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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 ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खिा गरेको, खररद काननु र्वपरीि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिा गरेको, बिि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

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

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

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु 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. 165 तमतिाः २०७९।३।२३ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

श्री प्रमखु ज्रू्, 

बबई गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
दाङ। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले बबई गाउँपातलकाको 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.  बबई गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन। 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. ४ करोड १७ लाख ५५ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् असलु गनुापने रू. ३९ लाख ७२ हजार, प्रमाण 
कागजाि पेस गनुापने रू. १ करोड २८ लाख ३  हजार, तनर्तमि गनुापने रू.१ करोड ८० लाख ३६ हजार र पेश्की रू. ६९ लाख ४४ 
हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा ४ करोड ५८ लाख ९१ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट 
एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बरेुजू ८ करोड ७६ लाख ४६ हजार रहेको छ । पातलकाको बरेुजू 
वगीकरण र अद्यावतधक बरेुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. लमही नगरपातलकाको 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



 
 

बबई गाउँपातलका 
बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  
(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

९४ ३४ ४१७५५ ० ० ० ९४ ३४ ४१७५५ ३९७२ १८०३६ १२८०३ ० ० ३०८३९ ६९४४ 

                                      
 

 

 

 

 

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 ४७०७१ ० ११८० ४५८९१ ० ४१७५५ ८७६४६ 

 



https://nams.oag.gov.np1 of 66

आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बब◌�इ गाउँपा�लका, दाङ , बबई गाउँपा�लका , दाङ

काया�लय �मुख Bhisma Kumar Malla २०७५-१२-१३ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Khim Lal Oli २०७७-१-१

बे�जु रकम ४१,७५५,४८८

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ५,९०,८७,४६८.६६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३२,४५,३३,००० चालु खच� २६,६२,५१,४०३

�देश सरकारबाट अनुदान ४,११,३२,००० पँूजीगत खच� १६,८९,९०,२८७

राज�व बाँडफाँट ७,८०,२८,६८९.९७ िव�ीय/अ�य �यव�था ७,४४,१३,२००.३१

आ�त�रक आय १,५०,८३,०३७.०९

अ�य आय ४,१७,००,१०४.७६

कुल आय ५०,०४,७६,८३१.८२ कुल खच� ५०,९६,५४,८९०.३१

बाँक� मौ�दात ४,९९,०९,४१०.१७

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित



https://nams.oag.gov.np2 of 66

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन�
उ�े�यले यस बबई गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा
जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� बबई गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त ७ वडा, ३८ सभा
सद�य, २५७.४७ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा २७४६९ जनसं�या रहेको छ ।

लेखापरी�णले औ�याए प�चात पा�र�मकर आयकर, अि�म आयकर, पा�पु�तक िनकासा, �ेड रकम र आ�त�रक आय बापतको �् ४३७१४२। असुल भई दा�खला भएको छ।

२ िव�ीय �यव�था
शु� स�टवेयरबाट जारी भएको भु�ानी र �ाि�को िववरण यस �कार छ।
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�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ५२,४६,१०,९७८ ४६,१२,४२,२४७.०६ ४६,१२,४२,२४७.०६ ४९,५३,०८,२०२.०२ ४९,५३,०८,२०२.०२

क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

५०,०५,२५,३६० ४३,१८,५६,२२७.०६ ० ४३,१८,५६,२२७.०६ ३९,१८,७२,३५४.०२ ० ३९,१८,७२,३५४.०२

११००० कर ११ ९,३१,०४,३६० ८,६२,९३,९८३.८६ ० ८,६२,९३,९८३.८६ ६,४३,१२,३९३.४७ ० ६,४३,१२,३९३.४७

१३०००
अनुदान

३७,९३,७१,००० ३३,८७,४४,५०० ० ३३,८७,४४,५०० ३१,३६,३८,५०० ० ३१,३६,३८,५००

संघीय
सरकार

१२ ३२,८२,३९,००० २९,८९,३३,००० ० २९,८९,३३,००० २४,९३,०९,९३० ० २४,९३,०९,९३०

�देश सरकार १२ ५,११,३२,००० ३,९८,११,५०० ० ३,९८,११,५०० ३,४१,९२,००० ० ३,४१,९२,०००

अ�त�रक
�ोत

१२ ० ० ० ० ३,०१,३६,५७० ० ३,०१,३६,५७०

१४०००
अ�य राज�व

२,८०,५०,००० ६८,१७,७४३.२० ० ६८,१७,७४३.२० १,३९,२१,४६०.५५ ० १,३९,२१,४६०.५५

ख. अ�य
�ाि�

२,४०,८५,६१८ २,९३,८६,०२० २,९३,८६,०२० १०,३४,३५,८४८ १०,३४,३५,८४८
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िवतरण गन�
बाक� राज�व

० ० ० ० ४५,२१,१२५ ० ४५,२१,१२५

कोषह� २,४०,८५,६१८ २,५२,७६,७८१ ० २,५२,७६,७८१ ८९,७६,८९४ ० ८९,७६,८९४

धरौटी ० ४१,०९,२३९ ० ४१,०९,२३९ ४४,८१,६५३ ० ४४,८१,६५३

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ८,५४,५६,१७६ ० ८,५४,५६,१७६

भु�ानी
(ग+घ)

५७,३६,६१,९७८ ४५,४१,१८,७९५ ४५,४१,१८,७९५ ४३,५०,५६,०५७.७५ १८,००० ४३,५०,७४,०५७.७५

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

५४,९५,७६,३६० ४३,५२,४१,६९० ४३,५२,४१,६९० ३३,९५,८७,१९०.३० १८,००० ३३,९६,०५,१९०.३०

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ १४,२९,१७,३६१ १३,६३,६८,०७६ ० १३,६३,६८,०७६ ४,३९,९२,०२७.६७ ० ४,३९,९२,०२७.६७

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१८ १४,७४,९९,१२२ १०,६२,१६,८९८ ० १०,६२,१६,८९८ ४,०१,३७,१३९.७७ १८,००० ४,०१,५५,१३९.७७

२५०००
सहायता
(Subsidy)

१८ २,००,००० ० ० ० ३,२९,५३,२७१ ० ३,२९,५३,२७१

२६०००
अनुदान

१८ १,५८,१०,००० १,५५,९४,००० ० १,५५,९४,००० ५,५२,९०,९०७ ० ५,५२,९०,९०७
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२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१८ ६७,३६,००० ५१,७५,१३३ ० ५१,७५,१३३ ३१,५२,३५७ ० ३१,५२,३५७

२८०००
अ�य खच�

१८ ४७,५१,००० २८,९७,२९६ ० २८,९७,२९६ १५,४७,५२२ ० १५,४७,५२२

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ २३,१६,६२,८७७ १६,८९,९०,२८७ ० १६,८९,९०,२८७ १६,२५,१३,९६५.८६ ० १६,२५,१३,९६५.८६

घ. अ�य
भू�ानी

२,४०,८५,६१८ १,८८,७७,१०५ १,८८,७७,१०५ ४३,५०,५६,०५७.७५ १८,००० ४३,५०,७४,०५७.७५

कोषह� २,४०,८५,६१८ १,६९,३२,८२२ ० १,६९,३२,८२२ ७२,५९,६९९ ० ७२,५९,६९९

धरौटी ० २०,६३,६१८ ० २०,६३,६१८ २७,५२,९९२.४५ ० २७,५२,९९२.४५

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ८,५४,५६,१७६ ० ८,५४,५६,१७६

क�ी रकम
भु�ानी/
दा�खला गन�
बाक�

(१,१९,३३५) (१,१९,३३५)

ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

(४,९०,५१,०००) ७१,२३,४५२.०६ ७१,२३,४५२.०६ ६,०२,५२,१४४.२७ -१८,००० ६,०२,३४,१४४.२७

च. गतवष�को
�ज�मेवारी

६,३७,६५,४६७.११ ६,३७,६५,४६७.११ ३,४६,७४,२८५.८० ३,४६,७४,२८५.८०
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रकम
(अ.�या)

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

(४,९०,५१,०००) ७,०८,८८,९१९.१७ ७,०८,८८,९१९.१७ ९,४९,२६,४३०.०७ -१८,००० ९,४९,०८,४३०.०७

ब�क तथा
नगद बाक�

२४ ७,३४,७६,४३४.३८ ७,३४,७६,४३४.३८ ६,१२,३९,५२३.५१ ६,१२,३९,५२३.५१

काया�लयले तयार गरेको एिककृत आय �यय िववरणमा यस बष�को कूल आय गत बष�को �ज�मेवारी सारेको �.५,९०,८७,४६८.६६ समेत �.५५,९५,६४,३००.४८ रहेको छ।
�ज�मेवारी सारेको घटाउदा कुल आय �.५०,०४,७६,८३१.८२ रहेको दे�ख�छ। �ाि� तथा भु�ानीको िववरणमा गत बष�को मौ�दात �ज�मेवारी नदे�खने र यस बष�को खूद आफैले
गरेको �ाि� अनुसार �.४६,१२,४२,२४७.०६ �ा�ी भएको दे�ख�छ। एिककृत आय-�यय िववरण र सु�को �ाि� र भु�ानी िववरणको यथाथ� �ाि� िवच तुलना गदा� �ाि� तफ�
�.३,९२,३४,५८४.७६ फरक परेको छ । फरक पना�को कारण स�ब�धमा काया�लयले यिकन गनु�पद�छ।

३ : 
आा�थ�क सहायता - महो�सव तथा अ�य खच� भु�ानी गदा� स�ब��धत कानूनले सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता िदन कानूनी �यव�था गरी
भु�ानी गनु�पन�मा यसवष� िवपद ्�यव�थापन कोषवाट िवप� तथा औष�ध उपचारको लािग काय�लयमा सहायता माग गन�को िनवेदनका आधारमा गाउँपा�लका अ�य�को तोक आदेशबाट
� ५०००। र सो भ�दा मा�थ काय�पालकाको िनण�य अनुसार �. ४२५०००।- आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको छ । कानूनी �यव�था गरेर मा� खच� ग�रनु पद�छ । 

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

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

राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमामा� �वीकृत
दरव�दी अनुसार पदपूित� ग�रनु पद�छ ।

४.२ सेवा करारः काया�लयले कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था
बमो�जम पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको दरव�दी �वीकृत गरेर
मा� सेवा करारमा �लईनु पद�छ । तर काया�लयले करार सेवामा कम�चारी रा�दा कामको तथा सेवा करारबाट कम�चारीको अ�थायी दरब�दी �वीकृत
गराउने गरेको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।
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४.३ योजना छनौट र काया��वयनः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक,

उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । तर काया�लयलर् �यस अनुसारका योजना
छनौट नगरी टु�े तथा अनु�पादक र �ितफल निदनेसमेतका योजनाह� छनौट र काया��वयन गन्� गरेकोप दे�खयो । यसमा सुधार ग�रद ुपद�छ ।

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

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

 �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�
 �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन

गनु�पन�
 पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयारी
 पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता  पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको

वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार
 अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको

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

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

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

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

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

ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख राखेको दे�खएन । यसमा सुधार गरनु पद�छ ।

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

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

६.२ साव�जिनक परी�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र
भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ । तर काया�लयले साव�जिनक
परी�ण गन� गरेको दे�खएन । यसम सुधार ग�रनु पद�छ ।

७ स�प�� उपयोग र संर�ण
बबई गाउँपा�लकाको स�प�� उपयोग र संर�ण स�ब�धमा िनय��ण �णाली िन�नअनुसार छन्

७.१ सािवक गाउँपा�लकाबाट स�प�� ह�ता�तरण गरी अिभलेख अ�ाव�धक गन�, सािवक संघीय िवषयगत काया�लयको स�प�� ह�ता�तरण गरी
अिभलेख अ�ाव�धक गन� तथा सािवकका काया�लयका कोषह� ह�ता�तरण र अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पन�मा साव�जिनक स�प��को अिभलेख
राखेको दे�खएन । अिभलेख अ�ाव�धक गरीनु पद�छ ।
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७.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ�
काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता
२०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�मा आंिशक �पमा लगत राखेको छ । लगत अ�ाव�धक ग�रनु पद�छ ।

७.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ काे दफा ९७(१) बमाे�जम साव�जिनक स�प��, ज�गाको संर�ण, उपयोग, साव�जिनक स�प�� र ज�गाको
अिभलेख रा�ने, स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड तयार गन�, संर�ण र उपयोग नीित तथा मापद�डको पालना गन� र संर�ण र उपयोग
नीित तथा मापद�ड नभएको अव�थामा पिन साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा स�पितको अित�मण भए नभएको अनुगमन गनु�पन� �यव�था भए
पिन काया�लयले िअभलेख राखेकाे तथा साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा स�पितको अित�मण भए नभएको अनुगमन गरेकाे दे�खएन । ऐन
बमाे�जम साव�जिनक स�प�काे संर�ण ग�रनु पद�छ ।

८ कानून िनमा�ण एवं �यव�थापन
कानून िनमा�ण एवं �यव�थापन स�ब�धमा पा�लकाको िनय��ण �यव�था िन�नानुसार छन् :

८.१ कानून िनमा�ण – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा
सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको
लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा हालस�म १३ ऐन, ३ िनयमावली, २६
काय�िव�ध ८ अ�य कानुन लगायतका ४९ कानुनह� िनमा�ण गरी �थानीय राजप�मा �काशन गरेको छ । �कािशत कानूनह�को काया��वयन
ह�नुपद�छ ।

८.२ �यायीक सिमित – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन
�ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था
छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ७५ र यो बष� थप भएको गरी
कुल ७१ िववाद दता� भएकोमा ५३ वटा फ��यौट भई ९३ िववाद फछ�यौट ह�न बाँक� रहेको दे�ख�छ । �याय स�पादन �कृयालाई ऐेनले तोकेको
�यादिभ� फछ�यौट गन� कारवाही गरी टु�ो लगाईनु पद�छ । 

९ कोिभड �यव�थापन
कोिभड �यव�थापन स�ब�धमा काया�लयको िनय��ण �णाली स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्
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९.१ काय� योजना -िवपद ् जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ् जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन
िनयमावली, २०७६ को िनयम (८) मा �थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा �देश िवपद ् �यव�थापन काय�कारी
सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ्�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट
िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद ् पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत
�यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे नगरेको अनुगमन गन�, िवपद ्सूचना �णाली िवकास र स� चालन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद ्घरप�रवारको
पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गन� गराउने स�ब�धी �यव�था छ ।
काया�लयले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह� गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना ह�नुपद�छ ।

९.२ पा�लकाले कोिभड-१९ रोकथाम र िनय��णका लािग गत वष�को मौ�दात �१७६५१७८। रहेकोमा यस वष� �ामीण मिहला उ�थान के��वाट � ११
लाख र िबिभ� योजना र काय��म कटौती गरी �कोप �यव�थापन कोषमा ज�मा गरेको � १०८५१०००। समेत � १३७१६१७८। बाट �
१२८१४७५६। खच� गरी � ९०१४२२। मौ�दात रहेको छ । यसरी ग�रएको खच� म�ये आईसोलेशन खच� � ५१६२२४४। उपकरण औष�ध
िपिपई सेट लगायतमा � ६८७२५१७। खच� ले�दा आ व २०७६।७७ भु�ानी िदन बाँक�को िववरण राखेको छैन । गत वष� र २०७७।७८ मा
भएको खच� छु�याई खच� गनु� पन�मा नछु�याई खच� लेखेको छ । �य�तै रा�ी �ादेिशक अ�पतालका �वा��यकम� तथा सुर�ाकम�लाई खाना तथा
खाजा वापत �ज�ा कोिभड संकट �यव�थापन के��को िनण�य अनुसार � २ लाख ५० हजार उपल�ध गराएको छ । उ� रकम जो�खम आँकलन
तथा पूब�तयारी काय�योजनाको आधारमा बजेट िबिनयोजन गनु� पन�मा सो अनु�प िविनयोजन भएको छैन । �य�तै गाउँपा�लकाले खच� गदा� खच�को
मापद�ड तयार गरी मापद�डको आधारमा खच� गनु�पन�मा सो अनु�प खच� गरेको छैन ।

९.३ कोिभड िनय��ण तथा रोकथामको लािग कोिभडसँग स�व��धत िनद�िशका एवं हे�थ �ोटोकल तयार तयार गन� र तीन तहका सरकारका
िनकायह�को िनद�िशका एवं हे�थ �ोटोकल काया��वयन गन� सम�वय गनु� पन�मा हे�थ �ोटोकल तयार गरेको र अ�तर सरकार िवच समव�य भएको
दे�खएन । यसमा सुधार ह�नुपद�छ ।

९.४ �कोप �यव�थापन तथा िनय��णको लािग ख�रद गदा� ख�रद काय�को पूव�तयारी र आव�यकता पिहचान गन� , ख�रद कानून बमो�जम ख�रद गन�
ख�रद भएका औष�ध, क�ट तथा उपकरणको गुण�तर र �पेशीिफकेशन बमो�जम रहेको यिकन गरेर मा� भु�ानी गनु�पन�मा आ व २०७६।७७ को
भु�ानी र यसवष�को ख�रद समेत � ६८७२५१२। को औष�ध उपकरण िकट ख�रद गरेकोमा ४ स�लायस�संग �सधै ख�रद गरेको, ख�रद गदा�
�पेिशिफकेशन नतोकेको र ख�रद भएका सामान कुन कुन �थानमा के कित प�रमाणमा �योग भए साे को अिभलेख तथा िनय��ण �णाली
अवल�वन गरेको दे�खएन ।

९.५ �ा� िववरण अनुसार काय�लयमा हालस�म २ डोजको भेरोसेल ८०० भाईल भेरोसेल �संगल डोजको २१६०भाईल कोिभिश�ड १० डोजको ९०
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भाईल ५ डोजको जे�सन १०३० भाईल १० डोजको अ�� ाजेिनका २०५ भाईल र ५ डोजको भेरोसेल १०४० भाईल �ा� गरी १७०६० डोज खोप
�ा� भएको र १९६७६ जनालाई लगाईएको िववरण उपल�ध गराएकोले �ा� खोप र लगाईएको सं�या िवच फरक परेकोले काय�लयको त�याँिकय
�णाली भरपद� दे�खएन । �यव��थत त�याँक रा�नु पद�छ ।

१० िब��य िववरण परी�ण
गाउँपा�लकाको िब��य िववरण स�ब��ध िनय��ण वातावरण स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन् :

