महालेखापरीक्षकको
वार्षाक प्रतिवेदन
२०७८

नेपालगंज उप-महानगरपातलका
बााँके

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्
काठमाडौँ, नेपाल

Serving the Nation and the People

जनर्हिका लातग जवाफदे र्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान 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 सावाजतनक कोषको दक्षिापूर् ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पाना स्विन्र एवम्
गुर्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने ।
(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the public
funds are efficiently used)

तनष्ठा
स्विन्रिा
व्र्वसार्र्किाf
पारदर्शािा
जवाफदे र्हिा

(Integrity)
(Independence)
(Professionalism)
(Transparency)
(Accountability)
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प्रादे र्शक लेखापरीक्षर् महातनदे शनालर्

(लुर्म्बनी प्रदे श, कर्ााली प्रदे श िथा सुदरु पर्िम प्रदे श )
पर सं खर्ााः2078/79
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तमतिाः2078/05/04

श्री नगर प्रमुखज्र्ू,
नेपालगंज उप-महानगरपातलका,
नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्,
नेपालगंज, बााँके ।

र्वषर्ाः

लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन ।

नेपालको सं र्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न
गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन
लेखापरीक्षर् ऐन ,२०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ प्रर्ोजनको लातग अनुरोध छ ।

(नारार्र् एम.सी.)
नार्ब महालेखापरीक्षक
बोधाथााः
सं घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,
तसं हदरवार, काठमाण्डौ ।

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

Fax: 977-1-4262798,

Post Box:13328
Website : www.oagnep.gov.np

"जनर्हिका लातग जवाफदे र्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् सं स्था"

महालेखापरीक्षकको भनार्ा

नेपालको सं र्वधानको धारा २४१ मा सं घ, प्रदे श र स्थानीर्िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को
लेखापरीक्षर् तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट
हुने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक गाउाँ पातलका
र नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही

व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको आतथाक वषा 2076।77 को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न
गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ ।
स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको सं र्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड,
र्वत्तीर्

लेखापरीक्षर्

मागादशान,

स्थानीर्

िह

लेखापरीक्षर्

तनदे र्शका, महालेखापरीक्षकको

वार्षाक

लेखापरीक्षर् र्ोजना र तनकार्साँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को
प्रमुख उद्देश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शुर्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुम
ा ा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद
ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको सं रक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदे र्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको छ
। त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लेषर् गरी र्वत्तीर्

ब्र्वस्थापनमा

सुधारका लातग सुझाव प्रस्िुि गरी सुशासन प्रबर्द्ानमा टे वा पु¥र्ाउनु लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् रहेको छ ।
आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका
र्वषर्हरु तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरे र रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा ददएका
सुझावहरुको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्ीिा,
दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गना सहर्ोग पुग्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदे र्हिा र
पारदशीिा प्रबर्द्ान हुने र्वश्वास तलर्एको छ ।
लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बााँडफााँटको प्रक्षेपर् र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् ठे क्का
ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्र्ून रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छु ट ददएको, बक्र्ौिा असुलीमा
प्रभावकारीिा नआएको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पिाि बजेट िथा कार्ाक्रम सं शोधन गरी

अनुमोदन गने गरे को, वषाान्िमा बढी खचा गरे को, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरे को, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरे को, बचि
अनुदान र्फिाा नगरे को, र्विरर्मूखी खचाको बाहुल्र्िा रहेको जस्िा प्रवृर्त्त दे र्खएका छन् । त्र्सैगरी र्वकास तनमाार्िफा र्ोजना
प्राथतमकीकरर् नगरे को, साना िथा टु क्रे आर्ोजनाको छनौट गरे को, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको,

िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजुटेको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् अनुरुप र्ोजना र कार्ाक्रम िजुम
ा ा नगरे को, दीघाकालीन र्वकासको
खाका िजुम
ा ा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन् ।

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफा आवश्र्क अनुभवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्ुक्ती िथा
बढु वामा प्रदे श लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सुधार हुन नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दुरुस्ि
अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरे को, लेखाङ्कन

िथा समग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली र आन्िररक तनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको
पार्एको छ । स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्ाक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी
स्पष्ट कार्ार्वतध िजुम
ा ा हुन बााँकी रहेको पार्एको छ । लेखापरीक्षर्बाट 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 कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भर्ा लेखापरीक्षर् गररएको
तथर्ो । लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर्िहका प्रमुख सर्हिका पदातधकारीहरुसाँग छलफल समेि गररएको तथर्ो
। लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर्िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवााधार र सेवा
प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरे को छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग पुर्रर्ााउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा
कमाचारीहरु र लेखापरीक्षर् िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा सं लग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरु सबैलार्ा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।

(टं कमर्र् शमाा, दं गाल)
२०७8 भाद्र 04 गिे
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तमतिाः

र्वषर्ाः

2078/05/04

लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन ।

श्री नगर प्रमुखज्र्ू,
नेपालगंज उप-महानगरपातलका,
बााँके।
कैर्फर्ि सर्हिको रार्

हामीले नेपालगंज उप-महानगरपातलकाको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र्
तबबरर् िथा लेखा र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरे का छौं ।
हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्ले ख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहे क, पेश
भएको २०७7 आषाढ मसान्िमा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि अन्र्
तबबरर्ले स्थानीर् िहसङ्ग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून बमोर्जम सारभूि रुपमा सर्ह िथा र्थाथा अवस्था र्चरर् गदाछ ।
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार
१. लेखापरीक्षर्बाट रु 6 करोड 93 लाख 15 हजार बेरुजू दे र्खएको छ । सोमध्र्े असुल गनुप
ा ने रु १ करोड २१ लाख
७२ हजार, तनर्तमि गनुप
ा ने रु ३ करोड ७९ लाख ९२ हजार प्रमार् कागजाि पेश गनुप
ा ने रु. ८४ लाख ४८ हजार

पेश्की

बााँकी रु १ करोड ७ लाख 3 हजार रहे को छ ।
२. लेखापरीक्षर्मा दे र्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७8।०2।22 मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर
प्रतिकृर्ा सर्हि र्वतभन्न १० दफाको रु.9 करोड 92 लाख 65 हजार असुल फर्छ्यौट भई प्रमार् कागजाि पेश हुन आएकोले

उक्त दफा प्रारर्म्भक प्रतिवेदनबाट हटाईएको छ । अन्र् दफा बेरुजु फर्छ्यौट नभई कार्म व्र्होराको अन्िीम प्रतिवेदन पाना
४२ (बर्ालीस) को र्सै साथ सं लग्न छ ।
३. आम्दानी िथा खचाको स्रे स्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरे कोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा
दार्र्त्व र्कीन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छै न ।

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको सं र्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरे का सरकारी
लेखापरीक्षर् मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरर्
िर्ार गने स्थानीर् िह सङ्ग हामी स्विन्र छौं ।

त्र्सका लातग स्वीकृि आचार सं र्हिा अनुसार हामीले काम गरे का छौं ।

लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरे का लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्ुक्त छन् भन्ने
कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।
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र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी
आतथाक कार्ातबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि कानुन
बमोर्जम सही र र्थाथा हुने गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभूि
ाँ डा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लागु गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा
रुपमा गलि आक

रहेको छ । नगर कार्ापातलका, नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासर्कर् अतधकृि उप-महानगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको
अनुगमनका लातग र्जम्मेवार रहे का छन् ।
र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी

ाँ डा रर्हि रहे को होस् भतन उर्चि
वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभूि रुपमा गलि आक

आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उर्चि
आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरे को हुन्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महाले खापरीक्षकको कार्ाालर्ले
अवलम्वन गरे का सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गने
लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउन सक्ने तनर्िििा भने हुदैन
। र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था दे र्खएका एउटै वा
ाँ डा मातनएको छ ।
समग्रिामा हुने र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभूि रुपमा गलि आक

(नारार्र् एम.सी.)
बोधाथााः

नार्ब महालेखापरीक्षक

सं घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,
तसं हदरवार, काठमाण्डौ ।
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नेपालगंज उप-महानगरपातलका, बााँके
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन
2076/077

पररचर् – स्थानीर् नेित्ृ वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सुदृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई सं स्थागि गना स्थानीर् सरकारको सं चालन गने उद्देश्र्ले र्स उप-महानगरपातलकाको स्थापना भएको हो
। स्थानीर् सरकारले सं चालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा
जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सुतनर्िि गरी नागररकलाई गुर्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा उप-महानगरपातलकाको उद्देश्र्
रहेको छ । र्स उप-महानगरपातलका अन्िगाि 23 वडा, 115 सभा सदस्र्, 85.94 वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा 1 लाख
46 हजार 8 सर् ७१ जनसं खर्ा रहेको छ ।
स्थानीर् सं र्चि कोष : आतथाक वषा २०७6।७7 को समग्र सं र्चि कोषको सं र्क्षप्त अवस्था तनम्नबमोर्जम रहे को छ।
आर्िफा

तस.नं

१

र्ववरर्

रकम

गि वषाको र्जम्मेवारी

रकम

र्ववरर्

509871489.18

क) नगद
ख) बैँक
२

509871489.18

राजस्व ( आन्िररक आर्)

१

चालु खचा

२

ाँ ीगि खचा
पूज

३

र्वर्त्तर् व्र्वस्था भ ुक्तानी

410157281.78

ख) ब्र्ाज भ ुक्तानी

124665651.59

ग) अन्र् भ ुक्तानी

ग) राजश्व बााँडफााँड, प्रदे श

117158420.97
43823918.30

र्वर्त्तर् हस्िान्िरर् संघ
क)

अनुदान

र्वर्त्तर्

901167925

समानीकरर्

खचा

12816650.80

12816650.80
428488066.88

28005124.39

28005124.39

कोष खचा

ग) समपूरक अनुदान

100000000

9

र्फिाा रकम

20000000
प्राप्त
55742000

र्वर्त्तर्

समानीकरर्

6652000

308970022.69

428488066.88

धरौटी र्फिाा

अनुदान

308970022.69

IUDP/RUDP

8

क)

30000000

अन्र् खािाको खचा

7

सरकारबाट

557355301.47

6

466367925

अनुदान

557355301.47

5

314800000

प्रदे श

745987134.80

एकल खािा कोषबाट

ख) सशिा अनुदान
घ) र्वशेष अनुदान

745987134.80

13608253

124509290.92

घ) अन्र् आर्

रकम

16391747

ख) राजस्व बााँडफााँड, सं घ

४

रकम

क) ऋर् भ ुक्तानी

क) आन्िररक राजस्व

३

४

व्र्र्िफा

तस.नं

10

28077000

(क) सं घीर् सं र्चि कोष

94548011.96

(ख) प्रदे श सं र्चि कोष

13067467.85

मौज्दाि

ख) सशिा अनुदान

16000000

क) बैँक मौज्दाि

ग) समपुरक अनुदान

23090000

ख) नगद मौज्दाि

घ) र्वशेष अनुदान

10000000

28077000
107615479.81

371161262.83
225066583.87

ग) बैँक मौज्दाि
५

र्वत्तीर् व्र्वस्था प्राप्ती

24230318

(क) ऋर् प्राप्ती

3560094

(ख) सावााँ प्राप्ती

20670224

6

र्वतभन्न कोषिफाको आर्

24554442

७

GIZ

165220

165220

८

धरौटी आर्

28733431.67

28733431.67

९

33274935.23

धरौटी मौज्दाि

99593697.94

कोष खािाको मौज्दाि

5533986.44

अन्र् खािाको मौज्दाि

7692059.35

जम्मा

2618476043.67

24554442

एकल खािा कोषबाट प्राप्त

308970022.69

308970022.69

१०

IUDP/RUDP

339300257.27

339300257.27

११

अन्र् खािाबाट प्राप्त

15583656.08

15583656.08

2618476043.67

2618476043.67

जम्मा

(IUDP/RUDP)

1

2618476043.67

कार्ाालर्को नाम M नेपालगंज उप-महानगरपातलका, बााँके ।
दफा

आ.व. २०७६।७७

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

लेखापररक्षर्को क्रममा असुली : लेखापरीक्षर्मा औल्ँ र्ाईए पतछ कार्ाालर्ले नपुग र्वलभरपाई, घटी आर्कर

दार्खला र र्वतभन्न र्शषाकमा बढी भ ुक्तानी भएको रु.१,29,806/- लेखापरीक्षर्को क्रममा असुल भएको
छ ।


1.

र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लेषर्

र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउाँपातलका िथा नगरपातलकाले

प्रत्र्ेक वषाको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई आतथाक वषा कार्म

गरी आर् र व्र्वर्को र्हसाव राख्नुपदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् अनुसार गाउाँपातलका िथा
नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्लीको व्र्वस्थापन गनुप
ा दाछ । र्स सम्बन्धमा दे र्खएका व्र्होरा
दे हार् बमोर्जम छन् :


स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधाारर् गरे
बमोर्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुप
ा ने िथा
तनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोर्जमको ढााँचामा लेखा राख्नुपने व्र्वस्था

गरे कोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ मा महाले खापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS based
ढााँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरे को पाईएन ।
त्र्सै ले िोकेबमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को

NEPSAS based ढााँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गनुप
ा दाछ ।

2.

आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक
तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लागु गनुप
ा नेमा लागु गरे को पाईएन। र्स सम्वन्धमा दे र्खएका अन्र्
व्र्होराहरु िपर्शल वमोर्जम रहेका छन ।


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



पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वषा
सं चातलि कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ाक्रम
अनुसारको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरे को पाईएन।



अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचा सं रचना
िर्ार गनुप
ा नेमा पातलकाले सो बमोर्जमको मध्र्कालीन खचाको सं रचना िर्ार गरे को पाईएन ।



वडा कार्ाालर्मा रहे का र्जन्सी समान अतभलेख पातलकाको मूल र्जन्सी खािामा अध्र्ावतधक
गरे को पाईएन ।



मुल्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क अनुसार ठे क्का सम्झौिा र कर भ ुक्तानीको
जानाकारी सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको अन्िमा मार ददर्एको
िथा र् टीतडएस गरे को छै न ् ।



कार्ाालर्ले उद्देश्र् प्रातप्तमा आर्पने सम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरर तनराकरर्को प्रर्ास गरे को
अतभलेख राखेको छै न ् ।



सावाजतनक खररद तनर्मावतल 2064 को तनर्म 7 र 8 खररद अनुसार गुरुर्ोजना र वार्षाक
खररद र्ोजना िर्ार गनुप
ा नेमा िर्ार गरे को पाईएन।



ु न्दा पन्र
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 13 वमोर्जम आतथाक वषा शुरु हुनभ
ददन अगावै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमाार् सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अन्र्
महशुलको स्थानीर् न्र्ुनिम दररे ट िोक्नु पनेमा िोकेको पाईएन।

2

र्स पातलकाले र्जल्ला

बेरुजू रकम

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

दररे टलाई आधार मान्ने बोडाको तनर्ार् रहेको छ ।



ठे क्काहरुको र्वस्िृि र्ववरर् दे र्खने गरर ठे क्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन।
लाभग्राही समुदार्वाट लागि सहभातगिा सुतनर्िि गरी उपभोक्ता सतमति माफाि कार्ा गराउनु

पनेमा र्स पातलका वाट उपभोक्ता सतमतिवाट कुनै पतन लागि सहभातगिा व्र्होनुा नपने तनर्ार्
गरी काम गराएको ।


नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलकाको सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १०७ अनुसार
र्स वषा कार्ासम्पन्न भएका आर्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर्
गनुप
ा नेमा गरे को पाईएन ।



सं स्था दिाा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पातलकाबाट सं चालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमाार्
गना गठन गरे का उपभोक्ता सतमति उक्त ऐनको व्र्वस्था अनुसार मान्र्िा प्राप्त हुने गरी दिाा
गरे को पार्एन ।



सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको

ु ाई
र्ोगदान र कार्ासम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको सावाजतनक सुनव
र सावाजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ा गनुा गराउनु पनेमा अतधकांशिाः पालना भएको पाईएन।


वािावरर् सं रक्षर्को एर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार नगरे को



पातलकाको र्वकास तनमाार् व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क प्रार्वतधक िथा
प्रशासतनक कमाचारीको 263 जनाको दरबन्दी रहे कोमा 45 दरबन्दी ररक्त रहे को पाईर्ो ।



तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोर्जम कार्ा र्ववरर् वनाई लागु गरे को पाईएन ।



तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव

भत्ता भ ुक्तानी गनुप
ा नेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट पास
नगरी नगरसभाबाट पारीि गराई िलब खचा लेखेको पाईर्ो ।


मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथाक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा थप
स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम र्स पातलका िथा पातलकामा समार्हि भएका

सार्वकका गाउाँ र्वकास सतमति िथा नगरपातलकाको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुजु अतभलेख
समार्ोजन भएको पातलकामा कार्म गरी तनर्मानुसार पेश्की फछ्र्र्ौट िथा बेरुजु सम्परीक्षर् कार्ा
गनुप
ा नेमा र्स पातलकामा समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ाालर्को बेरुजू लगि िथा
सम्परीक्षर्को अतभलेख नगरपातलकाले एर्कन गरी अध्र्ावतधक नगरे कोले पातलकाले उक्त
व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न गनुप
ा दा छ ।
िसथा पातलकाले

आन्िररक

तनर्न्रर्

प्रर्ालीलाई

िोकीए

बमोर्जम

प्रभावकारी

र

र्वश्वशनीर् बनार् सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने िफा ध्र्ान ददनुपने दे र्खन्छ ।

3.

सम्पर्त्त हस्िान्िरर् : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा

९७, ९८ र १०४ अनुसार

र्वषर्गि कार्ाालर्को चल अचल सम्पर्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ाालर्हरु समार्हि भएका
पातलकामा स्विाः हस्िान्िरर् हुने व्र्वस्था छ

। र्सरी हस्िान्िरर् हुने सम्पूर्ा सम्पर्त्तको अतभलेख िथा

र्जन्सी लगि खािा २०७7 असार मसान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार गरी प्रतिबेदन िर्ार गनुप
ा ने व्र्वस्था

गरे कोमा र्स पातलकाले सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि िर्ार नगरे को, कम्प्र्ुटर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर,
मोबाईल फोन सेट र अन्र् फतनाचर जस्िा मूल्र्वान समानहरु र्जम्मेवारी सारे को पाईएन । र्सरी र्जन्सी
मालसामानको आम्दानी नजनाउाँदा र्जन्सी मालसामानहरु हराउने र

र्हनातमना हुन सक्ने हुाँदा खररद

गररएका मालसामानहरुको प्रकृति अनुसार सम्बर्न्धि र्जन्सी खािामा आम्दानी जनाई र्जन्सी खािा
अद्याबतधक गनुप
ा दाछ ।
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4.

बेरुजू रकम

बजेट िथा कार्ाक्रम

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

आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनुमान कार्ापातलकाबाट 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 खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गनुप
ा ने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा

उपाध्र्क्ष/उप प्रमुख श्री उमा थापा मगरले तमति २०७६।03।10 गिे रु.2 अवा २८ करोड 85 लाख
54 हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरे कोमा तमति २०७६।03।1९ मा पाररि भएको छ । र्सै गरी

स्थानीर् िहका प्रमुखले 2076/03/23 मा प्रमुख प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी
प्रदान गरे को दे र्खन्छ ।

5.

अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम स्थानीर् आतथाक अवस्था समेिको
आधारमा बजेट िथा कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्का आधार िर्ार गरी स्रोि अनुमान िथा सीमा तनधाारर्का
आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनुमान पेस गनुप
ा ने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषा रु
५० लाख अन्र् भौतिक सं रचना तनमाार् शीषाकमा एकमुष्ट रकम अबण्डा राखेको छ । उक्त

अबण्डा

रकम कार्ापातलकाको र्वतभन्न तमतिको तनर्ार्बाट पुजीगि शीषाकमा बजेट व्र्वस्था गरी रु.47 लाख 62
हजार 3 सर् ३७ खचा गरे को छ । उदाहरर्का लातग Laying of Interlock tile and Cemented Sitting

bench (In front of high court) का लातग रु २,००,९९१।०० भ ुक्तानी भएको छ । कार्ाक्रम स्वीकृि
नगरी अन्र् भौतिक सं रचना र्शषाकवाट सौझै तनमाार् कार्ा गराएको छ । बजेट अबण्डमा राखी
कार्ापातलकाको तनर्ार्बाट खचा गने प्रर्क्रर्ामा तनर्न्रर् गनुप
ा दाछ ।

6.

बजेट सीमा तनधाारर् सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम पातलकामा
प्राप्त हुने आन्िररक आर्, राजश्व बााँडफााँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋर् र अन्र् आर्को प्रक्षेपर् िथा
सोको सन्िुतलि र्विरर्को खाका र बजेट सीमा तनधाारर् गना ७ सदस्र्ीर् स्रोि अनुमान िथा बजेट सीमा

तनधाारर् सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षेपर्, साधनको सन्िुतलि र्विरर्को

खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेरगि सीमा तनधाारर्, बजेट िथा कार्ाक्रमको प्रथतमर्ककरर्,
र्वषर्क्षेरगि बजेट िजुम
ा ा मागादशान िर् गनुप
ा ने जस्िा कार्ाहरु फाल्गुन मर्हनातभर सम्पन्न गररसक्नुपने र
बजेट प्रक्षेपर् गदाा बजेट वषापतछको थप दुई वषाको समेि प्रक्षेपर् िर्ार गनुक
ा ा साथै िर्ार भएको आगामी

आतथाक वषाको बजेट सीमा प्रमुख प्रशासर्कर् अतधकृिले चै र १५ गिेतभर पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा
वडा सतमिीलाई उपलब्ध गराउनुपने कानुनी व्र्वस्था रहेको छ । ऐनमा व्र्वस्था भएअनुसार बजेट
सीमालगार्ि क्षेरगि र्वषर् समेटी बजेट प्रक्षेपर् सम्बन्धी तनर्म िथा कार्ार्वतध िजुम
ा ा एवं सोको पालनामा
सम्बर्न्धि पदातधकारीको ध्र्ान जानुपदाछ ।

7.

बजेट िथा कार्ाक्रम िजुम
ा ा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्र्ीर्
बजेट िथा कार्ाक्रम िजुम
ा ा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, बजेट िथा कार्ाक्रम,
कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर् क्षेरगि कार्ाक्रम, र्ोजना िथा कार्ाक्रममा दोहोरोपना हुन नददई आपसी
िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुप
ा ने ब्र्वस्था अनुसार सतमति गठन गरे को भएिा पतन आगामी
आतथाक वषाको नीति िथा कार्ा.क्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, कार्ाक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरे को
समेि नदे र्खएकाले बजेट िजुम
ा ा गदाा ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनुपदाछ ।

8.

गि बषाको दार्र्त्व - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४०(७) बमोर्जम चालु बषाको
बजेटले नखाम्ने गरी खचा गना नहुने र खचा भएको अबस्थामा कार्ाालर् प्रमुख र सम्बर्न्धि कोष िथा
लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट श्रावर् १५ गिेतभर भ ुक्तानी बााँकीको तबबरर् प्रमार्ीि गरी राख्नुपने व्र्बस्था
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छ । स्थानीर् िहले २०७५।७६ मा तबतभन्न सं स्था, उपभोक्ता सतमति, फमाहरुलाई रु. 42,43,691.30

भ ुक्तानी ददन बााँकी रहेको तबबरर् राखी कार्ाालर् प्रमुखबाट प्रमार्ीि गराएको आधारमा र्ो बषा भ ुक्तानी
गरे को पार्र्ो । बार्षाक बजेटले नखाम्ने गरी र्ोजना एवं कार्ाक्रमको लातग सम्झौिा गरे को कारर्

भ ुक्तानी ददन बााँकी रहेको दे र्खएकोले बार्षाक बजेटले बहुबषीर् कार्ाक्रम स्वीकृि गरे को अबस्थामा बाहेक
र्स प्रकारको दार्र्त्व तसजनाा हुने गरी खचा गना हुदैँन ।

9.

ाँ ीगि खचााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म
चौमातसक पूज

२३ बमोर्जम स्वीकृि भएको

कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुप
ा ने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले
उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनुसार चौमातसक खचाको र्स्थति दे हार् बमोर्जम छ ।
(खचा रु. हजारमा)
चौमातसक खचा
बजेट उपर्शषाक

कुल खचा

चालु खचािफा

745987

165294

225574

355117

60160

पूर्ाँ जगि खचािफा

888563

254176

215132

419254

291609

जम्मा

1634550

419470

440706

774371

351769

प्रतिशि

100

25.66

26.96

47.38

21.52

प्रथम चौमातसक

दोस्रो चौमातसक

िेश्रो चौमातसक

आषाढ मर्हना

पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनुसार बार्षाक रु. १ अवा ६३ करोड ४५ लाख ५० हजार तनकासा
भएकोमा िेश्रो चौमातसकमा रु.77 करोड 43 लाख ७१ हजार, अथााि 47.38 प्रतिशि खचा गरे को छ
भने आषाढ मर्हनामा मार रु.35 करोड 17 लाख 69 हजार अथााि 21.52 प्रतिशि खचा गरे को छ ।
िेश्रो चौमातसकमा आएर खचाको चाप बढे को दे र्खएकाले सन्िुतलि खचा ब्र्वस्थापन भएको दे र्खएन ।

वषाान्िमा हिारमा काम गराउाँदा कामको गुर्स्िरमा असर पने दे र्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनुरुप
अर्न्िम चौमातसकमा खचा गने पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुप
ा दाछ । स्वीकृि कार्ाक्रम अनुसार चौमातसक रुपमा
सन्िुतलि खचा हुने गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गररनुपदाछ ।

10.

