अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
पााँचखाल नगरपातलका, काभ्रेपलाञ्चोक

आतथिक वर्ि २०७६/७७

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्

काठमाडौं

Serving the Nation and the People
दू र दृष्टि (Vision)
जनष्टहिका लातग जवाफदे ष्टहिा, पारदन्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने ष्टवश्वसनीर् सं स्था हुन प्रर्त्नशील
रहने।

(We strive to be a credible institution in promoting accountability,
transparency and integrity for the benefit of the people)

गतिव्र् (Mission)
सरोकारवालालाई साविजतनक कोर्को दक्षिापूणि उपर्ोग सम्बतधमा आश्वस्ि पानि स्वितर एवं
गुणस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने।

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that
the public funds are efficiently used)

मूल्र् मातर्िा (Core Values)
तनष्ठा
स्वितरिा
व्र्ावसाष्टर्किा
पारदन्शििा
जवाफदे ष्टहिा

(Integrity)
(Independence)
(Professionalism)
(Transparency)
(Accountability)
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श्री नगर प्रमुखज्र्ू,

पााँचखाल नगरपातलका,

नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्,
काभ्रेपलाञ्चोक ।

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन।
नेपालको सं ष्टवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्र्स पातलकाको आतथिक वर्ि २०७6।७7 को

लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ

। उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्जम कारबाहीको लातग
अनुरोध छ।

(इतर प्रसाद आचार्ि)

नार्व महाले खापरीक्षक

महालेखापरीक्षकको भनाइ
नेपालको सं ष्टवधानको धारा २४१ मा सं घ, प्रदे श र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर्को
लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट
हुने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक

गाउाँ पातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनि सक्ने व्र्वस्था
छ । सोही व्र्वस्था बमोन्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न
गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ।
स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको सं ष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण
मानदण्ड, ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदे न्शका, महालेखापरीक्षकको वाष्टर्क
ि
लेखापरीक्षण

र्ोजना

र

तनकार्साँग

सम्बन्तधि

ऐन,

तनर्मको

आधारमा

सम्पन्न

गररएको

छ।

लेखापरीक्षणको प्रमुख उद्देश्र्हरुमा ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शुर्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुम
ि ा एवं कार्िक्रम
कार्ाितवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पन्त्तको सं रक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी र जवाफदे ष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था
मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र उपर्ोग सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लेर्ण गरी

¥

ष्टवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सुधारका लातग सुझाव प्रस्िुि गरी सुशासन प्रबर्द्िनमा टे वा पु र्ाउनु लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेकोछ ।
आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि् जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ाका
ष्टवर्र्हरु तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरे र रार् सष्टहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका
सुझावहरुको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी ष्टवकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्ष्टर्िा,
दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पुग्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदे ष्टहिा र
पारदन्शििा प्रबर्द्िन हुने ष्टवश्वास तलइएको छ ।
लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व बााँडफााँटको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आतिररक आर् ठे क्का
ब्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन तर्ून रहेको, पर्ािि आधार बेगर राजस्व छु ट ददएको, बक्र्ौिा असुलीमा
प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि् बजेट िथा कार्िक्रम सं शोधन गरी
अनुमोदन गने गरे को, वर्ाितिमा बढी खचि गरे को, खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरे को, अत्र््ातधक प्रशासतनक खचि गरे को,
बचि अनुदान ष्टफिाि नगरे को, ष्टविरणमुखी खचिको बाहुल्र्िा रहेको जस्िा प्रवृन्त्त दे न्खएका छन । त्र्सैगरी ष्टवकास तनमािणिफि र्ोजना
प्राथतमकीकरण नगरे को, साना िथा टुक्रे आर्ोजनाको छनौट गरे को, जष्टटल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको,

िोष्टकएबमोन्जम जनसहभातगिा नजुटेको, ददगो ष्टवकासका लक्ष्र् अनुरुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुम
ि ा नगरे को, दीघिकालीन ष्टवकासको
खाका िजुम
ि ा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ।

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि आवश्र्क अनुभवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्ुन्क्त िथा
बढु वामा प्रदे श लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सुधार हुन नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको दुरुस्ि
अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहसाब ष्टववरण िर्ार गने नगरे को, लेखाङ्कन

िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनर्तरण कमजोर रहेको छ । साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको
पाइएको छ।स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि
कार्िष्टवतध िजुम
ि ा हुन बााँकी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औ ंल्र्ाएका व्र्होराहरु सुधार गरी गि ष्टवगिका बेरुजु उपर
अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरे को समेि दे न्खएन ।
समर् र जनशन्क्तको सीतमििाको बावजुद र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको
तथर्ो । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर्िहका प्रमुख सष्टहिका पदातधकारीहरुसाँग छलफल समेि गररएको तथर्ो ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर्िहको ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा
सुधार हुने अपेक्षा गरे को छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग पुर्रर्ािउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा सं लग्न र्स कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलाइि धतर्वाद ज्ञापन गदिछु ।

(टं कमन्ण शमाि, दं गाल)
२०७8 भार ४ गिे
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श्री नगर प्रमुखज्र्ू,
पााँचखाल नगरपातलका,
काभ्रेपलाञ्चोक ।
ष्टवर्र्ाः

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्
हामीले पााँचखाल नगरपातलकाको आतथिक वर्ि २०७6।७7 को ष्टवत्त्ीर् ष्टववरण र त्र्ससं ग सम्बन्तधि आर्-व्र्र् ष्टववरण िथा लेखा
ष्टटप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरे का छौं ।
हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको
२०७7 आर्ाढ ३१ मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७6।७7 को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्सस्ाँग सम्बन्तधि आर्-व्र्र् ष्टववरणले
स्थानीर् िहसं ग सम्बन्तधि प्रचतलि कानून बमोन्जम सारभूि रुपमा सष्टह िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार

१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साबिजतनक क्षेर लेखामानको ढााँचा प्रर्ोग गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गरे को
भएिापतन समग्र आतथिक कारोबारलाई समेट्न सकेको छै न ।

२. लेखापरीक्षणबाट रु.1 करोड 19 लाख 35 हजार बेरुजू दे न्खएको छ । सोमध्र्े असुल गनुप
ि ने रु.9 लाख 93 हजार, प्रमाण
कागजाि पेश गनुप
ि ने रु.26 लाख 77 हजार तनर्तमि गनुप
ि ने रु.29 लाख 13 हजार र पेश्की रु.53 लाख 52 हजार रहेको
छ ।

३. लेखापरीक्षणमा दे न्खएका व्र्होराहरुका सम्बतधमा तमति २०७8।1।17 मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि
प्रतिष्टक्रर्ा सष्टहिका प्रमाण कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना
26(छव्बीस) र्सै साथ सं लग्न छ ।
४. आम्दानी िथा खचिको स्रे स्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरे कोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व
र्कीन हुने जानकारी खुलाएको छै न ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको सं ष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरे का नेपाल सरकारी
लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणस्ाँग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने

स्थानीर् िहस्ाँग हामी स्वितर छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचार सं ष्टहिा अनुसार हामीले काम गरे का छौं। लेखापररक्षणको क्रममा
प्राि गरे का लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्ुक्त छन भन्ने कुरामा कार्ािलर् ष्टवश्वस्ि छ ।
ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखा उत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी
आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवन्त्तर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६, स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि कानुन बमोन्जम
सही र र्थाथि हुने गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अतर् गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण सारभूि रुपमा गलि

आाँकडा रष्टहि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आतिरीक तनर्तरण प्रणाली लागु गने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर

कार्िकाररणी, नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनुगमनका लातग न्जम्मेवार रहेका
छन ।
ष्टवत्तीर् ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी
ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतर् गन्ल्ि समेिका कारण सारभूि रुपमा गलि आाँकडा रष्टहि रहेको होस भतन उन्चि
आश्वस्ििा प्राि गरी रार् सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले
सामातर् स्िरको आश्वस्ििा सम्म प्रदान गरे को हुतछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरे का नेपाल
सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षण सङ्ग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै
अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजतर् वा अतर् गन्ल्ि पत्ता लगाउन सक्ने तनन्श्चििा भने हुदैन। ष्टवत्तीर् ष्टववरणका उपर्ोगकिािले

सामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि सक्ने अवस्था दे न्खएका एउटै वा समग्रिामा हुने ष्टवर्ेश वा जालसाजीजतर् वा अतर्
गन्ल्िलाई सारभूि रुपमा गलि आाँकडा मातनएको छ ।

0

(ईतर प्रसाद आचार्ि)
नार्व महालेखापरीक्षक

पााँचखाल नगरपातलका
ले खापरीक्षण प्रतिवेदन
2076/77
पररचर् – स्थानीर् नेित्ृ वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सुदृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवधाष्टर्की, कार्िकारीणी र
तर्ाष्टर्क अभ्र्ासलाई सं स्थागि गनि स्थानीर् सरकारको सं चालन गने उद्देश्र्ले पााँचखाल नगरपातलकाको स्थापना भएको हो
। स्थानीर् सरकारले सं चालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवर्द्िन गनुि र स्थानीर् सरकारका
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदशीिा सुतनन्श्चि गरी नागररकलाई गुणस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि पााँचखाल नगर
पातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स नगरपातलका अतिगिि १३ वडा, ६८ सभा सदस्र्, १०३ वगि ष्टकलोतमटर क्षेरफल
िथा ३७ हजार ७९७ जनसं खर्ा रहेको छ ।
स्थानीर् सं न्चि कोर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोन्जम नगरपातलकाले प्राि
गरे को आर्, अनुदान िथा सहार्िा र स्थानीर् सरकार सञ्चालनमा भएका आर्-व्र्र् ष्टहसाबको आतथिक वर्ि
2076/77 को ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ तनम्न बमोन्जम रहे को छाः
प्रािी भ ुक्तानी ष्टहसाव
र्स वर्िको रु. (हजारमा)
ष्टववरण

ष्टटप्पणी

आफैले गरे को

बजेट

प्रािी/भ ुक्तानी

बस्िुगि
/सोझै
भ ुक्तानी

जम्मा

प्रािी (क+ख)

1,015,007,894.01

704,014,121.55

704,014,121.55

क.प्रािी (सं न्चिकोर्मा आम्दानी बााँतधने)

618,174,020.00

526,810,301.20

522,362,493.20

184,976,000.00

138,499,819.90

138,499,819.90

1100 कर

11

1300 अनुदान

390,002,000.00

369,248,000.00

369,248,000.00

सं घीर् सरकार

12

347,850,000.00

346,330,000.00

346,330,000.00

प्रदे श सरकार

12

42,152,000.00

22,918,000.00

22,918,000.00

14000 अतर् राजस्व

43,196,020.00

14,614,673.30

14,614,673.30

ख. अतर् प्रािी

396,833,874.01

181,651,628.35

181,651,628.35

कोर्हरु

94,655,437.00

46,183,693.29

46,183,693.29

-

4,234,756.06

4,234,756.06

302,178,437.01

131,233,179.00

131,233,179.00

धरौटी
सं धीर् प्रदे श सरकार वा अतर् कार्िक्रम
भ ुक्तानी (ग+घ)

1,094,853,894.01

678,857,363.24

678,857,363.24

ग. भ ुक्तानी (संचित कोषबाट )

698,020,020.00

522,930,034.53

522,930,034.53

21000 पाररश्रतमक/सुष्टवधा

18

222,804,020.00

212,001,423.67

212,001,423.67

22000 मालसामान िथा सेवाको उपर्ोग

18

81,454,000.00

55,285,268.27

55,285,268.27

25000 सहार्िा

18

1,008,000.00

279,647.00

279,647.00

26000 अनुदान

18

28,065,000.00

26,062,635.90

26,062,635.90

27000 सामान्जक सुरक्षा

18

7,728,000.00

7,062,590.75

7,062,590.75

28000 अतर् खचि

18

2,040,000.00

1,700,334.00

1,700,334.00

31000 गैर ष्टवन्त्तर् सम्पिी/पून्ाँ जगि खचि

18

354,921,000.00

220,538,134.94

220,538,134.94

घ. अतर् भ ुक्तानी

396,833,874.01

155,927,328.71

155,927,328.71

कोर्हरु

94,655,437.00

22,634,667.90

22,634,667.90

2,207,585.81

2,207,585.81

131,233,179.00

131,233,179.00

(148,104.00)

(148,104.00)

25,156,758.31

25,156,758.31

47,259,509.87

47,259,509.87

72,416,268.18

72,416,268.18

धरौटी

-

सं धीर् प्रदे श सरकार वा अतर् कार्िक्रम

302,178,437.01

कट्टी रकम भुक्तानी/दान्खला गनि बााँकी

-

ङ. र्ो वर्िको बचि ( तर्ुन )

(79,846,000.00)

च. गि वर्िको न्जम्मेवारी रकम (अ.ल्र्ा)
वर्ाितिको बाकी रकम (ङ++च )
बैक िथा नगद बााँकी

(79,846,000.00)
२४

72,416,268.18

1

72,416,268.18

दफा

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

ष्टवत्तीर् ष्टववरण ष्टवश्लेर्ण

1.

ष्टवत्तीर् ष्टववरण – स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउाँ पातलका िथा नगरपातलकाले
प्रत्र्ेक वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार मसातिसम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म गरी

आर् र व्र्र्को ष्टहसाव राख्नुपदिछ। सोही ऐनको दफा ६९ मा िोष्टकएअनुसार गाउाँ पातलका िथा नगरपातलकाले
आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणलीको व्र्वस्थापन गनुप
ि दिछ। र्स सम्बतधमा दे न्खएका व्र्होराहरु दे हार्बमोन्जम छन
•

स्थानीर् िहले सं न्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बााँकी र्स वर्ि प्राि रकम र सं न्चि कोर्वाट भएको खचि स्पि
दे न्खने गरी खािा राखेको छै न ।

•

स्थानीर् िहले बैंक समार्ोजन ष्टहसाब खािा राखेको छै न । जसबाट स्थानीर् िहको असार मसातिको
बैंक मौज्दाि र श्रे स्िाको मौज्दाि रु. 68516439.79 ले फरक दे न्खएको छ ।

•

लेखापरीक्षणका क्रममा बैं क नगदी ष्टकिाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारण स्थानीर् िहले
पेश गरे को आर्–व्र्र् ष्टववरण र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था छै न ।

•

कतिपर् सम्बन्तधि आतथिक कारोबारहरुको गोश्वरा भौचर बजेट न्शर्िकगि बैक नगदी ष्टकिाबमा
नजनाएकाले श्रे स्िा अनुसार बैक मैज्दाि ऋणत्मक रहे को िथा स्थानीर् िहका सबै खािाहरुको एकमुि
ष्टहसाव गदाि मौज्दाि ऋणात्मक नरहेको ।
त्र्सैले िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीर् ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िष्टवक

न्स्थति दे न्खने गरी लेखांकन गनुप
ि दिछ ।
1.1.

नगरपातलकाले िर्ार गरे को ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन मा क) प्रािी (सं न्चि कोर्मा आम्दानी बााँतधने) मा कर
रु.१३८४९९८१९।९० अनुदान रु.३६९२४८०००। र अतर् राजस्व रु१४६१४६७३।३० गरी जम्मा

रु.५२२३६२४९३।२० हुनपु ने मा रु.५२६८१०३०१।२० दे खाएकोले फरक रकम रु.४४४७८०८।
भौ.नं.96/077/3/31

को

रु.735458,

भौ.नं .86/077/3/28

को

रु.3432420/-

र

भौ.नं.74/077/3/31 बाट रु.279930/- सं न्चि कोर्मा आम्दानी दे खाएकोमा ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदनमा
समावेश छै न ।
1.2.

न्जम्मेवारी फरक परे कोाः स्थानीर् िहको सन्ञ्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बााँकी, र्स वर्ि प्राि र खचि भएको रकम
स्पि दे न्खने गरी ष्टहसाब राख्ने र न्जम्मेवारी एष्टकन गनुप
ि दिछ । िर स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण
प्रतिवेदनअनुसार गि वर्िको अतत्र्मा रु.43124924.94 मौज्दाि कार्म भएकोमा र्ो बर्िको शुरुमा
रु.४७२५९५०९।८७ न्जम्मेवारी सारे को दे न्खर्ो । जस अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको
भतदा रु.4134584.93 बढी न्जम्मेवारी सारे को छ ।

1.3.

सं न्चिकोर्को ष्टहसाव एष्टककृि आर् व्र्र्ले गि वर्िको मौज्दाि रु.४०१३५२७०.०२ उल्लेख छ भने ष्टवत्तीर्
ष्टववरणले रु.४४३०९१८५।१३ दे खाएकोमा रु.४१७३९१५।११ फरक रकम गि वर्िको नगद मौज्दाि
भतन आम्दानी बााँधेको छ ।

1.4.

गि वर्िको प्रतिवेदनमा कमिचारी कल्र्ाणकारी कोर् रु.2412746 मौज्दाि दे खाएकोमा र्स वर्ि आम्दानी
नजनाइ एकमुि रु.2089262.60 खचि गरे को दे न्खएको छ । बााँकी रु.323480.40 आम्दानी
बााँध्नुपनेमा बैँ क स्टे टमेतटमा दे न्खएको िर आर्-व्र्र् ष्टववरणमा समावेश नगरे कोले आम्दानी बााँध्नुपने रु.

1.5.

धरौटीको गि वर्ि प्रतिवेदनमा रु.2989645.74 दे खाएकोमा ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदनमा रु.295032.74
दे खाएकोमा रु.39330 घटी दे खाएको रु.

2.

323480.40

39330

बै क ष्टहसाब तमलान नगरे कोाः स्थानीर् िह सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोन्जम स्थानीर्

िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि
भएको ढााँचामा राख्नुपने उल्लेख छ । सो बमोन्जम मातसक रुपमा स्रे स्िा र बैक खािाको ष्टहसाब तमलान
ष्टवबरण िर्ार गनुप
ि नेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरे को दे हार् बमोन्जमको खािाको बैंक ष्टहसाब तमलान ष्टववरण
िर्ार नगरे को कारण तनम्नानुसार फरक पनि गएकोले बैंक ष्टहसाब तमलान ष्टववरण िर्ार गरी र्ष्टकन
गनुप
ि दिछ ।
तस.नं .

खािाको नाम

श्रे स्िा अनुसार बााँकी

बैं क स्टे टमेण्ट अनुसार
बााँकी

2

फरक

दफा

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा
1

सं न्चि कोर् खािा

2

पुाँजीगि खािा

3

चालु खािा

4

धरौटी

5

प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्

६

आकन्स्मक कोर् खािा

७

ष्टवष्टवध खचि खािा

८

कमिचारी कल्र्ाणकारी कोर्
जम्मा

2.1.

बेरुजू रकम

९४३७६६४.६९
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२७७८३३११.७

96299751.49

68516439.79

सं न्चिकोर्मा आर्ाढ मसातिमा श्रे स्िा अनुसार रु.९४३७६६४।६९ र बैंक अनुसार रु.११२८५६८६।०७
दे खाएको फरक रकम रु.१८४८०२१।३८ बैकमा बढी दे न्खएको छ ।

2.2.

नगरपातलकाले चालु खािा िफिको रु.३४१६६७७७.५ र पूजीगि खािािफिको रु.१५८९४४८२.५१ को
ाँ ीगि खािा
चेक सााँट्न बााँकीको ष्टववरण िर्ार गरे को छ । चेक साट्न बााँकीको म्र्ाद सम्म चालु खािा र पुज
शुतर् बनाएको छ ।

2.3.

धरौटीमा आ व को अतत्र्मा श्रे स्िा अनुसार रु.४९८२९७१.९९ र आर्ाढ मसातिको बैं क बााँकी
रु.४९३१९७१.९९ दे खाएकोमा रु.५१००० घटी फरक परे को रकम सं न्चिकोर्मा रहेको रु.70000
धरौटीमा ट्रातसफर गरे र आम्दानी बााँधेको र .19000 को चेक साट्न बााँकीको ष्टववरण पेश गरे को छ ।

2.4.

प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्मा रु.१७७५६२.०० र ष्टवष्टवध खचि खािामा रु.१६१३७११६ गरी जम्मा
रु.१६३१४६७८ बैक बढी दे न्खएको छ ।

3.

आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक
तनर्तरण प्रणाली िर्ार गरर लागु गनुप
ि नेमा लागु गरे को पाईएन। र्स सम्वतधमा दे न्खएका अतर् व्र्होराहरु
िपन्शल वमोन्जम रहे का छन ।
•

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनुसार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभुि िथर्ांक
सं कलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुप
ि ने सो गरे को पाईएन ।

•

ु ी 14 वमोन्जम
पातलकाले एक आतथिक वर्िको अतत्र् तभर भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनुसच

ढााँचामा वाष्टर्क
ि प्रतिवेदन िर्ार गरे को पाईएन ।
•

नगर पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वर्ि सं चातलि
कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाितवर्न र सेवा प्रवाह समेिको वाष्टर्क
ि कार्िक्रम अनुसारको प्रगति िर्ार
गरे को पाईएन।

•

कार्ािलर्को श्रे ष्िा र वैक ष्टवचको ष्टहसाव फरक परे वा नपरे को सम्वतधमा वैक ष्टहसाव तमलान ष्टववरण
िर्ार नगरे को कारण ष्टहसाव तमलान भए नभएको सम्वतधमा र्ष्टकन गनि सष्टकएन ।

•

अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जमके मध्र्कालीन खचि सं रचना िर्ार

गनुप
ि नेमा पातलकाले सो बमोन्जम मध्र्कालीन खचिको सं रचना िर्ार गरे को पाईएन ।
•

स्थानीर् िह सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशाः स्थानीर् राजश्व परामशि सतमति,
स्रोि अनुमान र बजेट सीमा तनधािरण सतमति र बजेट िथा कार्िक्रम िजुम
ि ा सतमति रहने व्र्वस्था
गरे कोमा पातलकाले उक्त सतमति गठन गरे को छ ।

•

ष्टवर्र्गि क्षेरमा सं चालन हुने कार्िक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफि बढी केतरीि भई

ष्टविणमुखी रहे को पाईर्ो।
•

पातलकाले न्जतसी सामाको एकीकृि ष्टववरण िथा सहार्क न्जतसी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा कार्ािलर्

िथा ष्टवतभन्न सं घ सं स्थालाई ष्टविरण गरे को पाईर्ो
•

वडा कार्ािलर्मा रहे का िथा ष्टवर्र्गि शाखामा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख दे न्खने गरी
पातलकाको मूल न्जतसी खािा अद्यावतधक गरे को पाईएन ।

•
•

ष्टवर्र्गि शाखाहरु स्वास्थर् िथा आर्ुवेद शाखािफिका खचि हुने न्जतसी खािा प्रमान्णि गरे को

पाइएन ।

न्जतसी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार ष्टवतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि पनेमा गरे को
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पाईएन ।
•

मुल्र् अतभवृष्टर्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क मा ठे क्का सम्झौिा र कर भुक्तानीको जानकारी
सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददई आतथिक वर्िको अतिमा मार ददइएको िथा इ टीतडएस
नगरे को ।

•

कार्ािलर्ले उद्देश्र् प्रातिमा आइपने सम्भाष्टवि जोन्खमहरु पष्टहचान गरर तनराकरणको प्रर्ास गरे को अतभलेख
नराखेको ।

•

कुनै रकम रकमको भुक्तानी ददाँ दा ररि पुगेको वा नपुगेको जााँच गरी रतसद ष्टवल भपािइहरुमा तसलतसलेवार

नम्वर राखी कार्ािलर् प्रमुखले िोकेको कमिचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि
गरी प्रमान्णि गनुप
ि नेमा सो अनुसार गरे को पाईएन ।
•

साविजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गुरुर्ोजना र वाष्टर्क
ि खररद र्ोजना
िर्ार गनुप
ि नेमा िर्ार गरे को पाईएन।

•

ु तदा पतर ददन अवागै
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 13 वमोन्जम आतथिक वर्ि शुरु हुनभ

पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अतर् महशुलको स्थानीर् तर्ुनिम
दररे ट िोक्नु पनेमा िोकेको पाईएन।
•

ठे क्काहरुको ष्टवस्िृि ष्टववरण दे न्खने गरर ठे क्का खािा र कन्तटतजेतसी खािा राखेको पाईएन।

•

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनुसार साविजतनक खररद तनर्मावली वनाई
लागु गनि सक्ने व्र्वस्था भएकोमा बनाएको पाईएन ।

•

साविजतनक खरीद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनुसार र्स वर्ि कार्िसम्पन्न भएका आर्ोजना िथा
कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुप
ि नेमा गरे को पाईएन ।

•

सं स्था दिाि ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पातलकाबाट संचालन भएका ष्टवतभन्न र्ोजना तनमािण कार्ि गनि
सम्झौिा गठन गरे का उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनुसार मातर्िा प्राि हुने गरी दिाि गरे को
पाइएन ।

•

सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्-व्र्र्, अपेन्क्षि र वास्िष्टवक लाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान र

ु ाई र साविजतनक
कार्िसम्पादन लगार्िका ष्टवर्र्मा स्पि गरी सरोकारवाला सष्टहिको साविजतनक सुनव
परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि गराउनु पनेमा अतधकांशिाः पालना भएको पाईएन।
•

वािावरणको सं रक्षणको एष्टककृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार नगरे को

•

पातलकाको ष्टवकास तनमािण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहाका लातग आवश्र्क प्राष्टवतधक िथा प्रशासतनक
कमिचारीको अभाव रहेको पाईर्ो ।

•

सुशासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ अनुसार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि सेवाहरुको

कार्ाितवर्न न्स्थिी अनुगमन गनि अनुगमन सं र्तर िर् गरे को पाईएन ।
•

तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोन्जम कार्ि ष्टववरण वनाई लागु गरे को पाईएन ।

•

तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोन्जम िलबी प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव भत्ता
भुक्तानी गनुप
ि नेमा कार्ािलर्ले स्वास्थर् िफिका ४० कमिचारीको रु.२२४३८५४४।३१ िलवी प्रतिवेदन
पाररि नगरी खचि लेखेको पाईर्ो ।

•

मतरालर्को तमति 2073।12।25 को पररपर अनुसार र्स पातलकामा समाष्टहि भएका साष्टवकका गााँउ

ष्टवकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुजुको लगि िर्ार गरे को पाईएन ।
िसथि पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्जम प्रभावकारी र ष्टवश्वशनीर् बनाइ सेवा
प्रवाह सुदृढ बनाउने िफि ध्र्ान ददनुपने दे न्खतछ ।
बजेट िथा कार्िक्रम

4.

बजेट पेश, पाररि र अन्खिर्ारी - स्थानीर् िह सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् िहले आगामी

आतथिक वर्िको राजश्व र व्र्र्को अनुमान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर पेश गने र
र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसातितभर सभाबाट पाररि गनुप
ि ने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको
दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीर्
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अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गनुप
ि ने व्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकामा नगर उप प्रमुख श्री
लक्ष्मी दनुवारले तमति 2076/3/30 गिे रु.७१ करोड ४८ लाख २६ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश
गरे कोमा तमति २०७६।३।30 मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमुखले २०७६।३।३१ मा
प्रमुख प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गरे को दे न्खतछ ।

5.

अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोन्जम स्थानीर् आतथिक अवस्था समेिको आधारमा
बजेट िथा कार्िक्रमको प्राथतमकीकरणका आधार िर्ार गरी स्रोि अनुमान िथा सीमा तनधािरणका आधारमा
अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनुमान पेस गनुप
ि ने व्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकाले र्ो बर्ि रु.४ करोड ३०
लाख ९७ हजार अबण्डा राखेको छ । उक्त

अबण्डा रकम कार्िपातलकाको ष्टवतभन्न तमतिको तनणिर्बाट

कार्िक्रम खचि गने गरे को पाइर्ो । बजेट अबण्डमा राखी कार्िपातलकाको तनणिर्बाट खचि गने प्रष्टक्रर्ामा
तनर्तरण गनुप
ि दिछ ।

6.

ाँ ीगि खचि - आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म
चौमातसक पूज

२३ बमोन्जम स्वीकृि भएको

कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुप
ि ने र चौमातसक कार्िको लक्ष्र् िथा
कार्िक्रम बमोन्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कार्िक्रम कार्ाितवर्न गनुप
ि ने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध
गराएको ष्टववरण अनुसार चौमातसक पुन्ाँ जगि खचिको न्स्थिी दे हार्बमोन्जम छ । वर्ाितिमा हिारमा काम

गराउाँ दा कामको गुणस्िरमा असर पने दे न्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनुरुप आर्ाढमा खचि गने
पररपाटीमा तनर्तरण गनुप
ि दिछ ।
तस.नं.
१

पूाँजीगि खचि शीर्िक
पुाँन्जगि खचि
खचि प्रतिशि

7.

चौमातसक खचि (रु.हजारमा)

कुल खचि

प्रथम चौमातसक

दोस्रो चौमातसक

आर्ाढ मष्टहनाको मार
खचि

िेस्रो चौमातसक

220538

18256

51783

150497

111289

100

8.27

23.48

68.24

50.46

लक्ष्र् प्रगतिाः नगरपातलकाले तनम्नानुसार र्ोजना सं चालन गरे को प्रगति पेश गरे को छ । नगरपातलकाले
सञ्चालन गरे का र्ोजनाको ष्टकतसम, र्ोजना सं खर्ा, उक्त र्ोजनाहरुको लागि अनुमान आतथिक वर्ितभर सम्पन्न
कामको मूल्र्ाङ्कन न्स्थति एवं सम्पन्न अवस्था र चालु अवस्था सम्बतधी ष्टववरण पेश नगरे कोले र्ोजनागि प्रगति
सम्बतधी ष्टवश्लेर्ण गनि सष्टकएन । अि: छनौट भएका र्ोजनाको ष्टकतसम, सं खर्ा, लागि अनुमान, सञ्चातलि
र्ोजना सं खर्ा, सम्झौिा रकम, सम्पन्न सं खर्ा, सम्पन्न रकम, सञ्चालन हुन नसकेका र्ोजना र सञ्चालन हुन

नसकेका र्ोजनाको बजेट रकम सम्बतधी ष्टववरण अद्यावतधक गरी र्ोजना सञ्चालन प्रष्टक्रर्ा पारदशी बनाउनु
पदिछ ।

8.

कार्िक्रम र्ोजना

र्ो वर्ि खचि

ष्टवन्त्तर् प्रगति

भौतिक प्रगति

चालु

302391899

88%

88%

पुाँन्जगि

220538000

62%

100%

रकम अभावका कारण 077/078 मा दाष्टर्त्व सारे को

क्षेरगि बजेट र खचि सम्बतधी ष्टववरणाः नगरपातलकाको क्षेरगि बजेट खचि न्स्थति तनम्नानुसार रहेको छ ।
क्षेर

बजेट

खचि

प्रतिशि

आतथिक ष्टवकास

28950000

20976491

सामान्जक ष्टवकास

308423020

248565408

47.53

पूवािधार ष्टवकास

194640000

139611581

26.70

वािावरण िथा ष्टवपद् व्र्वस्थापन

6350000

4799740

ष्टवन्त्तर् व्र्वस्थापन शुसासन

58503000

19254809

3.68

कार्ि सं चालन प्रशासतनक खचि

107504000

94521744

18.08

704370020

522930034

जम्मा

9.

75% भतदा तर्ुन प्रगतिको कारण

4.01

0.92

100

सेवा प्रवाहाः नगरपातलकाले र्स आतथिक वर्िमा तनम्न अनुसार सेवा प्रबाह गरे को ष्टववरण प्राि भएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पदिछ ।
क्र.स

1.
2.
3.
4.

ष्टववरण

सखर्ा
प्राि

सम्पन्न

नागररकिा तसफाररस

1133

1133

घरबाटो तसफाररस

1084

1084

नािा प्रमान्णि

2217

2217

जतम मृत्र्ु दिाि

0

7130

5
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5.

अतर्

बेरुजू रकम

2210

2210

सं गठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन

10.

प्रशासकीर् सं गठन र कमिचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोन्जम
स्थानीर् िहको कार्िबोझ, राजस्व क्षमिा, खचिको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई ध्र्ानमा राखी
कमिचारी समार्ोजन भएपतछ मार सं गठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षणका आधारमा स्थानीर् िहमा सं गठन सं रचना

कार्म हुने व्र्वस्था छ । नगरपातलकामा प्रमुख प्रशासकीर् अतधकृि सष्टहि ५5 दरबतदी स्वीकृि रहेकोमा
लेखापरीक्षण अवतध सम्म प्रमुख प्रशासकीर् अतधकृि सष्टहि 52 जना पदपूिी भएको दे न्खतछ ।

11.

कमिचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार

क्षेर र कार्िबोझको ष्टवश्लेर्ण गरी सं गठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग
िथा सेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुप
ि ने र अस्थार्ी दरबतदी सृजना गनि नसष्टकने
व्र्वस्था छ । िर पातलकाले ष्टवतभन्न पदमा 33 जना कमिचारीहरु करारमा राखी रु.8984560/-खचि
लेखेको छ ।

त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोन्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सर्श,

कार्ािलर् सहर्ोगी, पलम्बर, इलेन्क्ट्रतसर्न, चौष्टकदार, माली, बगैँचे लगार्िका पदमा मार करारवाट सेवा तलन
सष्टकने व्र्वस्था गरे को छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेन्खि पद वाहेकको इन्तजतनर्र पदमा 7 जना करार
तनर्ुन्क्त गरी बर्ि भरीमा रु.2667470/- भुक्तानी गरे को छ ।

12.

कमिचारी प्रोत्साहन भत्तााः स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोन्जम स्थानीर् सेवा
गठन, सं चालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा सुष्टवधा सम्बन्तध आधारभूि तसर्द्ाति र मापदण्ड सं घीर् कानुन
बमोन्जम हुने, दफा ८६ (२) बमोन्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन िथा व्र्वस्थापन सेवाको शिि िथा

सुतबधा सम्बन्तध अतर् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको कानुन बमोन्जम हुने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै अथि
मतरालर्को कार्ि सं चालन तनदे न्शकाको पररच्छे द ७ को ७.४.१ बमोन्जम अतिररक्त समर् र तबदाको ददन

काम गदाि अथि मतरालर्बाट नम्स स्वीकृि गराई मार खाजा र खाना वापिको रकम भुक्तानी ददनुपने र
७.४.१ को (५) बमोन्जम प्रोत्साहन भत्ता खुवाउन समेि अथि मतरालर्बाट स्वीकृति तलनुपने व्र्वस्था छ ।
नगरपातलकाले तनम्न गो.भौ., तमतिबाट कार्ािलर्मा कार्िचापको कारण जनाई रु.3495149.41 कमिचारी
प्रोत्साहन खचि लेखेको छ ।
गो.भौ.-तमति

खचि न्शर्िक

खचि रकम

३४९-०७६।११।१५

अतर् भत्ता

७२०६६६.४१

६२९-२०७७।०३।२२

कमिचारी पाररश्रतमक

१८३८६४३

७३२-०७७।०३।२९

पाररश्रतमक, महं गी भत्ता, अतर् सेवा शुल्क

९३५८४०

जम्मा
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3495149.41

करार कमिचारीको १०% कल्र्ाणकारी कोर् सुष्टवधााः नगरपातलकाले करार सेवामा कार्िरि कमिचारीहरुको
कल्र्ाणकोर् कट्टी बापि शुरु िलबको १०% रकम कार्ािलर्को िफिबाट थप गरी सोही रकम बरारबरको
कमिचारीको

िलबबाट

कट्टा

गरी

२०

जना

करार

कमिचारीहरुको

िलब,

भत्ता

भूक्तानी

भएको

दे न्खतछ।नेपालको सं ष्टवधानको धारा २२७ मा गाउाँ पातलका र नगरपातलकाको कमिचारी िथा कार्ािलर् सम्बतधी
अतर् व्र्वस्था प्रदे श कानून बमोन्जम हुने िथा स्थानीर् सेवाको गठन, सं चालन, व्र्वस्थापन, सेवाको शिि िथा
सुष्टवधा सम्बतधी आधारभूि तसर्द्ाति सं घीर् कानून बमोन्जम हुनेगरी स्थानीर् िहले बनाएको कानून बमोन्जम
हुने व्र्वस्था रहेको छ । आ.व.२०७६।०७७ मा स्थार्ी, करार कमिचारीहरुको कल्र्ाणकोर् बापिको रकम

रु.१०२७७२०.८ ट्रातसफर गरे कोमा २० जना करार कमिचारीहरुको कल्र्ाणकोर् बापि रु.५५७९६४/व्र्होरे को दे न्खतछ । करार कमिचारीहरुका लातग कल्र्ाणकोर् बापिको रकम कार्ािलर्बाट थप हुने व्र्वस्था

प्रचतलि सं घीर् कानूनको तसर्द्ाति र मापदण्ड बमोन्जम स्वीकृि भएको नदे न्खएकाले उक्त कार्िष्टवतध बमोन्जम
भुक्तानीबाट नगरपातलकालाई रु.557964 थप व्र्र्भार परे को छ ।
13.1.

कमिचारी अवकाश कोर्ाः

स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ मा स्थानीर् िहले स्थानीर्

सेवाका कमिचारीले तनजको सेवा शिि सम्बतधी कानून बमोन्जम अवकास हुाँदा प्राि गने र्ोगदानमा आधाररि
उपदान वा तनवृिभरण, और्धी उपचार लगार्ि सुष्टवधा उपलब्ध गराउनका लातग एक कोर्को व्र्वस्था

6
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गनुप
ि ने, कोर्मा स्थानीर् िहले आफ्नो दरबतदीमा कार्िरि प्रत्र्ेक कमिचारीले खाईपाई आएको मातसक
िलबबाट १०% रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गनुप
ि ने व्र्वस्था

उल्लेख छ।स्थानीर् सेवाका कमिचारी अवकाश हुाँदा कानून बमोन्जम पाउने र्ोगदानमा आधाररि उपदान वा
तनवृिभरण, और्धी उपचार लगार्िका सबै सुष्टवधा उक्त कोर्बाट उपलब्ध गराउनु पने व्र्वस्था अनुरुप
नगरपातलकाले स्थानीर् सेवामा कार्िरि कमिचारीहरुका लातग कल्र्ाणकोर् बापि कमिचारीको शुरु िलबबाट
१०% कट्टा गरी सोही रकम बराबरको रकम थप गरी छु ट्टै कमिचारी अवकास कोर् वा कल्र्ाणकारी कोर्
खडा गनुप
ि नेमा कमिचारीहरुको व्र्न्क्तगि कमिचारी कल्र्ाणकोर् खािा खोली ट्रातसफर गरे को दे न्खतछ।
कानून तनमािण एवं कार्ाितवर्न

14.

कानून र सञ्चालन न्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीर् िहहरुले
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका ष्टवर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदे न्शका, कार्िष्टवतध र मापदण्ड
बनाई कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनुसार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग सं घीर् मातमला
िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले
लेखापरीक्षण अवतधसम्म 2३ वटा ऐन, 2 तनर्मावली 24 कार्िष्टवतध, 4 तनदे न्शका र 3 वटा नम्सि गरी जम्मा
56 वटा कानुन तनमािण गरी कार्ाितर्नमा ल्र्ाएको छ ।

15.

तर्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे न्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा
तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ाको व्र्वस्था गरे को छ । सतमतिमा परे को उजुरीमध्र्े मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा

ष्टवामद दिाए भएको ३ मष्टहनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण
अनुसार 28 ष्टववाद दिाि भएकोमा 16 वटा मार फर्छ्यौट भई 12 वटा बााँकी दे न्खतछ । तर्ार् सम्पादन
प्रष्टक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फर्छ्यौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउनुपदिछ ।

16.

आतिररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् िह सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले आतथिक
कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्र्ेक चौमातसक समाि भएको
एक मष्टहना तभर आतिररक लेखापरीक्षण गराउनु पने उल्लेख छ । िर र्स नगरपातलकाले र्स वर्िको
आतथिक कारोबारको अन्तिममा मार आतिररक लेखापरीक्षण गराइ प्रतिवेदन पेश गरे को छ । िसथि कानुनमा
िोष्टकए बमोन्जम आतथिक कारोबारको चौमातसक रुपमा आतिररक लेखापरीक्षण गराई आतिररक तनर्तरण
प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेिफि ध्र्ान ददनुपदिछ ।

17.

सल्लाहकार – बागमिी प्रदे श अतिगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सुष्टवधा सम्बतधी ऐन,
२०७५(पष्टहलो सं शोधन समेि) मा र्स प्रदे शमा स्थानीर् िहका प्रमुख िथा उप प्रमुखले स्वकीर्
सन्चव।सल्लाहकार राख्न पाउने व्र्वस्था गरे को छै न । त्र्सै गरी स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को
दफा ८३(८) मा िोकीएको भतदा फरक पदमा कमिचारी पदपूिी गनि नहुने उल्लेख छ । िर नगर प्रमुखको

कानुनी सल्लाहकारका रुपमा अतधकृि छै ठौंस्िर िलब भत्ता भुक्तानी हुने गरी श्री मतदीरा अतधकारी र प्रेस
सल्लाहकारको रुपमा श्री कष्टपल कोइरालालाई तनर्ुक्त गरी मातसक रु.३७९९० का दरले रु.९८7७४०/भुक्तानी भएको छ ।

18.

