महालेखापरीक्षकको
वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
२०७८
मं गलसेन नगरपातलका

अछाम

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्
काठमाण्डौँ, नेपाल

Serving the Nation and the People

जनर्हिका लातग जवाफदे र्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने र्वश्वसनीर् सं स्था हुन प्रर्त्नशील रहने
।
(We strive to be a credible institution in promoting accountability, transparency and
integrity for the benefit of the people)

सरोकारवालालाई साविजतनक कोषको दक्षिापूण ि उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पानि स्विन्र एवम्
गुणस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने ।
(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the public
funds are efficiently used)

तनष्ठा
स्विन्रिा
व्र्वसार्र्किाf
पारदर्शििा
जवाफदे र्हिा

(Integrity)
(Independence)
(Professionalism)
(Transparency)
(Accountability)
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Office of the Auditor General
बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal
प्रादे र्शक लेखापरीक्षण महातनदे शनालर्

(लुम्बीनी, कणााँली र सूदरु पर्िम प्रदे श)
प.सं . २०७८।७९

तमतििः२०७८।५।४

च.नं ७४
श्री प्रमुखज्र्ू,
मं गलसेन नगरपातलका, अछाम ।
र्वषर्िः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।
नेपालको सं र्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ािपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न
गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन ले खपारीक्षण
ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोर्जम कारबाहीको लातग अनुरोध छ ।

...............................
( नारार्ण एम.सी. )
नार्ब महालेखापरीक्षक

बोधाथििः

सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,
तसं हदरवार, काठमाडौँ – प्रतिवेदन सं लग्न छ ।

Phone: 4258174, 4266034, A.G. Fax: 977-1-4268309,
Box:13328
Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np

Fax: 977-1-4262798,

Post

Website : www.oagnep.gov.np

"जनर्हिका लातग जवाफदे र्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िनमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षण सं स्था"

महालेखापरीक्षकको भनाइ
नेपालको सं र्वधानको धारा २४१ मा सं घ, प्रदे श र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर्को
लेखापरीक्षण

तनर्तमििा,

तमिव्र्र्ीिा,

कार्िदक्षिा,

प्रभावकारीिा

र

और्चत्र्को

आधारमा

महालेखापरीक्षकबाट हुने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा

महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक गाउँ पातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग
प्रतिवेदन जारी गनि सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को
आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ।
स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको सं र्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड,
र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदे र्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक
लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ ।
लेखापरीक्षणको प्रमुख उद्देश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरणको शुर्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुम
ि ा एवं कार्िक्रम
कार्ािन्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पर्त्तको सं रक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदे र्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था
मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको

छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लेषण

¥

गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सुधारका लातग सुझाव प्रस्िुि गरी सुशासन प्रबर्द्िनमा टे वा पु र्ाउनु लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।
आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु
तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरे र रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सुझावहरुको
कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र
प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पुग्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदे र्हिा र पारदर्शििा
प्रबर्द्िन हुने र्वश्वास तलइएको छ ।
लेखापरीक्षणबाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठे क्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्र्ून रहेको, पर्ािप्त आधार बेगर राजस्व छु ट ददएको, बक्र्ौिा असुलीमा प्रभावकारीिा नआएको,
बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पिाि बजेट िथा कार्िक्रम सं शोधन गरी अनुमोदन गने गरे को, वषािन्िमा
बढी खचि गरे को, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरे को, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरे को, बचि अनुदान र्फिाि नगरे को, र्विरणमूखी
खचिको बाहुल्र्िा रहेको जस्िा प्रवृर्त्त दे र्खएका छन् । त्र्सैगरी र्वकास तनमािणिफि र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरे को, साना िथा टु क्रे
आर्ोजनाको छनौट गरे को, जर्टल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजुटेको,
दीगो र्वकासका लक्ष्र् अनुरुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुम
ि ा नगरे को, दीघिकालीन र्वकासको खाका िजुम
ि ा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका
छन् ।
स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफि आवश्र्क अनुभवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्ुर्क्त िथा बढु वामा प्रदे श
लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सुधार हुन नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दुरुस्ि अतभलेख नरहेको,

सञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरण िर्ार गने नगरे को, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन
प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर्
िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्िर्वतध िजुम
ि ा हुन
बाँकी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औ ंल्र्ाएका व्र्होराहरु सुधार गरी गि र्वगिका बेरुजु उपर अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क
कारवाही भए गरे को समेि दे र्खएन ।
समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजुद र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपर्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको तथर्ो ।
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमुख सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् 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 धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।

(टं कमर्ण शमाि, दं गाल)
२०७8 भाद्र ४ गिे
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(लुम्बीनी, कणााँली र सूदरु पर्िम प्रदे श)
प.सं . २०७८।७९

तमतििः २०७८।५।४

च.नं ७५
श्री प्रमुखज्र्ू,
मं गलसेन नगरपातलका, अछाम ।

र्वषर्िः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।
कैर्फर्ि सर्हिको रार्
हामीले मं गलसेन नगरपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबत्तीर् र्ववरण र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् तबबरण
िथा लेखा र्टप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरे का छौं ।
हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर
बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरण र त्र्स सं ग
सम्बर्न्धि अन्र् तबबरणले स्थानीर् िहसं ग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून बमोर्जम सारभूि रुपमा सर्ह िथा र्थाथि अवस्था
र्चरण गदिछ ।
कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्तगने आधार
१. लेखापरीक्षणबाट रु ३ करोड ७३ लाख ६५ हजार बेरुजू दे र्खएको छ । सोमध्र्े असुलगनुप
ि ने रु. ५४ लाख
५१ हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुप
ि ने रु. १ करोड ९५ लाख ९५ हजार, तनर्तमि गनुप
ि ने रु. १ करोड २१
लाख ९९ हजार र म्र्ाद नाघेको पेश्की बाँकी रु १ लाख २० हजार रहेको छ ।
२. लेखापरीक्षणमा दे र्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७८।१।२३ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन
उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा सर्हिका प्रमाण कागजािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको
अर्न्िम प्रतिवेदन पाना उर्न्िस (२९) र्सै साथ सं लग्न छ ।
३. आम्दानी िथा खचिको स्रे स्िा नगदमा आधाररि ले खा प्रणाली अवलम्बन गरे कोले नगरपातलकाको पेश्की बाहेक
सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्कीन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छै न ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको सं र्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरे का
सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षण सगं सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ
। र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसं ग हामी स्विन्र छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचारसं र्हिा अनुसार हामीले

काम गरे का छौं ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरे का लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्तगने आधारका लातग पर्ािप्त
र उपर्ुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ ।
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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्

Office of the Auditor General
बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी
आतथिक कार्ितबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि
कानुन बमोर्जम सही र र्थाथि हुने गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्िका कारण र्वत्तीर्

ँ डा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागु गने र्जम्मेवारी
र्ववरण सारभूि रुपमा गलि आक
नगरपातलका व्र्वस्थापनमा रहे को छ । नगर कार्िपातलका, नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासर्कर् अतधकृि नगरपातलकाको
र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनुगमनका लातग र्जम्मेवार रहे का छन् ।
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी

ँ डा रर्हि रहेको होस् भतन
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारण सारभूि रुपमा गलि आक
उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । ले खापरीक्षणमा
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरे को हुन्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महाले खापरीक्षकको
कार्ािलर्ले अवलम्वन गरे का सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसं ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि
कानून बमोर्जम लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउन
सक्ने तनर्िििा भने हुदैन । र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिािले सामान्र्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि सक्ने
ँ डा
अवस्था दे र्खएका एउटै वा समग्रिामा हुने र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभूि रुपमा गलि आक
मातनएको छ ।

...............................
( नारार्ण एम.सी. )
नार्ब महालेखापरीक्षक
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मंगलसेन नगरपातलका
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
२०७६।७७

पररचर् – स्थानीर् नेित्ृ वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सुदृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्िकारीणी र न्र्ार्र्क
अभ्र्ासलाई सं स्थागि गनि स्थानीर् सरकारको सं चालन गने उद्देश्र्ले र्स नगरपातलकाको स्थापना भएको हो ।स्थानीर् सरकारले
सं चालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवधिन गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा,
उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शििा सुतनर्िि गरी नागररकलाई गुणस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि नगरपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स
नगरपातलका अन्िगिि १४ वडा, ७३ सभा सदस्र्, २२०.१४ वगि र्कलोतमटर क्षेरफल िथा ३७४९६ जनसं ख्र्ा रहेको छ ।
स्थानीर् सं र्चि कोषिः आतथिक वषि २०७६।७७ को
आर्िफि

तस.नं
१

स्थानीर् सर्ञ्चि कोष आर् व्र्र् र्हसाबको सं र्क्षप्त अवस्था तनम्न बमोर्जम रहे को छिः

र्ववरण

रकम

गि वषिको र्जम्मेवारी

तस.नं
रकम

र्ववरण

70048417=14

क) नगद
ख) बैँक

२

चालु खचि

२

ँ ीगि खचि
पूज
र्वर्त्तर्

195018998.9

व्र्वस्था

भ ुक्तानी

7462532=74

ख) ब्र्ाज भ ुक्तानी

ख) राजस्व बाँडफाँड

66067013=17

ग) अन्र् भ ुक्तानी

३

र्वर्त्तर् हस्िान्िरण संघ

४

लगानी
ऋण लगानी

361842575

क) र्वर्त्तर् समानीकरण अनुदान

113800000

शेर्र लगानी

ख) सशिि अनुदान

233042575

अन्र् लगानी

घ) र्वशेष अनुदान

५

15000000

प्रदे श सरकारबाट प्राप्त अनुदान

र्वषर्गि

तनकार्बाट

प्राप्त

६

धरौटी र्फिाि

7021000

७

जनश्रमदान र्फिाि

ख) सशिि अनुदान

1703000

८

कोष र्फिाि खचि

ग) समपुरक अनुदान

7400000

घ) र्वशेष अनुदान

7500000

क) र्वर्त्तर् समानीकरण अनुदान

23624000

रकम

क) ऋण भ ुक्तानी

85329545=9

11800000

रकम

401026039.0

क) आन्िररक राजस्व
ग) अन्र् आर्

४

१

३

70048417=14

राजस्व ( आन्िररक आर्)

व्र्र्िफि

495614=5

495614=5

6382493

6382493

42112583.7

42112583.7

22090200

२२०९०२००

मौज्दाि
क) बैँक मौज्दाि

५

अन्िर स्थानीर् िहबाट प्राप्त

६

अन्र्

१०

शसिि अनुदान र्फिाि

क) क्षेरीर् शहरी र्वकास र्ोजना

११

गि बषिको बढी अल्र्ा

ख) सडक बोडि नेपाल

१२

जनश्रमदान मौज्दाि

ग) पर्िटन बोडि नेपाल

१३

धरौट मौज्दाि

6604336=5

6604336=5

14

कोष खािाको मौज्दाि

16227825.2

16227825.2

जम्मा

689958091.0

689958091.0

९

घ) एन एन एस डब्लु ए

७

र्वतभन्न कोषिफिको आर्

८

जनसहभातगिा (नगद)

९

र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त

१०

धरौटी आर्

११

लगानीको साँवा र्फिाि

१२

अन्िर सरकारी हस्िान्िरण

१३

अन्र् र्वर्वध आर्
जम्मा

22610328

22610328

7099951=13

7099951=1

126423409

126423409

689958091.0

689958091.0

1

ख) नगद मौज्दाि

मंगलसेन नगरपातलका, अछाम
दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं


1.

आ.व. २०७६।७७
बेरुजू रकम

र्वत्तीर् र्ववरण र्वश्लेषण

र्वत्तीर् र्ववरण – स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा नगरपातलकाले प्रत्र्ेक वषिको
साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषिको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई आतथिक वषि कार्म गरी आर् र

व्र्र्को र्हसाव राख्नुपदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् अनुसार नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक
कार्ि प्रणलीको व्र्वस्थापन गनुप
ि दिछ । र्स सम्बन्धमा दे र्खएका व्र्होरा दे हार् बमोर्जम छन्


स्थानीर् िहले बैं क समार्ोजन र्हसाब खािा िर्ार गरे को छै न। स्थानीर् िहको असार मसान्िको
बैं क मौज्दाि र श्रे स्िाको मौज्दािमा रु २३९५९६८१.५ फरक दे र्खएको छ ।



स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे बमोर्जमको
आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचि शीषिक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुप
ि ने लेखाङ्कन गरे को
पाईएन ।
ऐनले िोकेबमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को

वास्िर्वक र्स्थति दे र्खने गरी ले खांकन गनुप
ि दिछ ।

2.

बजेट िथा कार्िक्रम िजुम
ि ा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्र्ीर्
बजेट िथा कार्िक्रम िजुम
ि ा सतमति गठन गरी आगामी वषिको नीति िथा कार्िक्रम, बजेट िथा कार्िक्रम,
कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण, र्वषर् क्षेरगि कार्िक्रम, र्ोजना िथा कार्िक्रममा दोहोरोपना हुन नददई आपसी
िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुप
ि ने ब्र्वस्था अनुसार सतमति गठन गरे को भएिा पतन आगामी
आतथिक वषिको नीति िथा कार्ि.क्रम, कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण, कार्िक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरे को
समेि नदे र्खएकाले बजेट िजुम
ि ा गदाि ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनुपदिछ ।

3.

बैक र्हसाब तमलान नगरे को – स्थानीर् िह सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महाले खा तनर्न्रक कार्ािलर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट

स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नुपने उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक रुपमा स्रे स्िा र बैक खािाको र्हसाब
तमलान र्वबरण िर्ार गनुप
ि नेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरे को दे हार्बमोर्जमको खािाको बैं क र्हसाब
तमलान िर्ार गरी पेश गरे को छ।
तस.नं
.

1
2
3
4
5

खािाको नाम

म.न.पा.ग-२.१

चालु खचि

खािा
ँ ीगि खचि
म.न.पा.ग-२.3 पूज
खािा
म.न.पा.ग-२.7 र्वर्वध खचि
खािा
म.न.पा.ग-4.1

सं र्चिकोष

खािा
म.न.पा.ग-5.1 र्वर्वध कोष
खािा

श्रे स्िा अनुसार

बैंक स्टे टमेण्ट अनुसार

२०७७।३।३१ को

२०७७।३।३१ को

बाँकी

बाँकी

27545122.70

29536107.27

2358254.46

22720060.39

1943220

1948810

12209206.58

12209206.58

13207261

13207261

2

फरक

१९९०९८४.५
२०३६१८०५.९
५५९०.०
०
०

मंगलसेन नगरपातलका, अछाम

आ.व. २०७६।७७

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं
6
7

म.न.पा.ग-7.2

प्रकोप

व्र्.कोष खािा
म.न.पा.ग-३ धरौटी खािा
जम्मा

4.

बेरुजू रकम

1116912

2718213

6604336.57

6604336.57

६४९८४३१३.३

८८९४३९९४.८

१६०१३०१.०
०
२३९५९६८१.५

आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले

आ आफ्नो कोषको प्रकृतिअनुसार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरर लागु गनुप
ि नेमा लागु गरे को
छै न। र्स सम्वन्धमा दे र्खएका व्र्होराहरु िपर्शल वमोर्जम रहेका छन ।


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



ु ी 14
नगरपातलकाले एक आतथिक वषिको अन्त्र् तभर भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनुसच
वमोर्जम ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरे को पाईएन ।



स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आतथिक वषिमा खचि हुन
नसकी बाँकी रहे को रकम आतथिक वषिको अन्िमा स्थानीर् िहको सं र्चि कोषमा ट्रन्सफर
गनुप
ि निमा आतथिक वषि समाप्त भए पिाि् पतन चालु खचि खिामा रु 27545122.70 , पुजीगि
खचि खािामा रु 2358254.46

र र्वर्वध खचि खािामा रु 1943220 समेि गरी रु

३१८४६५९७.१६ मौज्दाि रहेको पाईर्ो ।


नगरपातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै नगरपातलकाबाट र्स
वषि सं चातलि कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ािन्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षिक कार्िक्रम
अनुसारको प्रगति िर्ार गरे को पाईएन।



अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचि सं रचना
िर्ार गनुप
ि नेमा नगरपातलकाले सो बमोर्जम मध्र्कालीन खचिको सं रचना िर्ार गरे को पाईएन
।



नगरपातलकाले र्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरण िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी
वडा कार्ािलर् िथा र्वतभन्न सं घ सं स्थालाई र्विरण गरे को पाईर्ो



वडा कार्ािलर्मा रहेका र्जन्सी समान सर्हिको अतभलेख दे र्खने गरी नगरपातलकाको मूल र्जन्सी
खािा अध्र्ावतधक गरे को पाईएन ।



र्जन्सी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार र्वतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि
पनेमा गरे को पाईएन ।



मुल्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क मा ठे क्का सम्झौिा र कर भ ुक्तानीको
जानाकारी सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददई आतथिक वषिको अन्िमा मार ददइएको
िथा इ टीतडएस गरे को छै न ।



कार्ािलर्ले उद्देश्र् प्रातप्तमा आइपने सम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरर तनराकरणको प्रर्ास गरे को
छै न।



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



ु न्दा पन्र
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 13 वमोर्जम आतथिक वषि शुरु हुनभ
ददन अवागै नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अन्र्
महशुलको स्थानीर् न्र्ुनिम दररे ट िोक्नु पनेमा िोकेको पाईएन।

3

मंगलसेन नगरपातलका, अछाम
दफा

आ.व. २०७६।७७
भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं


ठे क्काहरुको र्वस्िृि र्ववरण दे र्खने गरर ठे क्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा अद्यावतधक राखेको
पाईएन।



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



साविजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनुसार र्स वषि कार्िसम्पन्न भएका
आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरण गनुप
ि नेमा गरे को पाईएन ।



सं स्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ नगरपातलकाबाट सं चालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमािण कार्ि
गनि सम्झौिा गठन गरे का उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनुसार मान्र्िा प्राप्त हुने गरी
दिाि गरे को पाइएन ।



सुशासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ अनुसार नागररक वडापरमा उल्लेर्खि
सेवाहरुको कार्ािन्वर्न र्स्थिी अनुगमन गनि अनुगमन सं र्न्र िर् गरे को पाईएन ।



तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोर्जम कार्ि र्ववरण वनाई लागु गरे को पाईएन ।



भ्रमण अतभलेख खािा नरहे को िथा अतधकांश भ्रमणको उद्देश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ािलर्कै
कामका लातग भएको हो भनी सुतनर्िि हुने र्वश्वसनीर् आधार नदे र्खएको ।



स्पष्ट प्रर्ोजन बेगर वडा अध्र्क्ष सर्हिका पदातधकारीको ७ ददनको भ्रमण आदे श स्वीकृि गरी
भ ुक्तानी गने गरे को ।



तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार
िलव भत्ता भ ुक्तानी गनुप
ि नेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरर खचि लेखेको पाईर्ो
।िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रेडसमेि र्र्कन हुन सकेन ।

िसथि नगरपातलकाले आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीलाई िोर्कए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् बनाइ
सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने िफि ध्र्ान ददनुपने दे र्खन्छ ।

5.