क्षेरगि बजेट र खचाको र्स्थतिाः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानुपातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि रुपमा
समानुपातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुप
ा ने हुन्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट
र खचाको र्स्थति दे हार्अनुसार रहेको दे र्खन्छ ।
खचा प्रतिशि
जम्मा
बजेट

क्षेर

१

आतथाक र्वकास

99964107.18

52433326.25

3.18

२

पूवााधार र्वकास

681875740

478949660.75

29.01

३

सामार्जक र्वकास

1713270787.84

774435013.91

46.91

४

बािावरर् िथा र्वपद् व्र्वस्थापन

9902265.97

2150d000.00

0.13

५

र्वत्तीर् व्र्वस्थापन र सुशासन

30810546.50

7167543.00

0.43

६

अन्र्

िथा

407339026.29

335806638.63

20.34

जम्मा

2943162473.78

1650942182.54

100

कार्ाालर्

सं चालन

खचा

खचाको

क्र.स

िुलनामा

प्रशासतनक

उपरोक्त र्ववरर् अनुसार सभाले र्वतनर्ोजन गरे को बजेट मध्र्े सामार्जक र्वकासमा सबैभन्दा बढी 46.91
प्रतिशि र वािावरर् िथा र्वपद् व्र्वस्थापनमा सबै भन्दा घटी 0.13 प्रतिशि रहेको छ ।

11.

खचा तबश्लेषर्ाः पातलकाले र्सबषा कुल आर्न्िरक आर्बाट रु.१२ करोड ४५ लाख ९ हजार

राजस्व

बााँडफााँड र अनुदानबाट रु.१ अवा 75 करोड 24 लाख 28 हजार समेि रु.1 अवा 87 करोड 69

5

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

लाख 37 हजार आम्दानी भएकोमा चालु िफा रु.७४ करोड ५९ लाख ८७ हजार र पूर्ाँ जगि िफा रु.55

बेरुजू रकम

करोड ७३ लाख ५५ हजार र र्वत्तीर् व्र्वस्था िफा रु.३ करोड समेि रु.२ अबा २४ करोड ७३ लाख
१४ हजार खचा भएको छ । खचा मध्र्े आन्िररक आर्को र्हस्सा 5.54 प्रतिशि रहेको छ । र्सबषा
पदातधकारी सुतबधामा रु. २ करोड ९८ लाख ८५ हजार ५ सर् खचा भएको छ, जुन आन्िररक आर्को
२४ प्रतिशि रहे को छ । पातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बााँडफााँडको रकमबाट 39.74
प्रतिशि चालु र 29.69 प्रतिशिमार पूर्ाँ जगि तनमाार्मा खचा भएको दे र्खन्छ । र्सबाट पातलकाहरुले

तबकास तनमाार् कार्ाक्रम सं चालनमा न्र्ुन खचा गरी प्रशासतनक कार्ामा बर्ढ खचा गरे को दे र्खन्छ ।
प्रशासतनक खचा तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनुदान र राजस्व बााँडफााँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमाार्मा
पररचालन गररनु पदाछ ।

12.

लक्ष्र् प्रगति : कार्ाालर्ले चौमातसक र बार्षाक प्रगिी र्ववरर् बनाई पेश गनुप
ा नेमा कार्ाालर्ले सञ्चालन
गरे का स्थानीर् स्िर, र्जल्ला िथा केर्न्द्रर् स्िरका र्ोजनाको तनर्म बमोर्जमको ढााँचामा चौमातसक प्रगिी
र्ववरर् िर्ार गरे को दे र्खएन । बजेट खचा गने िथा खचाको िोर्कएको ढााँचामा बार्षाक प्रगति िर्ार नगने
प्रमुख प्रशासकीर् अतधकृिलार्ा र्जम्मेवार बनाउनु पदाछ ।

वार्षाक प्रगति र्स्थिी
कुल कार्ाक्रम

कार्ाक्रम/र्ोजना
कार्ाक्रम सं खर्ा

35

शून्र् प्रगिी
3

२५%सम्म

५०% सम्म

प्रगति

प्रगति

1

-

७५% सम्म प्रगति
4

सं गठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन

13.

प्रशासकीर् सं गठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोर्जम
स्थानीर् िहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई ध्र्ानमा राखी
कमाचारी समार्ोजन भएपतछ मार सं गठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् िहमा सं गठन
सं रचना कार्म हुने व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमुख प्रशासकीर् अतधकृि सर्हि 356 दरबन्दी स्वीकृि
रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म प्रमुख प्रशाकीर् अतधकृि सर्हि 327 जना पदपूिी भएको दे र्खन्छ ।
लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनुसार कार्ा व्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले

महत्वपूर्ा मातनएका

प्रशासकीर् अतधकृि, र्न्जीतनर्र, जनस्वास्थर् अतधकृि सर्हि 29 पदहरु ररक्त रहेका छन् । दरबन्दी

बमोर्जम जनशर्क्तको पूर्ि
ा ा नहुाँदा र्वषर्गि कार्ाक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा पातलकाको समग्र कार्ा
सम्पादनमा असर परे को र्स्थति छ । िसथा ररक्त पदहरु र्थाशक्र् तछटो पूतिा गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी
बनाउनुपदाछ ।

14.

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

क्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लेषर् गरी सं गठन िथा व्र्वस्थापन सभे क्षर्को आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको
र सेवा करारबाट तलईने कमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुप
ा ने र अस्थार्ी दरबन्दी सृजना गना नसर्कने
व्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्वतभन्न नगर प्रहरी 15, सवारी चालक
र्लेक्टीरतसर्न

3, मातल

7, कार्ाालर् सहर्ोगी

3८,

2, कुर्चकार 27 चौथो 17 , पााँचौ 6 र अतधकृि छै ठौं पदमा 5 जना गरी

जम्मा १२० जना कमाचारीहरु करारमा रार्ख रु. 3,79,68,792.07 खचा लेखेको छ ।

त्र्सै गरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोर्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सर्श,
कार्ाालर् सहर्ोगी, पलम्बर, र्ले क्टीतसर्न, चौर्कदार, मातल, बगैँ चे लगार्िका पदमा मार करारवाट सेवा तलन

सर्कने व्र्वस्था गरे को छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेर्खि पद वाहेकको सहार्क चौथो १७, पााँचौ ६ र
अतधकृि छै ठौं

पदमा 2

जना करार तनर्ुर्क्त गरी र्स बषा रु.

तनर्मसम्मि नदे र्खएको रु

6

97,33,984।०० भ ुक्तानी गरे को

९७३३९८४

दफा

15.

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

कल्र्ार् कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले स्थानीर्
सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारि प्रत्र्ेक कमाचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतिशि
रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गनुप
ा ने व्र्वस्था छ । र्स
पातलकाले कानून वमोर्जम कल्र्ार् कोषमा रकम जम्मा गरे को पार्एन । साथै उक्त कोषको सं चालन
सम्बन्धी पातलकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको दे र्खएन ।

16.

कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम स्थानीर्
सेवाको गठन, सं चालन, व्र्वस्थापन, सेवाका शिा िथा सुर्वधा सम्बर्न्ध आधारभूि तसर्द्ान्ि र मापदण्ड
सं घीर् कानुन बमोर्जम हुने, दफा ८६ (२) बमोर्जम अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको कानुन

बमोर्जम हुने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै अथा मन्रालर्को कार्ा सं चालन तनदे र्शकाको पररच्छे द ७ को ७.४.१

बमोर्जम अतिररक्त समर् र तबदाको ददन काम गदाा अथा मन्रालर्बाट नमसा स्वीकृि गराई खाजा र खाना

भ ुक्तानी ददनुपने र ७.४.१ को (५) बमोर्जम प्रोत्साहन भत्ता खुवाउन समेि अथा मन्रालर्बाट स्वीकृति
तलनुपने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले कानून नबनाई र्ो बषा प्रोत्साहन भत्ता बापि रु.27,07,204/खचा गरे को कारर् आतथाक व्र्र्भार बढ्न गएको दे र्खएको रु.

17.

2707204

स्थानीर् िथर्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११
ु िथर्ाङ्क सं कलन, अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन गनुप
बमोर्जम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभि
ा ने

िथा आफ्नो क्षेरतभरको शैर्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगाि खानी, जंगल िथा अन्र् श्रोि,
पूवााधार अन्िगाि सडक, पुल, खानेपानी लगार्िको अतभले ख िथा श्रोि नक्साङ्कनसर्हिको पातलकाको
प्रोफार्ल िर्ार गनुप
ा ने ब्र्वस्था छ । पातलकाले स्थानीर् िथर्ाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड
बनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन गरे को

दे र्खएन । स्थानीर् िहका हरे क प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप

सञ्चालनमा िथर्ाङ्कले महत्वपूर्ा भ ुतमका खेल्ने हुाँदा सोको सं कलन र अतभलेख राख्ने कार्ामा

पहल हुन ु

आवश्र्क छ । िथर्ाङ्कवेगर प्राथतमकिामा रार्खएका र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले उर्चि
साथाकिा नपाउने हुाँदा र्स िफा पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनुपदाछ ।

18.

सेवाप्रवाहको र्स्थति : 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,
कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था अनुसार 6 वटा ऐन, 4 वटा तनर्मावली
र 10 बटा कार्ातबतध र तनदे र्शका स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्स वषा पातलकाबाट
तनम्नअनुसार सेवाप्रवाह गरे को र्ववरर् प्राप्तभएको छ :
र्ववरर्

जम्मा

स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास

433

पर्ञ्जकरर्िफा
जन्मदिाा

1001

मृत्र्ुदिाा

599

बसाईसराई दिाा

-

र्ववाह दिाा

-

पूवााधार र्वकास सडक तनमाार्
कालोपरे सडक तनमाार्

4.919 र्क.तम.

कालोपरे सडक ममाि

-

ग्राभेल सडक तनमाार्

१५.१२

ग्राभेल सडक ममाि

-

7

दफा
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स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ अनुसार पातलकाबाट प्रदान गररने सेवाप्रवाहमध्र्े पर्ञ्जकरर् बाहेकका
अन्र् सेवा सञ्चालनमा सन्िोष जनक दे र्खएन ।
कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न



19.

कानून र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीर्
िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदे र्शका, कार्ार्वतध र
मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनुसार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग
सं घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स

पातलकाले हालसम्म 6 वटा ऐन, 4 वटा तनर्मावली, 5 वटा तनदे र्शका र 5 वटा कार्ार्वतध लगार्ि 20
वटा कानुन तनमाार् गरी कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको छ

20.

।

न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे र्ख ५३ सम्म न्र्ार्र्क सतमतिको
अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरे को छ । सतमतिमा परे को उजुरीमध्र्े मेलतमलाप
प्रकृतिका आधारमा र्ववाद

दिाा भएको ३ मर्हनातभर टु ङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षर्को

क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनुसार गिबषा फर्छ्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी टु ङ्गो लगाउन बाकी 4 र र्ो बषा
थप भएको 5 गरी कुल 9 र्ववाद दिाा भएकोमा 1 वटा मार फर्छ्यौट भई 8 बााँकी दे र्खन्छ । न्र्ार्
सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फर्छ्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी टु ङ्गो लगाउनुपदाछ ।
पदातधकारी सुर्वधा



21.

स्वकीर् सर्चव र सल्लाहकार – लुर्म्बनी प्रदे श स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सुर्वधा सम्वन्धी
ऐन, २०७६ 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 कमाचारी पदपूिी गनानहुने उल्लेख छ । िर नगर प्रमुखको स्वकीर्
सर्चवका

रुपमा

ना.सु स्िर िलब

रु.4,12,600/-,

नगर

भत्ता

उप-प्रमुखको

भ ुक्तानी हुने

स्वकीर्

गरी श्री

सर्चवका

रुपमा

ददपक श्रे ष्ठ

र्वमल

चन्द

लाई

तनर्ुक्त गरी

लाई

तनर्ुक्त

गरी

रु.3,91,930/- र कानुनी सल्लाहाकारमा लोक बहादुर शाहलाई तनर्ुक्त गरी रु.3,00,000/- बार्षाक
भ ुक्तानी भएको छ ।

22.

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

स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सुर्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ जारी गरे को छ । उक्त ऐनमा
भएको ब्र्वस्था अनुसार पातलकाबाट दे हार् बमोर्जम रु 4,02,05,000/- सुर्वधा वापि भ ुक्तानी भएको छ ।
तस.नं

र्ववरर्

प्रमुख/

उपप्रमुख/

वडाअध्र्क्ष

अध्र्क्ष

उपाध्र्क्ष

२३ जना

कार्ापातलका

सभाका

३३ जना

जना

सदस्र्

सदस्र् ११५

जम्मा

१

बैठक भत्ता

२

र्ािार्ाि खचा

0

0

3036000

616000

3872000

7524000

३

टे तलफोन,मोबार्ल

55000

55000

1012000

269500

2904000

4295500

४

पुस्िक,परीका,

55000

55000

1012000

269500

1936000

165000

132000

1771000

385000

3872000

99000

88000

1771000

0

0

0

ईन्टरनेट
५

समन्वर्

िथा

सहजीकरर्
६

अतितथ सत्कार

8

11819500
6325000
1958000

दफा
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७

खानेपानी/तबजुली/

बेरुजू रकम

66000

55000

0

0

0

82830000

चाडपवा खचा

0

0

0

0

0

0

जम्मा

440000

385000

8602000

1540000

12584000

40205000

सरसफाई
८

23.

अनुत्पादक खचा – साबाजतनक श्रोिको उपर्ोग गदाा अतधकिम प्रतिफल सुतनर्िि हुने गरी खचा गनुप
ा नेमा
पातलकाले दे हार् बमोर्जम अनुत्पादक प्रर्ोजनमा रु.6,52,000/- खचा गरे को दे र्खन्छ ।
तस.नं.
1

भ ुक्तानी पाउने सं स्थाको नाम

प्रर्ोजन

वडा नं.१ मा र्वतभन्न टोल २२ वटा टोल र्वकास

रकम

र्वर्वध

268000

र्वर्वध

350000

सं स्थालाई २३००० का दरले सहर्ोग
2

वडा नं २२ धातमाक पवाहरुलाई अनुदान 35000 का
दरले र्वतभन्न १० वटा सतमति रु.

3

ु कतमटी, वडा नं 16
ब्रह्म चहेलम

आतथाक सहार्िा

25000

4

नवदूगाा पूजा सतमति वडा नं १६

आतथाक सहार्िा

9000

जम्मा

652000

र्स्िो खचामा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुा पदाछ ।

24.

नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलकामा एर्शर्ाली तबकास वैं कबाट प्राप्त दीघाकातलन ऋर् गि बपासम्म रु. १४
करोड ५६ लाख १७ हजार ७ सर् ५४ भएकोमा र्स बषा रु. ३५ लाख ६० हजार ९४ थप भई कुल

रु. १४ करोड ९१ लाख ७७ हजार ८ सर् ४८ पुगेको छ । र्स पातलकाले र्स बषा नगर र्वकाष

कोषबाट फोहोरमैला व्र्वस्थापन िथा ढल तनमाार् कार्ाका लातग तलएको ऋर्को ब्र्ाज रु. ८४ लाख
ु ानीको समर्
३४ हजार ६ सर् ३२ पैसा २१ खचा लेखेको छ । तिनुप
ा ने ऋर् दार्र्त्वको ले खाङ्कन, भक्त
िातलका, सााँवा व्र्ाज, ऋर् रकमको अवस्था सम्वर्न्ध लेखानीतिमा खुलासा गरी सर्ञ्चि कोषको आर्व्र्र्मा दे खाउनुका साथै ऋर् दार्र्त्वको अतभले ख व्र्वर्स्थि राख्नुपदाछ ।

25.

बसपाका टतमानल भवन तनमाार् कार्ा : आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा
२४.२ मा सरकारी रकम खचा गदाा साधन स्रोिको उच्चिम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उर्चि
गुर्स्िर समेि कार्म हुने गरी तमिव्र्र्ी िररकाले गनुा पने व्र्वस्था छ । र्स पातलकाले नगर तबकास
कोषको ऋर् सहर्ोगमा ऋर् रु ४,०९,६६,७३४।०० का लातग बार्षाक ९.५% र सरल ऋर् रु

८,५१,११,४४४।०० का लातग बार्षाक ६.५% व्र्ाजका दरले ऋर् तलई नेपालगंज र्स्थि वसपाका
टतमानल भवन तनमाार् कार्ा गरे को छ । र्स कार्ाका लातग पातलका र तनमाार् व्र्वसार्ी वीच

रु

१४,९४,००,७५५।१० (मू.अ.कर समेि) कवोल अं क रहे को तमति २०७४।०३।१७ मा सम्पन्न गने

गरी तमति २०७२।१२।१८ मा सम्झौिा भएको छ । र्स आर्ोजनाको लातग कूल खचा रु
१५,८६,१८,८८०.२१ भएको छ । शुरु सम्झौिा अनुसार सम्पन्न गनुप
ा ने समर्मा कार्ा सम्पन्न भएको
दे र्खएन । र्स पातलकाको तमति २०७५।११।३० को वोडा बैठकवाट उक्त तनमाार् कार्ाको तमति
२०७५।१२।२० सम्म म्र्ाद थप गने तनर्ार् गरे को छ । म्र्ाद थप गनुप
ा नााको कारर्मा शुरुमा
तसमानामा समस्र्ा र अस्वभार्वक बषाा, तनमाार् सामग्री उपलब्धिामा समस्र्ाका कारर् तनमाार् व्र्वसार्र्ले
समर्मा कार्ा सम्पन्न गना नसकेको जनाएको छ । तनमाार् व्र्वसार्ी बाट कार्ा सम्पन्न गना माग गररएको

अवतध २०७५।१२।२० सम्म कार्ा सम्पन्न गरे मा कुनै पतन हजाना नतलने र गना नसकेका खण्डमा

२०७५।११।१७ गिे दे र्ख नै लागु हुने गरी हजाना तलने तनर्ार् पातलका वोडावाट भएको छ । पुन:
पातलका वोडाको तमति २०७६।२।२ को तनर्ार्वाट तनमाार् व्र्वसार्र्लाई फार्दा पुग्ने गरी तमति
२०७६।२।२० गिेसम्म क्षतिपूतिा नतलने गरी

म्र्ाद थप गरे को छ । र्स म्र्ाद थपको तनर्ार्ले तनमाार्

9

दफा
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बेरुजू रकम

व्र्वसार्र्लाई पूवता नधााररि क्षतिपूतिा वापि कवोल अं क रु १३,२२,१३,०५७।६१ (मू.अ.कर वाहे क) को
०.०५% प्रति ददनका दरले ६१ ददनको रु ४०,३२,४९८।०० फाईदा पुगेको दे र्खन्छ । पातलका वोडाले

पर्हलो पटक म्र्ाद थप गदााको शिा अनुसार तनमाार् व्र्वसार्ीवाट पूव ा तनधााररि क्षतिपूतिा असुल गनुा पदाछ
रु.................
क. खररद सम्झौिाको SCC को GCC 26.3 मा The period between program updates is 15 days. The
amount to be withheld for late submission of an updated program by more than 15 days is NRs
1,00,000.00 व्र्वस्था छ । र्स पातलकावाट खररद सम्झौिामा भएको व्र्वस्था वमोर्जम तनमाार्
व्र्वसार्ीवाट कार्ा प्रगतिको अधावतधक र्ववरर् माग गरे को दे र्खएन । तनमाार् कार्ाको दै तनक डार्री
नराख्ने, समर्को िुलनामा कार्ा प्रगतिको र्वश्लेषर् नगने, अधावतधक कार्ाक्रम पेश नगने र सामान्र् कारर्
जनाई पटक पटक म्र्ाद थप गरी भ ुक्तानी ददनु उर्चि दे र्खएन ।खररद सम्झौिाको प्रभवकारी कार्ाान्वर्न
गने गराउने िफा पातलकाले ध्र्ान ददनु पदाछ ।
ख. र्स तनमाार् कार्ा अन्िगाि टतमानल भवनको ड्रईङ्ग अनुसार र्व.ओ.क्र्ू. मा

फेर्िकेशन (स्टील) का

केही मुखर् कार्ाहरु छु ट हुन गएको, Layout Plan पररविान गदाा केही कार्ाहरु पररविान भएकोले भेररएशन

अडार जारी गने तनर्ार् पातलका वोडाले तमति २०७५।५।२७ मा गरे को छ । र्सको गुरु र्ोजना

(Master Plan) पररविान भई उत्तर पर्ट्ट (पूव ा पर्िम) लगाईएको Brick Masonry wall BOQ मा नरहेको ,
पुरानो टतमानल भवन, शौचालर्, पर्िम िफाका सटरहरु भत्काउने र Ticket Counter, Toilet हरु वनाउने
कार्ाहरु थप गनुा परे को र शुरु वी.ओ.क्र्ू.का आर्टमहरुको काममा वृर्र्द् हुन गएकाले भेररएशन अडार
जारी गनुप
ा रे को जनाई शुरु सम्झौिाको ७.४७% मा वृर्र्द् भई कुल लागि रु १६,७८,३६,८८९।०२

कार्म भएको छ । भेररएशन आदे श जारी गदाा म.ले.प.फा.नं. ५०८ को ढााँचामा िर्ार गरी स्वीकृि
गरे को छै न ् । र्स सम्वन्धमा सम्वर्न्धि परामशादािालाई र्जम्मेवार वनाउनु पदाछ ।

सम्झौिा वमोर्जम अधावतधक कार्ाक्रम माग नगरी र्वतभन्न कारर् दे खार् तनमाार् कार्ाको म्र्ाद थप र
भेररएशन आदे श जारी गनुा उर्चि दे र्खदै न ् । खररद सम्झौिाको प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गने िफा पातलकाले

ध्र्ान ददएको दे र्खएन । खररद सम्झौिाको प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गरी उच्चिम प्रतिफल प्राप्त गने िफा
पातलका सं वद
े नर्शल हुनपु दाछ ।

ग. उपभोक्ता सतमतिवाट कार्ा : वसपाका तनमाार् कार्ाको ड्रर्ङ्ग र तडजार्न गदाा केर्ह आर्टमहरु छु ट
भएको भनी उपभोक्ता सतमति माफाि काम गरार् भ ुक्तानी भएको दे र्खर्ो । बसपाका तनमाार् एवं सुधार

सतमति नेपालगंज बााँके लाई Boundary wall, Cattle gaurd, Barrier, Boring, Generator Supply, Sitting
bench, Grill works and others कार्ा वापि रु ३५,४४,४२४।- भ ुक्तानी भएको छ । जेनेरेटर खररद,
पंखा खररद र जडान, बोररङ्ग जस्िा जर्टल प्रकृतिका काम समेि उपभोक्ता सतमतिवाट काम गराएको छ ।

घ. वसपाका तनमाार् कार्ाको लगानी र प्रतिफलको अवस्था : र्स आर्ोजनाका लातग कूल लगानी मध्र्े नगर
र्वकास

कोषवाट

ऋर् रु

४,०९,६६,७३४।०० का

लातग

बार्षाक

९.५%

र सरल

ऋर् रु

८,५१,११,४४४।०० का लातग बार्षाक ६.५% व्र्ाजका दरले ऋर् तलएको छ । र्स वषा उक्त ऋर्
वापि सावााँ र व्र्ाज गरी रु १,७९,८६,७३७।२६ भ ुक्तानी भएको छ ।बसपाका पार्काङ्ग िथा ७ वटा

नगरबसको ठे क्का वाट वार्षाक रु १,३७,५०,५५१।०० आम्दानी हुने दे र्खन्छ । वसपाका टतमानल
तभरका कतिपर् सटरहरु सं चालनमा आउन सकेका छै नन् । पसपाका टतमानल तनमाार् गदाा पर्ााप्त मारामा

व्र्वसार्र्क दृर्ष्टकोर् राख्न सकेको दे र्खएन । पातलकाले ऋर् लगानी गदाा प्रतिफललाई पर्ााप्त ध्र्ान ददनु
पने दे र्खन्छ अन्र्था ददघाकातलन दार्र्त्व वढन गई र्वकास तनमाार्को कार्ा समेि प्रभार्वि हुन सक्दछ ।

26.

