आर्थिक कारोबारोको स्थथर्ि
कार्ािलर्को नामः
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नाम
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बेरुजु रकम
1,15,31,662/-

पररचर् – थथानीर् नेित्ृ वको ववकास गदै थथानीर् शासन पद्धर्िलाई सुदृढ गरी थथानीर् िहमा ववधावर्की, कार्िकारीणी र
न्र्ावर्क अभ्र्ासलाई सं थथागि गनि थथानीर् सरकारको सं चालन गने उद्देश्र्ले २०४३।११।५ मा धुर्लखेल नगरपार्लकाको
थथापना भएको हो । थथानीर् सरकारले सं चालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अस्थित्व र समन्वर्लाई प्रवद्धिन गनुि र थथानीर्
सरकारका काममा जनसहभार्गिा, उत्तरदावर्त्व, पारदस्शििा सुर्नस्िि गरी नागररकलाई गुणथिरीर् सेवा प्रदान गनुि धुर्लखेल
पार्लकाको उद्देश्र् रहे को छ । र्स नगरपार्लका अन्िगिि १२ वडा, ६२ सभा सदथर्, ५५ वगि वकलोर्मटर क्षेत्रफल िथा
३२ हजार १६२ जनसं ख्र्ा रहे को छ ।
थथानीर् सं स्चि कोर् – थथानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोस्जम महानगरपार्लकाले प्राप्त
गरे को आर्, अनुदान िथा सहार्िा र थथानीर् सरकार सञ्चालनमा भएका आर्-व्र्र् वहसाबको आर्थिक वर्ि 2076/77
को ववत्तीर् प्रर्िवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ र्नम्न बमोस्जम रहे को छः

यस िर्ष रु.
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२४

1

कार्ािलर्को नाम M धुर्लखेल नगपार्लका, नगर कार्िपार्लकाको कार्ािलर्, धुर्लखेल, काभ्रेपलाञ्चोक ।
दफा

आ.व. २०७६।७७

भौ.नं., र्मर्ि र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

उल्लेस्खि आर्थिक कारोबारको थवीकृि समविगि िथा ईकाइगि लेखापरीक्षण र्ोजना, कार्ािलर्बाट पेश
गररएको बावर्िक कार्िक्रम एवं प्रगर्ि वववरण समेिका कागजाि र वववरणहरु, व्र्वथथापन प्रर्िर्नर्धत्व
पत्र िथा आन्िररक लेखापरीक्षण प्रर्िवेदनलाई समेि आधार मानी लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ ।
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र लेखापरीक्षणका अन्िरािविर् मापदण्ड िथा मागिदशिनमा समेि नमूना छनौट
गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गनि सवकने आधार िथा कार्ािलर्ले र्नर्क्र्ौल गरे को जोस्खममा आधाररि
र्ोजना िथा कार्िक्रमका आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रर्िवेदन जारी गररएको छ । सारभूि
रुपमा उल्लेखनीर् नदे स्खएका

व्र्होराहरुलाई प्रर्िवेदनमा

समावेश गररएको छै न । उल्लेस्खि

लेखापरीक्षण गदाि दे स्खएका व्र्होराहरु सम्बन्धमा कार्ािलर् प्रमुख समेिका पदार्धकारीहरुसँग र्मर्ि
२०७8/01/18 मा छलफल सम्पन्न गरी कार्म भएका व्र्होराहरु र्नम्नानुसार रहेका छन् ।
ले खापरीक्षणको क्रममा असुलीः लेखापरीक्षणको क्रममा स्शक्षाको बढी र्नकाशा रु.167085.5, कृवर्
अनुदानको बढी भुक्तानी रु.85732.78, थवाथ्र् कार्िक्रमको बढी भुक्तानी रु.13065 र सामास्जक
सुरक्षा बापिको रु.7455999.14 गरी

रु.7721882.42 बेरुजु खािामा दास्खला गरे को प्रमाण

पेश भएको छ ।
ववत्तीर् वववरण ववश्लेर्ण

1.

ववत्तीर् वववरण – थथानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँ पार्लका िथा
नगरपार्लकाले प्रत्र्ेक वर्िको साउन एक गिेदेस्ख आगामी वर्िको असार मसान्िसम्मको अवर्धलाई

आर्थिक वर्ि कार्म गरी आर् र व्र्र्को वहसाव राख्नुपदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोवकएअनुसार
गाउँ पार्लका िथा नगरपार्लकाले आफ्नो आर्थिक कार्ि प्रणलीको व्र्वथथापन गनुप
ि दिछ । र्स
सम्बन्धमा दे स्खएका व्र्होराहरु दे हार् बमोस्जम छन्
• थथानीर् िहले सं स्चि कोर्मा गि ववगिको बाँकी र्स वर्ि प्राप्त रकम र सं स्चि कोर्वाट भएको खचि
थपि दे स्खने गरी खािा राखेको छै न ।
• नगरपार्लकाको असार मसान्िको बैं क मौज्दाि र श्रे थिाको मौज्दाि रु.६२८२६४३२।३० ले
फरक दे स्खएको छ ।
• कर्िपर् सम्बस्न्धि आर्थिक कारोबारहरुको गोश्वरा भौचर बजेट स्शर्िकगि बैक नगदी वकिाबमा
नजनाएकाले श्रे थिा अनुसार बैक मैज्दाि ऋणत्मक रहे को िथा थथानीर् िहका सबै खािाहरुको
एकमुि वहसाव गदाि मौज्दाि ऋणात्मक नरहे को ।
• थथानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्नर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले र्नधािरण गरे
बमोस्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचि शीर्िक सम्बन्धी व्र्वथथा अवलम्बन गनुप
ि ने िथा
र्नर्म ७६(२) मा महालेखापरीक्षकबाट थवीकृि भए बमोस्जमको ढाँचामा लेखा राख्नुपने व्र्वथथा
गरे कोमा र्स पार्लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट थवीकृि भएको

NEPSAS

based ढाँचामा प्रर्िवेदन िथा लेखाङ्कन गरे िा पर्न सबै कारोबारलाइ समेटेको छै न ।

त्र्सैले िोकेबमोस्जमका ववत्तीर् वववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावर्धक गरी आर् र व्र्र्को

वाथिववक स्थथर्ि दे स्खने गरी लेखाङ्कन गनुप
ि दिछ ।

2.

स्जम्मेवारी फरक परे को – थथानीर् िहको सस्ञ्चि कोर्मा गि ववगिको बाँकी, र्स वर्ि प्राप्त र खचि
भएको रकम थपि दे स्खने गरी वहसाब राख्ने र स्जम्मेवारी एवकन गनुप
ि दिछ । िर थथानीर् िहको

लेखापरीक्षण प्रर्िवेदनअनुसार गि वर्िको अन्त्र्मा एवककृि रु.१०,८७,४३,९४८।४९ मौज्दाि कार्म
भएकोमा र्ो बर्िको शुरुमा एवककृि वववरण अनुसार रु.१०,८७,४३,९४८।४९ नै स्जम्मेवारी सारे को

दे स्खर्िापर्न ववत्तीर् प्रर्िवेदनमा रु ९,९३,३८,१४०।७६ दे खाएको छ । जस अनुसार लेखापरीक्षण
प्रर्िवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा रु.९४,०५,८०७।७३ घटी स्जम्मेवारी दे खाएको छ ।फरक मध्र्े
सं स्चि कोर् िफि अ.ल्र्ा रु.९,३१,५४,५४६।७९ भएकोमा ववत्तीर् वववरणले रु९,२९,५४,५४६।७९
दे खाएकोले रु २०००००।०० फरक परे को छ भने दे हार्का कोर्हरुको गि वर्िको मौज्दाि
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रु.९२,०५,८०७।६३ म.ले.प.फा.नं.272 बमोस्जमको ववत्तीर् प्रर्िवेदनमा समावेश गरे को छै न ।
कोर्

गि वर्िको अ ल्र्ा

प्रकोप व्र्वथथापन कोर्

९९४८१७।५०

ववववध कोर्

४५४०३५४।४२

वैदेस्शक सहार्िा खािा

३११३९३५।००

चल्िी खािा

५५६७००।७१

जम्मा

3.

९२०५८०७।६३

बै क वहसाब र्मलानः थथानीर् िह सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोस्जम थथानीर्
िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा र्नर्न्त्रक कार्ािलर्को र्सफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट
थवीकृि भएको ढाँचामा राख्नुपने उल्लेख छ । सो बमोस्जम मार्सक रुपमा स्रे थिा र बैक खािाको

वहसाब र्मलान ववबरण िर्ार गनुप
ि नेमा थथानीर् िहले सञ्चालन गरे को दे हार्बमोस्जमको खािाको बैंक
वववरण पेश गरे कोमा र्नम्नानुसार फरक पनि गएको दे स्खन्छ ।
र्स.नं.

श्रे थिा अनुसार

खािाको नाम

1

सं स्चि कोर् खािा

2
3
4

फरक

२०५५१५१७.९४

४०७३५५३४.७६

२०१८४०१६.८२

ँ ीगि खािा
पुज

०.

४८३२०३१५.१५

४८३२०३१५.१५

चालु खािा

०.

६९७८७३३.३३

६९७८७३३.३३

धरौटी

९९०६१२३.२

७५९०५०७.२

२३१५६१६.

5

प्रकोप व्र्वथथापन कोर्

२४८५७४४.५

२४७६१५०.५

९५९४.

6

वैदेस्शक सहार्िा कोर् खािा

३०००.

३०००.

०.

7

आन्िररक राजथव खािा

१३५२११०.९४

१३५२११०.९४

०.

8

आकस्थमक कोर् खािा

८४०००.

८४०००.

०.

9

बाँडफाँडबाट प्राप्त राजथव खािा

५४९३४५०.

५४९३४५०.

०.

10

ववववध खचि खािा

२२६४६९३८.

१२३१५५१५.

१०३३१४२३.

11

ववववध कोर् खािा

६४९५४०९.२१

६४९५४०९.२१

०.

६९०१८२९३.७९

१३१८४४७२६.०९

६२८२६४३२।३०

जम्मा

3.1.

बैंक थटे टमेण्ट अनुसार बाँकी

बाँकी

सं स्चिकोर्मा

आर्ाढ

मसान्िमा

श्रे थिाअनुसार

रु.२,०५,५१,५१७।९४

र

बैंकअनुसार

रु.४,०७,३५,५३४।७६ दे खाएको फरक रकम रु.२,०१,८४,०१६।८२ बैकमा बढी दे स्खएको
वहसाब र्मलान गरी आम्दानी बाँध्नु पदिछ ।

3.2.

नगरपार्लकाले

चालु

खािा

िफिको

रु.४,८३,२०,३१५।१५

र

पूजीगि

खािािफिको

रु.६९,७८,७३३।३३ को चेक साँट्न बाँकीको वववरण िर्ार गरे को छ । चेक साट्न बाँकीको म्र्ाद

ँ ीगि खािामा
सम्म चेक सावटएको बैंक थटे टमेन्ट अनुसार चालु खािामा रु.५४,४६२।०० र पुज
रु.२,१५,२०४।८० चेक साट्न बाँकी नै दे स्खएको ले सो रकम आम्दानी गरी वहसाब र्मलान गनुप
ि ने
दे स्खन्छ ।

3.3.

धरौटीमा आ व को अन्त्र्मा श्रे थिा अनुसार रु ९९,०६,१२३।२० र आर्ाढ मसान्िको बैंक बाँकी
रु.७५,९०,५०७।२० दे खाएकोमा फरक रकम रु.२३,१५,६१६।०० दे खाएको छ । फरक रकम
श्रावणको आम्दानीलाइ चालु आ.व.मा समावेश गरे को दे स्खन्छ ।

3.4. बाँडफाँडबाट प्राप्त राजथव खािामा आर्ाढ मसान्िमा बाँकी दे स्खएको रु.५४९३४५०।०० र्मर्ि
२०७७।५।१५ मा सं स्चिकोर्मा ट्रान्सफर गरे को छ ।

3.5.

प्रकोप व्र्वथथापन कोर्मा रु.९,५९४।०० र ववववध खचि खािामा रु.१,०३,३१,४२३।०० गरी
जम्मा रु.१,०३,४१,०१७।०० बैक घटी दे स्खएकोमा श्रावण मवहनाको आम्दानी फरक परे को बैँ क
समार्ोजन खािा राखेको छ ।

4.

वफिाि दास्खलाः आर्थिक वर्ि २०७६।७७ मा र्नकासा मध्र्े बाँकी रहेका सं स्घर् सशिि अनुदान िफि
रु.९,८२,६६,६०८।५२ सं घीर् सं स्चिकोर्मा र्मर्ि २०७७।३।३० मा र प्रदे श ससिि अनुदानको
रु.४,७७,७९४। र्मर्ि २०७७।४।७ मा प्रदे श सं स्चिकोर्मा दास्खला गरे को छ ।
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आन्िररक र्नर्न्त्रण प्रणालीः थथानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोस्जम आन्िररक
र्नर्न्त्रण प्रणाली िर्ार गरर लागु गनुप
ि नेमा लागु गरे को पाईएन। र्स सम्वन्धमा दे स्खएका अन्र्
व्र्होराहरु िपस्शल वमोस्जम रहेका छन ।
• प्रत्र्ेक कमिचारीका पदको कार्िवववरण वनाई लागू नगरे को । (र्नजामर्ि सेवा ऐन, २०४९ को
दफा ५
• उद्देश्र् प्रार्प्तमा आइपने सम्भाववि जोस्खमको पवहचान, र्नराकरण नगरे को
• भुक्तानी भएका सबै ववल भरपाईहरुमा भुक्तानी जनाउने छाप नलगाएको
• ममिि अर्भलेखको लार्ग म.ले.प.फा.नं. २ राख्ने नगरे को,
• स्जन्सी र्नरीक्षण प्रर्िवेदन वमोस्जम ममिि िथा र्ललाम गनुि पने भनी उल्लेख भएकोमा सो को
कार्ािन्वर्न नभएको

• प्राववर्धक जाँचपास, कार्ि सम्पन्न प्रर्िवेदन लगार्िका कागजािहरुमा थवीकृि र्मर्िहरु उल्लेख
गने नगरे को,
• कन्टे न्जेन्सी बापि रकम कट्टी गदाि अर्धकिम अथािि ३ प्रर्िशि सबै र्ोजनाको कट्टी गने
गरे को
• खचिका र्बल भपािईहरुको िेरीज बनाउने नगरे को ,
• कार्ािलर्ले वर्िभरी सम्पादन गरे को कामको वावर्िक आर्थिक कारोवार प्रर्िवेदन िर्ार नगरे को

• केही र्ोजनाको लागि अनुमान िर्ार, थवीकृर्ि, नापी मूल्र्ाङ्कन, ठे क्का ववल, कार्ि सम्पन्न प्रर्िवेदन
मा थवीकृि गरे को र्मर्ि उल्लेख नगरे को,

•

र्ािार्ाि खचि भुक्तानी गदाि थपि मापदण्ड र दररे ट र्नधािरण नगरे को,

•

थथानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ वमोस्जम नगरपार्लकाले आफ्नो क्षेत्र
र्भत्रको आधारभुि ि्र्ांक सं कलन, अर्भलेख र सोको व्र्वथथापन गनुप
ि नेमा नगरपार्लकाले
थथानीर् ि्र्ांक सम्वन्धी नीर्ि, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको छै न ।

•

मन्त्रालर्को र्मर्ि २०७३।१२।२५ को आर्थिक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा
थप थपि पाररएको पररपत्रको दफा १७ बमोस्जम नगरपार्लका िथा नगरपार्लकामा समावहि
भएका साववकका गाउँ ववकास सर्मर्िहरुको वेरुजुको अर्भलेख व्र्वस्थथि गरे को

•

दे स्खएन ।

थथानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोस्जम प्रत्र्ेक नगरपार्लकाले आफ्नो

क्षेत्रर्भत्रको शैस्क्षक, भौगोर्लक अवथथा, प्राकृर्िक श्रोि अन्र्िगि खानी, जंगल िथा अन्र् श्रोि,
पूवािधार अन्र्िगि सडक, पुल, खानेपानी लगार्िको अर्भलेख िथा श्रोि नर्क्सांकन िर्ार
गनुप
ि नेमा सो िर्ार गरे को पाईएन ।
•

थथानीर् िह अन्िगििका कमिचारीहरुको बावर्िक िलबी प्रर्िबेदन आन्िरीक लेखापरीक्षकबाट

ु नेमा कार्ािलर्ले प्रशासन िफिका कमिचारीको िलबी प्रर्िबेदन
पारीि गराई िलब खचि लेख्नप
ु दिछ ।
पाररि गरे को छै न । िलवव प्रर्िबेदन पाररि गरे र मात्र िलब खचि लेख्नप
•

अन्िर सरकारी ववत्त व्र्वथथापन ऐन २०७४ को दफा १७ मा थथानीर् िहले साविजर्नक
खचिको वववरण िर्ार गदाि आगामी िीन आर्थिक वर्िमा हुने खचिको प्रक्षेपण सवहिको

मध्र्कार्लन खचि सं रचना िर्ार गनुप
ि ने व्र्वथथा रहेकोमा कार्ािलर्ले मध्र्कार्लन खचि सं रचना
िर्ार गरे को दे स्खएन ।

आन्िररक र्नर्न्त्रण व्र्वथथाले र्नर्र्मििा, र्मिव्र्वर्िा, पारदस्शििा र सेवा प्रवाहमा असर पने
भएकोले उल्लेस्खि र्नर्मको प्रावधान पालना गरी उपर्ुक्त
ि
ववर्र्मा सुधार गनुप
ि दिछ ।

6.

