
 

 

महालेखापरीक्षकको  
वार्षिक प्रतिवेदन 

२०७८ 
 हनमुाननगर कंकालीतन नगरपातलका, 

सप्तरी 
 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौं, नेपाल 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Serving the Nation and the People 
दूरदृष् ि (Vision)  
 

जनर्हिकालातग जवाफदेर्हिा, पारदष्शििा र तन ठा प्रवर्द्िन गने र्वश् वसनीर् 
संस्था हनु प्रर्त् नशील रहने । 

(We strive to be a credible institution in promoting accountability, 

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गन्िव्र् (Mission)  

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोषको दक्षिापूर्ि उपर्ोग सम्बन्धमा 
आश् वस्ि पानि स्विन्र एवं गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने ।  
(Provide independent and quality audit service to assure our 

stakeholders that the public funds are efficiently used) 

 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values)  

तन ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 

पारदष्शििा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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प्रदेश नं.१ र प्रदेश नं.२ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

 

पर संखर्ााः२०७७।७८                                                                                                                   

च. नं. २७७                                                                              तमतिाः २०७८।५।४ 
 

                         तबषर्ाः लेखापरीक्षर् प्रतिबेदन। 

श्री प्रमखु ज्रू्, 
हनमुाननगर कंकातलनी नगरपातलका, 
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 

 सप्तरी। 

 

         नेपालको संतबधानको धारा २४१ बमोष्जम त्र्स कार्िपातलकाको आतथिक बषि २०७६।७७ को 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोष्जम र्ो प्रतिवदेन जारी 
गरीएको छ। उक्त प्रतिवदेन लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ को प्रर्ोजनको 
लातग अनरुोध छ । 

 

 

 

         ..........                                                                               
           (नरे कुमार खरी) 
         नार्ब महालेखापरीक्षक 

 
 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्िदक्षिा, प्रभावकारीिा र औष्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाि हनुे व्र्वस्था छ 
। लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाको 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनि सक्न े व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोष्जम 
स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको 
छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेष्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षर् र्ोजना र 
तनकार्सँग सम्बष्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको 
पालना, बजिे िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम कार्ािन्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पष्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, ष्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा 
एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए 
नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा िेवा परु् र्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान गरी 
कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अष्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ािन्वर्नबाि स्थानीर् 
िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमािर् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पगु्न े
अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदष्शििा प्रबर्द्िन हनुे र्वश्वास तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षर्बाि मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँिको प्रक्षेपर् र्थाथिपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ािप्त आधार बेगर राजस्व छुि ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, बजिे अनशुासन 
कमजोर रहेको, अबण्डा बजेि राखेको, खचि पश्चाि बजेि िथा कार्िक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषािन्िमा बढी खचि गरेको, खररद 
कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान र्फिाि नगरेको, र्विरर्मूखी खचिको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा 
प्रवृष्त्त देष्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमािर्िफि  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा िुके्र आर्ोजनाको छनौि गरेको, जर्िल प्रकृतिका 
कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाि गराएको, िोर्कएबमोष्जम जनसहभातगिा नजिेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुिमा 
नगरेको, दीघिकालीन र्वकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका     छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशष्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्षु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश लोकसेवा 
आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेष्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पष्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, 
कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली र आन्िररक तनर्न्रर् 
कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुज ू फर्छ्यौि सम्बन्धी स्पष्ट कार्िर्वतध िजुिमा हनु बाकँी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षर्बाि 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेष्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देष्खएन । 

समर् र जनशष्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपष्स्थि भइि लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षर्को 
क्रममा लेखापरीक्षर् िोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख 
भएका ब्र्होराको कार्ािन्वर्नबाि स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् 
िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्र्ािउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षर् िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स 
कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलाइि धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।  
                (िंकमष्र् शमाि, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक  
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श्री प्रमखु ज्रू्, 
हनमुाननगर कंकातलनी नगरपातलका, 
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 

 सप्तरी। 

 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले हनमुाननगर कंकातलनी नगरपातलका, सप्तरीको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबष्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससँग सम्बष्न्धि 
आर् ब्र्र् तबबरर् िथा लेखा र्िप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, 

पेश भएको २०७७ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबष्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससँग सम्बष्न्धि आर् 
ब्र्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसँग सम्बष्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोष्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथि अवस्था ष्चरर् 
गदिछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाि स्वीकृि नेपाल साबिजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी तबष्त्तर् तबबरर् िर्ार गरेको 
छैन । 

2. लेखापरीक्षर्मा देष्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 2077।१२।२० मा जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रतिवेदन उपर  
प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा सर्हिका प्रमार् कागजािका आधारमा फर्छ्यौि भएका दफाहरु हिाई कार्म व्र्होराको अष्न्िम प्रतिवेदन 
पाना २८ (अठ्ठाईस) र्सैसाथ संलग्न छ । 

3. लेखापरीक्षर्बाि रु ४ करोड ९ लाख २२ हजार बेरुजू देष्खएको छ । सो मध्रे् असलु गनुिपने रु ३५ लाख ८ हजार, 
प्रमार् कागजाि पेश गनुिपने रु १ करोड ६० लाख ७१ हजार तनर्तमि गनुिपने रु. १ करोड ३७ लाख २८ हजार 
पेश्की बाँकी रु ७६ लाख १५ हजार रहेको छ।   

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले नगरपातलकाको पेश्की बाहेक सम्पष्त्त 
िथा दार्र्त्व र्कीन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ि नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्सँग सम्बष्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोष्जम गररएको छ। र्वत्तीर् 
र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र छौं।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका  



 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
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Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

छौं। लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािप्त र उपर्कु्त छन ्
भन्न ेकुरामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ।   

र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको ष्जम्मेवारी 

आतथिक कार्ितबतध िथा तबष्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु 
बमोष्जम सही र र्थाथि हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गल्िीका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभूि 
रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने ष्जम्मेवारी नगरपातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्िपातलका, नगरप्रमूख र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग ष्जम्मेवार रहेका छन ्।   

र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको ष्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गल्िी समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन 
उष्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो। लेखापरीक्षर्मा उष्चि 
आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले 
अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्सँग सम्बष्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोष्जम 
गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउने सक्ने तनष्श्चििा 
भने हदैुन। र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिािले सामान्र्िर्ा गने आतथिक तनर्िर्मा न ैफरक पानि सक्ने अवस्था देष्खएका एउिै 
वा समग्रिामा हनुे र्वषेश वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ।  
 

                                                       ........ 
(नेर कुमार खरी) 

                                                              नार्ब महालेखापरीक्षक 
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हनमुाननगर कंकातलनी नगरपातलका, सप्तरी 
लेखापरीक्षर्  प्रतिवेदन 

२०७६/७७ 
ब उ ष्श नं  तबतभन्न      कार्ािलर्को नामाः हनमुाननगर कंकातलनी नगरपातलका, कञ् चनपरु, सप्तरी।              आ.व. २०७६।७७ 

 दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा 
र्वधार्र्की, कार्िकारीर्ी र न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने 
उद्देश्र्ले र्स हनमुाननगर कंकातलनी नगरपातलकाको स्थापना भएको हो। स्थानीर् सरकारले 
संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अष्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रबिर्द्न गनुि र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदष्शििा सतुनष्श्चि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान 
गनुि र्स पातलकाको उद्देश्र् रहेको छ। र्स नगरपातलका अन्िगिि 14 वडा, 74 सभा सदस्र्, 

118.6 वगि र्कलोतमिर क्षेरफल िथा 46 हजार जनसंखर्ा रहेको छ। 

 

 ले.प.को क्रममा असूली: सामाष्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर्को पेश्की फर्छ्यौि गनि बाँकी रहेको 
रु.&,($).)) लेखापरीक्षर् बाि औल्र्ाए पतछ तमति २०७७।!!।)$ मा रा. वा. बैक को 
भौचर बाि नगदै दाष्खला एवम ् रु.१६५७५२६.00 प्रारष्म्भक प्रतिवेदन पठाए पतछ असलु 
भएको छ। 

 

 • र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर्  
1.  र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 

नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषिको साउन एक गिेदेष्ख आगामी वषिको असार मसान्िसम्मको 
अवतधलाई आतथिक वषि कार्म गरी आर् र व्र्वर्को र्हसाव राख्नपुदिछ। सोही ऐनको दफा 
६९ मा िोकीर् अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रर्ालीको 
व्र्वस्थापन गनुिपदिछ। पातलकाले पेश गरेको र्वष्त्तर् र्ववरर् तनम्नानसुार रहेको छ। 

हनमुाननगर कंकालीनी नगरपातलका, सप्तरी 
आतथिक र्ववरर् 

२०७६/७७ 

आर् िफि  व्र्र् िफि  
आर् र्ववरर् र्स वषिको र्थाथि 

आर् रु. 
व्र्र् ष्शषिक र्स वषिको र्थाथि व्र्र् 

रु. 
गि वषिको ष्जम्मेवारी    

बैक 82886043.41 गि आव को ष्जम्मेवारी 
बाि खचि 

49875376.00 

आन्िररक आर् 1119167.98 आन्िररक आर्िफि  खचि 27822327.00 

धरौिी  1785838.00 धरौिी  0 

राजश्व बाडँफाडँ 0 राजश्व बाडँफाडँ 
0 

संघीर् सरकार 67216011.00 संघीर् सरकार 88261798.50 

प्रदेश सरकार 4600000.00 प्रदेश सरकार 6894404.00 

समातनकरर् अनदुान 0 समातनकरर् अनदुान 0 

संघीर् सरकार 139400000.00 संघीर् सरकार 114378293.00 

प्रदेश सरकार 7571000.00 प्रदेश सरकार 6431350.00 

सशिि अनदुान 0 सशिि अनदुान 
0 

संघीर् सरकार 215330000.12 संघीर् सरकार 170308550.00 
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प्रदेश सरकार सशिि 10000000.00 प्रदेश सरकार सशिि 8144209.00 

र्वशेष अनदुान 0 र्वशेष अनदुान 0 

संघीर् सरकार 0.00 संघीर् सरकार 0 

प्रदेश सरकार 3000000.00 प्रदेश सरकार 2998345.00 

समपरुक अनदुान 0 समपरुक अनदुान 0 

संघीर् सरकार 12000000.00 संघीर् सरकार 6900000.00 

प्रदेश सरकार 0.00 प्रदेश सरकार 0.00 

अन्र् तनकार्बाि अनदुान 0 अन्र् तनकार्बाि अनदुान 0 

सामाष्जक सरुक्षा 107230800.00 सामाष्जक सरुक्षा 107230800.00 

बहकेु्षतरर् पोषर् 784000.00 बहकेु्षतरर् पोषर् 784000.00 

र्तुनसेफ नेपाल 67283.00 र्तुनसेफ नेपाल 67283.00 

स्थानीर् पूवािधार र्वकास 
साझेदार 

11028387.00 स्थानीर् पूवािधार र्वकास 
साझेदार 

11028387.00 

रार्िर् पररचर्पर 863000.00 रार्िर् पररचर्पर 863000.00 

रार्िर् पररचर्पर 206000.00 रार्िर् पररचर्पर 206000.00 

गररबसँग र्वशेश्वर कार्िक्रम 495000.00 गररबसँग र्वशेश्वर कार्िक्रम 495000.00 

सडक बोडि नेपाल 2199974.00 सडक बोडि नेपाल 2199974.00 

सामाष्जक र्वकास 
मन्रालर् 

0 सामाष्जक र्वकास मन्रालर् 0 

संघ 3142165.00 संघ 3142165.00 

प्रदेश 30098148.00 प्रदेश 30098148.00 

आन्िररक राजश्व 8516233.85 आन्िररक राजश्व 2195411.00 

प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 37975749.00 प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 26091546.00 

धरौिी खािा 4280804.00 धरौिी र्फिाि 1056556.00 

संष्चि कोष 1091140.45 अष्न्िम मौज्दाि 0 

 
0 बैक मौज्दाि 80403736.31 

 0 नगद मौज्दाि 0 

 
0 धरौिी खािामा मौज्दाि 5010086.00 

कुल जम्मा 752,886,744.81 कुल जम्मा 752,886,744.81 

र्स सम्बन्धमा देष्खएका व्र्होरा देहार् बमोष्जम छन ्

• स्थानीर् िहले संष्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी र्स वषि प्राप्त रकम र संष्चि कोषवाि 
भएको खचि स्पष्ट देष्खने गरी खािा राखेको छैन। 

• लेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी र्किाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारर् 
स्थानीर् िहले पेश गरेको आर्–व्र्र् र्ववरर् र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था छैन। 

• कतिपर् सम्बष्न्धि आतथिक कारोबारहरुको गोश्वरा भौचर बजेि ष्शषिकगि बैक नगदी 
र्किाबमा नजनाएकाले शे्रस्िा अनसुार बैक मौज्दाि ऋर्ात्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका 
सबै खािाहरुको एकमषु्ट र्हसाव गदाि मौज्दाि ऋर्ात्मक नरहेको। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरर् गरे 
बमोष्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचि शीषिक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन 
गनुिपने िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाि स्वीकृि भए बमोष्जमको ढाँचामा 
लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाि 
स्वीकृि भएको NEPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेको पाईएन। 

• स्थानीर् कोषको सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रर्ालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कार्म गनि 
महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् संष्चि कोष व्र्वस्थापन प्रर्ाली 
(सरु) को आंष्शक मार प्रर्ोग गरेको छ। 
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    त्र्सैले िोकेबमोष्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र 
व्र्र्को वास्िर्वक ष्स्थति देष्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ। 

2.  ष्जम्मेवारी फरक परेको– स्थानीर् िहको सष्ञ्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी, र्स वषि प्राप्त र 
खचि भएको रकम स्पष्ट देष्खने गरी र्हसाब राख्न ेर ष्जम्मेवारी एर्कन गनुिपदिछ। िर स्थानीर् 
िहको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनअनसुार गि वषिको अन्त्र्मा रु.8,28,86043.41 मौज्दाि 
कार्म भएकोमा र्ो बषिको शरुुमा रु.8,46,71,881.41 ष्जम्मेवारी सारेको देष्खर्ो। जस 
अनसुार लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा रु.१७,८५,८३८.00 बढी ष्जम्मेवारी 
सरेको सम्बन्धमा र्र्कन गनुिपने देष्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,85,838.00 

3.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोष्जम 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा 
देष्खएका अन्र् व्र्होराहरु िपष्शल वमोष्जम रहेका छन।  
• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको 

आधारभिु िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन।  
• पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी २११ 

वमोष्जम ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन। 

• स्थातनर् सरकार संचालन ऐन,2074 बमोष्जम प्रत्रे्क वषि आषाढ १० गिे तभर बजेि 
पेश गनुिपनेमा आषाढ २७ मा मार बजेि पेश गरेको छ। 

• पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन। साथै पातलकाबाि र्स वषि 
संचातलि कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ािन्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षिक कार्िक्रम 
अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन।  

• राजस्व संकलन सम्बन्धमा सचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैर्कङ्ग प्रर्ाली माफि ि 
गने गरेको देष्खएन। 

• अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोष्जम मध्र्कालीन खचि 
संरचना िर्ार गनुिपनेमा पातलकाले सो बमोष्जम मध्र्कालीन खचिको संरचना िर्ार गरेको 
पाईएन।  

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपातलका िथा नगरपातलकाले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा स्थानीर्स्िरको र्वकासका लातग आवतधक, वार्षिक, 