१०.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७६(५) मा गाउँपा�लकाले �थानीय स��त कोषमा भएको आय�ययको चौमा�सक शीष�गत िववरण
तयार गरी संघीय अथ� म��ालय, �देश अथ� म��ालय, म��ालय तथा राि�� य �ाकृितक �ोत तथा िव� आयोगमा पठाउनुपन� �यव�था रहेको छ ।
गाउँपा�लकाले चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन गरी तालुक िनकायमा �गित पठाएको छैन । तहगत अनुगमन
�यव�थालाई ि�याशील बनाउन कानून बमो�जमका िववरणह� तालुक िनकायह�मा पठाउनु पद�छ।

१०.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले
खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी अवकाश कोष �थापना गरेको छैन ।
ऐन बमो�जम अवकाश कोष �थापना ह�नुपद�छ ।

११ बजेट तथा काय��मः यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

११.१ बजेट सीमा र अनुमानः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व
बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय
�ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था बमो�जम सिमित गठन ग�र सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत
िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न
तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का
साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा
सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन�मा �यव�था छ । तर काया�लयले पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमितलाई बजेट सीमा पठाउने नगरेको र
राज�व परामश� सिमितले बजेट वष� पिछका २ वष�को अनुमान गन� गरेको दे�खएन । यसम सुधार ग�रनु पद�छ ।

११.२ बजेटको �ाथिमिककरणः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी
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आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना
ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार गरेको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

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

११.४ अब�डा बजेटः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको
�ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ
। काया�लयको आ व २०७७।७८ को वािष�क काय��ममा चालु खच� तफ�  भैपरी िशष�कमा � १५ लाख अब�डा बजेट रा�ख िहउँदे सभाबाट बाँडफाँड
ग�र खच� गन� गरेको दे�खयो । बजेट िविनयोजन गदा� बजेट अव�डा रा�ख िहउँदे सभाबाठ बाँडफाँड ग�र खच� गन� काय� िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

१२ िश�ा काय��म

१२.१ काया�लयले िव�ालयमा िनकासा ह�ने रकमको �प� िववरण खु�ने गरी िव�ालयगत िनकासा र�ज�� र रा�नुपन�मा राखेको छैन। िव�ालयह�को लािग
वा�तिवक �पमा िनकासा ह�नुपन� रकम र भु�ानीको यथाथ� िववरण खु�ने गरी िनकासा र�ज�र अ�ाव�धक गनु�पद�छ।

१२.२ गाउँपा�लकाले साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर वृि� गन� साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर मापनको मापद�ड बनाई सो बमो�जम
काय� भए नभएको अनुगमन गन�, सोको �ितवेदन तयार गन� र �ितवेदन साव�जिनक गन� गरेको छैन। साव�जिनक िव�ालयह�को अनुगमन गरी सोको
�ितवेदन साव�जिनक गनु�पद�छ।

१२.३ �थानीय तहले िनजी िव�ालय �यव�थापनको लािग अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरी िव�ालयह�को अनुगमन गन� तथा िनद�िशकाले तोके अनुसार
अ�ययन शु�क िनधा�रण गन� गरेको छैन। तोके बमो�जम िनद�िशका तयार गरी िनजी िव�ालयको शु�क िनधा�रण गन� र सो अनुसार भए नभएको
अनुगमन गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।

१२.४ काय��म खच� :- नेपाल सरकार तथा पा�लकाबाट िव�ालयह�लाई वािष�क काय��म अनुसार िदईने एकमु� अनूदान तथा िनकासा स�ब�धमा मानव
�ोत िवकास के�� सानोिठमीबाट �कािशत काय��म काया��वन पु�तीकामा उ�ेख भए अनुसार ��यास �रपोट�का आधारमा िव�ा�थ� सं�याको
आधारमा पा�पु�तक छा�वृ�� रकम िदवा खाजा, िनर�तर िव�ा�थ� मू�याङकन र बालिवकास अनुदान रकम भु�ानी िदनुपन� कानूनी �यव�था छ
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। काया�लयले तोिकएको समय भ�दा िढला गरी यसबष� पा�पु�तक अनुदान �.३२,९२,०००।, िदवा खाजा बापत �. ४९,२१,१५०।, छा�वृ��
तफ�  �. १२,४९,०००।, र िव�ालय स�ालन अनुदानमा �.७,२०,००० ।– समेत �.१,०१,८२,१५०।िनकासा गरेको छ। काया�लयले तयार
गरेको ��यास �रपोट� र िदवा खाजा हा�जरी लेखापरी�ण सम� पेश भएन। ��यास �रपोट� र हा�जरी वेगर खच� लेखेको रकम एक�न गन� सिकएन।
काया�लयले िव�ालयगत िव�ाथ� सं�या अनुसार खच� फरफारक गरी बाँक� रकम संिघय स��तकोष िफता� गनु�पद�छ।

१२.५ काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ अनुसार �थानीय तहले अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरी मातहतका िव�ालयह�को अनुगमन गनु�पद�छ।
सोको लािग काया�लयले अनुगमन मापद�ड तय गरेको छैन। अनुगमन मापद�ड तय गरी सोको �गित �ितवेदन साव�जिनक गन� तफ�  पा�लकाको
�यान जानुपद�छ।

१३ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस
�थानीय तहले यो वष� िविवध तफ�  मा� �.२५,५३,३९६। खच� गरेको छ। य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

१४ आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । यस वष�
काया�लयले �. २,४५,२५०।।- आ�थ�क सहायता िवतरण गरी खच� लेखेको छ । आ�थ�क सहायता िवतरण काय�िव�ध नबनाई खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ।

१५ महो�सव तथा अ�य खच� 
महो�सव तथा अ�य खच� – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता िदन स�ने कानूनी �यव�था गरेको
दे�खदनै । नमुना छनौट गरी परी�ण गदा� नगरपा�लकाले 12 उ�सव महो�सव, धािम�क, सामा�जक, साँ�कृितक �कृितका काय�मा �.३,००,०००।- खच� गरेको छ ।

१६ राज�व आ�त�रक िनय��ण

१६.१ काया�लयले गाउँपा�लकाको �े� िभ�का सबै राज�व �ोतह�को उिचत लेखा�न गरी सो अनुसार राज�वको अनुमान गनु�पद�छ। काया�लयले पा�लका
िभ�का भवन टहरा ज�गा पोखरी रोय�टी िव�ापन लगायतको िववरण अ�ाव�धक गरेको छैन । यसमा सुधार गनु�पद�छ।

१६.२ काया�लयले घरभाडा, �यावसाियक कर लगायतका राज�व िशष�कह�को लगत अ�ाव�धक गरेको छैन। लगत अ�ाव�धक गरी उ�न बाँक� राज�वको
अिभलेख �यव��थत गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।

१७ २६३ २०७८-३-२४ १५५,०९८
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न�फाइलर – मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व
काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले �सतापुर माग� �तरो�ती काय�को लािग �मुदेव िनमा�ण सेवालाई मू.अ.कर �. २२१५६८। समेत �.

१९२४६७५। भु�ानी िदएकोमा २०७८।१०।१३ स�म पिन सो सं�था २०७७ काित�क देखी कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो। काया�लयबाट भु�ानी भएको मू.अ.कर
रकम �. १५५०९८।– को िनयमानुसार कर समायोजनको �माण पेश ह�नुपन� �.

१८
�याद थप- साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ को ५६(२) मा कावु वािहरको प�र��थित,साव�जिनक िनकायले उपल�ध गराउनु पन� कुरा उपल�ध गराउन नसकेमा वा अ�य मना�सब
कारणबाट ख�रद संझौताको अव�ध नवढाई नह�ने भएमा संझौता गन� �यि�को िनवेदन वमो�जम अ�धकार �ा� अ�धकारीले ख�रद काय�को अव�ध वढाउन सिकने तथा िनयमावलीको
िनयम १२० मा िनवेदन �ा� भएपिछ स�व��धत अ�धकार �ा� �यि�ले सो स�व�धमा जाँचबुझ गनु�पन� �यव�था छ । यसरी जाँचबुझ गदा� संझौता बमो�जमको काम समयमै स�प� गन�
भरम�दरु �यार गरेको �थयो वा �थएन, काया�लयले उपल�ध गराउनु पन� कुरा उपल�ध गराएको �थयो वा �थएन, काबु वािहरको प�र��थितको कारणबाट काममा िढलाई भएको हो वा होइन
भ�े िवषयमा िव�लेषण गनु�पन� �यव�था छ ।२०७७ असार १३ मा बसेको काय�पा�लकाको बैठकले २०७६।७७ मा कोरोनाको कारण गाउँपा�लकावाट ठे�का स�झौता भई काया��वयनमा
रहेका �शासिनक भवन वडाका �शासिनक भवन आधारभूत �वा��य के�� भवन सडक लगायतका योजनाह�को �याद आगामी आ व २०७७।७८ स�मको लािग गन� िनण�य गरेको
पाईयो । काय�पा�लकाले �याद थप गदा� २-३ मिहनामा स�प� ह�ने योजनाह�को लािग पिन िनमा�ण �यवसायीको िनवेदन वेगर र कोरोना महामारीका कारण िनमा�ण स�प� ह�न नसकेका
योजनाह�को लािग बढीमा ६ मिहना �याद थप गन� सिकने संिघय सरकारको िनण�य िवप�रत ह�ने गरी �याद थप गरेको छ ।यथाथ�तामा आधा�रत भई �याद थप गन� काया�लयको �यान
जानु पद�छ ।

१९ अधुुुरो �वा��य भवन िनमा�ण काय�ः

१९.१ वडा �वा��य भवन िनमा�ण काय�ः काया�लयले देहाय अनुसारका वडा �वा��य भवनह� िनमा�णको िनमा�ण काय� आ�थ�क वष� २०७५।७६ मा ठे�का
ब�दोव�त ग�र २०७७।३।२५ स�ममा स�प� गन� स�झौता गरेको भएतापिन अधुरो रहेको र २०७६।७७ मा िविनयोजन नभएकोले यो वष� देहाय
अनुसार खच� भु�ानी गरेको दे�खयो । यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।
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भौ न ठे न िनमा�ण काय� �यवसायीको नाम स�झौता अंक २०७५।
७६को खच� �

यो वष� खच�
�

अव�ध
थपसमेत

१४-०७८।
३।३

६-२०७५।
७६

आ �वा भवन
वडा ७

जे�सन क�सट��सन ए�ड
जे�सन स�ालयस�

२८०७६३६ २४०५३४९ ३९१९५५ २०७७।
९।२९

३-२०७५।
७६

आ �वा भवन
वडा २

ऐ २८१४०६५ १४४८००६ ५६२५८० ऐ

५-२०७५।
७६

आ �वा भवन
वडा ५

ऐ २६७७४२७ १३४६१६३ ५८४०६१ ऐ

३२-०७८।
३।२४

४-२०७५।
७६

आ �वा भवन
वडा ४

क�यप िनमा�ण सेवा २९९६९४६ १८७९४७७ १०२५९५६ २०७८।
३।२५

३३-०७८।
३।२४

२-२०७५।
७६

आ �वा भवन
वडा १

ऐ ३०७३३२० ० ४९१८६२ ऐ

ज�मा १४३६९३९४ ७०७८९९५ ३०५६४१४

१९.२ िनमा�ण स�प� भवनको 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 �यवसायी जे�सन क��ट�कसन ए�ड जे�सन स�लायस�ले िनमा�ण
स�प� गरेको ३ वटा र क�यप िनमा�ण सेवाले स�प� गरेको १ भवनको एज िव�ट न�शा तयार गरी पेश गरेको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

१९.३ काय� �वीकार र काय� स�प� �ि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� र ि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� �यव�था छ । उि��खत िनमा�ण काय�ह� म�ये ठे न २-२०७५।७६ को क�यप िनमा�ण सेवाले कबोल गरेको वडा न १ को वडा �वा��य भवन
बाहेक अ�य िनमा�ण काय�ह� स�प� भएको दे�खएको छ । तर काया�लयले �ुटी स�याउनेे अव�ध समा� नह� ँद ैअ��तम बील भु�ानी कै समयमा काय�
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�वीकार र काय� स�प� �ितवेदन एउटैमा तयार गरेकोले िनमा�ण �यवसायीलाई अनुिचत लाभ पु� स�ने दे�ख�छ । अत: िनमा�ण काय�को अ��तम
िवल भु�ानीका समयमा काय� �वीकार �ितवेदन बनाउने र �ुिट स�याउने अव�ध समा� प�चात मा� काय�स�प� �ितवेदन बनाइनु पद�छ ।

१९.४ ख�रदमा स�झौताको �याद थपः लु��वनी �देश सरकार�ारा २०७६।५।३ मा जारी साव�जिनक ख�रद स�ब��ध �देश िनयमावलीमा िनमा�ण काय�को
अव�ध थप, वीमा �यव�था, काय� �वीकार, काय� स�प� , एज िव�ट न�शा आदीका स�ब�धमा केही उ�ेख गरेको दे�खएन । 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 र �याद थपकालागी अव�ध समा� ह�नु २१ िदन अगाव ैिनवेदन िदनुपन� �यव�था छ ।
तर काया�लयले उ� िनमा�ण काय�ह� म�ये ३ िनमा�ण काय�को २०७७।९।२९ स�म र २ िनमा�ण काय�को अव�ध २०७८।३।२५ 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 । उि�खत काय�को िव�लेषण नै नगरी काय�पालीकाले िनमा�ण काय�को �याद थप गन� गरेको
दे�खयो ।
�य�तै वडा न १ को आधारभूत �वा��य के�� भवन िनमा�ण काय�को �याद थपसमेतको अव�ध २०७८।३।२५ स�म रहेकोमा �थम रिन� वीलको
� ४,९१,८६२/- भु�ानी िदएकोले काय� स�प� नभएकोमा िनमा�ण �यवसायीले �याद थपकालागी २०७७।३।१७ म िनवेदन िदएकोमा काया�लयले
कुनै कारवाही गरेको दे�खएन ।
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 ।

१९.५ 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�
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· च) स�झौता काया��वयनको आव�धक �ितेदन एक तहमाथीको अ�धकारी सम� पेश गन�

१९.६ काय� स�पादन जमानतः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११० मा �वीकृत बोलप�को वोलप�दाताले बािण�य बै कबाट जारी भएको
काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध �य�तो स�झौतामा उि��खत िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�व (िडफे��टभ लायिव�लिट) को अव�ध
भ�दा एक मिहना बढी अव�धको ह�नु पन� �यव�था रहेको छ । यस स�ब�ध मा देहाय ह�नपन� मा�य अव�ध भ�दा घटी अव�धको दे�खयो । यसमा सुधार
ग�रनु पद�छ ।

ठे न िनमा�ण काय� �यवसायीको नाम स�प� गनु�पन�अव�ध का स जमानतको अव�ध का स को ह�नपन� अव�ध

६-२०७५।७६ आ �वा भवन वडा ७ जे�सन क�सट��सन २०७७।९।२९ २०७८।८।७ २०७८।१०।२९

३-२०७५।७६ आ �वा भवन वडा २ ए�ड जे�सन स�ालयस� २०७७।९।२९ २०७८।८।७ २०७८।१०।२९

५-२०७५।७६ आ �वा भवन वडा ५ ऐ २०७७।९।२९ २०७८।८।७ २०७८।१०।२९

४-२०७५।७६ आ �वा भवन वडा ४ क�यप िनमा�ण सेवा २०७८।३।२५ २०७९।६।२२ िठक

२-२०७५।७६ आ �वा भवन वडा १ ऐ २०७८।३।२५ २०७९।६।२२ िठक

१९.७ बीमा गन� काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेह १० लाख �पैयाँ
भ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण सामा�ी �योग ग�रने मेिशन औजार वा �ला�ट लगायत िनमा�ण
काय�को पूण� �ित�थापन गन� खच�, िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण�थलमा �याएको आ�नो उपकरण, �ुटी स�याउने अव�धको जो�खम, कुनै
कम�चारीलाई चोटपटक लागेमा वा िनजको मृ�यू भएमा ह�ने जो�खमसमेतको बीमा गराउनु पन� �यव�था छ । उ�े�खत अनुसारको िनमा�ण काय�मा
िनमा�ण �यवसायीह�ले बीमा गराएको दे�खएन । काया�लयले िनमा�ण काय�को िनमा�ण अव�ध थप गदा�समेत बीमा गराउने कुनै �यास नगरेकोले
िनमा�ण�थलको जो�खम िनय��ण ह�न सकेन । अतः दश लाख �पैयाँ भ�दा बढीको िनमा�ण काय� गराउँदा उि��खत अनुसार बीमा गराई
िनमा�ण�थलमा ह�ने जो�खम िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

२० मदन आ��तनगर टोल सडक िनमा�ण काय�ः

२०.१ ३१ २०७८-३-२४ सडक िनमा�ण काय�ः काया�लयले लागत अनुमान मु अ कर समेत � ९७,६७,०५०।५८ भएको मदन आ��त नगर टोल सडक िनमा�ण काय�को
सूचना �काशनमा परेका ९ वोलप�दाता म�ये सबैभ�दा घटी कबोल गन� िनमा�ण �यवसायी वे�न� डेभलपमे�ट क��ट��सनको कबोल अ� �
५४,५७,४२७।५० को ठे�का २०७८।३।२५ स�ममा स�प� गन� ग�र २०७७।११।९ मा ठे�का स�झौता गरेको दे�खयो । यो वष� उ� सडक
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िनमा�ण काय�को �थम रिन� िवलको � ३०,६४,७०/- भु�ानी गरेको र बाँक� काय� स�प� भएको दे�खएन । यसम देहायका �यहोराह� दे�खएका
छन् । 

२०.२ 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�

२०.३ ख�रदमा स�झौताको �याद थपः लु��वनी �देश सरकार�ारा २०७६।५।३ मा जारी साव�जिनक ख�रद स�ब��ध �देश िनयमावलीमा िनमा�ण काय�को
अव�ध थप, वीमा �यव�था, काय� �वीकार, काय� स�प� , एज िव�ट न�शा आदीका स�ब�धमा केही उ�ेख गरेको दे�खएन । 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 र �याद थपकालागी अव�ध समा� ह�नु २१ िदन अगाव ैिनवेदन िदनुपन� �यव�था छ ।
तर काया�लयले िनमा�ण काय�को २०७८।३।२५ स�म रहेकोमा अव�ध २०७८।९।२५ 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 । उि�खत काय�को िव�लेषण नै नगरी काया�लयले िनमा�ण काय�को �याद थप गन� गरेको दे�खयो । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