ऋण लगानी नगरपार्लकाले र्लएको ऋण रकम दे हार् बमोस्जम रहेको छ ।
र्स नं

आर्ोजना

१

सं स्जवनी थकुल

२
३

ऋण रकम

२०७७ आर्ाढसम्ममा

२०७७ आर्ाढसम्म

२०७७ आर्ाढसम्म

र्िनुप
ि ने साँवा

र्िनुप
ि ने व्र्ाज

र्िनुप
ि ने जम्मा

५२९८७८।

१५१३२।९७

१२९३३।८८

२८०६६।८५

भवन र्नमािण

४३१३३०७।९६

१२८३०४।०८

८१५८७।६८

२०९८९१।७६

पसल भवन र्नमािण

२२०९६३५।००

०

८८६२७।५५

८८६२७।५५
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काभ्रे खानेपानी

११४१२३६४४।८२

६४१७३६७।९४

१४४०७७४९।०६

२०८२५११७।००

जम्मा

१२११७६४६५।७८

६५६०८०४।९९

१४५९०८९८।१७

२११५१७०३।१६

नगरपार्लकाले आ व २०७६।७७ सम्ममा ऋण रु.१२११७४६५।७८ को र्िनुप
ि ने साँवा र व्र्ाज
गरी रु.२११५१७०३।१६ बाँकी रहे कोमा नगरपार्लकाले र्स वर्ि काभ्रे खानेपानी को साँवा िथा
व्र्ाज वाहेक रु.३२६५८६।१६ र्िरे को छ । सम्झौिा बमोस्जमको साँवा ब्र्ाज समर्मै भुक्तानी गने
व्र्वथथा र्मलाउनु पदिछ ।
बजेट िथा कार्िक्रम

7.

बजेट पेश, पाररि र अस्ख्िर्ारी - थथानीर् िह सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म थथानीर् िहले
आगामी आर्थिक वर्िको राजश्व र व्र्र्को अनुमान कार्िपार्लकाबाट थवीकृि गराई असार १० गिे र्भत्र

पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्िर्भत्र सभाबाट पाररि गनुप
ि ने व्र्वथथा
छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट थवीकृि भएको ७ ददनर्भत्र थथानीर् िहका प्रमुखले

प्रमुख प्रशासकीर् अर्धकृिलाई बजेट खचि गने अस्ख्िर्ारी प्रदान गनुप
ि ने व्र्वथथा छ । र्स
नगरपार्लकामा नगर उप प्रमुख श्री र्बमला कुमारी चौलागाई शमािले र्मर्ि २०७६।३।१० गिे

रु.७८ करोड ४८ लाख १८ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरे कोमा र्मर्ि २०७६।३।२२ मा

पाररि भएको छ । र्सैगरी थथानीर् िहका प्रमुखले २०७६।४।१ मा प्रमुख प्रशासकीर् अर्धकृिलाई
बजेट खचि गने अस्ख्िर्ारी प्रदान गरे को दे स्खन्छ ।

8.

अबण्डा बजेट – थथानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोस्जम थथानीर् आर्थिक अवथथा समेिको
आधारमा बजेट िथा कार्िक्रमको प्राथर्मकीकरणका आधार िर्ार गरी स्रोि अनुमान िथा सीमा
र्नधािरणका आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनुमान पेस गनुप
ि ने व्र्वथथा छ । र्स
नगरपार्लकाले र्ो बर्ि रु.१ करोड ६० लाख अबण्डा राखेको छ । उक्त

अबण्डा रकम

कार्िपार्लकाको ववर्भन्न र्मर्िको र्नणिर्बाट कार्िक्रम खचि गने गरे को पाइर्ो । बजेट अबण्डमा राखी
कार्िपार्लकाको र्नणिर्बाट खचि गने प्रवक्रर्ामा र्नर्न्त्रण गनुप
ि दिछ ।

9.

ँ ीगि खचि - आर्थिक कार्िववर्ध र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म
चौमार्सक पूज

२३ बमोस्जम थवीकृि

भएको कार्िक्रममा र्नर्म २५ बमोस्जम चौमार्सक प्रगर्ि वववरण वनाई पेश गनुप
ि ने र चौमार्सक
कार्िको लक्ष्र् िथा कार्िक्रम बमोस्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुप
ि ने व्र्वथथा
छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको वववरण अनुसार चौमार्सक पुस्ँ जगि खचिको स्थथिी दे हार् बमोस्जम

छ । वर्ािन्िमा हिारमा काम गराउँ दा कामको गुणथिरमा असर पने दे स्खएकोले र्नर्ममा भएको
व्र्वथथा अनुरुप आर्ाढमा खचि गने पररपाटीमा र्नर्न्त्रण गनुप
ि दिछ ।
र्स.नं.

ँ ीगि खचि
पूज
शीर्िक

कुल खचि

मात्र खचि

प्रथम चौमार्सक

दोस्रो चौमार्सक

िेस्रो चौमार्सक

धुर्लखेल न.पा

३२९३६७

५६२८४

६१३७३

२११७१०

१४८६६५

२

सं घीर् कार्िक्रम

२५२४

०

१०७

२४१७

२४१७

३

प्रदे श कार्िक्रम

१२८८९

०

०

१२८८९

१२७२

३४४७८०

५६२८४

६१४८०

२२७०१६

१५२३५४

१६.३२

१७.८३

६५.८४

४४.१९

कूल खचि:

सेवा प्रवाहः नगरपार्लकाले र्स आर्थिक वर्िमा र्नम्नअनुसार सेवा प्रबाह गरे को वववरण प्राप्त भएको
छ । सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पदिछ।
क्र सं

1.
2.
3.
4.
5.
11.

आर्ाढ मवहनाको

१

खचि प्रर्िशि

10.

चौमार्सक खचि (रु.हजारमा)

वववरण

सेवा प्राप्तीका लार्ग र्नवेदन सं ख्र्ा

र्सफाररस सं ख्र्ा

नागररकिा र्सफाररस

११३५

११३५

घरबाटो र्सफाररस

१५४९

१५४९

नािा प्रमास्णि

५३२

५३२

जन्म मृत्र्ु दिाि

७७९

७७९

अन्र्

२२१

२२१

क्षेत्रगि वजेटः नगरपार्लकाको क्षेत्रगि बजेट खचि स्थथर्ि र्नम्नानुसार दे स्खएको छ ।
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क्षेत्र

बजेट

खचि

आर्थिक ववकास

54925000

46306282

सामास्जक ववकास

343887000

304048273.53

पूवािधार ववकास

249597000

224448989.06

सुशासन िथा अन्िरसम्बस्न्धि क्षेत्र

12344000

7553204.95

कार्ि सं चालन िथा प्रशासर्नक खचि

110149000

96225423.81

770902000

678582173.35

जम्मा

बेरुजू रकम
प्रर्िशि

6.82
44.81
33.08
1.11
14.18
100.00

सं गठन िथा कमिचारी ब्र्वथथापन

12.

प्रशासकीर् सं गठन र कमिचारी व्र्वथथापन – थथानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३
बमोस्जम थथानीर् िहको कार्िबोझ, राजथव क्षमिा, खचिको आकार र थथानीर् आवश्र्किा समेिलाई
ध्र्ानमा राखी कमिचारी समार्ोजन भएपर्छ मात्र सं गठन िथा व्र्वथथापन सवेक्षणका आधारमा थथानीर्
िहमा सं गठन सं रचना कार्म हुने व्र्वथथा छ । पार्लकामा प्रमुख प्रशासकीर् अर्धकृि सवहि ५४
दरबन्दी थवीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षण अवर्ध सम्म प्रमुख प्रशासकीर् अर्धकृि सवहि ५५ जना पदपूिी
भएको दे स्खन्छ ।

13.

कमिचारी करार – थथानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा थथानीर् िहले आफ्नो
अर्धकार क्षेत्र र कार्िबोझको ववश्लेर्ण गरी सं गठन िथा व्र्वथथापन सभेक्षणको आधारमा थथार्ी
प्रकृर्िको कामको लार्ग िथा सेवा करारबाट र्लईने कमिचारीको दरबन्दी प्रथिाव गनुप
ि ने र अथथार्ी

दरबन्दी सृजना गनि नसवकने व्र्वथथा छ । िर पार्लकाले ववर्भन्न पदमा ७२ जना कमिचारीहरु
करारमा राखी रु.१२१३०३००।०० खचि लेखेको छ ।

त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोस्जम पार्लकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक,

सर्श, कार्ािलर् सहर्ोगी, पलम्बर, इलेस्र्क्ट्रर्सर्न, चौवकदार, माली, बगैँचे लगार्िका पदमा मात्र करारवाट

सेवा र्लन सवकने व्र्वथथा गरे को छ । थथानीर् िहले मार्थ उल्लेस्खि पद वाहे कको ववर्भन्न १०
पदमा २१ जना करार र्नर्ुस्क्त गरी बर्िभरीमा रु.९१३०८६२।०० भुक्तानी गरे को अर्नर्र्मि दे स्खएको
छ ।

14.

कल्र्ाणकारी कोर् – थथानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोस्जम थथानीर् िहले
थथानीर् सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्िरि प्रत्र्ेक कमिचारीले खाईपाई आएको मार्सक िलबबाट १०
प्रर्िशि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गनुप
ि ने व्र्वथथा छ ।
पार्लकाले र्स वर्ि ववत्तीर् समानीकरणबाट कमिचारी कल्र्ाण कोर्मा रु.५० लाख ट्रान्सफर गरे को छ
। िर उक्त कोर्को सं चालन सम्बन्धी पार्लकाबाट कुनै ऐन कानुनको व्र्वथथा भएको दे स्खएन ।

र्सरी कानूनको व्र्वथथा नगरी पार्लका अनुदानबाट सोझै कमिचारी कल्र्ाण कोर्मा रकम ट्रान्सफर गनि
र्मल्ने नदे स्खदै न । र्मर्ि 2076/4/1 पर्छको नर्ाँ कमिचारीको हकमा मात्र लागु हुने भएकोले पुराना
कमिचारी मात्र रहेको कारण एकमुि ट्रान्सफर गरे को कार्ािलर्को भनाई रहे को छ ।

15.

कमिचारी प्रोत्साहन भत्ता - थथानीर् सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोस्जम थथानीर्
सेवा गठन, सं चालन व्र्वथथापन, सेवाका शिि िथा सुववधा सम्बस्न्ध आधारभूि र्सद्धान्ि र मापदण्ड
सं घीर् कानुन बमोस्जम हुने, दफा ८६(२) बमोस्जम थथानीर् सेवाको गठन, सं चालन िथा व्र्वथथापन

सेवाको शिि िथा सुर्बधा सम्बस्न्ध अन्र् व्र्वथथा थथानीर् िहले बनाएको कानुन बमोस्जम हुने व्र्वथथा
छ । त्र्थिै अथि मन्त्रालर्को कार्ि सं चालन र्नदे स्शकाको पररच्छे द ७ को ७.४.१ बमोस्जम अर्िररक्त
समर् र र्बदाको ददन काम गदाि अथि मन्त्रालर्बाट नमसि थवीकृि गराई मात्र खाजा र खाना वापिको

रकम भुक्तानी ददनुपने र ७.४.१ को (५) बमोस्जम प्रोत्साहन भत्ता खुवाउन समेि अथि मन्त्रालर्बाट
थवीकृर्ि र्लनुपने व्र्वथथा छ । थथानीर् िहले कानून नबनाई र्ो बर्ि नपा िफिका थथार्ी अथथार्ी

िथा करारका कमिचारीहरुलाई र्बहान बलुका अर्िररक्त समर् काम गरे को िथा वफल्ड र्नरीक्षण भत्तामा
रु.२६२१६१६।५० खचि गरे को छ ।

16.

करार कमिचारीलाई सं चर्कोर्, बीमाः नगरपार्लकाले कार्िपार्लकाको र्नणिर्बाट करार सेवामा कार्िरि
18 जना करार कमिचारीहरुलाई शुरु िलबको 10 प्रर्िशि कमिचारी सं चर्कोर् र रु.400 र्बमा
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बेरुजू रकम

बापि थप गरी िलब भत्ता भुक्तानी भएको दे स्खन्छ । नेपालको सं ववधानको धारा २२७ मा
गाउँ पार्लका र नगरपार्लकाको कमिचारी िथा कार्ािलर् सम्बन्धी अन्र् व्र्वथथा प्रदे श कानून बमोस्जम
हुने िथा थथानीर् सेवाको गठन, सं चालन, व्र्वथथापन, सेवाको शिि िथा सुववधा सम्बन्धी आधारभूि

र्सद्धान्ि सं घीर् कानून बमोस्जम हुनेगरी थथानीर् िहले बनाएको कानून बमोस्जम हुने व्र्वथथा रहे को

छ । नगरपार्लकाले कार्िपार्लकाको र्नणिर्बाट 18 जना करार कमिचारीहरुको कमिचारी सं चर्कोर्
िथा र्बमा बापिको रकम सुववधा भुक्तानी प्रचर्लि सं घीर् कानूनको र्सद्धान्ि र मापदण्ड बमोस्जम
थवीकृि भएको नदे स्खएकाले नगरपार्लकालाई रु.611448 थप व्र्र्भार परे को छ ।
कानून र्नमािण एवं कार्ािन्वर्न

17.

कानून र सञ्चालन स्थथर्ि – थथानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार थथानीर्
िहहरुले आफ्नो अर्धकारक्षेत्र र्भत्रका ववर्र्मा ऐन िथा सोको अर्धनमा रही र्नर्म र्नदे स्शका, कार्िववर्ध
र मापदण्ड बनाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन सर्क्ने व्र्वथथा छ । जसअनुसार थथानीर् िह सञ्चालनको

लार्ग सं घीर् मार्मला िथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध
गराएकोमा र्स पार्लकाले लेखापरीक्षण अवर्धसम्म ३३ वटा ऐन, ८ र्नर्मावली ३५ कार्िववर्ध, १
र्नदे स्शका र ५ वटा नम्सि गरी जम्मा ८१ वटा कानुन र्नमािण गरी कार्ािन्वनमा ल्र्ाएको छ ।

18.

न्र्ार्ीक सर्मर्ि – थथानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे स्ख ५३ सम्म अर्धकार क्षेत्र
िथा न्र्ार् सम्पादन प्रवक्रर्ाको व्र्वथथा गरे को छ । सर्मर्िमा परे को उजुरीमध्र्े मेलर्मलाप प्रकृर्िका
आधारमा ववामद दिाए भएको ३ मवहनार्भत्र टुङ्गो लगाउने व्र्वथथा छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा

प्राप्त वववरण अनुसार गिबर्ि फर्छ्यौट वा कारबाही वकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाँकी ३ र र्ो बर्ि थप

भएको ३८ गरी कुल ४१ वववाद दिाि भएकोमा ३५ वटा मात्र फर्छ्यौट भई ७ वटा बाँकी दे स्खन्छ ।
न्र्ार् सम्पादन प्रवक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादर्भत्र फर्छ्यौट वा कारबाही वकनारा गरी टुङ्गो
लगाउनुपदिछ ।

19.

आन्िररक ले खापरीक्षण - थथानीर् िह सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा थथानीर् िहले
आर्थिक कारोबारको र्नर्र्मििा, र्मिव्र्वर्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्र्ेक चौमार्सक

समाप्त भएको एक मवहना र्भत्र आन्िररक लेखापरीक्षण गराउनु पने उल्लेख छ । नगरपार्लकाले र्स
वर्िको आर्थिक कारोबारको अस्न्िममा मात्र आन्िररक लेखापरीक्षण गराइ प्रर्िवेदन पेश गरे को छ ।
िसथि कानुनमा िोवकए बमोस्जम आर्थिक कारोबारको चौमार्सक रुपमा आन्िररक लेखापरीक्षण गराई
आन्िररक र्नर्न्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने िफि ध्र्ान ददनुपदिछ ।

20.

खाना िथा ववववध खचि – थथानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोस्जम व्र्र्को बजेट
अनुमान आन्िररक आर्को पररर्धर्भत्र रही औस्चत्र्िाको आधारमा ववववध खचि गनुप
ि ने व्र्वथथा छ ।
िर पार्लकाले र्स वर्ि खाना िथा ववववधिफि मात्र रु.१८ लाख खचि गरे को छ ।
अनुदान वफिाि, वविरण र उपर्ोग

21.

प्रदे श

समपुरक

अनुदानः

आर्थिक

मार्मला

िथा

र्ोजना

मन्त्रालर्,

बागमिी

प्रदे शको

प.सं .१३।२०७६।७७ च.नं.४५१ र्मर्ि २०७६।०९।०७ को पत्रमा थथानीर् िह र प्रदे श
सरकारको ५०।५० प्रर्िशि लागि साझेदारी रहने गरी थथानीर् प्रथार्मकिा प्राप्त र्ोजना सं चालन गदाि

कुल लागि अनुमान भन्दा घटीमा ठे क्का व्र्वथथापन भएको अवथथामा ठे क्का सम्झौिा भएको ५०
प्रर्िशि रकम मात्र प्रदे श सरकारको लगानी हुने र प्रदे श सरकारबाट उपलब्ध गराइएको रकममा

कबोल अंकको ५० प्रर्िशि घटाउँ दा बचि हुने रकम प्रदे श सस्ञ्चि कोर्मा वफिाि गनुप
ि ने उल्लेख छ ।
वववप राजमागि पािलेखेल नमुनाटोल र्िनवपप्ले सडक र्नमािण कार्िको लागी रु.१९९९४५५६।३१ को
लागि अनुमान िर्ार गरी ठे क्का गरे कोमा र्सनजी/ज्ञानज्र्ोिी जे भी सं ग रु.१३१४४२९७।८७
सम्झौिा

गरी

बाँकी

रहे को

बचि

रकम

६८५०२५८।४५

को

५०

प्रर्िशिले

हुने

रकम

रु.३४२५१२९।२३ र रर्ब र्लफ्ट र्सं चाइ धुर्लखेल २ को लार्ग रु.९९५५४९२ प्रदे श सरकारबाट
समपुरक अनुदान प्राप्त भएकोमा सो आर्ोजनाको रु.२०१४१८८४।१० को लागि अनुमान िर्ार गरी
ठे क्का अव्हान गरे कोमा र्स वर्ि ठे क्का सम्झौिा भएको नदे स्खएकोले सो रकम रु.९९५५४९२।०० र
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वववप राजमागि पािलेखेल नमुनाटोल र्िनवपप्ले सडक र्नमािण कार्िको बचि रकम रु.३४२५१२९।२३

गरी जम्मा रु.१३३८०६२१।२३ प्रदे श सं स्चि कोर् दास्खला गनुप
ि नेमा उक्त रकमबाट उपभोक्ता
सर्मर्िबाट कार्ि गराइ खचि गरे को छ

22.

