुपन सं�या िभडान गदा� िन�नानुसार �.१३१७४३।को बढी भु�ानी खच� लेखेकोले खाना कुपन भ�दा बढी भु�ानी भएको रकम असुल
ह�नुपन� �.

िववरण िवल अनुसारको प�रमाण कुपन अनुसारको प�रमाण फरक दर ज�मा

सादा खाना १७५४ १५०२ २५२ ३६७ ९२४८४

ना�ता २०९३ १९२४ १६९ ११३ १९०९७

मासु खाना ३२४ २९० ३४ ५९३ २०१६२

१३१,७४३
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६०.२ अस�ब�धीत खच� – िवपद ्�यव�थापनको लािग �थापना भएको कोषवाट भएको खच� िवपत् �यव�थापन र रोकथाम �योजनमा मा� खच� गनु�पन�मा काया�लयले
िविभ� भौचरबाट �. २२,५५,५०९।– खच� लेखेको उिचत नदे�खएको �.

गो.भौ.नं. िमित कामको िववरण रकम

२९-२०७७।८।१८ वडा नं.१ को वडा काया�लय पखा�ल िनमा�ण तथा मम�त १९४३००

४८-२०७७।११।१९ सरय ुरा�ी �ा.िव िफ�डको पिहरो उ.स ६१०४६२

६३-२०७८।३।१५ वडा नं.११ रमेश बहादरु बुढाथोक�को घरनेर प�ेखोलामा वाल िनमा�ण काय� उ.स २९१४५०

७१-२०७८।३।२३ हापुर िवजौरी डाँडा ह�द ैरतनपुर स�यान क�भट� मम�त काय� उ.स १४६६०६

७८-२०७८।३।२६ सौरी जनजागृित टोल देखी नावी नगर जानेबाटो मम�त उ.स २४१८८७

८०-२०७८।३।२७ लखनपाक�  र गुल�रया पाक� मा ह�रयाली �व��न उ.स २९१३९०

९३-२०७८।३।१९ गंगा मा.िव रामपुर दाङ.को शौचालय मम�त २४२५००

९४-२०७८।३।३० राजपुर पशा� त�ो दामोदर बाटो मम�त २३६९१४

२,२५५,५०९

६१ �थानीय पूवा�धार साझेदारी िबकास काय��म
�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (स�ालन काय�िव�ध) िनयमावली, २०७७ बमो�जम काया��वयन ह�न े�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मको लािग यस �थानीय तहलाई २१
प�रयोजना स�ालन गन� �. ,७८,०४,०००।- बजेट �ा� भएकोमा �. २,७२,७८,७२१।- खच�  भई ९८.११ �ितशत िब��य �गित �ा� भएको दे�ख�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�न
अनुसार छन् ।

६१.१ लागत सहभािगता रकम - �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (स�ालन काय�िव�ध) िनयमावली, २०७७ को िनयम ११ मा काय��म अ�तग�त �ा� १,०९७,२९३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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रकममा �थानीय तह र उपभो�ा सिमितको लागत साझेदारी गनु�पन� र योजनाको कूल लागत अनुमान तयार गदा� सव ैरकम समावेश गरी लागत अनुमान तयार
गनु�पन� �यव�था छ । िन�नानुसारको योजनाह� काया��वनय भएकोमा उपमहानगरपा�लकाको तफ� वाट लागत सहभािगता समावेश नभएको र उपभो�ा
सिमितवाट �ा� नगद उपमहानगरपा�लकाको कोषमा ज�मा गरेकोमा खच� नगरी मौ�दात राखेको छ । अनुदान रकमको मा� लागत अनुमान तयार गरी सोही
वरावर खच� गरेको र उपभो�ाको नगद रकम खच� नगरी कोषमा रा�न िम�ने नदे�ख दा नगरपा�लकाको आ�दानी खातामा दा�खला गनु�पन� �.