२०.४ बीमाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेह १० लाख �पैयाँ भ�दा बढी
मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण सामा�ी �योग ग�रने मेिशन औजार वा �ला�ट लगायत िनमा�ण काय�को पूण�
�ित�थापन गन� खच�, िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण�थलमा �याएको आ�नो उपकरण, �ुटी स�याउने अव�धको जो�खम, कुनै कम�चारीलाई चोटपटक
लागेमा वा िनजको मृ�यू भएमा ह�ने जो�खमसमेतको बीमा गराउनु पन� �यव�था छ । उ� िनमा�ण काय�को िव ओ �यूमा िवमा गराउन मु अ कर बाहेक
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� ३०,०००/- बीमा �यव�था भएतापिन िनमा�ण �यवसायीुले बीमा गराएको दे�खएन । काया�लयले िनमा�ण काय� २०७७।११।१२ मा शु� भएकोमा
२०७८।१०।१२ स�म िवमा गराएको दे�खएन । काया�लयले िनमा�ण अव�ध २०७८।९।२५ स�म थप गदा�समेत बीमा गराउन नलगाएकोले
िनमा�ण�थलको जो�खम िनय��ण ह�न सकेको दे�खएन । अतः उि��खत िनमा�ण काय�को बीमा गराई िनमा�ण�थलमा ह�ने जो�खम िनय��ण ग�रनु
पद�छ । साथै िनमा�ण �यवसायीले बीमा दावी गरेका समयमा वीमा नगराएको अव�धको बीमा रकम दामाशाहीले क�ा समेत ग�रनु पद�छ ।

२१ गाउँपा�लका जाने सडक �तरो�ित ठेनं १-२०७६।७७
गाउँपा�लका जाने सडक �तरो�ित काय�को लािग आ व २०७६।७७ मा �� �ज क�स�ट��सनले कवोल गरेको � ५८३४९७२।०९ मा �यादथप समेत २०७७।३।१६ मा स�प� गन�गरी
स�झौता भएको र गतवष�को � २६२४०७३ र यस वष� � ४०१८०१३। समेत � ६६४२८७६। भु�ानी भएको िनमा�ण काय� स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

२१.१ काय�स�पादन जमानत- साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० ४ मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक
काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने अव�ध भ�दा एक मिहना बढी अव�धको ह�नुपन� �यव�था छ ।२०७७ असार
१३ मा बसेको काय�पा�लकाको बैठकले २०७६।७७ मा कोरोनाको कारण गाउँपा�लकावाट ठे�का स�झौता भई काया��वयनमा रहेका �शासिनक
भवन वडाका �शासिनक भवन आधारभूत �वा��य के�� भवन सडक लगायतका योजनाह�को �याद आगामी आ व २०७७।७८ स�मको लािग थप
गन� िनण�य िनण�य अनुसार यस काय�को काय�स�प� गन� अव�ध २०७८ असार स�म रहेकोले काय�स�पादन जमानतको अव�ध २०७९ �ावणस�मको
पेश गनु�पन�मा िनमा�ण �यवसायीले पेश गरेको �भु बैकको � १५१४०४४। को काय�स�पादन जमानतको �याद २०७८।८।३ स�म रहेकोले २०७९।
४।४ स�म मा�य अव�ध रहेको जमानत पेश गनु� पन� �

१,५१४,०४४

२१.२ भे�रयसन- साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५४ तथा िनयमावलीको िनयम ११८ मा ख�रद स�झौता गदा�को बखत पूवा�नुमान गन�
नसिकएको प�र��थित स�झौता काया��वयनको �ममा �सज�ना भएमा सोको �प� कारण खुलाई तोिकएका अ�धकारीले काय�िव�ध पालना गरी
भे�रएशन आदेश जारी गन� स�ने �यव�था रहेको छ । काय�लयको २०७७।८।५ को �वीकृत भे�रएसन िट�पणीमा िनमा�ण �यवसायीले २०७७।८।५
मा िनवेदन भेरीएसनको लािग िनवेदन िदएको र काय� गराउने �ममा थप काम गनु� पन� आव�यकता दे�खएकोले गन� गराउन लगाईएको तथा अ�य
िबिभ� आईटमह�मा केही �ितशतमा तलमा�थ ह�न जाँदा अ��तम मू�याँकन � ४०१८८०३ भएको तर स�झौता अनुसार � ३३२३८०३। ह�ने
भएपिन भे�रएसन � ६९४९३७। ले १०.४६ �ितशत भे�रएसन समेत भु�ानी िदने िनण�यको आधारमा भौ नं ४१ ०७७।८।६ बाट �
४०१८८०३। खच� लेखेको छ । �प� कारण खुलाई तोिकएका अ�धकारीले काय�िव�ध पालना गरी भे�रएशन आदेश जारी गन� तफ�  काया�लयको
�यान जानु पद�छ ।

२१.३ कोटेशनवाट थप काम - गाउँपा�लका जाने सडक �तरो�ित काय�को १०.४६ �ितशत भेरीएशन समेत � ६६४२८७६। भु�ानी भएको िनमा�ण
काय�मा िनमा�ण काय� स�प� नह� ँद ैसडक सफा गन� १०३३.४ घमी र सववेश तयार गन� २६०. ४६ घमीको �. ४,८७,१०८।- को लागत अनुमान
तयार गरी आर�भ िनमा�णसेवाबाट �. ४,८५,८९४।- को काय� गराई भौ नं ३९-०७७।८।६ बाट भु�ानी िदएको उिचत नदे�खएको �

४८७,१०८
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२२
गाउँपा�लका शाखा भवन - साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५४ तथा िनयमावलीको िनयम ११८ मा ख�रद स�झौता गदा�को बखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थित स�झौता
काया��वयनको �ममा �सज�ना भएमा सोको �प� कारण खुलाई तोिकएका अ�धकारीले काय�िव�ध पालना गरी भे�रएशन आदेश जारी गन� स�ने �यव�था रहेको छ । लागत अनुमान �
७९९४८०४।८० रहेको गाउँपालीका शाखा भवनको लािग २०७६।७७ मा ठे�का �यव�थापन भएको र ि�शि� क��ट��सनले कवोल गरेको � ५७८८९००। मा २०७७ असार १६ मा
स�प� गन� गरी २०७६ चै� ७ मा स�झौता भएको �थयो । िनमा�ण �यवसायीले २०७७।४।२५ मा अ��तम िवल भु�ानीको लािग िनवेदन िदएकोमा पुन २०७७।४।२८ मा भेरीएसन पाउन
िनवेदन िदएको दे�खयो । काया�लयले २०७७।८।५ मा तयार गरेको िट�पणी आदेश अनुसार First class brick 1:4 brick masonry काय� जिमनको लेभलले गदा� िबओ�यमुा ९३.२९
घमी रहेकोमा १२० घमी ह�न पुगेको काठको काम काय� गराउँद ैजाँदा आव�यकता महसुस भई थप काम गन� लगाईएको से��ट�ाँकको काम गनु� परेको तथा अ�य केही आईटममा
तलमा�थ ह�न गई ७।८४ �ितशतले भेरीएसन ह�न गई �. ४५२४७३।- भेरीएसन �वीकृत गराई भौ नं ४० ०७७।८।६ बाट � . १७२५१६३।- भु�ानी िदएको छ । पूवा�नुमान गन� सिकने
िवषयमा लागत अनुमान तयार गदा� िबचार पुया�एको दे�खएन । लागत अनुमान यथाथ�परक बनाउनु पद�छ ।

२३ गाउँपा�लका �शासिकय भवन
लागत अनुमान � २२८३३०६२।३३ रहेको गाउँपा�लका �शासिकय भवन िनमा�ण काय�को लािग आ व २०७६।७७ मा ठे�का �यव�थापन भएकोमा कौिशल ब�नेत नव �सज�निशल
�सलेट जेभीले कवोल गरेको � २२६९१२४८।५७ मा �याद थप समेत २०७८ असार मसा�त स�ममा स�प� गन�गरी २०७६।९।१६ स�झौता भएको र गतवष�को � १७५०६९६४ र
यस वष� � १०६४९७९०। समेत � २८११५६७५४। भु�ानी भएको िनमा�ण काय� स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

२३.१ भे�रएसन - साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५४ तथा िनयमावलीको िनयम ११८ मा ख�रद स�झौता गदा�को बखत पूवा�नुमान गन�
नसिकएको प�र��थित स�झौता काया��वयनको �ममा �सज�ना भएमा सोको �प� कारण खुलाई तोिकएका अ�धकारीले काय�िव�ध पालना गरी
भे�रएशन आदेश जारी गन� स�ने �यव�था रहेको छ । उ� िनमा�ण काय�मा �ािव�धक राय अनुसार �ले�थ लेभलको हाईट वढाउनु पन�, से��ट �ाँक
र वाटर �ाँक भवनको ए�रया बािहर बनाउनु पन�, कोठा पाट�शन गनु�पन�, भवनको वरीपरी पेटी लगाउनु पन� तथा िबओ�यूमा Reinforcement

work construction of brick masonry wall, plaster work, filling work, excavation work को प�रमाण पया�� नभएकोले थप गनु�पन� र
ड� ईङमा नभएको Front porch को काय� थप गनु�पन� �सफा�रशका आधारमा सु� स�झौता रकमको २४.५५ �ितशतले काय�पा�लकाको २०७७।१।
८ को िनण�यवाट भेरीएसन आदेश जारी गरेको छ । लागत अनुमान तयार गदा� पूवा�नुमान गन� सिकने िवषयमा समेत प�रमाण थप गरेको गनु�पन�
कामको परीमाणनै समावेश नगरेकोले लागत अनुमान यथाथ�परक दे�खएन । यसमा सुधार ह�नुपद�छ ।

२३.२ काय�स�पादन जमानत - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० (४) मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक
काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने अव�ध भ�दा एक मिहना बढी अव�धको ह�नुपन� �यव�था छ । २०७७।११।४
को काय�पा�लकाको बैठकले २०७८ असार मसा�त स�म �याद थप गन� िनण�य गदा� काय�स�पादन जमानतको अव�ध २०७९ �ावणस�मको पेश गन�
लगाउनु पन�मा िनमा�ण �यवसायीले पेश गरेको २०७८।११।१५ स�म मा�य अव�ध रहेको कृिष िवकास बैकको �. ११,४५,५००।- को काय�स�पादन
जमानतको पेश गरेकोले �ुटी स�याउने अिवध स�मको जमानत थप ह�नुपन� �.

१,१४५,५००
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२४ �वाला माग� �तर�ोित ठे नं ४-२०७७।७८
लागत अनुमान � ५०३५०४२।४६ रहेको �वाला माग� �तरो�ती काय�को लािग ठे�का �यव�थापन गदा� जे�सन क��ट��सन ए�ड जे�सन स�लायस�ले कवोल गरेको � ४३७६३१ मा
२०७८।२।२ मा स�प� गन�गरी २०७७।८।२१ मा भएको स�झौताको � २२९२९३८। भु�ानी भएको िनमा�ण काय� स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

२४.१ 215 २०७८-३-१५ �ोिभजनल समको भु�ानी - �ोिभजनल सम आटममा रहेको िवमा र �योगशाला परी�ण वापत �. ४००००। भु�ानी िदएकोमा िनमा�ण
�यवसायीलाई िवमाको कर िवजक तथा �योगशाला परी�णको �माण र �योगशालामा ितरेको र�सद सिहत पेश भएको अव�थामा भु�ानी िदनु
पन�मा कर िवजक वेगर �. ४००००।- भु�ानी िदएकोले �माण पेश गन� अ�यथा असूल ह�नुपन� �

४०,०००

२४.२ २१५ २०७८-३-१५ न�फाइलर – मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५
गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले जे�सन क��ट��सन ए�ड जे�सन
स�लायस� (पान नं.३०४४३७८४९) लाई मू.अ.कर �. २६३७८९। समेत �. २२९२९३८। भु�ानी िदएकोमा २०७८।१०।१३ स�म पिन सो
सं�था २०७७ काित�क देखी कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो। काया�लयबाट भु�ानी भएको मू.अ.कर रकम �. १८४६५२।– को
िनयमानुसार कर समायोजनको �माण पेश ह�नुपन� �.

१८४,६५२

२५
एक ठे�काको काम पुरा नह� ँद ैअक� ठे�का - लागत अनुमान � ७०८६५००। रहेको प�चकुले चरकमिटया सडक �तरो�ती काय�को लािग ठे�का �यव�थापन गदा� सवभै�दा कम कवोल
गन� रा�ी िव�डस�ले कवोल गरेको � ३८४०५७४।७३ मा िमित २०७८।३।२५ मा स�प� गन� गरी २०७७।११।५ मा स�झौता गरेको र �याद समा� ह�ने अव�ध स�म सव वेशकाय�को
quantity calculation sheet असार चेनेज ०+००० दे�ख ०+६२४ providing, laying, spreading, watering, levelling and compaction ५४९.५१ घमी काय�को �
१४१०९७२। मू�याँकन भएको छ । सोही सडकमा बचत रकमबाट पुन �. ३२,४६,०२३।- को लागत अनुमान तयार गरी ठे�का �यव�थापन गरेकोमा सोही िनमा�ण �यवसायीको
एकमा� वोलप� परी िनजले कवोल गरेको �. ३१,४१,२२४।- मा स�झौता िमितले ६ मिहनािभ� काय�स�प� गन� गरी २०७८।२।२३ मा स�झौता गरेको र उ� ठे�काको पिहलो िवल
तयार गदा� बेश कोस� काय�को quantity calculation sheet अनुसार चेनेज ०+००० दे�ख ०+३३० providing, laying, spreading, watering, levelling and compaction

२५३.५३ घमीको �. १४,८१,८०९। मू�याँकन गरी दवु ैकाय�को २६८-२०७८।३।२४ बाट �. २८,९२,७८१।- भु�ानी िदएको छ । लागत अनुमान तयार गदा� दवु ैठे�काको चेनज
उ�ेख नगरेको, एउटा ठे�काको काय� स�प� नह� ँद ैअक� ठे�का �यव�थापन गरेको र नापी गदा� एकै चेनेजको नापजाँच गरेकोले काममा दोहोरोपना छैन भ�े अव�था दे�खएन । एउटै
चेनेजमा पिहलो ठे�का स�प� भएप�चात मा� अक� ठे�का �यव�थापन ग�रनु पद�छ ।

२६ २ २०७७-९-१४ िवप� घरधुरीकालागी खरको छाना िव�थािपत काय��मः 
ज�तापाता ख�रदः काया�लयले िवप� घरधुरीकालागी खरको छाना िव�थापिपत गन� काय��म अ�तरगत ख�रद तथा िवतरण गरेका ज�तापाताह� लाभ�ाहीले �योग ग�र घर िनमा�ण
काय� स�प� भएको ह�नु पद�छ। काया�लयले लागत अनुमान मु अ करसमेत � ९९,९९,५३७।९७ भएको ज�तापाता ख�रदको सूचना �काशन ग�र ठे�का ब�दोब�त गदा� घटी कबोल गन�
आपुत�क �ी प��चमा�चल हाड�वेयरको २०७७।७।१८ को िवजक न ३०१ अनुसार गो भौ न २/७ िमित २०७७।९।१४ र २०७७।१०।५ बाट मु अ कर समेत � ९०,४३,८४५।-

९,०४३,८४५
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मू�यका ज�तापाता ख�रद ग�र िवतरण गरेकोमा �योग ग�र तयार ग�रएका घर िनमा�ण काय�को काय�स�प� �ितवेदन र नापीको मू�यांकन गरेको दे�खएन । अतः उि�खत काय�को
काय�स�प� �ितवेदन र नापीको मू�यांकन पेश गनु� पन� दे�खएको �

२७ बबई कृिष तथा पशु उ�मिशलता िवकास काय��म
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतना त�लम अिभमु�खकरण सव�लकरण मूल �वािहकरणज�ता काय� गैरसरकारी सं�थावाट गराउँदा िछटो छ�रतो �भावकारी र
िमत�ययी ह�ने भएमा साव�जिनक िनकायले गैरसरकारी सं�थावाट तोिकएबमो�जम �ि�या अपनाई �य�तो काय� गन� सिकने �यव�था छ । काया�लयले २०७७।११।१४ मा साझेदारीमा
काय��म संचालन तथा �यव�थापन काय�िव�ध तयार गरेको र काय�िव�धको उ�े�य म�ये गाउँपा�लकाले संचालन गन� काय�मा लागत �यूनीकरण गरी �ोत र साधनको अ�धकतम उपयोग
र �भावकारी सेवा �वाह गनु� रहेको छ । काय�लयले २०७७।११।२२ र २०७८।१।३ मा सूचना �काशन गरी लागत सहभागीतामा काम गन� ��ताव आ�हान गरेकोमा हेफर �ोजे�टको
एकमा� ��ताव परेको र सो सं�थासंग २०७८।२।१८ मा स�झौता गरेको स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नअनुसार छन् ।
: 
क) सूचना �काशन पूव� काया�लयले प�रयोजनाको ��ताव, लगानीका �े� त�रका लगायतका िवषय, काय��े�गत शत� लगायतका िवषयह� तयार पारेको दे�खएन ।
ख) काममा दोहोरोपना - साझेदारी स�झौता प� अनुसार प�रयोजनाको मु�य उ�े�य आव� लाभ�ाहीह�लाई �वावल�वी समूहह� तथा सहकारीमा आव� गद� सामा�जक पँूजीको
अिभबृि� गन�, �यवसायीक कृिष तथा तरकारी उपजह�को उ�पादन तथा उ�पादक�व अिभबृि� र वजार �यव�थापन, सुधा�रएको बा�ा तथा डेरी �यव�थापन र उ�त �िव�धको
अनुशरणवाट बा�ाको उ�पादन उ�पादक�व र उ�मिशलता अिभबृि� र बजार �यव�थापन, बा�ा िबषयगत �े�को लािग सं�थागत संय�� िनमा�ण गनु� रहेको दे�ख�छ ।काया�लयको कृिष
तथा पशु शाखाले सोही �कृितको काय� ज�तै लागत साझेदारीमा बा�ा िवतरण कृिष य�� िवतरण गरी कृषकको �मता तथा �यवसायीकता अिभबृि� काय��मह� संचालन ग�ररहेकोले
काममा दोहोरो पना आउने दे�ख�छ ।
ग) लागत िमत��यता - काय�पा�लकाको िनण�य अनुसार छनौट भइ २०७८।२।८ मा सं�थाले ��ताव गरेको कूल बजेट � ४ करोड ३६ लाख म�ये ७५ �ितशत � ३ करोड २७ लाख
गाउँपा�लकाले र २५ �ितशत � १ करोड ९ लाख हेफर �ोजे�टले �यहोन� रहेको छ । �ोजे�टले �यहोन� रकम उसका कम�चारी र �शासिनक काय�मा मा� खच� गन� र गाउँपालीकाले
�यहोन� रकम कृिष तथा पशुिवकास काय��ममा खच� गन� रहेको छ । गाउँपा�लकाले संचालन गरेका य�ता काय��ममा कृषकह�को ५० �ितशत स�म लागत सझेदारी रहेको दे�ख�छ ।
गाउँपालकाको कृिष तथा पशु शाखाका आ�नै कम�चारीह� प�रचालन गरी यस �कारको काय��म संचालन गदा� लागत िमत�ययी तथा �भावकारी ह�नेमा अ�धकाँश लागत काया�लयले
�यहोन� प�रययोजना गैर सरकारी सं�था माफ� त गराएको उपय�ु दे�खएन ।
घ) पे�क� - साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५२ क १ मा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौता प�चात आपूित�कता� िनमा�ण �यवसायी वा सेवा �दायकबाट अि�म ब�क जमानत
�लई ख�रद स�झौता रकमको बीस �ितशतमा नव�ने गरी पे��क िदन सिकने �यव�था िवप�रत ब�क जमानत वेगर भौ नं १९२-०७८।३।७ मा � १५००००० पे�क� िदएको छ । ऐन
बमो�जम ब�क जमानत �लएरमा� पे�क� िदईनु पछ�  ।