रर्नीतिगि र्वषर् क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन र्वकास र्ोजना िर्ार गरी 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको पाईएन। 

• स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ािन्वर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लषेर् गरी सम्भाब्र् 
आर्ोजनाको बैंक खडा गरेको देष्खएन। 

• ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ािन्वर्न गने सन्दभिमा लक्ष्र्लाई 
आन्िररकीकरर् गने र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोर्क मलु्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको देष्खएन। 

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशाः स्थानीर् 
राजश्व परामशि सतमति, स्रोि अनमुान र बजेि सीमा तनधािरर् सतमति र बजेि िथा कार्िक्रम 
िजुिमा सतमति रहने व्र्वस्था गरेकोमा पातलकाले उक्त सतमति गठन गरेको पाईएन।  

• पातलकाले ष्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरर् िथा सहार्क ष्जन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी 
वडा कार्ािलर् िथा र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको पाईर्ो। 

• वडा कार्ािलर्मा रहेका ष्जन्सी सामान सर्हिको अतभलेख देष्खने गरी पातलकाको मूल 
ष्जन्सी खािा अध्र्ावतधक गरेको पाईएन। 
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• ष्जन्सी तनररक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि 
पनेमा गरेको पाईएन।  

• मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानाकारी सम्वष्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददई आतथिक वषिको 
अन्िमा मार ददएको िथा इ िीतडएस नगरेको पाइर्ो। 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रतसद र्वल भपािइहरुमा 
तसलतसलेवार नम्वर राष्ख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने 
छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमाष्र्ि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र 
वार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोष्जम आतथिक वषि शरुु हनुभुन्दा 
पन्र ददन अगाबै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािर् सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा 
अन्र् महशलुको स्थानीर् न्र्नुिम दररेि िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देष्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कष्न्िन्जेन्सी खािा राखेको 
पाईएन। 

• स्थानीर् िहले तनमािर् व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािर् 
कार्िमा प्रर्ोग हनुे सामानको गरु्स्िर परीक्षर् गरेको पाइएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार साविजतनक खररद 
तनर्मावली वनाई लाग ुगनि सक्ने व्र्वस्था भएकोमा साविजतनक खररद तनर्मावली वनाएको 
पाईएन।  

• साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषि कार्िसम्पन्न भएका 
आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुिपनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाि संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमािर् कार्ि 
गनि सम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनु े
गरी दिाि गरेको पाइएन।  

• पातलकाले आर्ोजना।कार्िक्रम छनौि गदाि उपभोक्ता सतमतिको िपिmबाि नगद लागि 
सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा सो नगरेको। 

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पािीमा आर्–व्र्र्, अपेष्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै 
उपभोक्ताको र्ोगदान र कार्िसम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको 
साविजतनक सनुवुाई र साविजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ि गनुि गराउन ु पनेमा अतधकांशिाः 
पालना भएको पाईएन। 

• वािावरर्को संरक्षर्को एर्ककृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन। शहरीकरर् 
भैरहेका स्थानलाई मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पर्हचान एबं कार्िर्ोजना 
िर्ार गरेको पाईएन।  

• पातलकाको र्वकास तनमािर् व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्रार्वतधकिफि  33 र 
प्रशासतनकिफि  34 समेि 67 कमिचारीको दरबन्दी स्वीकृि भएकोमा क्रमश: 24 र 9 
समेि 33 पदपूिी भएकोले कार्ािलर् सञ्चालनमा कमिचारीको अभाव रहेको पाईर्ो। 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा 
उल्लेष्खि सेवाहरुको कार्ािन्वर्न ष्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्न्र िर् गरेको 
पाईएन। 
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• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 वमोष्जम कमिचारीहरुको कार्ि र्ववरर् वनाई लाग ु गरेको 
पाईएन। 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमोष्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार 
िलव भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वषिभरीमा 
रु.104571547.00 खचि लेखेको पाईर्ो। 

• संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्को 2073।12।25 को पररपर अनसुार 
र्स पातलकामा समार्हि भएका सार्वकका गाँउ र्वकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की 
िथा वेरुजकुो लगि िर्ार गरेको पाईएन।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो 
अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेष्शका, कार्िर्वतध र 
मापदण्ड बनाउनपुनेमा र्स पातलकाले हालसम्म 2 ऐन, 4 तनर्मावली, 5 कार्िर्वतध 1 नम्सि 
समेि 12 काननु एवं कार्िर्वतध तनमािर् गरी कार्ािन्र्नमा ल्र्ाएको छ। 

    िसथि पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोष्जम प्रभावकारी र 
र्वश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफि  ध्र्ान ददनपुने देष्खन्छ ।  

4.  भवन नक्सा पास: स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २५ वमोष्जम नगरपातलका 
क्षेरमा नक्सा पास नगराई घर तनमािर् गनि नपाइने व्र्वस्था छ। नगरपातलका तभर बतनरहेका 
सम्पूर्ि घरहरुलाई करको दार्रामा ल्र्ाई नक्सा पास पतछ मार घर बनाउने इजाजि पने 
व्र्वस्था छ। नगरपातलकाले नक्सा पासको लातग अनरुोध भई आएका घरजग्गाको मार नक्सा 
पास गने गरेको देष्खर्ो।तनमािर् इजाजि नतलई बनाइराखेका भवनहरुको तनगरानी र अनगुमन 
बढाई नक्सा पास गराउन प्रोत्सार्हि गरी राजस्व बरृ्र्द् गनेिफि  आवश्र्क पहल गनुिपदिछ। 

 

 • र्ोजना िजुिमा, बजेि िथा कार्िक्रम   
5.  बजेि पेश, पाररि र अष्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा 

स्थानीर् िहले आगामी आतथिक वषिको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाि स्वीकृि 
गराई असार १० गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेि छलफल गरी असार 
मसान्ितभर सभाबाि पाररि गनुिपने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाि बजेि 
स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेि खचि 
गने अष्खिर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ। र्स स्थानीर् िहमा उप प्रमखु श्री सररिा देवी 
र्ादव तसपातलर्ा ले २०७६।३।२७ गिे रु.55 करोड 65 लाख 01 हजारको बजेि सभा 
समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।3।31 मा पाररि भएको छ। र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले 
२०७६।4।15 मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेि खचि गने अष्खिर्ारी प्रदान गरेको 
देष्खन्छ। कानूनले िोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान पेश गरी पाररि गने र अष्खिर्ारी 
ददनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

 

6.  अबण्डा बजेि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोष्जम स्थानीर् आतथिक अवस्था 
समेिको आधारमा बजेि िथा कार्िक्रमको प्राथतमकीकरर्का आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान 
िथा सीमा तनधािरर्का आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुिपने व्र्वस्था 
छ। र्स स्थानीर् िहले र्ो बषि रु.35 लाख अबण्डा राखेको छ। उक्त अबण्डा रकम 
कार्िपातलकाको कुनै तनर्िर् बेगर पजुीगििफि  र्वतभन् न शीषिकमा रु.३५ लाख बजेि व्र्वस्था 
गरी खचि गरेको छ। बजेि अबण्डमा राखी कार्िपातलकाको तनर्िर् बेगर खचि गने प्रर्क्रर्ामा 
तनर्न्रर् गनुिपदिछ। 

 

7.  चौमातसक पूजँीगि खचि - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोष्जम  
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स्वीकृि भएको कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोष्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुिपने र 
चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा कर्िक्रम बमोष्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ािन्वर्न 
गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक पषु्जगि खचिको 
ष्स्थति देहार् बमोष्जम छ । वषािन्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने 
देष्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचि गने पररपािीमा तनर्न्रर् गनुिपदिछ। 

 
तस.नं. 

पूजँीगि खचि 
शीषिक 

कुल खचि 
चौमातसक खचि (रु.हजारमा) आषाढ 

मर्हनाको 
मार खचि 

प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेस्रो 
चौमातसक 

१ ६ विा 233383 1601 7805 223977  

 कूल खचि: 233383 1601 7805 223977  

 खचि प्रतिशि 100 0.69 3.34 95.97   

 

8.  क्षरेगि बजेि र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि रुपमा 
समानपुातिक बजेि र्वतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हनु्छ। र्स पातलकाको २०७६।७७ को 
क्षेरगि बजेि र खचिको ष्स्थति देहार्अनसुार रहेको देष्खन्छ। 

 

    (रु.हजारमा) 
मखुर् क्षरे वार्षिक वजेि खचि रकम कुल खचि मध्रे् 

प्रतिशि 

आतथिक र्वकास 17127 15031 87.76 

सामाष्जक के्षर  254657 219660 86.26 

पूवािधार र्वकास के्षर 164902 111090 67.37 

र्वत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासन 69568 54424 78.23 

कार्ि सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचि 102970 84005 81.58 

जम्मा 609224 484210 78.47  

 

 उष्ल्लष्खि र्ववरर् र्वश्लषेर्बाि तनम्नानसुार देष्खएको छ:  
8.1.  खचि तबश्लषेर्ाः पातलकाले र्सबषि कुल आष्न्िरक आर्बाि रु.85,16,233.58 राजस्व 

बाँडफाँड र अनदुानबाि रु.64,51,41,284.82 समेि रु. आम्दानी भएकोमा चाल ु िफि  
रु.43,27,30,226.50 र पूषँ्जगि िफि  रु. 23,33,83,000.00  र समेि 
रु.66,61,13,226.50 खचि भएको छ। खचि मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा 1.28 

प्रतिशि रहेको छ। र्सबषि पदातधकारी सतबधामा रु.2644300.00 खचि भएको छ जनु 
आन्िररक आर्को 31 प्रतिशि रहेको छ। पातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र राजस्व 
बाँडफाँडको रकमबाि 66.20 प्रतिशि चाल ुर 35.70 प्रतिशिमार पूषँ्जगि तनमािर्मा खचि 
भएको देष्खन्छ। र्सबाि पातलकाहरुले तबकास तनमािर् प्रर्ोजनमा न्र्नु खचि गरेको प्रशासतनक 
प्रर्ोजनमा बर्ढ खचि भएको देष्खन्छ । प्रशासतनक खचि तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व 
बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािर् प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदिछ। 

 

 संगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  
9.  कमिचारी करार– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 

अतधकार क्षेर र कार्िबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारबाि तलईने कमिचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुिपने र 
अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गनि नसर्कने व्र्वस्था छ। िर पातलकाले र्वतभन्न पदमा 87 जना 
कमिचारीहरु करारमा राखी रु.2,23,92,916.00 खचि लेखेको छ।  

 

10.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देष्ख ५३ सम्म 
अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको 
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उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद दिाि भएको ३ मर्हनातभर िुङ्गो लगाउने 
व्र्वस्था छ। िर लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार गिबषि फर्छ्यौि वा कारबाही 
र्कनारा गरी िुङ्गो लगाउन बाकी 20 र र्ो बषि थप भएको 30 गरी कुल 50 र्ववाद दिाि 
भएकोमा 31 विा मार फर्छ्यौि भई 19 बाँकी देष्खन्छ। न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले 
िोकेको म्र्ादतभर फर्छ्यौि वा कारबाही र्कनारा गरी िुङ्गो लगाउनपुदिछ। 

11.  खाना िथा र्वर्वध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोष्जम 
व्र्र्को बजेि अनमुान आन्िररक आर्को पररतधतभर रही औष्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचि 
गनुिपने व्र्वस्था छ। र्स स्थानीर् िहले र्ो वषि खाना िथा र्वर्वधिफि  मार 
रु.98,07,248.00 खचि गरेको छ। र्स्िो खचिमा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुि पदिछ। 

 

12.  आतथिक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाि आतथिक 
सहार्िा, चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गनि पाउने व्र्वस्था रहेको देष्खंदैन। 
र्स स्थानीर् िहले र्वतभन् न प्रर्ोजनको लातग र्ो वषि र्वभन् न व्र्ष्क्त एवं संघ संस्थालाई 
रु.10,68,360.00 आतथिक सहार्िा र्विरर् गरेको पाइर्ो। र्स्िो खचिमा तमिव्र्र्र्िा 
कार्म गनुि पदिछ। 

 

 • कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  
13.  असलुी गनि बाकँी आन्िररक आर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ 

र्वत्तीर् अतधकार क्षेर अन्िगिि र्वतभन्न कर िथा शलु्क लगाउने र आर् ठेक्का बापि बक्र्ौिा 
रकम समेि असलुी गने व्र्वस्था छ। र्स स्थानीर् िहले र्ो वषि ठेक्का बन्दोबस्ि गरेको 
आन्िररक आर् ठेक्कामा देहार्अनसुार 9 व्र्वसार्र्बाि रु.20,26,192.00 असलु गने बाँकी 
रहेको छ।  
तस
नं 

ठेकेदारको नाम आर् ठेक्काको नाम सम्झौिा रकम दाष्खला रकम बाकँी रकम 

1 मोहली देवी मषु्खर्ा खड् गा पोखरी 355000.00 118445.00 236555.00 

2 असफी साफी असफी साफी 550000.00 183350.00 366650.00 

3 राम कुमारी देवी तसपलीर्ा पोखरी 425000.00 201723.00 223277.00 

4 िेज नारार्र् तसपतलर्ा र्ोतगनीमाई पोखरी 755301.00 400923.00 354378.00 

5 रर्र्वर कुमार मषु्खर्ा दैिा पोखरी 400000.00 120000.00 280000.00 

6 ननकेशर मलाह बैर्ो देवी पोखरी 411000.00 137000.00 274000.00 

7 मो.ईदद्रस अंसारी तलठा पोखरी 135000.00 90000.00 45000.00 

8 ष्शव नारार्र् मण्डल परुानो पोखरी 271501.00 90500.00 181001.00 

9 देव लाल मल्लाह परुनी पोखरी 195995.00 130664.00 65331.00 

  जम्मा 3,498,797.00 1,472,605.00 2,026,192.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 िर उठ्न बाँकी रहेको रकमको आर्गि लगि समेि िर्ार गरेको छैन । जसबाि उठ्नपुने 
राजस्वको समर्ष्टगि लगि िर्ार गरी वास्िर्वक प्राप्तीको अतभलेख िर्ार गनुिपने र सोही 
अनसुार आर्को लेखाङ्कन गरी उष्ल्लष्खि रकम सम्झौिाअनसुारको व्र्ाज िथा हजिना समेि 
र्र्कन गरी असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

20,26,192.00 

14.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र 
५९ मा एकीकृि सम्पष्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल 
र्वरौिी शलु्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ। िी आर् शीषिकमा ष्शषिगि रुपमा अनमुान नगरी 
एकमषु्ठ आन्िररक राजश्व भतन रु.1600000.00 अनमुान गरेकोमा रु.8516233.58 
असूली गरेको छ। ष्शषिगि वाईज अनमुान िथा असलुी उल्लेख गरी राजश्व असलुी प्रकृर्ा अझै 
पारदशी बनाईन ुपदिछ।आर् अनमुान र असलुी ष्स्थति तनम्नानसुार रहेको देष्खन्छ। 
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 आर् शीषिक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सम्पष्त्त कर र 
घरजग्गा कर 

16000000.00 8516233.58 53.22 घरजग्गा वहाल कर 
व्र्वसार् कर 
वहाल र्वरौिी शलु्क  

 

 पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वष्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको 
अवस्थामा मार कर एवं शलु्क बझुी पररपािी रहेकोले उष्ल्लष्खि असलुी र्थाथि मान्न सक्ने 
अवस्था देष्खएन। िसथि आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको 
दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदिछ। 