ष्टवष्टवध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्र्र्को बजेट अनुमान आतिररक
आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि गनुप
ि ने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्स वर्ि
खाना िथा ष्टवष्टवध िफि मार रु.२५ लाख २० हजार खचि गरे को छ ।

19.

आतथिक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथिक सहार्िा, चतदा,
पुरस्कार एवं सं स्थागि अनुदान ष्टविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको दे न्खं दैन । िर नगरपातलकाले र्स वर्ि
रु.279640 आतथिक सहार्िा कार्िष्टवतध बनाई ष्टविरण गरे को छ ।
अनुदान ष्टफिाि, ष्टविरण र उपर्ोग

20.

प्रदे श समपुरक अनुदान – आतथिक मातमला िथा र्ोजना मतरालर्, बागमिी प्रदे शको प.सं .१३।२०७६।७७
च.नं.४५१ तमति २०७६।०९।०७ को परमा स्थानीर् िह र प्रदे श सरकारको ५०।५० प्रतिशि लागि
साझेदारी रहने गरी स्थानीर् प्रथातमकिा प्राि र्ोजना सं चालन गदाि कुल लागि अनुमान भतदा घटीमा ठे क्का

व्र्वस्थापन भएको अवस्थामा ठे क्का सम्झौिा भएको ५० प्रतिशि रकम मार प्रदे श सरकारको लगानी हुने र
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बेरुजू रकम

प्रदे श सरकारबाट उपलब्ध गराइएको रकममा कबोल अंकको ५० प्रतिशि घटाउाँ दा बचि हुने रकम प्रदे श
सन्ञ्चि कोर्मा ष्टफिाि गनुप
ि ने उल्लेख छ । जसअनुसार र्स स्थानीर् िहले ठे क्का बतदोबस्ि गरे को तिरतिरे धारा

घुमाउने चौर कोट्याङ सडक तनमािण कार्िको कुल लागि रु.१९९९७४००।०० भएकोमा ठे क्का बतदोबस्ि
गदाि रु.१२५७७३१७।९० मा सम्झौिा भएकोले सोको ५० प्रतिशिले हुने रकम रु.६२८८६५८।९८

मार प्रदे श सरकारको समपुरक अनुदानबाट खचि गनि तमल्ने दे न्खतछ । िसथि प्रदे श सरकारबाट प्राि
रु.११५४०४००। मा उक्त रकम रु.११०००००। घटाउाँ दा बााँकी हुन आउने रकम रु.१०४४०४००।
प्रदे श सं न्चि कोर्मा २०७७।४।८ मा दान्खला गरे को छ।

21.

साःशिि अनुदान – सं घीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्को प.सं .०७४।७५ च.नं. १०६४ तमति
२०७५।३।३ को सशिि अनुदान रकम ष्टफिाि सम्बतधी ष्टवर्र्को पर अनुसार ष्टवतभन्न िीन ष्टकस्िामा स्थानीर्
िहमा हस्िातिरण भएको र सशिि अनुदानको रकम आर्ाढ मसातिसम्म खचि हुन नसकेमा सं घीर् सन्ञ्चि
कोर्मा दान्खला गनुप
ि ने व्र्वस्था भएको छ । र्स स्थानीर् िहलाई चालु िथा पुन्ाँ जगि न्शर्िकमा

रु.२१८३३००००।०० प्राि भएकोमा रु.१९०१४८४२१।४४ खचि भई रु.२८१८१५७८।५६ बााँकी
रहेकोमा तमति २०७७।४।८ मा ष्टफिाि गरे को पाइर्ो ।

22.

अनुदानको अनुगमन – साविजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनुदानको सही सदुपर्ोग भए नभएको एकीन

गनि अनुदान उपलब्ध गराउने तनकार्ले समर् समर्मा अनुगमन गनुप
ि दिछ । िर पातलकाले कृष्टर्िफि रु २४
लाख ५० हजार, पशुिफि रु ४ लाख ३४ हजार, र

शैन्क्षक सेवा िफि रु २ करोड ३२ लखा ६८ हाजर

गरी जम्मा रु.२ करोड ६१ लाख ५१ हजार खचि लेखेको छ । िर पातलकाबाट तबिरण भएको अनुदानको

सष्टह सदुपर्ोग भए नभएको सम्बतधमा अनुगमन िथा सोबाट प्राि उपलव्धी मापन गरे को छै न । साथै अनुदान
सम्बतधमा स्थानीर् अनुदान नीति िर् गरे का छै नन । िसथि अनुगमनलाई प्रभावकारी वनाई सं घ, प्रदे श िथा
स्थानीर् िहबाट ष्टविरण हुने अनुदानमा दोहोरोपना नहुने गरी अनुदानग्राहीको जीबनस्िरमा सुधार आएको
र्ष्टकन गरी रकमको पूणि सदुपर्ोग गराउनेिफि ध्र्ान ददनुपदिछ ।

कर दस्िुर एवं आतिररक आर्

23.

राजश्व अतभलेखाः नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामानमा स्वीकृि लेखाढााँचा िथा प्रदे श नं. ३ को आतथिक ऐन
२०७४ को दफा २(झ) मा ष्टवन्त्तर् ष्टववरण सम्वतधी आवश्र्क आतथिक ष्टववरण िर्ार गरी लेखापरीक्षणको
क्रममा पेश गनुप
ि ने व्र्वस्था रहेको छ।नगरपातलकाले करदािा वा सेवाग्राहीबाट प्राि हुने हुन आएको
राजस्वको सम्वन्तधि आर् न्शर्िक जनाइ कम्पुटरमा अतभलेख राखेिापतन राजश्व जम्माको बैंक दान्खला
भौचरको आधारमा म ले प फारम नं.

212 राजस्व आम्दानीको दै तनक गोश्वरा खािा र मलेप
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को राजश्व अम्दानी बैक नगदी ष्टकिाव िोष्टकए बमोन्जमको ढााँचामा िर्ार गरी लेखाङ्कन गनुप
ि नेमा सो कार्ि
गरे को पाइएन । अि तनर्मानुसार खािा िर्ार गरी राजश्व श्रे स्िा िर्ार गनुप
ि दिछ ।

24.

आम्दानीको न्स्थति स्थातनर् सरकार सं चालन ऐन 2074 को दफा 54 अनुसार स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेर
तभर कानून अनुसार कर लगाउने िथा असुल गनिसक्ने व्र्वस्था रहेको छ । जस अनुसार नगरपातलकाले र्स
वर्ि ष्टवतभन्न न्शर्िकमा रु.१५३११४४९३.20 अथािि 67.11 प्रतिशि आम्दानी गरे को दे न्खतछ ।
तस नं

राजस्व सं केि

शीर्िक

अनुमातनि आर्

कुल आम्दानी

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

११३१३

एकीकृि सम्पन्त्त कर

१०००००००

५६२७४३०.२०

११३१४

भुतमकर/मालपोि

८०००००

५०५५७२.८४

63.20

११३१५

घरजग्गा रन्जष्ट्रेशन दस्िुर

४०००००००

३७१७३५१८.३४

92.93

११३२१

घरबहाल कर

१००००००

९१३०६९.८३

11411

बााँडफााँड भई प्राि हुने मु.अ.कर

45450000

47769126.78

105.10

11421

बााँडफााँड भइ प्राि हुने अतिशुल्क

45450000

13118283.99

28.86

11451

सवारी साधन कर (साना सवारी )

1000000

20000

११४५२

पुवािधार सेवाको उपर्ोगमा लाग्ने कर

6000000

1471938

24.53

11456

बााँडफााँडबाट प्राि हुने सवारी साधन कर

35159000

31900879.92

90.73

11472

बााँडफााँड बाट प्राि हुने ष्टवज्ञापन कर

67000

0

0.00

11479

मनोरतजन कर

50000

0

0.00

१४१५१

सरकारी सम्पन्त्तको बहालबाट प्राि आर्

120000

18000

8
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56.27

91.31

2.00

15.00
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13.

14157

बााँडफााँट

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

१४२१3

भई

प्राि

25000000

0

अतर् तबक्रीबाट प्राि रकम

650000

772150

१४२४२

नक्सापास दस्िुर

6666020

2970911.08

44.57

१४२४४

व्र्न्क्तगि घटना दिाि दस्िुर

160000

134620

84.14

१४२४५

नािा प्रमान्णि दस्िुर

300000

444059.81

148.02

१४२४९

अतर् दस्िुर

100000

7179305.41

7179.31

१४३१२

प्रशासतनक दण्ड जररवाना र जफि

200000

67614

33.81

१४६११

व्र्वसार् कर

10000000

3028013

30.28

228172020

153114993.20

ष्टवष्टक्रबाट प्राि हुने आर्

दहत्तर

बहत्तर

जम्मा

25.

बेरुजू रकम
0.00
118.79

67.11

नगरपातलकाले नगदी रतसदको ष्टववरण पेश गरे को भएिापतन वडा कार्ािलर्हरुले कति प्रर्ोगमा ल्र्ाइ वर्िको
अतत्र्मा कति बााँकी छन सो को अतभलेख नराखेको, नगरपातलकले प्राि भएको रतसदबाट एकमुि जोड जम्मा
गरी बैक दान्खला गने गरे को पाइर्ो । रतसदबाट हुने आम्दानीको दै तनक आम्दानी खािा, बैँ क दान्खला खािा
लगार्िका म.ले.प. फारमहरु प्रर्ोग नगरे को कारण आम्दानी तभडान हुने अवस्था छै न ।

26.

रकम ष्टढला दान्खला गनेाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली 2064 को तनर्म ९.6 बमोन्जम नगद प्राि हुने
रकम दै तनक रुपमा दान्खला गनुप
ि ने र दै तनक रुपमा बैं क दान्खला गनि नसष्टकने भएमा कार्ािलर् प्रमुखले

कारण उल्लेख गरी साि ददन तभर बैंक दान्खला गनि नसष्टकने भएमा कार्ािलर् प्रमुखले कारण उल्लेख गरी
साि ददन तभर बैंक दान्खला गनुि पने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िह अतिगििका वडाहरुले कतिपर् मातसक
रुपमा र कतिपर्ले 2 /3 मष्टहना पछी मार दान्खला गने गरे कोले समर्मै दान्खला गने िफि सम्वन्तधि पक्षले
ध्र्ान जानु पदिछ ।

27.

आतिरीक आम्दानी िफि: आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (३) बमोन्जम नगद प्राि हुने
रकम दै तनक रुपमा दान्खला गनुप
ि ने र दै तनक रुपमा बैं क दान्खला गनि नसष्टकने भएमा कार्ािलर् प्रमुखले

कारण उल्लेख गरी साि ददन तभर बैंक दान्खला गनुि पने व्र्वस्था छ।नगरपातलकाले र्ो वर्ि रु १३ वटा
वडा कार्ािलर् र नगरपातलकबाट सं कलन गरे को सम्पति कर िथा अतर् गरर रु.२२६३०६८१।१७
दान्खला गरे को दे न्खर्ो।िर नगरपातलकाले दै तनक आम्दानी भएको अतभलेखको आधारमा मलेप

बैक
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को राजश्व आम्दानी बैक नगदी ष्टकिाव िोष्टकए बमोन्जमको ढााँचामा िर्ार गरी लेखाङ्कन गनुप
ि नेमा सो कार्ि
गरे को पाइएन । राजस्व आम्दानी बैंक नगदी ष्टकिाब नराखेको कारण दै तनक आम्दानी रकम कष्टहले कष्टहले
कति रकम बैक दान्खला भर्ो भतन एष्टकन गनि सष्टकएन।

28.

IEE ररपोटिाः नगरपातलकाले सेवा र परामशि खचि न्शर्िकबाट सुनकोशी नदीजतर् पदाथि ढुं गा, तगटी, बालुवा
सं कलन, उत्खननका लातग वािावरणीर् परीक्षण (IEE) अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार गनि कोटे शनबाट परामशिदािा
छनौट

गरी

प्रतिवेदनबाट

गो.भौ.५२।२०७६।०६।०२
नदी

उत्खनन

कार्िबाट

बाट

राजस्व

रु.४८१,३८०

खचि

लेखेको

रु.५१,९७,८७७।५०,

ष्टवक्री

छ

।

परामशिदािाको

ष्टविरणबाट

राजस्व

रु.१,०३,९५,७५५ सं कलन गनि सष्टकने सम्भाव्र्िा दे खाएिापतन र्स कार्िका लातग हाल सम्म कुनै ठे क्का
प्रष्टक्रर्ा शुरु गरे को पाईएन । मुर्द्ा मातमलाको कारण ठे क्का पट्टा गनि नसष्टकएको नगरपातलकाको भनाइ रहेको
छ ।

29.

व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो कार्िक्षेर तभर
रहेका ष्टवतभन्न व्र्वसार् गने व्र्न्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ । र्स वर्ि नगरपातलकाले
व्र्वसार् दिाि िथा नवीकरण शुल्क वापि रु.3028013 कर सं कलन गरे कोमा पातलकाको क्षेरतभर रहेका
व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख अध्र्ावतधक गरे को छ्न । जसबाट पातलकाले सं कलन गरे को व्र्वसार् कर र्थाथि
मन्न सक्ने अवस्था छ्रन । िसथि पातलकाले आपmनो क्षेर तभर सञ्चालनमा रहे का सम्पूणि व्र्वसार्ीको
अद्यावतधक अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउनु पदिछ ।

30.

ष्टवज्ञापन कर - बागमिी प्रदे शको प्रदे श आतथिक ऐन, २०७६ को दफा ५ मा प्रदे श तभर रान्खने होतडङ बोडि,
साईन बोडि, व्र्ानर, ट्राई तभजन बोडि, ग्लो बोडि, स्टल, तडन्जटल बोडि, धािुको फ्रेम वा कुनै स्थानमा लागाउने,
लेख्ने वा ष्टवद्युिीर् िरं गको प्रर्ोग गरी गररएको प्रचारको लागी रान्खने बस्िु वा सामाग्रीमा गररने ष्टवज्ञापनमा कर
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लागाइ असूल गरी उल्लेख छ । िर पातलकाले र्स सम्बतधी कुनै कर असूल गरे को दे न्खएन ।

31.

कृष्टर्मा आर् कर - बागमिी प्रदे शको प्रदे श आतथिक ऐन, २०७६ को दफा ६ मा आफ्नो कृष्टर् आर् प्रस्िुि

गने कृर्कहरुको लातग तनजहरुको स्वर्ं घोर्णाको आधारमा कृष्टर् आर्मा कर लगाई असूल गररने उल्लेख छ
। िर पातलकाले र्सवर्ि र्स सम्बतधी कुनै कर असूल गरे को दे न्खएन ।
उपभोक्ता सतमति माफिि कार्ि

32.

लागि सहभातगिा — पातलकाले आर्ोजना।कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िपिmबाट नगद लागि
सहभातगिा जुट्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनुपने, नगद सहभातगिा िोष्टकएको अवस्थामा सहभातगिा वापिको
रकम सम्बन्तधि स्थानीर् िहको खािामा दान्खला गरी सो को भौचर प्राि भएपतछ मार उपभोक्ता सतमतिसाँग
र्ोजना सम्झौिा गनुप
ि ने गनुप
ि दिछ । िर पातलकाले लागि सहभातगिा सष्टहिका लागि अनुमान िर्ार गरे को
दे न्खएन । अिाः नगद लागि सहभातगिा जुट्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनुपदिछ ।

33.

हे भी इन्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म उपतनर्म (९)
मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समुदार्बाट सञ्चातलि हुने तनमािण कार्िमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर,
ग्रेडर जस्िा हे भी मेन्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्ने व्र्वस्था छ । सो तनर्मावलीको प्रतिबतधात्मक वाक्र्ांशमा

लागि अनुमान िर्ार गदािको समर्मा हेभी मेन्शन प्रर्ोग गनुप
ि ने जष्टटल प्रकृतिको कार्ि भनी उल्लेख भएको
रहेछ भने सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररशमा साविजतनक तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा मेन्शन प्रर्ोग गनि
सष्टकने उल्लेख छ । पातलका अतिगिि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमािण िथा स्िरोन्नतिसाँग सम्बन्तधि
र्ोजनाका उपभोक्ता सतमतिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेन्शन प्रर्ोग गने गरे को पाइए िापतन
तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोन्जम सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररश गराई गाउाँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्बाट
सहमति तलएको पाइएन । र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन :

34.

भौ.नं.तमति

र्ोजनाको नाम

सम्झौिा रकम

प्रर्ोग भएको

सम्पन्न मुल्र्ाङ्कन

280/077/2/27

िामाघाट डााँडोखोला कृष्टर् सडक उ.स

1942264.63

एक्साभेटर डोजर

1942364.63

290/077/2/29

खोलेखेि कालापत्थर सडक

1648061

एक्साभेटर डोजर

1648061.91

315/077/3/9

कालापत्थर खानफ दोभान सम्म कृष्टर् सडक उ.स

1539199.52

एक्साभेटर डोजर

1652525

347/077/3/10

िामाघाट डााँफेघाट कृष्टर् सडक

1586348

एक्साभेटर डोजर

1766348.99

473/077/3/25

बेला तडप बोररङ्ग खानेपानी उ.स

2341533.88

बोररङ्ग मेतसन

1956449.44

मष्टहला औद्योतगक ग्राम स्थापना आर्ोजना: नगरपातलकाको वडा ७ मा मष्टहला औद्योतगक ग्राम स्थापना गनि
सं न्घर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्बाट रु.९२०००००।तनकासा प्राि भएकोमा सडक स्िरोन्निी र
तडप बोररङ्गको काम गरी रु.५७४५४१९।खचि गरे को छ ।

35.

बढी भ ुक्तानीाः

वडा नं ७ को श्रीरामपाटी खानेपानीको तडपबोररङ्गको काम उपभोक्ता सतमतिबाट सम्पन्न गरे को

प्राष्टवतधक मुल्र्ाकंन रु.२०६८१११।३० मा उपभोक्ता सतमतिको अंश रु. ३०८०१५।६१ कट्टा गरी हुने

रु.१७६००९५।६९ मार भुक्तानी गनुि पनेमा भौ नं ३।०७७।३।३१ बाट सतमतिलाई रु.१८८००००।
भुक्तानी गरे कोले रु ११९९०४।३१ बढी भुक्तानी गरे को असुल गनुि पने रु.

36.

पाइप मौज्दािाः

११९९०४.३१

वडा नं ७ को श्रीरामपाटी खानेपानीको तडपबोररङ्गको लातग तबतभन्न साइजको एच तड ष्टप पाइप

२७६० तमटर खररद गरे को भनी रु.३१२९९९ खचि गरे कोमा खररद सवै पाइप वडा कार्ािलर्मा दान्खला गरी
२०७७।३।२९ मा उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गरे कोमा उक्त पाइप र्ो वर्ि र्ोजनामा उपर्ोग गरे को
दे न्खएन । वर्िको अतत्र् सम्म पतन उपर्ोग नगरी मौज्दाि राखेकोले मौज्दाि राख्नको लातग मार खररद गनुि
उपर्ुक्त दे न्खएन ।

37.

प्रदे श पुवािधार कार्िक्रमाः प्रदे श पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम (सञ्चालन कार्िष्टवतध) तनर्मावली, २०७६
बमोन्जम कार्ाितवर्न हुने स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई

दे हार्अनुसार 7 पररर्ोजना सञ्चालन गनि रु.11000000/- बजेट प्राि भएकोमा रु.10702252। खचि
भई 97 प्रतिशि भौतिक प्रगति प्राि भएको दे न्खतछ ।

38.

आर्ोजनाको प्रकार

आर्ोजनाको सं खर्ा

बजेट रकम

खचि रकम

भौतिक पूवािधार

7

11000000

10702252

ष्टवत्तीर् प्रगति प्रतिश

भौतिक प्रगति प्रतिशि
97

तनमािण ब्र्वसार्ीबाट काम गराएकोाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ तनर्म ९७ को उप तनर्म १० मा
उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समुदार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुि पनेछ र कुनै तनमािण ब्र्वसार्ी वा
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सव कतट्रर्ाक्टरबाट गराउन सष्टकने छै न भनी उल्लेख गरे कोमा तनम्न उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समुदार्ले
तनमािण काम गनि नगरपातलकासं ग सम्झौिा गरी तनर्म ष्टवपररि तनमािण ब्र्वसार्ीबाट उक्त तनमािण काम गराई
सतमतिले सम्झौिा बमोन्जमको रकम भुक्तानी तलने गरे को दे न्खर्ो र्स बाट उपभोक्ता सतमति िथा
नगरपातलकाले साविजतनक खररद तनर्मावलीको पालन गरे को दे न्खएन र्सका केही उदाहरण तनम्न बमोन्जम
छन ।

39.