पी. एस. आर्टममा भेररएशन आदे श : ठे .नं. ०१-२०७६।७७ - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा
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५ मा सावाजतनक तनकार्ले कुनैपतन खररदको लातग लागि अनुमान िर्ार गनुा पने व्र्वस्था छ ।
नेपालगञ्ज

उपमहानगरपातलकाको

सावाजतनक

खररद

तनर्मावली,

२०७६

को

तनर्म

११.४

को

प्रतिवन्धात्मक वाक्र्ांशमा दररे ट तनधाारर् सतमतिको दररे ट उपलब्ध नभएकोमा तनमाार्स्थल नर्जकैको
सम्बर्न्धि सरकारी कार्ाालर् वा िोर्कएको तनकार्ले ददएको दरभाउ, भाडा वा ज्र्ालाका आधारमा तनधाारर्

ु ान गना
गनुप
ा ने व्र्वस्था छ । सोही तनर्मावलीको तनर्म १२७.१ मा खररद सम्झौिा गदााको बखि पूवाानम
नसर्कएको पररर्स्थति सो सम्झौिा कार्ाान्वर्नको क्रममा तसजाना भएमा पातलकाले भेररएशन जारी गना सक्ने
व्र्वस्था छ ।
र्स पातलका र तनमाार् व्र्वसार्ी कातलका कन्स्टक्सन वीच र्वतभन्न वडाहरुमा सडक तनमाार् कार्ा वापि रु
२०,७७,३६,८१७।२८

को कवोलमा तमति

२०७७।७।३० मा

कार्ा सम्पन्न गने

गरी तमति

२०७६।७।१७ मा सम्झौिा भएको छ । र्स तनमाार् कार्ाका लातग भेररएशन अडार जारी भई १.२२%
वृर्र्द् भई कवोल अं क रु २१,०२,७०,८३२।८३ कार्म भएको छ । भेररएशन अडार जारी गदाा
प्रोतभजनल सम (PS) वापि रार्खएको आर्टम Shifting of Electric Poles, Dewatering and other
Miscellaneous मा समेि भेररएशन आदे श जारी भएको छ । उक्त आर्टममा शुरुमा प्रोतभजनल सम
वापि रु १५,००,०००।० रार्खएकोमा भेररएशन आदे श माफाि रु ३०,८९,९४५।७२ थप गरी रु
४५,८९,९४५।७२ कार्म भई भ ुक्तानी भएको छ । वी. ओ. क्र्ू. आईटममा PS मा राखीएको
आर्टममा िोर्कएको सीमा भन्दा वढी नहुने गरी पेश भएको र्वल अनुसारको रकम मार भ ुक्तानी ददन

तमल्ने हुदााँ प्रोतभजनल सम वापिको आर्टममा भेररएशन आदे श जारी गरी सीमा वढाउनु तनर्म सम्मि
दे र्खएन । तनर्म वमोर्जम लागि अनुमान िर्ार गदाा वास्िर्वक दरलाई आधार मानी िर्ार गरे को पाईएन
। वास्िर्वक लागि दरलाई आधार नतलई लागि अनुमान िर्ार गने सम्वर्न्धि अतधकारीलाई र्जम्मेवार
वनाउनु पने दे र्खएको रु

27.

३०,८९,९४५

पेश्की भ ुक्तानी : नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलकाको सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०७६ को तनर्म
१०७.५ मा सामान्र्िर्ा उपभोक्ता सतमतिबाट कार्ा गराउाँदा पेश्की उपलब्ध गरार्ने छै न िर आर्ोजनाको

प्रकृति अनुसार पेश्की रकम नददएसम्म काम प्रारम्भ नहुने अवस्था भएमा सम्झौिा रकमको बढीमा बीस
प्रतिशि रकमसम्मको अतग्रम रुपमा पेश्की ददन सक्ने व्र्वस्था छ। र्स पातलकावाट तनम्नानुसार उपभोक्ता
सतमतिलाई २० प्रतिशि भन्दा वर्ढ र पटक पटक र्कस्िामा पेश्की ददने गरे को पार्र्ो । तनर्म भन्दा
वढी पेश्की भ ुक्तानी ददएको तनर्म सम्मि दे र्खएन रु......
उपभोक्ता सतमति

सम्झौिा रकम

२०% ले हुने

रु

पेश्की

वास्िर्वक

वढी पेश्की

पेश्की

भ ुक्तानी रु

भ ुक्तानी रु

महेन्द्र पाका तनमाार्

३९६०४२२

७९२०८४

२०२५०००

१२३२९१६

बागेश्वरी मर्न्दर तनमाार् सुधार (पर्ाटन पूवााधार िफा)

२४९८५२०

४९९७०४

१३३६०००

८३६२९५

पशुपतिनाथ मर्न्दर तनमाार्(स्थानीर् पूवााधारिफा)

९६९३१२

१९३८६२

४६७०००

२७३१३७

सटर शौचालर् िथा सभाहल तनमाार् (सं घीर्

६४८८४७४

१२९७६९४

३३५५०००

२०५७३०५

जम्मा

४३९९६५३

सरकारवाट हस्िान्िररि)
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उपभोक्तालाई ढु वानीमा कर : १६३-०७७।३।२५: महेन्द्र पाका तनमाार् कार्ा गदाा उपभोक्ता सतमतिवाट
माटो, वालुवा, तगट्टी ढु वानी वापि रु ३,९७,०००।०० को र्वल रहेकोमा आर्कर ऐन, २०५८ वमोर्जम
लाग्ने १०% ढु वानी कर कट्टी नगरे कोले तनर्म अनुसार लाग्ने कर रु ३९,७००।०० सम्वर्न्धि
उपभोक्ता सतमतिवाट असुल हुनपु दाछ रु................

29.

३९७००

अन्िरतनकार् समन्वर् : १७७-२०७७।३।३० : सरकारी तनकार्ले खचा गदाा अन्र् तनकार्साँग समन्वर्
गरी तमिव्र्र्ी हुनेगरी खचा गनुा पदाछ । र्स पातलकाले नेपालगञ्ज र्स्थि वाटरपाका तनमाार् िथा
सौन्दर्ाकरर्

कार्ाका

लातग

उपभोक्ता

सतमिीसाँग

रु

६४,५४,९८४।१५

को

लागिमा

तमति

२०७७।३।१५ मा सम्पन्न गने गरी २०७७।२।४ मा सम्झौिा भएको छ । र्स बषा उपभोक्ता सतमति
माफाि काम गराई रु ६२,२०,९९३।- भ ुक्तानी ददएको छ ।

शहरी र्वकास िथा भवन तनमाार् र्वभाग, सं घीर् आर्ोजना कार्ाान्वर्न र्कार्, बााँकेले RCC Wall, Stone
Pitching work, Stone Masnory Work, Railing Interlock Tile, Plantation

को

तनमाार्मा

रु

५,४४,४७,३२६।८७ खचा गरी तमति २०७७।३।२४ मा पातलकालाई हस्िान्िरर् गरे को छ ।
एउटै कार्ाका लातग दुई तनकार् वाट खचा भएको दे र्खन्छ । कुन कार्ाका लातग कुन तनकार्को कति

लगानी भएको हो स्पष्ट दे र्खने गरी र्ववरर् िर्ार गरे को छै न ् । अन्िर तनकार् समन्वर् गरी दोहोरो नहुने
सुतनर्िि गरी कार्ा सम्पादन गने िफा सम्वर्न्धि तनकार्ले ध्र्ान ददनुपदाछ ।

30.

तनष्कृर् मौज्दाि : १८९।२०७७।३।३१ : आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६
को दफा २४.२ मा सरकारी रकम खचा गदाा साधन र स्रोिको उच्चिम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त

प्रतिफलको उर्चि गुर्स्िर समेि कार्म हुने गरी तमिव्र्र्ी िररकाले गनुा पने व्र्वस्था छ । र्स

पातलकाले तडप बोररङ्ग ८ थान खररद गरी आपूतिाकिाालाई रु ४८,२९,७७८।- भ ुक्तानी ददएको छ ।
उक्त खररद गरे का सामानहरु हालसम्म जडान नभई कार्ाालर् मै मौज्दाि रहे को पार्र्ो । र्सरी सामाग्री
खररद गरी कार्ाालर्मा मौज्दाि रहने िर जडान भई सं ञ्चालन नहुनाले सरकारी रकम खचा हुने िर
सेवाग्राहीले सेवा नपाउने अवस्था रहन्छ । कार्ाक्रम सञ्चालनको लातग आवश्र्क पूवााधारको सुतनर्िििा
भएपतछ मार सामाग्री खररद गने िफा पातलकाले ध्र्ान ददनु पदाछ । सामग्री खररद गरी कार्ाालर्मै
मौज्दाि राख्ने कार्ा तनर्म सम्मि भएन रु...........................
गि वषाको भ ुक्तानी ददन वााँकी र्ोजना :

31.

उपभोक्ताको र्वल : २२- २०७६।६।१३ : नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलकाको सावाजतनक खररद
तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १३२(१.ख) मा प्रार्वतधक नापजााँच गरी नापी र्किाबमा उल्लेख भएको

वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भ ुक्तानी ददनुपने र तनर्म १०७.६ मा उपभोक्ता सतमतिले हरे क
र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन, तबल, भपााई र खचा प्रमार्र्ि गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमतिको

बैठकवाट अनुमोदन गराई नगरपातलकामा पेश गनुा पने व्र्वस्था छ । र्स पातलकाले भृकुटीनगर र्शव
शंकर घर दे र्ख पूव ा र्जल्ला वन कार्ाालर्को तसमानासम्मको ग्राभेलको कार्ा वापि उपभोक्ता सतमतिलाई

भ ुक्तानी गदाा नापी र्किाव अनुसार ग्राभल गने कार्ा २५२.९१ घ.मी. रहेकोमा उपभोक्ता सतमतिवाट पेश

भएको खचा प्रमार्र्ि गने र्वल भपाार्मा प्रति ट्रर्ाक्टर २ घ.मी. का दरले १४३ ट्रतलको कुल २८४
घ.मी. हुने दे र्खन्छ । र्र्न्जतनर्ररङ्ग नम्स अनुसार नापी र्किाबमा भएको पररमार् र खचा प्रमार्र्ि गने
र्वल भपााईमा भएको पररमार् वीच सामञ्जस्र्िा हुन ु पदाछ ।

32.

३०-२०७६।८।५: वडा नं. २ मा कातलका टोलमा नाला तनमाार् वापि सोझै खररद माफाि तमति
२०७६।३।३० मा सम्पन्न गने गरी खररद सम्झौिा भएकोमा आतथाक बषा २०७६।७७ मा तनमाार्
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व्र्वसार्ी नमस्िे तनमाार् सेवा एण्ड सप्लार्सा बाके लाई रु ४,४३,००२।३८ भ ुक्तानी भएको छ ।
सालवसाली सम्पन्न गनेगरी आकर्श्मक कामका लातग कोटे शनबाट भएको काममा समेि गि बषाको
भ ुक्तानी बााँकी रकम र्स बषा भ ुक्तानी ददनु उर्चि भएन ।

33.

लागि अनुमान, स्पर्शर्फकेशन र गुर्स्िर : गो.भौ. २०-०७६।५।३०: ठे .नं. १।०७३।७४- नेपालगञ्ज

उपमहानगरपातलकाको सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १३२ मा नगरपातलकाले रतनङ्ग
र्वलको भ ुक्तानी गदाा

प्रार्वतधक नाप जााँच गरी नापी र्किाबमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको

आधारमा पेश भएको रतनङ्ग र्वल सम्वर्न्धि अतधकारीले ३० ददनतभर स्वीकृि गरी खररद सम्झौिा अनुसार
सावाजतनक तनकार्ले त्र्स्िो तबल सोही अवतधतभर भ ुक्तानी गनुा पने व्र्वस्था छ । उदर्पुर सडक
कालोपरे एवं नाली तनमाार्का लातग पातलका र तनमाार् व्र्वसार्ी वीच कबोल अं क रु ६४,४५,१९८.०८
मा कार्ासम्पन्न गने गरी तमति २०७३।१२।११ मा सम्झौिा भएको छ । र्स तनमाार् कार्ाको लातग
२०७५ असार मसान्ि सम्म हजाना नतलने गरी म्र्ाद थप गने तनर्ार् भएको दे र्खर्ो ।

नेपालगञ्ज उप

महानगरपातलका नगरकार्ापातलकाको बोडा बैठकको तमति २०७५।०९।२६ को तनर्ार्मा नगरस्िरीर्
अनुगमन िथा सुपरीवेक्षर् सतमतिले गरे को तसफाररस अनुसार तनमाार् कार्ाको 40mm Primix Carpeting
Work को र्वतभन्न ठाउमा र्वतभन्न नापजाच (२ दे र्ख ३ से.तम. रहेको) हुदााँ उक्त कार्ाको मूल्र्ाङ्कनमा ५०

प्रतिशि कटाई मार मूल्र्ाङ्कन गने, आर.सी.सी. स्ल्र्ाब Drain Cover को C/S Ratio स्वीकृि लागि अनुसार

नभएको दे र्खएकोले उक्त आईटमको मूल्र्ङ्कनमा २५% कटाई मार भ ुक्तानीका लातग तसफाररश गने,
आर.सी.सी. स्ल्र्ाब को लातग गररएको फमााको काम Uniform Size/Shape मा नरहेको हुदााँ उक्त

आर्टममा १२ प्रतिशि कटाई भ ुक्तानीको लातग मूल्र्ाङ्कन गने गरी अनुमोदन गने तनर्ार् गरे को दे र्खर्ो ।
र्स तनमाार् कार्ाको ठे क्का र्वलमा कार्ा सम्पन्न भएको तमति २०७५।३।३१ उल्लेख भएको छ ।
आतथाक वषा २०७४।७५ मा सम्पन्न भएको कामको भ ुक्तानी दुई आतथाक बषा पतछ आ.व. २०७६।७७
मा हुन ु उर्चि दे र्खएन। कार्ाालर्ले दोश्रो िथा अर्न्िम र्वल वापि रु १८,७४,०७८।०० भ ुक्तानी
ददएको छ ।
तनर्मावलीको तनर्म १२४ वमोर्जम पुरानो तनमाार्

कार्ाको लातग आपूतिा भएको सामान सम्झौिामा

उल्लेर्खि प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेशन र गुर्स्िर बमोर्जमका भए नभएको परीक्षर् गरे को दे र्खएन । तनर्ममा
भएको व्र्वस्थाको पररपालना गरे र समर्मा नै तनमाार् कार्ाको भ ुक्तानी गने िथा कामको गुर्स्िर आश्वस्ि

भएपतछमार भ ुक्तानी ददनुपनेमा सावाजतनक खररद तनर्मावलीको व्र्वस्था र्वपरीि नरगपातलका वोडाले तनर्ार्
गरी भ ुक्तानी ददएको तनर्म सम्मि दे र्खएन । र्वतधको पररपालना गरी तनर्ार् गने िफा सम्वर्न्धि पक्षले
ध्र्ान ददनुपने दे र्खएको रु..................

34.

१८७४०७८

गो.भौ. २२।०७६।६।१३ : भृकुर्टनगर र्शव शंकरको घर दे र्ख पूव ा र्जल्ला वन कार्ाालर्को
तसमासम्मको ग्राभेल तनमाार् कार्ा गदाा उपभोक्ता सतमतिवाट माटो, वालुवा, तगट्टी ढु वानी वापि रु
८,५८,०००।०० को र्वल रहेकोमा आर्कर ऐन, २०५८ वमोर्जम लाग्ने १०% ढु वानी कर कट्टी
नगरे कोले तनर्म अनुसार लाग्ने कर रु ८५,८००।०० सम्वर्न्धि उपभोक्ता सतमतिवाट असुल हुनपु दाछ
रु.......

क्रमागि र्ोजनाहरु

35.

प्रोतभजनल सम(PS) को भ ुक्तानी : गो.भौ. ४४।०७६।१२।१० :

ठे .नं. २७।०७५।७६- नेपालगञ्ज

उपमहानगरपातलकाको सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १३२(१.ख) मा प्रार्वतधक

नापजााँच गरी नापी र्किाबमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भ ुक्तानी ददनुपने व्र्वस्था
छ । कार्ञ्ज हाउस तनमाार् कार्ाको अर्न्िम र्वल वापि तनमाार् व्र्वसार्ीलाई रु १७,०३,५९०।७१
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भ ुक्तानी ददएको दे र्खर्ो । वी.ओ.क्र्ू.को आर्टम बीमामा रु ८०,०००।०० र सामग्रीको ल्र्ाव

परीक्षर्मा रु ५०००।०० प्रोतभजनल सममा रहेको छ । प्रोतभजनल सम वापिको रकम भ ुक्तानी गदाा
पेश भएको वास्िर्वक र्वल अनुसार भ ुक्तानी हुन ु पदाछ । तनमाार् व्र्वसार्ीले वीमा वापिको रु

७८,७८०।३१(मू.अ.कर समेि) को र्वल पेश गरे कोमा पातलकावाट रु ९०,४००।००(मू.अ.कर समेि)

भ ुक्तानी भएको पार्र्ो । साथै गुर्स्िर पररक्षर्को र्वल पेश नगरी रु ५,०००।०० भ ुक्तानी भएको

दे र्खर्ो । अि: प्रोतभजनल सम वापि र्वल भन्दा वढी रकम भ ुक्तानी ददएको रु १६,६२०।००
सम्वर्न्धि तनमाार् व्र्वसार्ीवाट असुल हुनपु दाछ रु..

36.

कार्न्ि िाल तनमाार् : नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलकाको वडा नं. २१ र २२ र्स्थि रानी िाल तनमाार्
कार्ाका लातग र्स पातलका र तनमाार् व्र्वसार्ी वीच कवोल अं क रु ९,४८,८३,४७९।७७ को तमति
२०७७।८।२८ मा सम्पन्न गने गरी तमति २०७६।३।६ मा सम्झौिा भएको छ । खररद सम्झौिाको
SCC को GCC 34.3 मा The period between program updates is 30 days. The amount to be withheld
for late submission of an updated program is NRs 1,00,000.00 व्र्वस्था छ । शुरु सम्झौिाको सम्पन्न
गनुप
ा ने अवतधतभर कार्ा सम्पन्न हुन नसकी तमति २०७७।११।मसान्िसम्म म्र्ाद थप भएको छ ।
आतथाक वषा २०७६।७७ को अन्त्र् सम्म अथााि शुरु सम्झौिाको कररव ७०% अवतध समाप्त हुदा सम्म
रु ४,२१,७४,४७४।०४ अथााि ४४.४४% र्वत्तीर् प्रगति भएको दे र्खन्छ ।
र्स पातलकावाट खररद सम्झौिामा भएको व्र्वस्था वमोर्जम तनमाार् व्र्वसार्ीवाट कार्ा प्रगतिको
अधावतधक र्ववरर् माग गरे को िथा तनमाार् व्र्वसार्ीले पेश गरे को दे र्खएन । तनमाार् व्र्वसार्ीवाट
अधावतधक कार्ाक्रम पेश नगदाा सम्झौिा अनुसार कट्टी गनुा पने रकम समेि कट्टी गरे को दे र्खएन । खररद
सम्झौिामा भएको व्र्वस्थाको पररपालना गरे को दे र्खएन । खररद सम्झौिाको प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गरी
समर्मा कार्ा सम्पन्न गने िफा पातलकाले ध्र्ान ददनुपने दे र्खन्छ ।
क. नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलकाको सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०७६ मा पेश्की ददाँदा तनमाार्
व्र्वसार्ीबाट त्र्स्िो पेश्की रकम खाम्ने

गरी वैं क वाट जारी भएको वैंक जमानि तलई त्र्स्िो पेश्की

ददनुपने र त्र्स्िो बैक जमानिको मान्र् अवतध खररद सम्झौिामा उल्लेख भएको पेश्की फछार्ौट गनुप
ा ने

अवतध भन्दा कम्िीमा एक मर्हनाभन्दा वढी अवतधको हुनपु ने व्र्वस्था छ । र्स पातलका र तनमाार्
व्र्वसार्ी वीच भएको

खररद सम्झौिामा तनमाार् कार्ा सम्पन्न गनुप
ा ने समर् अवतधको ८०% समर्तभर

पेश्की फछार्ौट गररसक्नुपने व्र्वस्था छ । र्स तनमाार् कार्ाका लातग तनमाार् व्र्वसार्ीलाई पेश्की वापि

ु ानी ददएको छ । उक्त पेश्कीका लातग तनमाार् व्र्वसार्ीवाट तमति
रु १,६८,००,०००।०० भक्त
२०७६।९।३ सम्मको म्र्ाद भएको नेपाल वंगलादे श बैं कको पेश्की वैंक जमानि पेश भएको छ ।
र्स कार्ाालर्ले ठे क्कामा पेश्की भ ुक्तानी गदाा पेश भएको पेश्की जमानि वापिको वैक जमानिको अवतध
कम भएको अवस्थामा समेि पेश्की भ ुक्तानी भएको पार्र्ो । तनर्ममा भएको व्र्वस्था र्वपरीि कम
अवतधको वैं क जमानिका आधारमा पेश्की भ ुक्तानी भएको तनर्म सम्मि भएन । खररद सम्झौिामा भएको

व्र्वस्था अनुसारको अवतध भएको पेश्की वैंक जमानि तलई पेश्की भ ुक्तानी गने िफा पातलकाले ध्र्ान ददनु
पने दे र्खन्छ ।

37.

न्र्ून प्रगति : आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २४.२ मा सरकारी रकम
खचा गदाा साधन स्रोिको उच्चिम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उर्चि गुर्स्िर समेि कार्म हुने

गरी तमिव्र्र्ी िररकाले गनुा पने व्र्वस्था छ । मर्हला कलेज तनमाार् कार्ाका लातग पातलका र तनमाार्
व्र्वसार्ी वीच कवोल अं क रु ५,४६,४३,६५०।९७ को तमति २०७७।२।२६ मा कार्ा सम्पन्न गने
गरी तमति २०७६।२।२६ मा सम्झौिा भएको छ । शुरु सम्झौिा अनुसार सम्पन्न गनुप
ा ने तमति तभर
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कार्ा सम्पन्न नभई तमति २०७७।८।२६ सम्म म्र्ाद थप भएकोमा ले खापरीक्षर्को अवतध सम्म उक्त
कार्ा सम्पन्न भएको छै न ।
आतथाक वषा २०७६।७७ को अन्त्र्सम्म तनमाार् कार्ा वापि रु १,४८,६४,९७९।७१ खचा भएको छ
अथााि शुरु सम्झौिा अनुसार कार्ा सम्पन्न गररसक्नु पने अवतधसम्ममा २७.२०% मार कार्ा भएको छ ।
खररद सम्झौिाको प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गरी समर्मा उर्चि प्रतिफल प्राप्त गने िफा पातलकाले ध्र्ान
ददनुपने दे र्खन्छ ।

38.

उपभोक्ता सतमतिको काम व्र्वसार्ीवाट गरे को: नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलकाको सावाजतनक खररद
तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १०७.११ मा उपभोक्ता सतमतिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुप
ा ने र
कुनै तनमाार् व्र्वसार्ी वा सब कन्ट्राक्टरबाट गराउन सर्कने छै न भन्ने व्र्वस्था छ । पातलकाले हाईमास्ट

सडक वर्त्त जडान कार्ाका लातग उपभोक्ता सतमतिलाई रु ९,८८,६६०।७३ भ ुक्तानी ददएको छ । ठे क्का
र्वल रु १३,८६,८५९।२७ रहेकोमा नेपाल र्न्टरर्प्रतनर्ुर, नेपालगञ्जको रु १३,०१,७६०।०० को र्वल
पेश गरी उपभोक्ता सतमतिवाट रकम माग भएको छ । लागि अनुमान वढी भएको र लागि अनुमान
अनुसार नै प्रार्वतधक र्वल िर्ार भई भ ुक्तानी माग भएकोमा रकम घटाई रु ९,८८,६६०।७३ भ ुक्तानी
भएको छ । र्स्िो जर्टल सं रचनाको काम उपभोक्ता सतमतिसाँग सम्झौिा गरी व्र्वसार्ीवाट काम भई
भ ुक्तानी ददने अभ्र्ास तनर्म सम्मि भएन रु...........

स्थातनर् पूवााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रम िफा :

39.

गो.भौ. ३७।०७७।३।३१: ठे .नं. W06/076/77 – सावाजतनक तनकार्ले सम्झौिा वमोर्जमको कार्ा सम्पन्न
भएपतछ मार तनर्म वमोर्जम कार्ास्वीकार प्रतिवेदन िर्ार गरी भ ुक्तानी ददनु पदाछ । धम्वोजी उच्च

मा.र्व. को भौतिक पूवााधार तनमाार् कार्ाको लातग पातलका र तनमाार् व्र्वसार्ी वीच कवोल अं क रु
३८,१६,७६१।९९ को तमति २०७७।३।२५ मा सम्पन्न गने गरी तमति २०७७।२।२१ मा सम्झौिा
भएको छ । शुरु सम्झौिा अनुसार सम्पन्न गनुप
ा ने म्र्ाद तभर कार्ा सम्पन्न नभई आतथाक बषा
२०७६।७७ को अन्त्र्मा जति काम भएको हो सोही आधारमा कार्ा सम्पन्न िर्ार गरी रु

२८,२४,८०९।९५ भ ुक्तानी भई बााँकी काम अधुरो रहेको छ । उक्त कार्ाका लातग आतथाक बषा
२०७७।७८ मा वजेट र्वतनर्ोजन िथा कार्ाक्रम रहे को छै न ् । तनमाार् कार्ा खररद सम्झौिामा िोर्कएको
अवतधतभर सम्पन्न गने गराउने िफा पातलकाले ध्र्ान ददनुपदाछ ।

40.