 

 • आर्कर एवं मू.अ.कर  
15.  नन्फाइलर – मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राप्त मूल्र् अतभवृर्र्द् 

करको र्ववरर् भकु्तानी पाएको अको मर्हनाको २५ गिेतभर सम्बष्न्धि आन्िररक राजस्व 
कार्ािलर्मा कर र्ववरर् सर्हि दाष्खला गनुिपने व्र्वस्था छ । िर पातलकाबाि देहार्का 
फमिलाई मू.अ.कर रु. 552,073.00 समेि रु.47,98,787.00 भकु्तानी ददएकोमा लेखापरीक्षर् 
अवतधसम्म पतन िी फमिहरु कर र्ववरर् नबझुाई नन्फाईलर रहेको पाइर्ो ।  

गो भौ नं./तमति भकु्तानी पाउनकेो नाम प्र्ान नं. भकु्तानी रकम मअुकर कर 
रकम 

कोरोना िफि : 
3-077/1/10 

 

जर् माँ कातल तडष्स्िव्रू्ििस 

 

601256396 

 

440664.00 

 

57287.00 

8-077/1/14 ष्शभम िेतडङ्ग 604775364 208500.00 27105.00 

54-077/3/31 देव एण्ड सन्स 608496427 441500.00 57395.00 

55-077/3/31 जर् माँ काली तडष्स्िव्रू्ििस 601256396 441900.00 57447.00 

57-077/3/31 जर् माँ तछन्नमस्िा  608496533 442000.00 57460.00 

68-077/3/31 ष्शभम िेतडङ्ग 604775364 441250.00 57362.00 

स्वास्थर् चाल:ु 
15-077/3/24 गार्री औषधी सप्लार्सि 

 

608945318 

 

507900.00 

 

66027.00 

न.पा. चाल:ु 
279-076/11/1 ददपक िेडिस 

 

600349167 

 

441300.00 

 

57369.00 

530-077/3/31 आईकन एक्सपोिि 601885480 440700.00 57291.00 

544-077/3/31 ददपक िेडिस 600349167 441000.00 57330.00 

 जम्मा  4,246,714.00 552,073.00 

कानूनी व्र्वस्थाअनसुार र्ववरर् नबझुाएकोले कर समार्ोजन नभएको प्रमार् पेश हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,52,073.00 
 • उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  
16.  उपभोक्ता सतमतिमाफि ि तनमािर् कार्ि: साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा 

रु.१ करोड सम्मको श्रममूलक कामहरु उपभोक्ता सतमति माफि ि गराउन सक्ने र सो गराउँदा 
आवश्र्क प्रकृर्ा परु् र्ाउनपुने उल्लेख छ। सो सम्बन्धमा देष्खएको व्र्होरा र्स प्रकार छन: 

 

17.  उपभोक्ता सतमति दिाि: संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ अुनसार कुनै पतन संस्था तबधान सर्हि 
दिाि नभएमा संस्थालाई कानूनी मान्र्िा ददन तमल्ने देष्खदैन। कार्ािलर्ले र्स वषि सम्झौिा 
गरेका कुनैपतन उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनुेगरी दिाि नभई 
स्थानीर् रुपमा आर्ोजनालाई बजेि परेको आधारमा अस्थाई सतमति गठन हनुे र काम सम्पन्न 
पश्चाि सतमति र्वघिन हनुे हुँदा तनमािर् सम्पन्न र्ोजनाहरु अलपर भएमा ष्जम्मेवार बनाउन 
कदठनाइ हनुे भएकोले स्थार्ी सर्न्रमाफि ि काम गने गरी उपभोक्ता सतमतिको कार्िमा सधुार 
हनुपुदिछ । 
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18.  उपभोक्तासँग सम्झौिा:– साबिजतनक खररद तनर्माबली,२०६४ को तनर्म ९७ उपतनर्म (२) 
बमोष्जमको प्रस्िाव वा तनवेदन प्राप्त भएपतछ सम्बष्न्धि साविजतनक तनकार् र त्र्स्िो उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले आवश्र्किानसुार छलफल, वािाि वा तनमािर् स्थलको भ्रमर् गरी 
त्र्स्िो काम वा सेवाका सम्बन्धमा खररद सम्झौिा गनुि पनेछ। त्र्स्िो सम्झौिामा देहार्को 
कुराहरू उल्लेख गनुि पनेछ। तनमािर् कार्ि वा सेवाको प्रकृति, पररमार्, लागि अनमुान, उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले व्र्होने वा व्र्होनुि पने रकम, कार्ि वा सेवा सम्पन्न गनुि पने 
अवतध हनुपुने उल्लेख छ। पालीकाले उपभोक्ता सतमतिसँगको र्ोजनाको तबल भरपाई राष्ख खचि 
लेखदा सम्झौिा तमति, र्ोगदान, सम्पन्न गनुिपने तमति, पालीकाको बजेि िथा उपभोत्ता सतमतिको 
जनश्रमदान को बारेमा उल्लेख नगरी केबल तबलभरपाईहरु संलग्न गरर खचि लेखेको छ। 
जसबाि उल्लेष्खि कुराहरु प्रति र्र्कन हनु सक्ने अवस्था भएन। 

 

19.  सामाष्जक÷साबिजतनक परीक्षर् िथा सनुवुाई:– स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा 
७८ मा स्थातनर् िहले आफ्नो कार्ािलर्बाि सम्पादन हनुे कार्ि तमिव्र्र्ी एबं दक्षिापबुिक 
सँचालन गनि अनगुमन एबं साविजतनक एबं सामाष्जक परीक्षर् िथा सनुवुाई जस्िा कार्िक्रम 
सँचालन गनुिपने उल्लेख छ। पालीकाले संचातलि र्ोजनाहरुको अनगुमन गने कार्ि गरेिा पतन 
केही र्ोजनाको मार साविजतनक एबं सामाष्जक परीक्षर् कार्ि संचालन गरेको देष्खर्ो। सबै 
र्ोजनाको अनगुमन, सामाष्जक िथा साविजतनक परीक्षर् र साविजतनक सनुवुाई को व्र्बस्था गरर 
तबष्त्तर् पारदष्शििा र जबाफ देर्हिाको पालना गनुिपदिछ । 

 

20.  आर्ोजना हस्िान्िरर्: साबिजतनक खररद तनर्माबली,२०६४ को तनर्म ९७ (१२) बमोष्जम 
तनमािर् कार्ि सम्पन्न भएपतछ साविजतनक तनकार्ले सोको रेखदेख, ममिि सम्भार गने ष्जम्मेवारी 
समेि िोकी आर्ोजनाको स्वातमत्व उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्लाई नै हस्िान्िरर् 
गनुि पने व्र्वस्था छ। र्ो बषि उपभोक्ता सतमतिबाि सम्पन्न गरेको कुनै पतन आर्ोजना 
तनर्माबलीको व्र्बस्था बमोष्जम हस्िान्िरर् गरेको देष्खएन।जसबाि सम्पन्न आर्ोजना ममिि, 

रेखदेख िथा उष्चि संरक्षर् हनु नसर्क लगानी खेर जान सक्ने देष्खन्छ। अिाः सम्पन्न 
आर्ोजनहरु सम्बष्न्धि उपभोक्ता सतमति माफि ि नै कार्ािन्वर्न, संचालन, ममिि र स्वातमत्व ग्रहर् 
गने व्र्वस्था सम्झौिामै उल्लेख गने व्र्वस्था गरी उपभोक्ता सतमति माफि ि काम गराउन ु
पदिछ। 

 

21.  कामको गरु्स्िर एवं स्थलगि तनरीक्षर्ाः– नगरपातलकाले र्सवषि अतधकांस तनमािर् कार्ि 
उपभोक्ता सतमतिबाि गराएको छ। र्सरी गररएका तनमािर् कार्िको अनगुमन स्थातनर् सरकार 
संचालन ऐन,२०७४ को दफा ७८(३) अनसुार नगरपातलकाको प्रमखु, उपप्रमखु र ष्जल्ला 
समन्वर् सतमतिका प्रमखुले वा उक्त पदातधकारीहरुले िोकेको अतधकारीले गने व्र्बस्था छ। 
सो अनसुार नगरपातलकाले के कति र्ोजनाहरु अनगुमन गर्ो सोको र्वस्ििृ र्ववरर् िर्ार 
गरेको देष्खएन। र्स नगरपातलकाबाि उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािर् सम्पन्न भएका बािो, 
कल्भि, भवन, नाली जस्िा तनमािर् कार्िको भकु्तानी गदाि उपप्रमखु एवं वडा अध्र्क्षको 
अध्र्क्षिामा अनगुमन सतमति गठन गरी अनगुमन गने र अनगुमनको तसफाररस पश्चाि भकु्तानी 
ददने गरेको छ।अनगुमन प्रतिबेदनमा तनमािर् कार्िको तबस्ििृ तबबरर्मा उल्लेख नहुँदा अनगुमन 
वास्ितबक भन्दा प्रकृर्ामषु्ख मार भएको छैन भन्न सर्कएन।अिाः कामको गरु्स्िर कार्म 
नभएमा सोको ष्जम्मेवारी सम्बष्न्धि प्रार्वतधक एवं अनगुमन किािलाई बनाइ तनमािर् कार्िको 
गरु्स्िर कार्म हनुपुदिछ ।            

 

22.  जर्िलसंरचना तनमािर् – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिहरुलाई मेष्शन, औजार उपकरर्हरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको ष्जम्मेवारी 
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ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ। पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्िक्चर सर्हिका भवन, पलु, कल्भिि, 
ओभरहेड िंकी, तनमािर्, ग्रामीर् र्वद्यिुीकरर् लगार्िका जर्िल प्रार्वतधक पक्ष समावेश हनु े
पूवािधार संरचना तनमािर् कार्ि समेि उपभोक्ता सतमतिहरु माफि ि ्गराउने गरेको देष्खर्ो। र्स्िा 
कार्ि व्र्ावसार्र्क र अनभुवी तनमािर् व्र्वसार्ी फमिबाि बोलपर प्रतिस्पधाि मापिmि ् गराउन 
उपर्कु्त हनुे देष्खन्छ। र्सका केही उदाहरर्हरु र्सप्रकार रहेका छन ्: 

गो भौ नं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको र्ववरर् भकु्तानी रकम 

14-077/3/8 पोिािहा खोला पलु तनमािर् उ.स. पलु तनमािर् 3599703.00 

222-077/3/31 र्वजलुी िार पोल जडान उ.स. ग्रामीर् र्वद्यतुिकरर् 1196988.00 

  जम्मा 4,796,691.00 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 
23.  डीपीआर खचि – बजेि व्र्वस्था भई कार्ािन्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर 

लगार्िको अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुि पदिछ। र्स स्थानीर् िहले र्ो बषि स्वीकृि 
बार्षिक कार्िक्रम अनसुार देहार्बमोष्जमको कार्ि परामशिदािाबाि गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरको 
छ। 

 

 

 
कार्ि र्ववरर् परामशिदािा स्वीकृि रकम खचि रकम 

२५ शैय्र्ाको अस्पिाल ड्रईङ्ग ईम्प्र्ाक्ि ईष्न्जतनर्ररङ कन्सल्िेन्सी प्रा.तल. 1999874.00 1994450.00 

न.पा. प्रशासतनर् भवनको 
तड.र्प.आर 

मनु एण्ड अन्जली ईष्न्जतनर्ररङ 
कन्सल्िेन्सी 1791050.00 1791050.00 

बाडतमन्िन हल र आ.र्व.को 
आर्कि िेक तडजाईन 

ष्शभांश ईष्न्जतनर्ररङ कन्सल्िेन्सी प्रा.तल. 
493810.00 493810.00 

 जम्मा 4,284,734.0

0 

4,279,310.00 

 

 डी.पी.आर.िर्ार गदाि गाऊँपातलकाको प्रार्वतधक जनशष्क्त प्रर्ोग नगनािको कारर् स्पष्ट गदै 
आगामी ददनमा आगामी ददनमा गाऊँपातलकाको प्रार्वतधक जनशष्क्तबाि र्स्िो कार्ि गराउन ु
पदिछ।  

 

24.  ष्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिि - स्थानीर् िह अन्िगिि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा दरबन्दी 
अनसुार ष्शक्षकको पदपूतिि भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदिछ । र्स स्थानीर् िह 
अन्िगिि र्वतभन्न िहका 30 सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुको ष्शक्षक दरवन्दी र पदपूतििको अवस्था 
एवं र्वद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको देष्खन्छ । 

 

 तस.नं. र्वद्यालर्को नाम ष्शक्षक दरबन्दी पदपूतिि पदपूतिि 
मध्रे् 
करार 

र्वद्याथी संखर्ा 

१ ३० विा 143 136 41   

 

 दरबन्दी बमोष्जम ष्शक्षक पदपूतिि गनुिपदिछ ।  
25.  औषधी खररद – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा 

तबस लाख रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा 
सूचना प्रकाशन गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सर्कने व्र्वस्था छ। िर 
पातलकाले सूचना प्रकाशन गरी रु.39,89,256.00 का औषतध खररद गरेको छ। र्स 
सम्बन्धी देष्खएको व्र्होराहरु तनम्नानसुार छनाः 

 

25.1.  खररद गरेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्पनीबाि उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् रार्िर् 
परपतरकामा प्रकाशन समेि भएको नदेष्खएको, 
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25.2.  आपूतिि हनुे औषतध डव्ल.ुएच.ओ. सर्िफइड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद 
समाप्त तमति उल्लेख गरी सम्बष्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाि मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त 
औषतध तबक्रीको लातग होइन खलुाएको प्रमार् समावेश नभएको, 

 

25.3.  आपूतिि भएका औषधी एंवम सष्जिकल समान स्िोर दाष्खला हनुअुष्घ स्पेशीर्फकेशन अनसुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गनि सर्कएन । 

 

 िसथि औषतधको खररद, आपूिी, दाष्खला िथा खचिको र्ववरर् अद्यावतधक हनुे गरी 
अतभलेख राख्न,े िोकीएको गरु्स्िर अनसुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी 
हस्िान्िरर् िथा खररद गररएको औषतधको र्ववरर् खुल्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथिक 
वषिको अन्त्र्मा बांकी रहेको औषतधहरु ष्जम्मेवारी ष्जन्सी अतभलेख व्र्वष्स्थि गनेिफि  ध्र्ान 
ददनपुदिछ । 

 

26.  सवारीसाधन खररद –अथि मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेि िजुिमा कार्ािन्वर्न आतथिक 
व्र्वस्थापन िथा सम्पिी हस्िान्िरर् सम्बन्धी तनदेष्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ 
अनसुार नेपाल सरकारबाि उपलब्ध गराइएको बजेि िथा स्रोि साधनबाि कार्ािलर्को तनर्तमि 
प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद गनि नपाईने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त 
र्ववरर् अनसुार पातलकाले 2 थान दईु पांग्र े सवारर साधन खररदमा रु.469299.00 खचि 
गरेका छन।् 

 

 सामाष्जक सरुक्षािफि   
27.  सामाष्जक सरुक्षािफि – सामाष्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ ले 

