
 

 

  

महालेखापरीक्षकको  
वार्षिक प्रतिवेदन 

२०७८ 
 पाख्रीबास नगरपालिका, 

धनकुटा 
 

 

 

महािेखापरीक्षकको कार्ाािर् 
काठमाडौं, नेपाि



    

 

 

 

 

 

Serving the Nation and the People 

दूरदृष् ट (Vision)  
 

जनहहतकािालग जवाफदेहहता, पारदष्शाता र लन ठा प्रवर्द्ान गने हवश् वसनीर् संस्था हनु प्रर्त् नशीि रहने । 

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

and integrity for the benefit of the people) 

 

गन्तव्र् (Mission)  

 

सरोकारवािािाई सावाजलनक कोषको दक्षतापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश् वस्त पाना स्वतन्र एवं गरु्स्तरीर् 
िेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने ।  
(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that 

the public funds are efficiently used) 

 

 

मूल्र् मान्र्ता (Core Values)  

 
 

लन ठा (Integrity) 

स्वतन्रता (Independence) 

व्र्ावसाहर्कता (Professionalism) 

पारदष्शाता (Transparency) 

जवाफदेहहता (Accountability) 
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 "जनहहतका िालग जवाफदेहहता, पारदष्शाता र लनष्ठा प्रवधानमा हवश्वासनीर् िेखापरीक्षर् संस्था"  

(प्रदेश नं.१ र प्रदेश नं.2 िेखापरीक्षर् महालनदेशनािर्) 
पर संखर्ााः २०७८/७९           

च.नं. 48 

लमलताः २०७८/५/४  

 

 

श्री प्रमखुज्रू्, 
पाख्रीबास नगरपालिका, 
नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर्,  
धनकुटा । 

हवषर्ाः िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन । 

 

 नेपािको संहवधानको धारा २४१ बमोष्जम त्र्स कार्ापालिकाको आलथाक वषा २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् 

सम्पन्न गरी िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोष्जम र्ो प्रलतवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रलतवदेन 

िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोष्जम प्रर्ोजनको िालग अनरुोध छ । 

 

 

 

                                                                        (नेर कुमार खरी) 

                                                                            नार्व महािेखापरीक्षक

http://www.oagnep.gov.np/


    

 

 

 

 

महािेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपािको संहवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहका सबै सरकारी कार्ाािर्को िेखापरीक्षर् 
लनर्लमतता, लमतव्र्र्ीता, कार्ादक्षता, प्रभावकारीता र औष्चत्र्को आधारमा महािेखापरीक्षकबाट हनुे व्र्वस्था छ 
। िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महािेखापरीक्षकिे प्रत्रे्क गाउँपालिका र नगरपालिकाको 
िेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अिग अिग प्रलतवेदन जारी गना सक्न े व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोष्जम 
स्थानीर् तहको 2076।77 को आलथाक कारोबारको िेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो प्रलतवेदन जारी गररएको 
छ। 