बरबुझारथ : मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथिक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा
थप स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम र्स नगरपातलका िथा नगरपातलकामा समार्हि भएका
सार्वकका नगर र्वकास सतमति िथा नगरपातलकाको नाममा रहे को पेश्की िथा बेरुजू अतभलेख समार्ोजन
भएको नगरपातलकामा कार्म गरी तनर्मानुसार पेश्की फर्छ्यौट िथा बेरुजू सम्परीक्षण कार्ि गनुप
ि नेमा
र्स नगरपातलकामा समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ािलर्को बेरुजू लगि िथा सम्परीक्षणको
अतभलेख नगरपातलकाले एर्कन गरी अध्र्ावतधक नगरे कोले नगरपातलकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न
गनुप
ि दिछ ।


6.

बजेट िथा कार्िक्रम

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

आगामी आतथिक वषिको राजश्व र व्र्र्को अनुमान कार्िनगरपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे
तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि गनुप
ि ने व्र्वस्था
छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमुखले

प्रमुख प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अर्ख्िर्ारी प्रदान गनुप
ि ने व्र्वस्था छ।र्स नगरपातलकमा
तमति २०७६।३।10 गिे रु 587398963 को बजेट सभा समक्ष पेश गरे कोमा तमति
२०७६।३।२५ मा पाररि भएको छ । र्सै गरी स्थानीर् िहका प्रमुखले २०७६।५।२ मा प्रमुख
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बेरुजू रकम

मंगलसेन नगरपातलका, अछाम
दफा

आ.व. २०७६।७७
भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं

बेरुजू रकम

प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अर्ख्िर्ारी प्रदान गरे को दे र्खन्छ । िोर्कएको समर्मा बजेट
खचिको अर्ख्िर्ारी प्रदान गनुप
ि दि छ।

7.

बजेट िथा कार्िक्रम िजुम
ि ा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्र्ीर्
बजेट िथा कार्िक्रम िजुम
ि ा सतमति गठन गरी आगामी वषिको नीति िथा कार्िक्रम, बजेट िथा कार्िक्रम,
कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण, र्वषर् क्षेरगि कार्िक्रम, र्ोजना िथा कार्िक्रममा दोहोरोपना हुन नददई आपसी
िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुप
ि ने ब्र्वस्था अनुसार सतमति गठन गरे को भएिा पतन आगामी
आतथिक वषिको नीति िथा कार्ि.क्रम, कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण, कार्िक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरे को
समेि नदे र्खएकाले बजेट िजुम
ि ा गदाि ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनुपदिछ.

8.

चौमातसक खचििः आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म

२३ बमोर्जम स्वीकृि भएको

कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरण वनाई पेश गनुप
ि ने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा
कर्िक्रम बमोर्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुप
ि ने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले
उपलव्ध गराएको र्ववरण अनुसार चौमातसक खचिको र्स्थति दे हार् बमोर्जम छ । वषािन्िमा हिारमा काम

गराउँदा कामको गुणस्िरमा असर पने दे र्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनुरुप आषाढमा खचि गने
पररपाटीमा तनर्न्रण गनुप
ि दिछ ।
चौमातसक खचि (रु. हजारमा)
क्र.स.

दोस्रो

िेश्रो

आषाढ

कुल खचि

प्रथम चौमातसक

चालु खचििफि

295392

77158

86947

131281

97801

पूर्ँ जगि

192969

34389

46543

112036

87202

जम्मा

४८८३६२

१११५४८

१३३४९०

२४३३१२

१८५००४

प्रतिशि

83.13

19.12

22.59

41.42

31.49

बजे
स ट उपर्शषिक

चौमातसक

चौमातसक

मर्हना

खचििफि

नगरपातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरणअनुसार िेश्रो चौमातसकमा २४ करोड ३३ लाख १२ हजार
अथािि ४१.४२ प्रतिशि खचि गरे को दे र्खएको छ । र्सरी नै आषाढ मर्हनामा मार रु १८ करोड ५०
लाख

अथािि३१.४९ प्रतिशि खचि दे र्खनुले आषाढमा आएर खचिको चाप बढे को दे र्खएकाले सन्िुतलि खचि

ब्र्वस्थापन भएको दे र्खएन । स्वीकृि कार्िक्रम अनुसार चौमातसक रुपमा सन्िुतलि खचि हुने गरी
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गररनुपदि छ ।

9.

क्षेरगि बजेट र खचिको र्स्थतििः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानुपातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि रुपमा
समानुपातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचि गनुप
ि ने

हुन्छ । र्स नगरपातलकाको

अन्िरसरकारी

अर्ख्िर्ारीबाहे क २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट र खचिको र्स्थति दे हार्अनुसार रहेको दे र्खन्छ ।
खचि प्रतिशि
जम्मा
क्र.स

क्षेर

बजेट

१

आतथिक र्वकास

29628600

२

पूवािधार र्वकास

३
५

खचि

बजेटको

िुलनामा
23736700.13

80.11

13175756.80

106655617.75

79.48

सामार्जक र्वकास

298911563.20

265012807.52

88.66

सं स्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र

4807000

3200400

66.58

सुशासन

5

मंगलसेन नगरपातलका, अछाम

आ.व. २०७६।७७

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं
६

कार्ािलर्

सं चालन

िथा

119876043

बेरुजू रकम
89757193.12

74.88

प्रशासतनक
जम्मा

587398963

488362718.52

83.13

उपरोक्त र्ववरण अनुसार सभाले र्वतनर्ोजन गरे को बजेट मध्र्े सबैभन्दा बढी प्रतिशि कार्ािलर् सं चालन
िथा प्रशासतनक कार्िमा खचि गरे को छ भने सं स्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र सुशासन मा सबैभन्दा घटी
खचि गरे को छ।

10.

खचि तबश्लेषणिः नगरपातलकाको र्सबषि कुल आर्न्िरक आर्बाट रु ७४६२५३२.७४ राजस्व बाँडफाँड र
अनुदानबाट रु ५८२७३६८६१.९ समेि रु ५९०१९९३९४.७ आम्दानी भएकोमा र्वतभन्न कोषहरुसमेि
चालु िफि रु ४०१०२६०३९.०३ र पूर्ँ जगि िफि रु १९५०१८९९८.९७ र तबर्त्तर् ब्र्बस्था िफि रु

०.०० समेि रु ५९६०४५०३८.० खचि भएको छ।खचि मध्र्े आन्िररक आर्को र्हस्सा १.२५ प्रतिशि
रहेको छ।नगरपातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६७.२ प्रतिशि
चालु र ३२.८ प्रतिशिमार पूर्ँ जगि तनमािणमा खचि भएको दे र्खन्छ।र्सबाट नगरपातलकाहरुले तबकास

तनमािण प्रर्ोजनमा न्र्ुन खचि गरे को प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बर्ढ खचि भएको दे र्खन्छ । प्रशासतनक खचि
तनर्न्रण गदै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािण प्रर्ोजनमा पररचालन
गररनुपदिछ ।

11.

ँ ीगि िफिका कार्िक्रमहरुमा खचि भइ
सशिि अनुदान र्फिाि गनुपि नेिः नगरपातलकाले शशिि चालु िथा पूज
बाँकी रकम आतथिक वषिको अन्िमा जुन तनकार्बाट प्राप्त भएको हो सोही तनकार्को सं र्चि कोषमा र्फिाि
गनुप
ि दिछ ।सं र्घर् सरकारबाट र्ो वषि शशिि चालु र पूजीगि

िफि तमति २०७७/३/३० र

तमति२०७७/६/३० मा र्फिाि गरे को रकम रु २७६१४६७३.० मा नपुग रु १०१२२२५.० सं र्घर्
सं र्चि कोषमा र्फिाि गनुप
ि ने रु

१०१२२२५.०

सं गठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन

12.

कानुन तनमािण : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीर् िहले आफ्नो
अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनुसार तनर्म, तनदे र्शका,
कार्िर्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था अनुसार १४ वटा ऐन, ९ वटा
तनर्मावली र २२ बटा कार्ितबतध स्वीकृि गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको छ ।

13.

वडा सर्चवको पदपूतिि : नगरपातलका अन्िगििका वडा कार्ािलर्बाट सं चातलि सेवा प्रवाहमा महत्वपुणि
भूतमका रहे का वडा सर्चवको दरबन्दी र पदपूतििको अवस्था दे हार् बमोर्जम छ । ररक्त रहेको वडा सर्चव
र्थार्शघ्र पदपूतिि गररनुपदिछ।
वडा सं ख्र्ा

१४

14.

वड सर्चवको दरबन्दी

१४

वडा सर्चवको पदपूतिि

८

ररक्त वडा सर्चव

६

र्ोजना छनौट र कार्ािन्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर्
िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त र्ोजना छनौट गरर प्राथातमकीकरण

गनुप
ि ने व्र्वस्था छ ।सभाबाट स्वीकृि बार्षिक नगर र्वकास र्ोजना २०७६÷७७ को अध्र्र्न गदाि
नगरपातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरे को अतधकांश र्ोजना न्र्ून बजेट भएका र लागि प्रभावी हुने

र्कतसमले सं चालन गरे को पाइएन । नगरपातलकाले र्स वषि सं चालन गरे का र्ोजना दे हार् अनुसार छन्
।

6

मंगलसेन नगरपातलका, अछाम

आ.व. २०७६।७७

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं
रु १ लाख
सम्म

बेरुजू रकम

रु १ लाख

रु २ लाखदे र्ख

रु ५लाख दे र्ख

रु १०

दे र्ख २

५ लाखसम्मका

१० लाखसम्मका

लाखभन्दा

लाखसम्म
३८

जम्मा

बढीको

४६

९५

३६

४३

२५७

उपरोक्त र्ववरण अनुसार नगरपातलकाले र्स वषि रु. १ लाखसम्मका जम्मा ३८ वटा र्ोजना सं चालन
गरे कोमा रु.२ लाख भन्दा मुतनका ४६ वटा र्ोजनाहरु रहे का छन् । त्र्सै ले साना र र्विरणमुखी

र्ोजनाहरु सं चालन गदाि कार्ािलर्को जनशर्क्त वषै भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टनु पने, सं चातलि
र्ोजनाबाट प्रतिफल भन्दा चालु प्रकृर्त्तका कार्िमा बढी खचि भई लागि प्रभावीि हुने िथा तनमािण कार्िको
गुणस्िरमा समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफि ध्र्ान ददनु पदिछ ।

15.

र्ोजना सं शोधनिः नगरपातलकाले नगर सभाबाट स्वीकृि कार्िक्रम र बजेटको पररतध तभर रही कार्ि
सम्पादन गनुप
ि दिछ । नगरसभाबाट स्वीकृि कार्िक्रमलाई कार्िपातलकाले स–साना टु क्रा गरी र्ोजना
सं शोधन गरे को छ ।र्ोजनामा छनौट गदाि र्विरणमूर्ख कार्िक्रम भन्दा उत्पादनमूलक र्ोजनाहरु छनौट
गनुप
ि दिछ कार्िपातलकाले नगरसभाले र्वतनर्ोजन गरे को कार्िक्रमलाई उत्पादनमूलक र्ोजना भन्दा स–साना
र्विरणमूर्ख र्ोजनाहरुमा सं शोधन गरी खचि गरे कोले र्स प्रवृर्त्तमा सुधार गनुप
ि दिछ ।
क्र सं .

16.

सार्वक र्ोजना

बजेट

सं शोधन

बजेट

१

आमबगड खा.पा. तनमािण

२०००००.०

खुवाखाँड खेिगैरा ग्रातमण

१०००००.०

२

भाड– कार्टिपा– ज्ञाने

५०००००.०

भाड– कार्टिपा

२०००००.०

र्चउरे तन खानेपानी ममिि

गौडी–

सडक
ममिि

खानेपानी

ज्ञानेगौडी खानेपानी ममिि

१५००००.०

र्चउरे नी खानेपानी ममिि

१५००००.०

अबण्डा बजेटिः नगरपातलकाले आगातम आतथिक वषिको लातग कार्िक्रम र बजेटको बाँडफाँड गरी समर्मानै
र्वतनर्ोजन पाररि गरी खचि गनुप
ि दिछ ।गि र्वगि वषिको कार्ि सम्पन्न हुन बाँर्क र्ोजना िथा आगामी
वषि सम्पादन गररने कार्िक्रमको लातग बजेट बाँडफाँड गनुप
ि दिछ । कार्िक्रम निोर्क बजेट अबण्डा राख्नु
हुदैन ।नगरपातलकाले र्ो वषि भैपरर आउने पूर्जगि िफि रु ८९६४०००.० बजेट प्रस्िाव गरे को
छ।अबन्डा राखेको रकमलाई कार्िपातलकाको तमति २०७६।११।१७ को तनणिर्ले र्वतभन्न र्ोजनामा
रकम बाँडफाँड गरी खचि गरे को छ। पूर्जगि िफि कार्िक्रम निोर्क अबण्डा राख्ने कार्िमा सुधार हुनपु दिछ।

17.

ममिि खचििः साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ९६(१) मा मालसामान ममिि गनुप
ि ने भएमा
सोको लागि अनुमान स्वीकृि गराउनु पने र तनर्म ९६(३) मा पाँच हजार मातथका पाटिपूजाि फनुि पने

भएमा सोको र्जन्सी दार्खला गनुप
ि ने व्र्वस्था रहेको छ।कार्ािलर्ले गाडी, मोटरसाईकल िथा डोजरको

ममििमा १८ लाख खचि गरे कोमा, ममिि कार्िको लागि अनुमान िर्ार गरी स्वीकृि गरे को छै न भने
ु ािको र्जन्सी दार्खला गरे को छै न।तनर्मावलीको व्र्वस्था अनुसार लागि अनुमान िर्ार
फेरीएको पाटिपज

ु ािको र्जन्सी दार्खलासमेि नगरे कोले, खचिको वास्िर्वकिा र्र्कन गनि
नभएको िथा फेरीएका पाटिपज
सर्कएन।


18.

कानून तनमािण एवं कार्ािन्वर्न

न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे र्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर

िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरे को छ । सतमतिमा परे को उजुरीमध्र्े मेलतमलाप प्रकृतिका
आधारमा र्ववाद

दिाि भएको ३ मर्हनातभर टु ङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा

7

मंगलसेन नगरपातलका, अछाम
दफा

आ.व. २०७६।७७
भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं

बेरुजू रकम

प्राप्त र्ववरण अनुसार गिबषि फर्छ्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी टु ङ्गो लगाउन ४ बाकी रहे को , र्ो बषि
कुल ५ र्ववाद दिाि भएकोमा ३ वटा फर्छ्यौट भएको छ भने कुल ६ वटा फर्छ्यौट

19.

बाँकी रहेको छ।

आन्िररक लेखापरीक्षण: प्रत्र्ेक स्थानीर् िहले आफ्नो आन्िररक कारोवार, आन्िररक जाच एवं आतथिक
कार्ि प्रणाली प्रभावकारी र व्र्वर्स्थि गराउन आर्न्िररक लेखापरीक्षण शाखा गठन गनुप
ि ने व्र्बस्था
भएपतन, नगरपातलकाले आन्िररक लेखापरीक्षण शाखा गठन भएको छै न।आन्िररक लेखापरीक्षण शाखा
गठनको अभावमा आतथिक कारोवार अव्र्वर्स्थि भई र्वत्तीर् जोर्खम वढ्ने सं भावना रहन्छ।िसथि र्स
नगरपातलकाले आन्िररक ले खापरीक्षण शाखा गठन गरी आतथिक कारोवारको र्थाथििा एवं र्वत्तीर् जोर्खम
न्र्ूनीकरण गने िफि ध्र्ान ददनु पदिछ ।

19.1.

स्थानीर् िह सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले आतथिक कारोबारको तनर्तमििा,
तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्र्ेक चौमातसक समाप्त भएको एक मर्हना तभर
आन्िररक ले खापरीक्षण गराउनु पने उल्लेख छ । िर नगरपातलकाले र्स वषिको अन्िरसरकारी अर्ख्िर्ारी
बाहेकको आतथिक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षण गराएको छै न।


20.