२८ उपभो�ा स�ब�धी काय�
गाउँपा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराउन स�झौता गरी भु�ानी भएका काय�ह�म�ये नमुना छनौटका आधारमा परी�णा गदा� दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्

२८.१ साव�जिनक भवन िनमा�ण– 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�तैख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा जिटल �कृितका काय�ह� उपभो�ा सिमित माफ� त गन� नह�ने, उपभो�ा

१०,४३८,४३४
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सिमित माफ� त ह�ने िनमा�ण काय�मा जनसहभािगताको अंश रहनुपन� �यव�था छ । काया�लयले उपभो�ाको �म सहभािगता ह�न नस�ने तथा
उपभो�ाको �वािम�वमा नरहने साव�जिनकभवन िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको छ । स�झौतामा उपभो�ा सिमितको लागत
सहभािगता रहने गरी िनमा�ण काय�को स�झौता गरेपिन उपभो�ा सिमितवाट जनसहभािगताको अंश �योग ह�ने अव�था दे�खंदनै । �य�तै भवन
िनमा�ण प�चात मम�त सुधार काय� कसले गन�, स�झौता बमो�जम काय�स�प� नगन�, काय�स�प� नभएकोमा उपभो�ा सिमितलाई �ज�मेवार बनाई
कारवाही नह�ने अव�था दे�ख�छ । अतः �वा��यभवन तथा गाउँपा�लकाको काया�लय भवनसंग स�ब��धत िन�नानुसारको िनमा�ण काय�उपभो�ा
सिमित माफ� त गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �.

भौ नं िमित योजनाको नाम लागत
अनुमान

काय�लयले
�यहोन� रकम

सिमितले
�यहोन� रकम

काय� स�प�
रकम

भु�ानी रकम

१५ ०७७।
५।१०

गाउँपा�लका �या��टन भवन १०६८८५२ ९७०००० ९८८५२ १०७०१३८ ९७००००

२५ ०७७।
५।२३

अधुरो �वा��य चौक� भवन १०६७७७८ ९७०००० ९७७७८ १०६७७७८ ९७००००

२६ ०७७।
५।३०

गाउँपा�लका काय�लय प�रसरमा
गड�न िनमा�ण

४२६८११२ ३८८०००० ३८८११२ ३००४६६० २६१६५५८

२८ ०७७।
६।६

काया�लय �वेश �ार र गाड� हाउस
िनमा�ण

३२०१००० २९१०००० २९१००० २३३२०९४ २०९८८८५

३१७ ०७८।
३।३०

�शासिकय भवन न�जक गाडी पाक�
िनमा�ण

२५६७७१६ २३२७९९१ २३९७२४ २५६९६३४ २३२७९९१

१५१ ०७८।
२।२६

वडा नं ४ मा �वा��य ईकाई भवन र
पखा�ल िनमा�ण

१६००८२८ १४५५००० ४५८२८ १६०३०७९ १४५५०००

ज�मा १०४३८४३४

२८.२ 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 २,१६१,२००
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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 साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ मा उपभो�ा सिमित माफ� त ख�रद गराउने �यव�था छैन । काया�लयले िन�नानुसारको िब�ुत िव�तार
ज�तो जिटल �कृितको काय�को उपभो�ा सिमित माफ� त ख�रद गरी जडान गराई भु�ानी िदएको िनयमस�मत नदे�खएको �.

भौ नं िमित योजनाको नाम लागत अनुमान काय� स�प� उपभो�ा माफ� त ख�रद भु�ानी रकम

१९१-०७८।३।७ वडा नं १ मा िव�ुत िव�तार १६११५३८ १५९३८०१ १०३६९८४ १४८२२००

२४७-०७८।३।२२ वडा नं ५ मा िव�ुत िव�तार ७४७२६० ७४९४७० ४५३६९५ ६७९०००

ज�मा २१६१२००

२९ पदा�धकारी सेवा सुिवधा
यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्;

२९.१ 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 �.१९,८०,०००।-, टे�लफोन तथा मोवाइल �.१२,३४,०००। पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट
�.११,१६,०००।-, सम�वय तथा सहजीकरणमा �.१९,०८,०००।- अित�थ स�कारमा �. ४,६८,०००।- खानेपानी िवजुली सरसफाईमा
�.२,८८,०००।- , मम�त स�भार बापत �.२,८८,०००।- र चाडवाड खच� �.३,३५,०००। समेत �.७६,१७,०००।- 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 ।
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२९.२ खानेपानी तथा सरसफाई, मम�त स�भार र िव�ुत खच� �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब��ध ऐन, २०७६ लाई संशोधन
गन� बनेको िव�ेयकको दफा ४ अनुसार मूल ऐनको अनुसूचीको ख�ड (क) को गाउँपा�लकाका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाको �म
सं�या ८ को खानेपानी तथा सरसफाई सुिवधा बापत वडा�य�को कोलममा भएको �.२०००। र �म सं�या ९ को मम�त स�भार र िव�ुत बापतको
�.२०००। �झकेको छ। काया�लयले आ�थ�क बष� २०७७/७८ मा वडाका वडा�य�ह�लाई खानेपानी तथा सरसफाई सुिवधा र मम�त स�भार र
िव�ुत बापतको �.२०००। समेत मा�सक �.४०००। को दरले ७ जनाको बािष�क �. ४८,०००। को दरले ह�ने �.३,३६,०००। र आ�थ�क बष�
२०७६/७७ को ९ मिहनाको �.४०००। को दरले �.२,५२,००० समेत � ५,८८,०००। भु�ानी िदएकोले ऐन अनुसार नपाउने सुिवधा असुल
ह�नुपन� �.

वडा नं. वडा�य�को नाम आ.व २०७६/७७ को रकम आ.व २०७७/७८ को रकम ज�मा रकम

१ ख�क बहादरु कँुवर ३६००० ४८००० ८४०००

२ िच�तामणी शमा� ३६००० ४८००० ८४०००

३ न�दलाल वली ३६००० ४८००० ८४०००

४ टेक बहादरु वली ३६००० ४८००० ८४०००

५ ड�बर बहादरु �स�रस ३६००० ४८००० ८४०००

६ राम बहादरु के.सी ३६००० ४८००० ८४०००

७ महािवर चौधरी ३६००० ४८००० ८४०००

ज�मा २५२०००। ३३६०००। ५८८०००।

५८८,०००

२९.३ दोहोरो सुिवधा :- काया�लयले पदा�धकारीह�लाई दोहोरो सुिवधा ह�ने गरी खच� ले�नु ह�दनै । गाउँपा�लका अ�य�, उपा�य� र वडा�य�ले सरकारी
सवारी साधन र सो बापतको इ�धन सुिवधा �लएको अव�थामा पुन यातायात खच� बापत िन�नानुसार �.२,६४,०००।भु�ानी �लएकोले दोहोरो
सुिवधा रकम असुल ह�नुपन� �.

२६४,०००
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पदा�धकारीको नाम मा�सक सुिवधा मिहना ज�मा रकम

अ�य� भुवने�वर पौडेल १२००० ११ १३२०००

उपा�य� सािव�ी िव�वकमा� १२००० ११ १३२०००

ज�मा २६४०००

२९.४ सवारी साधन सुिवधा – लु��बनी �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को दफा ४ मा
पदा�धकारीह�लाई स�ब��धत �थानीय तहले सवारी सुिवधा उपल�ध गराउने र उपल�ध नभएको अव�थामा �य�तो पदा�धकारीले यातायात भ�ा
पाउने �यव�था छ । काया�लयको �ज�सी खाता प�र�ण गदा� सवारी सधान �योग ग�ररहेका पा�लकाका िन�न वडा अ�य�ह�ले यातायात खच�
पाउनकै लािग काया�लयको सवारी साधन िफता� गरेका छन् । पदा�धकारीह�ले सवारी साधन िफता� गरेतापिन वडा सिचवह�लाई बु�न लगाई
िनजह� �वयंले �योग गन� गरेको बु�झयो । काया�लयले पदा�धकारीका लािग ख�रद भएका मोटर साईकलह� िफता� गरेको आधारमा यस बष�
यातायात साधन �योग नगन� ६ वडा अ�य�लाई मा�सक �.१०००० को दरले �.१२,६०,०००। यातायात भ�ा िदएको छ। अतः काया�लयमा
सवारी साधन ह� ँदाह� ँद ै सािवकमा सरकारी सवारी साधन �योग गन� नचाहेर �योग नगरेका तथा सवारी साधन िफता� गरेका पदा�धकारीह�को
यातायात खच� छानिवन ग�र असूल गनु�पन� र यस �कारको खच� िनय��ण ग�रनु पद�छ।
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�.स पदा�धकारीह�को
नाम

पद वडा
नं

सवारीको
िक�सम

मू�य सवारी वूभेको
िमित

सवारी िफता� गरेको
िमित

िफता� गनू�का कारण

१ ख�क बहादरु
कुबर

वडा
अ�य�

१ मो.सा २४२००० 2/10/2075 6/26/2076 यातायात खच�
�लएकोले

२ िच�तामणी शमा� वडा
अ�य�

२ मो.सा २४२००० 2/10/2075 6/26/2076 यातायात खच�
�लएकोले

३ न�दलाल वली वडा
अ�य�

३ मो.सा २४२००० 2/10/2075 6/26/2076 यातायात खच�
�लएकोले

४ ड�बर बहादरु
�स�रस

वडा
अ�य�

५ मो.सा २४२००० 2/10/2075 6/26/2076 यातायात खच�
�लएकोले

५ राम बहादरु के.सी वडा
अ�य�

६ मो.सा २४२००० 2/10/2075 6/26/2076 यातायात खच�
�लएकोले

३० अनुगमन भ�ा 
अनुगमन भ�ा लु��बनी �देशले जारी गरेको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व��ध ऐन,२०७६ को दफा १४ मा �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले ऐनले
िनधा�रण गरेको सुिवधा वाहेक अ�य सुिवधा �लन नपाउने �यव�था छ ।वडाका योजनाह�को अनुगमन गरे वापत वडा योजना अनुगमन सिमितलाई भ�ा भु�ानी गन� �यव�था गरेको छैन।
काया�लयले वडा अनुगमन सिमित माफ� त वडा योजनाको अनुगमन गरेको भनी �ितिदन �ित�यि� � १०००।- का दरले र गाउँपा�लका�त�रय योजनाह�को अनुगमन बापत �.१२००।
को दरले रकम उपल�ध गराउने िनण�य अनुसार िन�न पदा�धकारीह�लाई कर क�ा गरी �७५९९००। भु�ानी िदएको छ । ऐन िवपरीत गाउँ सभाबाट िनण�य गराई अनुगमन ग�रएका
योजनाको सं�या समेत नखुलाई अनुगमन बापतको भ�ा भु�ानी भएको िनयम स�मत नदे�खएको �.

७५९,९००
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गो�वारा भौचर नं. पदा�धकारीको नाम अनुगमन िदन दर रकम कैिफयत

३८-२०७७।५।३१ िच�तामणी शमा� १२ १००० १०२०० वडा नं.२

कमान �संह नेपाली १२ १००० १०२००

राम बहादरु के.सी १२ १००० १०२००

�शा� राम ख�ी १२ १००० १०२००

म�ु वली १२ १००० १०२००

िगता प�रयार १२ १००० १०२००

न�दलाल वली १२ १००० १०२०० वडा नं.३

ख�क बहादरु ख�ी १२ १००० १०२००

सर�वती नेपाली १२ १००० १०२००

मोहनलाल वली १२ १००० १०२००

टेक� वली १२ १००० १०२००

स�झना च�द १२ १००० १०२००

टंकराज िव�वकमा� १२ १००० १०२००

ख�क बहादरु ख�ी १२ १००० १०२०० वडा नं.१

न�दलाल वली १२ १००० १०२००

सािव�ो बोहरा १२ १००० १०२००

पूण�कली िव.क १२ १००० १०२००

�वालािकरण घित� १२ १००० १०२००
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सुिशला बोहरा १२ १००० १०२००

टेक बहादरु वली १२ १००० १०२०० वडा नं.४

ल�मी भ�डारी १२ १००० १०२००

गौरी कुमारी बोहरा १२ १००० १०२००

शा�ता िव.क. १२ १००० १०२००

रणिवर खि� १२ १००० १०२००

ि�जलाल िव.क. १२ १००० १०२००

ड�बर बहादरु �स�रस १२ १००० १०२०० वडा नं.५

कुमारी ख�का भ�डारी १२ १००० १०२००

शा�लकराम पौडेल १२ १००० १०२००

�ललाधर भ�डारी १२ १००० १०२००

कृ�णा कुमारी ख�का १२ १००० १०२००

सािव�ा सुनार १२ १००० १०२००

मान बहादरु कामी १२ १००० १०२००

राम बहादरु डाँगी १२ १००० १०२०० वडा नं.६

भोला �. बुढाथोक� १२ १००० १०२००

िवनोद वली १२ १००० १०२००

इ�� कुमारी अ�धकारी १२ १००० १०२००
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कमला कुमारी साक� १२ १००० १०२००

िद�लप कुमार ख�ी १२ १००० १०२००

महािवर चौधरी १२ १००० १०२०० वडा नं.७

�पा राना १२ १००० १०२००

देिव कुमारी िव.क १२ १००० १०२००

लाल बहादरु िव.क १२ १००० १०२००

मान बहादरु ब�नेत १२ १००० १०२००

होमराज वली १२ १००० १०२००

३३२-२०७८।३।७ सािव�ा िव�वकमा� ३५ १२०० ३५७००

राजेश देवकोटा ३५ १२०० ३५७००

ड�बर बहादरु �स�रस ३३ १२०० ३३६६०

टंक राज िव.क ३३ १२०० ३३६६०

महािवर चौधरी ५ १२०० ५१००

िच�तामणी शमा� ७ १२०० ७१४०

न�दलाल वली ५ १२०० ५१००

टेक बहादरु वली १० १२०० १०२००

राम बहादरु डाँगी ५ १२०० ५१००

�काश पौडेल ८ १२०० ८१६०

होमराज वली १९ १२०० १९३८०
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िशव शंकर ख�का ८ १२०० ८१६०

कमल बोहरा ८ १२०० ८१६०

सुमन चौधरी ८ १२०० ८१६०

िहलालाल वली ९ १२०० ९१८०

नारायण भ�डारी ८ १२०० ८१६०

ितलक बहादरु ख�ी ३५ १२०० ३५७००

भुवने�वर पौडेल ३४ १२०० ३४६८०

ज�मा ७५९९००

३१ जन�ितिनधी माफ� त काय� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ ले राजनीितक पदा�धकारीलाई खच� गन� आ�थ�क अ�धकार �दान गरेको छैन। गो.भौ.नं९-२०७७।५।८ वडा नं. ६ का वडा��य� राम बहादरु
डाँगीले गवारो रोग िनय��णको लािग िवषादी छन� काय�को लािग पे�क� �लई �.३९५५२५। खच� भएकोमा कित कृषकको कित �े�फलमा कुन मा�ामा िवषादी �योग भएको हो सो खुलेको
छैन। कृिष �ािव�धकको परामश�मा आव�यक िवषादी ख�रद गन� र रोगले �ित पुगेको जिमनको �े�फल एिकन गरी भूिमको उव�रा श��लाई एिकन गरी आव�यक मा�ामा मा� िवषादी
�योग गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।

३२ काया�लय 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 �.२३,५०,०००। 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�ययी 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 �.११,०७,५६८।- 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।
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३३ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

३३.१ 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 २६ कम�चारीह� करारमा राखी �.६६,६९,२२०। 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�
५ पदमा ७ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �.२५,३१,५०० ।- भु�ानी गरेकोले बढी �ययभार परेको �.

२,५३१,५००

३३.२ काया�लयले संगठन �यव�थापन सभ��ण (O&M) नगरेको तथा �च�लत कानुनले सेफ हाउस �यव�थापक पदको दरब�दी �वीकृत नगरेको
अव�थामा मा�सक �.१५०००। मा करारमा िनय�ु गरी �ावण देखी जे� स�म �.१,६५,०००। खच� लेखेको छ । कानुनमा नभएको पदमा
कम�चारी िनय�ु गरी खच� लेखेको उिचत नदे�खएको �.

१६५,०००

३४ न�स� भ�दा बढी भु�ानी 
न�स� भ�दा बढी भु�ानी :- लु��बनी �देश साव�जिनक खच�को मापद�ड काय�िव�ध र िमत�यियता स�ब�धी िनद�िशका, २०७५ को प�र�छेद २ बुदा नं ४.४ अनुसार स�ब��धत काया�लयले
स�ालन गरेको ता�लममा सोही काया�लयको �ोत �यि� �िश�क भएको अव�थामा क�ा �लए बापतको पा�र�िमक नपाउने तर काय�प� बापत अ�धकृत�तरको �िश�णमा �ित क�ा
�.१०००। र सहायक कम�चारीह�को हकमा �ित क�ा �.८०० को दरले भु�ानी पाउने उ�ेख छ । काया�लयले स�ालन गरेको िन�न ता�लम काय��ममा न�स� भ�दा बढी भु�ानी
िदएको छ। िनद�िशकामा �यव�था भए भ�दा �.८९२५०। बिढ भु�ानी भएको रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �.