लाभग्राहीको नाम दिाि र नवीकरर्, लगि कट्टा िोर्कएको तमति तभरै पररचर्पर 
अतनवार्ि रुपमा नवीकरर् गरी सामाष्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुिपने, प्रत्र्ेक बषि लगि 
अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संखर्ा र्र्कन गनुिपने, भत्ता र्विरर् गदाि बैंक माफि ि भत्ता 
र्विरर् गनुिपने, सामाष्जक सरुक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गनि तनर्तमि 
रुपमा अनगुमन गनुिपने, केष्न्द्रकृि सूचना प्रर्ालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावतद्यक गने 
ष्जम्मेवारी सामाष्जक सरुक्षाको अष्खिर्ारी पाउने सम्वष्न्धि स्थानीर् तनकार्को हनु े
व्र्वस्था  गरेको छ। र्स पातलकाले  आ व २०७६।७७ मा केष्न्द्रकृि सूचना 
प्रर्ालीमा (MIS) अधावतद्यक गरेको छैन र बैक माफि ि भत्ता र्विरर् नगरी हािले न ै
र्विरर् गरेको साथै एकाघरका परीवार सदस्र्ले हस्िे सर्हछाप गरी रकम वझेुको 
पाइर्ो । 

 

27.1.  वाकी रकम र्फिाि दाष्खला गनुि पने आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०६४को तनर्म ३३ 
अनसुार आतथिक वषि तभर खचि नभई वार्क रहेको रकम साल िमाम हनु ुभन्दा कष्म्िमा ७ 
ददन अगाडी सम्वष्न्ध कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्मा र्फिाि गनुिपने व्र्वस्था भएकोमा 
नगर पातलकाले सामाष्जक सरुक्षा िफि को वार्क रकम को ले तन का खािामा दाष्खला गनुि 
पनेमा केर्ह वडा कार्ािलर्को िफि वाि नगर पातलकाको खािामा दष्खला गरेको पाईएकोले 
उक्त्त रकम को ले तन का खािामा दाष्खला गनुि पने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,63,800.00 

 र्वपद् व्र्वस्थापन  
28.  सतमति गठन- र्वपद् जोष्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा 

प्रत्रे्क स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना सदस्र् रहेको 
स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुिपने व्र्वस्था छ। पातलकाले ऐनमा 
िोर्कएबमोष्जमको सतमति गठन भएिापतन 4 विा बैठक बस्ने बाहेक अन्र् कार्ि गरेको 
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पाइएन। ऐनमा िोर्कएको काम, कििव्र् र अतधकारमा सर्क्रर् बनाउनपुदिछ। 
29.  कार्ि र्ोजना - र्वपद् जोष्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा 

र्वपद् जोष्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् 
र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिको काम, कििव्र् र अतधकारमा पररषद्/कार्िकारी/प्रदेश र्वपद् 
व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमतिबाि स्वीकृि एकीकृि क्षेरगि नीति िथा कार्िक्रम अनरुुप हनुे 
गरी स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गने, बजेि र्वतनर्ोजन गनि 
लगाउने, सबै पक्षको समन्वर् र संलग्न गराउने, र्वपद् पूवि िर्ारी िथा प्रतिकार्ि सतमति गठन 
गने, प्रभार्वि क्षेरमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोष्जम कार्ि गरे/नगरेको अनगुमन 
गने, र्वपद् सूचना प्रर्ाली र्वकास र सञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, र्वपद् घरपररवारको 
पर्हचान गने, कमिचारी क्षमिा अतभवृर्र्द्को व्र्वस्था र कार्िक्रम सर्हिको कार्िर्ोजना िर्ारी 
गरी लागू गने/गराउन सम्बन्धी व्र्वस्था छ। पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका 
कार्िहरू  गरेको पाइएन। ऐन िथा तनर्मावलीको पालना गनुि/गराउन ुपदिछ ।  

 

30.  र्वपद् व्र्वस्थापन कोष – र्वपद् जोष्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 
२३(१४) मा र्वपद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा र्वपद् व्र्वस्थापन कोष रहने र 
कोषमा रहने रकम िथा कोषको सञ् चालन सम्बन्धी व्र्वस्था सम्बष्न्धि स्थानीर् िहले बनाएको 
तनर्ममा िोर्कएबमोष्जम हनुे व्र्वस्था छ । पातलकाले र्वपद व्र्वस्थापन कोष खडा नगरी सो 
को लातग साल बसाली रुपमा बजेि र्वतनर्ोजन गरी खचि गरेको देष्खर्ो।आतथिक वषि 
०७६/७७ मा रु.4238160.00 बजेि व्र्वस्था गरी रु.1447628.00 खचि गरेको छ। 
ऐन िथा तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदिछ। 

 

31.  वार्षिक प्रतिवेदन – र्वपद् जोष्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा 
स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथिक वषिमा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको 
वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी ष्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन 
कार्िकारी सतमति समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षिक 
प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बष्न्धि सतमतिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना 
हनुपुदिछ । 

 

32.  सरकारी िथ साविजतनक जग्गा संरक्षर्, उपर्ोग िथा हक हस्िान्िरर् - स्थानीर् सरकार 
सञ् चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको 
सरकारी सामदुार्र्क िथा साविजतनक सम्पष्त्तको रेखदेख, ममिि सम्भार र संरक्षर् गनुिपने 
व्र्वस्था छ ।र्स सम्वन्धमा तनम्नानसुार देष्खएको छ: 

 

32.1.  पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको साविजतनक सम्पष्त्तको ममिि सम्भार एवं संरक्षर् गरेको/अतभलेख 
राखेको पाइएन । पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सम्पष्त्तको रेखदेख ममिि सम्भार एवं संरक्षर् 
गनुि/गराउन/ुअतभलेख राख न ुपदिछ । 

 

 • स्थानीर् पूवािधार:  
33.  कन्िीन्जेन्सी खचि: दखुनी देवी धमिशाला ष्जर्ोद्वार सतमतिको अष्न्िम रतनङ बील अनसुार 

रु.4445215.00 भकु्तानी खचि लेख्नपुनेमा कन्िीजेन्सीबाि देहार्अनसुार खररद गरेको भतन 
रु.4771447.00 बजेि खचि लेखी रु.326232.00 बढी खचि लेखेको मध्रे् 
रु.4822.00 करकट्टी गरी रु.321410.00 खुद खचि लेखेको देष्खर्ो।कन्िीन्जेन्सी 
खचिलाई पषु्टी गने बीलभरपाई पेश नभएकोले असलु हनुपुने रु. 

खचि जनाएको आपूििकको नाम खचि लेखेको रकम 

आर्षु िेडिस एण्ड सप्लार्सि 133570.00 

 

 

 

 

 

 

3,21,410.00 
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जर् माँ काली िेडिस एण्ड सप्लार्सि 187840.00 

जम्मा 321,410.00  
34.  अतग्रम आर्कर: आर्कर ऐन,२०५८ को दफा ८१(३)क मा उपभोक्ता सतमतिलाई ५० लाख 

भन्दा बढी भकु्तानी गदाि १.5 प्रतिशि अतग्रम कर कट्टा गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा देहार्का 
उपभोक्ता सतमिलाई भकु्तानी ददँदा अतग्रम करबापि रु.101,817.00 कट्टा गरेको नपाईएकोले 
असलु गरी दाष्खला हनुपुने रु. 
भौ.नं. र तमति काम उ.स.को नाम भकु्तानी रकम कर 
१-076/12/6 दखुनी देवी धमिशाला तनमािर् उ.स.वाडि नं.7 3320493.00 49807.00 

2-076/3/8 दखुनी देवी धमिशाला तनमािर् उ.स.वाडि नं.7 3467376.00 52010.00 

  जम्मा 6,787,869.00 101,817.00  

 

 

 

 

 

1,01,817.00 

35.  तबल भरपाई वेगर खचि: आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ३६(३) मा भकु्तानी 
ददँदा तबल भरपाई सर्हिको लेखा राख नपुने व्र्वस्था छ। िपष्शल बमोष्जम तबल भरपाई वेगर 
खचि लेखेकोले सम्बष्न्धि बाि असलु हनुपुने रु. 

भौ.नं. र तमति भकु्तानी पाउन े र्ववरर् रकम 

न.पा.पूषँ्जगि 

45-076/11/16 
श्रीलाल को घरदेखी र्कसनरु्ादवको घरसम्म 
आर.तस.तस. 

ल्र्ाब िेस्ि 1500.00 

57-076/12/6 र्वद्यानन्द रामको घरदेष्ख साइफन सम्म सडक ढलान ल्र्ाब िेस्ि 10000.00 

126-077/2/11 रामघरदेखी  देव रघनुाथ घरसम्म र्प.र्प.तस.ढलान उ.स. ल्र्ाब िेस्ि 10000.00 

  जम्मा 21,500.00  

 

 

 

21,500.00 

36.  से्रस्िा पेश नभएको: लेखापरीक्षर्को लातग सम्पूर्ि कारोबारको लेखा पेश हनुपुदिछ। िर 
नगरपातलकाले देहार्का गोश्वारा भौचर िथा तमतिबाि कारोबार गरेको गोश्वारा भौचर िथा से्रस्िा 
पेश नभएकोले लेखापररक्षर् नभएको रु. 

भौ.नं. र तमति कारोबारको व्र्होरा रकम 

न.पा.चाल ु

4-076/6/9 कट्टी रकम दाष्खला 417468.38 

6-076/6/9 कट्टी रकम दाष्खला 127018.81 

22-076/6/17 ज्र्ाला रकम भकु्तानी 56400.00 

89-076/7/26 ज्र्ाला रकम भकु्तानी 150000.00 

345-076/12/06 कार्ािलर् संचालनबापि खचि 199658.00 

383-076/12/09 िलब भत्ता भकु्तानी 41989.00 

391-077/2/11 ज्र्ाला रकम भकु्तानी 25245.00 

433-077/2/27 पदातधकारी सरु्वधा रकम भकु्तानी 31340.00 

435-077/2/27 पदातधकारी सरु्वधा रकम भकु्तानी 31340.00 

467-077/3/21 आतथिक सहर्ोग बापिको रकम भकु्तानी 95000.00 

537-077/3/31 पेश्की फर्छ्यौि 70000.00 

संघीर् सशिि चाल ु

138-077/3/31 
 

कर कट्टी रकम 
115886.81 

141-077/3/31 भरपाई अनसुार रकम भकु्तानी 18627.00 

142-077/3/31 नाईि भत्ता र्विरर् 72900.00 

162-077/3/31 पेश्की फर्छ्यौि 50000.00 

167-077/3/31 छुि ग्रडे भकु्तानी 13880.00 

169-077/3/31 मसलन्द खचि  18250.00 

 

 

 

1,997,169.00 
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स्वास्थर् चाल ुिफि : 
8-077/3/27 

 

 

करकट्टी दाष्खला 

 

6666.00 

16-077/3/27 “       “ 46950.00 

17-077/3/27 “       “ 33950.00 

21-077/3/31 करकट्टी दाष्खला 6629.00 

कृर्ष िफि : 
28-077/3/27 

 

करकट्टी दाष्खला 
 

21059.00 

29-077/3/31 पेश्की फर्छ्यौि 169860.00 

31-077/3/31 करकट्टी दाष्खला 814.00 

34-077/3/31 करकट्टी दाष्खला 4488.00 

स्थानीर् पूवािधार 
11-077/3/023 

 

करकट्टी दाष्खला भौचर पेश हनुपुने 
 

49633.00 

12-077/3/23 “        “            “ 25867.00 

13-077/3/23 “        “            “ 96250.00 

 जम्मा 1,997,169.00  
 • न.पा.पूषँ्जगि:  
37.  सोझै खररद: साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोष्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनुे गरी 

खररद गनुिपने व्र्वस्था छ। त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ मा 
रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोझै गनि सर्कन,े रु.५ लाखभन्दा मातथ रु.२० लाखसम्म 
तसलबन्दी दरभाउपरबाि र सोभन्दा मातथ बोलपरको माध्र्मबाि खररद गने व्र्वस्था छ। 
त्र्स्िै सोझै खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वषिमा सीमाभन्दा बढीको खररद गनि नहनु ेएवं एउिा 
आपूतििकिािसंग एक पिकभन्दा बढी सोझै खररद गनि नहनु ेउल्लेख छ। पातलकाहरुले र्ो वषि 
पूजँीगि िथा चाल ु र्कतसमका वस्ि ु वा सेवा खररद गदाि प्रतिस्पधाित्मक र्वतध नअपनाइ 
तनम्नानसुार सोझै खररद गरेको अतनर्तमि देष्खएको रु. 

भौ.नं. र तमति सप्लार्सिको नाम र्ववरर् रकम 

न.पा.प ुषँ्जगि 
107-076/10/11 

माँ तछन् नमस्िा एजेन्सी एण्ड सप्लार्सि फतनिचर 498757.00 

109-076/10/19 ष्शभम िेतडङ एण्ड र्वजनेस हाउस फतनिचर 498045.24 

113-076/11/11 माँ दगुाि सप्लार्िस एण्ड िेडिस मेतसनरी औजार 494036.00 

115-076/11/11 एन र्व.ष्ज.सप्लार्सि मेतसनरी औजार 272895.00 

न.पा.चाल ु
77-076/7/21 

 

र्प.तस.ष्क्लतनक 

 

 

ईन्भिर, व्र्ािी 
 

498556.00 

393-077/2/11 एम.एण्ड एम अिो पाििस र्प्रन्िर मेतसनरी 492680.00 

395-077/2/13 लक्की िेडिस मसलन्द 453977.00 

515-077/3/31 जर् माँ काली िेडिस मसलन्द 499053.00 

528-077/3/31 आर्षु िेडिस मसलन्द 498928.00 

534-077/3/31 ए आर िेडिस र्वद्यिुीर् सामाग्री 403443.00 

544-077/3/31 ददपक िेडिस ब्र्ाग िथा िचि  498330.00 

पोतलिेक्नीकल पजुीगि 

2/2076/9/28 वैभव तनमािर् सेवा स्कुल मैदान पनेु 478991.00 

6/2076/6/16 ज्वालामषु्ख कन्सिकसन कंकातलतन मा र्व 
मरमि 

498998.00 

  जम्मा 6,086,689.24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,86,689.24 

38.  ट्याक्िर खररद: तसलबन्दी दरभाउपरको माध्र्मबाि केशरी चन्द्र भवरलाल बाि ट्याक्िर १  
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थान रु.1494605.00 र जर्हनमुान िेड तलंकबाि िेम्पो १ थान रु.895525.00 समेि 
रु.2390130.00 खररद गरको छ। अथि मन्रालर्को २०७६।१२।२० को परानसुार 
मन्रालर्को ०७७।१२।१९ को तनर्िर्ले सवारी साधान खररदको बजेि रोक्का गरेको 
अवस्थामा खररद गरेको एवं अथि मन्रालर्को सहमति समेि नतलएकोले अतनर्तमि रु. 