पदातधकारी सुर्वधा

स्थानीर् िहका पदातधकारी सुर्वधा : नेपालको सं र्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा नगरसभाका
सदस्र्ले पाउने सुर्वधाका सम्बन्धमा प्रदे श कानूनबमोर्जम हुने ब्र्वस्था अनुसार सुदरु पर्िम प्रदे श सं सदले

स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सुर्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरे को छ । उक्त
ऐनमा भएको ब्र्वस्था अनुसार नगरपातलकाबाट र्ो आ.व मा पदातधकारीहरुलाई सेवा सुर्वधा बापि कुल
१२३२१००.० भ ुक्तानी गरे को छ।

20.1. पदातधकारी बैठक भत्तािः नगरपातलकाले बैठक भत्ता खचि लेख्न नपाउने समर्मा बजेट प्रस्िाव गदाि प्रत्र्ेक

वडाको लातग रु २३४०००.०को दरले रु ३२७६०००.० र्वतनर्ोजन गरी रु ३१८७०००.० खचि
गरे को छ । बैठक भत्ता स्वरुप तमति २०७६ श्रावण भाद्र र

आर्श्वन ३ मर्हनाको १४ वडाको बैठक

खचि रु २५२०००.० र २०७६ कार्त्तक दे र्ख २०७७ असार सम्म ९ मर्हनाको प्रति मर्हना २ बैठक
को मार खचि ले ख्न ु पनेमा प्रति मर्हना ३ बैठक को खचि ले खेकोले प्रति मर्हना १ बैठकको १४ वडा
को मा बैठक भत्ता बढी खचि लेखेको रु ७५६०००.० गरी जम्मा रु १००८०००.० ऐनले िोके भन्दा
बढी खचि लेखेको अतनर्तमि

21.

खचि रु

१००८०००.०

स्वकीर् सर्चव र सल्लाहकार – सुदरु पर्िम प्रदे श स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सुर्वधा
सम्वन्धी ऐन, २०७५ (पर्हलो सं शोधन समेि) मा र्स प्रदे शमा स्थानीर् िहका प्रमुख िथा उप प्रमुखले

स्वकीर् सर्चव/सल्लाहकार राख्न पाउने व्र्वस्था गरे को छै न ् । त्र्सै गरी स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन,
२०७४ को दफा ८३(८) मा िोकीएको भन्दा फरक पदमा कमिचारी पदपूिी गनिनहुने उल्लेख

छ।कार्ािलर्ले नगरपातलकाको कानुनी सल्लाहकार भतन अतधकृिस्िरको िलब भत्ता भ ुक्तानी हुने गरी
तनर्ुक्त गरी मातसक रु ३५९९०.० का दरले रु.४६७८७०.० भ ुक्तानी गरे को रु

४६७८७०.०


22.

कर दस्िुर एवं आन्िररक आर्

आर्को अनुमानिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनुमान िथा बजेट
सीमा तनधािरण सतमतिले नगरपातलकामा प्राप्त हुने आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गनि सक्ने ब्र्वस्था
छ । नगरपातलकाले पेश गरे को आर्/व्र्र्को अनुमानमा आन्िररक आर्िफि मालपोि, कर, सेवा शुल्क,
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दस्िुर वापि अनुमातनि रु पेश नभएकोले, प्रक्षेर्पि आर्को िुलनामा कति घर्ट वा बढी आर् भर्ो भन्न
सर्कएन।

आतथिक

वषि

२०७६।७७

मा

नगरपातलकाले

रु

आम्दानी

7462532.74

गरे को

छ।आम्दानीका र्वतभन्न स्रोिको समेि पर्हचान गरी आर्को अनुमान र्थािथपरक बनाई आर् आजिन बृर्र्द्
गनेिफि र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क दे र्खएको छ ।
22.1. आन्िररक आर्िः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनुमान िथा वजेट

सीमा तनधािरण सतमतिले नगरपातलकामा प्राप्त हुने आन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गनि सक्ने व्र्वस्था
छ ।नगरपातलकाले आतथिक वषि २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनुदानबाट गरे को खचिका िुलनामा आन्िररक
आर्को र्स्थति दे हार् बमोर्जम छ।
केर्न्द्रर् अनुदानबाट खचि

आन्िररक आर्

आन्िररक आर् प्रतिशि

५९६०४५०३८.०

7462532.74

1.२

उपरोक्त र्ववरण अनुसार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनुदानबाट भएको खचिको िुलनामा आन्िररक
आर्को र्हस्सा १.२ प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सै ले नगरपातलकाको आन्िररक आर् सं कलनको
दार्रालाई फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बृर्र्द् गनेिफि ध्र्ान ददनुपने दे र्खन्छ ।

23.

घर्ट आर्िः नगरपातलकाले र्ो वषि एर्ककृि सम्पर्त्त करमा रु ११९७६५६.० र घर बहाल करमा रु
६४५१८५.० आर् गरे को छ । प्रत्र्ेक वषि आर्को श्रोिमा पुनरावलोकन गरी आर् वृर्र्द् गने गरी
नगरपातलकाले एर्ककृि सम्पर्त्त कर र घर बहालमा आतथिक वषि २०७५/०७६ मा क्रमशिः रु

१४९२५५८.० र रु ७२२२२९.० आर् गरे कोमा र्ो वषि दुवै र्शषिकमा घटी आर् गरे को छ। वृर्र्द्
गने गरी नगरपातलकाले आर् क्षेरमा पुनरावलोकन गरी आर् वृर्र्द् गनुप
ि दिछ ।

24.

कर िथा शुल्क असुली – स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा

एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी शुल्क उठाउने
व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषिकमा आर् अनुमान र असुली र्स्थति तनम्नानुसार रहेको दे र्खन्छ ।
आर् शीषिक

अनुमान

असुली

असुली
प्रतिशि

एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर
घरजग्गा वहाल कर
व्र्वसार् कर

4000000

१८४२८४१.०

४६.०७

920000

849447.3

92.3

1100000

897724.09

81.6

०

०

०

वहाल र्वरौटी शुल्क
अन्र् कर

०

०

०

नगरपातलका तभर रहे का करदािाहरुको अतभलेख व्र्वर्स्थि नरहेको एवं बुझाउन ल्र्ाएको अवस्थामा
मार कर एवं शुल्क बुझ्ने पररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि असुली र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था दे र्खएन ।िसथि
आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउनु पदिछ ।

25.

रतसद तनर्न्रण खािािः नगरपातलकाले आन्िररक आर् िफि प्रर्ोग नगरी रतसद तनर्न्रण खािा व्र्वर्स्थि
गरर राखेको छै न । गि वषिको र्जम्मेवारी रतसद थान, र्ो वषि छपाई गरे को,र्स वषिको खचि र बाँकी
रतसद थानको र्ववरण स्पष्ट दे र्खने गरी रतसद तनर्न्रण खािा राख्नु पदिछ । र्ो वषि प्रर्ोग भएका सबै
रतसद र्फिाि गरी आम्दानी एर्कन गनुप
ि ने दे र्खन्छ ।आम्दानी िफि गोश्वारा भौचर खडा गरी बैं क दार्खला
र्ववरण समेि अद्यावतधक गरी राख्नु पनेमा बैं क दार्खला र्ववरण िर्ार गरे को छै न ।
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डोजर ममिििः साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ९६(१) मा मालसामान ममिि गनुप
ि ने भएमा
सोको लागि अनुमान स्वीकृि गराउनु पने र तनर्म ९६(३) मा पाँच हजार मातथका पाटिपूजाि फनुि पने

भएमा सोको र्जन्सी दार्खला गनुप
ि ने व्र्वस्था रहेको छ।नगरपातलकाले र्ो वषि ड्रोजर भाडामा लगाए
बापि रु ४२३३२००.० आर् गरे कोमा रु २८१६९११.० मार नगरपातलकाले आर्मा जनाएको छ
।बाँर्क रु १४१६२८९.० भाडामा तलनेले नै ड्रोजर ममिि गरे को तबल राखेको छ ।नगरपातलकाको

ड्रोजर नगरपातलकाले नै साविजतनक खररद तनर्मावतल बमोर्जम नै ममिि गनुप
ि नेमा के सामान तबग्रेको सो
को प्रार्वतधक मुल्र्ाङकन बेगर भाडामा तलने व्र्र्क्तले नै सोझै ममिि गराएको भतन ममिि खचि आर्बाट
कट्टा गरे को अतनर्तमि खचि रु

उपभोक्ता सतमतिमाफिि तनमािण

27.

र्ोजना हस्िान्िरणिः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१३) मा उपभोक्ता वा लाभग्राही
समुदार् माफिि तनमािण सम्पन्न र्ोजना तनमािण सम्पन्न भएपिात्त आर्ोजनाको स्वातमत्व सोही सतमिीलाई
हस्िान्िरण गनुि पने व्र्वस्था रहेको, कार्ािलर्ले सो बमोर्जम र्ोजना हस्िान्िरण गरे को पाईएन । र्ोजना
हस्िान्िरण नहुँदा सोको रे खदे ख, ममििको र्जम्मेवारी समेि कार्ािलर्लमा रही थप व्र्र्भार थर्पन जाने
दे र्खन्छ ।

28.

तनमािण कार्िको गुणस्िरिः साविजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म १११(१ङ) अनुसार साविजतनक तनकार्ले
खररद सम्झौिा कार्ािन्वर्न गदाि गुणस्िर पक्षको तनररक्षण र परीक्षण गनुप
ि दिछ । कार्ािलर्ले उपभोक्ता
सतमति माफिि् तनमािण/कार्ािन्वर्न गराइएका र्ोजनाको ददगोपनाका लातग सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमति
माफिि गुणस्िर परीक्षणको आवश्र्क व्र्वस्था गनुप
ि दिछ ।कार्ािलर्ले तनमािण कार्िको गुणस्िर सुतनर्िििा
गनि र्वतभन्न तनमािण सामग्रीको प्रर्ोगशाला परीक्षण गने/गराउने, ढु ङ्गा र तसमेन्टको गाह्रो लगाउने िथा
ढलानको कार्िको गुणस्िरका लातग प्रर्ोग हुने ग्र्ार्वर्न िार, तसमेण्ट, मोटािर िथा कंर्क्रट क्र्ूब टे ष्ट जस्िा

कार्ि गराएको पाइएन।र्सले गदाि तनमािण कार्िमा आवश्र्क गुणस्िर कार्म भएको सम्बन्धमा आश्वस्ि
हुन सक्ने अवस्था छै न।अििः तनर्मावली िथा सम्झौिामा उल्लेख भए अनुसार तनमािण कार्िको गुणस्िर
सुतनर्िि गनि गुणस्िर पररक्षणलाइि अतनवार्ि गनुि पदिछ ।

29.

बीमा गराउनुपनेिः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२(१) मा दश लाख रुपैँ र्ाभन्दा
बढीको तनमािण कार्िमा तनमािण व्र्वसार्ीले िोर्कएको कुराको तबमा गराउनुपने व्र्वस्था रहेको छ ।

कार्ािलर्द्वारा सं चातलि दश लाख मातथका अतधकाँश तनमािण कार्िको सम्झौिामा तबमाको व्र्वस्था गरे को
छै न भने सम्झौिामा तबमाको व्र्वस्था भएिापतन तनमािण व्र्वसार्ीले तबमा गरे को प्रमाण पेश भएका
छै नन्। तनमािण कार्िमा हुनसक्ने सम्भाव्र् दुघट
ि नाबाट हुन सक्ने क्षति न्र्ूनीकरणका लागतथ अतनवार्ि
रुपमा सं रचनाको र्वमा गरे र तनर्मावलीको व्र्वस्था पालना गररनुपदिछ ।

30.

उपभोक्ता सतमतििः

साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ घ मा उपभोक्ता सतमति

(३)

माफिि गरे को कार्िको तनमािण सम्झौिामा सम्पन्न तनमािण कार्िको सञ्चालन र ममिि सं भार उपभोक्ता
सतमति वा लाभग्राही समुदार्ले गनुप
ि ने व्र्वस्था समावेश गनुप
ि ने प्रावधान रहेकोमा

उपभोक्ता सतमतिसँग गरे को अतधकांश सम्झौिामा उक्त व्र्होरा समावेश गरे को दे र्खएन

नगरपातलकाले
।साथै तनर्म

९७ मा उपभोक्ता सतमतिले प्रत्र्ेक र्कस्िामा गरे को काम िथा खचिको सूचना साविजतनक स्थानमा

(७)

टाँस गनुप
ि ने र काम कारबाहीको सम्बन्धमा साविजतनकले खापरीक्षण गनुप
ि ने व्र्वस्था रहेकोमा उक्त
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व्र्वस्था अनुसार अतधकांश र्ोजनाहरुमा साविजतनक ले खापरीक्षण गरे को दे र्खएन उपभोक्ता सतमतिले गरे को
कार्िको पारदर्शििा वृर्र्द् गने उक्त प्रावधानको पूणि
ि िः पालना गनुप
ि ने दे र्खएको छ ।

सशिि कार्िक्रम
सशिि पूर्ँ जगििफि

31.

भैं तस सुत्केरी भत्तािः ८३९/२०७७–३–२५ नगरपातलकाले भैं सीपालक कृषकहरुलाई भैं सीको पोषणको लातग सुत्केरी

भत्ता र्विरण कार्िको लातग रु ३०००००.० बजेट र्वतनर्ोजन गरी रु ६८८०००.० खचि गरे को छ । वडा नं १–

१४ सबै वडामा ३४४ जना कृषकलाई रु २०००.० को दरले सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराएको छ

।एउटै भैं सी पटक पटक र्वर्क्र हुन सक्ने अवस्था,एउटै भैं सीको लातग पटक पटक भत्ता भ ुक्तानी हुन
सक्ने अवस्था रहन्छ । नगरपातलकाले र्विरणमुर्ख कार्िक्रम भन्दा उत्पादनमूलक र्ोजना/कार्िक्रममा
खचि गनुप
ि नेमा र्विरणमुर्ख कार्िक्रममा खचि गरे को छ ।

32.

सेनट
े री प्र्ाड खररदिः ५६/२०७६/१०/२८ नगरपातलकाले सेनेटरी प्र्ाड खररद कार्ि अन्िगिि रु

२०४६९१८.० खचि गरे को छ । साविजतनक खररद तनर्मावतल २०६४ को तनर्म ३१ मा २० लाख
रुपैर्ा भन्दा बढी लागि अनुमानको मालसामान खररद कार्ि बोलपरको माध्र्मबाट गनुप
ि ने व्र्वस्था
गरे को छ । नगरपातलका कार्िपातलकाको तमति २०७६–९–२३ गिेको तनणिर्ले १४ वटै वडाका
र्वद्यालर्का छारालाई सेनेटरी प्र्ाड खररद गने कार्ि सम्बर्न्धि र्वद्यालर्लाई नै र्जम्मा ददने तनणिर् गरे को

आधारमा नगरपातलकाले र्वद्याथी सं ख्र्ाको आधारमा हुने रकम र्वद्यालर्को खािाम जम्मा गररददएको छ
।नगरपातलकाले साविजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावतल

बमोर्जम गुणस्िररर् सामान समर्मा नै खररद

गरी र्वद्यालर्हरुमा सेनेटरी प्र्ाड उपलब्ध गराउनुपनेमा आफ्नो दार्र्त्वबाट पर्न्छएको अवस्था छ
।र्वद्यालर्हरुलाई नै खररद गनि दददा

खररद कार्ि तमिव्र्र्ी नहुने,गुणस्िररर् सामान प्राप्त नहुने िथा

समर्मा प्राप्त नहुने अवस्था रहन्छ ।नगरपातलकाले साविजतनक खररद तनर्मावतल बमोर्जम खररद कार्ि
नगरे को अतनर्तमि खचि रु

33.

२०४६९१८.०

पाठ्यपुस्िक र्विरणिः कार्िक्रम तनदे र्शका बमोर्जम तनिःशुल्क पाठ्यपुस्िक र्विरण कार्िक्रममा र्ो वषि रु
३१४२९६६.० खचि भएको छ । तनदे र्शका बमोर्जम पर्हलो र्कस्िा रकम तनकासा गदाि प्रत्र्ेक
र्वद्यालर्को र्वद्याथी सं ख्र्ाको ७५ प्रतिशि मार तनकासा ददनुपदिछ ।दोस्रो र्कस्िा अथािि २५ प्रतिशि
रकम तनकासा गदाि पाठ्यपुस्िक नपुग र्वद्याथी सं ख्र्ा,पाठ्यपुस्िक खररद गरे को जनक र्शक्षा सामाग्री
केन्द्रको तबल र र्वद्याथी

भनािको आधारमा तनकासा ददनुपदि छ । नगरपातलकाले तनदे र्शका बमोर्जम

तनकासा नगरी र्वद्यालर्को पुरै र्वद्याथी सं ख्र्ालाई एकैचोटी

तनकासा गरे को छ । तनदे र्शका बमोर्जम

र्वद्याथी सं ख्र्ाको आधारमा र्कस्िा कार्म गरी रकम तनकासा गनुप
ि दिछ ।

34.

अनुगमन प्रतिवेदनिः १८१–१८२/२०७७/३/२४ नगरपातलकाले र्वतभन्न ७ र्वद्यालर्को लातग आतथिक वषिको
अन्िमा रु २९०००००.० र्शक्षण तसकाई ICT को प्रर्ोग, मा.र्व. पुस्िकालर्, कार्िसम्पादनम आधाररि

अनुदान,तसकाई सुदृढीकरणका लातग प्रोत्साहन अनुदान वापि रकम तनकासा गरे को छ । आतथिक वषिको
अन्िमा तनकासा गरे को कारण सम्बर्न्धि र्वद्यालर्मा िोर्कएका कार्िक्रम सं चालन भए नभएको सो को
अनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त गरे को छै न । आतथिक वषि तभर िोर्कएको समर्मा तनकासा गरी कार्ि सं चालनको
अनुगमन गरी कार्ि सम्पादनको सुतनर्िििा गनुप
ि नेमा सो गरे को अनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त गनुप
ि ने रु

11

२९०००००.०

मंगलसेन नगरपातलका, अछाम

आ.व. २०७६।७७

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं

35.