।

महोत्सव िथा अन्र् खचि – थथानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ ले सं थथा, समूह, पवि, जात्रा, र्ात्रा,

ववरामी, सं थकृर्ि लगार्िमा आर्थिक सहार्िा ददन सर्क्ने कानूनी व्र्वथथा गरे को दे स्खदै न । िर
पार्लकाले र्स वर्ि उत्सव महोत्सव, धार्मिक, सामास्जक, साँथकृर्िक प्रकृर्िका कार्िमा रु.९८२३१२।
खचि गरे का छन ।
कर दथिुर एवं आन्िरीक आर्

23.

राजश्व अर्भलेखः नेपाल साविजर्नक क्षेत्र लेखामानमा थवीकृि लेखाढाँचा िथा प्रदे श नं. ३ को आर्थिक
ऐन २०७४ को दफा २(झ) मा ववस्त्तर् वववरण सम्वन्धी आवश्र्क आर्थिक वववरण िर्ार गरी
लेखापरीक्षणको क्रममा पेश गनुप
ि ने व्र्वथथा रहे को छ।नगरपार्लकाले करदािा वा सेवाग्राहीबाट प्राप्त
हुने हुन आएको राजथवको सम्वस्न्धि आर् स्शर्िक जनाइ कम्पुटरमा अर्भलेख राखेिापर्न राजश्व
जम्माको बैंक दास्खला भौचरको आधारमा म ले प फारम नं. 212 राजथव आम्दानीको दै र्नक गोश्वरा
खािा र मलेप

फा नं 213 को राजश्व अम्दानी बैक नगदी वकिाव िोवकए बमोस्जमको ढाँचामा िर्ार

गरी लेखाङ्कन गनुप
ि नेमा सो कार्ि गरे को पाइएन । अि र्नर्मानुसार खािा िर्ार गरी राजश्व श्रे थिा
िर्ार गनुप
ि दिछ ।

24.

आम्दानीको स्थथर्ि थथार्नर् सरकार सं चालन ऐन 2074 को दफा 54 अनुसार थथानीर् िहले आफ्नो
क्षेत्र र्भत्र कानून अनुसार कर लगाउने िथा असुल गनिसर्क्ने व्र्वथथा रहेको छ । जस अनुसार
महानगरले र्स वर्ि ववर्भन्न स्शर्िकमा रु.160718367.38 आम्दानी गरे को दे स्खन्छ ।
र्स नं

राजथव सं केि

शीर्िक

अनुमार्नि आर्

कुल आम्दानी

प्रर्िशि

1.

११३१३

एकीकृि सम्पस्त्त कर

८००००००

९०८३१७९.७५

2.

११३१४

भुर्मकर/मालपोि

२०००००।००

११९०८८.००

3.

11315

घरजग्गा रस्जिे शन दथिुर

45000000

47521874.41

4.

११३२१

घरबहाल कर

५००००००।००

५४४३८८१।९०

5.

११३२२

बहाल र्बटौरी कर

५०००००।००

१७०९४४।००

6.

11411

बाँडफाँड भइ प्राप्त हुने मु.अ.कर

75000000

48271825.83

7.

११४५१

सवारी साधन कर

१०००००।००

०

8.

११४५२

पुवािधार सेवाको उपर्ोगमा लाग्ने कर

२५०००००।

२४१२३००।००

9.

11456

बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर

22158000

18328032.87

10.

11772

बाँडफाँडाबाट प्राप्त हुने ववज्ञापन कर

300000

0

11.

११६३२

अखेटोपहारमा लाग्ने कर

५००००।००

०

12.

१४१५१

सरकारी सम्पस्त्तको बहालबाट प्राप्त आर्

५०००००।००

४७०३४४।००

13.

14157

बाँडफाँड

150000

0

113.54
59.54
105.60
108.88
34.19
64.36
0.00
96.49
82.72
0.00
0.00
94.07
0.00

भई

प्राप्त

दहत्तर

बहत्तरको

ववक्रीबाट प्राप्त हुने आर्
14.

१४२१८

ववद्युि से वा शुल्क

५०००००।००

६२४१५९।००

15.

१४२१९

अन्र् से वा शुल्क िथा र्बक्री

४००००००।००

६३७१३५०।७५

16.

१४२२१

न्र्ावर्क दथिुर

५००००।००

२७४७१।८४

17.

१४२२९

अन्र् प्रशासर्नक सेवा शुल्क

५००००।००

६३०६७९।७५

18.

१४२४१

पावकिङ्ग शुल्क

१८०००००।००

१०२३५००।००

19.

१४२४२

नर्क्सापास दथिुर

१४००००००।००

१००१३३८४।९७

20.

१४२४३

र्सफाररस दथिुर

८००००००।००

३९१०४२६।६७

21.

१४२४४

व्र्स्क्तगि घटना दिाि दथिुर

२०००००।००

५९२९५।००

22.

१४२४५

नािा प्रमास्णि दथिुर

२०००००।००

८५३६३।००

23.

१४२४९

अन्र् दथिुर

६५०००००।००

१६८९९९५।१८

24.

१४३१२

प्रशासर्नक दण्ड जररवाना र जफि

२०००००

१११७७३५।४८

25.

१४३१३

धरौटी सदरथर्ाहा

५०००००।००

००

26.

१४५२९

अन्र् राजथव

५०००००।००

५३३२९८।००

27.

१४६११

व्र्वसार् कर

६००००००

२८१०२३७।१६

201958000

160718367.38

जम्मा

25.

124.83
159.28
54.94
1261.36
56.86
71.52
48.88
29.65
42.68
26.00
558.87
0.00
106.66
46.84
79.58

नगरपार्लकाले नगदी रर्सदको वववरण पेश गरे को भएिापर्न वडा कार्ािलर्हरुले कर्ि प्रर्ोगमा ल्र्ाइ
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वर्िको अन्त्र्मा कर्ि बाँकी छन् सो को अर्भलेख नराखेको, नगरपार्लकले प्राप्त भएको रर्सदबाट
एकमुि जोड जम्मा गरी बैक दास्खला गने गरे को पाइर्ो । रर्सदबाट हुने आम्दानीको दै र्नक आम्दानी

खािा, बैँ क दास्खला खािा लगार्िका म.ले. प. फारमहरु प्रर्ोग नगरे को कारण आम्दानी र्भडान हुने
अवथथा छै न ।

26.

रकम वढला दास्खला गने आर्थिक कार्िववर्ध र्नर्मावली 2064 को र्नर्म ९.6 बमोस्जम नगद प्राप्त
हुने रकम दै र्नक रुपमा दास्खला गनुप
ि ने र दै र्नक रुपमा बैंक दास्खला गनि नसवकने भएमा कार्ािलर्
प्रमुखले कारण उल्लेख गरी साि ददन र्भत्र बैंक दास्खला गनि नसवकने भएमा कार्ािलर् प्रमुखले कारण
उल्लेख गरी साि ददन र्भत्र बैंक दास्खला गनुि पने व्र्वथथा छ । थथानीर् िह अन्िगििका वडाहरुले
कर्िपर् मार्सक रुपमा र कर्िपर्ले 2 /3 मवहना पछी मात्र दास्खला गने गरे कोले समर्मै दास्खला
गने िफि सम्वस्न्धि पक्षले ध्र्ान जानु पदिछ ।

27.

व्र्वसार् कर - थथानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पार्लकाले आफ्नो कार्िक्षेत्र

र्भत्र रहेका ववर्भन्न व्र्वसार् गने व्र्स्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वथथा रहेको छ । र्स वर्ि
नगरपार्लकाले व्र्वसार् दिाि िथा नवीकरण शुल्क वापि रु.2810237.16 कर सं कलन गरे कोमा
पार्लकाको क्षेत्रर्भत्र रहेका व्र्वसार्ीहरुको अर्भलेख अध्र्ावर्धक गरे को छै न । जसबाट पार्लकाले
सं कलन गरे को व्र्वसार् कर र्थाथि मान्न सर्क्ने अवथथा छै न । िसथि पार्लकाले आफ्नो क्षेत्र र्भत्र
सञ्चालनमा रहेका सम्पूणि व्र्वसार्ीको अद्यावर्धक अर्भलेख राखी करको दार्रार्भत्र ल्र्ाउनु पदिछ ।

28.

ववज्ञापन कर - बागमिी प्रदे शको प्रदे श आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा ५ मा प्रदे श र्भत्र रास्खने होर्डङ

बोडि, साईन बोडि, व्र्ानर, ट्राई र्भजन बोडि, ग्लो बोडि, थटल, र्डस्जटल बोडि, धािुको फ्रेम वा कुनै थथानमा
लागाउने, लेख्ने वा ववद्युिीर् िरं गको प्रर्ोग गरी गररएको प्रचारको लागी रास्खने बथिु वा सामाग्रीमा

गररने ववज्ञापनमा कर लागाइ असुल गरी उल्लेख छ । िर पार्लकाले र्स सम्बन्धी कुनै कर असुल
गरे को दे स्खएन।

29.

कृवर्मा आर् कर - बागमिी प्रदे शको प्रदे श आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा ६ मा आफ्नो कृवर् आर्
प्रथिुि गने कृर्कहरुको लार्ग र्नजहरुको थवर्ं घोर्णाको आधारमा कृवर् आर्मा कर लगाई असूल
गररने उल्लेख छ । िर पार्लकाले र्सवर्ि र्स सम्बन्धी कुनै कर असूल गरे को दे स्खएन् ।

30.

वडा अनुसार राजश्व सं कलनको व्र्वथथाः नगरपार्लकाले पेश गरे को वडागि आन्िरीक आम्दानीको
वववरणमा वडाहरुको एकमुि आम्दानी रु.५१९१२८४। गरे को दे खाएकोमा शीर्िकअनुसार आम्दानी
छु वट्टदै न । नगरपार्लको ववर्भन्न वडाको आम्दानी थिर एकै प्रकारको नभएकाले प्रत्र्ेक वडाको अवसर

र सं म्भाववि आम्दानीका क्षेत्रको पवहचान गरी वडागि लक्ष्र् िोर्क्ने सो को अनुगमन गने र लक्ष्र्
हार्सल गनि प्रोत्सावहि गने गरी करको दार्रा बढाउन पहल गनुि पदिछ ।

31.

वडा नं

कर

१

२६७३१६

२

८४७२००

३

३४१०३७

४

४७०३०९

५

३२४३०२

६

३३२१८८

७

३४७२४०

८

४७४७३५

९

४३४७८१

१०

२२५२५३

११

७१५८६६

१२

४११०५७

जम्मा

५१९१२८४

नन्फाइलर – मूल्र् अर्भवृवद्ध कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भुक्तानीमा प्राप्त मूल्र् अर्भवृवद्ध करको
वववरण भुक्तानी पाएको अको मवहनाको २५ गिेर्भत्र सम्बस्न्धि आन्िररक राजथव कार्ािलर्मा कर
वववरण सवहि दास्खला गनुप
ि ने व्र्वथथा छ । िर पार्लकाबाट दे हार्का फमिलाई मू.अ.कर

9

110187.59

कार्ािलर्को नाम M धुर्लखेल नगपार्लका, नगर कार्िपार्लकाको कार्ािलर्, धुर्लखेल, काभ्रेपलाञ्चोक ।
दफा

आ.व. २०७६।७७

भौ.नं., र्मर्ि र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

रु.110187.59 भुक्तानी ददएकोमा लेखापरीक्षण अवर्धसम्म पर्न िी फमिहरु कर वववरण नबुझाई
नन्फाईलर रहेको पाइर्ो । कानूनी व्र्वथथाअनुसार वववरण नबुझाएकोले कर समार्ोजन भएको प्रमाण
पेश हुनपु ने रु.
र्स नं

भौ नं र्मर्ि

पाटीको नाम

जम्मा मु अ कर

१

८३९।०७७।३।१९

स्शवदे व कन्थट्रर्क्सन प्रा र्ल

५४४०९.52

२

८४९।०७७।३।२१

स्शवदे व कन्थट्रर्क्सन प्रा र्ल

५५७७८.07

जम्मा

110187.59

उपभोक्ता सर्मर्ि माफिि कार्ि

32.

हे भी इस्र्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — साविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ९७ को र्नर्म उपर्नर्म
(९) मा उपभोक्ता सर्मर्ि वा लाभग्राही समुदार्बाट सञ्चार्लि हुने र्नमािण कार्िमा डोजर, एर्क्साभेटर,

लोडर, रोलर, ग्रेडर जथिा हे भी मेस्शनरी प्रर्ोग गनि नर्मल्ने व्र्वथथा छ । सो र्नर्मावलीको

प्रर्िबन्धात्मक वार्क्र्ांशमा लागि अनुमान िर्ार गदािको समर्मा हेभी मेस्शन प्रर्ोग गनुप
ि ने जवटल
प्रकृर्िको कार्ि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बस्न्धि प्राववर्धकको र्सफाररशमा साविजर्नक

र्नकार्बाट सहमर्ि र्लई त्र्थिा मेस्शन प्रर्ोग गनि सवकने उल्लेख छ । पार्लका अन्िगिि सञ्चार्लि
अर्धकांश सडक र्नमािण िथा थिरोन्नर्िसँग सम्बस्न्धि र्ोजनाका उपभोक्ता सर्मर्िहरुले डोजर, एर्क्साभेटर
लगार्िका हे भी मेस्शन प्रर्ोग गने गरे को पाइए िापर्न र्नर्मावलीको व्र्वथथा बमोस्जम सम्बस्न्धि
प्राववर्धकको र्सफाररश गराई नगर कार्िपार्लकाको कार्ािलर्बाट सहमर्ि र्लएको पाइएन । र्सका
केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहे का छन :
भौ न र्मर्ि

र्ोजनाको नाम

सर्मर्िलाई

अन्र् र्नमािण व्र्वसार्ी प्रर्ोग

भुक्तानी रकम

सर्मर्िबाट भुक्तानी
र्लएको रकम

४७२।०७६।११।१४

खावा स्शखर कटे री ठु र्लचौर कल्छे सडक

६५००००।

ब्राइट नेपाल कन्थट्रर्क्सन

७८८१७५।

४८४।०७६।११।१९

नर्ा गाउ बथिी पौडेल गाउ कुन्िाल सडक

९६००००।

ब्राइट नेपाल कन्थट्रर्क्सन

९६१०६५।

९३५।०७७।३।२६

ठु र्लचौर एकले खेि र्डप बोररङ्ग

२१४६६७१

एर्सर्न र्िर्लङ्ग कम्पनी

२१४६६७१।

२१४६४७१

र्नर र्िर्लङ्ग एण्ड कन्थट्रर्क्सन

२१४६७६१

१०४५।०७७।३।३१

काभ्रेभञ्र्ाङ्ग

खानेपानी

(घाटखोला

र्डप

बोररङ्क)

स्शक्षा सशिि चालु

33.

स्शक्षकको िलब भत्ता र्नकासा - स्शक्षा र्नर्मावली, २०५९ को र्नर्म १७९ मा कुनै कामको लार्ग
आबश्र्कभन्दा बढी रकम माग गने र र्नकासा ददने पदार्धकारीलाई कानून बमोस्जम कारबाही गरी
बढी र्नकासा वा खचि भएको रकम असुल उपर गररने उल्लेख छ । र्स सम्बन्धमा र्नम्नानुसार
दे स्खएको छः

33.1. बढी र्नकासा – आर्थिक कार्िववर्ध र्नर्मावली, २०६४ मा कुनै रकमको भुक्तानी ददँ दा रीि पुगे वा
नपुगेको जाँच गरी र्नकासा िथा खचि गनुप
ि ने उल्लेख छ । िर नगरपार्लकाले अवकाश प्राप्त दे हार्का

ववद्यालर्लाइ स्शक्षकहरुको अवकाश र्मर्ि पिाि पर्न र्नकासा खचि लेखेको छ । िसथि बढी र्नकासा
ददएको रकम असूल गरी सम्बन्धीि राजथव खािामा दास्खला हुनपु ने रु.
र्स न

स्शक्षकको नाम

१

मा स्श पुजन श्रे ष्ठ

अवकाश र्मर्ि

ु ने
र्नकासा हुनप

र्नकासा भएको

341911.97
बढी र्नकासा

कैवफर्ि

82760

रास्जनामा

पत्र

नभएको
२

प्राववर्धक स्श श्री मनोज पुजारा

२०७६।४।२२

२४०१३

२०९७८०

१८५७६६।८५

मंर्सरसम्म

३

र्न

२०७६।८।१८

१८१२०

२२१४६।६७

४०२६।६७

मंर्सर

मा

स्श राहि श्री

राजु

बजगाई

मवहनाको

िलबमा

४

मास्श प्रथम सानुकाजी महि

२०७६।५।१

०

५५२७५।००

५५२७५।००

चाडपबि खचि

५

प्रस्शक्षक वद्ध श्री सं स्जव नेपाल

२०७६।९।२०

३१२९६।५५

४५३८०।००

१४०८३।४५

पौर्मा ९ ददनको
िलब

जम्मा

341911.97

33.2. बढी र्नकासा – आर्थिक कार्िववर्ध र्नर्मावली, २०६४ मा कुनै रकमको भुक्तानी ददँ दा रीि पुगे वा

नपुगेको जाँच गरी र्नकासा िथा खचि गनुप
ि ने उल्लेख छ ।िर नगरपार्लकाले गो भौ नं १२२।३।८
बाट

सं स्जवनी

उच्च

माध्र्ार्मक

ववद्यालर्लाइ

बैशाख

दे स्ख

आर्ाढसम्मको

िलब

वापिको

रु.१५७६४०२।२० र्नकासा खचि लेखेकोमा र्न.मा.स्श.वद्ध. मन्जुदेवी अर्धकारीको पाररि ग्रेड भन्दा

10

कार्ािलर्को नाम M धुर्लखेल नगपार्लका, नगर कार्िपार्लकाको कार्ािलर्, धुर्लखेल, काभ्रेपलाञ्चोक ।
दफा

आ.व. २०७६।७७

भौ.नं., र्मर्ि र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

एक ग्रेड बढी भएको ९ मवहनाको रु.१२००।का दरले रु.११८८०।०० क.सं कोर् थप सवहि कट्टा
गरी मात्र र्नकासा गनुप
ि नेमा सो नगरे कोले बढी र्नकासा भएको रकम ववद्यालर्बाट असुल गरी सं घीर्

११८८०

सं स्चिकोर् दास्खला हुनपु ने रु.