 

 

 

 

 

23,90,130.00 

 • प्रदेश हस्िान्िररि कार्िक्रम:  
39.  महेन्द्र राजमागि देखी भारदह अस्पिाल सम्मको बािो ढलान कार्ि: बािो तनमािर् गनि लागि 

अनमुान रु.54,17,115.82 िर्ार गरी सो मध्रे् रु.567115.82 उपभोक्ता सतमतिले 
व्र्होने गरी उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गरेको छ। उक्त कार्िको नापी र्किाब, उपभोक्ता 
तबल िथा कार्िसम्पन् न प्रतिवेदन अनसुार रु.53,88,844.00 मा कार्िसम्पन् न भै सो बाि 
रु.5,39,962.00 श्रमदान कट्टा गरी रु.48,48,882.00 उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी 
भएकोमा तनम्न व्र्होरा देष्खर्ो। 

 

39.1.  श्रमदान: महेन्द्र राजमागि देखी भारदह अस्पिाल सम्मको बािो तनमािर् उ.स.सँग भएको 
सम्झौिा िथा लागि अनमुान अनसुार उपभोक्ता सतमतिले कुल कार्िको १०.47 प्रतिशि 
श्रमदान गनुिपने उल्लेख छ। बािो तनमािर् कार्िको कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार 
रु.53,88,844.00 मा कार्ि सम्पन् न भएको छ। सम्झौिा िथा लागि अनमुान अनसुार 
उपभोक्ताको श्रमदान रु.5,64,212.00 हनुपुनेमा रु.5,39,962.00 मार भएको 
देष्खएकोले घर्ि श्रमदान उपभोक्ता सतमतिबाि असलु हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

24,250.00 

39.2.  बािोको लागि अनमुान िर्ार गदाि आर.तस.तस. ढलान गने उल्लेख छ। सोको कार्ि सम्पन् न 
प्रतिवेदन र नापी र्किाबमा आर.तस.तस. बािो उल्लेख गरेकोमा उपभोक्ता सम्बन्धी तबलमा 
र्प.तस.सी. उल्लेख गरेको छ। त्र्स्िै तनमािर् कार्िको होतडिङ बोडि िथा भकु्तानी गने र्िप्पर्ी 
समेिमा र्प.तस.तस.बािो उल्लेख भएकोमा बािो बास्िर्वकरुपमा र्प.तस.तस. ढलान वा आर.तस.तस. 
ढलान कुन भएको तथर्ो एर्कन गनि सक् ने अवस्था छैन। 

 

39.3.  भेररर्सन: साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म 118 अनसुार खररद सम्झौिा 
गदािको बखि पूवािनमुान गनि नसर्कएको पररष्स्थति सो सम्झौिाको कार्ािन्वर्नको क्रममा 
तसजिना भएमा भेररर्सन जारी गनुिपने व्र्वस्था छ। िर महेन्द्र राजमागि देखी भारदह 
अस्पिालसम्मको बािो तनमािर् को लातग लागि अनमुान िर्ार गदाि िपष्शल बमोष्जमका 
आईिमहरु उल्लेख गरेको छैन। िर सोको कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन कार्ि थप गरेको भतन सो 
कार्िको रकम समेि उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी भएकोमा सोको भेररर्सन स्वीकृति पेश 
हनुपुने रु. 

कामको र्ववरर् पररमार् दर रकम 

Flat brick soling 15.30sqm  1172.43 17938.18 

Plain cement concrete work 1:2:4 3.06cum 14343.94 43892.46 

Brick mesonary work 5.36cum 16634.21 89076.19 

RCC Slab construction 

Plain Cement concrete of grade M20 For 

RCC 

3.06 cum 16634.21 51186.67 

Supply fabricate, plce and Fixing wooden 

Formwork 
5.10 sqm 16727.67 6660.86 

Supply, cut, fabricate, place and tie 242.16 kgs 1306.05 51536.50 

  जम्मा 260,290.86  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,60,290.86 

39.4.  बढी भकु्तानी: महेन्द्र राजमागि देष्ख भारदह अस्पिाल सम्मको बािो तनमािर् कार्िको लागि 
अनमुान अनसुार १७५ तमिर लम्बाई हनुे र लागि रु.54,17,115.82 हनुे उल्लेख छ। 
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सोको आधारमा प्रति तमिर लागि रु.30,955.00 देष्खन्छ। िर नापी र्किाब अनसुार १७३ 
तमिर मार तनमािर् गरेको देष्खएकोले सोको आधारमा उपभोक्ता सतमतिले २ तमिर घर्ि कार्ि 
गरेको रु.61,910.00 कट्टा गरी रु.53,५५,२०५.92 को खदु कार्ि गरेको देष्खन्छ। िर 
रु.53,88,844.00 को कार्ि गरको उल्लेख गरी भकु्तानी गरेकोले बढी भकु्तानी असलु 
हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

33,638.08 

 • प्रदेश हस्िान्िररि पूषँ्जगि  
40.  पोिािहा बजार कालोपरे: कालोपरे कार्िको लातग बोलपरको माध्र्मबाि कम कबोल गने 

सनराईज कन्स्िक्सनसँग म.ुअ.कर समेि रु.58,13,477.81 को सम्झौिा भएको छ। प्रथम 
रतनङ र्वल बापि रु.१५,15,260.40 भकु्तानी भएकोमा देष्खएका व्र्होरा तनम्न छन: 

 

40.1.  प्रोतभजनल सम: आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ३६(८) मा कुनै रकम 
भकु्तानी गदाि ररि पगु नपगेुको जाँच गनुिपने व्र्वस्था छ। सनराईज कन्सक्िसनलाई सडक 
कालोपरे कार्ि बापि प्रथम रतनङ तबल भकु्तानी गदाि देहार् अनसुारको प्रोतभजनल सम 
आईिममा तबल भरपाई बेगर भकु्तानी ददएकोले असूल हनुपुने रु. 

र्ववरर् रकम 

तनमािर् कार्िको बीमा 100000.00 

सामानकव ल्र्ाब िेस्ि 25000.00 

होतडिङ बोडि 15000.00 

जम्मा 140,000.00  

 

 

 

 

 

1,40,000.00 

40.2.  प्रोतभजनल सममा म.ुअ.कर: प्रोतभजनल समका आईिमहरुमा मूल्र् अतभवृर्र्द् कर भकु्तानी गनि 
नतमल्ने व्र्वस्था छ। िर तनमािर् व्र्वसार्ी सनराईज कन्सिक्सनलाई प्रोतभजनल सम बापि 
रु.140000.00 भकु्तानी गदाि १३ प्रतिशि ले म.ुअ.कर रु.18,200.00 भकु्तानी ददएको  
पाईएकोले असलु गरी प्रदेश संष्चि कोषमा दाष्खला हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

18,200.00 

 • ससिि (ष्शक्षा) चाल ु  
41.  सोधभनाि नतलएको: फु.अ.स.आधारभिू र्वद्यालर् राजगढ, कमलपरु दरबन्दी भै हनमुानगर 

कंकातलनी नगरपातलकाको आधारभिू र्वद्यालर्, भलवुामा काजमा खर्िएका तन.मा.ितृिर् ष्शक्षक 
अशोक कुमार र्ादवलाई आ.र्व. भलवुाखाना बाि बार्षिक िलब रु.536030.00 भकु्तानी 
गरेको छ। पदातधकार भएकै र्वद्यालर्बाि िलब भत्ता भकु्तानी ददनपुनेमा र्स न.पा. को आ.र्व. 
भलवुाखान बाि भकु्तानी गरेकोले उक्त रकम सोधभनाि प्राप्त गरी संघीर् संष्चिकोषमा दाष्खला 
हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,36,030.00 

42.  र्वद्यालर् भौतिक पूवािधार: नगरपातलकाले नगर क्षेरका देहार्का र्वद्यालर्लाई भवन तनमािर् 
बापिको रकम आतथिक वषिको अन्िमा तनकासा छोडेको छ। तनकासा भएको  रकमबाि 
र्वद्यालर्ले ले.प.अवतध (077/11/4) सम्म पतन तनमािर्कार्ि  शरुु गरेको प्रगति र्ववरर् पेश 
गरेको छैन। तनकासाको प्रर्ोजन अनरुुप तनमािर्कार्ि सम्पन् न गरी प्रार्वतधक जाँचपास, र्वल 
भरपाई, नापी र्किाब, कार्िसम्पन् न प्रतिवेदन समेि पेश हनुपुने रु. 

र्वद्यालर्को नाम प्रर्ोजन रकम 

मा.र्व. मधवापरु २ विा शौचालर् तनमािर् 1400000.00 

रा.आ.भ.ूर्व.रम्परुामल्हतनर्ा २ कोठे भवन 1600000.00 

म.मा.र्व.हनमुानगर २ कोठे भवन 1600000.00 

कोशी आ.र्व. कोशी ब्र्ारेज २ कोठे भवन 1600000.00 

दतलि रा.प्रा.र्व.इनवाि २ कोठे भवन 1600000.00 

 

 

 

 

 

 

 

78,00,000.00 
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 जम्मा 7,800,000.00  
43.  छारावषृ्त्त: नगरपातलकाले आतथिक वषिको अन्ि तिर 077/3/23 मा नगरक्षेरका 30 विा 

र्वद्यालर्लाई छारछारवृष्त्त र दतलि छारवृष्त्त समेि रु.1409700.00 आतथिक वषिको 
अन्िमा तनकासा छाडेको छ। बन्दाबन्दी को अवस्था भएको कारर् तनकासा भएको रकम 
सम्बष्न्धि र्वद्याथीले प्राप्त गरेको छैन। तनकासा रकम तनकासाको प्रर्ोजन अनरुुप र्वद्याथीलाई 
र्विरर् गरेको भरपाई िथा अनगुमन प्रतिवेदन पेश हनुपुदिछ। 

 

44.  स्र्ानीिरी प्र्ाड: नगरपातलकाले खररद गरेका स्र्ानीिरी प्र्ाड कार्िक्रमको आशर् अनरुुप 
२०७७ आषाढ मसान्ि तभर र्विरर् गररसक्न ुपदिछ। पातलकाले २३००० प्र्ाकेि सेतनिरी 
प्र्ाड तसलबन्दी दरभाउपरको माध्र्मबाि खररद गरी लेखापरीक्षर् अवतध (077/10/5) 
सम्म आंष्शक मार र्वद्यालर्का प्र.अ. लाई 9624 प्र्ाकेि र्विरर् गरी ११३७६ प्र्ाकेि 
र्विरर् गनि बाँकी देष्खर्ो। मौज्दाि राखदा सोको गरु्स्िरमा ह्रास आउने िथा प्रर्ोग गने 
अवतध समेि सर्कने सम्भावना भएकोले सम्बष्न्धिलाई आवश्र्क कारबाही हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,76,808.00 
 • न.पा.चालू िफि :  
45.  पाररश्रतमक कर: आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८७ बमोष्जम करर्ोग्र् आर्को पर्हलो १ 

लाखमा १० प्रतिशि त्र्स पतछको २ लाखमा २० प्रतिशि र ७ लाख ५० हजार देष्ख २० 
लाखसम्म ३० प्रतिशिका दरले पाररश्रतमक कर लाग्ने व्र्वस्था छ। पातलकाका देहार्का 
कमिचारीहरुको बार्षिक िलब भत्ता िथा अन्र् सरु्वधा बापिको रकममा देहार्को पाररश्रतमक 
कर कट्टा गरी दाष्खला हनुपनेमा भएको नदेष्खएकोले असलु गरी दाष्खला हनुपने रकम रु. 

तस.नं. कमिचारीको नाम करर्ोग्र् आर् कर कट्टी रकम 

१ ले.अ. र्ोगानन्द शाह 118863.00 13772.00 

२ तस.अ.हे.व.नरेन्द्र कुमार तसंह 103002.00 10600.00 

३ तस.अ.हे.व.भोजदेव ठाकुर 110554.00 12110.00 

४ ज.स्वा.अ.राम कुमार र्ादव 63911.00 6391.00 

५ तन.मे.स.ुकुन्दन ठाकुर 156900.00 21380.00 

६ हे.अ.धमेन्द्र खड् गा 103002.00 10600.00 

७ ल्र्ा.िे. श्री प्रसाद शाह 154338.00 20867.00 

८ ल्र्ा.िे.शैलेन्द्र कुमार र्ादव 199818.00 29963.00 

९ रेतडर्ोग्राफर जर् श्री दास 63112.00 6311.00 

१० स्िाफ नसि अचिना शमाि 74682.00 7468.00 

  जम्मा 139,462.00  

 

 

 

 

 

 

 

139,462.00 

46.  पेश्की प्रर्वष्ठ नगरेको: आतथिक कार्ािर्वतध तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ७४ अनसुार सम्बष्न्धि 
कामको लातग आवश्र्क रकम भन्दा बढी नहनुे गरी खािामा प्रर्वष्ठ गरी पेश्की ददनपुने 
व्र्वस्था छ। पातलकाले पेश्की खािा नराखेको एवं बैक नगदी र्किावमा पेश्की खचि लेखी 
पाएको महलमा नचढाई सोझै पेश्की रकमलाई खचि लेखेको पाईएकोले ष्जम्मेवार बाि असूल 
गरी दाष्खला हनुपुने रु. 

गो.भौ.र तमति व्र्होरा पेश्की रकम 

324-076/12/4 वडा कार्ािलर् संचालन बापि गएको पेश्की 200000.00 

 जम्मा 200,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

200,000.00 

47.  दाष्खला गनि बाकँी कर: आर्कर ऐन,२०५८ अनसुार कट्टी भएको  कर रकम समर्मै दाष्खला 
गनुिपने व्र्वस्था छ। िर िपष्शल बमोष्जमका गोश्वारा भौचर बाि कट्टी भएको नदेष्खएकोले 
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सम्बष्न्धि राजश्व खािामा दाष्खला गरेको भौचर पेश हनुपुने रु. 
भौ.नं. तमति व्र्होरा अतग्रम 

आर्कर 
पाररश्रतम
क कर 

बहाल कर जम्मा 

न.पा.चाल ुिफि  
82-076/7/6 

 

अनषु्शक्षर् कार्िक्रम 

 

18900.00 

 

- 

 

7014.00 

 

25914.00 

संघीर् ह.चाल ु
160-077/3/31 

 

प्रजनन र्ोजना िथा 
स्वास्थर् 

 

9600.00 

 

9600.00 

 

- 

 

19200.00 

कृर्ष िफि  
176-077/3/31 

 

गहुँको तबउ खररद  
 

1512.00 

 

19053.25 

 

- 

 

20565.25 

 जम्मा    65,679.25  

 

65,679.25 

48.  तबल भरपाई बेगरको खचि: आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ (८) अनसुार 
सरकारी रकम खचि गदाि ररि पगेु नपगेुको जाँच गनुिपने व्र्वस्था छ।िर देहार्का भकु्तातनहरुमा 
तबल िथा र्विरर्को भरपाई संलग्न हनुपनेमा नभएकोले तबल िथा र्विरर्को भरपाई पेश 
गनुिपने अन्र्था असलु हनुपुने रु. 

भौ.नं. र तमति र्ववरर् रकम 

न.पा.चाल ु
26-07६/१२/1 

 

ईन्धन बापि ईन्िरनेशलन िेडि तलंकलाई रु.13996.00 भकु्तानी 
ददएकोमा सो को तबजक पेश नभएको 

 

 

13996.00 

193-076/10/2 जर् मा ँकाली िेडिसबाि साईकल १५ थान, रेनकोि ३४ थान खररद 
गरी र्विरर् गरेकोमा सो को भरपाई पेश नभएको  

 

277760.00 

240-076/10/8 एम.आई.एस. अपरेिरलाई संचार भत्ता बापि खचि लेखेकोमा सो को 
तबल भरपाई पेश नभएको 

 

1800.00 

ष्शक्षा पूष्जगि 

3/2076/6/17 
कर कर्ट्ट रकम वैक दाष्खला नभएको 57407.00 

6/2077/2/13 आधार प्रमार् नभएको  100000.00 

7/2077/3/30 आधार प्रमार् नभएको  1250000.00 

पोतलिेष्क्नकल 
पूष्जगि 

4/076/10/08 

 

 

र्वज्ञपन खचि बापि को खचिमा र्वल नराष्ख भौचर राखेको 

59500.00 

17/076/11/11 र्वज्ञापन खचि बापिको खचिमा र्वल नराष्ख नगदद रतसद राखेको  15000.00 

कोतभड-19 िफि  
26-077/2/21 

प्लार्ष्टक गम बिु १२५ थान स्वास्थर्कमीलाई र्विरर् गरेको 
भनेकोमा सो को र्विरर्को भरपाई पेश नभएको 

 

92250.00 

 जम्मा 1,867,713.00  

 

 

 

 

 

18,67,713.00 

49.  बढी भकु्तानी: आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(८) मा कुनै रकम भकु्तानी 
गदाि ररि पगेु वा नपगेुको जाँचगरी मार भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ। िर देहार्का 
भकु्तातनहरुमा तबल, तबजक भन्दा बढी भकु्तानी गरेको पाइएकोले असलु हनुपुने रु. 