८९,२५०
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गो�वारा भौचर नं. पदा�धकारीको नाम िदन िनयमानुसार
पाउने

भु�ानी
दर

फरक ज�मा कैिफयत

११३-२०७७/९/१३ िभ�म कुमार म� ११ ८५० १२७५ ४२५ ४६७५ क��यूटर ता�लम

�खमलाल वली ११ ८५० १२७५ ४२५ ४६७५

भुवन च�द वालान १० ८५० १२७५ ४२५ ४२५०

सुिनल चौधरी महतो ९ ८५० १२७५ ४२५ ३८२५

१३२-२०७७।९।२३ सािव�ी िव�वकमा� ७ ८५० १२७५ ४२५ २९७५ लैि�क िहंसा १६
िदने अिभयान

इ�वरा रावत ७ ८५० १२७५ ४२५ २९७५

१३३-२०७७/९/२३ िभ�म कुमार म� १२ ८५० १२७५ ४२५ ५१०० उपभो�ा सिमित
अिभमुखीकरण
काय��म

राजेश देवकोटा ९ ८५० १२७५ ४२५ ३८२५

िटकाराम ब�याल ८ ८५० १२७५ ४२५ ३४००

ितलक बहादरु ख�ी ७ ८५० १२७५ ४२५ २९७५

िहरालाल वली ७ ८५० १२७५ ४२५ २९७५

१५३-२०७७।१०।५ िभ�म कुमार म� १० ८५० १२७५ ४२५ ४२५० भुक�प �ितरोध
भवन िनमा�ण

राजे�� देवकोटा १५ ८५० १२७५ ४२५ ६३७५

िहरालाल वली ९ ८५० १२७५ ४२५ ३८२५

२४७-२०७७।१२।२३ िभ�म कुमार म� ८ ८५० १२७५ ४२५ ३४०० सामा�जक सुर�ा
प��करण ता�लम

�खमलाल वली ७ ८५० १२७५ ४२५ २९७५

भुवन च�द वालान ८ ८५० १२७५ ४२५ ३४००
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तेजे�� बहादरु घित� ५ ८५० १२७५ ४२५ २१२५

बालकृ�ण पा�डे ५ ८५० १२७५ ४२५ २१२५

अ�ण कुमार के.सी ५ ८५० १२७५ ४२५ २१२५

३०३-२०७८/२/१७ इ�वरा रावत ८ ६८० १२७५ ५९५ ४७६० म.से तथा ला.औ.दु

१०७-०७८/३/२१ च��शोभा कँडेल ४ ८५० १२७५ ४२५ १७०० धनुवास सचेतना
कृिष समुह

िदपे�� �साद डाँगी ४ ६८० १२७५ ५९५ २३८०

१०६-२०७८।३।२१ च��शोभा कँडेल ४ ८५० १२७५ ४२५ १७०० मौरी पालन ता�लम

िदपे�� �साद डाँगी ४ ६८० १२७५ ५९५ २३८०

च��शोभा कँडेल ४ ८५० १२७५ ४२५ १७०० टनेल तरकारी खेती

िदपे�� �साद डाँगी ४ ६८० १२७५ ५९५ २३८०

ज�मा ८९२५०

३५ अनुगमन मु�याङकन तथा �मण खच� 
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 �.२८,९१,७८४।– 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 । िनयमावलीको िनयम २१ बमो�जम काया�लयले �मणमा खिटने पदा�धकारी तथा
कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपछी अनुसुिच ६ बमो�जमको ढाँचामा �मण अिभलेख खाता रा�नुपन� र �मणमा खटाउने पदा�धकारीले िव�वसनीय आधार र �माण �थािपत ह�ने गरी
आव�यकता अनुसार आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई मजबुद गराई �मण गन� पदा�धकारी तथा कम�चारीबाट �मण �ितवेदन �ा� गरे प�चात भु�ानी गनु�पन�मा गरेको छैन। अ�ाव�धक
�मण अिभलेख खाता र �मण �ितवेदन बेगर �मण खच� भु�ानी भएकोले दोहोरो पन� गरी खच� भए नभएको एिकन गन� सिकएन। यसमा सुधार ह�नुपद�छ।

३६ सोलार िवतरण

३६.१ सोलार िवतरण साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ११५ को १ अनुसार ख�रद भएका मालसामानह� �ािव�धक �पेिशिफकेशन
बमो�जम भए नभएको परी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । �य�तै निवकरिणय उजा� प�र�ण के�� स�व�धी िनयमावली, २०६३ को िनयम २(क) र िनयम
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(घ) अनुसार सौय� उजा� �िव�धमा �योग ह�ने उपकरण तथा ितनका पाट पुजा�ह�को गुण�तर प�र�ण तथा िनधा�रण निवकरिणय उजा� प�र�ण के��ले
गन� उ�ेख। ग�रव िवप� बग�मा सोलार िवतरण काय��म अ�तग�त वडा नं.१ काया�लयले यस बष� ३० सेट सोलार ब�� सनफस� सोलार ए�ड
क��ट��सन क�पनी �लिमटेडबाट �.३४७५००। मा ख�रद गरी िवतरण गरेकोमा सोको गुण�तर प�र�ण गराएको छैन भने ख�रद भएका
सोलारह�को वारे�टी स�ब�धमा कुनैपनी �यव�था भएको दे�खएन। िवप� नाग�रक छनौटको आधार तयार नगरी आ�थ�क बष�को अ��यमा खच�
लेखेको उिचत दे�खएन।

३६.२ सनफोस� सोलार ए�ड क��ट��सन क�पनी �ा.लीले जारी गरेको िवलमा सोलार ढुवानी तथा जडान खच� बापत ३० सेटको �.९६०.५ को दर
�.२८,८१५। भु�ानी गरेको अव�थामा काया�लयले पुन: सृजना सोलार स�लायस�बाट सोलार ढुवानी तथा जडान खच� भनी �ित इकाई �.६५०।
को दरले �.१९५००। भु�ानी गरेकोले दोहोरो भु�ानी खच� असुल ह�नुपन� �.

१९,५००

३७ भ�ा 
८०-२०७७।८।१९ काया�लयले वडा नं.६ को गत बष�को छुट बैठक भ�ा बापत � ३६०००। र वडा नं.७ को �ावण देखी आषाढ स�मको बैठक भ�ा बापत �.७१४०० समेत
�.१,०७,४००। खच� लेखेकोमा भु�ानी िदन बाँक�को िववरणमा नाम नामेसी खुलेको छैन। खच�को िवतरण भपा�इ समेत �े�तामा संल� नभई खच� भएको �.

१०७,४००

३८ आय ठे�का �यव�थापनः यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

३८.१ आय ठे�काः काया�लयले तयार गरेको िववरण अनुसार नगरपा�लका �े� िभ�को निदज�य पदाथ� िवि�कालागी देहाय अनुसार � ५३,८७,७११/-

ठे�का ब�दोव�त गरी आ�त�रक आय असुल गरेको दे�खयो । पा�लकाले उि��खत ठे�कामा निदज�य पदाथ� उ�खनन् ग�र िवि� िवतरण गरेको
प�रमाणको अिभले िनमा�ण �यवसायी तथा काया�लय दवुलेै राखेको नदे�खएकोले उ�खनन् प�रमाणको िव�लेषण गन� सिकएन ।

ठे न �यवसायीको नाम कबोल अंक अ��तम िक�ता � दा�खला गनु�पन� दा�खला िमित मु अ कर �

५-२०७७।७८ वालान �दश� क��ट��सन १०३३५०० ५००००० २०७७।११।३० २०७८।१।७ १३४३५५

८-२०७७।७८ अमर िनमा�ण सेवा १९७९९९० ११९९९९० २०७८।१।३० नगरेको २५७३९९

९-२०७७।७८ मानव क��ट��सन १६९५६२१ ८४५६२१ २०७७।११।३० २०७७।१२।९ २२०४३१

४-२०७७।७८ टी डी क��ट��सन ६७८६०० ० ० ० ८८२१८

ज�मा ५३८७७११ २५४५६११ ७००४०३

उि��खत अनुसार निदज�य पदाथ�को ठे�का ब�दोव�त ग�र राज�व असुली गरेकोमा िन�न �यहोराह� दे�खएका छन् ।
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३८.२ दा�खला समय र ज�रवानाः निदज�य पदाथ�को उ�े�खत आय ठे�का स�झौता अनुसार राज�व रकम पिहलो िक�ता स�झौताका बखत दा�खला गनु�
पन� र दो�ो तथा अ��तम िक�ता २०७७।११।३० स�ममा दा�खला ग�रस�नु पन� �यव�था छ। निदज�य पदाथ�को ठे�का पाउने उि�खत
�यवसायीह�ले पिहलो िक�ता स�झौताको �यव�था बमो�जम दा�खला गरेको तर दो�ो तथा अ��तम िक�ता स�झौतामा तोिकएको अव�ध भ�दा
िढला ग�र 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 िढला ग�र 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 ।

ठे न �यवसायीको नाम कबोल अंक अ��तम िक�ता � दा�खला गनु�पन� दा�खला िमित

५-२०७७।७८ वालान �दश� क��ट��सन १०३३५०० ५००००० २०७७।११।३० २०७८।१।७

९-२०७७।७८ मानव क��ट��सन १६९५६२१ ८४५६२१ २०७७।११।३० २०७७।१२।९

३८.३ मु.अ.कर दा�खला खातााः 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 । पा�लका �े�को नदीज�य पदाथ� िवि�बाट संक�लत
मु.अ. कर पा�लकाको नाममा दािय�व ह�ने र बेदता�वालबाट गन� संकलन ग�र दा�खला गनु�पन� राज�व शीष�क न ३३३१७ मा ने दा�खला गरेकोले
दे�खयो । 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 �यवसायीकै स�पक�  मोबाइल नं. तथा
�याट नं. उ�ेख राज�व खातामा दा�खला गरेकोले �यवसायीह�लाई अनुिचत लाभ ह�न गएको दे�खयो । अत: उि��खत बमो�जम पा�लकाको
नामबाट राज�व दा�खला भएको जनाई नाम समायोजन गरेको �माण पेश गनु� पन� दे�खएको �.

६१२,२८५
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ठे न �यवसायीको नाम कबोल अंक मु अ कर �

५-२०७७।७८ वालान �दश� क��ट��सन १०३३५०० १३४३५५

८-२०७७।७८ अमर िनमा�ण सेवा १९७९९९० २५७३९९

९-२०७७।७८ मानव क��ट��सन १६९५६२१ २२०४३१

ज�मा ४७०९१११ ६१२१८५

३८.४ िट िड क�सट��सनः बबई नदी झारगजेरी वडा न ७ �े�को नदीज�य पदाथ� िवि�कालागी ठे न ४-२०७७।७८ को ठे�का � ६,७८,६००/- कबोल
गन� िट िड क��ट��सनबाट उ� रकमको मु अ कर � ८८,२१८/- असुल गरेको दे�खएन । उ� रकम िनजबाट असुल ग�र पा�लकाको नामबाट
राज�व िशष�क न् ३३३१७ मा दा�खला गनु� पन� दे�खएको �

८८,२१८

३८.५ अमर िनमा�ण सेवाः पा�लकाले बबई ह��म �े� वडा न ५ को नदीज�य पदाथ� िव�कालागी गरेको आय ठे�का न ८-२०७७।७८ मा अमर िनमा�ण
सेवाले मु अ कर बाहेक � १९,७९,९९०/- कबोल गरी पिहलो िक�ता � ७,८०,०००/- स�झौताका समयमा दा�खला ग�र अ��तम िक�ता �
११,९९,९९०/- िमित २०७८ बैशाक मशा�तस�ममा दा�खला गनु�पन� ग�र स�झौता गरेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�ममा असुल गरेको दे�खएन ।
अतः आव�यक कारवाही ग�र िनजबाट उ� रकम असुल गनु� पन� दे�खएको �

१,१९९,९९०

३९

३९.१ �ोत अनुमान सिमित – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) मा �ोत अनुमान तथा बजेट �समा िनधा�रण सिमित रहने र
सिमितले ऐन बमो�जम आयको ��ेपण गरी बजेटको �समा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण गन� लगायतका काय� गन� �ोत अनुमान
तथा बजेट िनधा�रण गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले �ोत अनुमान सिमत गठन गरेको दे�खएन । ऐन बमो�जम सिमित गठन गरी �ोत अनुमान गन�,
वडामा बजेट �स�लङ पठाउने लगायत ऐनको भावना काय� ग�रनु पद�छ ।

३९.२ राज�व परामश� – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६५(२) मा राज�व परामश� सिमितले राज�व स�ब�धी नीित तथा कानूनको
तजु�मा, संशोधन प�रमाज�न स�ब�धमा आव�यक परामश� िदने, �ोत दायरा र दर समेतको िव�लेषण गरी आ�थ�क वष�मा �ा� ह�न स�ने राज�वको
अनुमान गन�, राज�व �शासन सुधारको लािग आव�यक परामश� िदने लगायतको काय� गनु�पन� तथा �यव�था गरेको छ । राज�व परामश� सिमितको
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२०७७।२।२८ मा बैठक ब�स राज�वको दर तोकेपिन कर िव�तारका �े� तथा अनुमािनत राज�व आय तयार गरेको दे�खएन । यसमा सुधार
ह�नुपद�छ ।

३९.३ बजेट तजु�मा – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(२) मा बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमितले आयको ��ेपण, िवतरणको खाका
तथा काय��म तजु�मा गदा� बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, �े�गत �पमा छलफल गरी अ��तम ��ताव तयार गन�, काय��ममा दोहोरोपना
आउन निदने लगायतका काय� गनु�पद�छ ।काया�लयले बजेट तजु�मा गन� बजेट तजु�मा सिमितको बैठक २०७८।३।७ मा बसे पिन सिमितले गरेका
िनण�यह� लेखापरी�णमा पेश भएन ।

३९.४ बजेट तथा काय��म िनधा�रण - �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ६७ मा बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमत र सिमितले गनु�पन� काम
कत��य र अ�धकार स�ब�धमा �यव�था छ । यसवष� उ� सिमितले तयार गरी पेश भएको पा�लकाको बजेट तथा योजना काया��वयनको अव�था
मु�याँकन गदा� िबिभ� उपभो�ा सिमितले आ व २०७६।७७ मा स�झौता गरेका योजना स�झौता अिवध िभ� स�प� नगरेकोमा योजनाको
िनर�तरता तथा केही योजनाह�को भु�ानी िदन वाँक� भनी २०७७।७८ को काय��ममा समावेश गरी चालु तफ�  ३३ काय��मको
�.९१,९०,४८३।- र पँूजीगत तफ�  ३६ योजनाको �.२,७१,९०,०७०।- समेत �.३,६३,८०,५५३।- खच� गरेको पाईयो । एक आ�थ�क बष� िभ�
स�प� गन� गरी उपभो�ा सिमतसँग भएको स�झौता काया��वयन नभएकोमा सोही योजनाह�लाई अक� बष� िनर�तरता र भु�ानी िदन वाँक� योजना
बनाई योजना छनोट गरेको पाईयो । बजेट तथा काय��म तयार गदा� गत िवगत वष�मा स�झौता भएका र भु�ानी िदन वाँक� योजनाको दािय�व
छु�याई अगामी बष�को लािग बजेट िविनयोजन गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

३९.५ भाडा कर – अथ� म��ालय काय�संचालन िनद�िशका, २०७५ अनुसार िनद�िशकाको राज�व बिग�करण �या�यामा उ�ेख भए अनुसार िब��य संकेत
न�वर १११३१ स�प�� बहाल तथा प�ा वापतको आयमा ला�े कर संघीय सरकारको संिचत कोषमा ज�मा ह�नुपद�छ । जस अनुसार सवारी साधन
बाहल कर संघीय संिचत कोषमा ज�मा गनु�पन� दे�खएकोमा काया�लयले सवारी साधनको भाडा कर बापत गाउँपा�लका कोष पँूजीगतमा क�ा गरेको
�. ५,३७,३४२।- गाउँपा�लकाको संिचत कोषमा मौ�दात राखेको दे�खएकोले संिघय संिचत कोषमा ज�मा गनु�पन� �.

५३७,३४२

४० �कोप �यव�थापन
कोिभड रोग िनय��ण तथा �यव�थापन खच� स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन् ।

४०.१ ख�रद �यव�थापन - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४५(१)मा िवशेष प�र��थितमा ख�रद गन� स�ब�धी �यव�था छ।�य�तै
साव�जिनक ख�रद ऐनको दफा ६६ वमो�जम ख�रद गदा� साव�जिनक िनकायले ख�रदको आव�कताको �ल�खत िववरण, गुण�तर, प�रमाण शत� र
काय� स�प� गन� अव�ध ज�ता िववरण तयार गरी आक��मक प�र��थितको सामना गन� आव�यक प�रमाण र समयाव�धका लािग मा� यथास�भव
�ित�पधा� गराई वा एउटा मा� िनमा�ण �यवसायी, आपुत�कता�, परामश�दाता वा सेवा �दायकसँग �ल�खत दरभाउ वा ��ताव �लई �व�छ र उिचत
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मु�यको लािग वाता� गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ। काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार गतवष�को भु�ानी िदन बाँक� र यस वष� ख�रद गरीएका
सामा�ीको ख�रद दर लट अनुसार फरक रहेको छ ।उपय�ु िव�ध अवल�वन गन� नस�दा िपिपई सेट �.७११९। दर स�मको र अ��सजन �लोिमटर
४५२०।- दर स�मको सोझै ख�रद गरको छ ।स�पुण� सामा�ीको मु�य खु�ने गरी ख�रदको िववरण पेश गरेको छैन । काया�लयले ख�रद िनयमावली
वमो�जम िवशेष प�र��थितमा ख�रद गन� �ावधानको �पमा पालना गरेको छैन् ।यसको उदाहरण देहाय अनुसार रहेको छ :

सामानको नाम �पेिशिफकेशन प�रमाण दर कुल रकम

िपपीई नखुलेको २५० ७११९ १७७९७५०

��े सेट नखुलेको २ २८२५० ५६५००

ई�स�ज मेिशन नखुलेको १ १३५६०० १३५६००

अ��सजन �लोिमटर नखुलेको १७ ४५२० ७६८४०

४०.२ ७ २०७७-७-५ भु�ानीमा कर – आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले जयमाता स�ज�कल
हाउसबाट कोरोना िनय��णका लािग ख�रद ग�रएको सामा�ी मू. अ. कर बाहेक �.१६३५९००।- मा ख�रद गदा� िनयमानुसार ला�े अि�म कर
�.२४५३८।- क�ी गनु�पन�मा �.१७४३६।- मा� क�ी गरेकोले नपुग �.७१०२।-असुल ह�नुपन� �.