स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर् नेपािको संहवधान, िेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी िेखापरीक्षर् मानदण्ड, हवत्तीर् 
िेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् तह िेखापरीक्षर् लनदेष्शका, महािेखापरीक्षकको वाहषाक िेखापरीक्षर् र्ोजना 
र लनकार्सँग सम्बष्न्धत ऐन, लनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । िेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा 
हवत्तीर् हववरर्को शरु्द्ता, प्रचलित कानूनको पािना, बजटे तथा र्ोजना तजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजलनक सम्पष्त्तको 
संरक्षर् र उपर्ोग, ष्जम्मेवारी र जवाफदेहहता एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोत साधनको प्राप्ती र उपर्ोग 
सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको पािना भए नभएको हवश्लषेर् गरी हवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका िालग सझुाव प्रस्ततु गरी सशुासन प्रबर्द्ानमा टेवा 
प¥ुर्ाउन ुिेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  
आलथाक वषा २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चात जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रलतवेदन उपर प्राप्त प्रलतहक्रर्ाका हवषर्हरु लमिान गरी 
कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सहहतको अष्न्तम प्रलतवेदन पठाइएको छ । प्रलतवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् 
तहमा रहेको सीलमत स्रोत साधनको उपर्ोग गरी हवकास लनमाार् र सेवा प्रवाहमा लमतव्र्हर्ता, दक्षता र प्रभावकाररता हालसि गना सहर्ोग पगु्न े
अपेक्षा गररएको छ । फिस्वरुप स्थानीर् तहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेहहता र पारदष्शाता प्रबर्द्ान हनुे हवश्वास लिइएको छ ।  
िेखापरीक्षर्बाट मूित: आन्तररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपर् र्थाथापरक नरहेको, आन्तररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्किन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौता असिुीमा प्रभावकारीता नआएको, बजेट अनशुासन 
कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पश्चात बजटे तथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाान्तमा बढी खचा गरेको, खररद 
कानून हवपरीत सोझै खररद गरेको, अत्र्लधक प्रशासलनक खचा गरेको, बचत अनदुान हफताा नगरेको, हवतरर्मूखी खचाको बाहलु्र्ता रहेको जस्ता 
प्रवृष्त्त देष्खएका छन ्। त्र्सैगरी हवकास लनमाार्तफा  र्ोजना प्राथलमकीकरर् नगरेको, साना तथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जहटि प्रकृलतका 
कार्ाहरु समेत उपभोक्ता सलमलतबाट गराएको, तोहकएबमोष्जम जनसहभालगता नजटेुको, दीगो हवकासका िक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम तजुामा 
नगरेको, दीघाकािीन हवकासको खाका तजुामा नभएको जस्ता समस्र्ा रहेका     छन ्।  
स्थानीर् तहको आन्तररक ब्र्वस्थापनतफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशष्क्तको कमी रहेको, कमाचारी लनर्षु्क्त तथा बढुवामा प्रदेश िोकसेवा 
आर्ोगको परामशा नलिएको, सेवा प्रवाहमा अपेष्क्षत सधुार हनु नसकेको, स्रोत, साधन र सम्पष्त्तको दरुुस्त अलभिेख नरहेको, सञ्चालित र्ोजना, 
कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अलभिेख नराखेको, बैंक हहसाब हववरर् तर्ार गने नगरेको, िेखाङ्कन तथा समग्र प्रलतवेदन प्रर्ािी र आन्तररक लनर्न्रर् 
कमजोर रहेको छ । साथै आन्तररक िेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् तहमा िेखा सलमलतको गठन, कार्ाक्षेर, 
िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन उपर छिफि र बेरुज ू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ाहवलध तजुामा हनु बाकँी रहेको पाइएको छ । िेखापरीक्षर्बाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गत हवगतका बेरुज ुउपर अपेष्क्षतरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेत देष्खएन । 

समर् र जनशष्क्तको सीलमतताको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् तहको कार्ास्थिमा न ैउपष्स्थत भइा िेखापरीक्षर् गररएको लथर्ो । िेखापरीक्षर्को 
क्रममा िेखापरीक्षर् टोिीिे स्थानीर् तहका प्रमखु सहहतका पदालधकारीहरुसँग छिफि समेत गररएको लथर्ो । िेखापरीक्षर् प्रलतवेदनमा उल्िेख 
भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् तहको हवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौलतक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् 
तहको िेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउने स्थानीर् तहका सबै पदालधकारी तथा कमाचारीहरु र िेखापरीक्षर् तथा प्रलतवेदन तर्ारीमा संिग्न र्स 
कार्ाािर्का कमाचारीहरु सबैिाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
                (टंकमष्र् शमाा, दंगाि) 
२०७8 भाद्र ४  गते              महािेखापरीक्षक
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(प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. २ िेखापरीक्षर् महालनदेशनािर्) 
पर संखर्ााः 2078/79           

च.नं.: 45 लमलताः२०७८।5।4 

 

श्री नगरप्रमूखज्रू्,  

पाख्रीबास नगरपालिका, नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर्, 
धनकुटा । 

 

हवषर्ाः  िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन 

 