बेरुजू रकम

भपािई नभएकोिः नगरपातलकाले र्वतभन्न सडक ममिि समूहको खािामा र्वतभन्न मर्हनाको श्रतमकको ज्र्ाला
रु ३०१५५६०.० भ ुक्तानी गरे को छ ।श्रतमकको कामको तबल साथ श्रतमकले ज्र्ाला बुझेको भपािई

राख्ने गरे को छै न ।रकम खचि लेख्दा श्रतमकको हार्जरी र्ववरण र रकम बुझेको भपािई सं लग्न गनुप
ि ने रु

36.

३०१५५६०.०

कार्िसम्पन्न नहुदै अर्न्िम भ ुक्तानीिः ५३/२०७७–३–३० कार्िक्रम कार्ािन्वर्न तनदे र्शका बमोर्जम र्वद्यालर्
भौतिक सुधार कार्िक्रमको रकम आतथिक वषि तभर कार्ि सम्पन्न गनेगरी तनकासा ददनुपदिछ । सम्झौिा
पिाि कामको आधारमा र्कस्िा कार्म गरी तनकासा ददनुपने र कार्िसम्पन्न पिाि अर्न्िम र्कस्िा तनकासा
ददनु पनेमा नगरपातलकाले जाल्पा दे वी मा.र्व. जनाली वण्डालीको तमति २०७७–५–३० पिाि मार कार्ि
सम्पन्न भएकोमा कार्िसम्पन्न नहुदै रु १४५५०००.० तनकासा ददएकोले अतनर्तमि खचि रु

37.

कार्िसम्पन्न पेश हुनपु नेिः नगरपातलकाले स्वीकृि वार्षिक कार्िक्रम बमोर्जम दे हार्का र्वद्यालर्हरुलाई
भौतिक पूवािधार तनमािणको रकम तनकासा गरे को रु ७४६४५७०.० को कार्ि सम्पन्न सम्बर्न्धि
र्वद्यालर्का प्र.अ. र र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिका अध्र्क्षको हस्िाक्षर सं लग्न नभएकोले कार्ि सम्पन्न
पेश गनुप
ि ने रु
भौ.नं/तमति
५०/२०७७– ३– ३०

र्वद्यालर्

रकम

मं गलसैनी आ.र्व.

१४३४१०७.०

जम्मा

38.

१४५५०००.०

१४३४१०७.०

१४३४१०७.०

र्वद्यालर् प्रबतलकरण(Retrofitting): ४१/२०७७–३–२९ नव प्रभाि आ.र्व. को लातग नगरपातलकाले
र्वद्यालर्को Retrofitting को लातग रु १५०००००.० तनकासा ददएको छ । कामको प्रगतिको आधारमा
तनकासा ददनुपनेमा कार्ि सम्पन्न नहुदै पुरै रकम र्वद्यालर्लाई तनकासा गरे को छ । तनमािण कार्िमा मूल्र्
अतभवृर्र्द् कर लाग्ने कारोबारको मार मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ददनुपनेमा उपभोक्ताको अं शमा समेि मू.अ.कर
भ ुक्तानी भएकोले रु २२९४१५.० मू.अ.कर भ ुक्तानीमा बढी भएको एर्कन गरर असुल गनुप
ि ने रु

२२९४१५.०

सशिि चालुिफि

39.

िलब भत्ता बढी तनकासािः कार्ािलर्ले दे हार् बमोर्जमका अवकाश प्राप्त र्शक्षकहरुको िलब भत्ता बढी
तनकासा गरे को दे र्खएकोले सम्बर्न्धिबाट असुल गनिपने रु
क्र.

र्शक्षकको नाम

िह

र्वद्यालर्को नाम

अवकाश तमिी

१

भोजराज रे ग्मी

प्रा.र्व ददतिर्

नवप्रभाि आ.र्व.,म.न.पा.

२०७६/७/७

सं

१ मर्हनाको

िलब

३९६२४

जम्मा

40.

पदातधकारीलाइि अनुगमन भत्ता

३०३७८.०

बढी तनकासा रकम
३०३७८.४(२६ ददन बढी)

३०३७८.४

– सूदूरपर्िम प्रदे शको स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सुर्वधा

सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा १ सँग सम्बर्न्धि अनुसूची १(ख) मा तनधािरण गरे को
सुर्वधा बाहेक अन्र् सुर्वधा तलन नपाइने व्र्वस्था छ ।कमिचारीहरुले कार्ािलर्को तनर्तमि काम कारवाही
सं चालन गदाि अतिररक्त भत्ता वा लाभ तलन तमल्ने दे र्खदै न ।पदातधकारी िथा कमिचारीहरुले दे हार्को

कार्िक्रममा अनुगमन भत्ता बुझेकोमा, निोर्कएको भत्तामा भ ुक्तानी भएको रु १०२००.० तनर्मसम्मि
नदे र्खएको रु

भौ.नं/तमति

व्र्होरा

पदातधकारी सं ख्र्ा

खुद भ ुक्तानी

२२१/२०७७/३/३१

१ ददने सुक्ष्म र्ोजना िजुम
ि ा गोर्ष्ठमा

८

१०२००.०

८

१०२००.०

अनुगमनकिािको रुपमा
जम्मा

12

१०२००.०

मंगलसेन नगरपातलका, अछाम
दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं

41.

आ.व. २०७६।७७

भ्रमण अवतधमा स्थानीर् भत्ता भ ुक्तानीिः भ्रमण

बेरुजू रकम

खचि तनर्मावतल,२०६४ को तनर्म ७(११) मा सरकारी

कामको तसलतसलामा भ्रमणमा रही दै तनक भं मण भत्ता उपभोग गने पदातधकारी वा कमिचारीले दै तनक भत्ता

उपभोग गरे को अवतधभर र्फल्ड भत्ता, बैदठक भत्ता, िातलम भत्ता, स्थातनर् भत्ता वा अन्र् कुनै र्कतसमको
भत्ता नपाउने व्र्वस्था रहेको छ ।कार्ािलर्बाट र्वतभन्न समर्मा दे हार् बमोर्जमका कमिचारीहरुको भ्रमणमा
स्थातनर् भत्ता नकार्टएको रकम सम्बर्न्धिबाट असुल गररनुपने रु
भौ नं तमति

कमिचारीको नाम

३५,

कृष्ण प्रसाद जैतस

३५,

र्प्रर्ंका कुशवाह

३५,

र्वष्णु रावल

३५,
३५,

२०७६।०९।०३
२०७६।०९।०३
२०७६।०९।०३
२०७६।०९।०३
२०७६।०९।०३
४८,

२०७६।१०।२१
९५,

भ्रमण ददन
२

स्थातनर् भत्ता

कर्ट्ट

दर प्रति ददन
१७५

रकम

हुनपु ने

३५०

१७५

३५०

२

१७५

३५०

भर्वसरा थापा

२

१७५

३५०

अजुन
ि ब. बोहरा

२

१७५

३५०

अतधकृि

६

२७९.३

१६७५.८

अतधकृि

४

२७९.३

१११७.२

अतधकृि

४

२७९.३

१११७.२

मान ब. सोडारी

२०७७।१।०४

मान ब. सोडारी

९५,

चन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना

२०७७।१।०४

पद

२

जम्मा

५६६०.०

५६६०.२

अन्र् कमिचमारीहरुको हकमासमेि र्स्िो खचि र्र्कन गरी असुल गररनुपदिछ।



प्रदे श सशिि चालु

42.

बैठक भत्तािः ५।०७७।३।२५ आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४को तनर्म १२१ िथा नेपाल
सरकारको कार्िसंचालन तनदे र्शका 2076 ,को मा बैठक भत्ताको स्पष्ट मापदण्ड बनाएको छ ।

7.1.1

जस अनुसार कानुन अनुसार गठन भएका सतमिी हरुको वैठक भत्ता प्रदान गने र र्स्िो वैठक पतन

कार्ािलर् समर् अगाडी वा पछाडी हुनपु ने र स्पष्ट कार्िर्ोजना एवं र्वषर्वस्िु समेि हुनपु ने व्र्वस्था छ
।िर र्स्िो भत्ता एउटै तनकार् वा अन्िगििका

पदातधकारीकमिचारी मारै बस्ने वैठकमा भत्ता प्रदान /

गनि नपाउने व्र्वस्था रहेको छ । िर नगरपातलकाले एउटै तनकार्का पदातधकारी मारै सं लग्न रहे को
िथा कार्ािलर् समर् जस्िै २०७७।३।१८ गिे ददउसो २ वजे बसेको वैठकको १० जनाको
१०¸६२५.० समेि र्वतभन्न् ५वैठकको रु ६४६००.० भत्ता खचि लेखेको तनर्मसम्मि नदे र्खएको रु.

43.

६४६००.०

अनुत्पादक खचि –२१५/२०७७/३/३० साबिजतनक श्रोिको उपर्ोग गदाि अतधकिम प्रतिफल सुतनर्िि हुने

गरी खचि गनुप
ि नेमा र्स नगरपातलकाले र्वतभन्न तमतिमा १६ दे र्ख १२५ जना कमिचारीलाई ५ पटक
अनुत्पादक प्रर्ोजनमा रु २१४०००.० खचि गरे को दे र्खन्छ।सो अनुत्पादक खचि अतनर्तमि दे र्खएको रु
तस.नं.
१

भ ुक्तानी पाउने सं स्थाको नाम
न्र्ु सागर मोबाईल ग्र्ालरी

प्रर्ोजन
ररचाजि बापि

जम्मा

रकम
२१४०००.०
२१४०००.०

13

२१४०००.०

मंगलसेन नगरपातलका, अछाम
दफा

आ.व. २०७६।७७
भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं

बेरुजू रकम

स्थानीर् पूवािधार र्वकास

44.

दे उखकि तसंचाई कुलो तनमािणिः ३।०७७।३।२२ उपभोक्ता सतमति माफिि रु १२¸००¸४६०।– को
लागिमा सम्पन्न

गने गरी सं झौिा भएको र्स तसं चाई कुलो तनमािण उपभोक्ता सतमतिले रु

११¸८८¸५७५।– को र्वल पेश गरे बमोर्जम नगरपातलका वाट ९¸४१¸११५।– भ ुक्तानी गरे को दे र्खर्ो
। सो सम्वन्धमा दे र्खएको अन्र् व्र्होरा

तनम्न छन् ।

44.1. उपभोक्तालाई बढी भ ुक्तानीिः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म ९७(६)मा उपभोक्ताको हरे क

र्कस्िाको भ ुक्तानीमा कामको प्रार्वतधक मुल्र्ांकन भई आएको आधारमा भ ुक्तानी ददन सर्कने व्र्वस्था

ु ानी नार्पर्किाव अनुसार Rainforcemaent
गरे को छ ।र्स तसं चाई कुलो तनमािणको लातग उपभोक्ताको भक्त
Work for Canal २१७९.४५ के जी को प्रति के जी १४६.९१ को दरले मुल्र्ांकन गरे कोमा उपभोक्ता

सतमतिले १४०० के जी को प्रति के जी रु ९८ को दरले र्वल पेश गरे कोले ७७९.४५ के जी को रु
१¸१४¸५०९।– बढी भ ुक्तानी गरे को छ। त्र्स्िै एच डी पी पाईप ११०/६ को १२५ रतनङ तमटरको

११५०।८१ को दरले १¸४३¸८५१।२५मुल्र्ांकन गरे कोमा ११०/४ को प्रति र तम रु ५५०।– को
दरले १२० रतनङ तमटरको मार र्वल पेश गरे को दे र्खं दा ७७८५१।२५ले बढी मुल्र्ांकन भएको दे र्खं दा

बढी मुल्र्ांकन भएको जम्मा रु १¸९२¸३६०।२५ मा २२¸१२९।९४ मु अ कर बढी भ ुक्तानी हुन

२२१२९.०

गएको रकम असुल हुन ु पने दे र्खएको रु

44.2. उपरोक्त बमोर्जमको कार्िको मुल्र्ांकन हुंदा कुलोमा चेनेज

नखुलाएको कारण

कुन चेनेज दे र्ख कुन

चेनेजमा काम भएकोहो सो र्र्कन हुन सकेन।साथै कुलोको साईड वाल िथा वेड अफ क्र्ानलको लम्वाई
३१० र ११० मीटर मार दे खाएकोमा अथि वकिमा १२५० मीटर लम्वाईमा क्र्ानलको काम भएको

मापन गरी भक्तानी गरे को दे र्खएकोले वास्िर्वक कार्ि भन्दा वढी मुल्र्ांकन गरे को स्पष्ट हुन्छ।िसथि
बर्ढ मूल्र्ाङ्कन गरे को ९४० तमटरको ०.३ तमटर उचाई र ०.३ तमटर चौढाईको र्हसाबले ८४.६ घ.तमको
६४३.७५ को दरले रु ५४४६१ बढी मूल्र्ङ्कतन गरे को दे र्खएको रकम असुल हुनपु ने रु

45.

५४४६१.०

कार्ि सम्पन्न नभएकोिः ५।०७७।३।२४ स्थानीर् पूवािधार र्वकास कार्िक्रम(सं चालन कार्िर्वतध)
तनर्मावली २०७६ को तनर्म ५ बमोर्जम गदठि तनदे शक सतमतिले र्ोजना छनौट गनुप
ि दिछ।र्स

सतमतिले छनोट गरे को रे तडर्ो गाउँघर एफ एम १०६.४को लातग आवस्र्क सामान खररद वापि सुतमि

ईन्टरनेश्नल प्रा तल को र्वल वाट रु १५¸००¸०००।– भ ुक्तानी खचि लेखेको छ।नगरपातलकाले र्स्िा
र्विरणमुखी कार्िक्रमभन्दा उत्पादनमूलक कार्िक्रम छनौट गरी खचि गनुप
ि दिछ। सो एफ एम ले गरे को
कार्ि र सो को कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन िथा सं झौिा पेश नभएकोले खचि र्र्कन नभएको रु

46.

प्रतिष्पधाििः साबिजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा २६(६)

मा कुनै बोलपरदािाले आपसमा तमलोमिो

गरी बोलपर दार्खला गरे को प्रमाण भएमा सो बोलपरहरु खारे ज हुने व्र्वस्था रहेको छ।पुरानो कारागार
खेल मैदान तनमािणको लातग मुल्र् अतभवृदद्दकर सर्हि

रु ४९¸९९¸९९८।– को लागि अनुमान स्वीकृि

गरी ठे क्का ब्र्वस्थाको लातग बोलपर आह्वान गरे कोमा ३ वटा बोलपर दािा हरुले बोल पर दिाि
गराएकोमा २ वटा बोल पर दािा हरुले कार्ि सं पादन जमानि नरार्ख दिाि गराएको कारण एक मार
बोल पर दािा तसद्दी गणेश कन्स्ट्रक्सनको लागि अनुमान भन्दा ०.०१९ प्रतिशि अथािि रु ९९३ मार

घटी कबोल गरे को बोलपर स्वीकृि गरी र्थार्शग्र सम्पन्न गने गरी क्रमश ०७७।२।३०मा कार्ािदेश
ददएको दे र्खर्ो । सो सम्बन्धमा दे र्खएको अन्र् व्र्होरा तनम्न छन ।

46.1. उपरोक्त वमोर्जम सो ठे क्काको लातग दिाि भएका बोलपर दािाहरुमध्र्े २ वटाले कार्ि सम्पादन जमानि

नराख्नु र

एक जनाले लागि अनुमान भन्दा नगन्र् मार घटी गरी कबोल गरे को दे र्खं दा बोल पर

14
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मंगलसेन नगरपातलका, अछाम

आ.व. २०७६।७७

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं

बेरुजू रकम

दािाहरु वीच तमलोमिो नभई स्विन्ररुपमा प्रतिष्पधाित्मक वािावरणमा खररद कार्ि भएको सम्बन्धमा
र्वश्वस्थ हुने आधार दे र्खएन ।
46.2. साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ बमोर्जम तनमािण कार्िको ठे क्का सं झौिा गदाि कार्ि सम्पन्न हुने

समर्ावतध िोकी कार्ािदेश ददनु पनेमा सो वमोर्जम नगरी र्थार्शघ्र भनी कार्ािदेश ददएकोले अवतध र्कटान

हुन सकेन।िथापी सो तनमािण व्र्वसार्ीले २०७७।३।२८ मा मु अ कर समेि रु ४६¸५९¸६४५।–
कार्ि सम्पन्न भएको र्वल पेश गरे वमोर्जम भ ुक्तानी गरे को छ।तनर्मानुसार ठे क्का अवधी िोकी कार्ाि दे श
ददनु पदिछ ।

47.

मंगला नेपाल रार्िर् मा र्विः र्स रार्िर् मा र्व को भवन तनमािणको लातगमुल्र् अतभवृदद्दकर सर्हि

रु

७७¸१२¸९४६।– को लागि अनुमान स्वीकृि गरी ठे क्का ब्र्वस्थाको लातग बोलपर आह्वान गरे बमोर्जम

सवै भन्दा घटी अथािि लागि अनुमानको िुलनामा २० प्रतिशि घटी कवोल गने ९०.के एस कं ु वर
र्वल्डसि

प्रा

तल

को

बोलपर

स्वीकृि

गरी

२०७७।३।१५सम्ममा

सम्पन्न

गने

गरी

रु

६१२०९६०।७४मा तमति ०७७।२।४ मा सं झौिा भई कार्ािदेश ददएको दे र्खर्ो । सो सम्बन्धमा
दे र्खएको अन्र् व्र्होरा तनम्न छन ।

47.1. कार्ि सम्पन्न नभएकोिःउपरोक्त बमोर्जम िोकीएको अबतध २०७७।३।१५ सम्ममा कुनै काम सम्पन्न

नभएको र्स वषि रु ८¸१५¸९२२।६१को प्रथम रतनङ र्वल पेश भएको दे र्खन्छ ।र्सरी िोर्कएको
अबतधमा काम सम्पन्न नभएको र साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२० अनुसार म्र्ाद
थप नभएकोले उक्त तनर्मको तनर्म १२१ अनुसार दै तनक सं झौिा रकमको ०प्रतिशिका दरले

०५.