33.3. बैशाखदे स्ख अर्ाढ मवहनाको िलब र्नकासा गदाि १० वटा माध्र्र्मक ववद्यालर्लाइ बढी र्नकासा भएको

रकम रु.८१८६२१।९५ मध्र्े पूण सं जीवनी लङखनामाइ मा.वव.लाई रु.२,१७,७१८।५० वफिाि गनि
कार्ािलर्बाट

पत्राचार

भएकोमा

उक्त

ववद्यालर्ले

गो.भौ.नं.१९६।०७७।३।३०

बाट

रु.१,९६,०९५।२० मात्र दास्खला गरे को बैक भौचरबाट दे स्खएकोले कम दास्खला गरे को रकम
रु.२१,६२३।३० असुल गरी सं घीर् सं स्चिकोर् दास्खला गनुप
ि ने रु.

34.

२१६२३।३०

फरक स्शर्िक खचिः आर्थिक कार्िववर्ध र्नर्मावली 20६४ अनुसार एक स्शर्िकमा ववर्नर्ोजन भएको
रकम सोही स्शर्िक र कार्िक्रममा खचि गनुप
ि नेमा अन्र् कार्िक्रममा खचि गनि

थवीकृि / समथिन गने

गरे को दे स्खएको छ । ववशेर् पररस्थथर्ि वेगर ववर्नर्ोस्जि बजेट िोवकएको कार्िक्रम भन्दा फरक

कार्िक्रममा खचि गनुि उपर्ुक्त दे स्खदै न । गो भौ नं १२७।२०७७।३।९ बाट नमुना मा.वव.को
रुपमा छनौट भएको सं जीवनी मा.वव.लाई नमुना ववद्यालर् अनुदान वापि रु.461150/-र्नकासा गदाि
दे हार्को खचि स्शर्िकबाट खचि लेखेको अर्नर्र्मि दे स्खएको रु.

461150

र्स नं

कार्िक्रमको नाम

रकम

१

शैस्क्षक पहुँच सुर्नस्िििा अनौपचाररक िथा वैकस्ल्पक स्शक्षा कार्िक्रम (परं परागि ववद्यालर् वैकस्ल्पक ववद्यालर्

१४००००

साक्षरिा र र्नरन्िर स्शक्षाका कार्िक्रम समेि)
२

साविजर्नक ववद्यालर्मा अध्र्र्नरि ववद्याथीहरुका लार्ग छात्रवृत्ती (आवासीर् िथा गैरआवासीर्)

३२११५०
जम्मा

35.

461150

स्शक्षक ववद्याथी अनुपािः स्शक्षा र्नर्मावली २०५९ को र्नर्म १२ क मा सामुदावर्क ववद्यालर्हरु एक
एक आपसमा गार्भँनको लार्ग उक्त र्नर्मावलीको र्नर्मको ७७ बमोस्जम पहाडी स्जल्ला प्रर्ि कक्षा
ववद्याथी सं ख्र्ा ४५ जना नभएको खण्डमा आपसमा गाभ्न सवकने व्र्वथथा रहेको छ । नगरपार्लका
मािहिमा रहेका दे हार्का सामुदावर्क ववद्यालर्को स्शक्षक ववद्याथी अनुपाि र्नम्नानुसार रहेको हुदा
र्नर्ममा भएको व्र्वथथा अनुसार एक आपसमा गाभी स्शक्षाको गुणथिरमा बृवद्ध गराउनुपदिछ ।

qm=;+= ljBfnosf] gfd

प्रा वि

१-५

यन मा वि

६-८

मा वि

९-१०

उ मा वि

११- १२

मशक्षक

विद्याथी

मशक्षक

विद्याथी

मशक्षक

विद्याथी

मशक्षक

विद्याथी

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

5
9
10
1
2
10
4
8
4
10
7
8
11
2
0
9
8
3
2
7
6
8
8
5

37
81
119
18
11
69
28
101
29
81
33
48
114
13
5
54
70
17
8
50
29
63
80
39

2
0
3
0
0
1
0
3
0
5
2
3
4
0
0
4
3
0
0
1
4
0
3
1

25
54
66
0
0
25
0
87
0
91
17
39
224
0
0
44
54
0
0
25
39
29
57
23

0
0
5
0
0
0
0
7
0
7
0
0
11
0
0
3
0
0
0
0
1
0
3
0

0
31
49
0
0
0
0
74
0
86
0
0
281
0
0
54
0
0
0
0
25
0
53
0

0
0
2
0
0
0
0
2
0
2
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
9
0
0
0
0
16
0
48
0
0
225
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0

uf]Ndfb]jL cf=lj=
b]jL:yfg df=lj=
;]tb]jL df=lj=
sfnLb]jL k|f=lj=
d)*nLb]jL k|f=lj=
kGrsGof cf=lj=
>Lv)*k'/ k|f=lj=
>Lv)*k'/ df=lj=
e}/j k|f=lj=
k")f{;+hLjgL n+=df=lj=
xl/l;l$ cf=lj=
jfndlGb/ cf=lj=
;+hLjgL df=lj=
rqmb]jL k|f=lj=
%fofnb]jL k|f=lj=
;/:jtL df=lj=
ljgfosjfn cf=lj
gjHof]tL k|f=lj=
bfl/daf]^jfn k|f=lj=
j%nfb]jL cf= lj=
s/y/L df=lj=
afnHof]lt cf=lj=
sflnsf df=lj=
dxf+sfn cf=lj=
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0
6
5
3
0
2
3
2
8

3५

&fs'/ cf= lj=
sfnLb]jL df=lj=
xg'dfg df=lj=
zflGtk'/ k|f=lj=+
*f+km] k|f=lj=
wgsfnL k|f=lj=
z+v]Zj/L k|f=lj=
u)f]zsflnsf k|f=lj=
z+v]Zj/L dfxfnIdL
df=lj=
;]tLb]jL k|f=lj=
jfnr]tgf k|f=lj=
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9
0
11
46
4
85
28
5
37
18
0
0
4
0
0
19
0
0
40
0
0
16
0
3
61
3
84

0
3

0
17

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3६

y'%]%] %f]ªf{g u'Daf

0

14

0

0

0

0

0

0

179

1469

53

1119

48

799

16

336

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

जम्मा

बेरुजू रकम
0
2
4
0
0
0
0
0
5

0
35
62
0
0
0
0
0
49

0
0
2
0
0
0
0
0
0

0
0
20
0
0
0
0
0
0

उपर्ुक्त
ि
ववद्यालर्हरुमा प्रा.वव िहका १६ वटा अधारभुि िहका ९ वटा र मा वव िहका ११ वटा गरी
जम्मा ३६ छन् ।

36.

अनुदान रकमको उपर्ोगः थथानीर् सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दफ २४ मा र्ोजना छनौट िथा
सञ्चालन सम्बन्धी व्र्वथथा छ । पार्लकामा र्नर्मानुसारको ववद्यालर्हरुलाई एकमुष्ठ रुपमा स्शक्षालाई
छु ट्याइएको बजेट मध्र्े र्नम्नानुसार ववद्यालर्लाई अनुदान र्नकासा ददएको छ । सो अनुदान रकमको
र्बल भरपाइ सं लग्न छै न । अनुदान रकमको र्बल भरपाइ िथा अनुगमन एवं उपर्ोग सम्बन्धमा
अनुगमन गरी प्रर्िवेदन पेश गनुप
ि ने रु.

सि नं

@
#
$

37.

गो भौ नं
१२६।२०७७।३।९
१२६।२०७७।३।९
१२६।२०७७।३।९

सिद्यालयको नाम
हनुमान मा वि ११
कालीदेिी मा वि ११
सेवतदेिी मा वि २

पुसतकालय
आइवसटी
विज्ञान प्रयोगशाला
जम्मा

रकम
६५००००
६५००००
६५००००
१९५००००

परामशि सेवा – साविजर्नक खररद र्नर्मावली, र्नर्म १२ मा साविजर्नक र्नकार्मा कार्िरि जनशस्क्तबाट
नभ्र्ाउने र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्ि अनुसार परामशि सेवाको लागि अनुमान िर्ार गरी
प्रर्िथपधािको माध्र्मले खररद गनुप
ि ने व्र्वथथा छ । िर पार्लकाले दे हार्अनुसारका परामशि सेवाको
खररदमा गदाि प्रर्िथपधाि नगराई सोझै खररद गरी रु.१३,८१,३२४। खचि लेखेको छ । पार्लकाले

थथानीर् ववकासमा टे वा पुग्ने िथा दीधिकालीन पुजी र्नमािण हुने मागमा आधाररि आर्ोजनाको छनौट

भएपर्छ लाभ लागि र्वकन गरी उपलब्ध जनशस्क्तबाट हुन नसर्क्ने कार्िको लार्ग प्रर्िथपधािको
माध्र्मले परामशि सेवा खररद गनुपनेमा सो गरे को दे स्खएन ।
क्र.स

कार्िक्रमको नाम

परामशिदािा

बजेट

खचि

1

औद्योर्गक ग्राम र्नमािण

थकेल आवकिटे र्क्स प्रा.र्ल

480000

480000

2

रर्ब र्लफ्ट र्सँचाई

नेपाल ररसोसि इस्न्जर्नर्ररङ्ग

406300

406300

3

खानेपानी आर्ोजनाहरु

नेपाल ररसोसि इस्न्जर्नर्ररङ्ग

495024

495024

1381324

1381324

जम्मा

38.

सवारी साधन खररद – थथानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्रीर् सरकार र िालुक सं घीर्
मन्त्रालर्को पररपत्र, र्नदे शन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मात्र सवारी साधन

खररद गनुि भर्नएकोमा केन्रीर् सरकारको ववस्त्तर् समार्नकरण अनुदानको मौज्दाि रकमबाट भुक्तानी
ददन र्मल्ने दे स्खदै न । अथि मन्त्रालर्को थथानीर् िहमा बजेट िजुम
ि ा कार्ािन्वर्न आर्थिक व्र्वथथापन
िथा सम्पिी हथिान्िरण सम्बन्धी र्नदे स्शका, २०७४ को र्नदे शन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट
उपलब्ध गराइएको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ािलर्को र्नर्र्मि प्रर्ोजनको लार्ग सवारी साधन
खररद गनि नपाईने व्र्वथथा छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त वववरण अनुसार पार्लकाले आन्िररक
श्रोिबाट ४ थान दुई पांग्रे सवारी साधन खररदमा रु.१०४७६००।०० िथा १ थान चार पांग्रे सवारी
साधन(हुपर वटपर) खररदमा रु.१४२५०००।०० समेि रु.२४७२६००।०० खचि गरे का छन् ।
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दफा

आ.व. २०७६।७७
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नगरपार्लकाले खररद गरे को उक्त सवारी साधानहरु नगरपार्लकाको नाममा नामसारीको लार्ग
०७७।९।२० मा र्ािार्ाि व्र्वथथा कार्ािलर्मा लेस्ख पठाएकोमा हालसम्म पर्न नामसारी नभएकोले
स्शघ्र नामसारी गराउने िफि कारवाही गनुि पने दे स्खन्छ ।

39.

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम – थथानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्स्क्तलाई न्र्ूनिम रोजगारी प्रत्र्ाभूि

गराउन एवम् सामूदावर्क पूवािधारहरुको ववकास माफिि नागररकको जीवनर्ापनमा सुधार ल्र्ाउने
उद्देश्र्ले थथानीर्िहर्भत्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । र्स कार्िक्रम अन्िगिि
थथानीर् िहर्भत्रका वडाहरुमा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, प्रर्िक्षालर् र्नमािण कार्ि लगार्िका
कार्िक्रम सञ्चालन गरी र्स वर्ि ४४ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु.११३९०००।०० खचि
गरे को छ । उक्त कार्िक्रम खचि बाहेक रोजगार सं र्ोजकको िलब रु ४२७०००। िथा प्रशासर्नक

खचि रु ५००००। गरी र्स कार्िक्रम अन्िगिि कुल खचि रु१६१६०००।०० भएको छ । र्स वर्ि
वडा नं १,२,४,६,७,१० र ११ कार्ि सं चालन भइ लस्क्षि वगिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनु पनेमा
दे हार्का वडाहरुमा सूस्चकृि बेरोजगारलाइ काममा गराएको पाइएन ।

39.1. वडा नं १० मा थवाथ्र् चौकी र बाल मैत्री पाकिमा रं गरोगन कार्िको लार्ग १३ जना श्रर्मकले कार्ि
गरी गो भौ नं १८८।०७७।३।२८ बाट रु २०००००।०० खचि लेखेकोमा सूस्चकृि बेरोजगार
सं ख्र्ा ५० जना मध्र्ेको ४ जनाले मात्र रोजगार पाएको िथा अन्र् ९ जना सूस्चकृि नभएको
व्र्स्क्तबाट कार्ि गराएको पाइर्ो । डोर हास्जरमा १३ जनाको दथिखि भएिापर्न कवहले दे स्ख कवहले
सम्म कार्ि गरे को िथा डोर हास्जर समेि प्रमास्णि भएको पाइएन ।

39.2. वडा नं ४ मा २८ वकलोदे स्ख केर्ु चोक सम्म हररर्ाली प्रवधिन कार्िको लार्ग १५ जना श्रर्मकले काम

गरी गो भौ नं १९२।०७७।३।२९ बाट रु १९३०००।०० खचि लेखेकोमा सूस्चकृि बेरोजगार

सं ख्र्ा ११२ मध्र्ेबाट ३ जनाले मात्र रोजगार पाएको िथा अन्र् १२ जना सूस्चकृि नभएको
व्र्स्क्तबाट कार्ि गराएको पाइर्ो ।

39.3. वडा नं ६ मा बाटोहरुको िे न सरसफाइ कार्िको लार्ग ६ जना श्रर्मकले काम गरी गो भौ नं

१२८।०७७।३।१६ बाट रु २०००००।०० खचि लेखेकोमा सूस्चकृि बेरोजगार सं ख्र्ा ६ मध्र्ेबाट
६ जना नै सूस्चकृि नभएको व्र्स्क्तबाट कार्ि गराएको पाइर्ो

उपरोक्त खचि लस्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी सृजना भए िापर्न कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन
रोजगारी सृजन
ि ा भएको दे स्खं दैन ।

40.

सफ्टवेर्र खररद - नेपाल सरकारको सूचना प्रववर्ध प्रणाली (व्र्बथथापन िथा सञ्चालन) र्नदे स्शका,

ँ ा नं.४.१ मा कुनै सरकारी र्नकार्ले आफ्नो कार्ि ववद्युिीर् माध्र्मबाट सञ्चालन गनिका
२०७१ को बुद
लार्ग प्रर्ोग गने सूचना प्रववर्ध प्रणालीको र्नमािण गदाि त्र्थिो प्रणाली सम्बन्धी कागजाि िर्ार गरी
मानक अनुरुप भए नभएको र्नधािरण गनि सूचना प्रववर्ध ववभागबाट थवीकृि गराउन पने व्र्बथथा रहेको
छ । थथानीर् िहले सम्बन्धी सफ्टवेर्र खररद गरी नगरपार्लका मिहिका ववद्यालर्हरु िथा अध्र्नरि

ववद्याथीहरुको ि्र्ाङक एंव पररक्षाको माकि लेजर सवहि ववर्भन्न व्र्वथथापन सम्बस्न्ध सफ्टवेर्र
नेपाररका टे र्क्नोलोस्ज प्रा र्लबाट

रु.१५८२०० खचि गरे कोमा खररद भएका सफ्टवेर्रको सूचना िथा

प्रववर्ध ववभागबाट थवीकृि र्लएको दे स्खएन । र्थिा सफ्वेर्र थवीकृर्ि र्लई प्रर्ोग गनुप
ि दिछ ।

41.

गुणथिर परीक्षण - साविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ११५(१) अनुसार साविजर्नक
र्नकार्ले आपुर्िि गरे का मालसामान सम्झौिामा उल्लेस्खि प्राववर्धक थपेस्शवफकेसन र गुणथिर वमोस्जम
भए नभएको र्नरीक्षण वा परीक्षण गनुि गराउनु पने व्र्वथथा छ । थथानीर् िहले र्नमािण व्र्वसार्ी िथा
उपभोक्ता सर्मर्ि माफिि कार्ि गराएकोमा र्नमािण कार्िमा प्रर्ोग हुने सामानको गुणथिर परीक्षण गरे को
पाइएन ।

प्रदे श पूवािधार ववकास कार्िक्रम

42.

प्रदे श पूवािधार ववकास कार्िक्रम अन्िगिि र्स नगरपार्लकामा २ पररर्ोजना सं चालन गनि रु
१०००००००।बजेट प्राप्त भएकोमा रु१०००००००। खचि भई १०० प्रर्िशि भौर्िक प्रगर्ि प्राप्त
भएको दे स्खन्छ।

13

बेरुजू रकम

कार्ािलर्को नाम M धुर्लखेल नगपार्लका, नगर कार्िपार्लकाको कार्ािलर्, धुर्लखेल, काभ्रेपलाञ्चोक ।
दफा

आ.व. २०७६।७७

भौ.नं., र्मर्ि र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

42.1. धुर्लखेल नर्ां बथिी कोटभीर पाँवाटार सडक र्नमािणको लार्ग रु६०००७३७।४२ को लागि
अनुमानमा

उपभोक्ता

रु.६००३२४२।२८

सर्मर्िसं ग
मा

भएको

सम्झौिा

जनसहभार्गिाको

अनुसार

अं श

सम्पन्न

कामको

मुल्र्ाकंन

रु.१००३२४२।२८

कट्टा

गरी

बमोस्जम
भौ.नं

४।०७७।३।२९ बाट रु.५००००००।खचि लेखेको छ । र्स सडक र्नमािणको लागि अनुमानमा
बीमाको लार्ग लमसममा रु.२५०००।व्र्वथथा गरे कोमा उपभोक्ता सर्मर्िलाई अस्न्िम र्बलमा

रु.२५०००। नै उल्लेख गरी भुक्तानी गरे कोले बीमा गरे को बीमा पोर्लसी र शुल्क र्िरे को नगदी
रर्सद पेश गनुि पनेमा बीमा पोर्लसी िथा नगदी रर्सद र्बना नै बीमा रकम भुक्तानी गरे कोले असुल गनुि
पने रु.

२५०००

थथानीर् पूवािधार ववकास साझेदारी कार्िक्रम

43.