भौ न तमति

र्ोजनाको नाम

लागि अनुमान

तनमािण व्र्वसार्ी

१।०७६।१२।९

भोकटे नी पहरी खोला साइनडांडा कृष्टर् सडक

१७७७३५५।७९

न्ज क्र्ू एण्ड तड तनमािण िथा सामाग्री

सतमतिबाट भुक्तानी
१७७७८०६

२४१।०७७।२।१४

जोगीटार खोलीखेि कृष्टर् सडक १३

१७४७५११।

तर्ू एण्ड तड तनमािण िथा सामाग्री सप्लार्सि

१६४७५१९

२८०।०७७।२।२७

िामाघाट डांफेखोला कृष्टर् सडक

१९४२२६४ऽ

साष्टहमा तनमािण सेवा

१०००४०२

गौिम कतस्ट्रक्सन

५००२४३

मनकामना तनमािण सेवा

५००२४३

२९०।०७७।३।२९

खोतलखेि कालापत्थर सडक

१६४८०६१।

न्ज क्र्ू एण्ड तड तनमािण िथा सामातग्र सप्लार्सि

१६४८०८३

३१५।०७७।३।७

कालापत्थर खानी दोभान सम्म कृष्टर् सडक

१५३९१९९।५२

न्ज क्र्ू एण्ड तड तनमािण िथा सामातग्र सप्लार्सि

१५५२५२५

३४७।०७७।३।१०

िामघाट डांफेखोला कृष्टर् सडक

१९४२६९६

मनकामना तनमािण सेवा

१३३२०५६

कतटे नजेतसी

रकमाः

प्रदे श

सरकारको

सशिि

अनुदान

अतिगििका

र्ोजना/कार्िक्रम

सं चालन

सम्बन्तध

मापदण्डको बुदा नं.5 मा सशिि अनुदान बापिको रकम चालु आतथिक वर्िको असार मसातिसम्म खचि नभइ
वा ष्टवतनर्ोन्जि रकम भतदा कम रकमका कार्ि सम्पन्न भएमा सो बचि भएको रकम प्रदे श लेखा तनर्तरक
कार्ािलर् माफिि प्रदे श सं न्चि कोर्मा दान्खला गनुप
ि ने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले प्रदे श सरकारबाट प्राि
तनकासा रकमबाट र्ोजनाको लागि अनुमानको ३ प्रतिशि कतटे नजेतसी वापिको रकम कट्टा गने गरे कोमा

कतटे नजेतसी रकम खचि नगरी नगरपातलकाको सं न्चिकोर्मा रु.१५१७६३। मौज्दाि राखेकोले खचि नभएको
कतटे तजेतसी वापिको रकम प्रदे श सं न्चि कोर्मा दान्खला गनुि पने रु.

१५१७६३

स्थातनर् पुवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम
40.

स्थातनर् पुवािधार ष्टवकास कार्िक्रमाः स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम (सञ्चालन कार्िष्टवतध)
तनर्मावली, २०७६ बमोन्जम कार्ाितवर्न हुने स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स

स्थानीर् िहलाई दे हार्अनुसार 4 पररर्ोजना सञ्चालन गनि रु.16000000/- बजेट प्राि भएकोमा
रु.१२६७९२५५। खचि भई 69.81 प्रतिशि भौतिक प्रगति प्राि भएको दे न्खतछ । तिरतिरे धारा भ्र्ु टावर
हुाँदै पदाली सडक सडक स्िरोन्निीमा खचि नभएको कारण र्ोजनको लातग ष्टवतनर्ोजन भएको रु.5000000
कोरोना भाइरस रोकथाम िथा तनर्तरण कार्िक्रममा ट्रातसफर गरे को छ ।
आर्ोजनाको प्रकार

आर्ोजनाको सं खर्ा

खचि रकम

ष्टवत्तीर् प्रगति %

1

5000000

5000000

100

सडक िथा पुल तनमािण

4

11000000

7679255

69.81

जम्मा

41.

बजेट रकम

कोरोना भाइरस रोकथाम िथा तनर्तरण कार्िक्रम

16000000

भौतिक प्रगति %
100

12679255

कतटे नजेतसी रकमाः अथि मतरालर्को आतथक वर्ि 076/077 को अतिर सरकारी ष्टवन्त्तर् हस्िातिरण

ाँ ा नं.9 मा सशिि, समपुरक र ष्टवशेर् अनुदानको रकम असार
सम्बन्तध व्र्वस्था िथा मागिदशिनको बुद
मसातिसम्म खचि नभइ बचि भएमा सम्बन्तधि कोर् िथा लेखा तनर्तरक कार्ािलर् माफिि सं न्घर् सं न्चि
कोर्मा ष्टफिाि दान्खला गनुप
ि ने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले प्रदे श सरकारको सशिि अनुदान अतिगििका
र्ोजना/कार्िक्रम सं चालन सम्बन्तध सं न्घर् सरकारबाट प्राि तनकासा रकमबाट र्ोजनाको लागि अनुमानको ३
प्रतिशि कतटे नजेतसी वापिको रकम कट्टा गने गरे कोमा कतटे नजेतसी रकम खचि नगरी नगरपातलकाको
सं न्चिकोर्मा रु.६६१२७। मौज्दाि राखेकोले खचि नभएको कतटे नजेतसी वापिको रकम सं न्घर् सं न्चि कोर्मा
दान्खला गनुि पने रु.

42.

६६१२७

तबल वेगर भ ुक्तानीाः खावा हनुमानस्थान सडक तनमािणको लातग उपभोक्ता सतमतिसं ग रु.२४०४०२१।७९ को
लागि अनुमान सम्झौिा अनुसार सम्पन्न कामको प्राष्टवतधक मुल्र्ाकंन अनुसार रु.२४०४०२१।७९ मा
जनसहभातगिाको अं श कट्टा गरी भौ नं ६।०७७।३।२६ बाट रु.१९२००००। भुक्तfनी गरे को छ ।
सडक तनमािण काममा १२ से मी खानीको ग्राभेलबाट सब बेस तमलाउन कामदारको ज्र्ाला रु.१०८।७५,
ग्राभेलमा मु अ कर थप गरी रु.१६२।७२ र ३ प्रतिशि टु ल्सको समेि रु.२७९।६१ को दरको आधारमा
४३७० घ मी को रु.१२२१८९५।७० भुक्तानी गरे को दे न्खर्ो।मुल्र् अतभबृष्टर्द्कर समेिको दरमा खानीको

ग्राभेल आपूतिि गरे कोले मुल्र् अतभबृष्टर्द् कर रु.८१८०६। को तबजक पेश गनुि पने रु.२६६१० को मार

11

५५१९६

दफा

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा

बेरुजू रकम
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43.

ष्टहसाब तमलानाः वडा नं ११ स्कुल मुतनबाट ष्टवचारीचौर स्वाहा सडक उपभोक्ता सतमतिबाट सम्पन्न कामको
मुल्र्ाकंनबाट रु.८९८२९०। मार उपभोक्ता सतमतिलाई भुक्तानी गनुि पनेमा भौ नं ४९७।०७७।३।२४
बाट रु.१००००००। भुक्तानी गरे को बढी भुक्तानी रु.१०१७१०।तमति २०७७।३।२५ मा ष्टफिाि गरी
नगरपातलकाको सं न्चिकोर् दान्खला गरे कोमा नगरपातलका पुन्जगि िफि खचि घटाई ष्टहसाब तमलान गनुि पनेमा
खचि घटाएको छै न।

44.

ष्टप्रतटर खररदाः नगरपातलकाले सवै वडा कार्ािलर्हरुमा अनलाइनबाट सम्पिीकर राजस्व सं कलन गनि तनम्न
भौ.नं. िथा तमतिमा सोलुसन स्टोर नेपाल प्रा तल बाट ष्टप्रतटर खररद गरी भौ.नं.८।०७६।६।८ बाट
रु.८६९३२०। भुक्तानी गरे कोमा दे न्खएको व्र्होरा तनम्न छन

44.1.

भौ न तमति

आपूतििकिािको नाम

सामानको ष्टववरण

भुक्तानी रकम

८।०७६।६।८

सोलुसन स्टोर नेपाल प्रा तल

ष्टप्रतटर १२ थान

३९७८८४।

३३।०७६।७।५

सोलुसन स्टोर नेपाल प्रा तल

ष्टप्रतटर १४ थान

४७१४३६।

सोलुसन स्टोर नेपाल प्रा तल बाट प्रति रु.२८९०० का दरले १२ थान ष्टप्रतटरको मुल्र् अतभबृष्टर्द्कर समेि
रु.३९१८८४।मार भुक्तानी गनुि पनेमा रु.३९७८८४। भुक्तानी गरे कोले रु.६०००। बष्टढ भुक्तानी गरे को
असुल गनुि पने रु.

44.2.

६०००

सोलुसन स्टोर नेपालबाट तमति ०७६।५।२३ मा १२ थान ष्टप्रतटर आपुतिि गदाि प्रति थान रु.२८९००।मा
उपलब्ध गराएको छ भने सोही सोलुसन स्टोरले तमति २०७६।६।२९ मा १४ थान ष्टप्रतटरको प्रति रु
२९८००।को दरमा प्राि गरी भुक्तानी गरे कोले प्रति थान रु ९००। बष्टढ भएको कारण एकै प्रकारको
सामान एकै आपुतिि किािबाट खररद गदाि समेि नगरपातलकालाई रु.१२६००। बष्टढ व्र्र् भार पनि गएको रु.

45.

१२६००

सफ्टवेर्र खररद - नेपाल सरकारको सूचना प्रष्टवतध प्रणाली (व्र्बस्थापन िथा सञ्चालन) तनदे न्शका, २०७१ को
ाँ ा नं.४.१ मा कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ि ष्टवद्युिीर् माध्र्मबाट सञ्चालन गनिका लातग प्रर्ोग गने
बुद

सूचना प्रष्टवतध प्रणालीको तनमािण गदाि त्र्स्िो प्रणाली सम्बतधी कागजाि िर्ार गरी मानक अनुरुप भए नभएको
तनधािरण गनि सूचना प्रष्टवतध ष्टवभागबाट स्वीकृि गराउन पने व्र्बस्था रहे को छ । र्स नगरपातलकाले आर्
लेखा सम्बतधी सफ्टवेर्र खररद गरी तसल्क रोड इतभेिमेतट ट्रेतडङ प्रा तल लाई गो.भौ.नं.18/076/6/16
बाट रु.497991/- र चालु न्शर्िकबाट गो.भौ.नं.९३।२०७६।०७।०६ बाट न.पा.का १३ वटा वडाहरुमा

आर्लेखा सफ्टवेर्र खररद िथा जडान बापि सातग्रला ईतफरमेष्टटक्स प्रा.तल.लाई रु.४९७,९९१ बाट गरी

जम्मा रु.998982/- भुक्तानी ददएकोमा खररद भएका सफ्टवेर्रको सूचना िथा प्रष्टवतध ष्टवभागबाट स्वीकृि
तलएको दे न्खएन ।

46.

सोझै खररदाः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहुने गरी खररद गनुप
ि ने

व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोभैm गनि सष्टकने, रु.५
लाखभतदा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबतदी दरभाउपरबाट खररद गने र सोभतदा मातथ बोलपरबाट खररद
गने व्र्वस्था गरे को छ। नगरपातलकाले कार्ािलर् भवनको कोठाहरु कापेष्टटङ्ग, ष्टवतभन्न फतनिचर खररद तनम्न भौ
नं तमतिमा ष्टवतभन्न आपूतििकिािको तबल अनुसार खचि गरे कोले तनर्ममा िोष्टकएको व्र्वस्था बमोन्जम मार खररद
कार्ि गनुि पनेमा तनर्म ष्टवपररि हुने गरर पटक पटक रु.2537125 को सोझै खररद गरे को रु.

नगरपातलकाको भवन तनमािण सम्पन्न नहुाँदै अष्टफस कोठा सनुि परे कोले आवश्र्किा अनुसार खररद गदै अष्टफस
सं चालन गरे कोले पटक पटक खररद गरे को कार्ािलर्को भनाइ रहेको छ ।
भौ न तमति

आपूतिि किािको नाम

ष्टववरण

खचि रकम

९।०७६।६।८

म्र्ाट्रेस एण्ड कापेट हाउस काठ

नगरपातलकाको कोठाहरुमा

४९०४२०

१०।०७६।६।८

शोर्न इतटरप्राइजेज काठ

११ नं वडा कार्ािलर्मा

१६६०५८

११।०७६।६।८

तनशा इतटरप्राइजेज काठ

नगरपातलकाको कोठाहरुमा

४८९०६४

१२।०७६।६।८

तब के इतटरप्राइजेज काठ

नगरपातलकाको कोठाहरुमा

४९५४३७

२४।०७६।७।५

सुर्ि ष्टकरण इतटरप्राइजेज

सभाहल व्र्वस्थापनकोलातग

४३३८६३

६०।०७६।८।१२

ओम होम ल्र्ाण्ड फतनिचर उद्योग

कृष्टर् शाखा र वडा नं १३

२०१८१८

१०८।०७६।८।१२

सफर ट्रेडतलकं

नगरपातलकाको भवनको लातग

२६०४६५
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47.

प्रभाव मुल्र्ाकनाः नगरपातलका तभरको इट्टाभट्टाको प्रदुर्ण अध्र्र्न र मापनको लातग SMS Engineering Pvt Ltd
भएको

सम्झौिा

अनुसार

िर्ार

गरे को

प्रभाव

मुल्र्ाकंन

प्रतिवेदन

७

प्रति

बुझाएको

भनी

भौ.नं.

२४३।०७६।२।२१८ बाट रु.४९४३७५। भुक्तानी गरे कोमा उक्त प्रतिवेदन नगरपातलकाको न्जतसी
खािामा आम्दानी बांध्नु पनेमा आम्दानी बाधे को छै न।प्रतिवेदनमा उल्लेन्खि सुझाबहरु नगरपातलकाले कष्टहले
कार्ाितवर्न गने िफि कारवाही गरे को दे न्खएन ।

48.

न्चसापानी सडक तनमािणाः नर्ांबाटो न्चसापानी वडा नं ८ को सडक तनमािणको लातग रु.१९८२०१८३।४५
लागि अनुमान गरी बोलपरको माध्र्मबाट सबभतदा कम कबोल गने सुगम इन्तजतनर्ररङ्ग एण्ड कतस्ट्रक्सनसं ग
रु.१४१४७२१०।०७ मा सम्झौिा गरे कोमा तनमािण व्र्वसार्ीले सम्झौिा अनुसार उक्त तनमािण काम सम्पन्न
गरे को

प्राष्टवतधक

मुल्र्ाकंन

अनुसार

भौ.नं.४६८।०७७।३।२२बाट

अन्तिम

तबल

सम्मको

रु.१३७६१९१४।३० भुक्तानी गरे कोमा दे न्खएको व्र्होरा तनम्न छन।
48.1.

म्र्ाद थपाः साविजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ५६मा खरीद सम्झौिाको काबु बाष्टहरको पररन्स्थति

साविजतनक तनकार्ले उपलब्ध गराउनु पने कुरा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अतर् मनातसब कारणबाट खररद
सम्झौिाको अवतध नबढाई नहुने भएमा त्र्स्िै साविजतनक खरीद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२० मा
तनमािण व्र्वसार्ीको सम्झौिा बमोन्जमको काम समर् मै सम्पन्न गनि भर मग्दुर प्रर्ास गरे को तथर्ो वा तथएन

कावु बाष्टहरको पररन्स्थतिको कारणबाट काममा ष्टढलाइ भएको हो वा होइन भन्ने कुरामा जााँचबुझ गरी कारण
मनातसब दे न्खएमा तनर्म अनुसार म्र्ाद थप गनि सष्टकने व्र्वस्था गरे को छ । तनमािण व्र्वसार्ीसं ग भएको
२०७६।२।२७ को सम्झौिा अनुसार २०७६ भार मसाति सम्म सम्पन्न गनि पनेमा बर्ािर्ामको कारण काम
सम्पन्न गनि नसकेको तनवेदनको आधारमा २०७६ कातििक १५ सम्म म्र्ाद थप गरे कोमा तनर्म अनुसार
उन्चि कारण वेगर म्र्ाद थप गरे को दे न्खर्ो। उक्त थप अवतध तभर तनमािण व्र्वसार्ीले कार्ि सम्पन्न गरे को
हो भन्ने आधारको लातग ठे क्का तबल िथा नापी ष्टकिाबमा तनमािण काम सम्पन्न भएको तमति उल्लेख गनुि पने
ष्टववरण उल्लेख नगरे को कारण सम्पन्न अवतध एष्टकन भएन ।
48.2.

कार्ि सम्पादन जमानिको अवतधाः साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ११० मा कार्ि सम्पादन
जमानि राख्नु पने सो जमानिको अवतध सम्झौिामा उल्लेन्खि तनमािण कार्िको रुटी सच्चाउने दाष्टर्त्वको अवतध
भतदा कम्िीमा एक मष्टहना बढी अवतधको हुन ु पने उल्लेख गरे को छ । तनमािण व्र्वसार्ीसं ग भएको सम्झौिा

अनुसार २०७६ कातििक १५ सम्म काम सम्पन्न गनुि पने अवतध भएकोले तनर्म अनुसार २०७७ मंतसर

सम्मको कार्िसम्पादन जमानि अवतध भएको हुन ु पनेमा २०७७ भार २४ गिे सम्मको मार अवतध भएको
कार्ि सम्पादन जमानि पेश गरे कोले तनर्म अनुसार जमानिको अवतध पुगेको छै न ।
48.3.

बीमा सम्बतधाः साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ११२ मा तनमािण काम, मेतसन र
कामदारहरुको बीमा गराउनु पने उल्लेख भए अनुसार नगरपातलकाले र्स तनमािण कामको लातग ठे क्कामा
रु.५००००।को बीमा शुल्क वापि रकमको व्र्वस्था गरे को भएिा पतन तनमािण व्र्वसार्ीले तनर्म अनुसार
तबमा गराएको छै न ।

49.

नापी ष्टकिावाः तनमािण कार्िको पररमाण र मूल्र्को खुलासाको लातग नापी ष्टकिाबमा अतभलेख राखनुपदिछ ।
नापी ष्टकिाबमा ठे क्का नं, आतथिक वर्ि, कार्ािलर्को नाम, तनमािण व्र्वसार्ीको नाम, कामको नाम र स्थान, चेनेज,
काम शुरु भएको तमति, सम्पन्न हुनपु ने तमति र सम्पन्न भएको तमतिका साथै अन्घल्लो तबलसम्म भएको कामको

पररमाण र भुक्तानी रकम, हालको तबलबाट भएको कामको पररमाण र भुक्तानी हुने रकम र तनमािणसाँग

सम्बन्तधि अतर् खचि समेि स्पि रूपमा उल्लेख गरी नापजााँच गने, तसफाररस गने र स्वीकृि गने कमिचारीको
पद, नाम, हस्िाक्षर र तमति समेि उल्लेख हुनपु ने व्र्बस्था छ ।र्सरी िर्ार गरे को नापी ष्टकिाब काम िामेल

भएको बीस वर्ि पतछमार धुल्र्ाउन तमल्ने भतन सरकारी कागजाि धुल्र्ाउने तनर्माबली, २०२७ को अनुसूची
ाँ ा नं.३ मा उल्लेख छ । लेखापरीक्षण क्रममा परीक्षण गररएका सबै ठे क्काको नापी प्रर्ोजनका लातग,
५ को बुद

ष्टवल अनुसार तनमािणकार्िको पररमाण खुल्ने गरी लुजतसट प्रर्ोग गरे को दे न्खतछ । तनमािण कार्िको नापजााँच र

भुक्तानी दे न्खने गरी र्ोजना/कार्िक्रम अनुसार तनमािण कार्िको हालसम्मको कार्ि भएको पररमाण र खचि दे न्खने
एकीकृि अतभलेख खुल्ने नापी ष्टकिाबमा अतभलेख चढाई नापी ष्टकिाव प्रर्ोगमा ल्र्ाउनु पदिछ ।नापी ष्टकिाब

13

दफा

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

िथा ठे क्का तबलमा उपरोक्त कुनै तबबरण उल्लेख नगरे को केही भुक्तानी तनम्न छन ।
भौ न तमति

तनमािण व्र्वसार्ी

र्ोजनाको नाम

सम्झौिा रकम

हाल सम्मको खचि

सम्पन्न गने

५७३।०७७।३।२६

सगुन इन्तजतनर्ररङ्ग

समाज कल्र्ाण अनर्कोट पर्िटकीर्

१३६७२८८८।

१३१७६८९४।

०७६।७।१५

१५२०७७२

०७६।८।१५

सडक
८२।०७६।९।१४

भोटे तसपा तन से

तिनकुने वडा नं २ कार्ािलर् सडक
नाला

50.

५७२।०७७।३।२६

मािासीिा दे वी क.