पूव ि तनधािरीि क्षतिपूतिि असुल गरी वाँकी काम गनुि गराउनु पने दे र्खन्छ । र्ो वषि २०७७आषाढ मसान्ि

सम्मको हजिना वापिको रु ४५¸९०७।२० असुल हुन ु पने दे र्खएको रु

४५९०७.०

47.2. कार्ि सम्पादन जमानििः साविजतनक खररद ऐन २०६३को दफा २७ अनुसार तनमािण कार्ि सम्पन्न हुने

अवतध भन्दा १३ मर्हना अवतध रहे को िोकीएको रकमको कार्िसम्पादन जमानि तलनु पने व्र्वस्था

अनुसार २०७८।४।१५सम्मको म्र्ाद भएको कार्ि सम्पादन जमानि तलनु पने र ठे क्काको म्र्ाद थप
भएमा सोही वमोर्जम

कार्ि सम्पादन जमानिको समेि म्र्ाद थप हुन ु पनेमा २०७७।४।१२ सम्मको

मार मान्र् अवतध रहेको कार्ि सम्पादन जमानि पेश गरे को दे र्खएकोले तनर्मानुसार िोकीएको पुरा अवतध
भएको कार्ि सम्पादन जमानि तलनु पदिछ ।

48.

ब उ र्श नं ३२५०११०६४(पर्िटन पूवािधार र्वकास आर्ोजना)

बढी दरले भ ुक्तानीिः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म ९७(६)मा उपभोक्ताको हरे क र्कस्िाको
भ ुक्तानीमा कामको प्रार्वतधक मुल्र्ांकन भई आएको आधारमा भ ुक्तानी ददन सर्कने व्र्वस्था गरे को
छ।सुर्क
ि ोट मष्टा दे वी प्रर्टकीर् क्षेर तनमािण आर्ोजनाको उपभोक्ताको भ ुक्तानी ददं दा उक्त सडकको

अथिवकिको कार्िमा मातनसको दर रार्ख प्रति घन मीटर रु २५७५ को दरले भ ुक्तानी गरे कोमा सो सडक
मेर्शन प्रर्ोग गरी तनमािण कार्ि गराएको दे र्खएकोले मेर्शनको दर ७३.४७ दरले भ ुक्तानी गनुि पनेमा प्रति

घन मीटर २५०१.५०को दरले भ ुक्तानी गरे को दे र्खएकोले ४०.४९ घनमीटरको रु १¸०१¸२८५।७३

१०१२८५.०

बढी भ ुक्तानी भएको रकम असुल हुन ु पने दे र्खएको रु

48.1. उपभोक्ता सतमतिसँगको सम्झौिामा एक थान सोलार ब्र्ाट्री खररदका लागी रु २००००.० भ ुक्तानी हुने

गरी लागि अनुमान िर्ार भएकोमा, कार्िसम्पन्न अनुसार २४८६०.० भ ुक्तानी भएकोले, सम्झौको दरभन्दा
बढी भ ुक्तानी भएको रु ४८६०.० सम्बर्न्धिबाट असुल हुनपु ने रु
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मंगलसेन नगरपातलका, अछाम
दफा
नं

49.

आ.व. २०७६।७७
भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

नगरपातलका पूर्ँ जगििफि
र्जन्सी दार्खलािः ३३/२०७६/९/१६, साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) मा साविजतनक
तनकालर्ले कुनै पतन खररदको लागी िोर्कए बमोर्जम लागि अनुमान िर्ार गनुप
ि ने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले

ए.आर ईर्न्जतनर्ररङ्ग कन्सल्टे न्सी प्रा.तललाई र्चरे रामारोशन पर्िटन मागि र मं गलशेन ओतलगाउँ कालागाउँ
सडक स्िरोन्नतिको तड.र्प.आर तनमािण बापि रु १९६३४४०.० भ ुक्तानी गरे को छ। कार्ािलर्ले सो
तड.र्प.आरको र्जन्सी दार्खला गरी र्जन्सी र्किाबमा अद्यावतधक नभएकोले, सोको र्जन्सी दार्खला गरर
र्ववरण अद्यार्वधक गररनुपदिछ।

50.

स्वास्थर् चौकी भवन तनमािणिः ४/२०७६/६/६, कार्ािलर्ले वडा नं ३ र्स्थि स्वास्थर् चौकीको भवन

तनमािणका लातग कौर्शक तनमािण सेवासँग रु ४१९९५१०.२६(मू.अ.कर समेि) मा कार्िसम्पन्न गने गरी
सम्झौिा गरे को छ।र्स सम्बन्धमा दे हार्का व्र्होरा दे र्खएको छ।

50.1. कार्ािलर्ले उक्त भवन तनमािणको लागि अनुमान रु ४३७९९९८.२९ (मू.अ.कर समेि) िर्ार गरी

बोलपर आह्वान गरे कोमा, बोलपर मूल्र्ङ्कन सतमतिको तमति २०७६/३/१७ को तनणिर्ले सबैभन्दा घटी

रु ३०४८४५१.५७ (मू.अ.कर समेि) कबोल गने ईन्द्रधनु तनमािण सेवा, जुप,ु अछामको बोलपर छनौट
गरी, सम्झौिाको लागी पराचार गरे कोमा, उक्त फमिले स्वास्थर्को कारण र्ोजना सम्झौिा गनि नसक्ने
जनाई ठे क्का सम्झौिा गरे को छै न । कार्ािलर्ले सो बापि उक्त फमिको धरौटी रकम रु १०७०००.०

जफि गरी सो ठे क्का दोश्रो घटी कबोल गने कौर्शक तनमािण सेवासँग सम्झौिा गरे को दे र्खन्छ।मनातसब
कारणतबना घटी रकम कबोल गरी ठे क्का सम्झौिा नगरे को कारण कार्ािलर्ले दोश्रो ग्रह्यािाको कौर्शक

तनमािणसँग सम्झौिा गदाि व्र्र्भार रु ११५१०५८.७ बढ्न गएकोले िथा बोलपरमा तमलेमिो हनु सक्ने
भएकोले, ईन्द्रधनु तनमािण सेवालाई साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६३, बमोर्जम
कारबाही गरी कालोसूर्चमा राख्न तसफाररस गनुप
ि दिछ।मनातसब कारणतबना नगरपातलकालाई बढी व्र्र्भार
पारे को रु

११५१०५८.०

50.2. कार्ािलर्ले कैर्शक तनमािण सेवालाई प्रथम रतनङ्ग तबल बापि रु ३०९०४४७.० र अर्न्िम तबल बापि

रु ११२९५४०.६८ गरी कुल रु ४२१९९८७.६८ भ ुक्तानी गरे को छ। प्रार्वतधक पुष््ाँईतबना सम्झौिा
भन्दा रु २०४७८.३२ बढी भ ुक्तानी भएको सम्बर्न्धि फमिबाट असुल गनुप
ि ने रु

50.3. साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म

२०४७८.०

मा अनुसूची १ बमोर्जमको ढाँचामा आईटम दररे ट

र्हसाब गरे र, लागि अनुमान िर्ार गनुप
ि ने उल्ले ख छ । अनुसूची १ अनुसार आईटम दररे ट राख्दा
श्रतमकहरुको खचि तनमािण सामग्री र उपकरण खचि राखी, उक्त आईटमको दररे ट तनकाल्नु पदिछ ।

कार्ािलर्ले उक्त भवन तनमािणमा Site Development बापि रु १५००००.० भ ुक्तानी गरे कोमा, सोको

लागी अनुसूची बमोर्जम दररे ट तनधािरण गरे को छै न भने Site Development मा के कार्ि गरे को सोको

नापजाँच समेि भएको छै न।नापजाँच िथा कार्िप्रमार्णितबना Site Development बापि एकमुष्ठ भ ुक्तानी
भएको सम्बर्न्धि फमिबाट असुल गनुप
ि ने रु

51.

स्वास्थर् चौकी भवन तनमािणिः १०३/२०७६/११/१२, कार्ािलर्ले वडा नं ४ र्स्थि स्वास्थर् चौकीको

भवन तनमािणका लातग के.एस्.के कँ ु वरसँग रु ३७८९९३८.८५(मू.अ.कर समेि) मा कार्िसम्पन्न गने गरी
सम्झौिा गरे को छ।र्स सम्बन्धमा दे हार्का व्र्होरा दे र्खएको छ।

51.1.

कार्ािलर्ले उक्त भवन तनमािणको लागि अनुमान रु ४२६६७२२.४७ (मू.अ.कर समेि) िर्ार गरी
बोलपर आह्वान गरे कोमा, बोलपर मूल्र्ङ्कन सतमतिको तमति २०७६/३/१७ को तनणिर्ले सबैभन्दा घटी
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रु ३०४८९२६.२ (मू.अ.कर समेि) कबोल गने ईन्द्रधनु तनमािण सेवा, जुप,ु अछामको बोलपर छनौट
गरी, सम्झौिाको लागी पराचार गरे कोमा, उक्त फमिले स्वास्थर्को कारण र्ोजना सम्झौिा गनि नसक्ने
जनाई ठे क्का सम्झौिा गरे को छै न । कार्ािलर्ले सो बापि उक्त फमिको धरौटी रकम रु १०७०००.०

जफि गरी सो ठे क्का दोश्रो ग्रह्यिाको कौर्शक तनमािण सेवासँग सम्झौिा गरे को दे र्खन्छ। सो पिात्त
कार्ािलर्ले तमति २०७६/३/२९ को तनणिर् अनुसार कौर्शक तनमािण सेवासँग तमति २०७६/४/२ मा
रु ४२०६१७८.३ (मू.अ.कर समेि) मा सम्झौिा गरी कार्ािदेश ददएकोमा, साविजतनक खररद अनुगमन

कार्ािलर्लको तमति २०७६/७/२४ को परानुसार कौर्शक तनमािण सेवासँग ठे क्का सम्झौिा रद्द गरी
के.एस्.कँ ु वर तबल्डसिसँग तमति २०७६/७/२८ मा रु ३७८९९३८.० (मू.अ.कर समेि) मा कार्िसम्पन्न

गने गरी सम्झौिा गरे को छ। मनातसब कारणतबना घटी रकम कबोल गरी ठे क्का सम्झौिा नगरे को कारण
कार्ािलर्ले दोश्रो ग्रह्यािाको के.एस्.कँ ु वर तबल्डसिसँग सम्झौिा गदाि व्र्र्भार रु ७४१०१२.० बढ्न

गएकोले छ।मनातसब कारणतबना बोलपर र्फिाितलने ईन्द्रधनु तनमािण सेवालाई साविजतनक खररद
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६३, बमोर्जम कारबाही गरी कालोसूर्चमा राख्न तसफाररस गनुप
ि दिछ।साथै

दोश्रो कम अं क कबोल गने के.एस्.कँ ु वर तबल्डसिसँग सम्झौिा नगरी, बढी रकम कबोल गने कौर्शक

तनमािण सेवासँग सम्झौिा गने बोलपर मूल्र्ाङ्गकन सतमतिको तनणिर् पेश नभएकोले, सो सम्बन्धमा आवश्र्क
कागजाि पेश गरी छानतबन हुनपु दिछ।मनातसब कारणतबना नगरपातलकालाई बढी व्र्र्भार पारे को रु

52.

७४१०१२.०

मंगलसेन लोडेघाट सडक तनमािणिः कार्ािलर्ले मं गलसेन लोडेघाट सडक तनमािणका लागी सन्दे श तनमािण

सेवासँग तमति २०७६/२/२३ मा रु १६२४६७४४.१(मू.अ.कर बाहेक) सम्झौिा गरे को छ।उक्त
फमिलाई र्ोजना सम्पन्न पिात्त कुल रु १५४३६१७९.५(मू.अ.कर बाहे क) भ ुक्तानी गरे को छ।र्स
सम्बन्धमा दे हार्का व्र्होरा दे र्खएको छ।

52.1.

उक्त सडक तनमािणको बोलपरको तमति २०७६/१/९ मा सूचना प्रकाशन भएकोमा, सोमा तिनवटा
फमिको मार बोलपर पनि गएको दे र्खन्छ।मूल्र्ाङ्कनका लागी पेश भएको Sunlight Construction र
Kunwar Construction लाई कागजाि छु ट भएको भनी छु ट कागजाि पेश गनि कार्ािलर्बाट तमति
२०७६/२/१३ मा पराचार भएकोमा, सो फमिहरुले उक्त कागजाि पेश गनि नसक्ने जानकारी गराएको
पाईर्ो।िि् पिाि मूल्र्ाङ्कनमा बाँकी रहे को सन्दे श तनमािण से वाले रु १६३७९६२७.३ (मू.अ.कर बाहे क)
लागि अनुमान भएकोमा रु १६२४६७४३.५(मू.अ.कर बाहेक) अथािि ् लागि अनुमानभन्दा ०.८१
प्रतिशि मार घर्टमा ठे क्का प्राप्त गरे को छ।एक मार फमिको मूल्र्ाङ्कन भई लागि अनुमानकै हाराहारीमा
बोलपर स्वीकृि भएकोले, खररद प्रर्क्रर्ा प्रतिस्पतधि र तमिव्र्र्ी भएको मान्न सर्कएन।

52.2. सडक तनमािणको Earthwork Estimated Quantity Sheet अनुसार उक्त सडक 0+000 to 9+000 को

Chainage मा तनमािण हुने उल्लेख भई सम्झौिा भएकोमा, अर्न्िम तबलको भ ुक्तानी अनुसारको नापी

र्किाबमा सो सडक 4+040 to 13+220 को चेनेजमा कार्ि भएको दे र्खन्छ।िोर्कएको चेनेजमा काम नगरी
फरक चेनेजमा काम गनुक
ि ो कारण नखुलेकोले, बास्िर्वकिाका आधारमा नापजाँच भएको मान्न सर्कएन।
52.3.

उक्त फमिलाई अर्न्िम तबलको भ ुक्तानीमा, Provisonal Sum मा रहेको Insurance बापि रु २०००००.०
भ ुक्तानी भएको छ।उक्त फमिले रु ८५००९.० को मार Insurance बापिको तबल पेश गरे कोले, सो
बापि बढी भ ुक्तानी भएको रु ११४९९१.० सम्बर्न्धि फमिबाट असुल गनुप
ि ने रु

ु ानीमा Provisonal Sum बापि कुल रु २१००००.० रकम भ ुक्तानी हुने
52.4. कार्ािलर्ले अर्न्िम तबलको भक्त
तबलमा मापन भएकोमा, उक्त रकममा मू.अ.कर रु २७३०० समेि थप भई, तनमािण व्र्वसार्ीलाई
भ ुक्तानी भएकोले, बढी भ ुक्तानी भएको मू.अ.कर सम्बर्न्धिबाट असुल गनुप
ि ने रु
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२७३००.०
52.5. सडक तनमािणको अर्न्िम तबलसम्मको भ ुक्तानीमा, कार्िलर्ले Site Clearance बापि ३५९०० घ.तम कार्ि

ु ानी गरे को छ।नापी र्किाब अनुसार सो
मापि गरी रु १६१५५००.० तनमािण व्र्वसार्ीलाई रकम भक्त
बापि कुन चेनेजमा कति कार्ि भएको खुलेको छै न।र्स सम्बन्धमा कार्ािलर्ले रुख कटान र व्र्वस्थापन

लगार्िका कार्िको लागी रकम भ ुक्तानी भएको जानकारी गराएको छ।वािावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको

स्वीकृिीतबना रुख कटानको कार्ि गनि नतमल्ने र सोको बास्िर्वक नापजाँच भएको र्ववरण समेि पेश
नभएकोले, रकम भ ुक्तानीको र्थाथििा छानतबन हुनपु ने रु

53.

नगरपातलक भवन तनमािणिः ३३५/२०७७/३/२६, कार्ािलर्ले नगरपातलका कार्ािलर्ल भवन तनमािणको

लागी रोर्ल कन्स्ट्रक्सनसँग तमिी २०७५/११/१२ मा रु ३६९५४४७३.४ (मू.अ.कर समेि) मा
कार्िसम्पन्न गने गरी सम्झौिा गरे को छ।कार्ािलर्ले तमति २०७७/४/१४ मा सम्पन्न गने गरी र्ोजना
सम्झौिा गरे कोमा, तनमािण व्र्वसार्ीले िोर्कएको कार्ि तमति २०७७/१/४ मा सम्पन्न गरे को छ।र्स
सम्बन्धमा दे र्खएको दे हार्का व्र्होरा दे र्खएको छ।

53.1.

साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म १११(१ङ) मा साविजतनक तनकार्ले गुणस्िर पक्षको
तनररक्षण र पररक्षणको व्र्वस्था गनुप
ि ने िथा तनर्म ११२(१) मा दश लाख मातथको खररद सम्झौिामा
अतनवार्ि तबमा गराउनुपने व्वर्स्था रहेको छ।कार्ािलर्ले भवन तनमािण सम्झैिामा गुणस्िर परीक्षणको
व्र्वस्था गरे िापतन Materials Test, Concerete Test लगार्िका गुणस्िर परीक्षण समेि नगरे को हुनाले,
तनतमिि सं रचना गुणस्िरीर् भएको कुरामा आश्वस्ि हुन सर्कएन।

53.2.

साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म १२३(१ख) मा साविजतनक तनकार्ले रतनङ्ग तबलको
भ ुक्तानी प्रार्वतधक नापजाँच गरी नापी र्किाबमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्िसम्पादनका आधारमा

गनुप
ि ने उल्लेख छ।कार्ािलर्ले भवन तनमािणको सम्झैिा अनुसार आर.तस.तसमा लाग्ने Reinforcement
को हालको रतनङ्ग तबलसम्ममा रु ११५३४२२.६ भ ुक्तानी गरे को छ।सं लग्न नापी र्किाब अनुसार
आर.तस.तस को कार्ि २६.७२ घ.मी नापजाँच भएकोमा, सोमा लाग्ने Reinforcement को पररमाणको

नापजाँच िथा नक्सातबना दामासाही रुपमा ३२४८१.५ के.जी चढाई रु ३७३५३७३.०६ भ ुक्तानी गरे को

छ।कार्ािलर्ले आर.सी.सीको प्रति घ.तम कार्िमा १.५ र १.१ प्रतिशि Reinforcement लाग्ने गरी लागि
अनुमान स्वीकृिी िथा सोही अनुसार सम्झैिा गरे कोमा, अर्न्िम भ ुक्तानीमा सो पररणाम नापजाँच नभएकोले,
Reinforcement को वास्िर्वक पररमाण नापजाँच गरी नापीर्किाब अद्यावतधक गनुप
ि दिछ।
53.3.

साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म

मा अनुसूची १ बमोर्जमको ढाँचामा आईटम दररे ट

र्हसाब गरे र, लागि अनुमान िर्ार गनुप
ि ने उल्लेख छ । अनुसूची १ अनुसार आईटम दररे ट राख्दा
श्रतमकहरुको खचि तनमािण सामग्री र उपकरण खचि राखी, उक्त आईटमको दररे ट तनकाल्नु पदिछ ।

कार्ािलर्ले उक्त भवन तनमािणमा Electrical Work बापि रु१८००००.० र Sanitary Work बापि रु
१५००००.० गरी एकमुष्ठ रु ३३००००.० भ ुक्तानी गरे कोमा, सोको लागी अनुसूची बमोर्जम दररे ट
तनधािरण गरे को छै न भने गरे को सोको नापजाँच समेि भएको छै न।नापजाँच िथा कार्िप्रमार्णितबना

ु ानीले सोको नापजाँच गरी वास्िर्वक
Electrical Work र Sanitary Work बापि एकमुष्ठ भक्त
कार्िपररमाणका आधारमा रकम भ ुक्तानी गररनुपदिछ।

53.4. कार्ािलर्ले सम्झौिाको Bill of Quantities मा Provisional Sum को Item मा Honda XR 190 L खररद गने

उल्लेख गरी सो बापि तनमािण व्र्वसार्ीलाई रु ५१७६१०.० भ ुक्तानी गरे कोमा, तनमािण व्र्वसार्ीले
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मंगलसेन नगरपातलका, अछाम

आ.व. २०७६।७७

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं

बेरुजू रकम

सोको तबल पेश गरे को छै न। Provisional Sum मा सवारी खररद गने गरी सम्झौिा गरी रकम भ ुक्तानी

५१७६१०.०

गरे को तनर्मसम्मि नदे र्खएको रु
53.5. कार्ािलर्ले तनमािण व्र्वसार्ीलाई तमति २०७७/४/१२ मा सम्पन्न गने गरी र्ोजना सम्झौिा गरे कोमा,

तनमािण व्र्वसार्ीले तमति २०७७/१/४ मा सम्पन्न गरे कोले, १०२ ददनको रु १६६७८५६.०६ बोनस

बापि भ ुक्तानी गरे को छ।सम्झौिाको General Conditons of Contract GCC 71.2 मा तनमािण सम्पन्न
भएपिात्त तनमािण व्र्वसार्ीले As Built नक्सा पेश गनुप
ि ने उल्लेख गरे को छ।िर तनमािण व्र्वसार्ीले As
Built नक्सा पेश नगरी कार्ािलर्ले कामको नापजाँच गरी कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरे को र सो भवनमा
कार्ािलर् सं चालन समेि २०७७ माघबाट भएकोले, तनमािण सम्पन्न तमति २०७७/१/४ मा भएको
सम्बन्धमा आश्वस्ि हुन सर्कएन।

54.

Site Development बापि भ ुक्तानीिः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म

मा अनुसूची १

बमोर्जमको ढाँचामा आईटम दररे ट र्हसाब गरे र, लागि अनुमान िर्ार गनुप
ि ने उल्लेख छ । अनुसूची १
अनुसार आईटम दररे ट राख्दा श्रतमकहरुको खचि तनमािण सामग्री र उपकरण खचि राखी, उक्त आईटमको

दररे ट तनकाल्नु पदिछ।कार्ािलर्ले दे हार्को र्ोजनाको रकम भ ुक्तानीमा Site Development बापि रु
२४५०००.० भ ुक्तानी गरे कोमा, सोको लागी अनुसूची बमोर्जम दररे ट तनधािरण गरे को छै न भने Site

Development मा के कार्ि गरे को सोको नापजाँच समेि भएको छै न।नापजाँच िथा कार्िप्रमार्णितबना
Site Development बापि एकमुष्ठ भ ुक्तानी भएको सम्बर्न्धि फमिबाट असुल गनुप
ि ने रु
भौ.नं/तमति

र्ोजना

भ ुक्तनी रकम

फमिको नाम

५०/२०७६/१०/२१

स्वास्थर् चौकी भवन तनमािण

हररगगा तनमािण सेवा

११८६००४.०

१४५०००.०

४८/२०७६/१०/८

र्जल्ला अस्पिाल पोष्टमाटिम

कैर्शक तनमािण सेवा

१९०५३१९.४

१०००००.०

िथा छाना तनमािण
जम्मा

55.

Site Development
बापि भ ुक्तानी

२४५०००.०

मातलका पर्िटन क्षेर मर्न्दर तनमािणिः ३५६/२०७७/३/३१, कार्ािलर्ले मातलका पर्िटन क्षेर मर्न्दर

तनमािणको लागी हररगंगा तनमािण सेवासँग रु १९९३२५३.०(मू.अ.कर बाहेक) सम्झौिा गरे को
छ।सम्झौिा अनुसार असार मसान्िसम्म तनमािण व्र्वसार्ीले कार्िसम्पन्न गनुप
ि नेमा, सो अवतधका रु
१२८९०००.० (मू.अ.कर बाहेक) को मार कार्ि गरे कोमा, कार्ािलर्ले सोही रकममा कार्िसम्पन्न जनाई
र्ोजना फरफारक गरे को छ।सम्झौिा अनुसार तसमेन्ट पतनङ्ग, ढोका, तग्रल, पेर्न्टङ्ग र टाईल्स लाउने
कार्िसम्पन्न नगरे कोले, उक्त फमिलाई तनर्मानुसारको हजिना असुल गरी अधुरो कार्ि सम्पन्न गराउनुपदिछ।

56.

जग्गा प्रातप्तिः ३९/२०७६/९/२१, जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ को दफा १३(२) बमोर्जम साविजतनक
तनकार्ले जग्गा प्रातप्त गदाि मुआब्जा रकम तनधािरण गनि प्रमुख र्जल्ला अतधकारीसमेिको िोर्कएका
पदातधकारीहरु रहेको सतमति रहने र सोही सतमिीले तनधािरण गरे को मुआब्जा रकम बमोर्जम साविजतनक
तनकार्ले जग्गा प्रातप्त गरे बापि सम्बर्न्धि जग्गाधनीलाई मुआब्जा भ ुक्तानी गनुप
ि दिछ।नगरपातलकाले

दे हार्को प्रर्ोजनाथि जग्गा प्रातप्त गदाि सम्बर्न्धि जग्गाधतनलाई तनम्नानुसार रकम भ ुक्तानी गरे कोमा, सोको
लागी उपरोक्त सतमिीले मुआब्जा तनधािरण नगरी कार्िपातलकाको तनणिर्को आधारमा रकम रु
१५४३०००.० भ ुक्तानी गरे को छ।सोको लागी ऐन को दफा १६ अनुसार मुआब्जा तनधािरण गदाि र्वचार

राख्नु पने कुराहरु पालना नगरी तनणिर् भएकोले, ऐनको व्र्वस्था पालना गरी जग्गा प्रातप्त गनुप
ि दिछ।
भौ.नं/तमति

प्रर्ोजन

रकम भ ुक्तानी

रकम

३९/२०७६/९/२१

वादी समुदार् जग्गा र्विरण

टं क वादी

५०००००.०

१७५/२०७७/२/२

रं गशाला तनमािणको लागी

परमभक्त उपाध्र्ार्

१०४३०००.०

जग्गा खररद
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57.

१५४३०००.०

अमानिबाट कार्ििः ४५/२०७६/१०/५, साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९८(३) मा
एक लाख रुपैँ र्ामा नबढाई अमानिबाट कार्ि गराउन सर्कने व्र्वस्था रहे को छ।कार्ािलर्ले पर्हरो

ु ानी गरे कोमा, अमानिबाि कार्ि गराउन
पन्छाउने कार्िको लागी भ ुपेन्द्र र्व.क लाई रु २९६७५५.० भक्त
सर्कने तसमा नघाई कार्ि गराएको तनर्मसम्मि नदे र्खएको रु

58.

२९६७५५.०

उपभोक्ताको तबलिः २०५/२०७७/२/३०, साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(६)
बमोर्जम उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समुदार्ले हरे क र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन, तबल
भरपाई र खचि प्रमार्णि गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समूदार्को बैठकबाट अनुमोदन गराई
सम्बर्न्धि साविजतनक तनकार्मा पेश गनुप
ि ने ब्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले मदन आर्श्रि स्मृति भवन ममिि

ु ानी गरे को छ।सं लग्न फाँटवारी अनुसार
उपभोक्ता सतमतिलाई भवन ममििबापि रु ९५६०००.० भक्त

जाली लाउने कार्िको लागी रु ५६६९३.१ भ ुक्तानी भएकोमा, उपभोक्ताले जाली खररदको तबल पेश
ु ानी भएको रकम असुल हुनपु ने रु
नगरे कोले, खचि पुर्ष्टको प्रमाण पेश हुनपु ने अन्र्था सोबापि भक्त

५६६९३.०

58.1. ३४९/२०७७/३/३०, कार्ािलर्ले वडा कार्ािलर् बातसफुल र्चन्र्ेगडा बुढाखोला सडक तनमािणको लागी

उपभोक्ता सतमतिलाई रु ४३००००.० भ ुक्तानी गरे को छ।सं लग्न फाँटवारी अनुसार ग्र्ातबन जालीको

ु ानी गरे कोमा, उपभोक्ताद्वारा जाली खररदको तबल पेश नभएकोले, खचि
कार्ि बापि रु ३२४२०.८ भक्त
पुर्ष्टको प्रमाण पेश हुनपु ने अन्र्था असुल हुनपु ने रु

३२४२०.०

58.2. कार्ािलर्ले सडक तनमािणका लातग दे हार्का उपभोक्तासँग सम्झै िा गरी, मेर्शनबाट मार सडक तनमािणका

लागी Excavation कार्ि गरे को प्रमार्णि गरी रकम भ ुक्तानी गरे को छ।सं लग्न फाँटवारीमा उपभोक्ताद्वारा

मेर्शन प्रर्ोगको घटी तबल/भरपाई पेश गरी रकम भ ुक्तानी लगेकोले, तबलतबना भ ुक्तानी भएको रु
११२३८५६.६ सम्बर्न्धि उपभोक्ताको र्ोगदान अं श कट्टी गरी असुल गनुप
ि ने रु
मेर्शन

प्रर्ोगको

बढी भ ुक्तानी

भौ.नं/तमति

उपभोक्ता सतमति

कार्िसम्पन्न रकम

३४/२०७६/९/१६

बरर्पपल आरी सडक

६८५५२७

५७५९९९.९

१०९५२८.०

३६/२०७६/९/१७

बौका सेलाने ग्रामीण सडक तनमािण

५९७९६४.०

४३५०००.२

१५३६५९.०

६६/२०७६/१०/२६

ठाडागाडा छे पिडा सडक तनमािण

४६३६५६.३

०.०

४६३६५६.३

१०५/२०७६/११/१३

कैलासखोला ठाँटीखाँद ग्रातमण सडक

६१७००४.९

४०००००.०

२१७००४.९

३७८/२०७७/३/३१

ठाँटीखाँद दे र्ख चौघाटासम्म सडक

७५४१४९.२२

५७४१४०.७

१८०००८.४८

तबल/भरपाई

११२३८५६.०

रकम

जम्मा

59.

११२३८५६.६

पाईप जडान नभएकोिः २४१/२०७७/३/११, कार्ािलर्ले रािापगार खानेपानी र्ोजना तनमािण बापि

उपभोक्ता सतमतिलाई रु ६७२०००.० भ ुक्तानी गरे को छ।कार्ािलर्ले सो र्ोजना सम्पन्न गनि रु
१९६७७३१.३ को लागि अनुमान िर्ार गरी सम्झौिा गरे कोमा, रु ९३४५५९.२ मा र्ोजना कार्िसम्पन्न
जनाई फरफारक गरे को छ।घटी तनमािण कार्ि नापजाँच गरी र्ोजना फरफारक गदाि खानेपानी र्ोजना
सम्पन्न भई सं चालन भएको छै न।सं लग्न फाँटवारी अनुसार उपभोक्तालाई HDPE 32mm र 25mm गरी
३७०० तम पाईप खररदको रु ३१०१७७.० भ ुक्तानी भएको छ।नार्पर्किाब अनुसार २६०० तम
पाईपमार जडान भएकोले, जडान बाँकी HDPE 25mm पाईफ ११०० तम, रु ८०.६९ प्रति तमटरका
दरले भ ुक्तानी भएको रु ८८७५९.० जडान गरी नार्पर्किाब अद्यावतधक गररनुपने अन्र्था असुल गनुप
ि ने
रु

ु ानी गरे को
59.1. कार्ािलर्ले जैधन चावड खानेपानी तनमािण बापि उपभोक्ता सतमतिलाई रु ६७२०००.० भक्त
छ।कार्ािलर्ले सो र्ोजना सम्पन्न गनि रु १९९६६१०.१ को लागि अनुमान िर्ार गरी सम्झौिा
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८८७५९.०

मंगलसेन नगरपातलका, अछाम

आ.व. २०७६।७७

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं

बेरुजू रकम

गरे कोमा, रु ९६२२७१.४ मा र्ोजना कार्िसम्पन्न जनाई फरफारक गरे को छ।घटी तनमािण कार्ि नापजाँच
गरी र्ोजना फरफारक गदाि खानेपानी र्ोजना सम्पन्न भई सं चालन भएको छै न।सं लग्न फाँटवारी अनुसार
ु ानी भएको
उपभोक्तालाई HDPE 32mm र 25mm गरी ३७०० तम पाईप खररदको रु ३१०१७७.० भक्त
छ।नार्पर्किाब अनुसार ३००० तम पाईपमार जडान भएकोले, जडान बाँकी HDPE 25mm पाईफ ७००

तम, रु ८०.६९ प्रति तमटरका दरले भ ुक्तानी भएको रु ५६४८३.० जडान गरी नार्पर्किाब अद्यावतधक
गररनुपने अन्र्था असुल गनुप
ि ने रु

60.

उपभोक्तामाफिि र्वद्युि र्वस्िारिः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अनुसार उपभोक्ता
सतमतिहरुलाई मेर्शन, औजार उपकरणहरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको र्जम्मेवारी ददनुपने
व्र्वस्था रहे को छ। कार्ािलर्ले बान्नािोतल दे हार्का र्वद्युि र्वस्िार उपभोक्ता सतमतिलाई, र्वद्युि र्वस्िार

कार्िको लागी रु ६७२०००.० भ ुक्तानी गरे को छ।र्वद्युि र्वस्िार जस्िो जर्टल सं रचना तनमािण
उपभोक्तामाफिि गदाि सोको गुणस्िर कार्म भएको मान्न सर्कएन भने सोको लागी र्वद्युि प्रातधकरणको
सहमिी तलएकोसमेि छै न।साथै र्ोजनाको लागि अनुमान िर्ारीमा दरर्वश्लेषण तबना र्वतभन्न Items को
दर कार्म गरे को र सोही बमोर्जम रकम भ ुक्तानी भएको छ।
गो भौ नं./तमति
३२६/२०७७/३/२६

उपभोक्ता सतमतिको नाम
र्वद्युि

र्वस्िार

उपभोक्ता

सतमति

२१२/२०७७/३/१

कामको र्ववरण
पोल गाड्ने, लाईन िान्ने र

१९२०००.०

र्वद्युतिकरण

बान्नािोतल र्वद्युि र्वस्िार पोल गाड्ने, लाईन िान्ने र ४८००००.०
उपभोक्ता सतमति

र्वद्युतिकरण

जम्मा

61.

भ ुक्तानी रकम

६७२०००.०

सबकन्ट्रर्ाक्टर माफिि कार्ििः साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म १० मा
उपभोक्ता सतमति वा लाभ ग्राही समुदार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुप
ि ने र कुनै तनमािण व्र्वसार्ी

वा सव कन्कक्टरबाट काम गराउन सर्कने छै न भन्ने उल्लेख छ।कार्ािलर्ले दे हार्का र्ोजनाहरु सं चालन
गने गरी उपभोक्तासँग सम्झौिा गरे कोमा, उपभोक्ताले सो कार्ि आफैँ नगरी, दे हार्का सबकन्ट्रर्ाक्टरबाट
तनमािण गराई रकम भ ुक्तानी तलएको छ।उपभोक्तामाफिि र्ोजना कार्ािन्वर्न गदाि खररद तनर्मावलीको
पालना गररनुपदिछ।
भौ.नं/तमति

र्ोजना

सबकन्ट्रर्ाक्टर

भ ुक्तानी रकम

९९/२०७६/११/८

गाईसुरा छार्ािडा र्चरे

जे.तब.तनमािण सेवा

८६३८४२.०

र्करण तनमािण सेवा

४८००००.०

र्ज तब तनमािण सेवा प्रा तल

१०¸००¸०००।००

र्क्षतिज कन्स्ट्रकंसन

११¸३६¸७८०।–

सडक तनमािण
१०५/२०७६/११/१३

कैलासखोला ठाँटीखाँद
ग्रातमण सडक

७।०७७।३।२५

बस्िी डाडीगडे र्चल खार्
सडक

पर्िटन पूवािधार िफि
६।०७७।३।३०

62.