सम्झौिाको पालना : गो.भौ. ५५।०७७।३।३१: कवाला मदरसा मतनकापुर तनमाार् कार्ाको खररद
सम्झौिाको शिा नं. १७ मा अर्न्िम र्वल भ ुक्तानी ददाँदा उक्त र्ोजनाको फोटो र सो अनुसार तनमाार् भएको

हो भनी उपभोक्ता सतमतिको तनर्ार् समावेश गनुप
ा ने उल्लेख छ । र्स र्ोजनाको अर्न्िम र्वल वापि रु

९,२५,४५४।०० भ ुक्तानी भएकोमा र्ोजनाको फोटो सं लग्न नगरी भ ुक्तानी ददएको छ । खररद
सम्झौिामा भएको व्र्वस्थाको पररपालना गने गराउने िफा पातलकाले ध्र्ान ददनुपने दे र्खन्छ ।

41.

गो.भौ. ५५।०७७।३।३१: छोटी मर्स्जद तनमाार् कार्ाको खररद सम्झौिाको शिा नं. १७ मा अर्न्िम
र्वल भ ुक्तानी ददाँदा उक्त र्ोजनाको फोटो र सो अनुसार तनमाार् भएको हो भनी उपभोक्ता सतमतिको तनर्ार्
समावेश गनुप
ा ने

उल्लेख छ ।

र्स तनमाार् कार्ाका लातग

पातलका

र उपभोक्ता

सतमति वीच

रु ९,९६,२५६।०४ को लागिमा तमति २०७७।३।३० मा सम्पन्न गने गरी तमति २०७७।२।१५

मा सम्झौिा भएको छ । र्स र्ोजनाको अर्न्िम र्वल वापि रु ६,६३,७०५।०० भ ुक्तानी भएको छ ।
काम अधुरो रहेको र आ.व. २०७७।७८ मा कार्ाक्रम रहे को छै न ् । सम्झौिा बमोर्जम र्ोजनाको फोटो

सं लग्न नगरी भ ुक्तानी ददएको छ । खररद सम्झौिामा भएको व्र्वस्थाको पररपालना गने गराउने िफा
पातलकाले ध्र्ान ददनुपने दे र्खन्छ ।
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गो.भौ. ५९।०७७।३।३१: कादरी मर्स्जद तनमाार् कार्ाको लातग पातलका र उपभोक्ता सतमति वीच रु
९,९७,८५८।६० को लागिमा तमति २०७७।०३।३० मा सम्पन्न गने गरी तमति २०७६।१०।१५
मा सम्झौिा भएको छ । शुरु सम्झौिा अनुसार सम्पन्न गनुप
ा ने म्र्ाद तभर कार्ा सम्पन्न नभई आतथाक बषा
२०७६।७७ को अन्त्र्मा जति काम भएको हो सोही आधारमा कार्ा सम्पन्न िर्ार गरी रु

६,३४,१८८।०० भ ुक्तानी भई बााँकी काम अधुरो रहे को छ । उक्त कार्ाका लातग आतथाक बषा
२०७७।७८ मा वजेट र्वतनर्ोजन िथा कार्ाक्रम रहे को छै न ् । तनमाार् कार्ा खररद सम्झौिामा िोर्कएको
अवतधतभर सम्पन्न गने गराउने िफा पातलकाले ध्र्ान ददनुपदाछ ।

43.

खानेपानीको गुर्स्िर : गो.भौ. ६२।०७७।३।३१: सावाजतनक तनकार्ले कामको गुर्स्िर आश्वस्ििा

गरे र मार भ ुक्तानी गनुा पदाछ । हािे पम्प धारा जडान कार्ाका लातग पातलका र उपभोक्ता सतमति र्वच रु
२०,८६,९०५।१९ को लागिमा तमति २०७७।३।१५ मा सम्पन्न गने गरी तमति २०७६।१०।१५
मा सम्झौिा भएको छ । प्रति हािे पम्प वापि रु २८,१४०।५८ का दरले ७२ हािे पम्पको कुल रु
२०,२६,१२१।५४

लागि

अनुमान

रहेकोमा

७२

वटा

हािे

पम्प

जडान

गरी

प्रति

पम्प

रु

ु ानी भएको छ । लागि अनुमान अनुसार
१९,६१२।६७ का दरले कुल रु १४,१२,११२।२४ भक्त
Pipe Drilling र HDPE पार्प Supply र Fittings को कार्ा ३२ र.मी. कार्ा गने उल्लेख भएकोमा १९

र.मी. काम गरी कार्ा सम्पन्न िर्ार गरी रु १४,१२,११२।०० भ ुक्तानी भएको छ । खानेपानीको
गुर्स्िर परीक्षर् नगरी लागि अनुमान भन्दा कम गर्हरार्मा हािे पम्प जडान गरी कार्ा सम्पन्न गनााले
खानेपानीको गुर्स्िर प्रभार्वि हुने दे र्खन्छ । खचा गने िफा ध्र्ान ददएको िर गुर्स्िरमा ध्र्ान नददएको
दे र्खर्ो । कामको प्रतिफल र गुर्स्िरका वारे मा पातलका सं वेदनर्शल हुनपु दाछ ।
प्रदे श सरकारबाट हस्िान्िररि कार्ाक्रम िफा

44.

गो.भौ. १९।२०७७।३।३१: ठे .नं. डब्लु ०९।२०७६।७७- मर्हला छारावास तनमाार् िथा सं भार
कार्ाका लातग पातलका र तनमाार् व्र्वसार्ी वीच कवोल अं क रु ४८,५१,०७०।३७ को तमति
२०७७।३।२५ मा सम्पन्न गने गरी तमति २०७७।२।२२ मा सम्झौिा भएको छ । आतथाक बषा
२०७६।७७ को अन्त्र् सम्म तनमाार् कार्ा वापि रु २७,७९,५१६।०० अथााि शुरु सम्झौिा अनुसार
कार्ा सम्पन्न गररसक्ने अवतधसम्म जम्मा ५७.३०% मार कार्ा प्रगति भएको दे र्खन्छ । तनमाार् कार्ा
खररद सम्झौिामा िोर्कएको अवतधतभर सम्पन्न गने गराउने िफा पातलकाले ध्र्ान ददनुपदाछ ।
क. मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोर्जम मूल्र् अतभवृर्र्द् करमा दिाा भएका फमासाँग
िोकीएको ढााँचाको कर र्वजक तलई खररद गनुप
ा ने व्र्वस्था छ । मर्हला छारावास तनमाार् िथा सं भार
कार्ाका लातग प्रथम रतनङ्ग र्वल वापि जर् दुगे महाकाली तनमाार् सेवा (३००००१२५३) लाई र्वजक नं.
११।०७७।३।३०

वाट

रु

२४,५९,७४९।०४

(मू.अ.कर

वाहे क)

र

मू.अ.

कर

थप

रु

३,१९,७६७।३७ भ ुक्तानी भएको छ । उक्त र्वजक नं. ११ केरमेट गरे कोले मू.अ.कर वापि भ ुक्तानी
भएको रकमको मू.अ.कर समार्ोजन पेश गनुप
ा ने अन्र्था असुल उपर गनुप
ा ने रु.......

45.

आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २४.२ मा सरकारी रकम खचा गदाा
साधन स्रोिको उच्चिम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उर्चि गुर्स्िर समेि कार्म हुने गरी
तमिव्र्र्ी िररकाले गनुा पने व्र्वस्था छ । ठे .नं. डब्लु ०५।२०७६।७७- वडा नं. २० को कालोपरे

सडक तनमाार् कार्ाका लातग पातलका र तनमाार् व्र्वसार्ी राप्ती गर्ेश कन्स्ट्रक्सन वीच कवोल अं क रु
१८,७९,०१०।०० को तमति २०७७।२।१५ मा कार्ा सम्पन्न गने गरी तमति २०७६।११।२९ मा
सम्झौिा भएको छ । तनर्म वमोर्जम प्रथम र्कस्िामा १०% र कार्ा शुरु भएपतछ दोश्रो र्कस्िामा १०%
गरी जम्मा २०% सम्म पेश्की ददन सक्ने व्र्वस्था भएकोमा खररद सम्झौिा पतछ एकमुष्ट २०% पेर्श्क
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ददएको छ । शुरु सम्झौिा अनुसार कार्ा सम्पन्न गरी सक्नुपने अवतध सम्म पतन तनमाार् कार्ा शुरु भएको
दे र्खएन । काम शुरु नगनुक
ा ो कारर् समेि पेश भएन । सरकारी वजेट खचा गने उद्देश्र्ले मार खररद
सम्झौिा गरी पेश्की भ ुक्तानी ददनु उर्चि भएन । तनमाार् कार्ा खररद सम्झौिामा िोर्कएको अवतधतभर
सम्पन्न गने गराउने िफा पातलकाले ध्र्ान ददनुपदाछ ।

संघीर् सरकारवाट हस्िान्िररि थप कार्ाक्रम िफा
उपभोक्ता सतमतिको काम व्र्वसार्ीवाट गरे को : नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलकाको सावाजतनक खररद

46.

तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १०७.११ मा उपभोक्ता सतमतिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुप
ा ने र
कुनै तनमाार् व्र्वसार्ी वा सब कन्ट्राक्टरबाट गराउन सर्कने छै न भन्ने व्र्वस्था छ । गो.भौ.
११।०७६।३।३१: नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलकाको सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०७६ को तनर्म

१०७.११ मा उपभोक्ता सतमतिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुप
ा ने र कुनै तनमाार् व्र्वसार्ी वा सब
कन्ट्राक्टरबाट गराउन सर्कने छै न भन्ने व्र्वस्था छ । सोलार वर्त्त जडान कार्ाका लातग पातलका र
उपभोक्ता सतमति वीच रु ४९,९८,२८५।६० को लागिमा कार्ा सम्पन्न गने गरी सम्झौिा भएको छ ।

र्स कार्ाका लागी रु ४४,८३,७८२।०० भ ुक्तानी भएको छ । उक्त कार्ाका लातग काठमाण्डु र्नजी
प्रा.तल. (३०५२१७३२९) को र्वजक नं. ९।२०७७।३।१४ बाट रु ४९,००,२६१।३९ पेश भई

उपभोक्ता सतमतिले भ ुक्तानी तलएको छ । र्स्िो जर्टल प्रार्वतधक काम उपभोक्ता सतमतिसाँग सम्झौिा गरी
व्र्वसार्ीवाट काम गराई उपभोक्ता सतमति माफाि भ ुक्तातन ददनु मनातसव दे र्खएन रु..........

४४८३७८२

असम्बर्न्धि खचा : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३५(२) मा रकम स्वीकृि बजेटतभर

47.

र सम्वर्न्धि खचा र्शषाकमा पदा छ भने मार खचा गना सक्ने व्र्वस्था छ । पातलकाले गि र्वगि आतथाक
वषामा भएका तनमाार् कार्ाको खररद सम्झौिा गदाा र्वल अफ क्वार्न्टर्टमा तनमाार् व्र्वसार्ीवाट गाडी भाडा,
र्र्न्जतनर्र अर्फस लर्जर्स्टक सपोटा जस्िा आर्टमहरु समावेश गरी खररद सम्झौिा गरे को दे र्खन्छ ।
तनमाार् कार्ासाँग प्रत्र्क्ष सम्बन्ध नभएका िथा र्स्िा खचाको लातग छु ट्टै बजेट खचा र्शषाक भएको अवस्थामा

तनमाार् कार्ाको लागि अनुमान िर्ार गदाा नै तनमाार् कार्ा बाहे कका सामानहरु लागि अनुमानको

आर्टमहरुमा थप गरी लागि अनुमान िजुम
ा ा गने र सोको आधारमा ठे क्का व्र्वस्थापन गरी स्वीकृि ठे क्कामा
समवेश गराई तनमाार् व्र्वसार्ी माफाि खररद गने र तनमाार् व्र्वसार्ीलाई ठे क्का तबलको रकम भ ुक्तानी

दददााँ उक्त आर्टमहरु समेि समावेश गरी भ ुक्तानी ददने गरे को पार्र्ो । तनम्नानुसारको ठे क्का साँग प्रत्र्क्ष
सरोकार राख्ने आर्टम बाहे कका वस्िु र सेवाका आर्टम तनमाार् लागिमा समावेश गरी तनमाार् व्र्वसार्ी
माफाि खररद गने कार्ा तनर्म सम्मि दे र्खएन रु............
तस.नं.
१

ठे क्का नं.

W01/076/77

आर्टमको नाम

Item no.1.4: Purchasing
150-160CC
Bike
for
Supervision

र्ो बषाको

दर (मू.अ.कर

र्ो वषाको

पररमार्

बाहेक)

भ ुक्तानी रकम

५

२४३४२०

१२१७०९९

एकीकृि सहरी र्वकास आर्ोजना (IUDP) िफा :
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पेश्की फछार्ौटमा मूल्र् वृर्र्द् : एकीकृि सहरी र्वकास आर्ोजनाको Integrated Solid Waste Management
कार्ाको लातग पातलका र RAMKY-NANC JV वीच कवोल अं क रु ३३,८८,८७,३२५।२० मा तमति
२०७४।१०।३१ मा सम्पन्न गने गरी तमति २०७३।०२।३१ मा सम्झौिा भएको छ । र्स कार्ाका
लातग पटक पटक म्र्ाद थप भई िीन पटक भेररएशन अडार जारी भएको छ । भेररएशन आदे श जारी
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गदाा म.ले.प.फा.नं. ५०८ को ढााँचामा िर्ार गरी स्वीकृि गरे को छै न ् । र्सले गदाा लागि अनुमानको
आर्टम दरको िुलनामा कवोल अकंको आर्टम दरमा वढी वा घटी को अवस्थाको वारे मा र्वश्लेषर् गना
सक्ने अवस्था रहेन ।
खररद सम्झौिामा मूल्र् समार्ोजन वापि कार्ा मूल्र्ाङ्कनमा पेश्की फछार्ौट भएको रकम घटाएर वा

नघटाएर भ ुक्तानी ददने भन्ने स्पष्ट व्र्वस्था गरे को छै न ् । खररद सम्झौिामा उल्ले ख नभएको शिाको अथा
तनमाार् व्र्वसार्ीलाई भ ुक्तानी ददने भन्न तमल्ने दे र्खदै न ् । तनमाार् कार्ा शुरु हुन ु अर्घ नै भ ुक्तानी ददएको
पेश्की रकममा समेि मूल्र् वृर्र्द् ददनु उर्चि दे र्खदै न ् । कामका लातग पेश्की अग्रीम रुपमा उपलब्ध

गरार्ने र सो रकम तनमाार् कार्ाको लातग आवश्र्क िर्ारी िथा सामतग्र खररदको लातग ददर्ने हुदााँ पेश्की
फछार्ौट भएको रकम ठे क्का र्वलको रकममा घटाई बााँकी रकममा मार मूल्र् समार्ोजन वापि भ ुक्तानी

हुन ु पदाछ । आतथाक बषा २०७६।७७ मा तनम्नानुसार भ ुक्तानीमा पेश्की फछार्ौट गदाा ठे क्काको दशौ
रतनङ्ग र्वलमा पेश्की नघटाई मूल्र् समार्ोजन भ ुक्तानी ददएकाले पेश्की रकम वरावरको मूल्र् समार्ोजन
वापिको भ ुक्तानी सम्वर्न्धि तनमाार् व्र्वसार्र्वाट असुल हुनपु दाछ रु..
गो.भौ. र तमति

पेश्की फछार्ौट रु

मूल्र् वृर्र्द् सूचांक

वढी मूल्र् वृर्र्द् भ ुक्तानी रु

४।२०७६।६।१२

१३८३६३८७।५१

१.२२७

३१,४०,८५९.९६

३१४०८५९

कैर्फर्ि

क. प्रर्ोग नभएको तनमाार् सामतग्रमा मूल्र् वृर्र्द् : र्स तनमाार् कार्ाको खररद सम्झौिामा मूल्र् समार्ोजन
भ ुक्तानीका लातग मूल्र् वृर्र्द् सूचाकं गर्ना गदाा Non Adjustable (A)= 0.15(Fixed), Construction

Material(B)= 0.4, Fuel(C)=0.1, Labor=0.25, Others(C)= 0.1 भार रार्ख गर्ना गनुा पने व्र्वस्था छ ।

पातलकाले मूल्र् समार्ोजन वापि भ ुक्तानी दददााँ तनम्नानुसार Construction Material प्रर्ोग नहुने आर्टम
Provide & Operate for one year Operation and Maintenance of Solid Waste Management Services on
an average at the rate of 26 ton. per day including collection & transportation कार्ाको लातग समेि
Construction Material को मूल्र् वृर्र्द् राखी भार गर्ना गरे को पार्र्ो । र्सरी Construction Material को

प्रर्ोग नहुने काममा समेि Construction Material को मूल्र् वृर्र्द् गर्ना गरी भ ुक्तानी ददएकोले मूल्र् वृर्र्द्
वापि वढी भ ुक्तानी भएको दे र्खन्छ । मूल्र् वृर्र्द् वापि वढी भ ुक्तानी भएको रकम सम्वर्न्धि तनमाार्
व्र्वसार्ीवाट असुल हुनपु दाछ रु..........
आर्टम

३४७३००६

र्वल

भूक्तानी (मू.अ.

भूक्तानीमा

सं खर्ा

कर बाहेक)

प्रर्ोग भएको
मूल्र् वृर्र्द्
सूचाकं

Provide & Operate for
one year Operation and
Maintenance of Solid
Waste
Management
Services on an average
at the rate of 26 ton. per
day including collection
& transportation

Construction
Material को
भारलाई र्स्थर

राखदा

हुने मूल्र्

वढी प्रर्ोग

मूल्र् वृर्र्द् वापि

भएको मूल्र्

भएको वढी भ ुक्तानी

वृर्र्द् सूचांक

रु

वृर्र्द् सूचाकं

११

११६७८९४०

१.२४६

१.१६७४

०.०७८६

९१७९६४.६८

१२

१४३०२४७०

१.२४२

१.१६७०

०.०७५

१०७२६८५.२५

१३

५१६२४३०

१.२४३

१.१७२९

०.०७०१

३६१८८६.३४

अर्न्िम

११४२५०५०

१.२३५

१.१७१९

०.०६३१

७२०९२०.६५

जम्मा
मू.अ.कर थप
कुल जम्मा
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क्षेरीर् सहरी र्वकास आर्ोजना (RUDP) िफा :

49.

आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २५.४ मा महालेखा परीक्षकबाट
स्वीकृि ढााँचामा लेखा राख्नुपने व्र्वस्था छ । ठे .नं. RUDP/ICB/NEG/3 को तनमाार् कार्ाको भेररएशन

अडार जारी भएकोमा तनमाार् व्र्वसार्ीको कवोल अं कमा ७.२२% भेररएशन अडार जारी भएको दे र्खर्ो ।

भेररएशन आदे श जारी गदाा म.ले.प.फा.नं. ५०८ को ढााँचामा िर्ार गरी स्वीकृि गरे को छै न ् । र्सले गदाा
लागि अनुमानको आर्टम दरको िुलनामा कवोल अकंको आर्टम दरमा वढी वा घटी को अवस्थाको
वारे मा र्वश्लेषर् गना सक्ने अवस्था रहेन । भेररएशन आदे श जारी गदाा म.ले.प.फा.नं. ५०८ को ढााँचामा
िर्ार गरी स्वीकृि गनेिफा पातलकाले ध्र्ान ददनुपने दे र्खन्छ ।

50.

परामशादािा

:

तनमाार्

िथा

सुपरीवेक्षर्

परामशाका

लातग

पातलका

र

परामशादािा

तबतडए

नेपाल

प्रा.तल./तगडान प्रा.तल. जे.तभ. र्वच कवोल अं क रु ५,३४,७३,८६०।०० को सम्झौिा भएको तमति वाट
३० मर्हना तभर कार्ा सम्पन्न गने गरी तमति २०७५।८।१२ मा सम्झौिा भएको दे र्खर्ो । र्स
सम्वन्धमा दे र्खएको व्र्होराहरु तनम्नानुसार रहेको छ :
क. गो.भौ. १३।२०७७।३।३० : खररद सम्झौिामा मूल्र् समार्ोजन कार्ा मूल्र्ाङ्कनमा पेश्की फछार्ौट
भएको रकम घटाएर वा नघटाएर भ ुक्तानी ददने भन्ने स्पष्ट व्र्वस्था गरे को छै न ् । कामका लातग पेश्की

अग्रीम रुपमा उपलब्ध गरार्ने र सो पेश्की फछार्ौट भएको रकम परामशादािाको र्वलको रकममा घटाई

बााँकी रकममा मार मूल्र् समार्ोजन वापि भ ुक्तानी हुन ु पदाछ । आतथाक बषा २०७६।७७ मा
तनम्नानुसार भ ुक्तानीमा पेश्की फछार्ौट गदाा परामशादािाको र्वलमा पेश्की नघटाई मूल्र् समार्ोजन भ ुक्तानी

ददएकाले पेश्की रकम वरावरको मूल्र् समार्ोजन वापिको भ ुक्तानी सम्वर्न्धि परामशादािा वाट असुल
हुनपु दाछ रु...............

२०९३८४

र्वल सं खर्ा

पेश्की फछार्ौट रु

मूल्र् वृर्र्द् सूचांक

वढी मूल्र् वृर्र्द् भ ुक्तानी रु

५

११५०४६५

०.१८२

२०९३८४.६३

ख. खररद सम्झौिा अनुसार मूल्र् समार्ोजनका लातग आधार दर २०१८।०१९ को नोभेम्वर-तडसेम्वर को
४८८.९ तलनुपनेमा २०१७।०१८ नोभेम्वर-तडसेम्वरको ४४७.१ को प्रर्ोग गरी मूल्र् वृर्र्द् सूचांक गर्ना
गरी मूल्र् वृर्द्ी वापि भ ुक्तानी गरे को दे र्खर्ो । र्सरी मूल्र् सूचांक फरक पारी तनम्नानुसार मूल्र् वृर्र्द्
वापि वढी भ ुक्तानी भएकाले सम्वर्न्धि परामशादािावाट असुल हुनपु ने रु...........
कुल भ ुक्तानी रु
४८६७८००

51.

प्रर्ोग भएको मूल्र्

हुनपु ने

सूचाक

सूचांक

सूचांक

०.१८२

०.०९०

०.०९२

मूल्र्

वढी भएको मूल्र्

वढी भ ुक्तानी रु
४४७८३७.६

गो.भौ.१।२०७६।४।८ : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६.३ मा खचा गदाा खचाको
र्वल भपााईसर्हि लेखा राख्नु पने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा २०७५।७६ को मे, जुन र जुलाई १५
सम्मको ७६ ददनको सामार्जक पररचालकहरुको पाररश्रतमक वापि रु १९,७६,१४४।०० भ ुक्तानी भएको

छ । गि वषाको भ ुक्तानी वााँकीको र्ववरर् स्वीकृि नगरी भ ुक्तानी ददएको छ । गि वषाको भ ुक्तानी ददन
बााँकीको कच्चावारी स्वीकृि नगरी र्स बषा भ ुक्तानी गने कार्ा तनर्म सम्मि दे र्खएन ।

सामार्जक पररचालकहरुको पाररश्रतमक वापि भ ुक्तानी ददाँदा वडा अध्र्क्ष प्रमोद ररजालले दुई जना
सामार्जक पररचालकको पाररश्रतमक वापि रु १,२१,६००।०० र वडा सदस्र् चन्दा र्चतडमारले १
जनाको रु ६०,१९२।०० रकम वुझेको दे र्खन्छ । सम्वर्न्धि सामार्जक पररचालकले उक्त पाररश्रतमक
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वापि रकम वुझेको प्रमार् पेश गनुप
ा ने दे र्खएको रु............

52.

१८१७९२

पचास प्रतिशि मु.अ.कर : आतथाक ऐन, २०७६ ले गरे को व्र्वस्था अनुसार सरकारी कार्ाालर्ले

२०७६।२।१६ दे र्खको ठे क्का वा करार अन्िगािको भ ुक्तानीमा मू.अ.कर रकमको ५० प्रतिशि सम्बर्न्धि
राजस्व शीषाकमा र बााँकी ५० प्रतिशि सम्बर्न्धि फमालाई भ ुक्तानी ददनुपने उल्लेख छ । िर पातलकाले

दे हार्को भ ुक्तानीमा तनर्मानुसार ५० प्रतिशि रकम रु. ९,४४,१६९।०० कट्टी गरी राजस्व दार्खला नगरी
फमालाई नै भ ुक्तानी ददएकाले मू.अ.कर समार्ोजन गरे को प्रमार् पेश गनुप
ा ने अन्र्था असुल गनुप
ा ने रु......
गो. भौ. र तमति

पाटीको नाम र प्र्ान नं

र्वल नं .

र्वलको तमति

र्वल रकम

मु.अ.कर

944169
५० प्रतिशि
मु.अ.कर रकम

294-२०७६।8।१2
411-२०७६।9।22

मर्ंक ट्रेतडङ (300025338)
सीिा अफसेट प्रेस (603659991)

553

2076/7/30

01

2076/9/20

16275

255350

33195

16597.5

१६२२१४

८११०७

२०७७।३।७

४७२११५

६१३७४

३०६८७

२०७७।३।२७

३०१३२७

३९१७२

१९५८६

२२८

२०७७।३।१४

३८२०३५

४९६६४

२४८३२

२०५

२०७७।३।२५

२६३२५०

३४२२२

१७१११

०६

२०७७।३।२६

३४५१३३

४४८६७

२२४३३

१७६

२०७७।३।१०

२६५४८६

३४५१३

१७२५६

2077/1/8

269850

35080

17540

2076/8/23

399405

51922

25961

2076/7/5

535580

69625

34813

लार्फर्स्टल फतनाचर उद्योग

२५२-२०७७।३।३१

रुद्रा डेकोवेर्र उद्योग

२१

२५२-२०७७।३।३१

र्जाज तग्रल उद्योग

९५

२१०-२०७७।३।२३

वागेश्वरी फतनासीङ दरवार

४२६

म्र्ाक्सवेल र्प्रन््स
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53.