नगरपातलका क्र्ान्तटन तनमािण

२१८७९०३।

१६४१४९४।

०७६।१२।२१

२५४।०७७।२।२१

ति न्ज कतस्ट्रक्सन

खावा गणेश मा ष्टव सडक

१३२६००३।

१३१३११०।

०७६।१२।२५

५५४।०७७।३।२६

फष्टटकेश्वरी तन से

िामाघाट घाट तनमािण

२०९८८१२।

२०२५०६२

०७७।२।३०

तबल भरपाईाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ मा खचि गदाि खचिको तबल भरपाइ
सष्टहिको लेखा राख्नु पने भनी उल्लेख गरे को छ । नगरपातलकाले तनम्न र्ोजनाको तनमािण काम गदाि

उपभोक्ता सतमतिलाई सम्झौिामा उल्लेख गरे को बीमा िथा ल्र्ाव टे ि वापिको रकम सतमतिले बीमा गरे को
िथा तनमािण सामाग्रीहरुको ल्र्ाव टे ि गरे को प्रमाण बेगर भुक्तानी गरे को असुल गनुि पने रु.
र्ोजनाको नाम

तनमािण व्र्वसार्ी

बीमा िथा ल्र्ाव टे ि

रकम

१२६।०७६।१०।६

गोल्मा दे न्ख प्रा ष्टव िामाङ्ग बन्स्ि सडक

जानुका तनमािण सेवा ८

ल्र्ाव टे िको

२५०००।

८२।०७६।९।१४

तिनकुने वडा नं २ कार्ािलर् सडकको

भोटे तसपा तनमािण सेवा

बीमा १२०७६ भुक्तानी मध्र्े रु

६०३८

नाला

६०३८मार तबल
जम्मा

51.

31038

भौ न तमति

31038

क्षतिपूतििाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२१ मा तनमािण व्र्वसार्ीले सम्झौिा बमोन्जमको
काम सो सम्झौिामा िोष्टकएको म्र्ादमा सम्पन्न हुन नसकेमा तनजले साविजतनक तनकार्लाई सम्झौिा रकमको
शुन्ना दशमलब शुन्ना पााँच प्रतिशि पुव ि तनधािररि क्षतिपुतिि ददनु पनि व्र्वस्था रहेको छ। तनमािण व्र्वसार्ीले

कार्ि सम्पन्न गरे को तमति एष्टकन गनि ठे क्का तबल र नापी ष्टकिाबमा सम्पन्न तमति उल्लेख गरे को हुन ु पनेमा
सम्पन्न तमति उल्लेख गरे को छै न।तनमािण व्र्वसार्ीले भुक्तानीको लातग ददएको तनवेदन अनुसार सम्झौिा

भतदा

तनम्न अवतध ष्टढला कार्ि सम्पन्न गरे को आधारमा तनर्म अनुसार पूव ि तनधािररि क्षतिपूतिि असुल गनुि पने
दे न्खएको रु.

92556

भौ नं तमति

र्ोजनाको नाम

१२६।०७६।१०।६

गोल्मा

दे ष्टव

प्रा

ष्टव

तनमािण व्र्वसार्ी

सम्झौिा रकम

सम्पन्न गने तमति

भुक्तानी माग तमति

बढी ददन लागेको

क्षतिपुतिि रकम

जानुका तनमािण सेवा

३३४२६५४

०७६।८।१५

०७६।९।१५

३०

५०१३९

जन आदशि तन से

२९२५३६२

०७६।७।२५

०७६।८।२४

२९

४२४१७

िामाङ्ग बस्िी सडक
९८।०७६।९।२०

सविमंगला

लातमतडही

सडक
जम्मा

52.

92556

परामशि से वााः साविजतनक खररद तनर्मावली, तनर्म १२ मा साविजतनक तनकार्मा कार्िरि जनशन्क्तबाट
नभ्र्ाउने र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्ि अनुसार परामशि सेवाको लागि अनुमान िर्ार गरी प्रतिस्पधािको
माध्र्मले खररद गनुप
ि ने व्र्वस्था छ । िर नगरपातलकाले दे हार्अनुसारका परामशि सेवाको खररदमा गदाि
प्रतिस्पधाि नगराई सोझै खररद गरी रु.9741071/- खचि लेखेका छन । नगरपातलकाले स्थानीर् ष्टवकासमा
टे वा पुग्ने िथा दीधिकालीन पुजी तनमािण हुने मागमा आधाररि आर्ोजनाको छनौट भएपतछ लाभ लागि र्ष्टकन
गरी उपलब्ध जनशन्क्तबाट हुन नसक्ने कार्िको लातग प्रतिस्र्धाको माध्र्मले परामशि सेवा खररद गनुपनेमा सो

गरे को दे न्खएन । तडष्टपआर गरे पश्चाि मार आर्ोजनाको लातग बजेट प्राि हुने, दक्ष जनशन्क्तको अभाव र

फरक फरक प्रकृतिको काम भएको कराण बाष्टहरी श्रोिबाट गनुि परे को र सो मध्र्े अतधकाश र्ोजना
सं चालनमा रहेको कार्ािलर्को भनाइ रहेको छ ।
तड ष्टप आर ष्टववरण

परामशि दािा

खचि रकम

वडा ३ र ५को ५ सडक

टे तसाइल स्ट्रक्चर प्रा तल

३८६८९९

अनैकोट खानेपानी वडा १

नव्र् टे क्नोलोजी प्रा तल

३९५5००

5019769.74

चालु भएको

तिनकुने खाने पानी वडा २

प्रोग्रेस इन्तजतनर्ररङ्ग कतसुल्टे सी

३९५5००

23087052

चालु भएको

कोशीदे खा खानेपानी आर्ोजना

तर्ू जेनेरासन इन्तजतनर्रीङ्ग क.

४६8९५०

39474528.55

भएको

बेला तडप बोररङ्ग र खामपुर

आसा तडजाइतस एण्ड ष्टवल्डसि

३९५०००

12086192

नभएको

न्शखर कटे री वडा भवन ११

मंगोतलर्न इन्तजतनर्ररङ्ग क।

४९३२४५

211700556.33

नभएको

सुवणेश्वरी मन्तदर वडा ८

एस ए आर ष्टप इन्तजतनर्ररङ्ग

२3१६५०

नभएको

तिक्स मेजरमेनट

एस एम एस इन्तजतनर्ररङ्ग

494375

58043482.08
pollution measurment
मार गरे को

डााँडागाउ तबतमरे सडक

आदोन इन्तजतनर्ररङ्ग

608659

368484762.82

चालु भएको

14

आर्ोजनाको लागि

सं चालनको

अवस्था

चालु भएको

दफा
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बेरुजू रकम

शातिी पाकि एण्ड सष्टहद पाकि

गौिम इन्तजतनर्ररङ्ग

482504

70441003.18

नभएको

वडा नं. ७ वडा प्रोफाइल िथा सवे क्षण

गौिम इन्तजतनर्ररङ्ग

300000

0

चालु भएको

खिार महादे वस्थान र्ोजना

डेस्टे रस कतस्ट्रक्सन

३६३५७५

94948309

चालु भएको

चा खोला होक्से तलफ्ट र्ोजना

ग्राब इन्तजतनर्ररङ्ग

४७४६००

79374259

नभएको

आतसीखोला र्ोजना

डेस्टे रस कतस्ट्रक्सन

३६१६००

20915000

नभएको

सािदोबाटो लेखाली टोल सडक र्ोजना

डेस्टे रस कतस्ट्रक्सन

४९३२४५

211094954.61

चालु भएको

तड तड एफ एस सोलार तलफ्ट

अतभर्ान्तरक्स प्रा तल

४८९९६८

5894128

नभएको

धोनगाउाँ खानेपानी र्ोजना

तसतभलडेस्कइन्तजतनर्ररं गकतसल्टे तसीप्रा.तल

३४४६५०

4121986.52

चालु भएको

नगर भू उपर्ोग र्ोजना

तसतभल तलं क इन्तजतनर्ररं ग कतसल्टे तट

६७६८०१

0

भएको

वडा नं.5 को सडक

बरदान नेपाल

५०००००

815054542

4 मध्र्े 2 चालु

पलाञ्चोक भगविी मन्तदर

बरदान नेपाल

८७५००

8981028.30

चालु भएको

वडा नं.9 को रोड

ष्टहमालर्न गगे श

४२८५७१

502271101.49

आंन्शक

काफ्ले डी तसमखेि रोड

टे तसाइल प्रा तल

३८६८९९

299447996

अष्टपररसचिफाउतडेसन प्रा. तल.

४८१३८०

0

सुनकोशी

नदीको

नददजतर्

पदाथिको

ददगो उत्खनन िथा सं कलन सम्बन्तध
IEE
९७४१०७1

53.

जग्गा खररदाः जग्गा प्राति ऐन, 2034 बमोन्जम मुल्र् तनधािरण गनुप
ि नेमा नगरपातलकाले जग्गा खररद गदाि
जग्गा प्राति ऐनको प्रष्टक्रर्ा पुरा गरी खररद गनुि पनेमा सो प्रष्टक्रर्ा पुरा नगरी पलाञ्चोक भगविीको लातग
पाष्टकिङ्गको जग्गा जग्गा धनी शैलेश्वर बज्राचार्िको नामको ष्टक नं २७३ बाट घर छु ट्याइ प्रति आना
रु.३०००००।मा ददन मञ्जुर गरे को आधारमा ९ आना खररद गरी रु.२७०००००। खचि गरे को दे न्खर्ो ।

54.

कर तबजकाः मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोन्जम मूल्र् अतभवृष्टर्द् करमा दिाि भएका
फमिसाँग िोकीएको ढााँचाको कर वीजक तलई खररद गनुप
ि ने व्र्वस्था छ । सो सम्बतधमा दे न्खएका व्र्होरा
तनम्नानुसार रहेको छ ।

54.1.

वडा नं १० मोटर बाटोमा ग्राबेल राखी सडक ममिि कार्ि उपभोक्ता सतमतिबाट ३५०० तमटर सडकमा
ग्रावेल हालेको प्राष्टवतधक मुल्र्ाकंन १०५०० वगि तमटरको प्रति रु.१७०।२१ ले रु.१७८७२०५मा
उपभोक्ताको जनसहभातगिको अंश कट्टा गरी भौ.नं.४६४।०७७।३।२२ बाट रु.१४१००००। भुक्तानी
गरे को छ। नगरपातलकाले िर्ार गरे को दर ष्टवष्लेशण अनुसार स्थातनर् ग्राबेल प्रति घ मी रु.५००।मा मुल्र्
अतभबृष्टर्द् कर थप गरी रु.५६५।को मुल्र्लाई वगि तमटरमा पररवििन गरर रु.५६।५०, औजार िथा सामान
३% ४।९६ र कामदारको ज्र्ाला रु.१०८।७५गरी रु.१७०।२१ कार्म गरे को छ ।उक्त ग्रावेलको
मुल्र्मा मुल्र् अतभबृष्टर्द् कर समेि जोतडएकोले सतमतिले ग्रावेल उपलब्ध गराउदा मुल्र् अतभबृष्टर्द् कर तिरे को
तबजक तबल पेश गनुि पनेमा मु अ कर तबल बेगर रु.७४२४१।५० मुल्र् अतभबृष्टर्द्कर समेि सतमतिलाई
भुक्तानी गरे कोले असुल गनुि पने रु.

54.2.

७४२४१

सोही सडकमा ग्राबेलको काम १०५०० वगि तमटरको लातग मातनसबाट ग्रावेल फैलाउन कामदारको प्रति वगि
तमटर रु.१०८।७५ लाग्ने दरतबश्लेर्को आधारमा रु.११४१८७५।खचि गरे को छ। सडकमा ग्राबेल फैलाउने
काम मातनसबाट गराउने दररे ट कार्म गरे कोमा मेतसनबाट गरे कोले मेतसनबाट गराउदा कति खचि लाग्ने
एष्टकन गरी बढी दरले उपभोक्ता सतमतिलाई भुक्तानी भएको रकम एष्टकन गरी असुल गनुि पने दे न्खतछ ।

55.

अनुदान तबिरणाः नगरपातलकाको कृष्टर् कार्िक्रम अतिगिि ५०% अनुदानमा कृर्कहरुलाई कृष्टर् तमतन ष्टटलर

ष्टविरण गने कार्िक्रममा ष्टवतभन्न वडाहरुबाट खररद गररएका तमतन ष्टटलरहरु खरीद लागिमा ५०% कृर्क
सहभातगिा दे न्खएन । नगरपातलको स्वीकृि बजेट अनुसार ५० प्रतिशि अनुदानमा तमतन ष्टटलर लगार्ि कृष्टर्

औजारहरु कृर्कहरुलाई तबिरण गरे को भनी तनम्न गोश्वारा भौचरबाट तनम्न आपूतििकिािहरुको तबल बमोन्जम
रु.2875035।- भुक्तानी गरे को छ। र्स सम्बतधमा दे न्खएका व्र्होराहरु दे हार्बमोन्जम रहेका छन ।
भौ न तमति

आपूतिि किाि

सामानको नाम

खररद सं खर्ा

मुल्र्

भुक्तानी रकम

७४।०७६।८।२३

दुवाल आर एन आर ष्टव के टी इतटरप्राइजेज

६

तमतनटे लर

१२ थान

४१६६६

४९९९९२

८९।०७६।९।१६

दुवाल आर एन आर ष्टव के टी इतटरप्राइजेज

६

ग्र्ासोतलन तमतनटे लर

१३

३८४६१

४९९९९३

दुवाल आर एन आर ष्टव के टी इतटरप्राइजेज

९

तमतनटे लर

२५

४००००

४९००००

२९६।०७७।३।२

महेश्वरी ट्याक्टर सप्लाइ तलवली भक्तपुर

९

पावर ष्टटलर

६

१३५०००

४०५०००

३०६।०७७।३।४

महेश्वरी ट्याक्टर सप्लाइ तलवली भक्तपुर

३

तमतनष्टटलर

७

४००००

२८००००

३२१।०७७।३।८

सत्र् साइ मेतसनरी कतसन

8

तमतनष्टटलर

26

३५९००

४६६७००

३२२।०७७।३।८

सत्र् साइ मेतसनरी कतसन

8

तमतनष्टटलर

13

३५९००

२३३३५०

१५९।०७६।१०।२६

55.1.

ष्टविरण वडा

कृष्टर् औजार खररदमा अनुदान चाहने कृर्कहरुको तनवेदन सं कलन गरी उपर्ुक्त ष्टवतधको आधारमा छनौट

15

दफा

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

सतमतिबाट कृर्कहरुको छनौट गरे को दे न्खएन ।छनौट भएका कृर्कहरुले ५० प्रतिशि रकम कृष्टर् र्तर िथा
औजार आपूतििकिािलाई बुझाएको प्रमाणको आधारमा मार बांकी ५० प्रतिशि रकम नगरपातलकाले भुक्तानी
गनुि पनेमा कृर्कहरुले ५० प्रतिशि रकम बुझाएको प्रमाण बेगर अनुदानको कृष्टर्र्तर िथा औजार बुझाएको
भरपाईको आधारमा अनुदान रकम खचि गरे कोले अनुदान ष्टविरण प्रणाली व्र्वन्स्थि िथा भरपदो दे न्खएन।
55.2.

भौ नं २९६।०७७।३।२ बाट खररद पावर ष्टटलर एच ष्टप ६ थान वडा नं ९ का ६ जना कृर्कहरुलाई
ष्टविरण गरे कोमा वडा कार्ािलर्ले जारी गरे को सुचना अनुसार जग्गा धनी पुजािको प्रतितलपी, नेपाली नागररकिा
साथमा ५जनाको समुह बनाइ आउनु पनुि उल्लेख गरे कोमा जग्गा धनी पुजाि र नागरीकिा सबै तनवेदकहरुको
नभएको र कति तनवेदन दिाि भर्ो अतभलेख राखेको छै न ६ कृर्कहरुको तनवेदन मार सं कलन गरे को उपर्ुक्त
ष्टवतधको आधारमा कृर्कहरुको छनौट गरे को दे न्खएन ।

55.3.

फरक फरक दराः साविजतनक खररद ऐन २०६३ मा व्र्वस्था गरे को खररद ष्टवतध छनौट गरी खररद गनुि पने
व्र्वस्था गरे बमोन्जम खररद गनुि पनेमा वडा नं.६ को कार्ािलर्ले दुवाल आर एन आर ष्टव के टी
इतटरप्राइजेज प्रा तल बाट ३ पटक गरी ५० थान तमतनटे लर खररद गरे कोमा एकै सामान एउटै आपूतििकिािबाट

पष्टहलो पटक रु.४१६६६।दरले १२ थान, दोस्रो पटक रु.३८४६१।दरले १३ थान र िेस्रो पटक
रु.४००००।का दरले २५ थान खररद गरे को छ। महेश्वरी ट्याकटर सप्लार्सिबाट सोष्टह तमतनटे लर
रु.४००००।का दरले ७ थान र सत्र्साई मेतसनरी कतसनि बाट रु. ३५९००।मा ३९ थानको खररद गरे को
छ । वडा कार्ािलर् अनुसार पटक पटक फरक फरक दरले खररद गरे को कारण नगरपातलकालाई बष्टढ
व्र्र्भार परे को दे न्खर्ो । िसथि साविजतनक खररद ऐनमा व्र्वस्था गरे बमोन्जम खररद ष्टवधीबाट छनौट गरर
खररद गनुि पनुि दे न्खर्ो ।

56.

तनन्ज प्रर्ोगको खचिाः तनम्न खानेपानी आर्ोजनामा उपभोक्ता सतमतिले सम्पन्न गरे को तनमािण कामको प्राष्टवतधक
मुल्र्ाकंनमा उपभोक्ताको तनन्ज प्रर्ोजनको लातग पानी तमटर, धाराको टुटी लगार्िका ष्टवतभन्न ष्टफष्टटङ्गका
सामानहरु उपभोक्ताबाट खररद गरे कोमा भुक्तानीको लातग प्राष्टवतधकबाट मुल्र्ाकंन गरी नगरपातलकाबाट खचि
गरे कोले र्स्िा तनन्ज प्रर्ोजनको सामाग्रीहरुको मुल्र् नगरपातलकाबाट खचि लेख्न

तमल्ने

दे न्खएन ।

भौ नं तमति

आर्ोजनाको नाम

खररद ष्टववरण

१८६।०७६।११।२०

वडा नं १० नर्ांगांउ लुइटे ल गांउ खानेपानी आर्ोजना

धाराको सामानहरु र ९० धारा तमटर

खचि रकम
५०६३६४।३०

२१३।०७६।१२।९

हर्े खानेपानी आर्ोजना वडा २

५० थान पानी तमटर

६५०००।

४०७।०७७।३।१७

न्शखरपुर तसमपोखरी खानेपानी ७

५० थान धाराको सामाग्रीहरु

१८४५९१।
जम्मा

57.

७५५९५५।३०

सम्झौिामा तबवरण नखुलाएकोाः साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ९७ मा साविजतनक तनकार् र

उपभोक्तािा सतमतिले आवश्र्किानुसार छलफल, वािाि गरी तनमािण कार्ि वा सेवाको प्रकृति, पररमाण, लागि
अनुमान, उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समुदार्ले व्र्होनुि पने रकम कार्ि वा सेवा सम्पन्न गनुि पने अवतध
आदी खुलाई खररद सम्झौिा गनुि पने व्र्वस्था गरे को छ । नगरपातलकाले उपभोक्ता सतमतिसं ग तनमािण
कार्िको सम्झौिा गदाि उपरोक्त व्र्होरा नखुलाई तसधै सम्झौिा गरे को दे न्खर्ो र्सरी खुलाउनु पने कुरा

नखुलाउदां उपभोक्ता सतमतिलाई तनमािण कामको आबश्र्क जानकारी भएको दे न्खएन साथै तनर्म व्र्वस्था
भएको कुरा उल्लेख नगरी सम्झौिा गनुि तनर्मको पालना गरे को दे न्खएन ।

58.

भौ न तमति

र्ोजनाको नाम

सम्झौिा रकम

प्राष्टवतधक मुल्र्ाकंन रकम

२४१।०७७।२।१४

जोगीटार खोलीखेि कृष्टर् सडक वडा नं १३

१६४७५११।

१६४७५११।

३४०।०७७।३।१०

िामाघाट डांफेखोला कृष्टर् सडक

१५८६३४८।

१७६६३४८।

एउटै र्ोजनामा खचिाः नगरपातलकाले िामाघाट डांफेखोला कृष्टर् सडक नामको दुई र्ोजनामा उपभोक्ता
सतमतिबाट सडक तनमािण कामको सम्पन्न गरे को भनी तनम्न गोश्वारा भौचर िथा तमतिबाट भुक्तानी गरे कोले
एउटै कृष्टर् सडक र्ोजना कसरी दुइ पटक भुक्तानी हुन गएको हो स्पि भएन ।
भौ न तमति

र्ोजनाको नाम

सम्झौिा रकम

प्राष्टवतधक मुल्र्ाकंन

२८०।०७७।२।२७

िामाघाट डांफेखोला कृष्टर् सडक

१९४२२६४।

१९४२२६४।

१४८५०००

३४०।०७७।३।१०

िामाघाट डांफेखोला कृष्टर् सडक

१९४२६९७।

१७६६३४८।

१५१००००
जम्मा

59.