पूवािधार थथानीर् पूवािधार ववकास साझेदारी कार्िक्रम (सञ्चालन कार्िववर्ध) र्नर्मावली, २०७६ बमोस्जम
कार्ािन्वर्न

हुने

थथानीर्

पूवािधार

ववकास

साझेदारी

कार्िक्रमको

लार्ग

र्स

थथानीर्

िहलाई

दे हार्अनुसार ३ पररर्ोजना सञ्चालन गनि रु.७५०००००। बजेट प्राप्त भएकोमा रु.७५०००००।खचि
भई १०० प्रर्िशि भौर्िक प्रगर्ि प्राप्त भएको दे स्खन्छ
आर्ोजनाको प्रकार

आर्ोजनाको सं ख्र्ा

बजेट रकम

खचि रकम

ववत्तीर् प्रगर्ि प्रर्िश

भौर्िक पूवािधार

३

७५०००००

७५०००००

१००

नगरपार्लका पुस्ँ जगि

44.

कृवर् अनुदानः गि बर्िको कार्िक्रम अनुसार ५० प्रर्िशि कृवर् अनुदानको खचि हुन नसकेको कारण र्ो

बर्ि सभाबाट भुक्तानी बांकी बजेट थवीकृि गरी भौ नं २९।०७६।५।२२ बाट ओम सत्र् साई

मेर्सनरी ट्रेड बनेपा काभ्रेलाई रु १८३०९००। भुक्तानी गरे को छ।र्बर्भन्न कृवर् औजारहरु र्मर्न टे लर,
धान कुट्ने र मकै छोडाउने मेर्सन आदी खररद गरी रु ३६६१८००। को ५० प्रर्िशि
नगरपार्लकोले खचि व्र्होरे कोमा दे स्खएको व्र्होरा र्नम्न छन ।

44.1. साविजर्नक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोस्जम प्रर्िथपधाि र्सर्मि नहुने गरी खररद गनुपि ने व्र्वथथा

छ । त्र्थिै साविजर्नक खररद र्नर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोभैm गनि सवकने, रु.५
लाखभन्दा मार्थ रु.२० लाखसम्म र्सलबन्दी दरभाउपत्रबाट र सोभन्दा मार्थ बोलपत्रको माध्र्मबाट
खररद गने व्र्वथथा गरे कोमा नगरपार्लकाले थवीकृि कृवर् अनुदानको रकमबाट र्नर्मावलीमा व्र्वथथा

गरे को खररद र्बर्ध बोलपत्रबाट खररद गनुि पनेमा र्सधै ३ वटा कम्पनीहरुबाट दररे ट र्लइ सब भन्दा
कम दररे ट पेश गने ओम सत्र् साइ ट्रेडमा खररद गरी भुक्तानी गरे कोले र्नर्म ववपररि खररद प्रवक्रर्ा
अपनाइ खररद गरे को र्नर्म सम्मि नदे स्खएको रु.

१८३0९००

44.2. कृवर् औजार खररदमा अनुदान चाहने कृर्कहरुको र्नवेदन सं कलन गरी उपर्ुक्त ववर्धको आधारमा

छनौट सर्मर्िबाट कृर्कहरुको छनौट गरे को दे स्खएन । नगरपार्लकाको र्सफाररसमा सत्र् साई
मेर्सनरी ट्रेड बनेपाबाट उक्त सामान वविरण गरे को भन्ने नगरपार्लकाको भनाई रहेको छ ।

45.

कृवर् धान अनुदानः र्बर्भन्न जािको धानको र्बउ खररद गरर कृर्कहरुलाई ५० प्रर्िशि अनुदानमा
र्बिरण गरे को भर्न र्नम्न आपुर्िि किािहरुको र्बल अनुसार खररद र्बलको ५० प्रर्िशि रकम मात्र

रु.457400/- भुक्तानी गरे को दे स्खर्ो । धानको र्बउ कृर्कहरुलाई कुन आधारमा कसरी र्बिरण
गररर्ो, भरपाइ व्र्वस्थथि भएको दे स्खएन ।
भौ न र्मर्ि

आपूर्िि किाि

धानको वववरण

पररमाण के स्ज

दर

रकम ५०%

५९१।०७७।१।२६

वकउल नमुना कृवर् फमि

खुमल ४

६०००

११०

३३००००।

५९४।०७७।१।२६

मसला बाली ववकास केन्र पांचखाल

खुमल ८

६४०

८०

२५६००।

नेपाल कृवर् अनुसन्धान पररर्द

खुमल ४

२००

११५

११५००।

एभरे ि र्सड कम्पनी

खुमल ४

१५०५

१२०

९०३००।
जम्मा

46.

४५७४००

कृवर् औजार खररद िथा र्बिरणः नगरपार्लकाले ५० प्रर्िशि अनुदानमा र्बर्भन्न कृवर् औजार िथा

र्न्त्रहरु खररद गरे को र्बल िथा सो कृवर् औजार िथा र्न्त्र कृर्कहरुलाई वविरण गरे को भरपाइको
आधारमा र्नम्न अनुसार खचि गरे कोमा दे स्खएको व्र्होरा र्नम्न छन ।
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दफा

आ.व. २०७६।७७

भौ.नं., र्मर्ि र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

भौ न र्मर्ि

आपृर्ििकिािको नाम

औजार िथा र्न्त्र

पररमाण

इकाइ दर

जम्मा मुल्र्

५० प्रर्िशि जम्मा मुल्र्

१०५१।०७७।३।३१

ओम सत्र् साइ मेर्सनरी ट्रेड

च्र्ापकटर

४०

३००००

१२०००००

६०००००

१०७०।०७७।३।३१

ओम सत्र् साइ मेर्सनरी ट्रेड

र्मर्नटे लर

६०

४००००

२४०००००

१२०००००

१०७१।०७७।३।३१

ओम सत्र् साइ मेर्सनरी ट्रेड

प्र्ाडल थ्रेसर

२१

१२०००

२५२०००

१२६०००

१०७२।०७७।३।३१

ओम सत्र् साइ मेर्सनरी ट्रेड

और्र्ध थप्रे पम्प

९८

३८००

३७२४००

१७४०००

४२२४४००

२१०००००

जम्मा

46.1. साविजर्नक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोस्जम प्रर्िथपधाि र्सर्मि नहुने गरी खररद गनुपि ने व्र्वथथा

छ । त्र्थिै साविजर्नक खररद र्नर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोभैm गनि सवकने, रु.५
लाखभन्दा मार्थ रु.२० लाखसम्म र्सलबन्दी दरभाउपत्रबाट र सोभन्दा मार्थ बोलपत्रको माध्र्मबाट
खररद गने व्र्वथथा छ ।त्र्थिै सोभैm खररद कार्ि गदाि एक आर्थिक वर्िमा सीमाभन्दा बढीको खररद
गनि नहुने एवं एउटा आपूर्ििकिािसंग एक पटकभन्दा बढी सोझै खररद गनि नहुने उल्लेख छ ।
नगरपार्लकाले कृवर् औजार िथा र्न्त्रहरु रु.४२४४०००। को र्नर्म ववपररि हुने गरी सोझै खररद
गरे को िथा एउटै आपूर्ििकिािसंग मात्र खररद गरे को र्नर्म सम्मि दे स्खएन ।

46.2. खररद गरे को कृवर् औजार िथा र्न्त्र ५० प्रर्िशि अनुदानमा कृर्कहरुलाई वविरण गनुि पूवि कृर्कहरु

छनौट गरे को आधार नभएको भरपाइको आधारमा र्बिरण गरे को भनी खचि गरे कोले कृर्कको छनौट
सर्मर्िको र्नणिर् िथा छनौट प्रमाण पेश गनुि पने र वविरण पर्छ गनुि पने अनुगमन गरे को प्रर्िवेदन
समेि पेश नगरे को छै न ।

47.

गोठ सुधारः वडा नं १, २ र ३ मा ३१ जना कृर्कहरुलाई रु.१३०००।का दरले गोठ सुधारको
लार्ग रु ४०३०००।र १५ जना कृर्कहरुलाई रु. ५०००।का दरले खोर सुधारको लार्ग रु.
७५०००।गरी रु. ४७५०००।भुक्तानी गरे कोमा कृर्कहरुले गोठ सुधार गरे को सम्पन्न प्रर्िवेदन िथा

कृर्कहरुले गोठ सुधार गरे को अनुगमन प्रर्िवेदन िर्ार गनुि पनेमा सो गरे को दे स्खएन िसथि कार्ि
सम्पन्न प्रर्िवेदन लगार्ि अनुगमन गराउनु नगरपार्लकाले ध्र्ान ददनु पदिछ ।

48.

अनुत्पादक क्षेत्रमा खचिःः

ववरामी, सं थकृर्ि लगार्िमा

थथानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ ले सं थथा, समूह, पवि, जात्रा, र्ात्रा,
आर्थिक सहार्िा ददन सर्क्ने कानूनी व्र्वथथा गरे को

दे स्खदै न ।

नगरपार्लकाले र्नम्नानुसारको कार्िक्रममा खचि गरे को दे स्खन्छ ।

49.

भौ न र्मर्ि

खचिको वववरण

खचि रकम

४१।०७६।५।३१

र्िज कार्िक्रममा भएको खचि

७०७५०।

११०।०७६।६।२९

सेिीदे वी मा वव सं थकृिी कार्िक्रम

२५०००।

११४।०७६।७।१

वडा नं ७ मेर्र कप फुटबल प्रर्िर्ोर्गिा

४४०००।

११८।०७६।७।१

धुर्लखेल समाज धरान र इटहरीलाई आर्थिक सहर्ोग

१००००००।

१५४।०७६।७।२९

आकास भैरब र्क्लबलाई मेर्र कप

२०००००।

नापी वकिावः र्नमािण कार्िको पररमाण र मूल्र्को खुलासाको लार्ग नापी वकिाबमा अर्भलेख राख्नु
पदिछ । नापी वकिाबमा ठे क्का नं., आर्थिक वर्ि, कार्ािलर्को नाम, र्नमािण व्र्वसार्ीको नाम, कामको नाम

र थथान, चेनज
े , काम शुरु भएको र्मर्ि, सम्पन्न हुनपु ने र्मर्ि र सम्पन्न भएको र्मर्िका साथै अस्घल्लो

र्बलसम्म भएको कामको पररमाण र भुक्तानी रकम, हालको र्बलबाट भएको कामको पररमाण र भुक्तानी
हुने रकम र र्नमािणसँग सम्बस्न्धि अन्र् खचि समेि थपि रूपमा उल्लेख गरी नापजाँच गने, र्सफाररस

गने र थवीकृि गने कमिचारीको पद, नाम, हथिाक्षर र र्मर्ि समेि उल्लेख हुनपु ने व्र्बथथा छ । र्सरी
िर्ार गरे को नापी वकिाब काम िामेल भएको बीस वर्ि पर्छमात्र धुल्र्ाउन र्मल्ने भर्न सरकारी

ँ ा नं.३ मा उल्लेख छ । लेखापरीक्षण
कागजाि धुल्र्ाउने र्नर्माबली, २०२७ को अनुसूची ५ को बुद
क्रममा परीक्षण गररएका सबै ठे क्काको नापी प्रर्ोजनका लार्ग, ववल अनुसार र्नमािणकार्िको पररमाण खुल्ने
गरी लुजर्सट प्रर्ोग गरे को दे स्खन्छ । र्नमािण कार्िको नापजाँच र भुक्तानी दे स्खने गरी र्ोजना/कार्िक्रम

अनुसार र्नमािण कार्िको हालसम्मको कार्ि भएको पररमाण र खचि दे स्खने एकीकृि अर्भलेख खुल्ने नापी
वकिाबमा अर्भलेख चढाई नापी वकिाव प्रर्ोगमा ल्र्ाउनु पदिछ ।

50.

बढी भ ुक्तानीः जरणडाँडा बाटोमा च्र्ाम्बरमा पाइप जोड्ने कार्ि ए आर र्नमािण सेवाले सम्पन्न गरे को
प्राववर्धक मुल्र्ाकंन र्बल अनुसार भौ नं २०९।०७६।८।१७ बाट रु ४८४१६३। भुक्तानी गरे को
छ । २०० र्म र्म ६ के जी को एच र्ड वप पाइप १०८ र्मटरको प्रर्ि र्मटर रु २४००मा मुल्र्

15

३१७६६

कार्ािलर्को नाम M धुर्लखेल नगपार्लका, नगर कार्िपार्लकाको कार्ािलर्, धुर्लखेल, काभ्रेपलाञ्चोक ।
दफा

आ.व. २०७६।७७

भौ.नं., र्मर्ि र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

अर्भबृवद्ध कर थप गरी रु २७१२।को दरमा लागि अनुमान थवीकृि गरे को दे स्खर्ो । उक्त साइजको
पाइपको स्जल्ला दरमा मुल्र् अर्भबृवद्ध कर थप गरी रु २४१७।८७ मात्र हुने भएकोले प्रर्ि मीटर रु
२९४।१३ बढी दर कार्म गरी रु ३१७६६।नगरपार्लकालाई बढी व्र्र् भार पारे को दे स्खएको रु.

51.

बढी भ ुक्तानीः

वडा

नं १ का वडा थिररर् बाटो ममििको लार्ग र्ब वप कन्थट्रर्क्सन एण्ड सप्लार्सि

बनेपाले कार्ि सम्पन्न गरे को मुल्र्ाकंन अनुसार भौ नं १२८। ०७६।७।१७ बाट रु २९१४२५।

भुक्तानी गरे को छ । र्नमािण व्र्वसार्ीले ३९२४ घ मी पवहरो सफा गनि दररे ट पेश गदाि मुल्र्
अर्भबृवद्ध कर समेि रु ७०।मा गनि कबोल गरे कोमा नगरपार्लकाले प्रर्ि घ मी रु ७४।२४१ को
दरले र्नमािण व्र्वसार्ीलाई भुक्तानी गरे को दे स्खर्ो।र्नमािण व्र्वसार्ीले कबोल दरमा रभुक्तानी गनुि
पनेमा प्रर्ि घ मी रु ४।२४१ बढी हुने गरी भुक्तानी गरे कोले रु.१६६४१।६८ बढी भुक्तानी भएको
असुल गनुि पने रु.

52.

16641.68

बीमा र्बलः आर्थिक कार्िववर्ध र्नर्मावली २०६४ को र्नर्म ३६ मा खचि गदाि खचिको र्बल भरपाइ

सवहिको लेखा राख्नु पने भनी उल्लेख गरे को छ । नगरपार्लकाले र्नम्न र्ोजनाको र्नमािण काम गदाि
उपभोक्ता सर्मर्िलाई सम्झौिामा उल्लेख गरे को बीमा िथा ल्र्ाव टे ि वापिको रकम सर्मर्िले बीमा
गरे को िथा र्नमािण सामाग्रीहरुको ल्र्ाव टे ि गरे को प्रमाण पेश नगरी भुक्तानी गरे कोले बीमा िथा ल्र्ाव
टे ि गरे को प्रमाण वेगर भुक्तानी गरे को असुल गनुि पने रु.

150000

भौ न र्मर्ि

र्ोजनाको नाम

बीमा िथा ल्र्ाव टे ि

रकम

५१५।०७६।१२।२९

र्ब वप राजमागि डांडा कल्छे सडक

बीमा

२५०००।

५२७।०७७।२।३०

धुर्लखेल शारदाबिासे सडक

बीमा

२५०००।

१०२९।०७७।३।३०

बनेपा रर्बओपी पांचखाल सडक

ल्र्ाब टे ि

२५०००।

५६५।०७६।१२।९

वप वप र्नमािण सेवा÷ पोखरी चौरी दे ववथथान पाकि

ल्र्ाव टे ि

ल्र्ाब टे ि

२५०००।

५००००।
जम्मा

53.

150000

बढी भ ुक्तानीः गि ववगि वर्िको र्नमािण व्र्वसार्ी स्शवदे ब कन्थट्रर्क्सनलाई भुक्तानी दददां कट्टा गरे को
धरौटी रकम खािामा जम्मा नगरी नगरपार्लकाको सं स्चि कोर्मा नै रहेको र र्नमािण व्र्वसार्ीको माग
भएकोले रु.१४७६७२। वफिाि भुक्तानी गरे को दे स्खर्ो ।ित्कार्लन गोश्वारा भौचर अनुसार आर्थिक वर्ि
०७२।७३ को भौ.नं.२२५।०७३।३।२४ बाट रु.१२२४६२। धरौटी कट्टा गरे को र भौ.नं
९७।०७२।११।१९ बाट रु.११७५१।६५ गरी जम्मा रु.१३४२१३।६५ मात्र धरौटी कट्टा
गरे को दे स्खएकोले र्नमािण व्र्वसार्ीलाई रु.१३४५८।३५ बढी धरौटी वापिको रकम भुक्तानी गरे को
असुल गनुि पने रु.

54.

१३४५८।३५

नम्सि भन्दा बढीः खावा स्शखर कटे री ठु लीचौर कल्छे सडक र्नमािणको उपभोक्ता सर्मर्िलाई भौ नं
४७२।०७६।११।१४

बाट रु ६५००००। भुक्तानी गरे को मध्र्े १० र्स एम खोलाको ग्राभेल

रोडमा र्बच्छाउने सब बेसकोसि ९ ब मी प्रर्ि रु १७६५।६० को दरले रु.१५८९०।४० भुक्तानी
गरे को दे स्खर्ो । नगरपार्लकाले प्राववर्धकबाट िर्ार गरे को दर र्बश्लेर्ण अनुसार सो कामको लागी प्रर्ि
ब मी रु.२०८।१६ मात्र उल्लेख गरे कोले रु.१५५७।४४ को दरले हू ने रु.१४०१६।९६ बढी
भुक्तानी भएको असुल गनुि पने रु.

55.