७,१०२

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

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 ५ योजनाको लािग � ६६ लाख रकम �ा� गरी ६३६७३७१। काया�लयले �यहोन� गरी लागत अनुमान तयार गरेको र
योजना स�प� भएको मू�याँकनको आधारमा � ६३२१४३६। उपभो�ा सिमितह�लाई भु�ानी िदएको छ । संचा�लत योजनाह�को लागत अनुमान तयार गदा� ३ �ितशत
क�टे�जे�सीको �यव�था गरेकोमा यसवष� संचा�लत ४ योजनामा अनुगमन तथा मू�याँकन गरेको भनी ५, ७, ८ र ९ गो�वारा भौचर न�वर वाट �. १६५३५०।- खच� लेखेकोमा गाडी
भाडा � ६२८००। अ�य� उपा�य� लगायत ८ जनाको अनुगमन भ�ा ७३०४०। खाजा खच� � २३०००। र अ�य खच� ६७५०। लेखेको छ । सव ैयोजना उपभो�ा सिमित माफ� त
गरेको अनुमगन तथा मु�याँकनको लािग �ज�ा सम�वय सिमितले रकम �ा� गरेको अव�थामा अनुमगन तथा मु�याँकन गरेको भनी अनु�पादक खच�मा भु�ानी िदन िम�ने नदे�खएको �

१६५,३५०

४२ सामा�जक सुर�ा
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्

४२.१ 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�ा
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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।

४२.२ 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।

४२.३ अ�ािवधक िववरण - काया�लयले पिहलो चौमा�सकमा नगद ै भ�ा िवतरण गरेको र भ�ा िवतरणकोलािग वडाको मागका आधारमा प��करण
शाखाले ३०३९ लाभ�ाहीको लािग � २४०८५९०८। वडा सिचवह�लाई पे�क� िदन �सफा�रश गरेको आधारमा सोही बरावर पे�क� िदएको छ ।
वडा सिचवह�ले भ�ा िवतरण गरी पे�क� फछ�यौटको लािग पेश भएको भरपाई अनुसार २६६१ जनालाई � २१०८६५०३। िवतरण गरी �
३००९३८५। िफता� गरेको दे�ख�छ । काया�लयले पे�क� िददंा अ�ाव�धक मूल अिभलेख तयार नगरेको र वडाको माग अनुसार पे�क� िदएको छ ।
�ा� भरपाईमा केही भ�ा �लन अयो�य केहीको मृ�य ुभनी िवतरण भरपाईमै उ�ेख गरेको दे�खयो । वा�तिवक लाभ�ाही भ�दा बढीको िववरण तयार
गरी पे�क� माग गन� काय�मा िनय��ण भएको दे�खएन ।

४२.४ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� भ�ाको �कार अनुसारको लाभ�ाही लगत अ�ाव�धक गन� काय� बष� भरीनै ह�ने �यव�था छ । काया�लयले दो�ो
र ते�ो चौमा�सकको भ�ा व�क माफ� त िवतरण गदा� �थम चौमा�सकमा िवतरण गरेको सं�या र लगत क�ा गनु�पन� र थप ह�ने लाभ�ाहीको सं�या
यिकन गरेर मा� दो�ो तथा ते�ो िक�ता िनकासा िदनु पन�मा ब�कलाई िदएको िनकासा रकम र सं�या तथा िवतरण सं�या र रकममा अ�तर
दे�खएको छ । ब�कह�ले आ�थ�क वष�को समा� भएको लामो समय पिछ मा� िबतरण नभई िफता� गनु� पन� रकम िफता� गन� गरेको दे�खयो । बा�तिवक
लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक गरेर मा� ब�कह�लाई पे�क� िनकासा िदनुपन� दे�ख�छ । दो�ो र ते�ो चौमा�सकमा ब�कह�लाई िनकासा िदएको र
िवतरणको अव�था िन�नानुसार छ ।
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िववरण सं�या िनकासा रकम िवतरण गरेको सं�या िवतरण गरेको रकम िवतरण गरी बाँक� रकम

दा�ो चौमा�सक ३०३० २३२५९०५५ २४४८ १९९३०४८२ ३३२८५७३

ते�ो चौमा�सक ३०४५ २४२२४०६१ २५१८ २०९०७८०३ ३३१६२५८

४३ बजेट, िनित तथा काय��म र �थािनय सरकार स�चालत ऐनको काया��वयनः यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

४३.१ �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
· �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,
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· 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,
· 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 र िवकास �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

४३.२ िनित तथा काय��म काया��वनः पा�लकाको सभाको अ�धवेशनमा ��तुत गरेका नीित तथा काय��मह� म�ये देहायका काय��मह� काया��वयन
भएका छैनन ।
१.“एक वडा एक उ�पादन ” को नीितलाई �ाथिमकता िदई आव�यक �यव�था िमलाउन
२. कृिष उपजह�को उ�पादन, �शोधन र भ�डारणमा सहयोग पु¥याउन �ीन हाउस, भ�डार गृह िनमा�ण ग�रने
३. कोिभड १९ को महामारीबाट �भािवत कृषकह�को जीिवकोपाज�न सुधार, िवदेश बाट रोजगारी गुमाई फिक� एका यवुाह�लाई कृिषमा रोजगारी
�दान गन� एवं उ�पादन बृि� का लािग िवशेष काय��म �याईन ४. गाउँपा�लका िभ� कृिष संग स�व�धीत उ�ोगह� �थापना �देश सरकार र के��
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सरकारको सहकाय�मा ग�रने
५. पशुपालन �यवसाय ग�र दधु उ�पादन ग�र �जिवकोपाज�न गन� िकसानह�को दधु र द�ुधज�य पदाथ�लाई वजार स�मको पह� ँच वृि� गन� नीित �लईने
जसका लािग गाउँपा�लकाले दधु िच�यान के��ह�को �थापना गन� काय��म �याईने
६.बबई गाउंप�लकामा पशुपालक कृषकह�लाई �ो�साहन गन� का लािग “पशु पोषण काय��म” संचालन ग�रन
७. सामुदाियक वन, साव�जिनक ज�गा,सडक दाँयाबाँया पोषणय�ु डालेघाँस,बष�,बह�बिष�य भुइघाँस तथा हेजेरो�िव�धको िबकास ग�रने
८.यस गाउँपा�लकालाई पूण� सरसफाइ य�ु गाउँपा�लका घोषणा गन� आव�यक काय��म संचालन ग�रने
९. आगामी २ बष� िभ� बबई गाउपा�लकाका स�पुण� घरह�मा शु� खानेपानी को �यब�था गन� “एक घर एक धारा” को नीित अबल�बन ग�रने
१०.वडान १ र ७ का शु� िपउने पानीको पह� ँच बाट टाढा रहेका ब��तह�मा स�भा�यता अ�ययन ग�र शु� खानेपानीको �यब�था िमलाइने
११.गाउपा�लकाका िविभ� �थानह� बाट स�लन ग�रने फोहरमैला को उिचत �यब�थापन गन� ड��पङ साइट को �यव�थापनको काय� अगाडी
वढाईने
१२. गाउँपा�लकाको �सँचाइ गु�योजना तयार गरी �सँचाइ �व��धन �ोतसाधन, जनशि� र �िव�ध सुहाउँदो ह�नेगरी बह�उ�े�यीय जलाशयको
काय��म तथापुराना पोखरी र तालको संर�णका लािग काय��म ग�रने
१३. िश�क तथा िव�ाथ�को मू�यांकनका सूचक िनधा�रण गरी क��तमा ३ जना उ�कृ� िश�क र ३ जना जेहे�दार िव�ाथ�ह�लाई पुर�कार र
स�मानको �यब�था ग�रने
१४.ह�रत िव�ालय बनाउन सफल ह�ने िव�ालयलाइ �ो�साहन अनुदान िदइने
१५. जनता मािव हंसपुर र सर�वती मािव चरकमिटया लाई �मशः नमुना िव�ालयको �पमा िवकाश ग�रने
१६. गाउँ िश�ा गु�योजना तयार गरी िश�ा �े�लाई �यव��थत ग�रने
१७. सामुदाियक िव�ालयह�को गुण�तर सुधारका लािग आव�यक काय� ग�रने र उ�कृ� सामुदाियक िव�ालयलाई पुर�कृत ग�रने
१८. सामुदाियक िव�ालयह�को सु�ढीकरण ग�रने छ । जसका लािग िव�ाथ� िश�क अनुपातका आधारमा िव�ालयको क�ा घटाउने तथा
अनाव�यक दे�खएका िव�ालयह�लाई मज� ग�रने
१९. वाल �लव,इको �लवले िव�ालयमा गरेका उ�कृ� कामका आधारमा ती �लवह�लाई पुर�कृत ग�रने
२०. गाउँपा�लकाका सबै वडाह�लाई पूण� खोप घोषणाका काय��म ग�र गाउँपा�लकालाई यथािश� पूण�खोप गाउँपा�लका घोषणा ग�रने
२१. हापुरेलाई �व�छ तथा सफा रा�न �यब��थत ढल िनमा�ण ग�र ह�रत शहरको �पमा िबकास ग�रने साथै हापुरेमा �यब��थत बसपाक�  िनमा�ण
ग�रने
२२ . बबई गाउँपा�लकाका सडकह�को अ�धकार �े� तोक� काया��वयनमा �याईने
२३. बबई गाउँपा�लका िभ� रहेका �समसार �े�ह�को पिहचान ग�र संर�णका काय��मह� स�ालन ग�रने
२४ . खुला �थानह�को संर�ण र िवकास गद� क�तीमा “एक वडा एक पाक�  ” को काय��म लागू ग�रनेछ । साव�जिनक ज�गाको अित�मण रोिकने
२५. सामुदाियक वनह�संगको सहकाय�मा आयमूलक काय��म संचालन ग�रनेछ । साथै सामुदाियक वनमा रहेको �ोत साधनलाई समेत प�रचालन
ग�र सामुदाियक वन र गाउँपा�लकाको साझेदारीमा िवकास िनमा�णका योजनाह� संचालन ग�रने
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२६. वडा नं. ७ मा रहेको रात पैरे रहेको लाई �मुख पय�टक�य �थलको �पमा िवकास ग�रने
२७. पय�टक�य �थलमा शु� ग�रएको पूवा�धार िवकास काय�लाई िब�तार ग�रनेछ । पय�टन �े�को िवकासका लािग आव�यक होटल, �रसोट�,
मनोर�न तथा िव�ाम�थल िनमा�णलाई �ाथिमकता िदइनेरउपय�ु �थानमा होम�टे संचालनका लािग �ो�साहन गन� नीित �लइने
२८. ऐितहा�सक, धािम�क र �ाकृितक �े�मा पदमाग�को िव�तृत अ�ययन गरी संभािवत �थानमा पदमाग� िवकास ग�रने
२९.बद�लदो प�र��थित अनुकुल जन�ितिन�धह� र कम�चारीह�लाई चु�त, द�ु�त र स�म बनाई रा�न आव�यक ता�लमह�को अवसर �दान
ग�रने साथै ज�ा÷�ेि�य �मण तथा अनुभव आदान �दानको काय��म संचालन ग�रने नीित �लईने
३०. �यबसायह�लाई करको दायरामा �याई आ�त�रक राज�वको �ेमता अिभबृ�ी गन� करदाता िश�ा काय��म स�ालन ग�रने

४३.३ बजेट काया��वयनः- �थानीय तहको 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 १३७ वटा काय��मह�को � २ करोड ९८ लाख १० 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। 

४४ कोिभड िवशेष कृिष काय��मः

४४.१ 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 � १७ लाख िविनयोजन भइ � १७ लाख, िवदेशबाट फिक� एका यवुाह�लाई उ�पादन सामा�ीमा अनुदान � २० लाख िविनयोजन भइ �
१९ लाख ८७ हजार ८३८ र साना कृिष औजार तथा य�� उपकरणमा अनुदानतफ�  िविनयोजन � १७ लाख ५० हजर िविनयोजन भई � १५ लाख
३० हजार ७४७ समेत कुल िविनयोजन � ५४ लाख ५० हजार भएकोमा खच� � ५२ लाख १८ हजार ५८६ खच� गरेकोमा देहायका �यहोराह�
दे�खएका छन् ।
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भौ न र िमित खच� िववरण रकम �

९-२०७८।३।२२ एक �थानीय तह एक उ�पादन काय��म अनुदान १७,००,०००/-

१०-२०७८।३।२१ कोिभड �भािवत भइ गाउँ फक� का यवुालाई अनुदान १९,८७,८३८/-

११-२०७८।३।२२
१६-२०७८।३।२४

साना कृिष औजार तथा य�� उपकरणमा अनुदान १५,३०,७४६/-

ज�मा ५२,१८,५८४/-

४४.२ �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 ।

४४.३ 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 ।

४४.४ काय��मको िदगोपना र िनर�तरता : काया�लय�ारा स�चा�लत काय��मह� िनर�तर र �भावकारी �पमा काया��वयन भएको ह�नु पद�छ । काया�लयले
कोिभड िवशेष काय��म अ�तरगत यो वष� िविभ� कृयाकलाप स�चालन गन� � ५४ लाख ५० हजार िविनयोजन भएकोमा अनुदान�ाहीह�लाई �
५२ लाख १८ हजार ५८६ 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 । 

४४.५ 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
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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 ।

४५ कृिष तथा पशु सेवा काय��म

४५.१ क) साझेदारीमा भैसी �व��न काय��म- गो.भौ.नं १२२-२०७८।३।२२ ५० �ितशत लागत साझेदारीमा भैसी �व��न काय��म अ�तग�त काया�लयले
िविभ� ५ भैसी पालक कृषक समुहका ५० कृषक सद�यह�लाई �ित �यि� �.३६८९०।को दरले �.१८,४४,५००। भु�ानी गरेको छ। कृषक
समुहका सद�यह�ले भैसी ख�रद गरेको भपा�इको आधारमा काया�लयले भु�ानी खच� लेखेको छ। भने भैसीपालक कृषक समुहसँग स�झौता गरी
कबु�लयत नामा गरेको छैन। ख�रद भएका भैसीह�को िवमा तथा �वा��य प�र�ण समेत नगरी आ�थ�क बष�को अ��यमा ह�ने यस �कारको खच�मा
िनय��ण ह�नुपद�छ।
ख) घाँस िवउ िवतरण– घाँसको िवउ ख�रद गदा� स�ब��धत बष� पशु सेवा िवभागले िनधा��रत गरेको मु�य (दर) र �ोत के��बाट ख�रद ग�रनु पद�छ ।
नमुना छनौट गरी प�र�ण गदा� काया�लयले िविभ� फम�ह�बाट सोझै ख�रद गरी भेच घाँस, बिष�म घाँस, जै घाँस लगायत घाँस ख�रदमा
�.११,००,०००। खच� लेखेको छ । यसरी ख�रद गरी िवतरण गरेकोमा िवतरणमा समानुपाितक नभएको र कितपय िवउ बेना� ह�ते भनी
बु�झ�लएको पाइयो। यसरी बुझेकोमा स�ब��धत कृषकले पाए भनी आ�व�त ह�न सिकएन। काया�लयले कृषकको माग, पशुपालक कृषकको
जनसं�या र पशुसं�या पिहचान गरी घाँसयो�य जिमनको �े�फल अनुसार िवतरण गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन । काया�लयले यस �कारको
िवतरणमुखी खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।   

४५.२ 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 । बा�ाको खोर िनमा�ण तथा बा�ा अनुदान काय��म अ�तग�त वडा
नं.५ ले यस बष� कम�ठ सामा�जक उ�िम मिहला सहकारी सं�थाबाट �.६,७५,४५०। मा ५७ बा�ा ख�रद ग�र ५७ कृषकह�लाई िवतरण गरेको छ।
बा�ा ख�रद गदा� ��ताव आ�हान गरी �ित��धाको आधारमा ख�रद गनु�पन�मा काया�लयले सोझै ख�रद गरी उ� काय��ममा �.७,५०,०००। खच�
गरेको छ । यसरी ख�रद गरेका बा�ाको �वा��य प�र�ण तथा पशु िवमा गरेको छैन। िवत�रत बा�ाह� िन��चत अव�धस�म बेचिवखन गन� नपाउने
गरी कृषकह�संग कबु�लयतनामा गराउनुपन�मा गराएको छैन। िवतरण भपा�इमा बुझी�लनेको स�पक�  ठेगाना खुलाउनुपन�मा सो समेत नखुलाई
�यूनतम मापद�डको समेत पालना नगरी आ�थ�क बष�को अ��यमा ख�रद गरी िवतरण गरेको उिचत दे�खएन।

४५.३ १०९-२०७८/३/२२ िच�लेखी बह�उ�े��यय पशु कृिष सिमितलाई िदएको पे�क� �.२,७०,०००। फ�य�ट गदा� उ� कृिष फम�ले माता मनकामना
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कृिष तथा पशुपालन फम�बाट ख�र बा�ा ५०० के.जी �ित के.जी �.४०० को दरले �.२,००,०००। र बोयर बोका ३४ केजी �ित केजी �.१५००।
को दरले �.५१०००। मा ख�रद गरेको िवल पेश गरेको छ । यसरी ख�रद गरेकोमा कित सं�यामा बा�ा तथा बोका ख�रद भएको हो सो खुलेको
छैन भने उ� समुहले ख�रद गरेका बा�ाह�को िवमा तथा �वा��य प�र�ण र समुहसंगको कबु�लयतनामा गरेको छैन। आ�थ�क बष�को अ��यमा
भएको यस �कारको िवतरणमुखी काय��ममा िनय��ण ह�नुपद�छ।

४५.४ १०५-२०७८।३।२१ साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म अ�तग�त वडा न�बर ६ मा टनेल तरकारी खेती काय��म
स�ालन गन� काया�लयले �गितिशल कृषक समुहलाई सोझै छनौट गरी गाउँपा�लका अनुदान �.६१२१७५। र समुहको योगदान �.४८६३२५। ह�ने
गरी �.१०९८५००। मा स�झौता गरेको छ। काया�लयले कृषकह�बाट माग संकलन गरी मागको आधारमा �यवसायीक कृिष फाम�ह�बाट ��ताव
माग गरी पेश भएका म�येबाट उ�कृ� समुह छनौट गनु�पन�मा छनौटको �ि�या पुरा गरेको छैन। सो सं�थाले टनेल तरकारी खेती काय��ममा
�.९७५६९३। खच� भएको िवल भपा�इ पेश गरेको आधारमा काया�लयले �.५८६०५६। भु�ानी गरेको छ। स�झौता अनुसार काया�लयले
काय�स�प� रकमको ५५.७३ �ितशतले ह�ने �.५४३७५४। मा� भु�ानी ह�नुपन�मा �.५८६०५६। भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको
�.४२३०२ स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �.