न पा बाट खर्ि

2995000

बढी पाइप खररदाः न्शखरपुर तसमपोखरी खानेपानी व्र्वस्थापन वडा ७ को लातग रु.९९५५३८।३१ को
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लागि अनुमानमा उपभोक्तबाट सम्पन्न कामको प्राष्टवतधक मुल्र्ाकंन अनुसार भौ नं ४०७।०७७।३।१७ बाट
रु. ८४६०००। भुक्तानी गरे को छ।मुल्र्ाकंन अनुसार ष्टवतभन्न साइजको ५७७२ तमटर पाइप खररदमा
रु.५७७५२२। र पाइप जडानमा रु.६४८०४।खचि गरे कोमा छ।१७५० तमटर मार पाइप लाइनको ट्रेतच

खन्ने पुने गरे को भनी रु.१०३२१६।६८ खचि गरे को छ । खररद पाइप मध्र्े २० तम तम साइजको खन्न पुन ि
नपरे को २०८५ तमटर र ट्रेतच खनी जडान गरे को १७५० तमटर गरी ३८३५ मीटर मार पाइप खचि
भएकोले तनम्न साइजको १९३७ तमटर बढी खररद गरे को रु.
पाइपको साइज

खररद पररमाण

इकाइ मुल्र्

खचि रकम

२५।१०

२००

५८।२१

११६४१।२६

३२।६

५८०

६५।१२

३७७७०।७०

४०।६

११५७

१००।८५

११६६८३।४५
जम्मा

60.

१६६०९५.४१

१६६०९५।४१

पाइप मौज्दािाः कोलडांडा खामपुर खानेपानी र्ोजनाको वडा नं २ को लातग तनमािण व्र्वसार्ी भगविी तनमािण
सेवा प्रा तल ले तबतभन्न साइजको पोतलतथन पाइप ४१०० तमटर उपलब्ध गराएको भौ नं ४१७।३।१७ बाट
रु.५०००००। भुक्तानी गरे कोमा खररद गरे को पाइप र्ो वर्ि जडान गरे को प्राष्टवतधक मुल्र्ाकंन भएको
दे न्खएन उक्त खररद पाइप कहां कस्िो अवस्थामा राखेको छ न्जतसी आम्दानी गरे को समेि नभएकोले वडा
कार्ािलर्मा पाइप नै प्राि भएको प्रमाण समेि पेश नभएको रु.

61.

५०००००

पाइप खररदाः साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ३१ मा बीसलाख रुपैर्ा भतदा बढी लागि
अनुमान भएको मालसामान खररद गनुि पदाि खुला बोलपरको माध्र्मबाट खररद गनुि पने र तनर्म ९७ मा

उपभोक्ता सतमतिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुि पने र कुनै तनमािण व्र्वसार्ीबाट गराउन सष्टकने छै न भनी
उल्लेख गरे को छ ।नगरपातलकाले दे वभुतम ओजेटार ककेटार सेरा खानेपानी र्ोजनाको लातग आवश्र्क ष्टवतभन्न
साइजको पोतलतथन पाइप खररद गनि उपभोक्ता सतमतिसं ग सम्झौिा गरे कोमा उपभोक्ता सतमतिले हाइड्रो नेपाल
तड्रतलङ्ग एण्ड कतस्ट्रक्सन प्रा तल काठमाडौंको २०७७।३।१९ बाट ष्टवतभन्न साइजको ६९७६ तमटर पाइप
खररद गरे को तबल अनुसार सतमतिलाइ भौ नं ४६७।०७७।३।२२ बाट रु.१९२००००।भुक्तानी गरे को
छ।र्ोजनाकोलातग आवश्र्क पाइप खररद गनि खररद तनर्मावलीमा व्र्वस्था भए बमोन्जम बोलपरको
माध्र्मबाट खररद गनुि पनेमा उपभोक्ता सतमतिबाट तनर्म तबपररि सोझै खररद गराइ खचि गरे को दे न्खर्ो।
खररद भएका सवै पाइप र्ो वर्ि र्ोजना प्रर्ोग गरे को छै न वर्ाितिको अतत्र्मा पाइप खररद गरी मौज्दाि राख्नु
पनािको कारण समेि पेश भएन ।

62.

ग्राभेल तनमािणाः डुडामुख धुरपुरा न्झगे कल्चे मोटरबाटो ग्राभेल तनमािणको लातग उपभोक्ता सतमतिसं ग
रु.१८५३९६७।४८

को

रु.१७६३९६७।४८

मा

लागि

सम्झौिा

जनसहभातगिाको

अनुसार
अंश

सम्पन्न
कट्टा

कामको
गरी

प्राष्टवतधक

मुल्र्ाकंन

भौ.नं.५१४।०७७।३।२५

अनुसार
बाट

रु.१४१००००। भुक्तfनी गरे कोमा दे न्खएको व्र्होरा तनम्न छन ।
62.1.

तबजक तबल नभएकोाः सडक तनमािणको ष्टवतभन्न काम मध्र्े स्थातनर् ग्राभेल गने तमलाउन कामको

ज्र्ाला रु.

१०८।७५, ग्राभेलको मुल्र्मा मु अ कर थप गरी रु.५६।५० र ३ प्रतिशि टुल्सको समेि रु.४।९६ को
दर गरे को आधारमा ७५८८.३४ घ मी को रु.१२९१६११।१५ भुक्तानी गरे को दे न्खर्ो। मुल्र् अतभबृष्टर्द्कर
समेिको दरमा ग्राभेल आपूतिि गरे कोले मुल्र् अतभबृष्टर्द् कर रु.४९३२४।२१ को तबजक तबल पेश गनुि पनेमा
तबजक तबल बेगर ग्राभेल आपूतिि गरे कोले मुल्र् अतभबृष्टर्द् कर वापिको रकम सतमतिलाई भुक्तानी गरे को असुल
गनुप
ि ने रु.
62.2.

४९३२४.२१

मेतसनबाट कामाः सडक तनमािणमा ७५८८.३४ घ मी ग्राभेल मातनसबाट तमलाउने दरष्टवश्लेर्णमा प्रति घ तम
रु.१०८।७५ मा उपभोक्ता सतमतिसं ग सम्झौिा भएकोमा उपभोक्ताले उक्त काम सम्पन्न गरे को मुल्र्ाकंनबाट
रु.८२५२३१।डोर हान्जर पेश गने पनेमा रु.४४९५००। को डोर हान्जर पेश गरे को बांकी मेतसनबाट
गरे को तनमािण व्र्वसार्ीको ष्टवजक ष्टवल पेश गरे कोले मातनसबाट काम गने दर तबश्लेर्ण गरर मेन्शनबाट काम
गराएको उपभोक्तालाई भुक्तातन गरे को तनर्म सम्मि नभएको रु.

63.

तडप बोररङाः बेला तडप बोररङ्ग खानेपानी उपभोक्ता सतमतिसं ग रु.२३४१५३३।३८ मा तनमािण कामको
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सम्झौिा भएकोमा सतमतिले तनमािण सम्पन्न गरे को मुल्र्ाकंन अनुसार रु.१९५६४४९।४८ मा उपभोक्ताको
जनश्रमदानको अंश कट्टा गरर भौ.नं.४७३।०७७।३।२३ बाट रु.१६६२९८२। भुक्तानी गरकोमा दे न्खएको
व्र्होरा तनम्न छन ।
63.1.

साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सतमतिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुि
पने र कुनै तनमािण व्र्वसार्ीबाट गराउन सष्टकने छै न भनी उल्लेख गरे कोमा र्स खानेपानी र्ोजनाको उपभोक्ता

सतमतिले आफुले पाएको तडप बोररङ्ग सम्बतधी काम प्रति तमटर १५००।का दरले पाथीभरा तड्रतलङ्ग एण्ड
कतस्ट्रक्सन कम्पनी प्रा तल बाट बोररङ्ग मेतसन भाडामा तलने सम्झौिा गरी कार्ि गराएको दे न्खर्ो । सतमतिले
नगरपातलकासं ग ९ ७/८ डार्ाको पष्टहलो १०० तमटर तड्रतलङ्ग गनि रु.२७२१।३९ मा, ७ ५/८ डार्ाको
दोस्रो १०० तमटर तड्रतलङ्ग गनि रु.२९९८।०५ मा र ७ ५/८ डार्ाको २०० तमटर भतदा माथी ४०
तमटरको लातग रु.३२७४।७१ समेि जम्मा २४० तमटर तड्रतलङ्गको लागी रु.७०२९३२।४० लाग्ने सम्झौिा
गरे को छ । सतमतिले सो तड्रतलङ्ग काम पाथीभरा तड्रतलङ्ग एण्ड कतस्ट्रक्सन कम्पनी प्रा तल सं ग प्रति तमटर
१५००। मा गराउने सम्झौिा गरी २०५ तमटर तड्रतलङ्ग गरे को मुल्र् अतभबृष्टर्द् कर समेि रु. ३४७४७५।
खचि भएको तड्रतलङ्ग कम्पनीले तबल पेश गरे को भएिा पतन उपभोक्ता र नगरपातलकाको सम्झौिा अनुसारको
दरले २०५ तमटर तड्रतलङ्गको रु.५८६६८०। प्राष्टवतधक मुल्र्ाकंन गरी सतमतिलाई भुक्तानी गरे को छ । िसथि
प्राष्टवतधकबाट बास्ितबक खचि भतदा बष्टढ खचि मुल्र्ाकन गरे को आधारमा भुक्तानी गरे को दे न्खर्ो ।
63.2.

इष्टिमेटमा २४० तमटर लम्वाइमा तडप बोररङ्ग गने उल्लेख भएकोमा उपभोक्ताबाट २०५ तमटर मार बोररङ्गको
गरे को र उक्त बोररङ्गको लातग १४२.५ तमटरमार पाइप खररद गरे कोले इष्टिमेट िथा सम्झौिा
ु ो कारण उल्लेख गरे को छै न।
काम नहुनक

64.

अनुसारको

तनमािण व्र्ावसार्ीबाट काम गरे कोाः साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता

सतमतिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुि पने र कुनै तनमािण व्र्वसार्ीबाट गराउन सष्टकने छै न भनी उल्लेख
गरे कोमा पुरानो बजार सुम्मेश्वर जोरपाटी टााँके सडक तनमािणको लातग रु.१५०००००। बजेट व्र्वस्था भएको
छ। सडक तनमािणको काम उपभोक्ता सतमतिले गनि उपभोक्ता सतमति गठन गरी नगरपातलकाबाट पाएको काम

आफै सम्पन्न गनुि पनेमा सगुन इन्तजतनर्ररङ्ग एण्ड कतस्ट्रक्सनबाट सडक ढलानको काम गराएको भतन तनमािण
व्र्वसार्ीको

रु.१२९९५००।

तबल

राखी

भुक्तानी

माग

गरे

बमोन्जम

नगरपातलकाले

भौ.नं

५३६।०७७।३।२५ बाट रु.१४१००००। भुक्तानी गरे को छ । सतमतिले तनर्म ष्टवपररि काम सम्पन्न
गरे को अवस्थामा पतन नगरपातलकाले मुल्र्ाकंन गरी भुक्तानी गरे को दे न्खर्ो ।
नगरपातलका चालु

65.

कार्िक्रम र्ोजना िर्ार नगरकोाः

आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(५) मा सरकारी खचि

सम्बतधी कार्िष्टवतध अतिगिि सरकारी तनकार्बाट कुनै िातलम, सेतमनार, कार्िशाला, गोष्ठी आदद सञ्चालन गनुि
पदाि सो कार्िको कार्िक्रम िथा लागि अनुमान िर्ार गरी अतधकार प्राि अतधकारीबाट स्वीकृि गराउनु
पनेछ। र्स्िो स्वीकृि कार्िक्रम अनुरुप सञ्चातलि िातलम, सेतमनार, कार्िशाला, गोष्ठी आदद सम्पन्न भईसकेपतछ

कार्िक्रम अनुरुप भए नभएको र त्र्समा खचि गररएका मालसामानको ष्टववरण िथा ष्टवल भपािई सष्टहिको खचि
दे न्खने गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुप
ि ने उल्लेख छ । िर नगरपातलकाले तनम्न कार्िक्रम सञ्चालन गदाि कार्िक्रमको

कार्िक्रम िथा लागि अनुमान िर्ार िथा अतधकार प्राि अतधकारीबाट स्वीकृि नगराएको र कार्िक्रम सम्पन्न
पश्चाि प्रतिवेदन समावेश गरे को नपाईएकाले र्स िफि ध्र्ान ददन जरुरी छ ।
गो.भौ.-तमति

खचि न्शर्िक

कार्िक्रम

खचि रकम

५७-२०७६।६।९

ष्टवष्टवध खचि

३ ददने तनशुल्क स्वास्थर् न्शष्टवर

७१६००

७३-२०७६।६।१३

ष्टवपद् व्र्वस्थापन कोर्

डेगं ु तनर्तरण गनि लामखुट्टेको लाभाि खोजी गरी नि गने

७८९८०

११८-२०७६।७।८

मष्टहला सीपमूलक कार्िक्रम

तसलाई कटाई सम्बतधी कार्िक्रम

२०००००

१४०-०७६।०७।२८

जेष्ठ नागररक लन्क्षि कार्िक्रम

जेष्ठ नागररक ददवस

११७०००

६१६

मष्टहला

कोटदे वी मष्टहला ष्टवकास उपभोक्ता सतमति कम्प्र्ुटर, ष्टप्रतटर, बाख्रा खररद

२०००००

मष्टहला लन्क्षि स्वरोजगार साबुन बनाउने िातलम

१८७९९८

िथा

बालबातलका

कार्िक्रम
६४७

मष्टहला

लन्क्षि

स्वरोजगार

िातलम कार्िक्रम

66.

बैठक भत्तााः नेपाल सरकार अथिमतरालर्को कार्ि सं चालन तनदे न्शका, २०७५ को पररच्छे द-७, बुदा नं.
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७.१.१.मा स्पि ष्टवर्र्वस्िु र कार्िर्ोजना बेगर बैठक बस्न नपाईने, एउटै तनकार् र अतिगििका पदातधकारी
र कमिचारी बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान नगने उल्लेख गररएकोमा तमति २०७६।०६।०२, गो.भौ.नं.३६ बाट
ष्टवतभन्न

कमिचारीहरुको

कार्िसम्पादन

फारम

मूल्र्ाङ्कन

गरे बापि

कार्ािलर्का

कमिचारीहरु

मार

रहेर

रु.६०००० भत्तामा कर कटाई रु.51000/- खचि लेखेकोले कार्ि सम्पादन फारम मुल्र्ाङ्कन गरे बापि भत्ता
खचि लेख्न तमल्ने दे न्खएन ।

67.

कार्िक्रम खचि दराः नगरपातलकाले नेपाल सरकार अथिमतरालर्को कार्िसञ्चालन तनदे न्शका, २०७५मा िोष्टकए
भतदा फरक नम्सको प्रर्ोग गरी नगरपातलकाको गोष्ठी, िालीम, भ्रमण िथा अनुन्शक्षण कार्िक्रम सं चालन गने
खचिको मापदण्ड सम्बन्तध आफ्नो छु ट्टै कार्िष्टवतध बनाई कार्िपातलकाको कार्िक्रम खचि गने गरको पाईर्ो ।
गो.भौ.-तमति
७३-०७६।६।१३

२४७-२०७६।०९।२८

कार्िक्रम
ष्टवपद् व्र्वस्थापन

VERSP-MIS िातलम

खचि दर

अथि नम्स

जम्मा खचि

कैष्टफर्ि

४००

२००

२००००

५००

२००

३८०००

र्ािार्ाि खचि २ ददनसम्मको
”

२०००

१०००

३२०००

प्रन्शक्षण बापि

१०००

१५०

१६०००

सहर्ोगी भत्ता

४०००

सरसफाई सहर्ोगी भत्ताको व्र्वस्था नभएको

६०००

सहर्ोगी भत्ता

७५०

सरसफाई सहर्ोगी भत्ताको व्र्वस्था नभएको

३३०००

२

५००
४००
३५६-२०७६।११।१२

ष्टक्रस्टल माला गरगहना बुनाई

१५०

वडा नं.९

७५०

१५०
५००

ददन

भतदा

बढी

अवतधको

िातलममा

अतधकिम र्ािार्ाि खचि
३५६-२०७६।११।१२

68.

ष्टक्रस्टल माला गरगहना बुनाई
वडा नं.२

४००

१५०

४०००

सहर्ोगी भत्ता

१०००

५००

३४०००

र्ािार्ाि खचि २ ददनसम्मको

७५०

-

७५०

सरसफाई सहर्ोगी भत्ताको व्र्वस्था नभएको

तबल भरपाई नभएको - अतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोन्जम खचि लेखदा खचिको
तबल भरपाई सष्टहि लेखा राख्नुपने व्र्वस्था छ । सो सम्बतधमा दे न्खएका व्र्होरा तनम्नानुसार रहेका छन ।

68.1.

नगरपातलकाले ष्टवपद् व्र्वस्थापन कोर्बाट तमति २०७६।०८।०२, गो.भौ.१२५ बाट ढलान प्लान्स्टक,
तसरक, डस्ना, सादा जस्िा आदद खररद गरी ष्टवतभन्न सप्लार्सिलाई भूक्तानी ददई रु.१६९५८२।३४ खचि
लेखेको छ िर सो सामाग्रीहरु कहााँ-कहााँ प्रर्ोग गररए, कुन कार्िको लातग प्रर्ोग भर्ो र्ष्टकन गनि सष्टकएन।
कार्िप्रर्ोजन खुलाई सो सामाग्री बुन्झतलएको प्रमाण पेश गनुप
ि ने रु.

68.2.

१६९५८२.३४

मािृन्शशु पोर्ण कार्िक्रम अतिगिि होक्से स्वास्थर् चौकीबाट सुनौलो हजार ददन सम्मका बच्चाका लातग अण्डा,
गेडागुडी, पोर्ण प्रवर्द्िन, खाद्यान्न, बच्चा बेबी तसट आदद खररद गरी ष्टवतभन्न तबलहरुबाट रु.१००००० खचि
लेखेको छ िर गभिविी, सुत्केरी मष्टहलाले के, कति पररमाणमा ति सामग्रीहरु बुझे सोको भपािई नभएकाले
प्रमाण पेश गनुप
ि ने रु.

69.

१०००००

दररे ट उल्ले ख नभएकोाः नगरपातलकाले नगरपातलका कार्ािलर्म मेटल बोडि नागररक बडापर राख्ने सम्बतधमा
तमति २०७७।०३।२९, गो.भौ.७३६ बाट रु. १७०६३० खचि लेखेको छ। कार्ािलर्ले सो मेटलबोडि
नागररक बडापर राख्न ईष्टिमेसन िर्ार गरी िीन तनमािण कम्पनीहरु ष्टवहानी तनमािण सेवा, ष्टहमालर् कतसट्रक्सन

प्रा.तल. र वाग्ले कतसट्रक्सनबाट दररे ट माग गरी सबैभतदा कम दररे ट पेश गने गने ष्टवहानी कतसट्रक्सनलाई
छनोट िथा कार्ि सम्पन्नको आधारमा भूक्तानी गरे को छ। िर उक्त िीनवटै तनमािण कम्पनीहरुले दररे ट पेश
गदाि Quantity मार समावेश गरे को, दररे ट खाली राखेको अवस्थामा कसरी कार्ािलर्ले िुलनात्मक चाटि
िर्ार गरी ष्टवहानी तनमािण सेवालाई छनौट िथा भूक्तानी गरे को हो प्रि नभएको रु.

70.

१७०६३०

करकष्टट्ट नगरे कोाः नगरपातलकाले २०७६ आर्ाढ र पौर्मा सं चातलि नगरसभामा खष्टटने कमिचारीहरुलाई
प्रोत्साहन बापि तमति २०७७।०३।२९, गो.भौ.७३२ बाट रु.९३५८४० खचि लेखेको छ।कमिचारीहरुको
प्रोत्साहन भत्ता बापि कार्ािलर्ले १५% कर कष्टट्ट गनुप
ि नेमा १% मार सामान्जक सुरक्षा कर कष्टट्ट गरे काले

अपुग कर रकमे सम्बन्तधि भत्ता प्राि गने ३५ जना कमिचारीहरुबाट असुल गरी सं घीर् राजस्व खािामा
दान्खला गनुप
ि ने रु.

71.