१४०१६।९६

बढी दरमा भ ुक्तानीः ववर्भन्न वडा अन्िगिि ववर्भन्न थथानहरुमा सं चार्लि र्ोजनामा र्नमािण काम सम्पन्न
गरे को प्राववर्धक मुल्र्ाकंन अनुसार उपभोक्ता सर्मर्िलाई र्नम्न भौ न िथा र्मर्िबाट भुक्तानी गरे को
मध्र्े र्नम्न कामको लार्ग थवीकृि स्जल्ला दरमा िोवकएको मुल्र् भन्दा बढी दरमा भुक्तानी गरे कोले

बवढ दरमा भुक्तानी गनि पने कुनै आधार नदे स्खएकोले बढी दरमा भुक्तानी रकम र्नम्न अनुसार असुल
गनुि पने रु.
भौ

न र्मर्ि

69251
र्ोजनाको नाम

कामको वववरण

पररमाण

भुक्तानी दर

स्जल्ला दर

बढी

भुक्तानी

२० इन्च डार्ा राउण्ड मेनहोल कभर थवार्र

७ थान

१५९९४।०२

१५१५४

५८८०।

ह्युम पाइप एन वप ३ को ४५० र्म र्म १५ र्मटर

१५ र्म

६३७४।२३

५७६१।७

९१८७।

ह्युम पाइप एन वप ३ को ६००र्म र्म १५ र्मटर

७ .५

८४२३।९४

७६२५।

५९९१।

रकम
८९३।०७७।

के

र्ू

अघोरी

३।२४

मागि

८०५।०७७।

धुर्लखेल

३।१६

दे ववटार सडक १

बाबा

फ्रेम सवहि १०० के जी
रववओवप

16
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आ.व. २०७६।७७

भौ.नं., र्मर्ि र ब्र्होरा
३०८।०७६।

वपङडांडा फथकोट सडक

आर र्स र्स १. २. ४ रोड बेड

बेरुजू रकम
३२.१८ घ.मी

१६२३६।३0

१४७३८।६८

४८१९३।४

९।२२
जम्मा

56.

69251

सं खु खानेपानी र्ोजनाः वडा नं १२ मा र्ो खानेपानी र्ोजना रु ४८०२४६९।को लागि अनुमानमा
उपभोक्ता सर्मर्िसं ग भएको सम्झौिा अनुसार सम्पन्न कामको प्राववर्धक मुल्र्ाकंन गरी भौ न
१०४१।०७७।३।३१ बाट रु ४८०००००। भुक्तानी गरे को छ।र्ोजनामा र्ो वर्ि ११८८४ र्मटर
पाइप

लाइन

जडान

काम

र

२४०

धाराको

लागी

आवश्र्क

र्नमािण

सामान

खररद

गरे को

दे स्खर्ो।उपभोक्ताको र्नजी धाराको लागी आवश्र्क सामाग्रीहरु उपभोक्ताले थवर्म उपलब्ध गराउनु
पनेमा सो खचि समेि नगरपार्लकाबाट व्र्होरे को कारण एक धाराको आबश्र्क सामाग्रीको मुल्र् रु
६२९७।४८ को दरले रु १५११३९५। खचि नगरपार्लकालाई थप व्र्र्भार पनि गएको छ ।

57.

बीमा गराउनु पनेः साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ को र्नर्म ११२ मा दश लाख रुपैर्ा भन्दा
बढी मुल्र्को र्नमािण कार्ि गने र्नमािण सामाग्री, प्रर्ोग गररने मेस्शन औजार वा प्लान्ट लगार्ि र्नमािण
कार्ि , कुनै व्र्स्क्तलाई चोटपटक लागेमा वा र्नजको मृत्र्ू भएमा त्र्सको क्षर्िपूर्ििको लार्ग र कुनै

सम्पस्त्तमा भएको हार्न नोर्क्सानीको बीमा गन्ि पने उल्लेख गरे को छ । बनेपा रववओपी पांचखाल सडक
र्नमािणको उपभोक्ता सर्मर्िले सम्झौिामा उल्लेख गरे को रु २५०००। बाट ४० जना कामदारको प्रर्ि
व्र्स्क्त रु २०००००।को बीमा गरे को प्रमाण िथा शुल्क बुझाएको नगदी रर्सदको आधारमा
नगरपार्लकाले भौ नं १०२९।०७७।३।३० बाट रु २५०००। भुक्तानी गरे कोले र्नर्मावलीमा
उल्लेख गरे को उद्धेश्र् अनुसार नभएको र्थिा बीमा वापिको भुक्तानी नगनुि पनेमा उद्देश्र् र्बपररि
गरे को बीमा रकम नगरपार्लकाले भुक्तानी गरे को दे स्खर्ो ।

58.

भेररएसन आदे शः साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६३ को र्नर्म ५४ मा खररद सम्झौिा गदािको

ु ान गनि नसवकएको पररस्थथर्ि सम्झौिा कार्ािनवर्नको क्रममा र्सजिना भएमा सोको थपि
बखि पूवािनम
कारण खुलाई अर्धकार प्राप्त अर्धकारीले भेररएसन आदे श ददन सर्क्नेछ भनी उल्लेख गरे कोमा
नगरपार्लकाले

बनेपा

रर्बओपी

पांचखाल

सडक

र्नमािणको

उपभोक्ता

सर्मर्िले

सम्झौिा

अंक

रु.५९९९७२३।८९ को ८०.७२ प्रर्िशि रु.४८९३१०९।बराबरको मात्र कार्ि सम्पन्न गरे को
अवथथामा भौ नं १०२९।०७७।३।३० बाट भुक्तानी गरी कार्ि सम्पन्न गरे को छ । सम्झौिा भन्दा

१९.२८ प्रर्िशि घवट कार्ि सम्पन्न गरे को अवथथामा कारण सवहिको भेरीएसन आदे श थवीकृि गराउनु
पनेमा कारण सवहिको भेररएसन थवीकृि नगरर र्नमािण कार्ि सम्पन्न गरे को र्नर्मसम्मि नभएको ।

59.

बवढ भ ुक्तानीः बनेपा रर्बओपी पांचखाल सडक र्नमािणको उपभोक्ता सर्मर्िलाई सम्पन्न कामको प्राववर्धक
मुल्र्ाकंन अनुसार भौ नं १०२९।०७७।३।३० बाट रु.४६९३१०७।८४ भुक्तानी गरे को छ । सो
सडक र्नमािणको लागि अनुमान गदाि माटो वफर्लङ्ग कार्ि गनि लमसम रु.२००००। व्र्वथथा गरे
अनुसार सम्झौिा गरी सम्पन्न कामको प्राववर्धकबाट मुल्र्ाकंन गदाि वफर्लङ्ग कार्ि गरे को भनी लमसममा
रु.३५००००। उल्लेख गरे अनुसार नगरपार्लकाले सर्मर्िलाई भुक्तानी गरे कोले लागि अनुमान िथा
सम्झौिामा उल्लेख रकम भन्दा रु.३३००००।बवढ भुक्तानी गरे को रु.

60.

पाइप खररदः काभ्रेभञ्र्ाङ्ग खानेपानी र्ोजना अन्िगिि घाटखोला र्डप बोररङ्ग िथा पाइप लाइनको
कामको लार्ग उपभोक्ता सर्मर्िसं ग भएको सम्झौिा अनुसार र्ो वर्ि पवहलो रर्नङ्ग र्बलको भौ नं
१०४५।०७७।३।३१ बाट रु.४३५००००। खचि गरे को छ । उक्त खचि रकमबाट र्डप बोररङ्गमा
रु.२१४६४७१।र एच डी पी पाइप २२७५० र्मटर खररदमा रु.२९२३२०८ खचि गरे को छ ।
उपभोक्ता सर्मर्िले खररद गरे को पाइप र्ोजनामा प्रर्ोग नगरी कार्ािलर्मा मौज्दाि राखेको पाइर्ो ।

61.

अधुरा आर्ोजना – आर्थिक कार्िववर्ध र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म २६ अनुसार र्ोजनाहरुको भौर्िक
ु ा प्रमुख कारणहरु
र ववत्तीर् पक्षको सामुवहक समीक्षा गनुप
ि ने र र्सरी गररने समीक्षामा प्रगर्ि कम हुनक

र सोको र्नर्मत्त स्जम्मेवार व्र्स्क्तको पवहचान गनुप
ि ने, त्र्थिो समीक्षामा सुधारका लार्ग चाल्नु पने
कदमहरु र स्जम्मेवार व्र्स्क्त उपर गनुप
ि ने कारबाही समेि उल्लेख गनुप
ि ने व्र्वथथा छ । र्स थथानीर्
िहले र्ो वर्ि दे हार्अनुसार रु.55847987 का 6 र्ोजनाको कार्ि सम्पन्न हुन नसवक स्जम्मेवारी
सारे को छ । र्स प्रकारको दावर्त्व र्बगि वर्िहरुको समेि सादै आएको छ । र्सरी कानून ववपरीि
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३३००००
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आ.व. २०७६।७७

भौ.नं., र्मर्ि र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

सम्झौिा गरी बर्ौसम्म पर्न सम्पन्न नगरी अधुरो रहन गएको उपर्ुक्त दे स्खएन ।
भौ न र्मर्ि

र्ोजनाको नाम

सम्झौिा रकम

भुक्तानी भएको

सम्पन्न गनुि पने

६३१।०७७।२।२१

शास्न्िपुर एवककृि खानेपानी÷सर्मर्ि

२६३९६१३

१८५७६५३

०७७।२।२८

७३९।०७७।२।३२

र्सिलबथिी ठु र्लटार सडक÷सर्मर्ि

८२२६७४५

४७२११४००

०७७।३।२०

८७५।०७७।३।२३

हास्त्तगौडा हबेली सडक थिरोन्निी÷सर्मर्ि

४०६१४०६

१८०७७००

०७७।३।२०

१०२२।०७७।३।३०

बार्नर्ाछाप हनुमानखकि एवककृि खानेपानी र्ो.स

२८७९५४७

१३३४३३७

०७७।३।२८

७१७।०७७।३।२९

भट्टीडाडा सडक र्नमाि ÷सर्मर्ि

९५९९५०१

२४०००००

०७७२।२

७८९।०७७।३।१०

सवपङ्ग कम्प्लेर्क्स÷ए के र्नमािण से

१४५२४९१

१२३६८९७

०७७।३।१५

जम्मा

62.

सडक बोडिः

55847987

धुर्लखेल नगरपार्लकाको र्भत्र १२.५ वक,र्म. पक्की सडक र्नमािणको लार्ग रु.

२७५४१९६४।९४ को बहु बहुववर्िर् कार्िक्रम थवीकृि गरी रु. २१०७८६१४। लागि अनुमानमा
पवहलो पटक २०७५।६।१२ मा र्सलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरे कोमा पनि आएको बोलपत्रहरु कानुन
बमोस्जमको

प्रवक्रर्ा

पुरा

नभएको

भनी

रद्द

गरे को

र

पुनः

०७५।८।२४ मा

दोस्रो

पटक

०७५।१२।१८ मा िेस्रो पटक प्रकार्सि सुचनालाई समेि रद्द गरे कोमा रद्द गनिको कारण उल्लेख
गरे को प्रमाण पेश भएन।चौथो पटक ०७६।१।१० प्रकार्सि र्सलबन्दी बोलपत्र सुचना अनुसार
खररढु ङ्गा ववजर् स्शवदे व जे भी एक मात्र बोलपत्र परे को र्नजले कबोल गरे को रु. २०९०८२२०।५०
मा २०७८।३।३० मा सम्पन्न गने गरी ०७६।३।३१मा सम्झौिा भएको छ ।र्ो वर्ि िेस्रो रर्नङ्ग
र्बलसम्म रु १३४८१७४३।९९ भुक्तानी गरे को छ।र्ोजनामा सडक बोडिले ७० प्रर्िशि र

नगरपार्लकाले ३० प्रर्िशि व्र्होररने उल्लेख भए अनुसार रु.१२८७८०००।को बावर्िक कार्िक्रम
अनुसार सडक बोडिबाट र्ो बर्ि रु.९००००००। र्नकासा र्लनु पनेमा रु.२७०००००। मात्र र्नकासा
भएकोले बांकी रु.६३,००,०००। र्नकासा र्लइ नगरपार्लकाको िफिबाट भएको खचिको वहसाब
समार्ोजन गनुप
ि दिछ ।

63.

कार्ि सम्पादन जमानिः साविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ११०मा कार्ि सम्पादन
जमानिको मान्र् अवर्ध सम्झौिामा उल्लेस्खि र्नमािण कार्िको त्रुटी सच्चाउने दावर्त्वको अवर्ध भन्दा

कम्िीमा एक मवहना बढी अवर्धको हुन ु पने उल्लेख गरे को छ ।सवपङ्ग कम्प्लेर्क्स र्नमािणका र्नमािण
व्र्वसार्ी ए के र्नमािण सेवासं ग भएको समझौिा अनुसार रु.१४५२४९१।१७ कबोल अंकमा
०७७।३।१५ र्भत्र कार्ि सम्पन्न गनुि पनेमा पवहलो रर्नङ्ग र्बलसम्म भौ नं ७८९।०७७।३।१०

बाट रु.१२३६८९७।भुक्तानी गरे को छ ।र्नमािण व्र्वसार्ीले सम्झौिा अवर्ध र्भत्र कार्ि सम्पन्न गनि
सकेको छै न ।र्नमािण व्र्वसार्ीले सम्झौिा गनुि पवहले पेश गरे को कार्ि सम्पादन जमानि बैकबाट जारी
गरे को रु २५७०७८।को २०७६।१२।६ दे स्ख २०७७।३।१५ सम्म अवर्ध भएको बैं क ग्र्ारे न्टी

पेश भएको छ। र्नर्म अनुसार बैंक ग्र्ारे न्टीको अवर्ध नपुग भएकोले कार्ि सम्पादन जमानि बैक
ग्र्ारे न्टीको अवर्ध बढाउने िफि नगरपार्लकाले कारवाही गरे को दे स्खएन ।

64.

ठे क्का फाइलः दे वीथथान पाकि र्नमािणको लार्गको र्नमािण व्र्वसार्ी

वप वप र्नमािण सेवा पोखरी चौरी

काभ्रे सं ग रु.१२२८८२०३।२१को लागिमा ठे क्का सम्झौिा भएकोमा सम्झौिा बमोस्जम सम्पन्न
कामको

प्राववर्धक

मुल्र्ाकंन

अनुसार

अस्न्िम

र्बलसम्मको

रु.१२३७९४४०।५८

भौ

नं

५६५।०७६।१२।९ बाट खचि गरे को छ ।
भौ न र्मर्ि

ववल सं ख्र्ा

भुक्तानी रकम

१।०७६।३।२५

पेश्की

२१०००००।

७६।०७६।६।१२

पवहलो

४०२०७४०।

२८७।०७६।९।१५

दास्रो

२१८०४८०।

४४९।०७६।११।०७

िेस्रो

१२१८९००।

५६५।०७६।१२।९

अस्न्िम

२८५९३२०।

जम्मा

१२३७९४४०।

64.1. साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ को र्नर्म १२५ मा र्नमािण कार्ि सम्पन्न भई त्रुवट सच्र्ाउने
दावर्त्वको अवर्ध समाप्त भएपर्छ साविजर्नक र्नकार्का प्रमुखले त्र्थिो र्नमािण कार्ि थवीकृि िइङ,
र्डजाइन वा थपेर्सवफकेसन बमोस्जम भए नभएको प्राववर्धक कमिचारीबाट जाँचबुझ गराई कार्ि सम्पन्न
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भौ.नं., र्मर्ि र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

प्रर्िवेदन िर्ार गराउनु पने उल्लेख भएकोमा कार्ि सम्पन्न प्रर्िवेदन िर्ार गरको छ । उक्त पाकिको
थथलगि र्नररक्षणमा दे ववथथान पाकि माथी जाने भर्रर्ािङ्,वाल,भुई लगार्ि र्बर्भन्न ठाउमा चकेको
दे स्खर्ो । अस्न्िम र्बलको भुक्तानी र्मर्िको आधारमा त्रुटी सच्र्ाउने दावर्त्वको अवर्ध समाप्त भइ
सकेकोले हाल सम्म पर्न उक्त चकेको ठाउमा ममिि गरे को दे स्खएन नगरपार्लकाले र्स िफि ध्र्ान
ददनु पदिछ ।

65.

सभाहल र्नमािणः

५०० क्षमिाको सभाहल र्नमािणको लार्ग रु.९७५१०३०।को लागि अनुमानमा

बोलपत्रको माध्र्मबाट प्रर्िथपधािसबाट भन्दा कम कबोल गने जन आदिश र्नमािण सेवाको कबोल अंक
रु ७००४८९५।३० मा ०७६।२।२४ मा ठे क्का सम्झौिा भएको दे स्खर्ो ।उक्त सम्झौिा अनुसार
र्नमािण व्र्वसार्ीले सम्पन्न गरे को कामको प्राववर्धक मुल्र्ाकंन अनुसार अस्न्िम र्बल सम्मको
रु.९८३६११। भेररएसन समेि जम्मा रु.७९८००८०। भौ.नं.४०४।०७६।१०।२२ बाट खचि
गरे को छ। र्नमािण व्र्वसार्ी सं ग गरे को सम्झौिामा र्नमािण 10 मवहना र्भत्र कार्ि सम्पन्न गनुि पने
उल्लेख र ठे क्का र्बल िथा नापी वकिाबमा उल्लेख गनुि पने र्बवरणका साथै काम शुरु र्मर्ि सम्पन्न
र्मर्ि र नापी गरे को र्मर्ि उल्लेख नगरे को कारण र्ोजनाको र्नमािण काम सम्झौिा अवर्धमा नै सम्पन्न
भर्ो भएन एवकन गनि सवकएन ।

66.

बाटो र्नमािणः महालक्ष्मी टोल र्बकास सं थथा वडा नं ५ मा बाटो िथा ढल र्नमािणको उपभोक्ता
सर्मर्िलाई

प्राववर्धक

मुल्र्ाकंन

रु.४३१३८९। कट्टा गरी

अनुसार

रु.१०३१३८९।९७

मा

उपभोक्ताको

जनसहभार्गिा

भौ.नं. ७४०।०७७।३२ बाट रु.६०००००। भुक्तानी गरे कोमा

दे स्खएको व्र्होरा र्नम्न छन ।

66.1. २२ इन्च डार्ा र्मर्डर्म र्क्लास १२५ के स्ज को १० थान मेनहोल कभर प्रर्ि रु.२१९१८।६१ को
दरमा

मुल्र्

अर्भबृवद्ध

रु.२५२१६।१०

मुल्र्

कर

रु.२५२१।६१

अर्भबृवद्ध

कर

रकम

समेि

समेि

समाबेस

उपभोक्ता

भएकोले

१०

सर्मर्िलाई

थानको

भुक्तानी

लार्ग

भएको

दे स्खर्ो।उपभोक्ता सर्मर्िले उक्त मेनहोल खररद गदाि जम्मा रु.२०१३३।१० मात्र मुल्र् अर्भबृवद्ध कर
भुक्तानी गरे को आपुर्ििकिािको र्बल समावेश गरे कोले रु.५०८३। बढी मुल्र् अर्भबृवद्ध कर उपभोक्ता
सर्मर्िलाई भुक्तानी गरे को रु.