४२,३०२

४५.५ गो.भौ.नं १०८-२०७८।३।२२ बा�ाको साना �यवसायीक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म स�ालन बापत शाखा �मुख कमन�सँह
नेपालीलाई �.१,५०,०००। भु�ानी गरेको छ। काय��मको काय��गित अनुसार ५ समुहमा काय� स�ालन भएको र १ समुहमा १० जना सहभािग
उप��थत भएको दे�ख�छ। तर सो काय��मको खच� िवल भपा�इ परी�ण गदा� १० समुहको �ित समुह �टेशनरीमा �.१,५००। र खाजामा
�.३,०००। खच� लेखेको छ। सो �टेशनरी र खाजा ना�ता खच� िवलमा जारी िमित समेत उ�ेख भएको छैन। िमित समेत उ�ेख नभई काय��गित
भ�दा ५ बढी समुह देखाई खच� गरेको रकम �.२२,५००। स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �.

२२,५००

४६ २०७८-१०-१२ संगठन िवकास अ�ययन सव��ण 

सबै �थानीय तहह�को लािग संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको िमित २०७५।४।६ को संगठन संरचना र दरब�दी �वीकृत स�ब�धी प� अनुसार �थानीय तहको काय�
�कृित, सेवा �वाह एवम् िवकास �यव�थापनको आव�यकता, भौगो�लक ��थती, सेवा पुर् याउनुपन� जनसं�या समेतका आधारमा �थायी संगठन संरचना र दरब�दी िनधा�रण गनु�पन�
उ�ेख छ। प�रप�को बंुदा न�बर ४ अनुसार म��ालयले िनधा�रण गरेको अ�त�रम संगठन संरचना एवं दरब�दीमा आव�यक सेवा समुह, �ेणी र पदमा दरब�दी थपघट गनु�पन� भएमा सोको
पु�ाई सिहत दरब�दी ��ताव र ��तािवत पदको काय�िववरण र संगठन चाट� तयार गरी सामा�य �शासन म��ालयमा पठाउनुपन� उ�ेख छ। म��ालयको प�रपर� अनुसार काया�लयले
आव�यक सेवा समुह, �ेणी र पद सं�या िनधा�रण गरी म��ालयमा पठाएको दे�खएन। काया�लयले आव�यक दरब�दी िनधा�रण गरी संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयमा
लेखी पठाउनुपन�मा सो नगरी यो बष� साप� �रसच� से�टर �ा.लीबाट संगठन िवकास अ�ययन सव��ण गराई �.४९२६८०। खच� लेखेको छ। संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन
म��ालयसँग सम�वय गरी संगठन संरचना गनु�पद�छ।

४७ सुरि�त आ�वासन काय��म ४१,४०७
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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 बबई गाउँपा�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� �.४१४०७। थप गरी �.१६,०६,४६३। भु�ानी गरेको छ। िनद�िशका िवप�रतको यस �कारको भु�ानी असुल ह�नुपन� �.

४८ लैि�क िहंसा िनवारणकोष 

िविनयोजन भएको रकम खच� नभएमा स�ब��धत स��त कोषमा रकम िफता� गनु�पद�छ । काया�लयले यो बष� लैि�क िहंसा िनवारण स�ब��ध काय��म स�ालन गन� संिघय सरकार अनुदान
िशष�कबाट �.१,००,०००। रकम ट� ा�सफर गरी लैि�क िहंसा िनवारणकोषमा ज�मा गरेकोमा सो रकम खच� नभएकोले बाँक� रकम संिघय स��तकोष िफता� गनु�पन� �.

१००,०००

४९ योजना तथा काय��म काया��वयन
यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्;
: 
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 �. १६ करोड ८९ लाख ९० 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 । ठे�का ब�दोव�त िववरण माग भएकोमा सोको िववरण �ा� भएन। काया�लयले बजेट िशष�क अनुसारको
ठे�का लगत राखी िनयमावली अनुसार तोिकएको अव�धमा ठे�काब�दोब�त तथा �वीकृती समेतका काय�ह� गनु�पद�छ ।
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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।

ङ) 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

४६ ७८ १०५ १७ ३१ २७७

उपरो� िववरण अनुसार काया�लयले यस बष� २७७ वटा योजना संचालन गरेकोमा �.१ लाख भ�दा मुिनका मा� ४६ 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 ।

५० साव�जिनक ख�रद
यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्;
: 
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, 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 ।
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ख) 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�लयले वडा काया�लयह�को काय� स�ालन र �यव�थापन तफ�  ७ वटा वडाह�मा �. ७३ लाख ५५ हजार िविनयोजन
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।

५१ सोझै ख�रद 

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�सँग पटक पटक गरी �.७९,४२,८४४/- को सोझै ख�रद गरेको दे�खयो । �य�तै काया�लयले िनयमावली
िवपरीत िन�न फम�ह�बाट �. ५ लाख भ�दा बढीको ख�रद गरेको छ । �ित�पधा��मक ख�रद काय�लाई �भाव पान� गरी भएको यस �कारको ख�रद �.२०,८८,५६४। िनयम स�मत
नदे�खएको �.

�.स फम�को नाम सामानको िववरण रकम

१ �ितभा अफसेट �ेस छपाइ तथा �टेशनरी सामान ७९८१२२

२ �ेसी इले�ट� ोिन�स ए�ड स�लायस� टोनर ि��टर लगायत ७२३०२०

३ रा�ी �टेशनरी ए�ड जनरल स�लायस� �टेशनरी सामान ५६७४२२

ज�मा २०८८५६४

२,०८८,५६४

५२ काय��म खच� 
क) काय��मको उपादेयता- काया�लयले िविनयो�जत बजेट र स�ा�लत काय��म िवच उिचत तालमेल गरी अ�धकतम �ितफल हा�सल गनु�पद�छ। सभाबाट यस बष� द�लत र गैर द�लत
िवच अ�तरघुलन काय��ममा �.४०००००। िविनयोजन गरी सो काय��म स�ालन गन� द�लत सेवा संघ छनौट भई काय� गरेको छ। काय��म स�ालन गरी भु�ानीको लािग सो सं�थाले
पेश गरेका िवल भपा�इ प�र�ण गदा� उ� सं�थाले �ोसर छपाई, होिडङ बोड� ज�ता काय�ह�मा �.३,२१,८१४। खच� गरेको िवल भपा�इ पेश भई सोही अनुसार भु�ानी भएको छ। द�लत र
गैरद�लत समुदाय िवच अ�ति�या काय��म स�ालन गरी जाितय िवभेद तथा छुवाछुत िव��को संवधैानीक तथा कानुनी �यव�थाको बारेमा सचेतना गनु�पन�मा सो नगरी काय��मको
उ�े�य िवप�रत छपाइ र होिडङ बोड�मा खच� लेखेको उिचत दे�खएन। छुवाछुत तथा जाितय भेदभाव अ��य भई �याय र समतामुलक समाज िनमा�णमा सहयोग पु�े खालका काय��म
स�ालन गरी रा�यको पह� ँचबाट टाठा रहेको बग�लाई मुल�वािहकरण गन� खालका काय��म स�ालन गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।
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ख) िवतरणमुखी काय��म – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४(२) मा योजना तजु�माको आधार तय गरेको छ । काया�लयले 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 नगरी िवना आधार र समूहको �सफारीस वेगर दामासाही िवतरण
गरेको, िवतरण गदा� �यि�को ख�रद गन� स�ने �मतालाई समेत म�येनजर नराखेको, िवत�रत सामानको िदगो उपयोगको �यव�था निमलाई �यि� तथा सं�थालाई ब�तुगत अनुदान
िवतरण गन� काय� उिचत दे�खएन । यस �कारको िवतरणमुखी काय��म िनय��ण ह�नुपद�छ।

भौ.नं. िमित िववरण अनुदान रकम

१७९,२५८-२०७८।१।६ वडा नं.२ र ३ मा ४ ह�े कुखुरा िवतरण २०००००

३३६-२०७८/३/९ वडा नं. ६ का सुनौला हजार िदनका आमाह�लाई िफ�टर िवतरण २८६०००

३९७-२०७८।३।२२ सुनौला हजार िदनका आमाह�लाई अ�डा िवतरण ५००००

४०८-२०७८।३।२२ वडा नं.२ मा माह�रीको घार िवतरण २०००००

४५१-२०७८।३।३० वडा नं.६ मा �याग ट� ाकसेट सट पाइ�ट िवतरण ९८२०५

४५३-२०७८।३।३० बडा नं.६ मा बा�ा िवतरण २५००००

ज�मा १०८४२०५

५३ पा�र�िमक आयकर 

आयकर ऐन ,२०५८ को दफा ८७ (1)अनुसार आयमा ला�े पा�र�िमक करको गणना गदा� करयो�य आयको पिहलो एकलाखमा १० �ितशत,दो�ो २ लाखमा २० �ितशत, पा�र�िमक
करक�ा गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयबाट �ा� िववरण अनुसार िन�न िव�ालयका िन�न िश�कह�को पा�र�िमक आयकर बापत �.८४३२२। क�ा गनु�पन�मा �. ६७०६१। मा�
पा�र�िमक कर क�ा गरेकोले नपुग पा�र�िमक कर �.१७२६१।– असुल गनु�पन� �.

१७,२६१
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�.स िव�ालयको नाम कम�चारीको नाम थर बािष�क आय आयकर
छुट रकम

कर यो�य
आय

गनु�पन� कि� गरेको कि� नपुग कर

१ सर�वती मािव चरकमिटया नरका�त अ�धकारी ६८६१७८ ६५९०१६ २७१६२ ७२१६ ४५०० २७१६

३ जनता मा.िव हंसपुर मोहन कुमार दाहाल ६८६१७८ ५६९०१६ ११७१६२ १७९३२ १५९३२ २०००

४ जनता मा.िव हंसपुर कुलराज लािमछाने ६८६१७८ ५६९०१६ ११७१६२ १७९३२ १४७४४ ३१८८

६ जनता मा.िव हंसपुर गनेशमान ख�का ६६९१३८ ५६६१३६ १०३००२ १५१०० ९०१० ६०९०

७ जनता मा.िव हंसपुर ितल बहादरु ताराम ५६२५४० ४५०००० ११२५४० १७००८ १५२७० १७३८

१० जनता मा.िव हंसपुर िद�लपच�� �े�ी बालान ६००९७८ ५५४६१६ ४६३६२ ९१३६ ७६०७ १५२९

ज�मा ७११७१३२ ६२४१३३२ ८७५७९९ ८४३२२ ६७०६१ १७२६१

५४ �वा��य काय��म

५४.१ �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� सशत� काय��म तफ�  �वा��य, आयवु�दका �थायी १६ कम�चारीह�को �.८३,९९,०९२ 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 ।

५४.२ 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 ।

५४.३ कोिभड भ�ा कोरोना भाइरस (कोिभड–१९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश, २०७७ बमो�जम
जो�खम भ�ा �ा� गन�को लािग पु��ाई सिहत खटाएको जनशि�ले सु� तलब �केलको आधारमा पिहलो लाइनमा खिटएका �वा��यकम�ह�ले

१७४,९७४
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१०० �ितशत, दो�ो लाइनमा खिटएका �वा��यकम� तथा सुर�ाकम�ले ५० �ितशत र ते�ो लाइनमा खिटने कम�चारीह�ले २५ �ितशत भ�ा
पाउने उ�ेख छ । काया�लयले कोिभड भ�ा बापत �वा��यकम�ह�को लािग �.९,१८,१८३। र सुर�ाकम�लाई ४७९७३। समेत �.९,६६,१५६।
भु�ानी गदा� िन�न कम�चारीह�लाई �ेड रकम समेत समावेश गरी िन�नानुसार भु�ानी गरेकोले �ेड बापत नपाउने भ�ा र बढी भु�ानी िदनको
�.१,७४,९७४। असुल ह�नुपन� �.
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�.स पदा�धकारीको नाम तलब �केल �ेड रकम ज�मा भु�ानी �ेड रकम कैिफयत

१ ह�र बहादरु ख�का ३८३९० ९६०० ४७९९० १९२०० २०७७ साल साउन र भदौ

२ हेमराज वली ३८३९० ९६०० ४७९९० १९२००

३ कमल कनौ थापा ३८३९० ९६०० ४७९९० १९२००

४ शरद राज िगरी २८२०० ७६२० ३५८२० १५२४०

५ माया ब�नेत २८२०० ६५८० ३४७८० १३१६०

६ िमना वली २८२०० ६५८० ३४७८० ६५८०

७ शु�सला शमा� २८२०० ६५८० ३४७८० ६५८०

८ �सि�बहादरु के.सी २८२०० ६५८० ३४७८० ६५८०

९ �सताराम चौधरी २८२०० ४७०० ३२९०० ४७००

१० िगता शमा� २६६१० ७०९६ ३३७०६ ७०९६

११ सािव�ा चौधरी २६६१० ७०९६ ३३७०६ ७०९६

१२ स�रता कुसारी २६६१० ५३२२ ३१९३२ ५३२२

१३ म�ु �े�ड २६६१० ६२०९ ३२८१९ ६२०९

१४ िद�सना िव.सी २६६१० ५३२२ ३१९३२ ५३२२

१५ कौिशला भ�डारी २६५७० ५३१६ ३१८८६ ५३१६

१६ हेमराज वली ४०७९० २४०० ४३१९० ४८००

१७ शरद राज िगरी ३००८० १८८० ३१९६० ३७६० २०७८साल बेशाख र जे�

१८ यम बहादरु ख�ी २८३८४ १७७४ ३०१५८ ३५४८
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१९ भगवती ब�नेत २८३८४ १७७४ ३०१५८ ३५४८

२० स�रता कुसारी २८३८४ १७७४ ३०१५८ ३५४८

२१ गोिव�द �साद वमा� २०६८० ४१३४ २४८१४ ८९६९ २०७६ चै� देखी ७७ असार

ज�मा ० १७४९७४

५५ खच� िव�लेषण 

पा�लकाले यसबष� कुल आ�त�रक आयबाट �. १ करोड ५० लाख ८३ हजार, राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �. ४४ करोड ३६ लाख ९४ हजार समेत �. ४५ करोड ८७ लाख ७७
हजार आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �. २६ करोड ६२ लाख ५१ हजार र पँू�जगत तफ�  �. १६ करोड ८९ लाख ९० हजार समेत � ४३ करोड ५२ लाख ४२ हजार खच� भएको छ।
खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ३.४७ �ितशत रहेको छ। यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �. ७६ लाख १७ हजार खच� भएको छ । जुन आ�त�रक आयको ५०.५ �ितशत रहेको
छ। पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ६१.१७ �ितशत चालु र ३८.८३ �ि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।

५६ िढला आय दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ (२) अनुसार आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदी सोही िदन वा �यसको भो�लप�ट यथा�थानमा दा�खला
नगरेको अव�थामा स�ब��धत तालुक काया�लय वा िवभािगय �मुखले १० िदन स�म िढलो गरेको भए दा�खला गन� बाँक� रकम र सो रकमको दश �ितशतले ज�रवाना गरी सो समेत
दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा बढी िढलो गरेको भए १० �ितशतका दरले ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाई कसुरको मा� अनुसार �च�लत कानुन बमो�जम िवभािगय कारवाही समेत
गन� गराउन स�ने उ�ेख छ। वडा न�बर ७ का वडा सिचव मान बहादरु ब�नेतले आ.ब २०७७।७८ मा �.७६३४४० राज�व संकलन गरेकोमा आषाढ मसा�तमा �.५६४२५५ मा�
दा�खला गरेको र �.१९९१८६।२५ असुल ह�न बाँक� भनी लेखापरी�णले औ�याए प�चात रकम बै� दा�खला भएको �माण पेश भएको छ। िढला गरी राज�व दा�खला गरेको हकमा
िनजलाई सचेत गराइ सो बापतको जरीवाना �.१९,९१८। असुल ह�नुपन�मा �.

१९,९१८

५७ पे�क� बाँक�

५७.१ आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ अनुसार काया�लयले िन�न फम�ह�लाई �.१११९३२७०।–
मोिवलाइजेशन 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 ।



https://nams.oag.gov.np56 of 66

�.स फम�को नाम पे�क� रकम पे�क� रकम

१ रा�ी िव�डस� �चकुले चरकमिटया सडक �तरो�ित ४७५०००

२ ��जल क��ट��सन �ा.�ल. सि�कोट �यू टावर िनमा�ण ६५००००

३ जन क�याण �ािव भागावारी रा�� पित शैि�क सुधार काय��म १८०००००

४ जन क�याण मा.िव. पदमपुर रा�� पित शैि�क सुधार काय��म ७०००००

५ जन शि� �ािव िवजयनेटा रा�� पित शैि�क सुधार काय��म ६५००००

६ जन शि� �ािव िवजयनेटा रा�� पित शैि�क सुधार काय��म ५०३०००

७ जनता आिव �जला रा�� पित शैि�क सुधार काय��म १८०००००

८ जनता मा�यािमक िव�ालय हंसपुर रा�� पित शैि�क सुधार काय��म ७०००००

९ भानु भ� मािव कौ�सलापुर रा�� पित शैि�क सुधार काय��म १८०००००

१० �ी ल�मी �ाथािमक िव�ालय क�ाने रा�� पित शैि�क सुधार काय��म १८०००००

११ मुनाल क�स��ा�ट �ा.�ल. �यि�गत घटना दता�का िड�जटलाइजेशन ३१५२७०

ज�मा १११९३२७०

५७.२ 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� �.