सवारीसाधन खररद – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालुक सं घीर् मन्रालर्को

पररपर, तनदे शन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन खररद गनुा पदाछ ।
अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुम
ा ा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन िथा सम्पिी हस्िान्िरर्
सम्बन्धी तनदे र्शका, २०७४ को तनदे शन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गरार्एको बजेट
िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद गना नपाईने व्र्वस्था छ
। लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनुसार पातलकाले 9 थान दुई पांग्रे सवारर साधन खररदमा
रु.18,85,500/-, िथा 5 थान चार पांग्रे सवारी साधन खररदमा रु.1,34,50,663।7२ बजेटबाट
खचा गरे को छ ।
तस.नं

सवारी साधन
मोटरसार्कल

9

1885500

२

होपर र्टपर
CLB Truck

3

4245000

1

2480000

दमकल

1

6725663.72

4

जम्मा

54.

रकम

१
३



सं खर्ा

15336163.72

कर दस्िुर एवं आन्िररक आर्

आर्को अनुमानाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनुमान िथा बजेट
सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हुने आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्ने ब्र्वस्था

छ

। पातलकाले पेश गरे को आर्- व्र्र्को अनुमानमा आन्िररक आर्िफा मालपोि, कर, सेवा शुल्क, दस्िुर
वापि अनुमातनि रु.17,41,10,000/- प्राप्त हुने प्रक्षेपर् गरे कोमा आतथाक वषा २०७६।७७ मा
रु.12,45,09,290।92 अथााि अनुमान भन्दा 28.49 प्रतिशि घटी आर् प्राप्त गरे को छ ।

21

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनुमान र्थााथपरक बनाई आर् आजान बृर्र्द् गनेिफा
र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क दे र्खएको छ ।

55.

आन्िररक आर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनुमान िथा वजेट
सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हुने आन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गना सक्ने व्र्वस्था छ ।
पातलकाले आतथाक वषा २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनुदानबाट गरे को खचाका िुलनामा आन्िररक आर्को
र्स्थति दे हार् बमोर्जम छ ।

केर्न्द्रर् अनुदानबाट खचा

आन्िररक आर्

आन्िररक आर् प्रतिशि

901167925.00

124509290.92

13.81

उपरोक्त र्ववरर् अनुसार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनुदानबाट भएको खचाको िुलनामा आन्िररक
आर्को र्हस्सा 13.81 प्रतिशि मार रहे को छ । त्र्सै ले पातलकाको आन्िररक आर् सं कलनको
दार्रालाई फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बृर्र्द् गनेिफा ध्र्ान ददनुपर ्दछ ।

56.

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 शीषाकमा आर् अनुमान र असुली र्स्थति तनम्नानुसार रहेको दे र्खन्छ ।
आर् शीषाक

अनुमान

असुली

असुली प्रतिशि

एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर

40000000.00

33169677.48

82.92

घरजग्गा वहाल कर

17500000.00

9938374.42

56.79

व्र्वसार् रर्जिेशन दस्िुर

15000000.00

10556862.00

70.38

200000.00

602105.00

301.05

4000000.00

0.00

0.00

भ ुतमकर/मालपोि
दिाा िथा नवीकरर् दस्िुर

पातलका तभर रहे का करदािाहरुको अतभले ख व्र्वर्स्थि नरहे को एवं बुझाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मार कर
एवं शुल्क बुझ्ने पररपाटी रहे कोले उर्ल्लर्खि असुली र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था दे र्खएन ।िसथा आफ्नो
क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउनु पदाछ ।

57.

सवारी कर : स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा पातलकाले आफ्नो क्षेर तभरका
सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी दिाा िथा वार्षाक सवारी कर र आफ्नो क्षेरमा आउने सबै प्रकारको
सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी कर उठाउने उल्लेख भएकोमा र्स बषा रु.5,00,000/-।प्रक्षेपर्
गररएकोमा वास्िर्वक आर् प्राप्त गना सकेको छै न । हरे क वषा दिाा हुने सवारीको अतभलेख राखी कर
असूलीलाई प्रभाबकारी बनाउने िफा सम्वर्न्धि तनकार्को ध्र्ान जानु पदाछ ।

58.

व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो कार्ाक्षेर तभर
रहेका र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्र्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ । र्स वषा पातलकाले
व्र्वसार् रर्जिेशन शुल्क वापि रु.1,05,56,862/- कर सं कलन गरे कोमा पातलकाको क्षेरतभर रहे का
व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख अध्र्ावतधक गरे को छै न ् । जसबाट पातलकाले सं कलन गरे को व्र्वसार् कर
र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था छै न ् । पातलकाले आफ्नो क्षेर तभर सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ा व्र्वसार्ीको
अद्यावतधक अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउनु पदाछ ।


59.

उपभोक्ता सतमति माफाि कार्ा

प्रार्वतधक तबल र कार्ा सम्पन्नाः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद
सम्झौिा अनुसार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल तबजकको भ ुक्तानी गदाा प्रार्वतधक
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नापजााँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भ ुक्तानी गनुप
ा ने ब्र्वस्था
रहेको छ । उपभोक्ता सतमतिहरुबाट सञ्चातलि र्ोजनाको ठे क्का तबलहरुमा लागि अनुमान र वास्िर्वक
कामको मूल्र्ाङ्कनमा बरावर पररमार् र रकम उल्लेख भएको दे र्खन्छ । लागि अनुमान बरावर नै
मूल्र्ाङ्कन भएको दे र्खएकाले वास्िर्वक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्ि हुन सक्ने अवस्था
दे र्खएन । प्रार्वतधकले पेश गने कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्ा सम्पन्न गनुप
ा ने तमति र कार्ा सम्पन्न भएको
तमति लगार्िका र्र्न्जतनर्ररङ नम्स अनुसार तबलमा खुलाउनुपने िथर्ाङ्क उल्लेख गरे को पाईएन । र्सले

गदाा कुन काम कर्हले सम्पन्न गनुप
ा ने र िोर्कएको अवतधमा सम्पन्न भए/नभएको र्वषर्मा र्र्कन हुन

सर्कएन । प्रार्वधकले र्र्न्जतनर्ररङ नम्स अनुसारको उपभोक्ता सतमतिको तबल बनाउाँदा नापजााँचलाई
वास्िर्वक कार्ासम्पादनमा आधाररि बनाउनुपदाछ ।

60.

लागि सहभातगिा — पातलकाले आर्ोजना/कार्ाक्रम छनौट गदाा उपभोक्ता सतमतिको िफाबाट नगद लागि
सहभातगिा जु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनुपने, नगद सहभातगिा िोर्कएको अवस्थामा सहभातगिा
वापिको रकम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको खािामा दार्खला गरी सो को भौचर प्राप्त भएपतछ मार उपभोक्ता

सतमतिसाँग र्ोजना सम्झौिा गनुप
ा ने गनुप
ा दाछ । िर पातलकाले लागि सहभातगिा सर्हिका लागि अनुमान
िर्ार गरे को दे र्खएन् । अिाः नगद लागि सहभातगिा जु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनुपदाछ ।

61.

प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम –

स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्र्ूनिम रोजगारी प्रत्र्ाभूि

गराउन एवम् सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफाि नागररकको जीवनर्ापनमा सुधार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले
स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम
सं चालन तनदे र्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम नगरपातलकाले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरे र,
सुचीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनुसार, कामका लातग रोजगार
कार्ाक्रममा सं लग्न गराई रोजगारी ददनुपने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ाालर्ले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक
गरे को छै न । बेरोजगारको सूर्चमा समावेशलाई प्रथतमर्ककरर् गरे को छै न । कामका लागी रोजगार
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नका लातग तनदे र्शकामा उल्लेर्खि व्र्वस्थाहरुको पालना नगरी र्ोजनाको छनौट अगावै
औजार खररद भएको, खररद भएको औजारहरुको र्जन्सी दार्खला नभएको, अत्र्ातधक सं खर्ामा र्ोजना छनौट
भएको, पूवााधार एवम् अन्र् र्वकास तनमाार्का लातग अतधकााँश र्ोजना छनौट नभई, अनुत्पादनमुलक कार्ा
गराउने गरी र्ोजना छनौट भएका छन् । साथै श्रतमकको सं खर्ा पतन अत्र्ातधक रहे कोले कार्ाक्रमको
उद्देश्र् अनुरुप लक्ष्र् हााँतसल गने गरी कार्ाान्वर्न भएको पाईएन । र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर्
िहतभरका वडाहरुमा सडक नाला, मोटर बाटो, र्नार, प्रतिक्षालर् तनमाार् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन
गरी र्स वषा 500 जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु.9,34,960/- खचा गरे को छ । लर्क्षि
वगालाई 20 ददनदे र्ख 40 ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्ाक्रम खचा
समेि खचा ले खेका छन् । उक्त खचावाट लर्क्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी सृजना भए िापतन कामको
दीगोपना िथा दीघाकालीन रोजगारी सृजन
ा ा भएको दे र्खं दैन ।
समानीकरर् पूर्ाँ जगििफा

62.

अधुरा आर्ोजना – आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २६ अनुसार र्ोजनाहरुको भौतिक र
ु ा प्रमुख कारर्हरु र
र्वत्तीर् पक्षको सामुर्हक समीक्षा गनुप
ा ने र र्सरी गररने समीक्षामा प्रगति कम हुनक
सोको तनतमत्त र्जम्मेवार व्र्र्क्तको पर्हचान गनुप
ा ने, त्र्स्िो समीक्षामा सुधारका लातग चाल्नु पने कदमहरु र
र्जम्मेवार व्र्र्क्त उपर गनुप
ा ने कारबाही समेि उल्ले ख गनुप
ा ने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वषा
रु.1,14,92,764/-

का 4 र्ोजनाको कार्ा सम्पन्न हुन नसर्क र्जम्मेवारी सारे को छ । र्स प्रकारको

दार्र्त्व तबगि वषाहरुको समेि सादै आएको छ । र्सरी सम्झौिा गरी कार्ा सम्पन्न नगरी पतछल्लो बषा
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र्जम्मेवारी सादै जाने कार्ा उपर्ुक्त दे र्खएन ।

63.

कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै तनमाार् कार्ा
सम्पन्न भई रुटी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमाचारीबाट जााँचबुझ गराई कार्ा
सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुा व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले उर्ल्लर्खि कानूनी व्र्वस्था बमोर्जम रुटी
सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरे को पार्एन । कानूनी
व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा स्वीकिा ड्रर्ङ तडजार्न वा स्पेतसर्फकेशन बमोर्जम भए
नभएको र्र्कन हुन सक्ने अवस्था ददखएन ।

64.

डीपीआर खचा – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हुने आर्ोजनाको मार गुरुर्ोजना डीपीआर लगार्िको

अध्र्र्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ । र्स पातलकाले र्ो बषा स्वीकृि बार्षाक कार्ाक्रम अनुसार
दे हार्बमोर्जमको कार्ा परामशादािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरको छ ।
कार्ा र्ववरर्

स्वीकृि रकम

परामशादािा

खचा रकम

अध्र्र्नबाट तनधाारर्
भएको आर्ोजनाको
लागि

बोटातनकल पाका तनमाार्

थ्री ड्स आकीटे क्टस

कार्न्ि िाल तनमाार्

नेशनल तसनजी र्र्न्जतनर्ररङ
सोलुसन प्रा.तल
जम्मा:

350300

350300

355385

355385

705685

705685

45000000
102590948
147590948

र्स्िो अध्र्र्न कार्ा गराउाँदा लाग्ने खचाको लागि अनुमान िर्ार गदाा कुनै आधार नतलई स्वीकृि बजेट

बमोर्जमकै रकम खचा गरे को उपर्ुक्त दे र्खएन । डी.पी.आर.िर्ार गदाा गाऊाँपातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्त

प्रर्ोग नगनााको कारर् स्पष्ट गदै आगामी ददनमा गाऊाँपातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्तबाट र्स्िो कार्ा गराउनु
पदा छ । साथै र्सरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोजनाहरु कार्ाान्वर्नमा गएको समेि नदे र्खएकोले
खचाको साथाकिा समेि दे र्खएन ।
समानीकरर् चालुिफा

65.

र्शषाक फरक पारी खचााः ९४७-२०७७।०३।२३ महाले खा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट स्वीकृि आतथाक
सं केि िथा वगीकरर् र व्र्ाखर्ा २०७४ (दोस्रो पररमाजान) मा खचाको सं केि नं. व्र्ाखर्ाको व्र्वस्था
गररएको

छ

।

कार्ाालर्ले

पदातधकारीहरुको

मं तसर

दे र्ख

जेष्ठ

सम्मको

सुर्वधावापिको

रु.१,६८,९०,०००।- खचा लेखदा पदातधकारी बैठक भत्ता शीषाकबाट रु.२७,६०,०००।– र भ्रमर् खचा
पदातधकारी शीषाकबाट रु.८,७९,४१०।- खचा लेखेको पाईर्ो । सम्बर्न्धि शीषाकबाट मार खचा लेखनु
पदाछ ।

66.

भ्रमर् अतभलेख खािााः भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १८ अनुसार भ्रमर्मा खर्टने पदातधकारी
वा कमाचारीको कार्ाालर्ले दै तनक भत्ता िथा भ्रमर् खचाको र्वल भरी भ्रमर् प्रतिवेदन सं लग्न गनुप
ा ने साथै
तनर्म २१ अनुसार अनुसूची ६ बमोर्जमको ढााँचामा भ्रमर् अतभलेख राख्नुपने व्र्वस्था छ । पातलकाबाट
भएका अतधकांश भ्रमर्को भ्रमर् प्रतिवेदन रहेको छै न ् । कार्ाालर्ले र्वतभन्न कमाचारीहरुलाई र्वतभन्न
ठाउाँमा पठाई भ्रमर् खचा गरे कोमा भ्रमर् अतभलेख िथा भ्रमर् आदे श कार्ाालर्मा दिाा गरे को दे र्खएन ।
कार्ाालर्ले तनर्मको पररपालनामा ध्र्ान ददनुपदाछ ।

67.

पदातधकारी सेवा सुर्वधााः लुर्म्बनी प्रदे श, स्थातनर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सुर्वधा सम्बन्धी ऐन,
२०७६ को दफा १४ को उपदफा २ अनुसार स्थातनर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले ऐनले तनधाारर्
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गरे को सुर्वधा बाहे क अन्र् सुर्वधा नपाउने व्र्वस्था गरे को छ । र्स उप-महानगरपातलकाले नेपालगंज
उप-महानगरपातलकाका जनप्रतितनतधहरुको तबमा, औषधी उपचार िथा सुर्वधा सम्बन्धी कार्ार्वतध, २०७७
तनमाार् गरी ४ जना जनप्रतितनतधहरुको औषधी उपचार र्शषाकमा रु.1,46,838/- खचा गरे को, पााँचौ
नगरसभाको तनर्ार्बाट मेर्र र उपमेर्र बाहेक २३ वटै वडाका अध्र्क्ष र 8 जना कार्ापातलका
सदस्र्हरुलाई सं चार वापि प्रतिमर्हना १५०० का दरले (1500*31*3=139500) िथा ममाि वापि
प्रतिमर्हना ५००० का दरले (5000*31*3=465000) श्रावर् दे र्ख आर्श्वन सम्म िीन मर्हनाको
रु.6,04,500/- र प्रत्र्ेक २३ वटै वडाका ४ जना सदस्र्लाई २०७६ श्रावर् दे र्ख चै रसम्म मर्हनामा
३ पटक र्न्धन खचा ५०० का दरले (500*3*9*92 जना =12,42,000) र सं चार खचा ५०० का
दरले (500*3*9*92 जना लाई रु.12,42,000) गरी रु.24,84,000/- खचा गरे को छ ।

68.

मौजुदा सूचीमा रहेका बाट खररद गनुप
ा नेाः नेपालगंज उप-महनगरपातलकाको सावाजतनक खररद तनर्मावली,
२०76 को तनर्म 95 को उपतनर्म 11 मा साबाजतनक तनकार्ले एक लाख रुपैर्ााँ भन्दा बढी रकमको
सोझै खररद गदाा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्िीमा िीनवटा आपूतिाकिाा, तनमाार् व्र्वसार्ी, परामशादािा वा
सेवा प्रदार्कबाट तलर्खिरुपमा दरभाउपर वा प्रस्िाव माग गरी खररद गनुप
ा ने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले
तनम्नानुसार वस्िु िथा सेवा खररद गरे कोमा लागि अनुमान िर्ार गरी मौजुदा सूचीमा रहेका मध्र्ेबाट
खररद गनुप
ा नेमा सो नगरी सोझै खररद गरे को पाईर्ो । तनर्मावलीको व्र्वस्था र्वपरीि हुने गरी खररद
गरे को तनर्म सम्मि भएन रु.
गो.भौ. र तमति

पाटीको नाम

रकम

549925

वापि

रु.(भ्र्ाटसर्हि)
132-2076/6/16

सद्भाव र्प्रर्न्टङ प्रेस

231066

मसलन्द िथा कार्ाालर् सामाग्री

606-2076/10/19

शंकर र्प्रर्न्टङ प्रेस

141250

परपतरका छपाई िथा सूचना

144-2076/6/28

Agni Energy Pvt. Ltd.,
Kupondole

प्रकाशन
177609

जम्मा

69.

धरौटी

सवारी साधन ममाि

549925

िफााः

कार्ाालर्ले

गि

आ.व.

को

र्जम्मेवारी

आम्दानी

जनाउाँदा

गोश्वारा

भौचरमा

रु.९,94,69,171.56 आम्दानी जनाएको छ । धरौटीको र्सवषाको आर् व्र्र् र्ववरर्मा आम्दानी िफा
गि आ.व. को धरौटी मौज्दाि 9,88,83,369.56 र्जम्मेवारी कार्म गरी रु.5,85,802/- घटी
र्जम्मेवारी सारे को दे र्खन्छ । आ.व. २०७६।०७७ को धरौटीको मौज्दाि रु.12,94,54,486.33
दे खाएकोमा

घटी

र्जम्मेवारी

सारे को

रु.

5,85,802/-

सर्हि

र्स

वषा

धरौटीको

मौज्दाि

13,00,41,288.33 हुनपु ने मा घटी र्जम्मेवारी सारे को दे र्खर्ो । घटी र्जम्मेवार सारे को कारर् सर्हि
र्हसाव समार्ोजन गरे को प्रमार् पेश हुनपु ने रु.

585802

कोरोना िफााः

70.

मौजुदा सूचीबाट खररदाः नेपालगंज उप-महानगरपातलकाको सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०76 को तनर्म
95 को उपतनर्म 11 मा साबाजतनक तनकार्ले एक लाख रुपैर्ााँ भन्दा बढी रकमको सोझै खररद गदाा
मौजुदा सूचीमा रहेका कम्िीमा िीनवटा आपूतिाकिाा, तनमाार् व्र्वसार्ी, परामशादािा वा सेवा प्रदार्कबाट
तलर्खिरुपमा दरभाउपर वा प्रस्िाव माग गरी खररद गनुप
ा ने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले तनम्नानुसार वस्िु
िथा सेवा खररद गरी भ ुक्तानी गदाा लागि अनुमान िर्ार गरी मौजुदा सूचीमा रहेका मध्र्ेबाट खररद

गनुप
ा नेमा एउटै मार सेवा प्रदार्कबाट कोटे शन माग गरी उक्त कबोल मुल्र्मा खररद गने गरी तमति
२०७६/12/30 मा तनर्ार् गरी खररद गरे को पाईर्ो । तनर्मावलीको व्र्वस्था र्वपरीि हुने गरी खररद
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गरे को र्ववरर् तनम्नानुसार रहे को छाः
गो.भौ. र तमति

पाटीको नाम

सामाग्री र्ववरर्

7-2077/01/10

Vikash Flour Mill Pvt. Ltd.

चामल

645000

Gyan Food Product

अरहर चाल

280000

मािु श्री ईन्टरप्रार्जेज
Vikash Flour Mill Pvt. Ltd.

िेल

149996

Gyan Food Product

अरहर चाल

मािु श्री ईन्टरप्रार्जेज
Vikash Flour Mill Pvt. Ltd.

िेल र सोर्ार्वन

299992.4

हाईतब्रड चामल

645000

Gyan Food Product

अरहर चाल

280000

मािु श्री ईन्टरप्रार्जेज

िेल र सोर्ार्वन

25-2077/01/26

30-2077/02/07

रकम रु. (भ्र्ाट सर्हि)

हाईतब्रड चामल

1290000
560000

149996.2

जम्मा

4299984.6

कोरोनाको महामारीमा सामाग्री प्राप्त गना असुर्वधा भएकोले नगरपातलका स्िररर् तनर्ार् गरे र खररद गरे को
कार्ाालर्ले जनाएको छ ।

71.

राहि सामाग्री खररदाः नेपालगंज उप-महानगरपातलकाको सावाजतनक खररद तनर्मावली,को तनर्म 95 मा
पााँच लाख रुपैर्ााँसम्म लागि अनुमान भएको कार्ा सोझै खररद गना सर्कने िथा तनर्म 94 मा पााँच लाख
दे र्ख बीस लाख रुपैर्ााँसम्म लागि अनुमान भएको मालसामान र्शलबन्दी दरभाउपर आह्वान गरी खररद
गनुप
ा ने व्र्वस्था छ । र्स नगरपातलका र्स्थति र्वतभन्न वडाहरुले कोरोना महामारीमा राहि र्विरर्को
लातग रु.36,96,721।०० बराबरको सामाग्री तनम्नानुसार पााँच लाख सम्मको कोटे शन तबना र पााँच लाख
रुपैर्ााँ भन्दा बढीको मालसामान खररद गदाा कोटे सनर्द्ारा गरे को पाईर्ो । कार्ाालर्ले कोरोनाको लातग
राहि र्विरर् गना र्शलबन्दी बोलपर आह्वान गदाा र्ढलो हुने भएकोले कोटे शनबाट खररद गरे को जनाएको
छ ।

गो.भौ. र तमति

पाटीको नाम

र्ववरर्/वडा नं.

रकम रु.(भ्र्ाटसमेि)

22-2077/2/13

नेशनल सप्लार्सा, बााँके

खाद्यान्न /वडा न.11

812475

24-2077/11/26

खाद्यान्न/ वडा नं. १९

1111500

30-2077/1/15

नेशनल सप्लार्सा, बााँके
Shah Distributors & Suppliers

47-2077/2/14

मारुिी

औषधीजन्र्
नं. २०

ट्रेडसा

एण्ड

अडार

सामान/

वडा

427096

खाद्यान्न /वडा न. 7

775650

सप्लार्सा, बााँके
51-2077/1/29

नेशनल सप्लार्सा, बााँके

खाद्यान्न /वडा न. 9

570000
जम्मा

3696721

वडा कार्ाालर्िफााः

ाँ ीगि िफा
नेपालगंज उपमहानगरपातलका वडा नं. १ पूज

72.

नेपालगञ्ज

उपमहानगरपातलकाको

सावाजतनक

नगरपातलकाले रतनङ्ग र्वलको भ ुक्तानी गदाा

खररद

तनर्मावली,

२०७६

को

तनर्म

१३२

मा

प्रार्वतधक नाप जााँच गरी नापी र्किाबमा उल्लेख भएको

वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भ ुक्तानी ददनुपने व्र्वस्था छ । र्स वडा कार्ाालर्ले तनम्नानुसारको
र्वतभन्न सडक खण्डमा र्वजुलीवत्ती जडानका लातग िार, एल.ई.तड. बल्व, होल्डर लगार्िका सामान खररद
गरर भ ुक्तानी ददएकोमा उक्त सामानहरु जडान भएको प्रमार् पेश भएन । अि: उक्त सामानहरु कुन कुन
सामान कति र कहााँ जडान भएको हो स्पष्ट दे र्खने प्रमार् पेश हुन ु पदाछ रु ..............
गो.भौ. र तमति

आपूतिाकिाा

भ ुक्तानी रु

५।०७६।९।१

बालाजी ट्रेड र्न्टरनेशनल, बााँके

४३२०६६.६८
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११।०७६।११।७

ररर्ाज ट्रडसा एण्ड सप्लार्सा, बााँके

१५३६८०

४१।०७७।३।२९

बालाजी ट्रेड र्न्टरनेशनल, बााँके

२१४२३६.७०
जम्मा :

73.