१३१०१७.६

फलफूल, ष्टवरुवा ष्टविरण कार्िक्रमाः नगरपातलकाले फलफूल लगार्ि ष्टवरुवा ष्टविरण कार्िक्रम अतिगिि
सुष्टवहान एग्रो नसिरीबाट सुन कागिी ४००० थान रु.३५ का दरले र केरा २००० थान रु.५५ का दरले

गरी जम्मा रु.२५०००० मा खररद गरी तमति २०७७।०३।२७, गो.भौ.६९६ बाट खचि लेखेको छ । र्स
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सम्बतधमा भएका व्र्होरा तनम्न छन
71.1.

केराको ष्टवरुवा ष्टविरणाः नगरपातलकाले कृर्कहरुलाई ७५% अनुदानमा केराको ष्टवरुवा ष्टविरण गने कार्िक्रम
रहेकोमा 2000 थान केराको ष्टवरुवा प्रति रु.55 का दरले खररद गरे को मध्र्े १९३० वटा केराको ष्टवरुवा
ष्टविरण गरे को भरपाइ पेश भएको बााँकी रहेको ७० वटा ष्टवरुवाको कहााँ-कहााँ ष्टविरण गररए वा मौज्दाि
रहेको प्रमाण नभएको रु.

71.2.

सुनकागिी

3850

ष्टविरणाः सुनकागिीको

ष्टवरुवा

४००० वटा

रु.३५ दरले

खरीद गरे कोमा

उक्त

ष्टवरुवा

कृर्कहरुलाइ ष्टविरण गरे को भरपाइमा 4911 वटा सुनकागिीको ष्टवरुवा ष्टविरण गरे को भरपाई पेश भएकोले

खररद ष्टवरुवा भतदा ष्टविरण गरे को ष्टवरुवाको सं खर्ा बढी भएकोले ष्टविरण भरपाइको वास्िष्टवकिा एष्टकन
भएन ।
गररबसं ग ष्टवश्वेश्वर कार्िक्रम

72.

५०%अनुदानमा कृष्टर् तमतन ट्रर्ाक्टराः भूतम, व्र्वस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारण मतरालर्को कार्िक्रम
ाँ ीगि अनुदानको रकम बाडफाड गदाि न्जल्ला समतवर्किािको
सं चालन सम्बन्तध तनदे शन िथा शििनामामा पुज

समतवर्मा लन्क्षि (ष्टवपन्न) पररवार बाट गठन भएका समूह, सं स्था, नेपाल सरकारले पष्टहचान गरी पररचर्पर
प्राि गररब घरपररवारलाई फाईदा पुग्ने ष्टकतसमले कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि ने व्र्वस्था छ । अतर् सं स्थालाई
सशिि अनुदान खचि न्शर्िकबाट नगरपातलकाले महेश्वरी ट्याक्टर सप्लार्सिबाट तमति२०७७।३।१८, तबल
नं.२१५ बाट २० वटा कृष्टर् तमतन ट्याक्टर रु.३९००० का दरले रु.७८००0० मा खररद गरर तमति
२०७७।०३।२४, गो.भौ.९ बाट भूक्तानी भएको छ। र्स सम्बतधमा नगरपातलकाले के आधारमा कृर्कहरु
छनौट गरी ट्याक्टर ष्टविरण गरे को हो प्रि हुन सकेन।

गररब घर पष्टहचान िथा पररचर् पर ष्टविरण कार्िक्रम

73.

कर कष्टट्ट नगरे कोाः नगरपातलकाले

गररब घर पष्टहचान िथा ष्टविरण कार्िक्रमको भ्रमण िथा

अनुगमन बापि

तमति २०७७।०३।२८, गो.भौ.६ बाट रु.६१६५० खचि लेखेको छ । जसमध्र्े खाजा खाना बापि
रु.४०५०, अनुगमन भत्ता बापि रु.३३६०० र अनुगमन गाडी भाडा बापि रु.२४००० खचि लेखेको छ।
ष्टवतभन्न कमिचारीहरुको अनुगमन भत्ता रु.३३६०० को १५% अतग्रम आर्कर कट्टी रु.५०४० र गाडी भाडा

मा १०%, रु.२४०० गरी जम्मा रु.७४४० कट्टी गरी राजश्व खािामा दान्खला गरे को नदे न्खएकाले सम्बन्तधि
भुक्तानी पाउने पक्षबाट असुल गरी सं घीर् बेरुजु खािामा दान्खला गनुप
ि ने रु.

७४४०

सामान्जक सुरक्षा िफि

74.

सामान्जक सुरक्षा कार्ािक्रम सञ्चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को १३ नाम दिाि र नवीकरणबाट आगामी आतथिक
वर्िका लातग कार्म हुन आएको लाभग्राहीको ष्टववरण प्रत्र्ेक स्थानीर् िहले फागुन मसातितभर ष्टवभागले
सञ्चालनमा ल्र्ाएको व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस) मा अतनवार्ि रुपमा प्रष्टवष्टि गनुप
ि दिछ । मृत्र्ु
भएमा, बसाई सरी गएमा, एकल वा ष्टवधवा मष्टहलाले ष्टववाह गरे मा, बालबातलकाको हकमा पााँच वर्ि उमेर पूरा

भएमा, नवीकरण नगरे मा, एक आातथिक वर्िको कुनै पतन ष्टकस्िा रकम नबुझेमा वा बैङ्क माफिि ष्टविरण भएकामा

लागािार उक्त वर्िसम्म खािा तनन्ष्क्रर् भएमा, अर्ोग्र् व्र्न्क्तले भत्ता प्राि गरे को प्रमान्णि भएको अवस्थामा
लाभग्राहीको नाम सम्बन्तधि स्थानीर् िहले मूल अतभलेख कट्टा गनुप
ि दिछ ।
न्शक्षािफि

75.

न्शक्षक ष्टवद्याथी अनुपािाः न्शक्षा तनर्मावली २०५९ को तनर्म १२ क मा सामुदाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरु एक एक
आपसमा गातभाँनको लातग उक्त तनर्मावलीको तनर्मको ७७ बमोन्जम पहाडी न्जल्ला प्रति कक्षा ष्टवद्याथी सं खर्ा
४५ जना नभएको खण्डमा आपसमा गाभ्न सष्टकने व्र्वस्था रहेको छ । नगरपातलका मािहिमा रहे का
दे हार्का सामुदाष्टर्क ष्टवद्यालर्को न्शक्षक ष्टवद्याथी अनुपाि तनम्नानुसार रहेको हुदााँ तनर्ममा भएको व्र्वस्था
अनुसार एक आपसमा गाभी न्शक्षाको गुणस्िरमा बृष्टर्द् गराउनुपदिछ ।
lzIfs b/aGbL

kbk"lt{

kbk"lt{ dWo] s/f/

ljBfyL{ ;+Vof

अनुपाि

भष्टवश्र् उज्वल प्रा ष्टव

3

3

0

21

7

जनभावना प्रा ष्टव

3

3

0

68

23

न्झङ्गनादे ष्टव प्रा ष्टव

2

2

0

19

10

सुतदर सुर्ोदर् प्रा ष्टव

4

4

0

56

14

l;=g+=

ljBfnosf] gfd

1.
2.
3.
4.

20

दफा

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

जनिा मा ष्टव

बेरुजू रकम

14

14

0

278

20

जनउर्द्ार प्रा ष्टव

3

3

0

56

19

प्रतिभा प्रा ष्टव

4

4

0

33

8

भुवनेश्वरी तन मा ष्टव

8

8

0

250

31

गणेश मा ष्टव

12

11

1

402

34

महाकाल मा ष्टव

12

11

2

402

34

जनज्र्ोिी प्रा ष्टव

2

2

0

31

16

भमरकोट ष्टहमालर्न तन मा ष्टव

5

5

0

42

8

आजाद मा ष्टव सविमंगला मा ष्टव

20

19

1

788

39

सविमङ्गला मा ष्टव

20

20

0

589

29

दुग्धेश्वरी मा ष्टव

11

10

1

149

14

जोरपािी मा ष्टव

16

16

0

158

10

नारार्ण प्रा ष्टव

2

2

0

24

12

राधाकृष्ण प्रा ष्टव

2

2

0

62

31

गोल्मादे वी प्रा ष्टव

5

5

0

58

12

नारार्णस्थान तन मा ष्टव

5

5

0

91

18

ठकुरी गाउाँ प्रा ष्टव

1

1

0

22

22

जनजागृिी प्रा ष्टव कोशीदे खा

5

5

0

73

15

भगविी मा ष्टव खरे लथोक

21

21

0

234

11

कालीदे वी प्रा ष्टव डाडााँगाउाँ

2

2

0

31

16

समाज सुधार प्रा ष्टव

2

2

0

26

13

धरणी प्रा ष्टव

1

1

0

13

13

गंगा प्रा ष्टव

2

2

0

4

2

पलाञ्चोक भगविी मा ष्टव

13

13

0

175

13

श्रीराम मा ष्टव

15

15

0

244

16

जनजागरण प्रा ष्टव

3

3

0

69

23

सरस्विी प्रा ष्टव

3

3

0

15

5

गंगादे वी प्रा ष्टव

4

4

0

61

15

ज्ञानोदर् आ ष्टव

5

5

0

212

42

भक्रमदे वी मा ष्टव

11

11

0

272

25

कातलका मा ष्टव

12

12

0

258

22

ज्ञानेश्वरी मा ष्टव

6

5

1

183

31

बाल प्रतिभा आ ष्टव

2

2

0

159

80

श्रृजना प्रा ष्टव

2

2

0

67

34

समाज कल्र्ाण प्रा ष्टव

5

5

0

57

11

269

263

6

5752

जम्मा

21

नगरपातलकामा सं चालनमा रहेका ष्टवद्यालर्हरुलाइ शैन्क्षक सुधार सहर्ोग कार्िक्रम अतिगिि शुतर् दरबतदी
भएका ष्टवद्यालर्हरुमा करारमा न्शक्षक तनर्ुन्क्त गरी पठन पाठमा सुधार ल्र्ाउनको लातग नगरपातलकाले
बजेटमा समावेश गरी ५ वटा ष्टवद्यालर्लाइ रु.९ लाख ६० हजार अनुदान खचि लेखेको छ । िर

नगरपातलकाबाट तबिरण भएको अनुदानको सष्टह सदुपर्ोग भए नभएको सम्बतधमा अनुगमन िथा सोबाट प्राि
उपलव्धी मापन गरे को छै न । साथै अनुदान सम्बतधमा स्थानीर् अनुदान नीति िर् गरे का छै नन । िसथि
स्थानीर् िहबाट ष्टविरण हुने शैन्क्षक अनुदानले शैन्क्षक क्षेरको गुणस्िर अतभवृष्टर्द् िथा उपलवधीमा सुधार
आएको र्ष्टकन गरी रकमको पूणि सदुपर्ोग गराउनेिफि ध्र्ान ददनुपदिछ ।

76.

न्शक्षकको िलब भत्ता तनकासा - न्शक्षा तनर्मावली, २०५९ को तनर्म १७९ मा कुनै कामको लातग
आबश्र्कभतदा बढी रकम माग गने र तनकासा ददने पदातधकारीलाई कानून बमोन्जम कारबाही गरी बढी
तनकासा वा खचि भएको रकम असुल उपर गररने उल्लेख छ । र्स सम्बतधमा तनम्नानुसार दे न्खएको छ

76.1.

बढी तनकासा – आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ मा कुनै रकमको भुक्तानी ददाँ दा रीि पुगे वा नपुगेको
जााँच गरी तनकासा िथा खचि गनुप
ि ने उल्लेख छ । िर नगरपातलकाले दे हार्का ष्टवद्यालर्हरुलाई न्शक्षक िलब
बढी तनकासा गरे को रु.222564/- असुल गरी सं घीर् सं न्चि कोर् दान्खला गनुप
ि ने रु.
गो भौ नं
१२७।३।४
१२७।३।४

ष्टवद्यालर्को नाम

न्शक्षकको नाम

तनकासा हुनपने रकम

तनकासा भएको रकम

बढी रकम

222564
कैष्टफर्ि

पलाञ्चोक भगविी
माष्टव साठीघर

सतिोर् आचार्ि

१३३१२२.००

२०१२४६.००

६८१२४.००

कातलका मा ष्टव

सरस्विी अतधकारी

१२५९६७.००

१७७९५३.००

५१९८६.००

21

छु ट भुक्तानी ३ मष्टहना

दफा
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४४।९।२८

अनैकोट

सम्झना बजगाइ

कातलका मा ष्टव
अनैकोट
कातलका मा ष्टव

उर्द्व प्रसाद

अनैकोट

अतधकारी

बेरुजू रकम

११७२१०.००

१७०४३०.००

५३२२०.००

न्चतिामन्ण चौंलागाइ

७८१८०.००

११७८०४.००

३९६२४.००

दे ष्टव प्रसाद गौिम

६३३४२.००

६८१४७.००

४८०५.००

६३३४२.००

६८१४७.००

४८०५.००

जम्मा

76.2.

छु ट भुक्तानी ३ मष्टहना

222564

ग्रेड बढी भ ुक्तानीाः तनम्नानुसारको कमिचारीको ग्रेड भुक्तानी ददाँ दा बढी ग्रेड भुक्तानी भएकोले बढी रकम असुल
हुनपु ने रु.

132904
पाररि

भुक्तानी

ग्रेड

ग्रेड

तस नं

ष्टवद्यालर्को नाम

न्शक्षकको नाम

१

कातलका मा ष्टव अनैकोट

प्रा.न्श.ष्टर्द् श्री सुतदर श्रे ष्ठ

5

7

२

भगविी मा.ष्टव पााँचखाल

प्रा.न्श.ष्टर्द् श्री हररकृष्ण

5

6

३

भगविी मा.ष्टव पााँचखाल

प्रा.न्श.ष्टर्द् श्री इतरप्रसाद खकुरे ल

2

४

पलाञ्चोक भगविी मा ष्टव

प्रा.न्श.ष्टर्द् श्री भीमप्रसाद उप्रेिी

५

पलाञ्चोक भगविी मा ष्टव

६

रकम

वाष्टर्क
ि ग्रेड रकम

थप कस कोर्

बढी भुक्तानी रकम

8880

२४४४०.

२४४४.

२६८८४.

940

१२२२०.

१२२२.

१३४४२.

4

1880

२४४४०.

२४४४.

२६८८४.

5

6

940

१२२२०.

१२२२.

१३४४२.

प्रा.न्श.िृ श्री मुना श्रे ष्ठ

4

5

887

११५३१.

११५३.

१२६८४.

सविमंगला मा ष्टव

प्रा.न्श.िृ श्री ष्टवनोद आचार्ि

5

6

887

११५३१.

११५३.

१२६८४.

७

समाजकल्र्ाण प्रा ष्टव

प्रा.न्श.ष्टर्द् श्री राधा दुलाल

5

6

940

१२२२०.

१२२२.

१३४४२.

८

गोल्मादे वी प्रा ष्टव

प्रा.न्श.ष्टर्द् श्री ष्टवद्यालक्ष्मी दे उजा

5

6

940

१२२२०.

१२२२.

१३४४२.
जम्मा

77.

१३२९०४.

न्शक्षा पुन्ाँ जगििफि रु.९७५०००।०० बजेट ष्टवतनर्ोजन भएकोमा ३९ वटा ष्टवद्यालर्हरुमा ष्टवद्युिीर् हाजरी
मेतसन जडान वापि रु.९७३९७४।०० खचि भएको छ । तिनवटा हािे दररे ट तलएर आइतडर्ा ष्टिड आइटी
सोलुसन प्रा तल सं ग २० थान र िाइट इतटे तलजेतस प्रा तल साँग १९ थान गरी प्रति रु.२४९७३।० मा खररद
गरी ष्टवद्यालर्हरुमा जाडन गनि पठाएकोमा ३७ ष्टवद्यालर्हरुमा जडान गरी सामान बुझेको भरपाइ

पेश भएको

िथा २ वटा ष्टवद्यालर्हरुमा पष्टहले नै जडान गरे को पाइएको भतन स्टोरमा बााँकी रहेको मेतसन न्जतसी खािामा
आम्दानी बााँधेको दे न्खएन । साथै ष्टवद्यालर्हरुले पतन न्जतसी खािामा आम्दानी बााँधेको प्रमाण पेश हुनपु ने रु.

78.

और्धी खररद – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ मा और्धी खरीद सम्बन्तध व्र्वस्था गरे को छ ।
नगरपातलकाले ३५ आइटमका और्धीहरुको ३ वटा सप्लार्सिसाँग दररे ट माग गरी कम दररे ट पेश गरे को
मेतडगोल्ड इतटरनेशनल प्रा.तल.लाई और्धी खरीद वापि गो.भौ.नं.४३।०७६।९।२७ बाट

रु.१५४९२४४

भुक्तानी गरे को छ । मेतडगोल्ड इतटरनेशनल प्रा.तल.ले तमति २०७६।४।११ मा प्रभाव राष्टष्ट्रर् दै तनकमा
प्रकासन गरे को रे टअनुसार खरीद गरी तमति २०७६।९।१३ और्धी आपुतिि गरे कोमा दे न्खएको व्र्होरा
दे हार्बमोन्जम रहेका छन ।
78.1.

आपूतिि हुने और्तध डव्लु.एच.ओ. सष्टटफइड हुनपु ने और्तधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाि तमति

उल्लेख गरी सम्बन्तधि ष्टवर्र् ष्टवज्ञबाट मुच ुल्का उठाई राख्ने नगरे को िथा उक्त और्तध तबक्रीको लातग होइन
खुलाएको प्रमाण समावेश भएन ।
78.2.

ु न्घ स्पेशीष्टफकेशन अनुसार भए/नभएको
आपूतिि भएका और्धी एंवम सन्जिकल समान स्टोर दान्खला हुनअ
नखुलाएको कारण और्तधको गुणस्िर र म्र्ाद सम्बतधमा र्ष्टकन गनि सष्टकएन ।

78.3.

और्तधको न्जतसी ष्टकिावमा आम्दानी बााँध्दा खररद गरे को र न्जल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको खुल्ने गरी
व्र्वन्स्थि रुपमा आम्दानी बााँध्ने गरे को दे न्खएन ।

78.4.

और्तधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पने एकमुि घटाउने गरे को पाइर्ो ।
िसथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको ष्टववरण अद्यावतधक हुने गरी अतभलेख राख्ने, िोकीएको
गुणस्ि अनुसारकै और्तध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद गररएको और्तधको ष्टववरण

खुल्ने गरी अतभलेख राख्ने िथा आतथिक वर्िको अतत्र्मा बांकी रहेको और्तधहरु न्जम्मेवारी न्जतसी अतभलेख
व्र्वन्स्थि गनेिफि ध्र्ान ददनुपदिछ ।

79.

प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम– स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्न्क्तलाई तर्ूनिम रोजगारी प्रत्र्ाभूि गराउन
एवम सामूदाष्टर्क पूवािधारहरुको ष्टवकासमाफिि नागररकको जीवनर्ापनमा सुधार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले स्थानीर्
िहतभर प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। र्स कार्िक्रम अतिगिि स्थानीर् िहतभरका
वडाहरुमा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, प्रतिक्षालर् तनमािण कार्ि लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरी र्सवर्ि
३ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु.५९५७१।०० खचि गरे को छ। लन्क्षि वगिलाइ २१ दतनसम्म

रोजगारी उपलव्ध गराइ श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्िक्रम खचि समेि भएको छ। उक्त खचि लन्क्षि
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वगिमा अल्पकालीन रोजगारी सृजना भएिापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोजगारी सृजन
ि ा भएको
दे न्खं दैन ।

80.

भकारो सुधाराः भकारो सुधार कार्िक्रमको लातग कृर्क िथा कृर्क समुह छनौट गरी िातलम प्रदान गरी प्रति
कृर्क/समुह अनुदान रकम रु.९०००।०० उपलव्ध गराउने तनणिर् भएकोमा २०७६।११।१५, १६ र

१७ गिे छु ट्टा छु ट्टै कृष्टर् सहकारी सं स्थामा आवर्द् ६० कृर्कहरुलाइ १ ददने स्थलगि भकारो सुधार ष्टवर्र्क

िातलम ददइ सोहीमध्र्ेबाट छनौटमा परे का कृर्कहरुलाई अनुदान रकम ददनुपनेमा गो भौ नं १७२।३।२५
बाट ३० जनालाई रु.२७००००।० ष्टविरण गरे को भरपाइ सं लग्न राखी रामेश्वर श्रे ष्ठलाइ भुक्तानी भएको
छ। िातलममा सहभागी नभएको दे हार्को व्र्न्क्तहरुलाइ समेि अनुदान रकम ष्टविरण गरे को पाइर्ो।
पातलकाबाट तबिरण भएको र्स प्रकारका अनुदानको सष्टह सदुपर्ोग भए नभएको सम्बतधमा अनुगमन िथा
सोबाट प्राि उपलव्धी मापन गरे को छै न । साथै ५ जनाको िातलममा सहभागीिा वेगर भुक्तानी भएको अनुदान
रकम रु.४५०००। असुल गनुप
ि नि रु.
तस नं

नाम

रकम

१

सरस्विी न्शवभक्ती

९०००।

२

तभमप्रसाद मैनाली

९०००।

३

प्रददप पौडेल

९०००।

४

धनलाल श्रे ष्ठ

९०००।

५

टे केश्वर श्रे ष्ठ

९०००।

कोरोना रोकथाम िथा तनर्तरण व्र्वस्थापन िफि

81.