कैहफर्त सहहतको रार् 

हामीिे पाख्रीबास नगरपालिकाको आलथाक वषा २०७६।७७ को लबत्तीर् हववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बष्न्धत आर् ब्र्र् लबबरर् तथा िेखा हटप्पर्ीहरुको िेखापरीक्षर् गरेका 
छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रलतवेदनको कैहफर्त सहहतको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्िेख भएका हवषर्िे पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ 31 मा समाप्त 
भएको आलथाक वषा २०७६।७७ को लबत्तीर् हववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बष्न्धत आर् ब्र्र् लबबरर्िे स्थानीर् तहसङ्ग सम्बष्न्धत प्रचलित कानून र परम्परा बमोष्जम सारभतू 
रुपमा सही तथा र्थाथा अवस्था ष्चरर् गदाछ ।  
कैहफर्त सहहतको रार्व्र्क्त गने आधार 

१. पालिकािे महािेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाि साबाजलनक के्षर िेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी लबत्तीर् लबबरर् तर्ार गरेको छैन । 

२. िेखापरीक्षर्मा देष्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा लमलत 2078/2/4 मा जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रलतवेदन उपर प्राप्त प्रलतहक्रर्ा सहहतका प्रमार् कागजातका आधारमा 
फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अष्न्तम प्रलतवेदन पाना 29 र्सैसाथ संिग्न छ  

३. िेखापरीक्षर्बाट रु. 36 िाख 8१ हजार बेरुजू देष्खएको छ । सोमध्रे् असिु गनुापने रु. 4 िाख 36 हजार, प्रमार् कागजात पेश गनुापने रु. 9 िाख 5५ हजार, 
लनर्लमत गनुापने रु. 21 िाख 3० हजार र पेश्की बाँकी रु. 1 िाख 60 हजार रहेको छ ।   

४. आम्दानी तथा खचाको से्रस्ता नगदमा आधाररत िेखा प्रर्ािी अविम्बन गरेकोिे पालिकाको पेश्की बाहेक सम्पष्त्त तथा दाहर्त्व र्कीन हनु ेकुन ैजानकारी खिुाएको 
छैन ।   
हाम्रो िेखापरीक्षर् कार्ा नेपािको संहवधान, िेखापरीक्षर् ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नेपाि सरकारी िेखापरीक्षर्मान, मागादशान तथा 
िेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बष्न्धत अन्र् प्रचलित कानून बमोष्जम गररएको छ । हवत्तीर् हववरर् तर्ार गने स्थानीर् तहसङ्ग हामी स्वतन्र छौं ।  त्र्सका िालग स्वीकृत 
आचार संहहता अनसुार हामीिे काम गरेका छौं । िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका िेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका िालग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्
भने्न कुरामा कार्ाािर् हवश्वस्त छ ।   
हवत्तीर् हववरर् उपर व्र्वस्थापन र िेखाउत्तरदार्ी अलधकारीको ष्जम्मेवारी 
आलथाक कार्ालबलध तथा लबत्तीर् उत्तरदाहर्त्व ऐन २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ तथा अन्र् प्रचलित काननु बमोष्जम सही र र्थाथा हनु ेगरी हवत्तीर् 
हववरर् तर्ार गने तथा जािसाजी वा अन्र् गष्ल्तका कारर् हवत्तीर् हववरर् सारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत स्वरुपमा बने्न गरी आवश्र्क आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािी 
िाग ु गने ष्जम्मेवारी पालिका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्ाकाररर्ी, नगर प्रमूख र प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत नगरपालिकाको हवत्तीर् प्रलतवेदन प्रकृर्ाको 
अनगुमनका िालग ष्जम्मेवार रहेका छन ्।   
हवत्तीर् हववरर्को िेखापरीक्षर् उपर िेखापरीक्षकको ष्जम्मेवारी 
हवत्तीर् प्रलतवेदन समग्रमा जािसाजी वा अन्र् गष्ल्त समेतका कारर् सारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत रहेको होस ्भनी उष्चत आश्वस्तता प्राप्त गरी रार् सहहतको 
िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन जारी गनुा िेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् हो । िेखापरीक्षर्मा उष्चत आश्वस्ततािे सामान्र् स्तरको आश्वस्ततासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, तर िेखापरीक्षर् 
ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नेपाि सरकारी िेखापरीक्षर्मान, मागादशान तथा िेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बष्न्धत अन्र् प्रचलित कानून बमोष्जम 
गने िेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पलन सबै प्रकारका जािसाजीजन्र् वा अन्र् गष्ल्त पत्ता िगाउन े सक्ने लनष्श्चतता भन े हदैुन । हवत्तीर् हववरर्का 
उपर्ोगकताािे सामान्र्तर्ा गने आलथाक लनर्ार्मा नै फरक पाना सक्न ेअवस्था देष्खएका एउटै वा समग्रतामा हनु ेहवषेश वा जािसाजीजन्र् वा अन्र् गष्ल्तिाई सारभतू 
रुपमा गित आकँडा मालनएको छ ।  
 