ँ ीगि िफि
प्रदे श सरकार हथिान्िरीि कार्िक्रम पुज

67.

५०८३

चौकोट सडक र्नमािणः धुर्लखेल न पा ११ मा श्रीखण्डपुर चौकोट कुप्स डाँडा सडक र्नमािण कार्िक्रम
अन्िगिि ग्राभेर्लङ्ग सडक िथा िे न र्नमािणाको लार्ग रु.९९९७५२५ को लागि अनुमान थवीकृि गरी

राविर् पर्त्रकामा सुचना प्रकाश गरी इ ववर्डङ्ग गरे कोमा दुइमात्र र्नमािण व्र्वसार्ीले आवेदन गरे कोमा २
मध्र् र्ु एस कन्थट्रकसन्सले ववथि गरे को कारणले बाँकी रहेको एकमात्र र्नमािण व्र्वसार्ी ववजर्

थट्रर्क्चर प्रा र्ल ले कबोल गरे को रु.९४६९८२९।४० मूअक िथा कस्न्टन्जेन्सी समेि को थवीकृि भइ
कार्ि गरे कोमा र्मर्ि २०७७।३।३१ मा रु.९४६९२०७।५८ को कार्ि सम्पन्न प्रर्िवेदन पेश भएको
पाइर्ो । सो सम्बन्धमा दे स्खएका व्र्होरा दे हार् बमोस्जम रहे का छन्

67.1. सम्झौिा बोस्जम कार्ि सम्पन्न गने समर्ावधी र्भत्र नै सवकएको कामको कार्ािलर्का प्राववर्धकबाट नाप
जाँच गरी सोही आधारमा कार्िसम्पान्न प्रर्िवेदन िर्ार प्रमास्णि गरी मात्र भुक्तानी ददनुपनेमा नापी
वकिाबमा उक्त सडक र्नमािणको नापजाँच गरे को र्मर्ि उल्लेख नगरी कार्ि सम्पन्न प्रर्िवेदनमा समेि
ढाँचाअनुरुपको वववरण नभरर काम िथा रकम मात्र प्रवविी गरे को पाइर्ो ।

67.2. उक्त र्नमािण व्र्वसार्ीलाइ गो.भौ.नं.५।२०७७।३।३१ बाट र्बमा वापि भुक्तानी भएको
रु.३००००।०० को कर र्बजक पेश नभएको रु.

३००००

67.3. उक्त र्नमािण व्र्वसार्ीसँग सम्झौिा गदाि वप एस आइटममा रु.३९०० मू अ कर समेि जोडी भुक्तानी
भएको मू अ कर रकम असुल गनुप
ि ने .

3900

67.4. उक्त र्नमािण व्र्वसार्ीलाइ भुक्तानी भएको ल्र्ाव टे िको ररपोटि सँलग्न भएिा पर्न सो को र्बल सं लग्न
नगरे को रु.

68.

३३९००

जाल्पादे वी थपर्लर्ा चोक सडक वपच गने कार्िको लार्ग रु.३५९९७९०।४१ को लागि अनुमान
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दफा

आ.व. २०७६।७७

भौ.नं., र्मर्ि र ब्र्होरा

िर्ार

गरी

छापगाउँ

ढल

रु.३५९९७९०।०० मा

िथा

बाटो

कस्न्टन्जेन्सी

र्नमािण

उपभोक्ता

रु.९००००।००

बेरुजू रकम

सर्मर्िसँग

र्मर्ि

२०७७।३।५

मा

बाहेक रु.२९१०००० नगरपार्लकाले

व्र्होने िथा ५९९७९०।४१ जनश्रमदान गने गरी सम्झौिा भइ र्मि २०७७।३।२० मा
रु.३५९९६०२।६० को कार्ि सम्पन्न पेश भएको पाइर्ो सो सम्बन्धमा दे स्खएका व्र्होराहरु
र्नम्नानुसार छन् ।

68.1. नगरपार्लकाले गो.भौ.नं ६।२०७७।३।३१ मा कार्िसम्पन्न प्रर्िवेदन मुल्र्ांकनमा कस्न्टन्जेन्सीवापि
रु.१०४८४३।९५ दे खाएकोमा भुक्तानी गदाि उपभोक्ता सर्मर्िलाइ रु.३००००००।०० बजेट खचि
लेखी ९००००।०० मात्र कस्न्टन्जेन्सी कटाइ बाँकी भुक्तानी भएकोमा कस्न्टन्जेन्सी रकम रु.१४८४३
समेि बढी हुनेगरी उपभोक्ता सर्मर्िलाइ भुक्तानी ददएकोले बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गरी प्रदे श
सं स्चि कोर्मा दस्खला गनुप
ि ने रु.

68.2. उक्त उपभोक्ता सर्मर्िलाइ ल्र्ावटे िको र्बल सं लग्न नगरी भुक्तानी भएको रु.२००००।०० को र्बल
पेश गनुप
ि ने रु.

१४८४३
२००००

68.3. वप एस आइटममा मू अ कर समावेश गनि नर्मल्नेमा ल्र्ावटे ि वापि रु.२००००।०० को मूअ कर
समेि जोडी भुक्तानी भएको रकम रु.२६००।०० उपभोक्ता सर्मिबाट असुल गनुप
ि ने रु.

69.

२६००

भेररर्सन आदे शः नगरपार्लकाले उपभोक्ता सर्मर्िलाइ लागि अनुमान, सम्झौिा िथा नाप जाँच समेि
नभएको कार्िसम्पन्न प्रर्िवेदनमा मात्र थप भएको काम र्स नं ६ को providing and laying sand seal
को १९७२ व मी को रु.१२१।५१ को दरले हुने रु.२५६५६१।०५ र र्स नं ७ को Providing
and applying thermoplastic road marking painting including brooming and cleaning etc १ job को
रु.१७५२०।०० गरी जम्मा रु.२७४०८१।०५ को भेररर्सन आदे श नभएको िथा नापी वकिाबमा
समेि नचढे को कामको भुक्तानी भएको रकम असुल गनुप
ि ने रु.

२७४०८१.5

नगरपार्लका चालु

70.

नाफामूलक सं थथालाई अनुदानः थथानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ वविरणमुखी
खचिलाई र्नर्न्त्रण गदै सं घ िथा प्रदे श सरकारबाट प्राप्त रकमलाई थथानीर् पूवािधार ववकास िथा
दीघिकालीन पुजी र्नमािण हुने कार्िमा खचि गनुप
ि दिछ । जसबाट नाफा कमाउने उद्देश्र्ले थथावपि
सं थथालाई अनुदान उपलब्ध गराउन र्मल्दै न । िर पार्लकाले ५८०-२०७७\०३\२९बाट चण्डेश्वरी

कृवर् सहकारी सं थथालाइ कम्प्र्ुटर खरीद गरी हथिान्िरण सं थथाको कार्ािलर् व्र्वथथापन खचिमा लार्ग
रु.२२०३५।अनुदान उपलब्ध गराएका छ ।

71.

भूक्तानीमा कर कट्टीः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा बार्सन्दा व्र्स्क्तले नेपालमा स्रोि भएको
ब्र्ाज, प्राकृर्िक स्रोि, भाडा, रोर्ल्टी, सेवा शुल्क, कर्मशन, र्बक्री बोनस, अवकास भुक्तानी र अन्र्
कुनै प्रर्िफल िथा अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गदाि कुल भुक्तानी रकमको पन्र प्रर्िशिका
दरले

कर

कट्टी

गनुप
ि नेव्र्वथथा

छ।

नगरपार्लकाले

२०७७।०३।२७, गो.भौ.नं.५६९ बाट जोस्खम भत्ता खचि

कोर्भड

१९

मा

खवटए

बापि

र्मर्ि

रु.१३९३२४ लेखेकोमा भत्ता भुक्तानी

गदाि १५% करकट्टी गरी भुक्तानी गनुप
ि नेमा १.५% मात्र करकट्टी गरी भुक्तानी गरे काले अपुग आर्कर
असुल गनुप
ि ने

रु.

१९५०५.६
सं घीर् सरकारबाट हथिान्िररि कार्िक्रम

72.

अनुदानको अनुगमनः साविजर्नक र्नकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनुदानको सही सदुपर्ोग भए नभएको
एकीन गनि अनुदान उपलब्ध गराउने र्नकार्ले समर् समर्मा अनुगमन गनुप
ि दिछ । िर नगरपार्लकाले
दे हार्अनुसार

शैस्क्षक

सेवा, सामान

खररदमा

रु.2280000/-

खचि

लेखेका

छन

।

िर

नगरपार्लकाबाट र्बिरण भएको अनुदानको सवह सदुपर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन िथा सोबाट
प्राप्त उपलव्धी मापन गरे को छै न । साथै अनुदान सम्बन्धमा थथानीर् अनुदान नीर्ि िर् गरे का
छै नन् । िसथि अनुगमनलाई प्रभावकारी वनाई सं घ, प्रदे श िथा थथानीर् िहबाट वविरण हुने अनुदानमा
दोहोरोपना नहुने गरी अनुदानग्राहीको जीबनथिरमा सुधार आएको र्वकन गरी रकमको पूणि सदुपर्ोग
गराउनेिफि ध्र्ान ददनुपदिछ ।
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दफा

आ.व. २०७६।७७

भौ.नं., र्मर्ि र ब्र्होरा

गो.भौ.-र्मर्ि

खचि स्शर्िक

बेरुजू रकम

वववरण

खचि रकम

अनुदान

प्राप्त

गने सं थथा
८४-२०७६।१२।०६ ववद्यालर्

स्शक्षण र्सकाई सामाग्री रू.१५००० का

२२८०००

सं स्जवनी

अनुदान,प्रर्ि ववद्याथी लागिका आधारमा

सं चालन

िथा

व्र्वथथापन

दरले

०

मा.वव.धुर्लखे ल-

स्शक्षण र्सकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८

व्र्वथथापन

को परीक्षा व्र्वथथापन अनुदान

सामाग्री-मसलन्द खचि रु.६००००, ल्र्ाब

१२४

ववद्याथी,

स्रोि

रु.१६००००,

कक्षा
शैस्क्षक

७

सामाग्री सहर्ोग रु.२०००००

73.

कार्िक्रम खचि दरः नगरपार्लकाले नेपाल सरकार अथिमन्त्रालर्को कार्िसञ्चालन र्नदे स्शका, २०७५मा
िोवकएभन्दा फरक नम्सको प्रर्ोग गरी नगरपार्लकाको गोष्ठी, िालीम, भ्रमण िथा अनुस्शक्षण कार्िक्रम
सं चालन गने खचिको मापदण्ड सम्बस्न्ध कार्िववर्ध नबनाई कार्िपार्लकाको र्नणिर्को आधारमा र्नम्न

मापदण्ड थवीकृि गरी कार्िक्रम खचि गने गरको पाईर्ो । नगरसभाबाट पारीि नगराई कार्िपार्लकाको
र्नणिर्को आधारमा खचि गने पररपाटीमा र्नर्न्त्रण हुनपु दिछ।
क्र.सं

कार्िक्रमको थिर

समुदार्\वडाथिर

.

वववरण

प्रर्ि

ददन\

नगरथिरीर्
प्रर्ि

व्र्स्क्त\प्रर्ि सेसन

कैवफर्ि

प्रर्ि ददन\ प्रर्ि
व्र्स्क्त\प्रर्ि सेसन

पाररश्रर्मक रकम प्रर्ि सेसन कर सवहि र र्ािार्ाि खचिको हकमा
वाथिववक

खचि

बमोस्जम र्ािार्ाि खचि उपलब्ध गराईने। राविर्थिरको िार्लम श्रोि
श्रोि व्र्स्क्त भत्ता िथा र्ािार्ाि

व्र्स्क्तका लार्ग प्रर्ि सेसन रु.४००० सम्म उपलब्ध गराउन सवकने

१

खचि

१५००।००

२५००।००

छ।

२

सहार्क स्रोि व्र्स्क्त भत्ता

१०००।००

२०००।००

िार्लममा मात्र सहार्क श्रोि व्र्स्क्त राख्न सवकने)

३

थटे शनरी (सहभागी)

१५०

२५०

मसलन्द बाहेक िार्लम ब्र्ाग सं थथाको र्नणिर् बमोस्जम ददने

४

अनुगमन भत्ता

१५००।००

१५००।००

कर सवहि

५

सहभागी खाजा खचि

१५०।००

३००

प्रर्ि सहभागी

६

सहभागी र्ािार्ाि खचि

४००।००

१०००।००

प्रर्ि सहभागी

७

कार्िक्रम सं र्ोजक भत्ता

१५००।००

२५००।००

कर सवहि

८

कार्िक्रम सं चालनका लार्ग मसलन्द

२५००।००

५०००।००

प्रर्ि कार्िक्रम एकमुि

९

प्रर्िवेदन खचि

१५००।००

१५००।००

प्रर्िवेदन कम्प्र्ुटरमा टाईप गरी बाईस्ण्डङ्ग गरे को हुनपु ने

पाररश्रर्मक रकम प्रर्ि सेसन कर सवहि (प्रर्ोगात्मक गरी गनुि पने

आवार्सर्

िार्लमको

खाना, बास

१०

खचि

०।००

२०००।००

प्रर्ि सहभागी (नगरथिरमा)

११

सहार्क कमिचारी भत्ता

१०००।००

१५००।००

कर सवहि

१२

कार्ािलर् सहर्ोगी भत्ता

१०००।००

१०००।००

कर सवहि

१०००।००

३०००।००

हल भाडा प्रर्ि ददन (जेनेरेटर सवहि)

२०००।००

२०००।००

ब्र्ानर, फोटो

१०००।००

२०००।००

उद्घाटन, समापन आदद एकमुि

२०००।००

२५००।००

प्रर्िव्र्स्क्त

१०००।००

१०००।००

प्रर्िव्र्स्क्त

कार्िक्रम व्र्वथथापन खचि (वववव
१३
१४

अन्िर स्जल्ला भ्रमण खचि
ववर्भन्न

सर्मर्ि

िथा

जनप्रर्िर्नर्धहरुको
१५

74.

बैठक भत्ता

फरक नम्सको प्रर्ोग गरी कार्िक्रमः नगरपार्लकाले र्नम्न कार्िक्रमहरुमा नेपाल सरकार अथिमन्त्रालर्ले
िोकेभन्दा फरक नम्सको प्रर्ोग गरी कार्िक्रम सं चालन गरी खचि लेखेको छ।
गो.भौ.-र्मर्ि
४-0७६।१०।१९

कार्िक्रम
३

बजे ट

ददने

िरकारी खेिी
४-0७६।१०।१९

१

खचि

बेमौसमी फलफूल

िथा

मूल्र् श्रृङ्खला ववकास

ददने

बजार

”

अथिमन्त्रालर् नम्स

िरकारी २६जना*३

दर(सहभार्गिा आवासीर् िार्लममा मात्र

ददन*रु५००=३९०००

भत्ता)

ददन पाईने

३० जना*रु७००=२१०००

अर्धकिम

व्र्वथथापन िार्लम
१५६-07७।३।२४

दाररम्बोट

सं घीर् सशिि चालु

६जना*२ ददन*रु.८००=९६००

र्नर्न्त्रण कार्िक्रम
१५५-07७।३।२४

नसने

रोग

िथा

३४जना*१ददन*६००=२०४००

मानर्सक थवाथ्र्
१५७-07७।३।२४

रु.२०० २ ददनसम्मको िार्लममा

(र्ािार्ाि खचि बापि)

जस्ण्डस

”

आर्ुवेद सेवा कार्िक्रम

४ जना*१*१४००=७०००

आवासीर् िार्लममा मात्र
सहभार्गिा भत्ता

”

”

७००

कक्षा सं चालन बापि
रु.२०० २ ददनसम्मको िार्लममा

रु.१२०००

(र्ािार्ाि खचि बापि)

प्रस्शक्षण बापि रु.११३००

कार्िपत्र

बापि

कार्िपत्र बुझाए पाउने
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अर्धकिम रु.२००

”

३०जना*२ददन*रु.२००।प्रर्िददन= अर्धकिम

”

कैवफर्ि

ववर्भन्न

अर्धकिम रु.२००
मात्र एउटै

कार्ािलर्का

कमिचारीले नपाउने

कार्ािलर्को नाम M धुर्लखेल नगपार्लका, नगर कार्िपार्लकाको कार्ािलर्, धुर्लखेल, काभ्रेपलाञ्चोक ।
दफा

भौ.नं., र्मर्ि र ब्र्होरा
१६०-७।३।२४

पोर्ण कार्िक्रम

”

प्रस्शक्षण बापि रु.६०००

बेरुजू रकम
कार्िपत्र

बापि

कार्िपत्र बुझाए पाउने

75.

आ.व. २०७६।७७
मात्र एउटै

कार्ािलर्का

कमिचारीले नपाउने

आमा सुरक्षा कार्िक्रमः मािृ िथा नवस्शशु कार्िक्रम अन्िगिि नगरपार्लकाले धुर्लखेल अथपिाललाई
गो.भौ.१३४।२०७७।०३।२१ बाट रु.४९७०२०० अनुदान खचि लेखेको छ।चैत्र दे स्ख आर्ाढ ४
पटक िोवकएको थवाथ्र् सं थथामा गभिविी मवहलाले थवाथ्र् जाँच गरे पर्छ पाउने र्ािार्ाि खचि बापि

१४७ जनाको रु.८०० का दरले हुन आउने जम्मा रु.११७६०० 4NC visiting काडि र्बनानै खचि
लेखेको पाईर्ो । र्सबाट उक्त मवहलाहरुले िोवकएको ४ पटकसम्म नै जाँच गरी उक्त रकम
बुझेकोमा पूणि ववश्वथि हुन सवकएन।

76.