योजनाको नाम िविनयोजन लागत अनुमान उपभो�ा सिमतको नगद
सहभािगता

स�प� काम भु�ानी रकम

रामपुर का�लमाटी �संचाई ९९३००० ९९३००० ४९६५० ९९३०१२ ९९२९९९

मातृभूमी टोल रतनपुर सडक कलोप�े १४८९५०० १४४७०४९ ७४४७५ १४९०२४१ १४८६९२२

शा��तटोल �ललामणीको घर न�जक प�क� नाला १४८९५०० १४८९५०० ७४४७५ १४९२०७६ १४९२०७६

शा��तनगर टोल िव प�क� नाला १४८९५०० १४८९५०० ७४४७५ १४८९८०० १४८९५००

िवजयच�द चोक दे�ख देिवडाँडा बाटो ९९३००० ९९३००० ४९६५० ९९४७६० ९९४७६०

धारापानी सडकख�ड बबई नदी प��क पुल १४८९५०० १४८९५०० ७४४७५ १४८९९०७ १४८९५००

जनशि� टोल मानवहादरु बुढको घर दे�ख भ�
बहादरुको घर स�म सडक

९९३००० ९९३००० ५२६६४ ९९३०९२ ९९५६१३

शंखेिपपल टोल निद कटान िनय��ण ९९३००० ९९३००० ४९६५० ९९१९२९ ९९१९८२

रमना बस�तपुर दे�ख रमना �ित�ालय गुज� सडक १४८९५०० १४८९५०० ७५००० १४९०९६७ १४९७०२४

भैसाकुमा� िपपल चौतारा सडक ९९३००० ९९३००० ४९६५० १००३२३३ ९९२९९९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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तोस कोईलाखानी �ीचौर सडक १४८९५०० १४८९५०० ७५००० १४९५७२६ १४९००२४

�ीधरा मलवार सडक १४८९५०० १४८९५०० ७५००० १२०३३७९ १२१८२१०

वालिवकास मा िव भवन िनमा�ण १४८९५०० १४८९५०० ० १४८९६०३ १४८९५००

�गितटोल बाह�नडाँडा �ाम �ल�ट १४८९५०० १४८९५०० ७४४७५ १३६९५७८ १३७५५७३

गोदावरी टोल दे�ख ढोरेनी सडक �तर�ोित १४८९५०० १४८९५०० ७४४७५ १४०११२३ १४०५५४२

बराह�े� मािव भवन १४८९५०० १४८९५०० ० १४३६८१९ १४३६८१८

बचाहमा शिहद �मृती सामुदाियक भवन ९९३००० ९९३००० ४९६५० ९९२४१० ९९२४३९

�ा िव मकुनडाँडा भवन िनमा�ण १४८९५०० १४८९५०० ० १५००९३१ १४८९५००

िढकपुर ख�यानदे�ख ब�दीपुर जो�ने सडक १४८९५०० १४८९५०० ७४४७५ १४७३५५८ १४७५८९१

ठा�रगाउँ �ाम �ल�ट �संचाई ९९३००० ९९३००० ५०००० ९९१९४७ ९९२३४९

मा िव सौिडयारको पखा�ल िनमा�ण १४८९५०० १४८९५०० ० १४९०६६१ १४८९५००

ज�मा २७८०४००० २७७६१५४९ १०९७२३९ २७२७४७५२ २७२७८७२१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१.२ िनयमावलीको पालना - �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (स�ालन काय�िव�ध) िनयमावली, २०७७ को िनयम १० (६) मा उपल�ध ह�ने कुल
रकमवाट �यूनतम १० लाख �पैयाँ लागत अनुमान भएका योजना छनौट गरी काया��वयन गनु� पन� �यव�था छ । यस पा�लकामा २१ योजना काया��वयन
भएका म�ये ७ योजनामा � १० लाख बजेट िविनयोजन भएकोमा �जससले पाउने �शासिनक खच� कटाई �ा� भएको � ९९३०००। रकमबाट सोही
बरावरको लागत अनुमान तयार गरी काया��वयन गरेकोले कारण िनयमावलीको पालना भएको दे�खएन ।