सुर्क
ि ोट पर्िटन क्षेर

सम्झौिा बाहेकको कार्ि थप गरी रकम भ ुक्तानीिः ९९/२०७६/११/८, कार्ािलर्ले गाईसुरा छार्ािडँ
र्चरे सडक तनमािणका लातग उपभोक्ता सतमतिसँग रु १०७२९८३.० मा सम्झौिा गरी, कार्िसम्पन्नपिात्त
उपभोक्ता र्ोगदान अं श बाहे क रु ८६३८४२.० भ ुक्तानी गरे को छ।सं लग्न फाँटवारी अनुसार कार्ािलर्ले

र्ोजना सम्झौिाको Estimate मा उल्लेख नभएको Earthwork in Filling कार्ि नापजाँच गरी सो बापि रु

21

५६४८३.०

मंगलसेन नगरपातलका, अछाम

आ.व. २०७६।७७

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं

बेरुजू रकम

२५७१९६.७ भ ुक्तानी गरे को छ भने Estimate को Revise समेि गररएको छै न।सम्झौिामा उल्लेख भएको
बाहेक कार्िको नापजाँच गरी भ ुक्तानी भएको तनर्सम्मि नदे र्खएको रु

63.

२५७१९६.०

करकट्टीिः १०८/२०७६/११/१३, कार्ािलर्ले पुणि साक्षर नगर घोषणा कार्िक्रम सं चालन बापिको रु
२४८३७५.० खररदार नरे श बहादुर कठार्िलाई भ ुक्तानी गरे को छ।सं लग्न फाँटवारी अनुसार उक्त
कार्िक्रममा रु ७२०००.० पुरस्कार बापि भ ुक्तानी भएकोमा, सोमा आकर्स्मक लाभ बापि लाग्ने पर्चचस

प्रतिशि रु १८०००.० करकट्टी गरे को छै न।करकट्टी छु ट भएको रु १८०००.० सम्बर्न्धिबाट असुल
गररनुपने रु

64.

१८०००.०

र्वद्यालर् प्रोत्साहन अनुदानिः २९८/२०७७/३/२४, नगरसभाबाट अनुमोदन भएको बार्षिक कार्िक्रम

अन्िगिि , कार्ािलर्ले कुर्न्ि मा.र्व र कातलका मा.र्व लाई जनही ५ लाख प्रोत्साहन अनुदान भ ुक्तानी
ु ानी सम्बन्धमा कार्िर्वतध रहेको छै न भने र्वद्यालर् छनौटको मापन
गरे को छ।प्रोत्साहन रकम भक्त

मापदण्डतबना तनणिर् भएको छ।सो रकम र्वद्यालर्ले के कसरी उपर्ोग गरे कोसमेि अनुगमन नभएकोले,
रकम उपर्ोतगिाका सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गररनुपने रु

65.

१००००००.०

श्रे स्िा पेश नभएकोिः कार्ािलर्ले दे हार्का तनमािण व्र्वसार्ीलाई तनम्नानुसार र्ोजनाको ठे क्का सम्झैिा अनुसार
ु ानी गरे कोमा, लेखापरीक्षणका बखिमा सोको ठे क्का फार्ल, सम्झैिा िथा
कार्िसम्पन्न भएपिात्त रकम भक्त
Bill of Quantities पेश नभएकोले, कारोबारको भ ुक्तानी सम्बन्धमा आश्वस्ि हुन नसर्कएको रु
भौ.नं/तमति

तनमािण व्र्वसार्ी/फमिको नाम

र्ोजना

भ ुक्तानी रकम

१५/२०७६/६/१६

अर्ग्न ईन्कपोरे टेड प्रा.तल

सवारी/र्जप खररद

७०७५०००.०

३३/२०७६/९/१६

ए.आर.

सडक तनमािणको डी.र्प.आर

१९६३४४०.०

हररगंगा तनमािण सेवा

११८६००४.०

ईर्न्जतनर्ररङ्ग

१०२२४४४४.०

कन्सल्टे न्सी प्रा.तल
५०/२०७६/१०/२१

स्वास्थर् चौकी भवन तनमािण

जम्मा

66.

१०२२४४४४.०

धरौटी कट्टीिः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३(४) मा कार्ािलर्ले रतनङ्ग वा अन्र्
र्वल भ ुक्तानी गदाि ररटे न्सन मतन बापि पाँच प्रतिशि रकम कट्टा गुरी राख्नुपने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ािलर्ले

दे हार्का फमिलाई रकम भ ुक्तानी गदाि धरौटी बापिको रकम कट्टा नगरे कोले, तनर्मावलीमा उल्लेख भएको
व्र्वस्था पालना नभएको रु

५२६६७९.०

भौ.नं/तमति

फमिको नाम

भ ुक्तानी रकम

धरौटी रकम

१५/२०७६/६/१६

अर्ग्न ईन्कपोरे टेड प्रा.तल

७०७५०००.०

३५३७५०.०

१९/२०७६/७/२१

हररगंगा तनमािण सेवा

२३०८५८९.०

१५२९२९.४
५२६६७९.४

नगरपातलकािफि चालु

67.

ऋणात्मक मौज्दाििः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७२(२) मा गाउं पातलका िथा
नगरपातलकाले नेपाल सरकारले तनधािरण गरे बमोर्जमको आर् र व्र्र्को वतगिकरण िथा खचि शीषिक
सम्वन्धी व्र्वस्था अवलम्वन गनुप
ि ने उल्लेख छ ।र्स अनुसार कार्ािलर्ले िर्ार गरे को बैं क नगदद
र्किाव अनुसार र्ो बषि रु ७१¸६१¸७२२।३३ ऋणात्मक मौज्दाि रहे को र्ववरण पेश गरे को दे र्खएकोले
के कति कारणवाट र्स र्शषिकमा ऋणात्मक मौज्दाि

भएको हो सो सम्वन्धमा र्र्कन गरी श्रे ष्िा

अध्र्ावतधक गनुि पने दे र्खन्छ ।

68.

सम्पर्त्त लेखांकनिः नगरपातलकाले सार्वकमा गाउं पातलका र अन्िरगिका वडाको स्वातमत्वमा रहेको भवन,
जग्गा, सवारी साधन, फतनिचर, र्वद्युिीर् सामान लगार्िका सम्पर्त्तको मूल्र्ांकन समेि दे र्खने गरी अतभलेख

22

मंगलसेन नगरपातलका, अछाम

आ.व. २०७६।७७

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं

बेरुजू रकम

अद्यावतधक गरे को छै न । र्वगिका सरकारी कार्ािलर् हाल नगरपातलकामा समार्ोजन भै आएका भौतिक
सम्पर्त्तहरु नगरपातलकाको एर्ककृि र्जन्सी खािामा अतभले ख नराखेकोले

नगरपातलकाको र्थाथि

सम्पत्तीको अवश्था मुल्र्ाङ्कन गनि सर्कएन । कूल मूल्र् खुल्नेगरी स्वातमत्वमा रहे का सम्पर्त्तको अद्यावतधक
अतभलेख िर्ार गरी सम्पर्त्त ले खांकनलाई सुदृढ गनुप
ि ने दे र्खएको छ .

69.

इन्धन िथा ममिििः नगरपातलकामा रहेका सवारीसाधनहरु (गातड मोटर साइकल आदद) मा र्वतभन्न समर्मा
प्रर्ोग भएको इन्धन खचिको लग बुक राखेको पाइएन । इन्धन खचिको मापदण्ड नबनाई खचि लेख्दा
इन्धनको प्रर्ोगमा दुरुपर्ोग बढ्ने सं भावना रहने हुँदा मापदण्ड बनाइ खचि गरीनु पदिछ । सवारीसाधनहरु

ममिि गरी ममिि खचि लेखेकोमा ममिि अतभलेख समेि राखेको पाइएन । लग वुक िथा स्पष्ट मापदण्ड

तनधािरण नगरी पदातधकारी ईन्धन िथा नगरपातलका कमिचारी एवं कार्ािलर् प्रर्ोजन उल्लेख गरी के. पी

.िथा मुगा आर्ल स्टोरको र्वल वाट एक मुष्ट खचि ले ख्ने गरे को दे र्खएकोले खचिको र्थाथििा र्र्कन गनि
सर्कएन ।र्सरी खचि लेखेको केही उदारहण तनम्न छन्।
अतभलेख राखेर खचि लेख्न ु पने दे र्खएको छ ।

70.

इन्धन िथा ममिि खचि लेख्दा तनर्मानुसार

गो भौ र तमति

र्ववरण

आपूतिि किािको नाम

खचि लेखेको रकम

४३।०७६।६।९

पदातधकारी ईन्धन

के पी आर्ल स्टोर

१¸१४¸२३३।०५

४३।०७६।६।९

कार्ािलर् प्रर्ोजन

मुगा र के पी आर्ल स्टोर

२८३३९५।००

१०२।०७६।७।२७

ईन्धन

पदातधकारी

एवं

मुगा र के पी आर्ल स्टोर

३३५७६९।८१

१७६।०७६।९।१६

ईन्धन

पदातधकारी

एवं

मुगा र के पी आर्ल स्टोर

३४३३०३।००

५२६।०७७।२।२

ईन्धन

पदातधकारी

एवं

मुगा र के पी आर्ल स्टोर

१६२२२६।४२

२३७।०७६।१०।५

ईन्धन

पदातधकारी

एवं

मुगा र के पी आर्ल स्टोर

२६४८११।००

कार्ािलर् प्रर्ोजन
कार्ािलर् प्रर्ोजन
कार्ािलर् प्रर्ोजन
कार्ािलर् प्रर्ोजन

कर र्वजक पेश नभएकोिःसारवजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म १९(१)क मा रु २० हजार
भन्दा बढीको खररद कार्ि मु अ करमा दिाि भएको सं ग गराउनु पने व्र्वस्था गरे को छ।साथै

मुल्र्

अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, 2053 को तनर्म 17 अनुसार मुल्र् अतभवृर्र्द् करमा दिाि भएको प्रत्र्ेक
व्र्र्क्त वा फमिले िोर्कएको ढाँचामा रीिपुवक
ि को कर र्वजक जारी गनुप
ि ने व्र्वस्था छ ।र्स नगर
पातलकाले के पी आर्ल स्टोर वाट पेट्रोल खररद गरे कोमा सो आर्ल स्टोरले कर र्वजक जारी गरे को

दे र्खएन । कर र्ोग्र् बस्िु खररद वापिको रकम भ ुक्तानी मा कर तबजक जारी गनुि पनेमा तनम्नानुसार
पान र्वल वाट भ ुक्तानी ददएको दे र्खएकोले कर र्वजक वेगर भ ुक्तानी हुन गएको रकम असुल गनुि पने
दे र्खएको रु
गो भौ र तमति

खररद र्ववरण

पान र्वलको रकम

असुल हुन ु पने मु अ

४३।०७६।६।९

पदातधकारी ईन्धन

१¸५०¸६३१।००

१७३२९।२३

१०२।०७६।७।२७

पेट्रोल

पदातधकारी

एवं

६९५६६

८००३।१६

१०२।०७६।७।२७

पेट्रोल

पदातधकारी

एवं

६६२५०

७६२२

२३७।०७६।१०।५

पेट्रोल

पदातधकारी

एवं

७९६३७

९१६२

३८५।०७६।११।२२

पेट्रोल

पदातधकारी

एवं

५४०३७

६२१७

कर रकम

कार्ािलर् प्रर्ोजन
कार्ािलर् प्रर्ोजन

कार्ािलर् प्रर्ोजन
कार्ािलर् प्रर्ोजन
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५५९४९.०

मंगलसेन नगरपातलका, अछाम

आ.व. २०७६।७७

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं
३३४।०७६।११।११

पेट्रोल

पदातधकारी

एवं

कार्ािलर् प्रर्ोजन

६६२०२

जम्मा

71.

बेरुजू रकम
७६१६
५५९४९।३९

िलब बढी भ ुक्तानीिः तन प्र प्र अतधकृि लोक वहादुर शाहीलाई श्रावण दे र्ख आश्वीन सम्मको िलब भत्ता
भ ुक्तानी ददं दा चाड वाड खचि वापि रु ४६¸३८०।– भ ुक्तानी गरे को दे र्खएकोले तनजले खाई पाई आएको

िलव र ग्रेड रकम वरावर रु ४१¸९९०।मार चाड वाड खचि पाउनेमा वढी भ ुक्तानी गरे को सम्वन्धमा
आधार सर्हि स्पष्ट हुन ु पने अन्र्था असुल हुन ु पने रु

72.

र्वल वा र्वजकको भ ुक्तानी सम्बन्धमािः
र्वल वा र्वजकको भ ुक्तानीमा

४३९०.०

साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३(८) मा

आपूतििकिाि, तनमािण व्र्वसार्ी, सेवाप्रदार्क वा परामशिदािालाई पचचीस

हजार रुपैर्ाभन्दा बढी रकम भ ुक्तानी गदाि एकाउण्ट पेर्ी चेकको माध्र्मवाट भ ुक्तानी गनुप
ि ने व्र्वस्था
छ । कतिपर् कार्िक्रममा कार्ािलर्ले र्वतभन्न आपूतििकिािलाई रकम भ ुक्तानी गदाि कमिचारीले पेर्श्क तलई
नगद भ ुक्तानी गरे को दे र्खन्छ।तनर्मको पलानामा कार्ािलर्को ध्र्ान जानु पदिछ ।

73.

करदार्खला नगरे कोिः १०३।०७६।७।२७ आर्कर ऐन २०५८अनुसार र्वतभन्न र्शषिकमा कट्ट गरे को
कर र्था समर्मा दार्खला गनुि पने व्र्वस्था गरे को छ ।सृष्टी एजुकेशन ई प्रा तल को नाममा रहेको रु

२¸१८¸०००।– पेश्की फछि र्ौट हुंदा पेश गरे को फाँटवारी अनुसार प्रर्शक्षक भत्तामा कट्टा गरे को
पारीश्रतमक कर रु ४९¸३२०।– ऐनको उक्त व्र्वस्था वमोर्जम कर दार्खला गरे को नदे र्खएकोले दार्खला
गरे को प्रमाण पेश हुन ु पने दे र्खएको रु

74.

४९३२०.०

मू.अ.कर समार्ोजनिः मुल्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली २०५३(आठौं सं सोधन) को दफा ६(ग) अनुसार
ठे क्का वा करार अन्र्िगि वस्िु आपूतिि वापिको मुल्र् अतभवृदद्दकर भ ुक्तानी गदाि सो कर रकमको ५०
प्रतिशिले हुन आउने रकम ठे केदार वा आपूतििकिािको नामबाट स्वर्ं भ ुक्तानी गने तनकार्बाट सम्बर्न्धि
राजस्व शीषिकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर रकम मार सम्वर्न्धि आपूतििकिािलाई भ ुक्तानी ददनु पने र
सो व्र्होराको जानकारी सम्बर्न्धि ठे केदार वा आपूतििकिािलाई ददनु पने व्र्वस्था छ। नगरपातलकाले

उक्त व्र्वस्था वमोर्जम ५० प्रतिशि मु.अ.कर रकम स्वर्ं कार्ािलर् माफिि राजस्व दार्खला गनुि पनेमा
सो वमोर्जम नगरी उपरोक्त बमोर्जमको भ ुक्तानीमा आपूिक
ि लाई शिप्रतिशि भ ुक्तानी ददएको दे र्खएकोले

भ ुक्तानी भएको तनम्नानुसार मु अ कर रु १०¸७३¸५३३।– सम्वन्धमा सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व
कार्ािलर्वाट मु.अ.कर समार्ोजन भएको प्रमाण पेश हुन ु पने अन्र्था असुल गरी दार्खला गनुि पने
दे र्खएको रु.
गो.भौ.र तमति

आपूिक
ि को नाम

भ ुक्तानी रकम

भ ुकिानी भएको मु अ

१७२६५००

१९८६२३

कर रकम

सं घीर् पूवािधार र्वकास कार्ि क्रम िफि
२०७७।३।२४

ईन्टरनेश्नल प्रा तल

चालु िफि

००

२०७७।३।२५

फतनिचर उद्योग

५०००००

जम्मािः

75.

५७५२२
२५६१४५।

म्र्ाद थप नभएकोिःकरार ऐन २०५५ अनुसार करार गने पक्ष हरु वीच करारमा उल्लेर्खि शििहरुको
कार्ािन्वर्न सं झौिामा उल्ले ख भए अनुसार हुने व्र्वस्था छ ।र्स नगरपातलकाले करार सं झौिा अनुसार
र्वगि बषि दे र्ख र्वतभन्न कमिचारीहरु करार सेवामा तनर्ुक्त गरी कार्ि गराएकोमा २०७६।०७७को लातग

म्र्ाद थप सर्हिको सं झौिा पेश हुन नआएको कतिपर् कमिचारीको सं झौिा पेश भएकोमा र्ो आ व को
लातग म्र्ाद थप नगरी िलव भत्ता भ ुक्तानी गरे को छ।
गो भौ र तमति

भ ुक्तानी र्ववरण

कमिचारी सं ख्र्ा
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भ ुक्तानी भएको रकम

२५६१४५.०

मंगलसेन नगरपातलका, अछाम

आ.व. २०७६।७७

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं
२३।०७६।६।९

श्रावण दे र्ख असौज र चाडवाड

बेरुजू रकम

४२

२२७९५००

५१

४०८७९६०

खचि
२४।०७६।६।९

श्रावण दे र्ख असौज र चाडवाड
खचि

९७।०७६।७।२६

कातििक

५१

१०२१९९०

१०६।०७६।७।२८

कातििक

४२

६५८५००

१८२।०७६।९।१६

मं र्शर

२९

१०२०८०६.६०

१९५।०७६।९।१६

मं र्शर

५१

१०६४४१०.००

२९४।०७६।१०।२८

पौष

५३

१०६८०८०

३०५।०७६।१०।१९

पौष
माघ दे र्ख चै र

२७
–

५५०८२१

४६३।०७७।१७
४६४।०७७।१७

फाल्गुण दे र्ख चै र

–

१३२०९०

५१९।०७७।१।३१

वैशाख

–

९१३६५०

५५५।०७७।२।१९

जेष्ठ

४८

२०१६९३१

६७९।०७७।३।१४

आषाढ

४४

८५३६५०

२९८।०७६।१०।२९

पौष र माघ

१

९२७४०

२८५९२७०

जम्मा
75.1.