गौ.भा.नं. र तमति कार्ि।बापि ददनपुने ददएको बर्ढ 

216-076/10/8 भ्रमर् खचि 115290.00 127400.0 12110.00 

243-076/10/10 मेतसनरी िथा मसलन्द खररद 392322.00 411822.00 19500.00 

264-076/10/13 कमिचारी बैठक भत्ता 5000.00 54900.00 49900.00 

302-076/11/13 स्वास्थर् ष्शर्वर संचालन खचि 67182.50 72387.00 5204.50 

574-077/3/31 वडा संचालन खचि 94725.00 100000.00 5275.00 

578-077/3/31 वडा संचालन खचि 396085.00 400000.00 3915.00 

579-077/3/31 मसलन्द खररद 40000.00 67000.00 27000.00 

577-077/3/31 वडा संचालन खचि 102015.00 200000.00 97985.00 

560-077/3/31 “     “ 
83755.00 88734.00 4979.00 

561-077/3/31 “     “ 
97649.00 101175.00 4326.00 

 

 

 

230,194.50 
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 जम्मा 1,394,023.50 1,623,418.00 230,194.50  
50.  र्वजकको फोिोकपी: आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ (३) अनसुार खचि 

लेखदा तबल भरपाई सर्हिको लेखा राख नपुने व्र्वस्था छ।शे्रस्िा पररक्षर्का क्रममा तनम्न 
भौचरमा फोिोकर्प र्वजक पेश भएकोले सक्कल र्वजक पेश हनुपुने रु. 

गो भौ नं र तमति र्वजक पेश गनेको  नाम प्रर्ोजन रकम 

501-077/3/31 राजदेर्व अिो मोबाईल्स गाडी ममिि 445000.00 

549-077/3/31 एड पोईन्ि प्रा.तल. सूचना प्रकाशन 35595.00 

  जम्मा 480,595.00  

 

 

 

480,595.00 

51.  रकम र्ढला दाष्खला गने - आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोष्जम 
नगद प्राप्त हनुे रकम दैतनक रुपमा दाष्खला गनुिपने र दैतनक रुपमा बैंक दाष्खला गनि नसर्कन े
भएमा कार्ािलर् प्रमखुले कारर् उल्लेख गरी साि ददन तभर बैंक दाष्खला गनुि पने व्र्वस्था छ 
। स्थानीर् िह अन्िरगिका वडाहरुले कतिपर् मातसक रुपमा र कतिपर्ले २, ३ मर्हना पतछ 
मार दाष्खला गने गरेकोले समर्मै दाष्खला गने िफि  सम्बष्न्धि पक्षको ध्र्ान जान ुपदिछ । 

 

52.  रतसद तनर्न्रर् खािा  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार स्थानीर् िहले आन्िररक 
आम्दानी हनुे रकमहरूको नगदी रतसद कट्टी गरी त्र्सलाई दैतनक आम्दानी र्किाबमा प्रर्वष्ट 
गरी िोर्कएको समर्मा बैङ्क दाष्खला गनुिपदिछ। पातलकाले राजश्व असूलीमा प्रर्ोग हनुे रतसद 
को छपाई एवं गि र्वगिको बाँकी र र्ो वषि खचि भई आगामी वषिको लातग ष्जम्मेवारी सारेको 
िथा वडाहरुमा पठाएको रतसदको आम्दानी खचि (उपर्ोग) खलु्ने अतभलेख रसीद तनर्न्रर् 
खािा अद्यावतधक नगरेकोले राजश्व असूलीमा प्रर्ोग हनुे रसीद उपर्ुिक्त ढङ्गवाि प्रर्ोग भएको छ 
भन्न सर्कने आधार भएन। आम्दानी जस्िो संवेदनष्शल र्वषर्मा गष्म्भर भई रसीदको प्रर्ोगलाई 
व्र्वष्स्थि बनाइनपुदिछ। न पा ले रतसद तनर्न्रर् खािा राखेको भए पतन नाम मारको रहेको 
छ । आ व तभर छपाई भई प्राप्त भएका नगदद रतसदको आम्दातन वातधएको छैन । गि र्वगि 
वषिको वार्क रहेको नगदद रतसद वारे प्रष्ट नहदुा एउिै तसलतसलेवार न रहेको नगदी रतसद को 
ठेतल संखर्ा १ भन्दा वढी रहेको छ ।नगदद रतसद सम्वन्धमा अन्र् व्र्होरा तनम्न छन ्

 

52.1.  रतसद तनर्न्रर् खािा अनसुार  र्विरर् भइ गएका तनम्न नं उल्लेष्खि नगदद रतसद िथा उक्त 
रतसद वाि भएको आम्दानीको  दैतनक र्िपोि खािा पेश भएको छैन । 

रतसद न ठेतल संखर्ा कैर्फर्ि 
देष्ख सम्म 

१ ५० १ प्रार्वतधक शाखा 
४०१ ६०० ३ पोतलिेष्क्नक कलेज 
६५१ ७५० २ 
५१ १०० १ पशपंुष्क्ष शाखा 
१४०१ १४५० १ संस्था दिाि वहाल र्विौरी 

पोखरी ठेक्का ४५१ ५५० २ 
७५१ ८०० १ 
१०१ १५० १ 
२०१ २५० १ 
३५१ ४०० १ 
१०५१ ११०० १ 
१२०१ १२५० १ 
१३०१ १३५० १ 
१४०१ १४५० १ 
१५०१ १६०० २ शाखा नखलु्न े 

 

52.2.  पातलकाले संकलन गरेको साथै वडाहरुले संकलन गरेको आन्िररक आर्को स्पष्ट व्र्होरा  
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देष्खने गरी ष्शषिकगि असतुल िथा वैक दाष्खलाको र्ववरर् प्राप्त हनु सकेन ।र्सले गदाि नगद 
वझु्ने कमिचारीहरुले संकलन गरेको आर् कति दाष्खला भर्ो र कति  दाष्खला छुट्न गर्ो 
एर्कन गनि सर्कने अवस्था रहेन । 

 • पोतलिेष्क्नक अनदुान िफि :  
53.  िुक्रा पारी खररद: (24-077/2/13) साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोष्जम 

प्रतिस्पधाि तसतमि नहनुे गरी खररद गनुिपने व्र्वस्था छ। त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावली, 
२०६४ को तनर्म ८५ मा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोझै गनि सर्कने, रु.५ लाखभन्दा 
मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपरबाि र सोभन्दा मातथ बोलपरको माध्र्मबाि खररद 
गने व्र्वस्था छ। िर पातलकाले पोतलिेष्क्नक ईष्न्स्िर्िु भवन तनमािर्को लातग देहार् कार्िलाई 
िुक्रा िुक्रा पारी फरक फरक तनमािर् व्र्वसार्ी माफि ि सोझै तनमािर् कार्ि गरेको देष्खएको 
अतनर्तमि रु. 

तनमािर् व्र्वसार्ी तनमािर् कार्ि भकु्तानी रकम 

गर्हल तनमािर् सेवा भवनको झ्र्ाल ढोका तनमािर् 382928.00 

शष्क्त तनमािर् सेवा रंगरोगन, पलष्म्बङ र र्वद्यतुिर् कार्ि 420416.97 

जर् माँ ज्वालामखुी तनमािर् सेवा भवनको झ्र्ाल ढोका तनमािर् 485733.60 

 जम्मा 1,289,078.57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,89,078.57 

53.1.  धरौिी पेश्की:  आतथक कार्िर्वतध तनर्मावतल,२०६४ को तनर्म ८३ मा सरकारी कार्ािलर्ले 
िेतलफोन धारा वत्ती र र्स्िै अन्र् सरु्वधा वापि धरौर्ि राखेको रकमको र्ववरर् अनसुषु्च १२ 
र १३ वमोष्जमको ढाचामा राख्न ु पने व्र्वस्था छ। पोतलिेष्क्नकल ईष्स्िच्र्िुको र्वद्यतुिकरर् 
तमिर जडान आदद कार्िको लागी रु ९७४६४ खचि भएको मध्र् रु २००००।०० धरौर्ि 
वापि रकम रहेको हदुा उक्त रकमको अतभलेख नराखेको रु 

 

 

 

 

 

 

 

20,000.00 

54.  धरौिी कारोवारको लेखा आतथक कार्िर्वतध तनर्मावतल २०६४को तनर्म ६८ मा कार्ािलर् 
प्राप्त धरौर्ि कारोवरको  लेखा अनसुषु्च १० वमोष्जमको ढाचामा गोश्वारा धरौिी    खािा र 
अनसुषु्च ११ वमोष्जमको ढाचामा व्र्ष्क्तगि  धरौिी    खािा राख्न ु पने र उप तनर्म ४ 
अनसुार धरौर्िको लेखा अध्र्वतधक राष्ख एक आतथिक वषिम वार्क  रहेको धरौर्ि अको आथीक 
वषिमा ष्जम्मेवारी सानुि पने व्र्वस्था रहेकोमा न पा ले उक्त धरौर्ि खािाको अतभलेख नै नराखी 
धरौर्ि कारोवार  गरेको छ । धरौर्ि आम्दानी र र्फिाि गरेको गोस्वारा  भौचरको तसलतसलेवार 
नं समेि राखेको छैन। प्राप्त धरौिीको कच्चावरीमा आ व २०७५।७६ को वार्क रु 
१७८५८३५ देष्खन्छ भने र्स आ व को आम्दानी रु ४२८०८०२ मध्रे् रु १३४६४१९ 
नाम नखलेुको रहेको छ । 

 

54.1.  धरौर्ि र्फिाि: धरौर्ि र्फिाि गदाि आर्कर चकु्ता िथा मूल्र् अतभवृर्र्द् कर समार्ोजन गरेको पर 
पेश भएपतछ  भकू्तातन ददनपुनेमा पेश नभएकोमा अवस्थामा भकु्तानी गरेकोले अतनर्तमि 
देष्खएको रु 

भौ नं र तमति र्ववरर् र्फिाि रकम व्र्होरा 

०७६।१०।१
४ 

हर्षिि तनमािर् सेवा 16646.00 कर चकु्ता िथा म ु अ कर समार्ोजन र्ववरर् पेश 
नगरेको 

०७६।१०।१
४ 

र्हमांस ुतनमािर् सेवा 21346.00 कर चकु्ता िथा म ु अ कर समार्ोजन र्ववरर् पेश 
नगरेको 

 

 

 

6,78,454.00 
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०७६।११।१
२ 

कृर्ा तनमािर् सेवा 55353.00 कर चकु्ता िथा म ु अ कर समार्ोजन र्ववरर् पेश 
नगरेको 

०७६।११।१
२ 

ठाकुर तनमािर् सेवा 141402.00 कर चकु्ता िथा म ु अ कर समार्ोजन र्ववरर् पेश 
नगरेको 

०७७।३।१२ ठाकुर तनमािर् सेवा 70278.00 कर चकु्ता िथा म ु अ कर समार्ोजन र्ववरर् पेश 
नगरेको 

०७७।३।१२ पुपा तनमािर् सेवा 196429.00 कर चकु्ता िथा म ु अ कर समार्ोजन र्ववरर् पेश 
नगरेको 

०७७।३।१२ कृर्ा तनमािर् सेवा 60000.00 कर चकु्ता िथा म ु अ कर समार्ोजन र्ववरर् पेश 
नगरेको 

०७७।३।१५ जर् मां काली 
तनमािर् सेवा 

39000.00 कर चकु्ता िथा म ु अ कर समार्ोजन र्ववरर् पेश 
नगरेको 

०७७।३।१५ देव एण्ड सन्स 
कन्सट्कसन 

39000.00 कर चकु्ता िथा म ु अ कर समार्ोजन र्ववरर् पेश 
नगरेको 

०७७।३।१५ जर् मां तछन्नमस्िा 
तनमािर् सेवा 

39000.00 कर चकु्ता िथा म ु अ कर समार्ोजन र्ववरर् पेश 
नगरेको 

 जम्मा 678454.00   
55.  पेश्की बाकँी: आतथिक कार्िर्वधी तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८० मा सरकारी कामकाजको 

तनतमत्त एक आतथिक बषिमा गएको पेश्की रकम सोही आतथिक बषिमा फछर्ौि हनु नसकेमा 
कार्ािलर् प्रमखुले त्र्सरी फछर्ौि हनु बाँकी रहेको पेश्की रकमको नाम नामेसी सर्हि के के 
बापि पेश्की गएको हो सो समेि खलुाई ष्जम्मेवारी अको आतथिक बषिमा सारी प्रमाष्र्ि गनुिपने 
र र्सरी साररएको पेश्की र्स तनर्मावली बमोष्जम फछर्ौि गनुिपने व्र्वस्था छ।पातलकाले गि 
वषि सम्मको पेश्की बाँकी ष्जम्मेवारी सारेको छैन। कार्ािलर्ले तनम्न बमोष्जम र्ो वषि गएको 
पेश्की रु.7,645,000.00 हालसम्म फछर्ौि नगरेको हुँदा ष्जम्मेवारी सारी तनर्मानसुार 
फछर्ौि गनुिपने रु. 
तस.नं ब.उ.ष्श.नं. पेश्की तलनकेो नाम पेश्की रकम 

1 पषु्जगि  
र्व.र्प.आशिुोष कन्स्िक्सन जे.भी. 200000.00 

अनक कन्स्िक्सन जे.भी. 6900000.00 

२ न.पा.चाल ु
प्रमेकुमार र्ादव 15000.00 

ष्शवेन्द्र प्रसाद मण्डल 500000.00 

  जम्मा 7,615,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,15,000.00 

56.  आ.ले.प. बेरुज ु सम्बन्धमा: आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९६ (३) मा 
कार्ािलर्ले आन्िररक लेखापरीक्षर्बाि औल्र्ाईएका बेरुज ु अष्न्िम लेखापरीक्षर् हनुभुन्दा 
अगातड नै तनर्तमि गराउनपुनेमा तनर्तमि गराई वा प्रमार् पेश गनुिपनेमा प्रमार् पेश गरी वा 
असलु उपर गनुिपनेमा असलु उपर गरी बेरुज ु लगि कट्टा गनुि गराउनपुने व्र्वस्था छ। 
पातलकाले आन्िररक लेखापरीक्षर्बाि औलं्र्ाइएको तनम्न बमोष्जमका बेरुजहुरु अष्न्िम 
लेखापरीक्षर् अवतध सम्म फर्छ्यौि भएको देष्खएन। 

 

56.1.  ब.उ.ष्श.नं.314010114(रार्िर् पररचर् पर िथा पंजीकरर् र्वभाग पूषँ्जगि खचि): रार्िर् 
पररचर् पर िथा पंष्जकरर् पूषँ्जगि खचि भएको िर से्रस्िा पेश नभएको रु. 