 

 

(नरे कुमार खरी) 
नार्ब महािेखापरीक्षक 
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पाख्रीबास नगरपाललका 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

२०७६/७७ 
पररचर् – स्थानीर् नेततृ्वको हवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्लतिाई सदुृढ गरी स्थानीर् तहमा हवधाहर्की, कार्ाकारीर्ी र न्र्ाहर्क 
अभ्र्ासिाई संस्थागत गना स्थानीर् सरकारको संचािन गने उद्देश्र्िे र्स पाख्रीबास नगरपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् 
सरकारिे संचािन गने कार्ामा सहकाररता, सह–अष्स्तत्व, समन्वर्िाई प्रवर्द्ान गनुा, स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभालगता, 
उत्तरदाहर्त्व र पारदष्शाता सलुनष्श्चत गरी नागररकिाई गरु्स्तरीर् सेवा प्रदान गनुा र्स नगरपालिकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स 
नगरपालिका अन्तगात १० वडा,  ५३ सभा सदस्र्, १४४.२९ वगा हकिोलमटर क्षेरफि तथा २२ हजार ७८ जनसंखर्ा रहेको छ 
। 

 

स्थानीर् सष्ञ्चतकोष - आलथाक वषा २०७६।७७ को स्थानीर् सष्ञ्चत कोष आर्-व्र्र् हहसावको संष्क्षप्त अवस्था लनम्न बमोष्जम 
रहेको छाः  
नगरपालिकािाई एकीकृत आलथाक संकेत तथा वलगाकरर् र व्र्ाखर्ा, २०७४ स्वीकृत भएको नेपाि सावाजलनक क्षेर िेखामान 
(NEPSAS) बमोष्जमका फारामहरु सहहतको प्रालप्त र भूक्तानीको एकीकृत बाहषाक प्रलतवेदन (म.िे.प.फा.नं.२७२) उपिब्ध 
गराउन माग गररएकोमा सो अनसुारको हववरर् प्राप्त हनु सकेन । नगरपालिकाको र्स बषाको आर् व्र्र् लनम्नानसुार रहेको छ । 

एहककृत आलथाक हववरर् 

    पाख्रीबास नगरपालिका धनकुटा     

    आ.व.२०७६/०७७     

आर् तफा  व्र्र् तथा मौज्दात तफा  

लस.नं. हववरर् रकम लस.नं. हववरर् रकम 

१ गत वषाको ष्जम्मेवारी    ५६०४६११७.६४ १ चाि ुखचा    २३४७८५६६५.६९ 

  क) सष्ञ्चत कोष ५१७२९४१८.०५     आन्तररक  २३८०३८९६.८०   

  ख) धरौटी  २१९५०४८.०३     राजश्व वाँडफाँड ५२१०१२१६.०३   

  ग) हवलभन्न कोष २१२१६५१.५६     हवशेष अनदुान १०६९९५१.०७   

          समपरुक अनदुान ०   

          समालनकरर् अनदुान ५९६६६०१.१   

          सशता अनदुान १५१८४४०००.६९   

२ राजश्व (आन्तररक आर्) राजश्व वाडँफाडँ  ५६१७८५५२.२७         
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  क) आन्तररक आर्  ४०१६२९६.२२   २ पुजँीगत खचा    १११५०८६७०.९० 

  ख) राजश्व वाँडफाँड ५०१५१४१८.४५     आन्तररक  ६६०२२२८.३६   

  ग) अन्र् राजश्व २०१०८३७.६     राजश्व वाँडफाँड ९४७४११४.०१   

          हवशेष अनदुान १८८३३४.५४   

३ 
हवत्तीर् हस्तान्तरर् (संघीर् 
सरकार) 

   २७८२७८०००.००   समपरुक अनदुान १०००००००.   