स्थातनर् िहको आफ्नै बजेटबाट तबतनर्ोजन रु.45 लाख, प्रदे श सं न्चि कोर्बाट रु.12 लाख, सं न्घर् सं न्चि
कोर्बाट रु.50 लाख एंव अतर् स्रोिबाट रु.14 लाख 7 हजार समेि गरी रु.1 करोड 21 लाख 7 हजार
प्राि भएकोमा तनम्नानुसार रु.1 करोड 16 लाख 74 हजार खचि भएको छ ।
क्र सं

न्शर्िक

रकम (रु.हजारमा)

१

राहि ष्टविरण

३३२३

२

क्वारे न्तटन होन्ल्डङ्ग सेतटर तनमािण व्र्वस्थापन

१९५९

३

जनशन्क्त पररचालन

२३४६

४

और्तध एवं स्वास्थर् उपकरण िथा सामग्री खररद

१९३४

५

अतर् शीर्िकमा भएको खचि

२११२

जम्मा

11674

आतिरीक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औल्र्ाएका व्र्होराहरु दे हार्बमोन्जम रहे का छन
नगरपातलका चालु िफि
82.

सूचना प्रकान्शि गरे वापि इकोनोतम तमतडर्ा प्रा.तललाई गो.भौ.न.६०।२०७६/०६/१० मा रु.१,७२,१२०/भुक्तानी गररएकोमा उक्त ससं स्थाको कम्पतन दिाि प्रमाण पर एवं कर च ुक्ता प्रामाण पर सं लग्न नरहेकाले
सं लग्नराखी तनर्तमि गनुप
ि ने दे न्खतछ ।

83.

व.उ. न्शर्िक २७२१२- ष्टवपद व्र्वस्थापन कोर्बाट वडा नं ६ का ष्टवतभन्न ठााँउमा बाटो सुधार गरे वापि
सष्टहमा तनमािण सेवा प्रा. तल लाइि गो.भौ.नं.९५।०७६/०६/१६ बाट रु.२,१५,८९१/- भुक्तानी गररएकोमा

उक्त सं स्थाको दिाि प्ररमाण-पर कर च ुक्ता र स्थार्ी पान नं प्रमाण पर सं लग्न नरहे काले सं लग्नराखी
तनर्तमि गनुप
ि ने दे न्खतछ ।

84.

ब.उ.न्शर्िक २७२१२ - ष्टवपद व्र्वस्थापन कोर्बाट वडा नं. ७ का ष्टवतभन्न सडकको ममिि सम्भार गरे वापि
ष्टव.आर.कतट्रक्सन लाइि गो.भौ.नं.९६।०७६/०६/१७ बाट रु.२,४६,६२२/- भुक्तानी गरे कोमा उक्त
सं स्थाको दिाि प्रमाण पर, कर च ुक्ता प्रमाण पर र स्थार्ी लेखा नं. सं लग्न हुनपु नेमा नरहे काले सो कागजाि
सं लग्न राखी तनर्तमि गनुप
ि ने दे न्खतछ ।

85.

गाडीको ४ वटा टार्र फेरे वापि सुभ तसं हघल ट्रेडसि लाइि गो.भौ.नं.३२६।२०७६/११/०७ बाट

रु.८२,०६५ भुक्तानी गररएकोमा उक्त संस्थाको कर च ुक्ता, कम्पनी दिाि र स्थार्ी लेखा नं. प्रमाण पर
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सं लग्न हुनपु नेमा नरहेकाले सो कागजाि सं लग्न राखी तनर्तमि गनुप
ि ने दे न्खतछ ।

86.

नेशनल वेर्र एण्ड र्ूनीफमिलाइि ष्टप.ष्टप.इ खररद गरे वापि भौ.नं.४०५।०७६/१२/१९ बाट रु.५०,०००/भुक्तानी गररएकोमा उक्त सं स्थाको कर च ुक्ता र कम्पनी दिाि प्रमाण पर सं लग्न हुनपु नेमा नरहेकाले सो
कागजाि सं लग्न राखी तनर्तमि गनुप
ि ने दे न्खतछ ।

87.

व.उ.न्शर्िक २२२२१ मेन्शनरी िथा औजार ममिि सम्भार बाट शुभ तसं घल ट्रेडसिलाइि बा.२.झ. १४९४
गाडीको टार्र पररवििन गरे वापि गो.भौ.नं.५६५।०७७/०३/१२ बाट रु.९८,५६३/- भुक्तानी गररएकोमा

उक्त सं स्थाको कर च ुक्ता, कम्पनी दिाि र स्थार्ी लेखा नं. प्रमाण पर सं लग्न हुनपु नेमा नरहेकाले सो
कागजाि सं लग्न राखी तनर्तमि गनुप
ि ने दे न्खतछ ।

88.

व.उ.न्शर्िक २५३१५- अतर् सहार्िा बाट पााँचखाल नगरपातलका वडा नं. ८ स्थार्ी घर भएका श्री
जनकमार्ा श्रे ष्ठका छोरा तनवेश श्रे ष्ठ िातसेन नगरपातलका वडा नं.११ मा पष्टहरोमा पुरीर्र मृत्र्ु भएकाले
मृिकको

शव

र्स

पााँचखाल

नगरपातलका

वडा

नं.८

सम्म

ल्र्ाउनका

लातग

लागेको

रकम

गो.भौ.नं.५८६।०७७/०३/१६ बाट रु.३५,०००/- भुक्तानी दददााँ कार्िपातलकाको तनणिर् समावेश हुनपु नेमा
नरहेकाले तनणिर् गरी तनर्तमि गनुप
ि ने दे न्खतछ ।
नगरपातलका पुन्ाँ जगि िफि

89.

व.उ.न्श ३३११७१ आकन्स्मक ममिि सम्भार बाट वडा नं.१० का ष्टवतभन्न ठााँउहरुमा पष्टहरो एवं सडक ममिि
गरे वापि गो.भौ.नं.२७।०७६/०७/०६ बाट गौिम कतट्रक्सन लाइि रु.१,५२,४९०/- र न्ज.भ्र्ू.एण्ड तनमािण
िथा सामाग्री सप्लार्िस लाइि रु.१,७९,५५०/- भुक्तानी गररएकोमा उक्त सं स्थाको कम्पनी दिाि प्रमाण पर र
कर च ुक्ता प्रमाण पर सं लग्न हुनपु नेमा नरहेकाले सो कागजाि सं लग्न राखी तनर्तमि गनुप
ि ने दे न्खतछ ।

90.

व.उ.न्श ३३११७१ आकन्स्मक ममिि सम्भार बाट वडा नं.१३ का ष्टवतभन्न ठााँउहरुमा पष्टहरो एवं सडक ममिि
गरे वापि

न्ज.क्र्ू.एण्ड

तड

तनमािण

िथा

समाग्री

सप्लार्सि

लाइि

गो.भौ.नं.३०।०७६/०७/०८

बाट

रु.३,५४,७८०/- भुक्तानी भररएकोमा उक्त सं स्थाको कम्पनी दिाि प्रमाण पर र कर च ुक्ता प्रमाण पर
सं लग्न हुनपु नेमा नरहेकाले सो कागजाि सं लग्न राखी तनर्तमि गनुप
ि ने दे न्खतछ ।

91.

कोलडााँडा प्रहरीचौकी सडक वडा नं.१२ को कार्ि सम्पन्न गरी मााँ भगविी पातथभरा तनमािण सेवा प्रा.ली. लाइ
गो.भौ.नं.७२।०७६/०८/२३ बाट रु.२९९६१६ भुक्तानी गररएकोमा उक्त सं स्थाको इजाजि पर नष्टवकरण
सं लग्न नरहेकाले सं लग्न राखी सं लग्न राखी तनर्तमि गनुप
ि ने दे न्खतछ ।

92.

ट्रस तनमािण च्र्ाङवारी उपभोक्ता सतमति लाइि प्राष्टवतधकको अन्तिम मुल्र्ाङन अनुसारकतटीतजेतसी र ममिि
सम्भार

बाहेकको

रु.९१,२१३.५४

रकम

भुक्तानी

गनुप
ि नेमा

गो.भौ.नं.१३१।०७६/१०/०८

रु.९४,०००/- भुक्तानी भएको हुाँदा बढी भुक्तानी भएको रकम असुल उपर गनुप
ि ने दे न्खएको रु.

93.

बाट
२७८६.४६

ब.उ.न्शर्िक ३११७२ नगरस्िररर् आर्ोजनाको तड.ष्टप.आर बाट वडा नं. १ को खानेपानी तड.ष्टप.आर. को
काम गरे वापि नव्र् टे क्नोलोजी प्रा.ली. लाइि गो.भौ.नं.१३९।०७६/१०/०९ बाट रु.३,९५,५००/भुक्तानी गररएकोमा उक्त सं स्थाको करच ुक्ता प्रमाण पर सं लग्न हुनपु नेमा नरहेकाले सो कागजाि सं लग्न राखी
तनर्तमि गनुप
ि ने दे न्खतछ ।

94.

व.उ.न्शर्िक ३११७१ (आकन्स्मक ममिि सम्भार) बाट पााँचखाल नगरपातलका कार्ािलर् नन्जकको पोखरीको
रे तलङ बार गरे वापि तड.एन.ओ. तनमािण सेवा लाइि गो.भौ.नं.१५१।०७६/१०/२४ बाट भुक्तानी ददाँ दा भ्र्ाट
बापिको रकम रु.४,४९८/- कट्टी गरी रु.७८,१९० भुक्तानी गनुप
ि नेमा सो कट्टी नगरर भुक्तानी गररएको ।

95.

ब.उ.न्शर्िक ३११६१ नारार्ण प्रा.ष्टव. घेरावार उ.स. लाइि प्राष्टवतधक इस्टमेट, कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन,
प्राष्टवतधकको अन्तिम मूल्र्ाङ्कन र टीप्पणी आदे स अनुसार
गरी

भुक्तानी गदाि रु.८०००/- कतटीजेतसी रकम कट्टा

रु. ९२,०००/- भुक्तानी गनुप
ि नेमा गो.भौ.नं.१५७।०७६/१०/२६ बाट रु. २,००,०००/- भुक्तानी

भएको हुदााँ बढी भुक्तानी रकम असुल उपर गरी बैङ्क दान्खला गनुप
ि ने रु.

96.

८०००

न.पा भवन खकिचौर थुम्का सडक वडा नं.३ कार्ि सम्पन्न गरे वापि फ्र्ूचर ल्र्ाण्ड कतट्रक्सनलाइि VAT
बापिको रकम रु.२८,०१७।०७ कट्टी गरी भुक्तानी गनुप
ि नेमा गो.भौ.नं.५४६।०७७/०३/२६ बाट
रु.२३,०२५/- मार कट्टी गररएकाले बााँकी रकम असुल उपर गरी आतिररक राजश्व कार्ािलर्मा जम्मा
गनुप
ि ने रु.

४९९२.०७
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97.

िामाघाटको तनमािण सम्पन्न गररसकेपतछ भुक्तानी गररएकोमा र्ोजनाको Lab Test र Insurance समावेश
गनुप
ि नेमा नरान्खकन गो.भौ.नं.५५४।२०७७/०३/२६ बाट रु.२०,७८,८२४/- भुक्तानी गररएकोमा Lab
Test र Insurance सं लग्न गरी तनर्तमि गनुप
ि ने दे न्खतछ ।

98.

ब.उ.न्शर्िक ३११५१ गोल्मादे वी प्रा.ष्टव. िामाङ्ग बस्िी सडक वडा नं. ४ मा बजेट रकम रु.५,००,०००/ष्टवतनर्ोजन गररएको मा नपुग रकम गो.भौ.नं.५६१।०७७/०३/२६ बाट रु.३,५०,०००/- थप गरी
भुक्तानी गररएकोमा नगर सभाबाट ष्टवतनर्ोजन नभएको कार्िपालीकाको तनणिर् नरहेकोले तनणिर् सं लग्न गरी
तनर्तमि गनुप
ि ने दे न्खतछ ।

99.

र्स पााँचखाल नगरपातलका को pmw8/Bc/01/077/077 को ठे क्का बाट वडा नं. ८ को भवन तनमािण गरे वापि
न्ज.ष्टव.आर. कतट्रक्सन लाइि गो.भौ.नं.५९५।०७७/०३ बाट भुक्तानीमा गदाि Insurance सं लग्न हुनपु नेमा
नरहेकाले सं लग्न गरी तनर्तमि गनुप
ि ने वा असुलउपर गनुप
ि ने दे न्खतछ ।

100.

वडा कार्ािलर् कम्पाउण्ड कार्ि गरे वापि वडा कार्ािलर् कम्पाउण्ड तनमािण उ.स. वडा नं.७ लाइि

ु नेमा गो.भौ.नं.६००।०७७/०३/२६ बाट रु.६,१०,०००/- भएकाले बढी
रु.६,००,०००/- भुक्तानी हुनप
भुक्तानी रकम असुलउपर गरी बैङ्क दान्खला गनुप
ि ने रु.

101.

१००००

पेश्की बााँकीाः आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व तनर्मावली, 2077 को तनर्म 47 मा िोष्टकएको
अवतधसम्ममा पेश्की फर्छ्यौट गनुप
ि ने व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाको दे हार् अनुसार फर्छ्यौट गनि बााँकी
पेश्की मध्र्े म्र्ाद नाघेको रु.5352000 र म्र्ाद ननाघेको रु.1819000 गरी जम्मा रु.7171000
पेश्की बााँकी दे खाएकोले तनर्म अनुसार फर्छ्यौट गनुप
ि दिछ । म्र्ाद नाघेको पेश्की रु.
न्शर्िक

भौ न तमति

सं न्घर् शसिि पुन्ाँ जगि

२७।०७७।३।३१

प्रदे श

म्र्ाद नाघेको

मौले पोखरी उप स्वास्थर् चौकी अनैकोट

१००००००

केराघारी स्वास्थर् केतर ५

१००००००

श्रीरामपाटी शहरी स्वास्थर् केतर ७

१००००००

ननाघेको

जन आदशि तनमािण सेवा

न्ज स स

२।०७७।३।२९

राउि िदशि कतस्ट्रक्सन एण्ड तड्रतलङ्ग सतभिस

५४५०००

प्रदे श समपुरक

२।०७७।३।२८

गंगा एण्ड िोक कतस्ट्रक्सन

११०००००

प्रदे श साक्षरिा घोर्णा

2/076/10/13

उदर् प्रसाद कोइराला

70000

न.पा न्शक्षा

4/076/6/27

उदर् प्रसाद कोइराला

126000

न.पा चालु

585/077/3/16

धन बहादुर बस्नेि

100000

206/076/12/3

न्जरे श्वरी तनमािण सेवा

184000

594/077/3/29

राउि िदशि कतस्ट्रक्सन एण्ड ड्रतलङ्ग सतभिस

365000

205/076/12/3

न्जरे श्वरी तनमािण सेवा

170000

न.पा पुन्ाँ जगि

प्रा तल

550000

गंगा एण्ड िोक कतस्ट्रक्सन

459/077/3/22
590/077/3/28

१११०००

प्रा तल

522/077/3/25

550000

कल्र्ाण सुवेदी

300000
जम्मा

102.

म्र्ाद

२।०७७।८।३

पुन्ाँ जगि

हस्िातिररि

पेश्की तलने

5352000

5352000

1819000

बेरुजु िथा सम्पररक्षणाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बेरुजू फर्छ्यौट गने व्र्वस्था
गरे को छ । सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) बमोन्जम वेरुजू फर्छ्यौट गने, गराउने काम कििव्र् प्रमुख
प्रशासकीर् अतधकृिको हुने व्र्वस्था गरे को छ । नगरपातलकाले गि ष्टवगि वर्िसम्मको बेरुजूको अद्यावतधक

न्स्थति सम्बतधी ष्टववरण उपलब्ध गराएको छै न । बेरुजुको ष्टववरण अद्यावतधक गरी तनर्मानुसार बेरुजु
फर्छ्यौट गनुप
ि दिछ । अद्यावतधक वेरुजुको ष्टववरण पेश नगरे िापतन कार्ािलर्ले गि ष्टवगि वर्िसम्मको बेरुजू
मध्र्े तनम्नानुसार रु.2500000।- फर्छ्यौट गरी लेखापरीक्षण डोरमा सम्परीक्षणको लातग अनुरोध गरे कोमा
रु.2500000।- को सम्परीक्षण भएको छ ।
आतथिक वर्ि
2075/076

बेरुजु दफा

बेरुजुको सं न्क्षि व्र्होरा

फर्छ्यौट गरे को आधार

रकम

19

जोरपाटी मा ष्टव तिनष्टपप्लेको ष्टवज्ञान प्रर्ोशाला

कार्िसम्पन्न पेश भएको

650000

25

दफा

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन पेश नभएको
2075/076

19

गणेश मा ष्टव को चार कोठे भवनको कार्ि

कार्ि सम्पन्न पेश भएको

1800000

2075/076

41

कोटदे वी मौला पुजा पेश्की

तबल भरपाइ पेश भइ पे.फ

50000

सम्पन्न पेश नभएको

जम्मा

103.

2500000।

अनुगमन – गि वर्िको प्रतिवेदनमा आर्ोजना कार्ाितवर्न, सोझै खररद, तबल भरपाई, स्रे स्िा पेस नभएको, बैङ्क
समार्ोजन, अतग्रम कर, बढी भुक्तानी, अधुरो तनमािण, नभएको कामको भुक्तानी, कर वीजक, सवारी साधन खररद,

ठे क्का स्वीकृति र ओभरहेड लगार्िका व्र्होरा औ ंल्र्ाइएकोमा र्ो वर्ि पतन सुधार गरे को पाइएन । बेरुजू
व्र्होरा पुनरावृन्त्त नहुने गरी कार्िसम्पादन गनुप
ि ने दे न्खतछ ।
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अनुसूची १

पााँचखाल नगरपातलकाको सन्ञ्चि कोर्को ष्टववरण
2076/77

(रु.हजारमा)

न्जल्ला

लेखापरीक्षण

कार्ािलर्को नाम

काभ्रेपलाञ्चोक

बेरुजु

रकम

पााँचखाल नगरपातलका

आर्िफि

रकम

1382872

गि वर्िको

11935

सं घ िथा
प्रदे श

व्र्र् िफि

आतिररक
आर्

अतर् आर्

जम्मा आर्

चालु खचि

14615

181652

704015

302392

न्जम्मेवारी

अनुदान

बााँडफााँड

47259

369248

138500

बााँकी

ाँ ीगि
पूज

राजस्व

मौज्दाि

खचि

अतर् खचि

जम्मा खचि

220538

155927

678857

72417

अनुसूची २

बेरुजु बगीकरण(ष्टवतनर्ोजन राजस्व धरौटी र अतर् कारोबार)

(रु.हजारमा)

प्रारन्म्भक बेरुजु
न्जल्ला

कार्ािलर्को नाम

प्रतिष्टक्रर्ाबाट फर्छ्यौट

दफा सं खर्ा

सैद्धान्तिक

लग

बााँकी बेरुजु

दफा सं खर्ा
रकम

िी

सैर्द्ान्ति
क

बााँकी बेरुजु

दफा सं खर्ा

लग

रकम

सैर्द्ान्ति

िी

क

तनर्तमि गनुप
ि ने

लग

रकम

िी

असुल

अतनर्तम

गनुप
ि ने

ि भएको

प्रमाण

राजस्व लगि

नभएको

नसारे को

कागजाि पेश

न्जम्मेवारी

पेश्की
सोधभनाि

जम्मा

नतलएको

कमिचा

अतर्

री

जम्मा

पााँचखाल

काभ्रेपलाञ्चोक

नगरपातलका

102

37

14771

3

5

2836

99

32

11935

993

2913

2677

0

0

5590

596

4756

5352

अनुसूची ३

अद्यावतधक बेरुजू न्स्थति

(रु.हजारमा)

न्जल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

कार्ािलर्को नाम

पााँचखाल नगरपातलका

गि वर्िसम्मको
बााँकी बेरुजु
64638

सं .पको लातग
समार्ोजन

अनुरोध भइ

सं .प.भएको
रकम

आएको रकम
0

2500

2500

0

सम्परीक्षण
गनि नतमलेको
रकम
0

गि
कारवाही गनि

वर्िसम्मको

र्ो वर्ि थप

बााँकी रकम

बााँकी बेरुजु

रकम

कुल बााँकी

बााँकी बेरुजु

74073

5552

बेरुजु

मध्र्े पेश्की

रकम
0

62138

11935