 

 

2,06,000.00 
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56.2.  तबल भरपाई बेगरको खचि: आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ (८) अनसुार 
सरकारी रकम खचि गदाि ररि पगेु नपगेुको जाँच गनुिपने व्र्वस्था छ।िर देहार्का भकु्तातनहरुमा 
तबल िथा र्विरर्को भरपाई संलग्न हनुपनेमा नभएकोले तबल िथा र्विरर्को भरपाईको साथै 
अन्र् प्रमार् कागज पेश गनुिपने अन्र्था असलु हनुपुने रु. 

गो.भौ.नं र तमति र्ववरर् रकम 

86-076/7/21 गाडीहरुको नर्वकरर् र र्वमा शूल्कबापि खचि गरेकोमा सो को र्वल 
भरपाई प्रमार् कागज पेश नभएको 

 

82060.00 

121-
076/8/12 

पानी परेर र्वद्यिुीर् करेन्ि प्रवाह भई मतृ्र् ु भएकोले सो को 
क्षतिपूतििबापि रु.500000.00 भकु्तानी भएकोमा पोष्टमाििम ररपोि, 
प्रहरी ररपोिि र सष्जितमन मचुलु्का समावेश नभएको 

 

 

500000.00 

20-077/2/21 ७५ प्रतिशि अनदुानमा हाइर्िड िरकारी तबउ र्विरर् कार्िक्रम अन्िगिि 
२५ प्रतिशिले हनु े रु.7812.50 सम्बष्न्धि कृषकबाि बैक दाष्खला 
हनुपुनेमा रु.6250.00मार दाष्खला भएकोले नपगु रकम दाष्खला 
गनुिपने 

 

 

 

 

1562.50 

158-076/9/9 र्वर्वध खचि बापि पशपुति कोल्ड स्िोर होिललाई खाजा नास्िाबापि 
रु.47915.00 भकु्तानी भएकोले तबल जम्मा रु.43830.00 मार 
पेश भएकोले बाँकी र्वल पेश हनुपुने 

 

 

4085.00 

125-076/8/12 सूचना प्रशासरर् बापि भोकरुवा एफ.एम.ले Cash Recipt पेश भएकोले 
सक्कल तबज पेश गनुिपने 

 

21000.00 

34-076/9/14 ल्र्ाबमा कार्िरि राजेश कुमार र्ादवलाई प्रर्ोगशालमा कार्ि गरेबापि 
जोष्खम भत्ता ददएकोमा Calculation Sheet पेश गनुिपने 

 

 

43200.00 

207-076/10/8 सूचना प्रशासरर् बापि भोकरुवा एफ.एम.ले Cash Recipt पेश भएकोले 
सक्कल तबज पेश गनुिपने 

 

10000.00 

179-076/10/8 सूचना प्रशासरर् बापि भोकरुवा एफ.एम.ले Cash Recipt पेश भएकोले 
सक्कल तबज पेश गनुिपने 

 

68300.00 

414-077/2/15 सूचना प्रशासरर् बापि भोकरुवा एफ.एम.ले Cash Recipt पेश भएकोले 
सक्कल तबज पेश गनुिपने 

 

60200.00 

426-077/2/22 सूचना प्रशासरर् बापि भोकरुवा एफ.एम.ले Cash Recipt पेश भएकोले 
सक्कल तबज पेश गनुिपने 

 

42500.00 

470-077/3/22 सूचना प्रशासरर् बापि भोकरुवा एफ.एम.ले Cash Recipt पेश भएकोले 
सक्कल तबज पेश गनुिपने 

 

53500.00 

24,51 मधेश न्रू्ज प्रा.तल. लाई सचुना प्रकाशनबापि भकु्तानीमा तबजक पेश 
नभएको 

94200.00 

 जम्मा 980,607.50  

 

 

 

 

 

980,607.50 

56.3.  कार्ि सम्पन् न प्रतिवेदन: साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म १२५ मा खररद 
सम्झौिामा उल्लेष्खि अवतध तभर कार्ि सम्पन् न प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ। देहार्का 
कार्िबापि उपभोक्ता सतमतिलाई तनमािर् कार्ि सम्पन् न भएको भतन रु.186935.00 भकु्तानी 
गरेकोमा कार्िसम्पन् न प्रतिवेदन पेश नगरेको रु. 

गो.भौ.नं र तमति काम रकम 

55-076/12/06 पूष्जगि खररद कार्ि 165935.00 

63-076/12/07 
“  “ 21000.00 

 जम्मा 186,935.00  

 

 

 

 

 

1,86,935.00 

 

56.4.  से्रस्िा पेश नभएको: लेखापरीक्षर्को लातग सम्पूर्ि कारोबारको लेखा पेश हनुपुनेमा देहार्का 
गोश्वारा भौचर िथा तमतिबाि कारोबार गरेको गोश्वारा भौचर िथा से्रस्िा पेश नभएकोले 
लेखापररक्षर् नभएको रु. 

गो.भौ.नं. र तमति र्ववरर् रकम 

 

 

 

215,945.00 
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558-077/3/31 ज्र्ाला रकम भकु्तानी 42400.00 

33-077/3/31 कुशवाहा एग्रोभेि तडर्िव्रू्िसि लाई भकु्तानी 99200.00 

170-077/3/31 र्वद्यिु िथा ईन्िरनिेको तबल भकु्तानी 14665.00 

167-077/3/31 धमेन्द्र पिेलको छुि ग्रडे भकु्तानी 13880.00 

565-077/3/31 मसलन्द खररद बापि भकु्तानी 45800.00 

 जम्मा 215,945.00  
56.5.  बढी भकु्तानी: आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(८) मा कुनै रकम भकु्तानी 

गदाि ररि पगेु वा नपगेुको जाँचगरी मार भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ।राजेन्द्र पंतडिको खेिमा 
रहेको पैनी देखी ददनेश र्ादवको घरसम्म पक्की नाला तनमािर् कार्िको स्वीकृि 
रु.14,00,000.00 भएकोमा रु.14,49,२१०.00 भकु्तानी गरी रु.49,210.00 बढी 
भकु्तानी गरेको देष्खर्ो। सम्बष्न्धि उ.स.लाई भकु्तानी नगरी अको उ.स.लाई थप भकु्तानी 
गरेकोले असलु हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,210.00 

56.6.  तबल भरपाई: सम्झौिा अनसुार तबल भरपाई पेश भएपतछ मार भकु्तानी ददनपुनेमा भौ.नं.३४९ 
तमति 2077/3/31 बाि तनमािर् कार्िको तबल भरपाई बेगर भकु्तानी गरेकोले पेश हनुपुने 
अन्र्था असलु हनुपुने रु. 

 

 

 

99,892.00 

56.7.  बढी भकु्तानी: आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(८) मा कुनै रकम भकु्तानी 
गदाि ररि पगेु वा नपगेुको जाँचगरी मार भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ। िर देहार्का 
भकु्तातनहरुमा तबल, तबजक भन्दा बढी भकु्तानी गरेको पाइएकोले असलु हनुपुने रु. 

गौ.भा.नं. र तमति कार्ि।बापि ददनपुने ददएको बर्ढ 

550-077/3/31 डोर हाष्जरी बापि भकु्तानी 92950.00 137950.00 45000.00 

52-077/3/30 सचुना प्रकाशन बापि 98254.00 116722.00 18468.00 

 जम्मा 191,204.00 254,672.00 63,468.00  

 

 

 

 

63,468.00 

56.8.  नन्फाइलर – मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राप्त मूल्र् अतभवृर्र्द् 
करको र्ववरर् भकु्तानी पाएको अको मर्हनाको २५ गिेतभर सम्बष्न्धि आन्िररक राजस्व 
कार्ािलर्मा कर र्ववरर् सर्हि दाष्खला गनुिपने व्र्वस्था छ । िर पातलकाबाि देहार्का 
फमिलाई मू.अ.कर रु.429,586.6 समेि रु.3,815,465.65 भकु्तानी ददएकोमा लेखापरीक्षर् 
अवतधसम्म पतन िी फमिहरु कर र्ववरर् नबझुाई नन्फाईलर रहेको पाइर्ो ।  

गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनकेो नाम प्र्ान नं. भकु्तानी रकम मअुकर कर 
रकम 

पषु्जगि 

304-077/3/31 एन.र्व.तड.सप्लार्सि 
610712069 35595.00 4095.00 

304-077/3/31 एन.र्व.तड.सप्लार्सि 610712069 90400.00 10400.00 

325-077/3/31 जर् माँ तछन् नमस्िा सप्लार्सि 608496533 499912.00 57512.00 

प्रकोप व्र्वस्थापन 

42-077/3/30 
 

जर् माँ कंकातलतन पेडा भण्डार 
606262765 196375.00 22591.00 

42-077/3/30 उमेश तमष्ठान् न भण्डार दिाि नभएको 5730.00 659.200 

42-077/3/30 न्रू् खूश्व ुहोिल  603943687 90875.00 10454.64 

चाल ु

525-077/3/31 फेमश स्िेशनरी सप्लार्िस 

606286969 99214.00 11414.00 

525-077/3/31 फेमश स्िेशनरी सप्लार्िस 606286969 98988.00 11388.00 

525-077/3/31 फेमश स्िेशनरी सप्लार्िस 606286969 98310.00 11310.00 

260-076/10/19 फेमश स्िेशनरी सप्लार्िस 606286969 352899.00 31218.00 

15-077/3/24 गार्री औषधी सप्लार्सि 608945318 585766.00 67389.00 

15-077/3/24 गार्री औषधी सप्लार्सि 608945318 405899.00 46696.00 

15-077/3/24 गार्री औषधी सप्लार्सि 608945318 573927.00 66027.00 
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15-077/3/24 गार्री औषधी सप्लार्सि 608945318 428828.00 49334.00 

30-077/3/31 एस.के.स्िेशनरी 301362243 73436.00 8448.00 

276-076/10/29 गनुानन्द िार्र एण्ड ररपेररङ्ग 
सेन्िर 

305637461 19000.00 2185.00 

276-076/10/29 गनुानन्द िार्र एण्ड ररपेररङ्ग 
सेन्िर 

305637461 19000.00 2185.00 

308-076/11/16 देव एण्ड सन्स र्वजनेस सेन्िर 608496727 70563.65 8141.82 

306-076/11/16 आददत्र् िेडसि 304329849 70748.00 8139.00 

 जम्मा  3,815,465.65 429,586.66 

कानूनी व्र्वस्थाअनसुार र्ववरर् नबझुाएकोले कर समार्ोजन नभएको प्रमार् पेश हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,29,586.60 

 • कोतभड-19 िफि :  
57.  नगरपातलकाबाि प्राप्त र्ववरर् अनसुार कोतभड-१९ िफि  आम्दानी र खचि तनम्नानसुार रहेको छ: 

प्राप्त रकम खचि रकम 

आम्दानीको ष्शषिक रकम खचि ष्शषिक रकम 

संघीर् संष्चि कोषबाि 24500000.00 राहि र्विरर् 7533043.00 

प्रदेश संष्चि कोषबाि 

1500000.00 

क्वारेष्न्िन होष्ल्डङ्ग सेन्िर तनमािर् 
िथा व्र्वस्थापन 6202661.00 

स्थानीर् िहको आफ्न ैबजिे 
र्वतनर्ोजन भएको 11975749.00 

जनशष्क्त पररचालन 

5752429.00 

 
0 औषतध एवं स्वास्थर् उपकरर् 

िथा सामाग्री खररद 3060186.00 

 
0 अन्र् ष्शषिकमा भएको खचि 3340570.00 

 
0 बाँकी मौज्दाि 11884203.00 

 
0 बाँकी 202657.00 

जम्मा 37,975,749.00 जम्मा 37,975,749.00  

 

57.1.  नगदै राखेको: पातलकाले पेश गरेको आतथिक र्ववरर्को व्र्र् महलमा रु.111111.00 बैक 
नगदीमा बाँकी र फरक रु.91546.00 समेि रु.202657.00 नाम उल्लेख नगरी नगदै 
राखेको देष्खएकोले उक्त रकम सम्बष्न्धि व्र्ष्क्तबाि बैक दाष्खला गनुिपने रु. 

 

 

 

2,02,657.00 

57.2.  क्वारेन्िाईन व्र्वस्थापन: नगरपातलकाले देहार्का ११ विा क्वारेन्िाईन र ३ विा होष्ल्डङ 
सेन्िर समेि १४ विा क्वारेन्िाईन िथा होष्ल्डङ्ग सेन्िर व्र्वस्थापन गरी संचालन भएको 
देष्खन्छ। क्वारेन्िाईन तनमािर् िथा संचालन व्र्वस्थान बापि रु.62,02,661.00 खचि गरेको 
छ। क्वारेष्न्िनमा रहेको बेड संखर्ा, बसेको संखर्ा िथा संचालन खचि देहार् बमोष्जम रहेको 
छ। 

क्र.स. क्वारेन्िाईनको नाम बेड 
संखर्ा 

दैतनक रुपमा 
बसेको 

अतधकिम संखर्ा 

आषाढ मसान्ि सम्म 
क्वारेष्न्िनमा बस्नेको 

कुल संखर्ा 

संचालन िथा 
व्र्वस्थापन खचि 

 १ ह.क.न.पा-११ (क) 30 10 34 

6202661.00 

२ ह.क.न.पा-2 (ख) 30 19 67 

३ ह.क.न.पा-३ पोिािहा 50 17 47 

४ ह.क.न.पा-१४ रम्परुा 50 22 82 

५ ह.क.न.पा-१० ईनवाि 30 2 6 

६ ह.क.न.पा-१2 50 35 58 

७ ह.क.न.पा-६ 30 21 22 

8 ह.क.न.पा-८ 30 2 4 

9 ह.क.न.पा-४ 50 25 54 

10 ह.क.न.पा-१ 50 21 52 
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11 ह.क.न.पा-१ 30 17 46 

12 कोष्श व्र्ारेज होष्ल्डङ्ग सेन्िर 75 73 73 

१३ सकर दही होष्ल्डङ्ग सेन्िर 50 18 49 

१४ मधवापरु तन.मा.र्व. हो.से. 15 7 71 

 जम्मा 570  289  665 6202661.00 

१४ क्वारेन्िाईन िथा होल्डङ्ग सेन्िर संचालन व्र्वस्थापन प्रर्ोजनको खचि एकमषु्ठ 
रु.62,02,661.00 देष्खएकोले कुन क्वारेन्िाईनमा कति खचि भएको हो सो को एर्कन गनि 
सर्कएन।  

57.3.  राहि सामाग्री खररद: पातलकाले राहि र्विरर्को लातग देहार्का खाद्यान् न सामाग्री ष्शलबन्दी 
दरभाउको माध्र्मबाि खररद गरेको छ। उक्त खाद्यान् न सामाग्रीहरु एस.तड. कन्स्िक्सनबाि 
रु.7,533,060.00 को खररद गरेको देष्खन्छ। खररद गररएका राहि सामाग्री गरु्स्िरर्कु्त तथए 
वा तथएनन, सम्बष्न्धि र्वशेषज्ञबाि गरु्स्िर परीक्षर् गराई मार र्विरर् गनुिपनेमा गरु्स्िर 
परीक्षर् नगराई र्विरर् गरेको देष्खर्ो। सामाग्री खररद गनुिपूवि र्विरर् गने घरधरुी, जनसंखर्ा 
िथा वास्िर्वक रूपमा राहि उपलब्ध गराउनै पने घरधरुी,जनसंखर्ा कति हो सो को आकँलन 
िथा र्ोजना बेगर खररद गरेको छ।  