थर्ार्नटरी प्र्ाड वविरणः सामुदावर्का ववद्यालर्का छात्राहरुलाई र्नशुल्क थर्ार्नटरी प्र्ाड वविरण गनि
र्मर्ि २०७७।०३।२४, गो.भौ.१५८ बाट ठे क्का प्रणालीबाट मेर्डगोल्ड ईन्टरनेशनल प्रा.र्ल.भक्तपुरलाई
छनौट गरी १२०७५ सं ख्र्ाको प्र्ाडको रु.९४१४८७ भूक्तानी गरे को छ।नगरपार्लकाले ठे क्का सूचना
आव्ह्वान गनुप
ि ूव ि लागि अनुमान गरे को दे स्खएन । नगरपार्लकाको थवाथ्र् शाखाबाट प्राप्त वववरण

अनुसार १२०७५ वटा प्र्ाड मध्र्े ६११५ वटा ववर्भन्न ववद्यालर्हरुलाई वविरण गरे को र बाँकी
५९६० वटा नगरपार्लकामा मौज्दाि रहे को जनाएको छ।
सामास्जक सुरक्षा

77.

सामास्जक सुरक्षाः सामास्जक सुरक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िववर्ध, २०७५ को १३ नाम दिाि र
नवीकरणबाट आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग कार्म हुन आएको लाभग्राहीको वववरण प्रत्र्ेक थथानीर्

िहले फागुन मसान्िर्भत्र ववभागले सञ्चालनमा ल्र्ाएको व्र्वथथापन सूचना प्रणाली (एम.आई.एसं ) मा
अर्नवार्ि रुपमा प्रवववि गनुप
ि नेछ । मृत्र्ु भएमा, बसाई सरी गएमा, एकल वा ववधवा मवहलाले वववाह
गरे मा, बालबार्लकाको हकमा पाच उमेर पूरा भएमा, नवीकरण नगरे मा, एक आार्थिक वर्िको कुनै पर्न

वकथिा रकम नबुझेमा वा बैङ्क माफिि वविरण भएकामा लगािार उक्त वर्िसम्म खािा र्नस्रक्रर् भएमा,
अर्ोग्र् व्र्स्क्तले भत्ता प्राप्त गरे को प्रमास्णि भएको अवथथामा लाभग्राहीको नाम सम्बस्न्धि थथानीर् िहले
मूल अर्भलेख कट्टा समर्मा नै गनुप
ि दिछ । नगरपार्लकाले र्स सम्बन्धमा ध्र्ान जरुरी दे स्खन्छ।

78.

KYC Update नगने, एक आर्थिक वर्िको िीन वकथिा मध्र्े एक वकथिापर्न भत्ता नबुझेका, ववर्भन्न

कारणले बढी र्नकासा एवं भत्ता प्राप्त गनि अर्ोग्र् भई आर्थिक वर्िको अन्त्र् सम्ममा लाभग्राहीको

नाममा बैंक खािामा बाँकी रहेको सामास्जक सुरक्षा रकम वडा नं.२, ६ र ११ को सेन्च ुरी कमर्सिर्ल
बैंक माफिि रु.११८९२०० र वडा नं.४, ७ र ८ को र्सर्भल बैंक माफिि रु.१७७८००० वफिाि प्राप्त
भई सं घीर् सं स्चिकोर्मा दास्खला भएको छ । िर बाँकी वडा नं.१, ५ िथा १२को NIC ASIA बैंक र
वडा नं.३, ९ िथा १० को दे व ववकास/कुमारी बैंक माफिि आर्थिक वर्िको अन्त्र् सम्ममा ववववध

कारणले लाभग्राहीको नाममा बैंक खािामा बाँकी रहे को सामास्जक सुरक्षा रकम सम्बस्न्धि बैंकबाट
वववरण माग गरी सं घीर् सं स्चिकोर्मा दास्खला गनुप
ि नेमा लेखापरीक्षण अवर्धसम्म पर्न नगरे को
पाईएकाले बाँकी रहेको वडाहरुको सम्बस्न्धि बैंक माफिि खािामा बाँकी रहेको सामास्जक सुरक्षा
रकमको वववरण माग गरी अर्भलम्ब सं घीर् सं स्चिकोर्मा दास्खला गनुि आवश्र्क दे स्खन्छ ।
सडकबोडि िफि

79.

जनसहभार्गिाको अं शः साविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सर्मर्ि
वा लाभग्राही समुदार्लाई र्नमािण कार्िको र्बल भुक्तानी ददँ दा लागि अनुमानमा रहेको मुल्र् अर्भबृवद्ध
कर, ओभरहेड कस्न्टन्जेन्सी रकम र जनसहभागीिाको अंश कट्टा गरे र मात्र भुक्तानी ददनु पने व्र्वथथा

छ । र्नमािण कार्ि गदाि उपभोक्ता सर्मर्ि माफिि गराउँ दा उपभोक्ता सर्मर्ि र पार्लकाले ब्र्होने अंश
उल्लेख गरी सम्झौिा भएको दे स्खन्छ । र्मर्ि२०७६-८-२०, गो.भौ ७ बाट हस्थपटल चोक केर्ु जाने
सडक ममििको कार्िको लार्ग नगरपार्लका र आकाश भैरव र्ुवा र्क्लब ववच रु.५८४६५७.६२ बराबर
लागि अनुमान, कस्न्टन्जेन्सी ५ प्रर्िशि र उपभोक्ता सर्मर्िको र्ोगदान रू.१३४६५७.६२(२३.०३%)
व्र्होने सम्झौिा भएको दे स्खन्छ।कार्िसम्पन्न प्रर्िवेदनबाट रु.५३८२५९.२९ बराबरको र्नमािण कार्ि
भएकोमा पेश्की भुक्तानी रु.१६५०००, उपभोक्ता सर्मर्िले ब्र्होनुप
ि ने रकम रु.१२३९६१(२३.०३%)
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कार्ािलर्को नाम M धुर्लखेल नगपार्लका, नगर कार्िपार्लकाको कार्ािलर्, धुर्लखेल, काभ्रेपलाञ्चोक ।
दफा

आ.व. २०७६।७७

भौ.नं., र्मर्ि र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

घटाई रु.२४९२९८.२९ भूक्तानी ददनुपनेमा रु.२७३२५९ भूक्तानी भएको दे स्खन्छ । र्नमािण कार्ि
सम्पन्न गदाि घटी मूल्र्ांकन भएको अवथथामा अनुपार्िक कट्टी गरी भुक्तानी ददनुपनेमा सो गरे को
नदे स्खएकाले उक्त रकम असूल हुनपु ने रु.

80.

२३९६०

उपभोक्ता सर्मर्िलाई बढी भूक्तानीः र्नम्न गो.भौ., र्मर्िबाट उपभोक्ता सर्मर्िलाई कार्िसम्पन्न र्बलभन्दा
बढी भूक्तानी भएकाले उक्त रकम असुल गरी सं घीर् सं स्चिकोर्मा दास्खला गनुप
ि ने रु.
गो.भौ.-र्मर्ि

कार्िसम्पन्न र्बल

पेश्की ददएको

पेश्की घटाई हुनप
ु ने भूक्तानी

भूक्तानी रकम

बढी भूक्तानी

२-०७६।६।१०

४३२२०३.२७

१४००००

२९२२०३.२७

२९५४५१

३२४८

३-०७६।६।१०

१०५१८५९.२१

३३३७९५

७१८०६४.२१

७२५५६१

७४९७

५-०७६।६।१४

६२०२१८.७४

१९५०००

४८५२१८.७४

४९०३१९

५१००

जम्मा

81.

१५४८५

15845

डोर हास्जरमा कर कट्टीः आर्कर ऐन २०५८ को दफा ८७(१) मा प्रत्र्ेक बार्सन्दा रोजगारदािाले

कुनै कमिचारी वा कामदारले प्राप्त गरे को आर्को गणना गदाि समावेश गररने नेपालमा स्रोि भएको कुनै

रकम भूक्तानी गदाि अनुसूची-१ बमोस्जमको दरले भूक्तानीमा कर कट्टी गनुप
ि ने व्र्वथथा उल्लेख छ।
िर र्स सम्बन्धमा नगरपार्लकाले ववर्भन्न कार्िक्रमहरुमा ज्र्ालादारी काम लगाई डोर हास्जरको
आधारमा पाररश्रर्मक भूक्तानी गदाि लाग्ने न्र्ूनिम १प्रर्िशि सामास्जक सुरक्षा कर कट्टी गरे को
नपाईएकाले र्नर्मानुसार ज्र्ालादारी पाररश्रर्मक भूक्तानीमा करकवट्ट गनुप
ि ने दे स्खन्छ।
कोरोना व्र्वथथापन िफि

82.

ववपद व्र्वथथपन कोर्मा गि वर्िको मौज्दाि रु.९,९४,८१७।५० भएकोमा र्स वर्िको अम्दानी
रु.५५,९०,१७३। गरी रु.६५,८४,९९०।५० मध्र्े रु.४०,९९,२४६।०० खचि मध्र्े ववपद्
व्र्वथथापन

(आगलागी

िथा

पवहरो)

वापि

रु.१७,६००।

िथा

कोरोना

व्र्वथथापन

वापि

रु.४०,८१,६४६। खचि भएको छ ।
क्र सं

स्शर्िक

रकम

१

राहि वविरण

1222646

२

र्क्वारे स्न्टन होस्ल्डङ्ग से न्टर र्नमािण व्र्वथथापन

1439516

३

जनशस्क्त पररचालन

120625

४

और्र्ध एवं थवाथ्र् उपकरण िथा सामग्री खररद

457097

५

अन्र् शीर्िकमा भएको खचि

841762

जम्मा

4081646

82.1. नगरपार्लकाले उपलब्ध गराएको वववरणमा कोर्भड 19 रोकथाम र्नर्न्त्रण र व्र्वथथापन कार्िको
लार्ग रु.3690948 दे खाएको छ भने श्रे थिा पररक्षण गदाि रु.4081646 खचि दे स्खन्छ । सो
सम्बन्धमा दे स्खएको व्र्होरा र्नम्नानुसार छ ।
82.1.1. कोरोना व्र्वथथापनको लार्ग नगरपार्लका पुस्ँ जगिबाट और्धी खररदको लार्ग रु.११९९९१। र चालु
बाट जोस्खम भत्ताबापि रु.३७८३२४।०० खचि भएको छ ।
82.1.2. नगरपार्लकाले १२ वडाहरु मध्र्े वडा नं १० र वडा नं ११ बाहेक अन्र् वडाहरुले खररद गरी
रु.१२२२६४६। राहि सामग्रीहरु सवहि राहि वविरण गरी ववल भरपाइ पेश गरे को श्रे थिाबाट
दे स्खन्छ ।

82.2. आर्कर र्नर्मावली २०५९को र्नर्म २३(४) मा थथार्ी लेखा नम्बर र्लइ व्र्वसार् गने करदािाले
आफ्नो नाम ठे गाना िथा थथार्ी लेखा नम्बर उल्लेख गरी र्सलर्सलेवार नम्बर सवहिको बीजक जारी
गनुि पनेछ भन्ने व्र्वथथा भएकोम वडा नं ५ ले पेश गरे को सम्पूणि वकराना थटोर र्बलमा प्र्ान नम्बर
हािले लेखेको, र्बल नम्बर उल्लेख नभएको िथा एउटा र्बलमा िेल १५१, नुन १५१, मथर्ौरा १५१

र दाल १०१ मात्र उललेख गरी केस्ज, बोरा वा प्र्ाकेट नखुलाएको र दर उल्लेख नगरी रकम मात्र
उल्लेख गरे को र्बल रकम रु.४३३७७। र अको र्बलमा चामल मात्र लेखी रकम रु.६८१७५। मात्र
लेखी पेश गरे कोमा रु.१०८५५२। खचि एवकन गनि नसवकएको रु.

83.

पेश्की बाँकीः आर्थिक कार्िववर्ध र्नर्मावली,2076 को र्नर्म 73(3) मा आर्थिक वर्िको अन्त्र्
सम्ममा पेश्की फर्छ्यौट गनुप
ि ने व्र्वथथा रहेकोमा दे हार् अनुसार फर्छ्यौट गनि म्र्ाद नाघेको

23

१०८५५२

कार्ािलर्को नाम M धुर्लखेल नगपार्लका, नगर कार्िपार्लकाको कार्ािलर्, धुर्लखेल, काभ्रेपलाञ्चोक ।
दफा

आ.व. २०७६।७७

भौ.नं., र्मर्ि र ब्र्होरा

रु.5601965 र म्र्ाद ननाघेको रु.1635000 गरी

बेरुजू रकम

जम्मा रु.7236965 बाँकी पेश्की

दे स्खएकोले र्नर्म अनुसार असुल फर्छ्यौट गनुप
ि ने रु.
र्स न

भौ.नं.र्मर्ि

पेश्की रकम

ववबरण

म्र्ाद नाघेको

151/076/7/28

र्बमा िथा नववकरण खचि हरर बहादुर भुजेल

300000

2.

27/076/8/18

आमा सुरक्षा कार्िक्रम रे णक
ु ा र्गरी

114000

3.

748/077/3/2

नगरथिरीर् भै परी र्ोजना हरर बहादुर भुजेल

4.

16/076/5/11

सवपङ्ग कम्पेर्क्स र्नमािण नव आदशि र्नमािण से वा

5.

551/076/12/7

धुर्लखे ल मनोरञ्जन पाकि ऐ के र्नमािण सेवा

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

194/077/3/29

थवाथ्र् सं थथा भवन र्नमािण न्र्ु डाइगन अर्बिट इस्न्जर्नर्ररङ्ग

729/077/2/30
766/077/3/4
766/077/3/4
1/076/4/1

366710
900000
100000
2035000
239929

नगरथिरीर् भै परी र्ोजना ने.वव.प्रा बनेपा

30326

वृक्षारोपण कार्िक्रम ने.वव.प्रा. बनेपा

50000

जम्मुगैरा नर्ाँ बथिी बाटो सुधार उ.स

141000

717/077/2/29

भट्टीडाँडा काभ्रेभञ्र्ाङ्ग सडक थिोरन्निी उ.स

297/076/9/17

खेलकुद प्रर्िर्ोर्गिा आर्ोजना अमृि खोजु

2880000
80000
जम्मा

84.

म्र्ाद ननाघेको

1.

5601965

1635000

अनुगमन – गि वर्िको प्रर्िवेदनमा आर्ोजना कार्ािन्वर्न, सोझै खररद, र्बल भरपाई, स्रे थिा पेस नभएको,
बैङ्क समार्ोजन, अर्ग्रम कर, बढी भुक्तानी, अधुरो र्नमािण, नभएको कामको भुक्तानी, कर वीजक, सवारी

साधन खररद, ठे क्का थवीकृर्ि र ओभरहेड लगार्िका व्र्होरा औ ंल्र्ाइएकोमा र्ो वर्ि पर्न सुधार गरे को
पाइएन । बेरुजू व्र्होरा पुनरावृस्त्त नहुने गरी कार्िसम्पादन गनुप
ि ने दे स्खन्छ ।

85.

सम्परीक्षणः थथानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बेरुजू फर्छ्यौट गने व्र्वथथा
गरे को छ । सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) बमोस्जम वेरुजू फर्छ्यौट गने, गराउने काम कििव्र् प्रमुख

प्रशासकीर् अर्धकृिको हुने व्र्वथथा गरे को छ । बेरुजुको वववरण अद्यावर्धक गरी र्नर्मानुसार बेरुजु
फर्छ्यौट गनुप
ि दिछ । कार्ािलर्ले गि वर्िसम्मको बेरुजू मध्र्े र्नम्नानुसार रु.5262712.68 फर्छ्यौट

गरी लेखापरीक्षण डोरमा सम्परीक्षणको लार्ग अनुरोध गरे कोमा रु.5262712.68 सम्परीक्षण भएको
छ ।
आर्थिक वर्ि

बेरुजु दफा

बेरुजु सं स्क्षप्त व्र्होरा

बेरुजु रकम

फर्छ्यौट गररएको आधार र व्र्होरा

074/075

३५

उ.स लाइ बढी भुक्तानी

११५८२२.68

नगरपार्लकाको

आन्िररक

राजथव

सं परीक्षण भएको रकम
११५८२२.68

खािामा दास्खला गरे को
074/075

४९

कृर्क

सहजकिाि

थवस्थिका

६८९०

असुल गरी बैँक दास्खला गरे को

६८९०

सापकोटालाइ र्बल वेगर भुक्तानी
074/075

२७

अर्भमुस्खकरण िार्लमको बढी भुक्तानी

२४०००

बैंक

दास्खला

गरे को

प्रमाण पेश

२४०००

भएको
पेश्की बाँकी कथिरी मा वव वािावरण र

5116000

सरसफाइ 100000
पेश्की बाँकी शार्लक िथा पाकि र्नमािण
उ.स 420000
पेश्की बाँकी र्सउडी खोला पुल र्नमािण
उ.स 140000
2074/075

56

पेश्की बाँकी जनआदशि र्नमािण सेवा

5116000

ववर्भन्न गो.भौ. बाट पेश्की फर्छ्यौट

सभाहल र्नमािण 1240000
पेश्की

बाँकी

खानेपानी

स्शखरकटे री

लुइटे ल

उपभोक्ता

सर्मर्ि

1116000
पेश्की

बाँकी

वपवप

र्नमािण

सेवा

दे ववथथान पाकि 2100000
जम्मा

86.

5262712.68

जम्मा

5262712.68

अनुगमन िथा सम्परीक्षण – थथानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट
गने व्र्वथथा रहेको छ । सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम कििव्र्
प्रमुख प्रशासकीर् अर्धकृिको हुने व्र्वथथा छ । पार्लकाबाट गि ववगि वर्िको बेरुजू फर्छ्यौटको िथा
अध्र्ावर्धक बेरुजूको स्थथर्ि र्नम्नानुसार दे स्खएको छ ।
गि वर्िसम्मको बाँकी

र्ो वर्ि सं परीक्षण गररएको

बेरुजू (A)

बेरुजू (B)

९०३२२

5263

र्ो वर्ि कार्म बेरुजू (C)

सं परीक्षणबाट कार्म
बेरुजू (D)

11531

0
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अध्र्ाववधक बाँकी बेरुजू
(E=A-B+C+D)
96590

5601965

कृपा मरहठ्ठा

पुरुर्ोत्तम महजिन

लेखापरीक्षण अर्धकारी

र्नदे शक
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