६१.३ क�टे�जे�सी खच� - �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (स�ालन काय�िव�ध) िनयमावली, २०७७ को िनयम १८ मा आयोजना छनौट गन� �ितवेदन
गन� तथा काय��मलाई �भावकारी �पमा काया��वयन गन� �शासिनक खच�को �पमा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयले २ िक�तामा सोझै �ज�ा सम�वय
सिमितलाई पठाउने �यव�था गरेको र क�टे�जे�सी स�ब�धमा कुनै �यव�था गरेको छैन । काया�लयले काय��म अ�तग�त संचा�लत योजनाह�को लागत
अनुमान तयार गदा� ३ �ितशत क�टे�जे�सीको �यव�था गरेकोमा सव ैयोजनाको अनुगमन तथा मू�याँकन �वग��ारी �रसच� ए�ड इ��जिनय�रङ �ा�लले गरेको
भनी � ७८६२३९। भु�ानी िदएको छ । सव ैयोजना उपभो�ा सिमित माफ� त गरेको र पेश भएका कागजातह�को िव�लेषण गदा� लागत अनुमान नापी िकताव
तथा �ािव�धक मू�याँकन गरेको र अनुमगन तथा मु�याँकनको लािग �ज�ा सम�वय सिमितले रकम �ा� गरेको अव�थामा अनुमगन तथा मु�याँकन तथा
�ितवेदन परामश�दाताले गरेको भनी भु�ानी िदन िम�ने नदे�खएको �

योजनाको नाम िविनयोजन लागत अनुमान उपभो�ा सिमतको
नगद सहभािगता

स�प� काम भु�ानी रकम खच� गरेको
क�टे�जे�सी

रामपुर का�लमाटी �संचाई ९९३००० ९९३००० ४९६५० ९९३०१२ ९९२९९९ २८३००

मातृभूमी टोल रतनपुर सडक कलोप�े १४८९५०० १४४७०४९ ७४४७५ १४९०२४१ १४८६९२२ ४२४५०

शा��तटोल �ललामणीको घर न�जक प�क�
नाला

१४८९५०० १४८९५०० ७४४७५ १४९२०७६ १४९२०७६ ४२४५०

शा��तनगर टोल िव प�क� नाला १४८९५०० १४८९५०० ७४४७५ १४८९८०० १४८९५०० ४२४५०

िवजयच�द चोक दे�ख देिवडाँडा बाटो ९९३००० ९९३००० ४९६५० ९९४७६० ९९४७६० २८३००

७८६,२३९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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धारापानी सडकख�ड बबई नदी प��क पुल १४८९५०० १४८९५०० ७४४७५ १४८९९०७ १४८९५०० ४४६८५

जनशि� टोल मानवहादरु बुढको घर दे�ख
भ� बहादरुको घर स�म सडक

९९३००० ९९३००० ५२६६४ ९९३०९२ ९९५६१३ २८३००

शंखेिपपल टोल निद कटान िनय��ण ९९३००० ९९३००० ४९६५० ९९१९२९ ९९१९८२ २८३००

रमना बस�तपुर दे�ख रमना �ित�ालय गुज�
सडक

१४८९५०० १४८९५०० ७५००० १४९०९६७ १४९७०२४ ४२४५०

भैसाकुमा� िपपल चौतारा सडक ९९३००० ९९३००० ४९६५० १००३२३३ ९९२९९९ २८३००

तोस कोईलाखानी �ीचौर सडक १४८९५०० १४८९५०० ७५००० १४९५७२६ १४९००२४ ४२४५०

�ीधरा मलवार सडक १४८९५०० १४८९५०० ७५००० १२०३३७९ १२१८२१० ३४२९६

वालिवकास मा िव भवन िनमा�ण १४८९५०० १४८९५०० ० १४८९६०३ १४८९५०० ४४६८५

�गितटोल बाह�नडाँडा �ाम �ल�ट १४८९५०० १४८९५०० ७४४७५ १३६९५७८ १३७५५७३ ३९०३२

गोदावरी टोल दे�ख ढोरेनी सडक �तर�ोित १४८९५०० १४८९५०० ७४४७५ १४०११२३ १४०५५४२ ३९९३२

बराह�े� मािव भवन १४८९५०० १४८९५०० ० १४३६८१९ १४३६८१८ ४३१०४

बचाहमा शिहद �मृती सामुदाियक भवन ९९३००० ९९३००० ४९६५० ९९२४१० ९९२४३९ २८२८३

�ा िव मकुनडाँडा भवन िनमा�ण १४८९५०० १४८९५०० ० १५००९३१ १४८९५०० ४४६८५

िढकपुर ख�यानदे�ख ब�दीपुर जो�ने
सडक

१४८९५०० १४८९५०० ७४४७५ १४७३५५८ १४७५८९१ ४०८३२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ठा�रगाउँ �ाम �ल�ट �संचाई ९९३००० ९९३००० ५०००० ९९१९४७ ९९२३४९ २८२७०