५,६०१,४२२
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�.स िववरण पे�क� रकम

१ ड�बर बहादरु �स�रस �मण खच� ६०००

२ भुवने�वर पौडेल �मण खच� १२०००

३ हेफर �ोजे�ट नेपाल िविभ� साझेदारी काय��म १५०००००

४ देवे�� सा� मगर मातृ तथा नविशशु काय��म २००००

५ हेमराज ओली �सकलसेल एिनिमया जनचेतनामुलक काय��म १०००००

६ कमल वहादरु कनौ थापा पानी तथा िवजुली १५०००

७ कण� बहादरु पुन �मण खच� ५०००

८ कुमारी ख�का भ�डारी सु�केरी पोषण काय��म १०००००

९ �िदप अ�धकारी सु�केरी पोषण काय��म १०००००

१० �ेम वहादरु वली सु�केरी पोषण काय��म १०००००

११ मान बहादरु ब�नेत सु�केरी पोषण काय��म १०००००

१२ ल�मी भ�डारी सु�केरी पोषण काय��म २९८०००

१३ िवमला केसी सु�केरी पोषण काय��म १०००००

१४ स�झना च�द सु�केरी पोषण काय��म ५५००००

१५ तेजे�� बहादरु घित� िविभ� काय��म ५३१०००

१६ च��शोभा कँडेल िविभ� काय��म ९७०००

१७ िड�ी बहादरु वली िविभ� काय��म १०००००

१८ य� वहादरु डागी िविभ� काय��म ४०००००
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१९ �यू रोज फोटो ए�ड आटस� िविभ� काय��म १२५०००

२० सुरि�त नाग�रक आवास िविभ� काय��म १३४२४२२

ज�मा ५६०१४२२

५८ ४२ २०७८-३-२९ सुुि�त नाग�रक आवास काय��मः 
िनकासा र खच�: ग�रवीको रेखामूनी रहेका र �कोपका कारण घरबार िविहन भएका िवप� प�रवारह�ले सुरि�त र वातावरणमै�ी आवास िनमा�ण आफ� ले गन� चाहेमा ज�तापाता र
सह��लयत दरको काठ लगायतका सामा�ी ख�रदकोलागी र पराल वा खरको छाना भएका घर प�रवारलाई ज�तापाताको छानामुिन �याउने ग�र सुरि�त नाग�रक आवास िनमा�णकालागी
यो काय��म लागु भएको छ । काय��म काया��वयनकालागी शहरी िवकास भवन िनमा�ण िवभाग�ारा सुरि�त नाग�रक आवास काय��म काया��वयन काय�िव�ध २०७५ जारी गरेको छ ।
यस पा�लकाले यो वष� काय��म काय��वयनकालागी �१३,४२,४२२/- खच� लेखेकोमा देहायको �यहोराह� दे�खएका छन् ।

कृयाकलापको नाम लाभ�ाही सं�या दर � ज�मा �

सुरि�त आवास ९१ जना ७,६५८/- ६,९६,८७८/-

बाढी िपिडत आवास ६१ जना १०४१२ ६,४५,५४४/-

कूल १५२ जना १३,४१,४२२/-

क) सुिवधा: काय�िव�धको दफा २१ मा नेपाल सरकारबाट भूक�प पून िनमा�ण, �कोप �यव�थापन वा य�तै अ�य काय��मबाट लाभा��वत लाभ�ाहीलाई यो अनुदान उपल�ध गराईने छैन
भ�े �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� िवषय यिकन गरेको दे�खएन ।

ख) िक�ता भु�ानी: काय�िव�धको दफा ५ को उपदफा ४, ७ र ८ अनुसार स�झौता भएपिछ अनुदान िदइने � ५० हजारको पिहलो िक�ता ६० �ितशत रकम उपल�ध गराईने र सो
रकमबाट ज�तापाता,काठ लगायतको िनमा�ण सामा�ी ख�रद गरी िनमा�ण काय� अिघ बटाउनु पन� र उ� रकमबाट ज�तापाता र काठ लागायतको सामा�ी ख�रद गरी िनमा�ण काय� स�प�
भएको भनी �ािवधकबाट �ािव�धक �ितवेदन सिहतको �सफा�रसको आधारमा लाभ�ाहीलाई दो�ो तथा अ��तम िक�तावापत ४० �ितशत अनुदान रकम उपल�ध गराउनु पन� �यव�था
छ । तर पा�लकाले लाभ�ाहीलाई आ�थ�क वष�को अ�तमा ९१ जनालाई � ७,६५८/- र ६१ जनालाई � १०,४१२/- का दरले पे�क� अनुदान िदएको दे�खयो । अत काय�िव�ध अनुसार
िनधा��रत िक�तामा लाभ�ाहीलाई अनुदान िदनु पन� दे�ख�छ ।

ग) पे�क� अनुदान र 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 र खेतीपाती लगाइने वषा�यामको समयमा पे�क� िक�ता �व�प अित नै �यून रकम � ७,६५८/- र � १०,४१२/- का दरले
िनकासा गदा� लाभ�ाहीले घर नै नबनाइ अ�य �योजनमा खच� गन�स�ने जो�खम रहने भएकोले यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

१,३४२,४२२
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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 काय� �गितको आधार न�लई �यून रकमको िक�तामा अनुदान िदएको दे�खयो । अत काय�िव�धको अनुशरण गरी अनुदानको उपयोगलाई
�भावकारी बनाइनु पद�छ ।

५९ िनशु�क पा�पु�तक िवतरण काय��मः

५९.१ पा�पु�तक िवतरणः काया�लयले मा�यािमक तहस�मको िश�ा िनशु�क िवतरण गन� नेपाल सरकारको िनित अनुसार िव�ालयह�लाई िदएको
िनकासाबाट ख�रद पु�तक स�ब��धत िव�ाथ�ह�ले �ा� गरेको ह�नु पद�छ । पा�लका �े�िभ� पा�लकाले पा�पु�तक िनकासा िदनुपन� ३४ वटा
िव�ालयह�कालागी यो वष� � ३२,९२,०००/- िनकासा िदएको दे�खयो । पा�लकाबाट िनकासा पाउने ३४ िव�ालय म�ये नमूनाको �पमा सर�वती
मा िव चरकमिटया, जनता मा िव हंशपुर, सर�वती जनता मा िव गंगटे, जनक�याण मा िव पदमपुर, जनता आ िव �जला, ल�मी �ा िव कमाने,

सृजनिशल �ा िव �यूरेनी र सूय�वालक�याण �ा िव पाितहा�नासमेत ८ िव�ालयलाई नमूना छनौट ग�र िवत�रत िनःशु�क पा�पु�तकको िववरण
प�र�ण गदा� देहायको �यहोराह दे�खयो । य�तै �यहोराह� अ�य िव�ालयमासमेत ह�ने भएकोले काया�लय �वयंले यिकन ग�र कारवािह गनु� पद�छ ।
क) पा�लकाले िव�ालयह�लाई पा�पु�तक ख�रदकालागी िदएको िनकासा रकम खच� प�चात िव�ालयबाट ;स�ब��धत िव�ाथ�ले वा िनजका
अिभभावकह�ले पु�तक बुझेको भरपाईह� माग ग�र फरफारक गन� गरेको दे�खएन । लेखापरी�णको समयमा पेश भएका भरपाईह�को ह�ता�रको
�लपी उ�तै उ�तै रहेको दे�खएकोले आ�त�रक िनय��ण गरेको दे�खएन ।
ख) 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 ।
ग) िनःशु�क पा�पु�तक िवतरण काय�को पा�लकाले अनुगमन गन� तथा अनुगमन �ितवेदन तयार गन� गरेको दे�खएन ।
घ) सर�वती मा िव चरकमिटयाको क�ा ५ को पु�तक िवतरणमा ३४ जना िव�ाथ�को नामनामे�स रहेकोमा ३७ जनाले पु�तक बुझेर द�तखत
गरेको र क�ा ६ मा नामनामेसी ४७ जनाको रहेकोमा ५० जनाले बुझेर द�तखत गरेको दे�खयो । अतः नामावली भ�दा बढीलाई बुझाएको दे�खयो ।
ङ) जनाता मा िव हंसपुरको क�ा २ को पा�पु�तक िवतरणमा ८ िव�ाथ�को नाममा ह�ते ग�र स�ब��धत िव�ाथ� कै नामबाट द�तखत गराई
पु�तक वुझाएको दे�खयो ।
च) जनक�याण मा िव पदमपुरको क�ा ९ का १८१ जना िव�ाथ�को नाम र िनजका अिभभावकको नामनामेसी रा�ख ४५ जनाको मा� पु�तक
बुझाएको भरपाई भएको र अ�यले पु�तक वुझेको भरपाई दे�खएन ।
छ) काया�लयलले िव�ालयह�लाई िनःशु�क पा�पु�तकको रकम सोधभना� िनकासा गदा� IEMIS DATA को आधारमा २०७८ मिहना िभ�मा
िनकासा िदनु पन� �यव�था छ । तर काया�लयले २०७७ को त�या�को आधारमा िव�ालयलाई पा�पु�तकको िनकासा िदएको जनाएको छ ।
ईिमस त�या� अ�ाव�धक ग�र सोही अनुसार िनकासा िदइनु पद�छ ।
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५९.२ िनशु�क पा�पु�तक िवतरणमा काय��म काया��वयनः काया�लयले मा�यािमक तहस�मको िश�ा िनशु�क िवतरण गन� नेपाल सरकारको िनित
अनुसार िव�ालयह�लाई िदएको िनकासाबाट ख�रद पु�तक स�ब��धत िव�ाथ�ह�ले �ा� गरेको ह�नु पद�छ । िश�ा तथा मानव�ोत िवकास
के�दबंाट �कािशत आ व २०७७।७८ को काय��म काया��वयन पु��तकामा कृयाकलाप न ३.१ मा उि��ख �यव�था काया��वयनमा देहायको
अव�था दे�खएकोले सुधार ग�रनु पद�छ । ।
१ IEMIS मा �िव� त�यांकलाई स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�संग स�यापन गराई स�यिपत िववरण िश�ा
अ�धकृतबाट �मािणत गराई सोको आधारमा आव�यक क�ागत र िवषयगत पा�षु�तकको सं�या यिकन गन� उ�ेख भएकोमा �यस अनुसार
अिभलेख अ�ाव�धक गराएको दे�खएन ।
२ यिकन सं�याको आधारमा दो�ो च�मा�सकमा िव�ालयलाई अनुदान िदने र यसरी अनुदान िददंा पिहलो पटक िव�ाथ� सं�याको ७५ �ितशत
सं�यालाई मा� अनुदान िदने र २०७८ बैसाखबाट शु� ह�ने शैि�क स�को िव�ाथ� भना�को िववरण, पा�पु�तक ख�रद र िवतरण गरेको िववरणको
आधारमा यिकन ग�र नपुग रकम मा� थप अनुदान िदने �यव�था रहेकोमा �यस अनुसार ह�ने गरेको दे�खएन ।
३ िव�ाथ�ले शैि�क स�को शु�मै पुरा सेटमा नयाँ पा�पु�तक पाए नपाएको अनुगमन गरी उपल�धताको सुिन��चतता गन� काय� �थानीय तहबाट
गनु� पन� �यव�था रहेकोमा अनुगमन गन� गरेको दे�खएन ।
४ �थानीय तहले शैि�क स�को शु�मै पा�पु�तक उपल�धता र िवतरणको स�ब�धमा िव�ेता र िव�ालय िवच सम�वय गन� र सो को �ितवेदन
िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइ माफ� त िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��मा जे�को पिहलो ह�ा िभ� अिनवाय��पमा पाठाउने �यव�था
भएतापिन �यस अनुसार काया��वयन भएको दे�खएन ।

६० मु�यम��ी �ामीण िवकास काय��मः

६०.१ बजेट र खच� मु�यम��ी �ामीण िवकास तथा रोजगार काय��म अ�तरगत असहाय वालवा�लकाकोलागी �टेशनरी िवतरण, �िव�धय�ु िव�ालय
स�चालन, अनाथ वालवा�लकाकालागी हो�टेल स�चालन, आाखा िशिवर स�चालन, िव�ुत मम�त ता�लम, टपरी उ�पादन ता�लम, मौरीको घार
िवतरण काय��म, अचार उ�पादन ता�लम, बंगुर पालन, पुनः�थापना काय��म, पर�परागत आरन स�चालनकागाली औजार िवतरण र गाउँ पा�लका
प�रसरमा मागमा आधा�रत ��य� रोजगार काय��मका कृयाकलाप काय��म स�चालनकालािग पँूजीगततफ�  � २१ लाख, चालुतफ�  � ३६ लाख
५० हजार र सहजकता�को पारी�िमकसमेत �शासिनक काय� स�चालनतफ�  � २ लाख ५० हजारसमेत िविनयोजन � ६० लाख भएकोमा खच� �
३७,८२,४७७/- भई � २२,१७,५२३/- िफता� भएको दे�खएको छ । यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

६०.२ काय��म काया��वयन: काया�लयकालागी �वीकृत काय��म काया��वयन भएको ह�नु पद�छ । यो वष�को �वीकृत काय��म म�ये देहायका
काय��मह�अधुरो वा काया��वयन नभएको अव�था दे�खयो । अत �वीकृत बािष�क काय��म काया��वयन ग�रनु पद�छ ।
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१ िव�ुत मम�त ता�लम तथा सहयोग १४ जनालाई िदने काय��ममा � ५ लाखसहयोग गन� काय��म काया��वयन नभएको ।
२ अपा�ता र घरवार िविहन प�रवारलाई टपरीउ�पादन गन� �यवसाय स�चालनमा१४ जना � ४लाख ५० हजार सहयोग गने� काय��म
रहेकोमाकारया�वनय नभएको
३ मौरी घार २० जनालाई िवतरण गन� � ५ लाख िविनयोजन भएकोमा काया��वयन नगरेको
४ अचार उ�पादनमा � ५ लाख खच� गन� काय�कम� रहेकोमा � ३ लाख मा�को काया��वयन भएको

६०.३ काय��मको अनुगमन र मू�या�नः काय��म काय�िव�धको दफा २१ र २२ मा �सफा�रस सिमितले आ�नो �थानीय तहमा स�चा�लत काय��म वा
प�रयोजना �वीकृत काय��म अनुसार काया��वयन भए नभएकव अनुगमन गरी �यसको �ितवेदन �थानीय तहमा िदनु पन� र अनुगमनको मा�सक
�ितवेदन �यव�थापन सिमित र सम�वय इकाइमा पठाउनु पन� र �यव�थापन सिमितवे स�ब��धत �ज�ाबाट �देश सभामा �ितिन�ध�व गनु�ह�ने सबै
�देश सभा सद�यह�समेतको सहभागीतामा काय��मको चौमा�सक �पमा अुनगमन तथा मू�या�न ग�र सोको �ितवेदन सम�वय ईकाइमा पठाउनु
पन� �यव�था रहेकोमा �यस अनुसार अनुगमन ग�र �ितवेदन तयार गन� गरेको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

६१ िश�ा काय��म 

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 गरी सामुदाियक िव�ालयह�मा तोिकएको मापद�ड अनु�प िनयिमत पठन पाठन गराउनुपद�छ।

ख) िश�क अनुदान –िश�ा िवभागबाट �कािशत काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ को ि�याकलाप नं १.१.३.४ अनुसार �थानीय तहले के��को च.नं. १८९ िमित
२०७६/११/१२को प� र िश�क दरब�दी (िमलान तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, २०७६ 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 पा�लका िनश�त खच� खाताको समािनकरण अनुदान िशष�कबाट १६
िव�ालयह�को लािग �. ५९,२१,५८१। भु�ानी गरेको छ । पा�लका अ�तग�तका िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार सःशत� अनुदान तफ� बाट िश�क तलब भ�ामा �. ७,९८,९९,६९७।
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 ।

६२ अनुगमन र स�परी�ण
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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 ।

�. हजारमा

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

४७०७१ ११८० ४५८९१
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 �.११,७९,७४०।- बे�जु फ�यौट गरी लगत क�ाको लािग पेश
भएकोमा �.�.११,७९,७४०।- को लगत क�ा गन� मना�सव दे�खएको छ ।
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आ�थ�क बष� दफा नं. बे�जुको िववरण अनुरोध रकम संपरी�ण रकम

२०७६।७७ ८५ दोहोरो भ�ा बापतको रकम िन�न पदा�धकारीबाट असुल भई
फ�य�ट

२०४०० २०४००

पदा�धकारीको नाम रकम

भुवने�वर पौडेल ६८००

िभ�म कुमार म� ६८००

अ�ण कुमार के.सी ६८००

ज�मा २०४००

२०७६।७७ ९५ िद�लप कुमार के.सीको सामा�जक सुर�ा बापतको कर रकम असुल
भई फ�य�ट

४१४०० ४१४००

२०७५।७६ ४९ िन�न पदा�धकारीह�को चाडवाड खच� बापतको भु�ानी रकम
असुल भई फ�य�ट

१०५४२० १०५४२०

पदा�धकारीको नाम रकम

गौरी बोहरा १४८५०

न�दलाल वली ६९३०

�पा राना १४८५०

राम बहादरु डाँगी १९८००

राम बहादरु के.सी ६९३०

�साराम ख�ी ६९३०
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कृ�णा कुमारी ख�का ६९३०

ड�बर बहादरु �स�रस १९८००

राम बहादरु डाँगी ३२००

ड�बर बहादरु �स�रस ५२००

ज�मा १०५४२०

२०७४।७५ १०. िन�न पदा�धकारीह�को बैठक भ�ा बापतको भु�ानी रकम असुल
भई फ�य�ट

८८७४८५ ८८७४८५

पदा�धकारीको नाम रकम

गौरी बोहरा ७७०१०

न�दलाल वली ५१२५५

ख�क बहादरु कुवर ७६१६०

न�दलाल वली ७७०१०

टेक बहादरु वली ७५८२०

िच�तामणी शमा� ७७०१०

ख�क बहादरु ख�ी ५१२५५

टंकराज िव�वकमा� ३३६६०

�पा राना ६१७१०

रामबहादरु डाँगी ७६४१५

राम बहादरु के.सी ५१२५५
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�साराम ख�ी ५१२५५

कृ�णा कुमारी ख�का ५०६६०

ड�बर बहादरु �स�रस ७७०१०

ज�मा ८८७४८५

२०७५।७६ ४९. िन�न पदा�धकारीह�को चाडवाड खच� बापतको भु�ानी रकम
असुल भई फ�य�ट

८६१८५ ८६१८५

पदा�धकारीको नाम रकम

ख�क बहादरु कुवर १९८००

न�दलाल वली ५००५

टेक बहादरु वली १९८००

िच�तामणी शमा� १९८००

ख�क बहादरु ख�ी ६९३०

टकराज िव�वकमा� १४८५०

ज�मा ८६१८५

२०७५।७६ ५५. िविभ� योजनाह�को अनुगमन बापतको भ�ा असुल भई फ�य�ट ३८८५० ३८८५०

पदा�धकारीको नाम रकम

ख�क बहादरु कुवर ३२००

न�दलाल वली २०२५०

टेक बहादरु वली ३२००
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िच�तामणी शमा� ५२००

टंकराज िव�वकमा� ७०००

ज�मा ३८८५०

कुल ज�मा ११७९७४० ११७९७४०

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

गत वष� स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको
बे�जू (B)

यो वष� कायम बे�जू
(C)

संपरी�णबाट कायम
बे�जू (D)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)

४७०७१ ११८० ४१७५५ ० ८७६४६