बेरुजू रकम

७९९९८३.३८

१४ नं. वडा कार्ाालर्ाः
अवलोकन भ्रमर्ाः 30-2076/9/2 भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४ मा भ्रमर् र्कफार्िी
हुनपु ने िथा तनर्म ७ मा भ्रमर्मा वा काजमा खर्टएका पदातधकारी वा कमाचारीले तनर्मावली बमोर्जम

दै तनक भत्ता पाउने उल्लेख छ । र्स नगरपातलकाको वडा नं 14 कार्ाालर्ले २०७६/8/19 दे र्ख
2076/8/23 सम्म अवलोकन भ्रमर् वापिको रु.२,००,०००/- शार्न्ि, समृदर्द् र र्वकासका लातग
स्वच्छ िथा हररि नेपाल समूहलाई सहभागीको गाडी भाडा, होटलबास खचा, खाना िथा ईन्धन वापिको

भ ुक्तानी तलएको साथसाथै तनम्न बमोर्जमका कमाचारी िथा पदातधकारीलाई भ्रमर् र र्ािार्ाि खचा वापि
पूनाः दोहोरो पने गरी खचा लेखेकोले उक्त रकम सम्बर्न्धि बाट असुल हुनपु दाछ रु...........
पदातधकारीको नाम
सन्िोष बार्ल्मकी

6375

रामचन्द्र मझवाल

6375

जम्मा

74.

खुद बुझेको रकम रु.

12750

12750

१६ नं. वडा कार्ाालर्
तबल भरपाई वेगर खचााः 17-2076/9/20 आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को
उपतनर्म ३ मा खचाको तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नुपने व्र्वस्था रहे को छ । कार्ाालर्ले अवलोकन

भ्रमर् वापिको खचा रकम तसर्द्ी टप मर्ल्टप्रपोज कम्पनी प्राईभेट तल. लाई रु.2,95,000/- भ ुक्तानी गदाा
रु.2,91,950/- बराबरको मार तबल सं लग्न रहेकोले नपुग रु.3050/- असुल हुनपु दाछ रु.....

75.

3050

२० नं. वडा कार्ाालर्ाः
सडक बत्ती जडानाः 06-2076/10/8 नेपालगंज उप-महानगरपातलकाको सावाजतनक खररद तनर्मावली,
२०76 को तनर्म 95 को उपतनर्म 11 मा साबाजतनक तनकार्ले एक लाख रुपैर्ााँ भन्दा बढी रकमको
सोझै खररद गदाा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्िीमा िीनवटा आपूतिाकिाा, तनमाार् व्र्वसार्ी, परामशादािा वा
सेवा प्रदार्कबाट तलर्खिरुपमा दरभाउपर वा प्रस्िाव माग गरी खररद गनुप
ा ने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले
सडक बत्ती जडान कार्ाका लातग सृजनर्शल आमा समुहलाई रु.1,88,980/- को समाग्री खररद वापि

भ ुक्तानी गदाा लागि अनुमान िर्ार गरी मौजुदा सूचीमा रहेका मध्र्ेबाट खररद गनुप
ा नेमा उपभोक्ता सतमति
गठन गरी भ ुक्तानी गरे को तनर्म सम्मि दे र्खएन रु..
75.1.

188980

सडक बत्ती जडानको लातग िुलाराम गुरुङलाई १९० थान पोलमा दै तनक ७2०/- का दरले डोर
हार्जरीका आधारमा ३० ददनको रु.21,600/- भ ुक्तानी गनुप
ा नेमा ३१,६००/- खचा जनाई भ ुक्तानी
भएकोले बढी भ ुक्तानी भएको रु.१0,000/- सम्वर्न्धिवाट असुल हुन ु पदाछ रु.

76.

10000

घटी आर्कराः आर्कर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार सेवामा १५ प्रतिशि र ८९ अनुसार कर
र्वजक जारर गरे को भएमा १.५ प्रतिशि दरले कर कट्टा गनुप
ा ने व्र्वस्था छ । हाम्रो समाचार रार्िर्
दै तनकलाई रु.70,000/- सेवा वापि भ ुक्तातन ददएकोमा १५ प्रतिशिका दरले रु.10,500/- कर कट्टा
गनुप
ा नेमा रु.6,720/- मार कर कट्टा गरे कोले नपुग कर रु.3,780/-

77.

सम्वर्न्धिवाट असुल गनुप
ा ने रु.

बढी भ ुक्तानीाः 06-2076/08/08: सावाजतनक तनकार्ले तनर्म अनुसार आपूतिाकिाालाई मूल्र् अतभवृर्र्द्
कर भ ुक्तानी ददनु पदाछ । कार्ाालर्ले कोटे शनबाट ईन्भटर खररदको लातग न्र्ुनिम मूल्र् कबोल गने

पावर मेक्स ईन्सटु मेन्ट ईन्डर्िज, बााँकेलाई भ्र्ाटसर्हि रु.1,99,004.30 भ ुक्तानी गरे को छ । उक्त
फमाले कोटे शन पेश गदाा नै तनम्न सामाग्रीहरुमा भ्र्ाट सर्हि जोडी कबोल गरे को र फेरी भ ुक्तानीमा पतन
१३ प्रतिशिले हुने रु.22,894.30 थप गरी भ ुक्तानी तलएकोले बढी भ ुक्तानी रकम सम्वर्न्धिवाट असुल
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22894

हुनपु दाछ रु..........
सामाग्रीको नाम
Battery 100AH 12VG
UPS 3.5 KVA 48 V
Multi Wire 2.5 Mm
Fitting Charge

पररमार्

प्रतिएकाई मुल्र्

जम्मा रु.

4Pc
1Pc
2Vol
1 Set

27877
57522
2655
1770

111508
57522
5310
1770
17 6110

जम्मा भ ुक्तानी हुनपु ने

78.

१८ नं. वडा कार्ाालर्ाः
हाईमास्ट बत्ती

जडानाः

31-2077/03/31

नेपालगंज

उप-महानगरपातलकाको

सावाजतनक

खररद

तनर्मावली, २०76 को तनर्म 95 को उपतनर्म 11 मा साबाजतनक तनकार्ले एक लाख रुपैर्ााँ भन्दा
बढी रकमको सोझै खररद गदाा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्िीमा िीनवटा आपूतिाकिाा, तनमाार् व्र्वसार्ी,
परामशादािा वा से वा प्रदार्कबाट तलर्खिरुपमा दरभाउपर वा प्रस्िाव माग गरी खररद गनुप
ा ने व्र्वस्था छ
। कार्ाालर्ले हाईमास्ट बत्ती जडान कार्ाका लातग हाईमास्ट बत्ती जडान उपभोक्ता सतमति लाई

रु.16,50,000/- को समाग्री खररद वापि भ ुक्तानी गदाा लागि अनुमान िर्ार गरी मौजुदा सूचीमा
रहेका मध्र्ेबाट खररद गनुप
ा नेमा उपभोक्ता सतमति गठन गरी भ ुक्तानी गरे को तनर्म सम्मि भएन रु.

79.

1650000

२२ नं. वडा कार्ाालर्
सहजीकरर् भत्तााः 49-2076/11/20 अथा मन्रालर्र्द्ारा जारी कार्ासंचालन तनदे र्शका, २०७५ (सािौँ
सं स्करर्) को दफा ७.१ को उपदफा ७.१.१५ को तस.न. १४ मा प्रति िातलम जतिपटक परामशा
गररएपतन अतधकिम रु.3000/- वा दर्द्िीर् िहको दर अनुसार हुने रकममा जुन कम हुन्छ सो नबढाई
स्थलगि परामशा गना सर्कने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले मेलतमलाप कार्ाकिााको क्षमिा अतभबृदर्द्

िातलम

सं चालनका लातग सामुदार्र्क मेलतमलाप केन्द्रलाई रु.१,५०,000/- भ ुक्तानी ददाँदा तनम्नानुसारका परामशा
दािाहरुले एउटै िातलम कार्ाक्रममा एउटै तमतिमा परामशा/सहजीकरर् वापि तमति 2076/11/12 मा

३ ददनको परामशा/सहजीकरर् भत्ता बुझेको पाईर्ो । अिाः नम्सा भन्दा बढी हुने गरी भ ुक्तानी भएको
रकम सम्वर्न्धि वाट असुल हुनपु दाछ रु............
नामथर

80.

8500

सहजीकरर् भत्ता

तलएको ददन

पाउने ददन

फरक

जम्मा (करबाहेक)

अतधवक्ता र्वश्वर्जि तिवारी

2500

3

1

2

4250

अतधवक्ता हेमराज भट्ट

2500

3

1

2

4250

जम्मा

8500

तबल भरपाई वेगर खचााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को

उपतनर्म ३ मा

खचाको तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नुपने व्र्वस्था रहे को छ । कार्ाालर्ले तनम्नानुसार गोश्वारा भौचरबाट
र्वतभन्न कार्ाक्रम िथा सामाग्री वापि खचा लेखेकोमा र्वल भरपाई, गोश्वारा भौचर र अन्र् खचा प्रमार्र्ि
गने प्रमार् सं लग्न रहेको छै न ् । खचा प्रमार्र्ि गने आधार प्रमार् पेश गनुप
ा ने दे र्खएको रु........
गो.भौ. र तमति

कार्ाक्रम

रकम

82-2076/07/05

सोलार बत्ती खररद

473199

कैर्फर्ि

473199

नगदी र्किाबमा खचा लेखेको िर गोश्वारा
भौचर, खचाको तबल र प्रमार् नभएको ।

जम्मा

81.

473199

५ नं. वडा कार्ाालर्ाः
तबल भरपाई वेगर खचााः 34-2076/01/03 आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को
उपतनर्म ३ मा खचाको तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नुपने व्र्वस्था रहे को छ । कार्ाालर्ले अति र्वपन्न
घरपररवारलाई राहि र्विरर् वापि रु.6,55,181/- खचा लेखेकोमा र्विरर् भरपाई पेश नभएकोले
र्विरर् भरपाईको प्रमार् पेश गनुप
ा ने रु.......

655181

ाँ ीगि िफा
नेपालगंज उपमहानगरपातलका वडा नं. ३ पूज

28

दफा

82.

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २४.२ मा सरकारी रकम खचा गदाा
साधन र स्रोिको उच्चिम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उर्चि गुर्स्िर समेि कार्म हुने गरी
तमिव्र्र्ी िररकाले गनुा पने व्र्वस्था छ । र्स पातलकाको वडा नं. ३ वाट तनम्नानुसार र्वतभन्न तनमाार्
कार्ाका लातग उपभोक्ता सतमतिलाई पेश्की भ ुक्तानी ददएकोमा हालसम्म उक्त कार्ाहरु नभएको र पेश्की
फछार्ौट समेि हुन वााँकी रहे को दे र्खर्ो । तनमाार् कार्ाका लातग उपभोक्ता सतमति गठन गरी पेश्की

भ ुक्तानी ददने िर काम नगरी पेश्की फछार्ौट नगरी अपचलन गने गरे को दे र्खर्ो । सरकारी रकमको

प्रतिफल िफा ध्र्ान ददएको दे र्खएन । उपभोक्ता सतमतिलाई भ ुक्तानी ददएको पेश्की सम्वन्धमा छानर्वन
गरी प्रचतलि तनर्म वमोर्जम पेश्कीमा व्र्ाज समेि लगाई सम्वर्न्धि उपभोक्ता सतमतिवाट असुल हुन ु पने
रु......................

४२०१००

गो.भौ. र तमति

उपभोक्ता सतमति/कामको र्ववरर्

सम्झौिा तमति

सम्पन्न गनुप
ा ने तमति

सम्झौिा रकम

पेश्की भ ुक्तानी रु

६।०७६।८।८

र्स्मार्ल हल्वार्को घर दे र्ख राजु

०७६।८।१६

२०७६।९।१०

४,०८,९५३.६७

१०००००

०७६।९।२२

०७६।१२।३०

९७०८६७.५४

३२०१००

साहको घर सम्म नाला ममाि र
बाटो र्प.तस.तस. कार्ा
१०।०७६।१०।७

नाली ममाि िथा नर्ााँ वनाउने कार्ा
तबस्कोररर्न टोल उ.स.

जम्मा

83.

420100

ाँ ीगि बजेटमा चालु प्रकृतिका खचा – पूज
ाँ ी सृजना नहुने खालका र्विरर्मूखी खचालाई तनरुत्सार्हि गदै
पूज

स्थानीर् िहले अतधकिम प्रतिफल ददने र पूाँजीको तनमाार् हुने एवम् उपर्ोतगिा तसजाना हुने गरी र्ोजना
ाँ ीगि शीषाकमा समावेश गरी तसतमि स्रोिको
छनौट िथा कार्ाान्वर्न गनुप
ा ने कार्ाक्रम छनौट गरी पूज

ाँ ीगि र्शषाकवाट पूज
ाँ ी तनमाार्मा
उच्चिम प्रर्ोग गनुप
ा दाछ। र्स पातलकाको वडा नं. ३ कार्ाालर्ले पूज
सहर्ोग नरहने, उत्पादनमा वृर्र्द् नगने र्कतसमका सामार्जक पररचातलका/स्वीपरको ज्र्ाला वापि पूाँजीगि
शीषाकबाट रु १०,१३,६५०।०० भ ुक्तानी ददएको पाईर्ो । उत्पादनर्शल क्षेरमा लगानी गने िफा
कार्ाालर्ले ध्र्ान ददनुपने दे र्खन्छ ।
८ नं वडा कार्ाालर्ाः

84.

दार्खला प्रमार् नभएकोाः १५-२०७७।२।२३ आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६
को दफा २८(१) अनुसार र्जम्मेवार व्र्र्क्तले साि ददनतभर र्जन्सी मालसामान दार्खला गरी स्रे स्िा खडा
गनुप
ा ने व्र्वस्था छ । फार्न र्लेर्क्ट्रकल्स एण्ड जनरल सप्लार्साबाट र्वजक नं १४० वाट सडकवर्त्त
सम्बन्धी सामान १,१४,९३३।४३ मा खररद भएकोमा दार्खला प्रतिवेदन नभएकोले र्जन्सी दार्खला गरे को
प्रमार् पेश गनुप
ा ने रु.

85.

114933

गैर सरकारी सं स्थाबाट अवलोकन भ्रमर्ाः सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेिना
सम्बन्धी िातलम, सबलीकरर्, मुल प्रवाहीकरर् जस्िा कार्ा गैर सरकारी सं स्थामाफाि गराउाँदा तछटो,
छररिो, प्रभावकारी र तमिव्र्र्ी हुने भएमा गैर सरकारी सं स्थाबाट िोर्कए बमोर्जमको प्रर्क्रर्ा अपनाई
गराउन सक्ने उल्लेख छ । र्स उप-महानगरपातलका अन्िगाि तनम्न बमोर्जमका भ्रमर् कार्ा र्वतभन्न

नाफामुलक सं स्था िथा गैर सरकारी सं स्थाबाट गराईएको पाईर्ो । ऐनको व्र्वस्था र्वपरीि िोर्कएका
कार्ाभन्दा तभन्नै प्रर्ोजनमा सरकारी स्रोि खचा गरी भ ुक्तानी ददने कार्ा तनर्म सम्मि दे र्खएन रु.

945321

गो.भौ. र तमति

कार्ाक्रम

भ ुक्तानी तलने सं स्था

वडा नं

खचा रकम

30-2076/9/2

अवलोकन भ्रमर्/अन्िर्क्रार्ा

शार्न्ि, समृदर्द् र र्वकासका लातग स्वच्छ

१४

200000

15

250000

िथा हररि नेपाल
10-2076/9/2

अवलोकन भ्रमर्/अन्िर्क्रार्ा

तसदर्द् टप मल्टी प्रपोज

29

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

17-2076/9/20

अवलोकन भ्रमर्

तसदर्द् टप मल्टी प्रपोज

16

291950

10-2076/10/16

अवलोकन भ्रमर्

बबई ररसोटा प्रा. तल.

18

203371
जम्मा

86.

उपभोक्ता सतमतिलाई पेश्कीाः

945321

नेपालगंज उप-महानगरपातलकाको सावाजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म,

१०७ को उपतनर्म 5 मा उपभोक्ता सतमतिसाँग आर्ोजना सम्झौिा भए पिाि कुल लागि अनुमानको २०
प्रतिशि मार पेश्की ददने व्र्वस्था रहे को छ । कार्ाालर्ले तनम्न वडाहरुमा सं चातलि तनम्न बमोर्जमका
आर्ोजनाहरुमा उपभोक्ताहरुलाई लागि अनुमानको ३३ प्रतिशि बराबर हुने रु. 9,87,116/- पेश्की
ददएको पाईर्ो । तनर्मावलीको पररपालना गररनु पदाछ ।
गो.भौ. र तमति

उपभोक्ता सतमतिको नाम

सम्झौिा रकम

ददर्एको

पेश्की

३३%

ददनुपने

पेश्की

२०%

फरक

वडा नं १४
2-2076/7/2

वडा कार्ाालर्को सभाहल तनमाार् उपभोक्ता सतमति

700000

231000

140000

९१०००

8-2076/11/6

माटनपूवाा र्प.तस.तस सडक र नाली तनमाार् उ.स.

800000

260000

160000

100000

3-2077/2/28

वेदराम

1500000

490000

300000

190000

कोरीको

घरदे र्ख

साहेराम

वागवानको

कुर्टसम्म र्पच तनमाार् कार्ा उपभोक्ता
सतमति

वडा नं १०
9-2076/11/8

भृकुटीनगर गोदावारी बाटो तनमाार् उ.स.

1500000

480000

300000

180000

12-2076/11/8

र्शवपथ बाटो तनमाार् उपभोक्ता सतमति

1500000

480000

300000

180000

13-2076/11/30

अन्नपुर्ा टोल बाटो तनमाार् उपभोक्ता सतमति

1500000

450000

300000

150000

2090000

512116

418000

94116

110000

2750

1650

1100

90000

2250

1350

900

वडा नं. १६
5-2076/9/2

आलम उपभोक्ता सतमति
वडा नं. १७

36-2077/3/28

परागदास बाबा उपभोक्ता सतमति/जार्वर अतल शेष

51-2077/3/28

सहादि

मर्स्जद

अन्सारी

ईदगाह

उ.स./जतमल

अहमद

जम्मा

87.

९८७११६

उपभोक्ताको अंशाः उप-महानगरपातलकाले एर्ककृि शहरी र्वकास आर्ोजना अन्िगाि कुनै पतन कार्ाक्रम र
र्ोजना सं चालन गदाा 80 प्रतिशि पररर्ोजना र 20 प्रतिशि उपभोक्ताले वेहोने व्र्वस्था रहेकोमा पतछ
नगरस्िरीर् तनर्ार्बाट नै उपभोक्ता सतमतिको नाममा वडा कार्ाालर्ले उपभोक्ताको अं श व्र्होने तनर्ार्
गरे को पाईर्ो । उप-महानगरपातलकाका र्वतभन्न वडाहरुमा तनम्नानुसारको र्ोजना एर्ककृि शहरी र्वकास
आर्ोजना अन्िगाि सं चालन गरे कोमा उपभोक्ताले बेहोने लागि बराबरको रकम वडा कार्ाालर्बाट
उपभोक्ताको नाममा जम्मा गरी र्ोजना सम्पन्न गरे को छ । पातलकाले सरकारी रकम खचा गदाा तमिव्र्र्ी
र प्रभावकारी तनर्ार् गरे र खचा गनुा पदाछ ।
गो.भौ. र तमति

पररर्ोजनाको नाम

वडा नं

28-2076/7/20

कातलका टोलको पापु श्रे ष्ठको घरदे र्ख मुबारक बहेनाको घरसम्म र

28-2076/7/20

लोतनर्न टोल शहनाज सल्मानीको घर दे र्ख घरवारी टोलको मूल

11-2076/8/1

न्र्ू कातलका मागा तनमाार् उ.स.

2-2076/6/28

अनुमातनि लागि

उपभोक्ताको अंश

2

997332.5

199466

2

731847

146370

१2

1003880

200776

सोवर्ाा दे वी मागा तनमाार् उ.स.

12

1003880

200776

र्शव मर्न्दर टोल तनमाार् उ.स

12

1003880

200776

जर् गुरुदे व मागा तनमाार् उ.स.

12

960660

192132

गर्ेश मागा तनमाार् उ.स.

12

1040925

208185

847455

169491

रतबर अतल शेषको घर दे र्ख खुतसाद शाहीको घर सम्मको बाटो
बाटो सम्म बाटो

र्शव पावािी उपभोक्ता सतमति

4

30

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

प्रगतिर्शल टोल र्वकास सतमति

4

847455

169491

3-2076/6/28

ओम शार्न्ि टोल बाटो िथा नाली तनमाार् उ.स.

4

1062455

212491

4-2076/8/2

प्रगतिर्शल टोल र्वकास सतमति

4

847455

169491

2-2076/7/8

सोनकर टोल बाटो र्प.तस.तस तनमाार् उ.स.

18

879461.92

199466

3-2076/7/8

भ ुजईगाउाँ तभरी बाटो र्प.तस.तस तनमाार् उ.स.

18

879461.92

212755

4-2076/7/8

सोनकर टोल बाटो र्प.तस.तस तनमाार् उ.स.

18

1063775

212755

5-2076/7/8

नाउाँ टोल र्प.तस.तस. तनमाार् उ.स

18

1063775

212755

6-2076/7/8

भ ुर्जई गाउाँ लातनर्ा टोल र्प.तस.तस. तनमाार् उ.स.

18

699285

139857

7-2076/7/8

भ ुर्जई गाउाँ भट्टी टोल र्प.तस.तस. तनमाार् उ.स.

18

997330

199466

8-2076/7/8

प्रगतिनगर बाटो र्प.तस.तस. तनमाार् उ.स.

18

879465

175893

9-2076/7/8

सुनार टोल र्प.तस.तस. बाटो तनमाार्

18

879465

175893

10-2076/7/8

भ ुर्जई गाउाँ सडक र्प.तस.तस. तनमाार् उ.स.

18

2-2076/07/05

झल्ला घरदे र्ख जोगी पासीको घरसम्म बाटो तनमाार् उपभोक्ता सतमति

22

666720

133344

2-2076/07/05

मर्न्दर दे र्ख सहदत्त घरसम्म बाटो तनमाार् उ.स.

22

471340

94268

19371868

3934810

जम्मा

88.

544565

108913

ढु वानी कराः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८8 को उपदफा 8 मा ढु वानी सेवा वापिको भाडा भ ुक्तानी
रकममा दुई दशमलव पााँच प्रतिशि (२.५%) कर लाग्ने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ाालर्ले र्वतभन्न
वडाहरुमा सं चातलि तनम्नानुसारको आर्ोजनाहरुमा ढु ङ्गा, तगट्टी, बालुवा र मोरङ ढु वानी वापिको रकम
भ ुक्तानी गदाा मु.अ.करमा दिाा नभएका तनम्नानुसार उपभोक्ता सतमति माफाि र्वतभन्न व्र्र्क्तलाई भरपाई

माफाि ढु वानी रकम भ ुक्तानी गदाा १.५ प्रतिशि मार ढु वानी कर कट्टी गरे कोले घटी कर दार्खला गनुप
ा ने
रु.
गो.भौ.नं र तमति

उपभोक्ता सतमति/भ ुक्तानी तलनेको नाम

भ ुक्तानी रकम

46641

२.५% रकम

१.5% रकम

फरक

5225

3135

2090

वडा नं १5
27-2077/3/26

र्कवाल साईको घरदे र्ख सार्वि अतल शेषको
घरसम्म र्प.तस.तस. बाटो तनमाार् उपभोक्ता सतमति

209000

वडा नं १२
25-2077/3/28

ग्राभेल िथा माटो पटान उपभोक्ता सतमति/ददप

270000

6750

4050

2700

28-2077/3/29

बागेश्वरी आ.र्व. तनमाार् उ.स./प्रकाश ब. शाह

1462200

36555

21933

14622

3850

2310

1540

7000

4200

2800

72996

1825

1095

730

140400

3510

2106

1404

र्वल्डसा प्रा.तल.

वडा नं. १३
69-2077/3/28

बुलबुतलर्ा टोल बाटो तनमाार् उ.स./र्वजर्लाल
पासी

154000

वडा नं.११
22-2077/3/26

जब्दा टोल उ.स./र्वजर्लाल पासी

280000

10-2076/11/19

शार्न्िनगर नाला तनमाार् उ.स./ददपक कु. चन्द

वडा नं. १९
वडा नं. ४
27-2077/1/15

न्र्ूरोड कनार नमस्िे टोल उ.स./र्ादव कुमार

14-2076/9/17

बाटो ग्राबेल उ.स./ र्वर बहादुर खरी

743925

18598

11159

7439

19-2076/9/29

बाटो र्प.तस.तस. उ.स./ प्रह्लाद अर्हर

213315

5333

3200

2133

23-2076/10/29

िल्लो मदनापुर बाटो तनमाार् उ.स./ डम्बर ब.

714000

17850

10710

7140

2150

1290

860

मगर

वडा नं. २०

थापा

वडा नं. २२
22-2076/3/7

सामुदार्र्क भवन तनमाार् उ.स./ कलुवा कुमी

31

86000

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा
38-2077/3/29

वडातभरका वस्िीहरुमा ग्रावेल िथा माटो पटान

5-2076/10/26
6-2076/11/11

बेरुजू रकम
60000

1500

900

600

काददर अंसारीको घरदे र्ख पूव ा सं िनारार्र् िेलीको

122000

3050

1830

1220

नुरजहााँ साईको घरदे र्ख राजेश तमश्रको घरसम्म

136000

3400

2040

1360

4663836

116596

69957

46641

उ.स./ उसमर् धोवी

वडा नं. ५
घरसम्म नाला तनमाार् उ.स./साहेव अली

र्प.तस.तस. िथा नाला तनमाार् उ.स./साहेव अली

जम्मा

89.