१८६२०३९९

सं झौिा भन्दा बढीिः करार गने पक्षले सं झौिामा उल्ले ख भए वमोर्जम गनुि पदिछ । नगरपातलकाले करार
सेवामा तनर्ुक्त कमिचारीहरुलाई करार सं झौिामा उल्लेख नगरे को चाडवाड खचि र पोशाक खचि वापि रु
८¸५९¸०००।– उपलब्ध गराएको दे र्खएकोले करार सं झौिामा उल्लेख गरे को सुर्वधा मार उपलव्ध
गराउने िफि नगर पातलकाले ध्र्ान ददनु पदिछ ।

76.

िलव दोहोरो भ ुक्तानीिः आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(८)मा कुनै रकमको भ ुक्तानी
ददं दा ररि पुगे नपुगेको जाँच गनुि पने व्र्वस्था गरे को छ ।र्स नगर पातलकाले र्वतभन्न करार कमिचारी

िथा कानुन व्र्वसार्ीको मातसक िलव खचि लेख्दा तनम्नानुसार दोहोरो परे को दे र्खएकोले सो सम्वन्धमा
दोहोरो भ ुक्तानी सम्वन्धमा आधार सर्हि स्पष्ट हुन ु पने अन्र्था असुल हुन ु पने दे र्खएको रु
गो भौ र तमति

भ ुक्तानी

तलनेको

भ ुक्तानी र्ववरण

भ ुक्तानी

नाम

भएको

रकम

रकम

३०४।०७६।१०।

कानुनी

सल्लाहाकार

पौषको िलव

३५९९०

००

१९९।०७६।९।१

कानुनी

सल्लाहाकार

मंर्शर र पोष

७१९८०

३५९९०

२९
७

कृष्ण प्रसाद ढुं गाना
कृष्ण प्रसाद ढुं गाना

जम्मा

77.

दोहोरो भ ुक्तानी भएको

३५९९०.०

३५¸९९०।–

बैठक भत्तािः ५३८।०७७।२।६ आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४को तनर्म १२१ िथा नेपाल
सरकारको कार्िसंचालन तनदे र्शका, 2076 को 7.1.1 मा बैठक भत्ताको स्पष्ट मापदण्ड बनाएको छ
। कानुन अनुसार गठन भएका सतमिी हरुको वैठक भत्ता प्रदान गने र र्स्िो वैठक पतन कार्ािलर् समर्
अगाडी वा पछाडी हुनपु ने र स्पष्ट कार्िर्ोजना एवं र्वषर्वस्िु समेि हुनपु ने व्र्वस्था छ । िर र्स्िो भत्ता

एउटै तनकार् वा अन्िगििका पदातधकारी/कमिचारी मारै बस्ने वैठकमा भत्ता प्रदान गनि नपाउने व्र्वस्था
रहेको छ। कार्ािलर् समर्मा बोल पर खोल्दाको अबतधको र्स नगर पातलकाले प्रमुख प्रशासकीर्

अतधकृिको अध्र्क्षिामा बसे को र्वतभन्न बैठकको रु १¸०५¸२००।– वैठक भत्तामा खचि ले खेको छ ।
र्सरी कार्ािलर् समर्मा बसे को बैठक भत्ता भ ुक्तानी गनि तमल्ने नदे र्खएको रु

78.

अनगमन भत्तािः भ्रमण खचि तनर्मावली २०६४ को तनर्म १० मा उल्लेर्खि व्र्वस्था अनुसार २० र्क
तम सम्म भ्रमण िथा अनुगमन

वापिको भत्ता खचि लेख्न तमल्ने दे र्खं दैन ।साथै

सुदरु पर्िम प्रदे शले

पाररि गरे को स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सुर्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पदातधकारीहरुको

25

१०५२००.०

मंगलसेन नगरपातलका, अछाम
दफा

आ.व. २०७६।७७
भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं

लातग अनुगमन सम्बन्धी व्र्वस्था नभएकोमा

बेरुजू रकम

नगर पातलकाले बजार िथा र्ोजना अनुगमन गरे को भनी

ु ानी खचि लेखेको दे र्खर्ो ।र्सरी आफ्नै वडा िथा
तनम्नानुसार रु ५२¸८००।– भक्त
अनुगमन गरे को खचि लेख्न तमल्ने आधार पेश हुन ु पने रु

79.

गो भौ र तमति

अनुगमनको र्ववरण

भ ुक्तानी तलनेको नाम

भ ुक्तानी रकम

६५८।०७७।३।११

कृर्ष कार्िक्रम अवलोकन

र्वतभन्न ६ पदातधकारी

२१६००

६५८।०७७।३।११

कृर्ष कार्िक्रम अवलोकन

र्वतभन्न ३कमिचारी

१०८००

६५९।०७७।३।११

कृर्ष कार्िक्रम अवलोकन

र्वतभन्न २ पदातधकारी

९६००

६५९।०७७।३।११

कृर्ष कार्िक्रम अवलोकन

र्वतभन्न ३कमिचारी

१०८००

जम्मा

५२८००।–

पातलका तभर

५२८००.०

बैठक भत्तािःआतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४को तनर्म १२१ िथा नेपाल सरकारको कार्िसंचालन
तनदे र्शका, 2076 को 7.1.1 मा बैठक भत्ताको स्पष्ट मापदण्ड बनाएको छ । जस अनुसार कानुन
अनुसार गठन भएका सतमिी हरुको वैठक भत्ता प्रदान गने र र्स्िो वैठक पतन कार्ािलर् समर् अगाडी
वा पछाडी हुनपु ने र स्पष्ट कार्िर्ोजना एवं र्वषर्वस्िु समेि हुनपु ने व्र्वस्था छ । िर र्स्िो भत्ता एउटै

तनकार् वा अन्िगििका पदातधकारी/कमिचारी मारै बस्ने वैठकमा भत्ता प्रदान गनि नपाउने व्र्वस्था रहे को
छ । िर र्स नगरपातलकाले एउटै तनकार्का पदातधकारी मारै सं लग्न रहेको िथा कार्ािलर् समर्मा
पटक पटक वैठक वसे को दे खाई वैठक वाट उल्लेखनीर् तनणिर् नहुने र वैठकमा सहभातग भएको आधारमा
भत्ता खचि लेखेको पाइर्ो । अििः कानुनमा व्र्वस्था नभएको र्स्िो खचि रकम अतनर्तमि खचि रु
गो भौ र तमति

बैठकको र्ववरण

तमति

सं ख्र्ा

भ ुक्तानी रकम

६०३।०७७।३।४

कार्िक्रम कार्ािन्वर्न

०७७।३।१¸२२।३

र्वतभन्न कमिचारी

२३९४४०

६३।०७६।६।९

कार्िक्रम कार्ािन्वर्न

र्वतभन्न

र्वतभन्न कमिचारी

११७६५०

४२३।०७६।११।

कार्िक्रम कार्ािन्वर्न

०७६।११।२९

र्वतभन्न कमिचारी

४८०००

जम्मािः

४०५०९०।–

२९

80.

०¸१२।२

४०५०९०.०

कर नकटाएकोिः३२५।०७६।११।१४ आर्कर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार बैठक भत्तामा १५
प्रतिशि कर कटाउनु पने व्र्वस्था गरे को छ ।प्र अ हरुको बै ठक सञ्चालनको लातग रमेश तसं ह बोगटीले
तलएको

पेश्की फर्छ्यौटमा वैठकको खाना खाजा खचिको होटल र्वल पेश गरे वमोर्जम भ ुक्तानी गरे को

र र्ािार्ाि खचि वापि सवै जनालाई रु ५०० को दरले उपलब्ध गराएकोमा पुन ५१ जना प्र अ हरुलाई
जीवन तनरवाह खचि नाम उल्लेख गरी रु १२०० को दरले रु ६१¸२००।– भत्ता उपलब्ध गराएकोमा

९१८०.०

उक्त रकममा १५ प्रतिशि कर नकटाएको रु ९¸१८०।– असुल गनुि पने दे र्खएको रु

81.

बढी खचििः५०४।०७७।१।२३ र्वपि व्र्वस्थापनको लातग
पेश्की फर्छ्यौट हुंदा २६४७५५।को मार

तस अ हे व

मान वहादुर सेडारी तलएको

र्वल भपािई िथा प्रमाण कागजाि पेश गरे कोमा रु

२७०७००।को खचि दार्व गरे को दे र्खएकोले बढी खचि दाव गरे को रु ५¸९४५।– असुल हुन ु पने रु

82.

५९४५.०

उपभोक्ता सहभातगिािः २२९।०७६।१०।२९ नसिरी र्वरुवा उत्पादन कार्िक्रम िफि उपभोक्ता सं ग भएको

५० प्रतिशि अनुदान उपलब्ध गराउं दा उपभोक्ताले ५० प्रतिशि लगानी गरे को प्रमाण पेश हुन ु पने गरी
सं झौिा भएकोमा नगर पातलकाले कार्िक्रम अनुसारको रु ९६¸०००।– भ ुक्तानी गरे को छ । उपभोक्ताले

बीरभान पदम नसिरी द न पा गुरुखोलाको रु १७६०००।को मार र्वल पेश गरे को दे र्खएकोले रु
१६०००। को प्रमाण पेश हुन नआएकोले र्स्को ५० प्रतिशिले हुने रु ८०००। वढी अनुदान गएको
रकम असुल हनु पने

रु
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83.

आ.व. २०७६।७७
बेरुजू रकम

अनुदानिः६६१।०७७।३।११ नगर पातलकाले र्वतभन्न ५ सामुदार्ीक तसकाई केन्द्र हरुलाई रु

८¸००¸०००।– उपलब्ध गराएकोमा सो अनुदान वाट सामुदार्ीक तसकाई केन्द्रहरुले के कुन कार्िमा
अनुदान परीचालन गरे को छ । सोको प्रगति प्रतिवेदन पेश हुन नआएकोले अनुदानको उपर्ोगको अनुगमन
प्रतिवेदन तलनु पने रु

सामार्जक सुरक्षािफििः

84.

सामार्जक सुरक्षा खचििः सामार्जक सुरक्षा कार्िक्रम सं चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा १५ बमोर्जम
कार्ािलर्ले पेश गरे को र्ववरण अनुसार आ व २०७६।७७ मा १४ वडामा सामार्जक सुरक्षा भत्ता बापि
रु

१०९६९८४००.० र्विरण गरे को छ ।र्स सम्बन्धमा दे हार्का व्र्होरा दे र्खएको छ।

84.1. सामार्जक सुरक्षा कार्ािक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को १३ नाम दिाि र नवीकरणबाट आगामी

आतथिक वषिका लातग कार्म हुन आएको लाभग्राहीको र्ववरण प्रत्र्ेक स्थानीर् िहले फागुन मसान्ितभर
र्वभागले सञ्चालनमा ल्र्ाएको व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली (एम.आई.एसं ) मा अतनवार्ि रुपमा प्रर्वर्ष्ट

गनुप
ि नेमा समर्मै सो कार्ि भएको छै न ।मृत्र्ु भएमा, बसाई सरी गएमा, एकल वा र्वधवा मर्हलाले र्ववाह

गरे मा, बालबातलकाको हकमा पाँच उमेर पूरा भएमा, नवीकरण नगरे मा, एक आातथिक वषिको कुनै पतन
र्कस्िा रकम नबुझेमा वा बैङ्क माफिि र्विरण भएकामा लगािार उक्त वषिसम्म खािा तनर्ष्क्रर् भएमा,
अर्ोग्र् व्र्र्क्तले भत्ता प्राप्त गरे को प्रमार्णि भएको अवस्थामा लाभग्राहीको नाम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले

मूल अतभलेखबाट कट्टा गनुप
ि ने व्र्वस्था रहेकोमा सामार्जक सुरक्षाको मुल अतभले ख पेश भएको छै न ।
र्सले गदाि लाभग्राहीको र्थाथि िथर्ाङ्क एर्कन गनि सर्कएन ।
84.2. सामार्जक सुरक्षा कार्िक्रम सं चालन कार्िर्वतध, २०७५ अनुसूची ७ र ८ अनुसूची ७ मा सामार्जक सुरक्षा

र्वशेष वचि खािा सं चालन गने बैं क िथा र्वर्त्तर् सं स्थाले र्स प्रकारका खािाहरु मध्र्े तनर्ष्क्रर् )Dormat

खािाको र्ववरण प्रत्र्ेक श्रावण र माघ मर्हनातभर केर्न्द्रर् पर्िकरण तबभागलाई ददनुपने साथै अनुसूची
८ को बुँदा नं मा बैं कले तनर्ष्क्रर् १० .(Dormatखािाको र्ववरण प्रत्र्ेक श्रावण र माघ मर्हनातभर

(

सम्वर्न्धि स्थानीर् िहलाई ददनुपने व्र्वस्था छ ।नगरपातलकाको सामार्जक सुरक्षा र्विरण गदाि Dormat
खािाको र्ववरण नगरपातलकालाई प्राप्त भएको छै न । र्सले गदाि रार्िर् वार्णज्र् बैं कमा रहेको Money
ु ने रकम २००८७३२.३५ र्फिाि
Hold बापि वाडि नं ३,४ र ५को जम्मा ९५७ सेवाग्राहीको र्फिाि हुनप
भए नभएको र्र्कन गने सर्कएन।कार्िर्वतधमा भएको व्र्वस्था अनुसार नगरपातलकाले उक्त बैं कसँग
Dormat खािाको र्ववरण मातग कार्िर्वतधमा भएको व्र्वस्था पालना गनुप
ि दिछ ।
84.3. बैंक माफिि भत्ता र्विरण नभएकोिः सामार्जक सुरक्षा कार्िक्रम सं चालन कार्िर्वतध, २०७५ को पररचछे द

७ को दफा २२ मा स्थातनर् िहले सशिि अनुदानको सामार्जक सुरक्षा भत्ता र्विरण कार्िक्रम मन्रालर्को
स्वीकृिी वेगर हािहािै नगद र्विरण गनि नपाइने उल्लेख छ । गाँउपातलकाले वडा नं १३ मा िीनै

चौमासीकमा बैर्कङ्क प्रणाली माफिि भत्ता र्विरण नगरी स्वीकृिी र्वना हािहािै नगद र्विरण गरे को पाईर्ो
।र्सरी र्विररि सामार्जक सुरक्षा सम्बर्न्धि सेवाग्राहीले प्राप्त गरे नगरे को र्र्कन हुन सकेन ।कार्िर्वतधमा
भएको व्र्वस्था पालना गनुप
ि दि छ ।
र्वपद् व्र्वस्थापन

85.

प्रकोप व्र्वस्थापन कोष – र्वपद् जोर्खम् न्र्ूनीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन २०७४ को दफा १७, मा
र्वपद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्र्ेक स्थातनर् िहमा र्वपद् व्र्वस्थापन कोषमा रहने रकम भ ुक्तानी गने
गरे को दे र्खन्छ ।नगरपातलकामा रहेको उक्त कोषमा गि बषिको मौज्दाि ० रहेको, र्ो आ.व.मा
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बेरुजू रकम

१०५०२१९८.० जम्मा भएको र रु ९४२४५५४.० खचि भएको र रु १०७७३४४.० बाँकी रहेको
दे र्खन्छ।र्वपद् व्र्वस्थापन कोषको कार्िर्वतध िर्ार गरी कार्ि गनुप
ि दिछ।

86.

कोतभड खचििः नगरपातलकाले प्रकोप व्र्वस्थापन अन्िगिि कोतभड महामारीको अवस्थामा श्रतमक
मजदुरहरुलाई रु २७८८१३१.० को राहि र्विरण गरे को छ।राहि र्विरणका लागी नगरपातलकाले
कार्िर्वतध िर् गरे को छै न भने वडा सर्चव माफिि राहि र्विरण गरीएकोमा, लाभग्राही छनौटको
तनणिर्समेि पेश भएको छै न।कार्िर्वतध एवम् तनणिर्तबना राहि र्विरण गरी खचि गरे कोले, वास्िर्वक
लाभग्राहीले राहि पाए भन्ने कुरा एर्कन गनि सर्कएन।
धरौटी

87.

र्हसाब तमलान गनुपि नेिः धरौटीको श्रे स्िा बमोर्जम रु ४७३२२९६.० अ.ल्र्ा र्जम्मेवारी सानुप
ि नेमा
नगरपातलकाले रु ४५७७८१८.० मार र्जम्मेवारी सारे कोले रु १५४४७७.० घटी

र्जम्मेवारी सारे को

रकम र्हसाब तमलान गनुप
ि ने रु

88.

१५४४७७.०

पेर्श्क बाँकीिः आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७४ को तनर्म ७४(३) मा पेश्की ददएको रकम म्र्ाद
तभर फछर्ौट गनुि गराउनु पेश्की तलने एवं ददने दुबैको कििव्र् हुने कुरा उल्लेख छ । कार्ािलर्ले

उपलब्ध गराएको पेश्की बाँकीको र्ववरण अनुसार आतथिक वषिको अन्ि सम्म फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको
तनम्नानुसार पेश्की रकम तनर्मानुसार फछ्र्र्ौट गनुप
ि ने रु
तस नं

पेर्श्क तलनेको नाम

पद/ठे गाना

प्रर्ोजन

रकम रु

म्र्ाद ननाघेको पेश्की
1
2

बं र्शका तनमािण सेवा
कैर्शक तनमािण सेवा

अछाम
अछाम

कैलाश बहुमूखी क्र्ाम्पु
भवन तनमािण
वर्स्ि

लोडेघाट

सडक

तनमािण
जम्मा
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