राहि सामाग्री खररद पररमार् दर रकम 

चामल 9000 के.ष्ज. 52.00 4680000.00 

दाल  12000 के.ष्ज. 124.50 1494000.00 

खाने िेल 6000 के.ष्ज. 204.51 1227060.00 

ननु 6000 के.ष्ज. 22.00 132000.00 

 जम्मा  7,533,060.00  

 

57.4.  राहि सामाग्री र्विरर्: राहि सामाग्री र्विरर्को वडागि र्ववरर् तनम्न अनसुार छ: 
वडा नं लाभग्राही पररवार राहि सामाग्रीको मूल्र् 

1 641 804780.24 

2 159 199626.09 

3 784 984319.84 

4 757 950421.07 

5 307 385441.57 

6 579 726940.29 

7 357 448217.07 

8 257 322666.07 

9 292 366608.92 

10 361 453239.11 

11 225 282489.75 

12 262 328943.62 

13 175 219714.25 

14 629 789715.79 

वडा नखलेुको 50 62775.50 

जम्मा 5835 7,325,899.18 

कोरोना भाईरस संक्रमर् (कोतभड-19) प्रभार्वि मजदरु, श्रतमक, गररब िथा आतथिक रुपमा 
र्वपन् न र्कसानलाई राहि र्विरर् (मापदण्ड िथा अनगुमन) तनदेष्शका,२०७६ को दफा ६ मा 
खाद्यान् न राहि वा अनदुान उपलब्ध गराउँदा लष्क्षि समूहको पररवारको संखर्ाको आधारमा 
(प्र्ाकेज बनाउँदा ४ जनासम्म सदस्र् भएको पररवार र चार जनाभन्दा बर्ढ सदस्र् भएको 
पररवारलाई पगु्ने गरी दईु प्रकारको बनाउने) समानपुातिक र समन्र्ार्र्क रुपले र्विरर् गनुिपने 
व्र्वस्था भएकोमा पातलकाले तनदेष्शका बमोष्जम राहि र्विरर् गरेको देष्खएन। पातलकाले प्रति 
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पररवार १५ के.ष्ज.चामल, २ के.ष्ज. दाल, १ तल.खाने िेल, १ के.ष्ज. ननु राहि र्विरर् 
गरेकोमा बास्िर्वक राहि प्राप्त गने पररवारको लगि व्र्वष्स्थि गरेको छैन। लगि व्र्वष्स्थि 
नगरेकोले वास्िर्वक राहि पाउनेले मार लाभ पाए भन् न सक्ने अवस्था छैन। राहि र्विरर् 
गदाि पररवार संखर्ालाई आधार बनाई र्विरर् गनुिपनेमा घरधुरीलाई मार आधार बनाई र्विरर् 
गरेको देष्खन्छ। र्सरी समान रुपमा र्विरर् गदाि पररवार संखर्ा कम भएकालाई धेरै ददन र 
पररवार संखर्ा बढी भएकाहरुलाई थोरै ददनको मार राहि प्राप्त गरेको अवस्था छ। वडागि 
रुपमा हेदाि सबैभन्दा बढी पररवार भएको ३ नं वडाको लातग 784 पररवारलाई रु.984319.84 
को राहि समाग्रीमा खचि भएको छ भन ेसबै भन्दा कम जनसंखर्ा भएको २ नं. वडामा 159 
पररवारको लातग रु 199626.09 खचि भएको देष्खन्छ। र्सबाि र्विरर् प्रकृर्ा वैज्ञातनक िथा 
पारदष्शि देष्खएन। 

57.4.1.  पातलकाले पेश गरेको र्ववरर्मा राहि सामाग्री खररद बापि रु.75,33,060.00 खचि लेखेको छ 
िर १४ विा वडामा 5835 पररवारलाई रु. 73,25,899.18 रकम बराबरको राहि 
सामाग्री र्विरर् गरेको देष्खएकोले बाँकी रु.207160.82 को र्विरर्को भरपाई पेश हनु ुपने 
रु. 

 

 

 

 

 

2,07,160.82 

57.5.  औषधी स्वास्थर् सामाग्री खररद: नगरपातलकाले औषतध िथा स्वास्थर् सामाग्री र्वतभन् न आपिुिक 
सँग तिनविा दररेि माग गरी सोझै रु.2,828,726.20 को खररद गरेको छ। प्रतिस्पधाित्मक 
र्वतध बाि खररद गरी खररद लाई तमिव्र्र्ी बनाउनपुनेमा सोझै खररद गदाि बढी व्र्र्भार पनि 
गएको छैन भन् न सक्ने अवस्था छैन।  

आपूतििकिाि सामान मूल्र् 

जर् माँ कातल तडस्िीव्रू्ििस साबनु, मास्क 497956.20 

एस कलेक्सन मास्क 748060.00 

सगरमाथा िेडिस तबतलंष्चग पाउडर 633930.00 

अरर्वन्द कुमार मेहिा सेतनिाईजर िथा अन्र् स्वास्थ सामग्री 458780.00 

अर्व फमाि तभिातमन तस 490000.00 

 जम्मा 2,828,726.20  

 

57.6.  जोष्खम भत्ता: नगरपातलकाले कोरोना तनर्न्रर् िथा रोकथाम कार्िमा खर्िएका देहार् बमोष्जम 
जोष्खम भत्ता भकु्तानी गरेको देष्खर्ो।जोष्खम भत्ता र्विरर् गनिको लातग कुन कार्िमा, कर्हले 
काम गरेको तथर्ो सोको प्रतिवेदन िथा अतभलेख नराखी भकु्तानी गरेको छ।जोष्खम भत्ता 
वास्िर्वक कोतभड सम्बष्न्ध कार्ि गरेकै ददनको मार भकु्तानी भएको हो भन् न सक्न े अवस्था 
छैन। 

जोष्खम भत्ता पाउनेको र्ववरर् संखर्ा भत्ताको प्रकार खचि रकम 

स्वास्थर्कमी 58 कोतभड जोष्खम 2733271.00 

भारदह अस्पािलका कमिचारी 36 कोतभड जोष्खम 2132871.00 

प्रशासतनक कमिचारीहरु 27 कोतभड जोष्खम 801287.00 

आर्वेुद कमिचारी 4 कोतभड जोष्खम 85000.00 

  जम्मा 5,752,429.00 

तनदेष्शका अनसुार स्वास्थर्कमी र फ्रन्िलाईनमा बसी काम गनेलाई मार जोष्खम भत्ता भकु्तानी 
गनि तमल्नेमा पातलकाका सम्पूर्ि कमिचारीहरलाई काम गरेको अतभलेख नराखी भकु्तानी गरेको 
छ। अतभलेख िथा कार्ि गरेको देष्खने प्रमार् नराखी प्रशासनका कमिचारीलाई भकु्तानी गरेको 
जोष्खम भत्ता रु.8,01,287.00 अतनर्तमि देष्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,01,287.00 

57.6.1.  दोहोरो भत्ता: पातलकाका देहार्का कमिचारीले एकै समर्मा कोतभड-१९ जोष्खम भत्ता र 
प्रोत्साहन भत्ता दोहोरो भत्ता तलएको देष्खएकोले उक्त दोहोरो भत्ता सम्बष्न्धि बाि असलु गनुिपने 

 

 

 

57,087.00 
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रु. 
गो.भौ.नं. र तमति कमिचारीको नाम थर रकम 

49-077/3/28 
हे.अ.छैठौ धमेन्द्र खड् गा 30767.00 

अ.हे.व. पाँचौ राजेश कु. र्ादव 26320.00 

 जम्मा 57,087.00  
57.7.  होम क्वारेन्िाईनमा बस्नको लातग तरपाल र नगद र्विरर्: क्वारेन्िाईनमा बसेपश्चाि घर फकेर 

होम क्वारेन्िाईनमा बस्नेको लातग प्रतिव्र्ष्क्त १ थान तरपाल र १ हजार रुपैर्ा नगदै र्विरर् 
गरेको छ। १ थान तरपाल को रु.1012.00 ले ३३१ विा को रु.३३४९७२.00 र नगद 
बापि रु.331000.00 समेि रु.665972.00 खचि लेखेको देष्खएकोले उक्त रकम र 
तरपाल सम्बष्न्धि व्र्ष्क्त पाए नपाएको एर्कन गनि सर्कएन। 

 

57.8.  तबल तबजक बेगर भरपाई गरी खचि: पातलकाले कोतभड-19 क्वारेन्िाईनमा खर्िने व्र्ष्क्त र 
क्वारेन्िाईन खानाबापि सादा कागजमा भरपाई गरी रु.12,95,540.00 खचि गरेको 
देष्खएकोले उक्त खचि बास्िर्वक हो भन् न सर्कने आधार देष्खएन। 

गो.भौ.नं. र तमति कार्ि रकम र्ववरर् 

85-077/3/31 

क्वारेन्िाईनमा खर्िए 
बापि 

159375.00 ५ जना व्र्ष्क्तलाई जम्मा १५७ ददनको  
रु.1,59,375.00 खचि लेखेको, एकमषु्ट 
भरपाई गराएको, मस्िरोल नभरेको र के 
काम गरेको हो सो नखलुाएको 

क्वारेन्िाईनमा 
बस्नेहरुको लातग खाना 
खवुाए बापि 

1136165.00 कुनै पतन र्वजक पेश नगरी सादा कागजमा 
प्रति खाना रु.250.0 का दरले र्वतभन् न 
व्र्ष्क्तको नाममा भरपाई गरेको 

 जम्मा 1,295,540.00   

 

58.  अनगुमन िथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू 
फर्छ्यौि गने व्र्वस्था रहेको छ। सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौि गने 
गराउने काम कििव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ। र्ो वषि सम्परीक्षर्को 
लातग पेश भएको रु १७ करोड ५१ लाख २ हजार तनम्नानसुार सम्परीक्षर् भएको छ। 

 

 तस.नं आ.व. वेरुज ु
दफा नं. 

वेरुजकुो संष्क्षप्त व्र्होरा फर्छ्यौिको आधार सम्परीक्षर् 

असलुी प्रमार् तनर्
तमि 

पेश्की  

१ 075/76 40 तबल भरपाई पेश नभएको 
0 75000.00 0 0 75000.00 

२ 075/76 40 तबल भरपाई पेश नभएको 
0 51139.00 0 0 51139.00 

३ 075/76 51.2 कार्िसम्पन् न प्रतिवदेन पेश 
नभएको 0 51129455.40 0 0 51129455.40 

४ 075/76 74 ष्शक्षक कार्िरि रहेको प्रमार् 
नरहेको 0 732000.00 0 0 732000.00 

५ 075/76 91 डोर हाष्जरी पेश नभएको 
0 157587.00 0 0 157587.00 

६ 075/76 95 िलबी भरपाई पेश नभएको 
0 100000.00 0 0 100000.00 

७ 075/76 96 भ्रमर् खचिको तबल पेश नगरेको 
0 130275.00 0 0 130275.00 

८ 075/76 105.1 फाईल पेश नभएको 
0 129600.00 0 0 129600.00 

९ 075/76 45 सक्कल तबल पेश नभएको 
0 49607.00 0 0 49607.00 

1० 075/76 12 बैक र्हसाब तमलान र्ववरर् पेश 
नगरेको 0 28363548.15 0 0 28363548.15 

1१ 075/76 97 डाईि हाष्जरी पेश नगरेको 
0 507808.00 0 0 507808.00 

12 075/76 54 भकु्तानी ददन बाँकीको र्ववरर् पेश 
नगरेको 0 8274500.00 0 0 8274500.00 

13 074/75 2.4 बैक र्हसाब समार्ोजन र्ववरर् 
0 77435604.18 0 0 77435604.18 
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पेश नभएको 

14 074/75 5 पेश्की फर्छ्यौि नगरेको 
0 0 0 

3000000

.00 3000000.00 

15 074/75 5 पेश्की फर्छ्यौि नगरेको 
0 0 0 

3000000

.00 3000000.00 

16 074/75 12.4.1 नपाउने बैठक भत्ता भकु्तानी 
गरेको 1824660.0 0 0 0 1824660.00 

17 074/75 7.7 घर बहाल सम्झौिा पेश नगरेको 
0 141000.00 0 0 141000.00 

   जम्मा 
1,824,660.0 167,277,123.73 0 

600000.0 
175,101,783.73  

59.  संष्चि कोष िथा बेरुजकुो स्थीति: पातलकाको संष्चिकोषको र्ववरर्, बेरुज ु(र्वतनर्ोजन, राजश्व, 
धरौिी र अन्र् कारोबार) वतगिकरर् र अध्र्ावतधक बेरुजकुो स्थीति क्रमश : अनसूुची १, 
अनसूुची २ र अनसूुची ३ मा समावेश गररएको छ। 
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स्थानीर् संष्चंिकोष र्ववरर् अनसूुष्च 1 
2076/77 रुहजारमा 

  

तस.न.  स्थातनर्िह ष्जल्ला 

आर्  व्र्र् मौज्दाि 

लेखापरीक्षर् 
रकम 

बेरुज ु
रकम 

बेरुज ु
प्रतिशि 

गि वषिको 
ष्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 
वाँडफाँड 
रकम 

आन्िररक 
आर् अन्र् आर् 

जम्मा आर् 
चाल ुखचि 

पँूष्जगि 
खचि 

अन्र् 
खचि जम्मा खचि 

 

1 2 3 4 5 6(2+3+4+5) 6 7 8 9(6+7+8) 10(1+6-9) 
१ हनमुाननगर कंकातलनी नगरपातलका सप्तरी 1337474 40922 3.06 82886 387301 71816 1119 209765 670001 432730 233383 1360 667473 85414 

बेरुज ुवगीकरर् (र्वतनर्ोजन, राजश्व, धरौिी र अन्र्कारोबार)  
                                                     2076/77                                                                      अनसूुची-2 

(रु हजारमा) 
 

तस.न. स्थातनर्िहको नाम 
ष्ज
ल्ला 

प्रारष्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाि फर्छ्यौि बाँकी बेरुज ु बाँकी बेरुज ु
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
असलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

सैर्द्ाष्न्िक लगिी 
सैर्द्ा
ष्न्िक लगिी सैर्द्ाष्न्िक लगिी 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् 
कागजाि 
पेश 
नभएको 

ष्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभ
नाि 
नतलए
को जम्मा 

कमिचा
री अन्र्  जम्मा 

१ हनमुाननगर कंकातलनी  नगरपातलका सप्तरी 53 41 46818 0 2 5896 53 39 40922 3508 13728 16071 0 0 29799 515 7100 7615 

                                                                   अद्यावतधक बेरुज ुष्स्थति                                                  अनसूुची-3 
                                                                2076/77                                                  (रु हजारमा) 

क्र.स. स्थातनर्िहको नाम ष्जल्ला 

गि बषि 
सम्मको वाँकी 
वेरुज ु

समार्ोजन 

गि 
वषिसम्मको 
र्थाथि बेरुज ु

सं प को लातग 
अनरुोध भइ 
आएको रकम 

संपरीक्षर् 
भएको रकम 

संपरीक्षर् गनि 
नतमलेको रकम 

कारवाही गनि 
बाँकी रकम 

गि वषिसम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषिको 
थप रकम 

५८ औ ँप्रतिवेदन 
सम्मको वाँकी 
वेरुज ु

५८ औ ँप्रतिवेदन 
सम्मको वाँकी 
वेरुज ु मध्र्े 
पेश्की 

1 हनमुाननगर कंकातलनी  नगरपातलका सप्तरी 261432 0 261432 175102 175102 0 0 86330 40922 127252 १०३१५ 