सडक बत्ती जडानाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को

उपतनर्म ३ मा खचाको

तबल भरपाई सर्हि ले खा राख्नुपने व्र्वस्था रहे को छ । उप-महानगरपातलका अन्िगाि तनम्नानुसारका वडा
कार्ाालर्हरुले र्वतभन्न तमतिमा पटक पटक गरी तनम्नानुसार मुल्र्का सडक बत्ती जडान उपकरर्

तनम्नानुसार पाटीबाट खररद गरी खचा भ ुक्तानी गरे को पाईर्ो । उक्त सामाग्रीहरु कहााँ के कति मारामा
जडान गरी के कति बााँकी छन् भन्ने प्रमार् नभएकोले

रु.3882920 जडान भएको प्रमार् पेश गनुप
ा ने

रु.

गो.भौ. र तमति

कार्ाक्रम /वडा नं

पाटीको नाम

रकम रु.(भ्र्ाट सर्हि)

41-2076/7/26

सडक बत्ती जडान वडा नं २

श्री बालाजी ट्रेड ईन्टरनेशनल

605205

65-2077/3/31

सडक बत्ती जडान वडा नं 1

श्री बालाजी ट्रेड ईन्टरनेशनल

118033

16-2076/11/14

सडक बत्ती जडान वडा नं 12

एस. एम. तबजुली भण्डार बााँके

435069

29-2077/3/29

सडक बत्ती जडान वडा नं 12

एस. एम. तबजुली भण्डार बााँके

355411

2-2076/7/28

सडक बत्ती जडान वडा नं 13

फार्न

331796

ईलेर्क्ट्रकल

एण्ड

जनरल

अडार सप्लार्सा
20-2077/3/13

सडक बत्ती जडान वडा नं 18

श्री बालाजी ट्रेड ईन्टरनेशनल

399438

3-2076/9/17

सडक बत्ती जडान वडा नं 7

श्री बालाजी ईन्टरनेशनल, बााँके

199394

35-2077/03/08

सडक बत्ती जडान वडा नं ९

शबा ट्रेडसा एण्ड सप्लार्सा

452237

2-2076/9/1

सडक बत्ती जडान वडा नं 6

श्री बालाजी ट्रेड ईन्टरनेशनल, बााँके

499776

9-2077/3/14

सडक बत्ती जडान वडा नं 6

श्री बालाजी ट्रेड ईन्टरनेशनल, बााँके

486561

जम्मा
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3882920

आन्िररक आर्ाः आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को पररच्छे द ५ दफा २७

बमोर्जम कारोवारको लेखा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट स्वीकृि भएबमोर्जमको ढांचामा राख्नुपने र
सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व र सरकारी रकम कार्ाालर्मा प्राप्त भएपतछ सोही ददन वा त्र्सको भोतलपल्ट

दार्खला गनुप
ा ने उल्लेख छ। साथै तनम्न बमोर्जम राजश्व फारामहरु नराखेकोले आन्िररक तनर्न्रर् हुने गरी
िोर्कए बमोर्जमका तनम्न फारमहरु अतनवार्ा प्रर्ोग गरी राजस्वको लेखा राख्नुपने दे र्खन्छ।

—नगदी प्राप्ती रतसद म.ले.प फाराम नं. १०१
—दै तनक राजश्व÷ आम्दानी खािा म.ले.प फाराम नं. १०२
—राजश्व÷ आम्दानीको शीषाकगि खािा म.ले.प फाराम नं. १०४
—राजश्व आम्दानीको गोश्वारा खािा म.ले.प फाराम नं. १०५
—राजश्व आम्दानीको दै तनक बैँ क भौचर प्राप्त गोश्वारा खािा म.ले.प फाराम नं. १०७
— राजश्व आम्दानीको बैँ क नगदी र्किाब म.ले.प. फा.नं. १०८
91.

3882920

र्वद्यालर् गि तनकासा रर्जिराः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ बमोर्जम कुनै

रकमको भ ुक्तानी ददाँदा रीि पुगे वा नपुगेको जााँच गनुप
ा ने र अतधकार प्राप्त अतधकारीले आर् व्र्र् ठीक र
र्वश्वसतनर् रहेको िथा दोहोरो हुनेगरी भ ुक्तानी भएको छै न भन्ने कुरामा ध्र्ान ददनुपने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले

िोर्कएको ढााँचामा र्वतभन्न र्वद्यालर्लाई तनकासा ददएको रकमको स्पष्ट र्ववरर् खुल्ने गरी अतभलेख राख्नुपनेमा

32

दफा
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बेरुजू रकम

र्थाथा र्ववरर् खुल्ने गरी र्वद्यालर्गि तनकासा अतभलेख राखेको छै न । जसबाट र्वद्यालर् लाई वास्िर्वक
रुपमा तनकासा ददनुपने र भ ुक्तानी ददएको रकम बारे र्थाथा र्ववरर् प्राप्त गना कदठन हुने भएकाले र्वद्यालर्गि
तनकासा रर्जष्टर खािा अद्यावतधक गरी राख्नु पदाछ।

92.

भ्रमर् खचा :

लुर्म्बनी प्रदे श अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सुर्वधा सम्बन्धी

ऐन, २०७५ िथा भ्रमर्

खचा तनर्मावली, २०६४ बमोर्जम कार्ाालर्को काममा

ु ानी गदाा दे र्खएका व्र्होराहरु दे हार् बमोर्जम छन् ।
पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भक्त


कमाचारी िथा

अतधकांश भ्रमर्को उद्देश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ाालर्कै कामका लातग भएको हो भनी सुतनर्िि
हुने र्वश्वसनीर् आधार नदे र्खएको ।



तनर्मानुसार भ्रमर् अतभलेख खािा नरहेकाले पदातधकारी िथा कमाचारीको भ्रमर् सम्बन्धी एर्ककृि
र्ववरर् प्राप्त हुन नसकेको ।



भ्रमर् पिाि् िोर्कए बमोर्जम भ्रमर् प्रतिवेदन पेश नगरी अतधकांश भ्रमर्को भ्रमर् खचा भ ुक्तानी
गने गरे को ।



कतिपर् भ्रमर्हरु पातलका वा कार्ाालर्साँग असम्बर्न्धि नगर/गााँउपातलका गएको जनाई सो
वापिको खचा भ ुक्तानी गने गरे को ।

अिाः स्पष्ट प्रर्ोजन र उद्देश्र् बेगर अतधकांश ७ ददनको समर्ावधी राखी भ्रमर् खचा भ ुक्तानी गरे को

अवस्थाबाट भ्रमर् खचा भ ुक्तानीमा दुरुपर्ोगको सम्भावना दे र्खर्ो । त्र्सै ले िोर्कएको कानुनी व्र्वस्थाको
पालना गदै भ्रमर् खचामा हुन सक्ने अतनर्तमििा र दुरुपर्ोग तनर्न्रर् गना भ्रमर् आदे श स्वीकृि गने
पदातधकारीले ध्र्ान ददनुपदाछ ।
र्वपद् व्र्वस्थापन

93.

कार्ा र्ोजना - र्वपद् जोर्खम न्र्ूनीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा र्वपद्
जोर्खम न्र्ूनीकरर् िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन
सतमतिको काम, किाव्र् र अतधकारमा र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमतिबाट स्वीकृि एकीकृि क्षेरगि
नीति िथा कार्ाक्रम अनुरुप हुने गरी स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुम
ा ा गरी कार्ाान्वर्न गने, बजेट

र्वतनर्ोजन गना लगाउने, सबै पक्षको समन्वर् र सं लग्न गराउने, र्वपद् पूव ा िर्ारी िथा प्रतिकार्ा सतमति
गठन गने, प्रभार्वि क्षेरमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोर्जम कार्ा गरे /नगरे को अनुगमन गने,
र्वपद् सूचना प्रर्ाली र्वकास र सञ्चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, र्वपद् घरपररवारको पर्हचान गने,
कमाचारी क्षमिा अतभवृर्र्द्को व्र्वस्था र कार्ाक्रम सर्हिको कार्ार्ोजना िर्ारी गरी लागू गने/गराउन
सम्बन्धी व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका कार्ाहरू पालन गरे को पार्एन । ऐन
िथा तनर्मावलीको पालना गनुा पदाछ ।

94.

वार्षाक प्रतिवेदन – र्वपद् जोर्खम न्र्ूनीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् र्वपद्
व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्र्ेक आतथाक वषामा गरे को कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी
र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदे श र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमति समक्ष पेस गनुप
ा ने
व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बर्न्धि सतमतिमा पेस
गरे को पार्एन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हुनपु दाछ ।

95.

सरकारी िथा सावाजतनक जग्गा सं रक्षर्, उपर्ोग िथा हक हस्िान्िरर् - स्थानीर् सरकार सञ्चाल ऐन,

२०७४ को दफा ९७ मा गाउाँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सरकारी सामुदार्र्क िथा
सावाजतनक सम्पर्त्तको रे खदे ख, ममाि सम्भार र सं रक्षर् गनुप
ा ने व्र्वस्था छ ।र्स सम्वन्धमा तनम्नानुसार
दे र्खएको छ:

95.1.

पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सावाजतनक सम्पर्त्तको ममाि सम्भार एवं सं रक्षर् अतभलेख राखेको पार्एन ।
पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सम्पर्त्तको रे खदे ख ममाि सम्भार एवं सं रक्षर् अतभलेख राखनु पदाछ ।
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आन्िररक लेखापररक्षर्बाट कार्म बेरुजु :

96.

िलर्व प्रतिवेदन सम्वन्धमााः तनजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (ख,२) मा र्जल्लार्स्थि कार्ाालर्का
तनजामति कमाचारीको िलवी प्रतिवेदन सम्वर्न्धि र्जल्लाको कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् बााँकेबाट
िलर्व

प्रतिवेदन

पाररि

गराई

िलव

खुवाउनुपने

व्र्वस्था

भएकोमा

सं घिफाका

कमाचारीहरुको

आ.व.२०७६/०७७ को िलवी प्रतिवेदन कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट गनुप
ा नेमा गरे को दे र्खएन
भने स्थानीर्िह िफाका स्थार्ी कमाचारीहरुको तमति २०७६/०३/१९ गिे को पााँचौ नगरसभावाट श्री

गोखा बहादुर थापा (दशौंिह) समेि ११६ जनाको िलवी प्रतिवेदन पाररि गरी िलव भ ुक्तानी भएको
दे र्खन्छ ।

97.

बार्षाक खरीद र्ोजना सम्वन्धमााः नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलकाको स्वीकृि सावाजतनक खररद तनर्मावली,
२०७६ को तनर्म ९ मा वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गनुप
ा ने व्र्वस्थामा नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलकाले
वार्षाक १० लाख भन्दा बढी रकमको खररद गनुप
ा ने भएमा आगामी आतथाक वषाको अनुमातनि वार्षाक
कार्ाक्रम िथा बजेट िर्ार गदाा आगामी आतथाक वषामा गने वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गनुप
ा ने, खररद
र्ोजना िर्ार गदाा गुरुर्ोजनालाई आधार तलनुपने , खररद र्ोजनामा खररदको प्रकार,प्र्ाकेज, समर्िातलका,
खररद र्वतध, सम्झौिाको र्कतसम समेि उल्लेख गरर नगरप्रमुखले चालू आतथाक वषाको स्वीकृि कार्ाक्रम
िथा बजेट सभावाट प्राप्त भएपतछ र्स तनर्म बमोर्जम िर्ार भएको वार्षाक खररद र्ोजना स्वीकृि गनुप
ा ने

कानुनी व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले उपरोक्त व्र्वस्था वमोर्जम खररद र्ोजना िर्ार गरे को पाईएन ।
तनर्मावलीको व्र्वस्थाको पालनामा ध्र्ान ददनु पदाछ ।

98.

कृर्ष चालु िफााः
नम्सा भन्दा बढी खचााः 17-2077/03/29 कार्ासञ्चालन तनदे र्शका २०७५ (सािौं सं शोधन) िातलममा

प्रतिवेदकको पाररश्रतमक रु.३,०००। उपलब्ध गराउनुपने व्र्वस्था छ । प्राकृतिक श्रोि सं रक्षर् िथा

समाज र्वकास केन्द्र नेपालगञ्जलाई करे सावारी िथा कौशी खेति कार्ाक्रममा रु.६६,०००। खचा भ ुक्तानीमा
कार्ाक्रम सं र्ोजक वापि रु.६,०००। भ ुक्तानी भएकोले बर्ढ भ ुक्तानी भएको रु.३,०००/- सम्वर्न्धिवाट
असुल हुन ु पदाछ रु...........।

99.

3000

िलबी प्रतिवेदन भन्दा बढी र्शक्षकको िलब खचााः र्स उप-महानगरपातलका अन्िगाि रहे का सामुदार्र्क
र्वद्यालर्हरुको स्थार्ी र्शक्षकहरुको आ.व.२०७६/७७ का

लातग र्वद्यालर् र्शक्षक र्किावखानाबाट

२६७ जना र पतछ २ जनाको थप गरी जम्मा २६९ जनाको िलवी प्रतिवेदन स्वीकृि गराएको दे र्खन्छ ।

र्वद्यालर् र्शक्षक र्किावखानावाट स्वीकृि िलवी प्रतिवेदन भन्दा बर्ढ ग्रेड कार्म गरी िपर्शल बमोर्जमका
र्शक्षकहरुलाई िलव तनकासा भएकोले बर्ढ तनकासा रकम सम्वर्न्धि वाट असुल हुनपु दाछ रु.
तस.नं

र्शक्षकको नाम, थर

पद

स्वीकृि

तनकासा

प्रति ग्रेड

बढी

ग्रेड

ग्रेड

रकम

तनकासा

र्ुर्द्सं स्कृि मा.र्व.

3

4

1200

15600

र्वद्यालर्

1

श्री शार्न्िदे वी आचार्ा

मा.र्व. िृिीर्

2

श्री वसन्िलाल मण्डल

तन.मा.र्व. दर्द्िीर्

नारार्र् मा.र्व.

0

1

1200

15600

3

श्री पावािी हमाल

प्रा.र्व. दर्द्तिर्

सरस्विी मा.र्व.

5

6

940

12220

4

श्री पुष्पा दास

प्रा.र्व. दर्द्तिर्

सरस्विी मा.र्व.

4

5

940

12220

5

श्री राजेन्द्र कु. पाण्डे

प्रा.र्व. दर्द्तिर्

अरुर् आ.र्व.

4

6

940

24440

6

श्री उषा घोर

प्रा.र्व. दर्द्तिर्

अरुर् आ.र्व.

5

6

940

12220

7

श्री गीिातसं ह ठकुरी

प्रा.र्व. िृतिर्

ज्ञानसागर

4

5

887

11531

जम्मा

103831

वडा कार्ाालर्हरु िफााः

100.

पेर्श्क सम्वन्धमााः नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलकाको सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १२२

34
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र फछ्र्र्ौट गने सम्वर्न्ध व्र्वस्था गरे को छ । तनर्ममा व्र्वस्था भएवमोर्जम

कार्ासम्पन्न भएपतछ िोकेको समर्मा पेर्श्क फछ्र्र्ौट गनुप
ा ने सम्वर्न्धि कमाचारी, व्र्र्क्त, फमाको र्जम्मेवारी
हो । कार्ाालर्ले असार मर्हनाको अर्न्िम सम्म पतन पेर्श्क उपलब्ध गराएको दे र्खएकोले कार्ार्वतधको

कार्ाान्वर्न प्रभावकारी नदे र्खएकोले सो िफा ध्र्ान ददनुपने दे र्खन्छ । तनर्ममा व्र्वस्था भएवमोर्जम
पेर्श्क फर्छ्यौट नगरे मा कारवार्ह गररने प्रावधान भएकोले म्र्ादतभर पेर्श्क फर्छ्यौट गनेिफा ध्र्ान ददनुपने
दे र्खन्छ ।

101.

खचाको दर, नम्सा, कार्ाान्वर्न र खचा भ ुक्तानी सम्वन्धमााः नेपालगञ्ज उपमहनगरपातलकाको पााँचौ नगरसभाको
तनर्ार् न.४० मा सम्पूर्ा क्षमिा र्वकास सम्वर्न्ध िातलम, कार्ाक्रमहरु सञ्चालन गदाा नेपाल सरकार
अथामन्रालर्बाट जारी कार्ासञ्चालन तनदे र्शका बमोर्जम खचाको मापदण्डको नम्समा नबढ्ने गरी कार्ाक्रम
सञ्चालन गने तनर्ार् भएको दे र्खन्छ । वडा कार्ाालर्हरुले र्वतभन्न प्रर्शक्षर्, िातलम लगार्िका र्वतभन्न

कार्ाक्रममा खचाको दर र नम्स स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्न गरे को दे र्खएन । जसले गदाा र्वतभन्न िातलम,
कार्ाक्रमहरुमा प्रर्शक्षक भत्ता, अनुगमन भत्ता, कार्ापर खचा, प्रस्िावना िथा प्रतिवेदन लेखन, खाजा िथा
खाना खचा, र्वतभन्न स्टे शनरी उपलब्ध गराउनेक्रममा कमाचारी िथा सं स्थार्पच्छे नै फरक फरक पेश हुन
आई भ ुक्तानी भएको दे र्खएको छ । नम्स िर्ार गरी एकरुपिा कार्म गररनु पदाछ ।

102.

भ ुक्तानीमा कर – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भ ुक्तानीमा अतग्रम कर कट्टा गनुप
ा ने

व्र्वस्था छ । पातलकाले दे हार्का भ ुक्तानीमा तनर्मानुसार लाग्ने रु.24,898 /- कर कट्टी गरे को छै न
। िसथा उक्त कर रकम सम्वर्न्धि वाट असुल हुनपु दाछ रु.
भ ुक्तानी तलनेको नाम

भ ुक्तानी रकम

करको दर

कर रकम

वदररुदीन अन्सारी

5000

25%

1250

कृष्र् थापा

5000

25%

1250

गोभौनं./तमति

वडा नं2
22-207६/६/29

वडा नं. 5
69-2077/03/16

र्वजर् गौिम सर्हि ६ जना

35500

1%

355

9-2076/12/11

केशव शमााको घरदे र्ख हस्मि खााँको

15000

10%

1500

घरसम्म बाटो तन.उ.स.

वडा नं. ११
92-2077/02/20

उज्वलतसं ह राठौर समेि ६ जना

15000

15%

2250

25-2077/03/28

अनुगमन भत्ता वापि

21000

15%

3150

16185

1.5%

243

199394

1.5%

2991

15 नं. वडा
6-2076/08/03

ज्ञानोदर्

बुक्स

एण्ड

स्टे शनरी

अडार

सप्लार्सा
2-2076/8/26

फाईन ईलेर्क्ट्रकल्स एण्ड अडार सप्लार्सा
वडा नं. 16

2-2076/07/26

फाईन ईलेर्क्ट्रकल्स एण्ड अडार सप्लार्सा

58772

1.5%

882

3-2076/08/22

मेराज सप्लार्सा, नेपालगंज

390000

1.5%

5850

41-2077/03/31

श्री जर्जनिा मा.र्व.

39000

1%

390

171333

1.5%

2570

15000

15%

1500

वडा नं. 20

वडा नं. 21
35-2077/02/28

पाररश्रतमक भत्ता (र्वतभन्न), घटी दार्खला

35
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जम्मा

103.

24१८१

पेश्की बााँकी : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ७४ िथा नेपालगं ज उपमहानगरपातलका
सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०76 को तनर्म १२२ बमोर्जम ददएका पेश्कीहरु तनर्मअनुसार फर्छ्यौट
गनुा पदाछ । तनम्नबमोर्जमका पदातधकारी, कमाचारी, उपभोक्ता सतमति िथा तनमाार् व्र्वसार्ीलाई ददएको
पेश्की आतथाक बषाको अन्िसम्म फर्छ्यौट नगरे कोले तनर्मानुसार फर्छ्यौट गनुप
ा ने रु.
क्र.सं .

पेश्की तलनेको नाम

पेश्की तलएको तमति

909301

रकम

वडा नं.3
1

तसदर्द्की र्प.तस.तस. उपभोक्ता सतमति

2076/09/10

100000

2

कसगढ टोल उपभोक्ता सतमति

2076/09/10

137500

3

र्वस्कोररर्न टोल उपभोक्ता सतमति

2076/12/30

320100

वडा नं. 19
4

मुर्स्लम सामुदार्र्क भवन तनमाार् उ.स.

5

माटोपटान उपभोक्ता सतमति, जं गलीतसं हपूवाा

2077/03/05

160000

वडा नं. २३
2076/08/20

जम्मा

104.

191701
909301

वडा नं.2
दार्खला प्रतिवेदन नभएकोाः 199-2077/03/16 वडा नम्बर—२,सहरी स्वास्थर् केन्द नेपालगञ्जलाई
र्वतभन्न फतनाचर िथा सामाग्रीहरु उपलब्ध गराए वापि रु. ४४७१२/- रकम भ ुक्तानीमा सो सामाग्रीहरु
वडा कार्ाालर् बाट हस्िान्िरर् फाराम माफाि बुझाउनुपने र सम्बर्न्धि सहरी स्वास्थर् केन्द्रबाट दार्खला
प्रतिवेदन बमोर्जम आम्दानी अतभलेख गनुपनेमा तनर्मअनुसार नभएकोले तनर्तमि गनुपने रु.

44712

5 नं. वडा

105.

भरपाई वेगर खचााः 4- 2076/10/20 आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को
उपतनर्म ३ मा खचाको तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नुपने िथा उपतनर्म ८ मा खचाको ररि पुगे नपुगेको

चेकजााँच गरी भ ुक्तानी गनुप
ा ने व्र्वस्था रहेको छ । कोठा पाटे शन कार्ाका लातग सुर्फर्ान जोलाह समेि
४ जना लाई ज्र्ाला वापि रु.४,८८०। भ ुक्तानी ददएकोमा तनज ज्र्ामीहरुले रकम बुझेको नदे र्खएकोले
भरपाई पेश गनुप
ा ने अन्र्था असुल हुनपु ने रु......
105.1. 6-2076/11/11

4880

नरजहा साईको घरदे र्ख राजेश तमश्रको घरसम्म र्पतसतस कार्ाको लातग रु.

६,९७,३७२। खचा भएकोमा सो कार्ाका लातग २० जना ज्र्ामीहरुलाई ज्र्ालावापि रु.१,९३,८४०।
भ ुक्तानी ददएकोमा तनज ज्र्ामीहरुले रकम बुझेको नदे र्खएकोले भरपाई पेश गनुप
ा ने अन्र्था असुल हुनपु ने
रु.................

193840

105.2. 71-2077/03/23 माउन्टे न टे तलतभजन प्रार्भेट तलतमटे ड, काठमाडौँ लाई रु.४०,०००।०० रकम

भ ुक्तानीमा कर र्वजकको प्रतितलपी सं लग्न भएकोले सक्कल करर्वजक पेश गनुप
ा ने रु.

40000

105.3. 10-2077/01/17 ददवाकर थापाको घरदे र्ख पछाडी ओमप्रकाश तरपाठीको घरसम्म नालीतनमाार्वापि

ु ानीमा सं लग्न खचाको भरपाईमा साहेवअली अन्सारीले तगट्टी उपलब्ध
रु.२,७६,७०१।०० रकम भक्त
गराएवापि तनजलाई रु.९९,५००। रकम भ ुक्तानी ददएकोमा सो भरपाईमा रकम बुझाउने र बुर्झतलनेको
दस्िखि समेि नभएकोले उक्त भ ुक्तानी सम्वन्धमा एर्कन हुन नसर्कएको रु......
वडा नं. 8

106.

प्रार्वतधक र्वल नभएकोाः 12-2076/12/05 सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३
मा कुनै तबल र्वजकको भ ुक्तानी गदाा प्रार्वतधक नाप जााँच गरी नापी र्किाबमा उल्ले ख भएको वास्िर्वक

ु ानी गनुप
कार्ा सम्पादनको आधारमा भक्त
ा ने व्र्वस्था रहेको छ । रं गरोगन कार्ा गरे वापि मदरसा

36

99500

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

जोलाहानपूरवा अमानिलाई रु.९९,३५५।५० भ ुक्तानी ददर्एकोमा प्रार्वतधक र्वल सं लग्न नभएकोले
प्रार्वतधक र्वल पेश हुनपु ने रु.................

99356

106.1. 22-2077/03/15 रानीिलाऊ नर्जक दुगाामर्न्दर दे र्ख शंकर मर्न्दरसम्म सवारी पार्काङ्ग स्थल

तनमाार्का लातग रु.९७,७७७/- भ ुक्तानी ददर्एको प्रार्वतधक र्वल सं लग्न नभएकोले प्रार्वतधक र्वल पेश
हुनपु ने रु.........