मा िव सौिडयारको पखा�ल िनमा�ण १४८९५०० १४८९५०० ० १४९०६६१ १४८९५०० ४४६८५

ज�मा २७८०४००० २७७६१५४९ १०९७२३९ २७२७४७५२ २७२७८७२१ ७८६२३९

६२ अनुगमन र स�परी�ण
क)अनुगमन तथा स�परी�ण – �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ)

मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लेखापरी�णको �ममा स�परी�ण भई गत बष�स�मको
बाँक� बे�जु िन�नानुसार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बे�जू
(A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B

३३५९०८ २४९०५ ३११००३
ख) स�परी�ण :- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ४० बमो�जम काया�लयबाट आ�थ�क बष� िविभ�मा कायम बे�जु म�ये
�.२,४९,०५,३९०।- बे�जु फ�यौट गरी लगत क�ाको लािग पेश भएकोमा �.२,४९,०५,३९०।- को लगत क�ा गन� मना�सव दे�खएको छ ।

आ�थ�क बष� दफा नं. बे�जुको िववरण अनुरोध रकम संपरी�ण रकम

२०७६।७७ ५८ िन�न कम�चारीह�को बढी �ेड भु�ानी रकम असुल
भई फ�य�ट

५२४९४ ५२४९४

कम�चारीको नाम रकम

शेरबहादरु िव� १७४९८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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नारायण �साद पौडेल १७४९८

�जवराज पौडेल १७४९८

ज�मा ५२४९४

२०७६।७७ १४ कम�चारी क�याणकोबाट िमित २०७८।५।२० मा
�थानीय स��तकोषमा रकम िफता� गरेको �माणको
आधारमा फ�य�ट

१७७५०००० १७७५००००

२०७६।७७ ४१ काउले देखी ठाँटी गाँउ स�मको सडक िनमा�ण
उ.सलाई बढी भु�ानी रकम बे�जु दा�खला भई
फ�य�ट

२६१७५ २६१७५

२०७६।७७ ४० आशाराम चौधरीको घर देखी िदपक कुमारको घर
स�मको सडक कालोप�ेको िमित २०७७।३।२९ को
�माणीत नािप िकताबको आधारमा फ�य�ट

२०००००० २००००००

२०७५।७६ १५.१ िन�न फम�ह�ले मू.अ.करबापत दा�खला गनु�पन� रकम
�थानीय स��तकोमा दा�खला गरेकोले स�परी�णबाट
बे�जु कायम गन� गरी फ�य�ट

१४७४७२ १४७४७२

फम�को नाम मू.अ.कर रकम

पशुपित छापाखाना ९४५९१

�ज.सी स�लायस� ५२८८१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा १४७४७२

२०७५।७६ १३.१ िन�न कम�चारीह�को िनयम िवपत�रतको भ�ा रकम
असुल भई फ�य�ट

१६०७७४ १६०७७४

कम�चारीको नाम रकम

�खमान�द के.सी ५१२२४

िहरालाल चौधरी ७४०५०

गु� �साद िव.सी ३५५००

ज�मा १६०७७४

२०७४।७५ १४ मा�सक पा�र�िमक पाउने पदा�धकारी तथा
सद�यह�ले िनयम िवप�रत भु�ानी �लएको ८३
जनाको रकम �थानीय स��तको दा�खला भई
फ�य�ट

३९७१६०० ३९७१६००

२०७४।७५ १५ पदा�धकारी तथा
कम�चारीह�को नपाउने
अनुगमन भ�ा बापत २३
जनाको असुल भई
फ�य�ट

७९६८७५ ७९६८७५

ज�मा २४९०५३९० २४९०५३९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ग) अ�ाव�धक वे�जु - यस पा�लकाको २०७६।७७ स�मको फ�यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहाय अनुसार रहेको छ

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)

३३५९०८ २४९०५ १४७

१ काया�लयले मू.अ.कर बापतको रकम संिघय स��तकोषमा दा�खला गनु�पन�मा �थानीय स��तकोष दा�खला गरेकोले सो रकम संिघय संिचतकोष िफता�
गनु�पन� �.

फम�को नाम रकम

पशुपित छापाखाना ९४५९१

�ज.सी स�लायस� ५२८८१

ज�मा १४७४७२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