97777

106.2. 37-2077/03/28 समशानघाट तभर वृक्षारोपर् िथा वगैचा तनमाार्, तनर्तमि रे खदे ख खचाका लातग

रु.१,९६,७०२। रकम भ ुक्तानी भएको दे र्खन्छ । सं लग्न कागजािहरुमा ईजाज तग्रल उद्योग, र्हमाली

नसारी र डोरहार्जरीवापि र्वतभन्न व्र्र्क्तहरुको खचाको र्वल, भरपाईहरु सं लग्न रहेको छ । र्सरी तनमाार्

कार्ा गदाा उपभोक्ता सतमति गठन नगरी सोझै कार्ाालर् बार्हरको व्र्र्क्तलाई रकम भ ुक्तानी गने कार्ा
तनर्मसम्मि दे र्खएन रु........

196702

वडा नं. ९

107.

नम्सा भन्दा बढी खचााः कार्ासञ्चालन तनदे र्शका, २०७५(सािौंसं स्करर्) को तनर्म ७.१.१५ (१५) मा
प्रतिवेदकको पाररश्रतमक सम्वन्धमा एक ददनको कार्ाक्रमको पाररश्रतमक रु.१,०००/- सम्म ददन सर्कने

व्र्वस्था रहेको छ । शार्न्ि, सं वर्ृ र्द् र र्वकासका लातग स्वच्छ िथा हररर्ाली नेपाललाई १ ददने
कार्ाक्रमको प्रतिवेदन लेखनवापि प्रतिवेदकलाई रु.२,५००/- भ ुक्तानी भएकोले बर्ढ भ ुक्तानी भएको रकम
रु.१,५००/- सम्वर्न्धि वाट असुल हुनपु ने रु.

1500

वडा नं. 15

108.

बजेट भन्दा बढी भ ुक्तानीाः 30-2077/03/26 जमुनाहा गुरुर्द्ारामा सेर्फ्टट्ांकी र वाउण्ड्री तनमाार्को

लातग र्वतनर्ोर्जि बजेट रु.३,००,०००।०० को कार्ाान्वर्नको क्रममा सो को लागि अनुमान
रु.३,९९,८४९।०० मध्र्े प्रार्वतधक मूल्र्ांकन रु.३,६१,१०४।०० भएवमोर्जम रु.३,६०,०००। भ ुक्तानी

भएको दे र्खन्छ । र्वतनर्ोर्जि बजेट भन्दा बर्ढ भ ुक्तानी भएको रकम रु.६०,०००।– तनर्म सम्मि
दे र्खएन रु..

60000

16 नं. वडा

109.

तबल भरपाई नभएकोाः 3- 2076/06/16 आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को
उपतनर्म ३ मा खचाको तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नुपने िथा उपतनर्म ८ मा खचाको ररि पुगे नपुगेको

चेकजााँच गरी भ ुक्तानी गनुप
ा ने व्र्वस्था रहे को छ । तसमाप्रहरी चौकीमा रहे को भगविी मर्न्दर ममािसं भार

िथा रं गरोगनवापि रु.१0,000।०० तसमाप्रहरी चौकीलाई भ ुक्तानी गरे को भएिापतन सो वरावरको
प्रार्वतधक मूल्र्ांकन, खचाको र्वल, भरपाई सं लग्न नभएकोले तबल भरपाई पेश गनुप
ा ने रु..............

10000

20 नं. वडा

110.

दस्िावेज पेश गनुप
ा नेाः 12-2076/08/23

वडा न. २० को आवतधक र्ोजना तनमाार् कार्ाको लातग

ु ानी भएकोमा
वडा कार्ाालर् र सहकमी समाज सुखेि र्वच सम्झौिा भई रु.४७,४५८।०० रकम भक्त
सम्झौिाको शिा न.१२(ख)मा आर्ोजक सं स्थालाई आवतधक र्ोजनाको दस्िावेज पेश गनुप
ा ने भतनएको छ
ु ने रु.
। आवतधक र्ोजनाको दस्िावेज पेश नभएकोले र्ोजनाको दस्िावेज पेश हुनप

111.

47458

प्रमार् पेशाः आदशा मा.र्व.मा पखााल तनमाार् िथा माटोपटान कार्ाका लातग रु.४,९६,६०३।०० रकम

भ ुक्तानीमा तनर्मानुसार दार्खला गनुप
ा ने कर रकम रु.३४,८७०।– को रतसद तमति २०७६।१०।१३
गिेको थान ३ एभरे ष्ट बैं कको राजश्व दार्खला फाराम पेश भएकोमा सो फाराममा बैं कको स्ट्ाम्प र तमति
नदे र्खएकोले दार्खला भए/नभएको सम्वन्धमा एर्कन हुन नसर्कएकोले आवश्र्क प्रमार् पेश गनुप
ा ने
रु..........

112.

तबल भरपाई नभएकोाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को

उपतनर्म ३ मा खचाको

तबल भरपाई सर्हि ले खा राख्नुपने िथा उपतनर्म ८ मा खचाको ररि पुगे नपुगेको चेकजााँच गरी भ ुक्तानी

37

34870

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

गनुप
ा ने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ाालर्ले तनम्नानुसार र्वद्यालर्का र्शक्षकहरुलाई िलब भत्ता भ ुक्तानी
गरकोमा सम्बर्न्धि र्शक्षकले बुझेको भरपाई सं लग्न रहे को छै न । तनम्नानुसार र्शक्षकहरुले िलब बुझेको
भरपाई पेश गनुप
ा ने रु.
क्र.सं .

गो.भौ.नं. र तमति

र्वद्यालर्को नाम

1

35-2077/01/16

नेपाल रार्िर् आ.र्व., नटनपूवाा

229733

2

36-2077/01/16

जर् जनिा माध्र्तमक र्वद्यालर्

150000

3

39-2077/02/21

श्री भवानी ने.रा.प्रा.र्व., मदनापुर

90000

जम्मा

113.

469733

रकम

469733

कर र्वजकाः 54-2077/03/31 मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ मा मूल्र् अतभवृर्र्द्

करमा दिाा भएको प्रत्र्ेक फमाले मूल्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म १७ र अनुसूीच– ५,
५क, ५ख बमोर्जमको ढााँचामा तसलतसलेवार नम्वरसर्हिको र्प्रन्टे ड बीजक जारी गनुप
ा ने व्र्वस्था रहे को छ

। पाका तनमाार् िथा वृक्षारोपर् िथा हररर्ाली कार्ाक्रमको लातग सृजना टे «डसा नेपालगञ्ज–१८ को कर

ु ानी रु.१,२४,२८७।२१ मा मु.अ.क कर रु.16157/- र्वजक उल्लेख
र्वजक थान २ को जम्मा भक्त
नभएको दे र्खन्छ । तनर्मानुसारको करर्वजक सं लग्न गरर समार्ोजन प्रमार् पेश गनुप
ा ने अन्र्था असुल
गनुप
ा ने

16157

21 नं. वडा

114.

घटी आर् दार्खलााः आ.व.२०७६/७७ मा कार्ाालर्बाट आन्िररक आर्िफा र्वतभन्न र्शषाकमा राजश्व रकम
रु.८,८०,७४९। सं कलन भएको भएिापतन सम्वर्न्धि खािामा रु.८,७९,७६१। मार दार्खला भएकोले
बााँर्क रकम

115.

रु.988/- दार्खला गनुप
ा ने रु

988

तबल भरपाई नभएकोाः 13-2077/02/28 आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को
उपतनर्म ३ मा खचाको तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नुपने िथा उपतनर्म ८ मा खचाको ररि पुगे नपुगेको

चेकजााँच गरी भ ुक्तानी गनुप
ा ने व्र्वस्था रहेको छ । तसकन्दर खााँ को घरदे र्ख हस्नुको घरसम्म माटोपटान
िथा ग्राभेल कार्ाका लातग कुलखचा रकम रु.३,९८,२५१।०० (कन्टे न्जेन्सी रु.१२,०००। समेि)
भएकोमा खचाको र्वल, भरपाई रु.१०,४००। मार सं लग्न भएकोले घटी र्वल भरपाई पेश हुनपु ने रु.
115.1. 20-2077/03/17

रु.१,९८,९६५।००

वडा

कार्ाालर्को

(कन्टे न्जेन्सी

आगन

रु.४५००।

फसा,
समेि)

रोतलङ्ग

कार्ाका

भएकोमा

सो

को

रु.९६,०००।०० मार सं लग्न भएकोले घटी र्वल भरपाई पेश हुनपु ने रु......

116.

लातग
खचाको

कुलखचा

375851

रकम

र्वल, भरपाई

98465

पेश्की बााँकीाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ७४ िथा सावाजतनक खररद तनर्मावली,
२०६४ बमोर्जम ददएका पेश्कीहरु तनर्मअनुसार फर्छ्यौट गनुा पदाछ । तनम्नबमोर्जमका पदातधकारी,
कमाचारी, उपभोक्ता सतमति िथा तनमाार् व्र्वसार्ीलाई ददएको पेश्की आतथाक बषाको अन्िसम्म फर्छ्यौट
नगरे कोले तनर्मानुसार फर्छ्यौट (मोतबलाईजेसन बाहेक)गनुप
ा ने रु.
पेश्की

तलएको
तमति

गो. भौ. न.

पेश्की तलने

पेश्कीको र्ववरर्

फमा वा

चालु आ. व.को

वडा अध्र्क्ष कैफुल वरा जोलाह

१,०२५.००

कम्पनीको नाम

क) बजेट शीषाक : नेपालगाँज उप महानगर कार्ापातलका ( ८०५५७३०१००१)
०७/२०/२०७६

२१६

औषधी उपचार खचा

११/२१/२०७६

६२४

अन्र् सहार्िा

०६/१५/२०७६

११५

र्वर्वध खचा

१०/१४/२०७६

४८८

०९/१३/२०७६

३७०

ब्र्क्ती

चालु

वडा अध्र्क्ष मोहम्मद अय्र्ुब
तसर्र्द्र्क

मेर्शनरी िथा औजार ममाि सम्भार िथा
सञ्चालन खचा

मसलन्द िथा कार्ाालर् सामाग्री

38

पेश्की रकम

२५,०००.००

भद्र बहादुर शार्ह

२५,०००.००

राम सुरेश र्ादब

३६,०००.००

उषा रार्ा

१६,९२९.००

9793708

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा
०२/०९/२०७७

८१४

मसलन्द िथा कार्ाालर् सामाग्री
मेर्शनरी िथा औजार ममाि सम्भार िथा

बेरुजू रकम

र्ुबराज तबक्रम घले

१०,०००.००

राम सुरेश र्ादब

१५,०००.००

११/१५/२०७६

५९०

०५/१५/२०७६

१०

मसलन्द िथा कार्ाालर् सामाग्री

राम चरर् र्ादब

१०,०००.००

०५/१६/२०७६

११

सेवा र परामशा खचा

रत्न प्रसाद शमाा

४०,०००.००

१०/१६/२०७६

५००

र्वपद व्र्वस्थापन कोष स्थापना

२० न. वडा कार्ाालर्

५७,०००.००

०३/२४/२०७७

९५३

महेन्द्र पाका सुधार काम

०९/०९/२०७६

३५६

मसलन्द िथा कार्ाालर् सामाग्री

सञ्चालन खचा

महेन्द्र

पाका

ममाि

सं भार

१३०००००.

उपभोक्ता सतसति नेपालगंज
लल्लु कोरी

१५,०००.००
जम्मा (क)

ख) बजेट शीषाक : गि बषाको भ ुत्तानी ददन बााँर्क र्ोजना ( ८०५५७३०११०८)

१५५०९५४.

चालु

पवन कुमार कनोर्जर्ा/ नगर

०७/२०/२०७६

३२

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

१२/०३/२०७६

८७

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

१२/०३/२०७६

८७

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

नारार्र्ी सं घ हेटौडा

८०००००.00

०९/०७/२०७६

४५

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

राकेश भारिी

३०००००.00

१०/१५/२०७६

६३

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

सन्िुष्ट तसं ह श्रे ष्ठ

३५००००.00

१०/१५/२०७६

६३

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

र्हम बहादुर र्ज.तस.

१०००००.00

१०/१५/२०७६

६३

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

दामोदर के.तस.

१०००००.00

१०/१५/२०७६

६३

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

तबबेक कुवाँर

१०००००.00

१०/१५/२०७६

प्रहरी

लुर्म्बनी

ट्रक

र्ािार्ाि

व्र्वसार्ी सं घ

३९,५६०.००
२०००००.00

६३

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

सागर र्वश्वकमाा

१०००००.00

१०/१५/२०७६

६३

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

सिुधन चौधरी

१०००००.00

१०/१५/२०७६

६३

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

धमान्द्र नेपाली

१५००००.00

१०/१५/२०७६

६३

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

कमल वर्क

२०००००.00

१०/१५/२०७६

६३

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

कमला थापा मगर

१५००००.00

१०/१५/२०७६

६३

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

सुवर्
ा िारामी मगर

२०००००.00

१०/१५/२०७६

६३

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

सुशान्ि शाही

२०००००.00

१०/१५/२०७६

६३

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

सुर्ा बहादुर बोगटी

४५००००.00

१०/१५/२०७६

६३

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

तबकाश गौिम

२५००००.00

१०/१५/२०७६

६३

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

चन्द्र बहादुर राना

२०००००.00

०५/३१/२०७६

९

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

अतनरुद्र कुमार शमाा

१४६०००.००

०६/०७/२०७६

२१

गि बषाको भ ुक्त्तानी ददन बााँर्क

अनुरुद्र कुमार शमाा

२०४०००.00
जम्मा (ख)

ग) बजेट शीषाक : नेपालगाँज उप महानगरपातलका - वािावरर् िथा सरसफाई शाखा ( ८०५५७३०१३०५)

४३३९५६०.0
चालु

०३/३१/२०७७

७५

अन्र् र्वर्वध खचा

प्रकाश तड.तस.

१५००००.00

०८/०९/२०७६

१४

मुखर् सडक सरसफाई कार्ा

दे व सरसफाई सेवा प्रा.तल. काठमार्डौ।

२६६०००.00

०८/१६/२०७६

१५

मुखर् सडक सरसफाई कार्ा

दे व सरसफाई सेवा प्रा.तल. काठमार्डौ।

६८८०००.00

जम्मा
घ) बजेट शीषाक : संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्ाक्रम ( ८०५५७३०१५०१)
१०/१२/२०७६

७९

०३/२६/२०७७

२२०

०६/०७/२०७६

८

हार्त्तपाईले रोग
कार्ाक्रम

तबरूध्दको

(१५

आम औषधी
र्जल्लाका

सेवन

१८,९५०.००

कार्ाालर् सं चालन िथा मसलन्द खचा

ददपेन्द्र श्रे ष्ठ

३४,०००.००

वडा फ्लु रोग लगार्ि अन्र्रोगहरुको तनर्न्रर्को

अच्र्ुि गौिम

६०,०००.००

39

१५६

चालु
मोहन दे वकोटा

पातलकाहरू)

सञ्चालन

११०४०००.0

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

लातग वैठक िथा नमुना संकलन गरी पठाउने िथा
प्रदे श िथा सं घमा ररपोर्टाङ्ग गने

जम्मा (घ)
ड.) बजेट शीषाक : संघीर् सरकारद्वारा हस्िान्िररि थप कार्ाक्रम ( ८०५५७३०१५०९)
०३/३०/२०७७

१७

गररब पर्हचान

िथा

कार्ाक्रम पाररश्रतमक

पररचर्पर

र्विरर्

चालु

घनश्र्ाम बमाा

६२५०००.
जम्मा (ड.)

रोर्ल/सरस्विी/कातलका

१०४

धम्बोर्ज चोकमा आकाशे पुल तनमाार्

११/२३/२०७६

८५

मर्हला स्कुलमा नर्ााँ भवन तनमाार् र्ोजना

०२/२३/२०७७

११८

१५ र्क.तम. सडक कालोपरे

११/२१/२०७६

८१

पाका तनमाार्

०३/२५/२०७७

१६३

पाका तनमाार्

१५८००००

दे वरुपा जे.भी.
शतनदे व-जर्

दुगे

महेन्द्रनगर-४ कन्चनपुर

जे.भी.

कालीका कन्स्ट्रक्सन(प्रा.) ली.
महेन्द्र

पाका

ममाि

सं भार

महेन्द्र

पाका

ममाि

सं भार

उपभोक्ता सतसति नेपालगंज

(छ) बजेट शीषाक : संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्ाक्रम ( ८०५५७३०१५०१)

२०७७/०२/३२

३९
२७

खोप केन्द्र तनमार्ा

७

०३/३१/२०७७

१०

०३/२६/२०७७

१४

नर्ाबस्िी गन्नापुर सानो नेपाल अलान नगर
झो.पु नेपालगंज उपमहानगरपातलका बााँके

स्वास्थर् सं स्था नभएका वडाहरूमा भवन
तनमाार् िथा सं चालन खचा

स्वास्थर् सं स्था नभएका वडाहरूमा भवन
तनमाार् िथा सं चालन खचा

मतनकापुर राजागााँउ

२९८१०५२५

सन्िोष

कुमारको

घरदे र्ख

मुर्स्लम

छारा

तबद्यालर्को छाराबास तनमाार्

अध्र्र्नरि

३५००००

तनमाार् उपभोक्तासतमति ने.गं.-

९७१०००

जम्मा (छ)

१३२१०००

२० बााँके
ाँ ीगि
पूज

जर् भवानी तनमाार् सेवा

१८८४०००

खड्का तनमाार् सेवा

५३४९०००

श्री

राप्ती

सुचाटोलसम्म कालोपरे वडा नं . २०

मधेशी

७२५०००

नर्ााँबस्िी गुन्नापुर झोलुङ्गे पुल

(भाः) बजेट शीषाक : प्रदे श सरकारबाट हस्िान्िररि कार्ाक्रम ( ८०५५७३०१५०२)
३

१५,२४४.००

ाँ ीगि
पूज

जम्मा (ज)

१२/१०/२०७६

२६३४२२८१

खासकारकााँदो स्वास्थर् चौकी

(ज) संघीर् सरकारद्वारा हस्िान्िररि थप कार्ाक्रम ( ८०५५७३०१५०९)
०२/०१/२०७७

११४८०००

उपभोक्ता सतसति नेपालगंज

जम्मा (च)
०३/१७/२०७७

६२५०००.

ाँ ीगि
पूज

(च) बजेट शीषाक : नेपालगाँज उप महानगर कार्ापातलका ( ८०५५७३०१००१)
११/१४/२०७६

११२९५०.००

७२३३०००

ाँ ीगि
पूज
गर्ेश

नेपालगंज

कन्स्ट्रक्सन

३७५०००

जर्दुगे महाकाली तनमाार् सेवा
जम्मा (झ)

कुल जम्मा पेश्की (क + ख+ ग+ घ+ ड.+ च+ छ+ ज+ झ)

८८००००
१२५५०००
४,७३,५१,९८९

अनुगमन िथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने
व्र्वस्था रहे को छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम किाव्र् प्रमुख

प्रशासकीर् अतधकृिको हुने व्र्वस्था छ । र्ो वषाको ले खापरीक्षर्को क्रममा सम्परीक्षर् भई गि
बषासम्मको बााँकी बेरुजु तनम्नानुसार रहेको छ ।
गि वषासम्मको बेरुजू
(A)

र्ो वषा सं परीक्षर् गररएको बेरुजू
(B)

गि बषासम्मको बााँकी बेरुजू
(C=A-B)

483356710.91

8212527.22

475144183.69

40

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

बेरुजू रकम

र्स वषा फर्छ्यौट भएको वेरुजुको र्स्थति तनम्नानुसार रहेको छ ।
तस.नं
१

आ.व.
०७५।७६

वेरुजु

वेरुजुको संर्क्षप्त व्र्होरा

बेरुजु फर्छ्यौट । सम्परीक्षर्को आधार

सम्परीक्षर्

बढी भ ुक्तानी भएको रकम असुल

पेश हुन आएको िेस्रो रतनङ तबलमा प्रार्वतधक कारर्ले

193672.22

दफा नं.
40.4

गनुप
ा ने

अद्यावतधक काम भएको रकम चढाउाँदा कम दे खाईएको
र तिन वटै र्वलको जम्मा मुल्र्ाङ्कन रु.8530869.96

बमोर्जम नै भ ुक्तानी भएकोले बढी भ ुक्तानी नभएको
आधारमा सं परीक्षर् ।
२

०७५।७६

49

कर कट्टी दार्खला गनुप
ा ने

प्रारर्म्भक प्रतिवेदनमा दोहोरो परे को र दार्खला प्रमार्का

३

०७५।७६

53

सामाग्री खररद गरे कोमा दार्खला

आधारमा एक दफाबाट हटे िापतन अको दफामा लगिी

4100

कार्म भएको ।
प्रमार् पेश नभएको ।

र्वद्यालर्को
माध्र्तमक

सं परीक्षर् ।

४

075/76

137

अतग्रम आर्कर दार्खला नभएको

एम.एस.ट्रेड

5

075/76

146

पेश्की फर्छ्यौट नभएको ।

तमति

6

075/76

160

कर

7

075/76

139

प्रर्शक्षक

8

075/76

57

तनर्मानुसार

दार्खला

नभएको

पेश्की

र्वद्यालर्

पुरैनाको

ईन्टरनेशनलको

आधारमा

2077/12/2

मा

५

महाराजा

650000

आर्कर

2529

650000/-

नाममा

अतग्रम

जम्मा भएको दार्खला प्रमार् पेश

र.न.7704

बाट

मार

बेरुजु

बैँक दार्खला भौचर पेश भएकोले सं परीक्षर् ।

बुझेकोमा

पाररश्रतमक

बुझेको

नभई

फर्छ्यौट

तनम्नानुसार

व्र्र्क्त,

सं स्था

पाररश्रतमक कर कट्टी नगरे को ।
नभएको ।

प्रमार्का

दार्खला गरको प्रमार् पेश ।
र

प्रतिशि जनश्रमदान नव्र्होरे को
भत्ता

दार्खला

सम्परीक्षर्

फर्छ्यौट भएकोले सं परीक्षर्

िथा

खचा

ठे केदारको

47811
बुझेकोले
पेश्की

नाम

गो.भौ.नं

पे.फ. रकम

कौशल कुमार धोवी

97

25376

र्ुवराज र्वक्रम घले

713

310000

ददप र्वल्डसा प्रा.तल.

124,140

1440000

48,50,1

3498000

राजेन्द्र
प्रा.तल

पुष्पान्जली

तनमाार्

सेवा

मागा

सुधार

उपभोक्ता सतमति

स्वास्थर् चौकी तनमाार् उ.स.
ने.ग.उ.म.न.पा. वडा न.1

जम्मा
जम्मा

र्ािार्ाि

200000

810
7113605

74

196

184000

3,2

1656229
7113605

8212527.22
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अनुसूची-१

नेपालगंज उप-महानगरपातलकाको सं र्चिकोष र्ववरर्
2076/77

(रु. हजारमा)
आर्
लेखापरीक्षर्

स्थानीर् िह

बेरुजू

रकम

प्रतिशि

रकम

नेपालगंज उप-महानगरपातलका

4355920

सं घ

गिवषाको

69315

1.591

िथा

प्रदे श

र्जम्मेवारी

र्जल्ला
बााँके

व्र्र्
राजस्व

वााँडफााँट

अनुदान

509871

आन्िररक
आर्

रकम

956910

241824

124510

मौज्दाि

पूंजीगि

अन्र् आर्

जम्मा आर्

चालु खचा

785361

2618476

745987

खचा

557355

अन्र् खचा

जम्मा खचा

बााँकी

943973

2247315

371161

अनुसूची-२

नेपालगंज उप-महानगरपातलकाको बेरुजु बतगाकरर्( र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा अन्र् कारोबार)
(रु. हजारमा)
र्जल्ला

स्थानीर् िह

प्रारर्म्भक बेरुजू
दफा सं खर्ा
सैर्द्ार्न्िक

प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्र्र्ौट
रकम

लगिी

दफा सं खर्ा
सैर्द्ार्न्िक

बााँकी बेरुजू

रकम

लगिी

दफा सं खर्ा
सैर्द्ार्न्िक

वााँकी बेरुजू
रकम

लगिी

अशुल

गनुप
ा ने

तनर्तमि गनुप
ा ने
अतनर्तमि
भएको

प्रमार्
कागजाि
पेश
नभएको

बााँके

नेपालगंज उप-

महानगरपातलका

66

70

168580

0

10

99265

66

60

69315

12172

37992

8448

राजश्व
लगि

र्जम्मेवारी

पेश्की
सोधभनां

जम्मा

कमाचारी

अन्र्

जम्मा

0

46440

4370

6333

10703

नतलएको

नसारे को
0

अनुसूची-३

नेपालगंज उप-महानगरपातलकाको अध्र्ावतधक बेरुजु र्स्थति

र्जल्ला
बााँके

गि बषा

स्थानीर् िह

सम्मको वााँकी

नेपालगंज उप-महानगरपातलका

483357

वेरुजु

समार्ोजन
0

सं प को लातग
अनुरोध भर्

आएको रकम
46977

सं परीक्षर् गना

सं परीक्षर्

भएको रकम
8212

42

नतमलेको
रकम

38765

कारवाही गना
बााँकी रकम

0

गि वषासम्मको
वााँकी रकम

475145

(रु. हजारमा)
र्ो वषाको

थप रकम
69315

र्स वषासम्मको
सम्मको वााँकी
वेरुजु

544460

र्स वषासम्मको

वााँकी वेरुजु मध्र्े
पेश्की

46995