  क) समालनकरर् अनदुान  ९५००००००.००     समालनकरर् अनदुान ६१३३३५४७.४१   

  ख) सशता अनदुान १८००७८०००.     सशता अनदुान २३९१०४४६.५८   

  ग) हवशेष अनदुान ०           

  घ) समपरुक अनदुान ३२०००००.   ३ हवत्तीर् व्र्वस्था   ० 

          ऋर् भकु्तानी     

४ 
हवत्तीर् हस्तान्तरर् (प्रदेश 
सरकार) 

   ३०८८५०००.००   व्र्ाज भकु्तानी     

  क) समालनकरर् अनदुान  ६९७४०००.००     अन्र् भकु्तानी     

  ख) सशता अनदुान १०३२००००.           

  ग) हवशेष अनदुान ३५९१०००.   ४ िगानी   ० 

  घ) समपरुक अनदुान १०००००००.     ऋर् िगानी     

          शेर्र िगानी     

५ हवत्तीर् हस्तान्तरर् (अन्तर स्थानीर् तह) ०         

        ५ हवलभन्न कोषको खचा    १२५१५८५०.१९ 

६ अन्तर सरकारी अष्खतर्ारी    ६६३९९८४८.००   हवहवध कोष  १२५१५८५०.१९   

  

३१४१०११३ राहिर् 

पररचर्पर तथा पञ्जीकरर् 
हवभाग 

 ८१७१४६.००           

  

३१४१०११४ राहिर् 

पररचर्पर तथा पञ्जीकरर् 
हवभाग 

१९३७०२.   ६ धरौटी हफताा/सदरस्र्ाहा    १५०६५३८.९४ 

  
३३६००१०२३ 
गररवसँग हवश्वशे्वर कार्ाक्रम 

०     हफताा  १५०६५३८.९४   
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स्थानीर् पूवााधार हवकास 

साझेदारी कार्ाक्रम 
४५०००००.           

  
पर्ाटन पवुााधार हवकास 

आर्ोजना ०   ७ अन्तर सरकारी अष्खतर्ारी  ६६३९९८४८.०० 

  सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रम   ६०८८९०००.     
अन्तर सरकारी 
अष्खतर्ारी  ६६३९९८४८.००   

        8 जम्मा अनदुान हफताा   33338170.37 

          
संघीर् सरकारको 
अनदुान हफताा 33098774.37   

          
प्रदेश सरकारको 
अनदुान हफताा 239396   

        ९ मौज्दात   ७०७२६७२१.७२ 

७ 
अन्र् कार्ाक्रमको िालग 
प्राप्त रकम 

  २२३१४४८०.३   क) सष्ञ्चत कोष ५९७५५६४३.६६   

  औद्योलगक ग्राम लनमाार् ९२०००००.     ख) धरौटी ५३९४४०१.४८   

  साना लसंचाई कार्ाक्रम ४७१६०७३.     ग) हवहवध कोष ५५७६६७६.५८   

  
हप एि ष्ज एस हप 
कार्ाक्रम 

३०३२२१.५           

  ष्जल्िा समन्वर् सलमलत १९४२५००.           

  सडक बोडा नेपाि २५०००००.००    
  

      

  

अन्र् आर् ( सडक 
बोडाको गत वषाको रकम, 

कष्न्टन्जेन्सी िगार्तको 
रकम) 

 ३६५२६८५.८०           

 ८ हवलभन्न कोष तफा को आर्   २०६७९४६७.६         

  धरौटी ४७०८५९२.३९ 
  

        

  हवहवध कोष  १५९७०८७५.२१           

  गररवी लनवारर् कोष ०           

  प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 
  

          

जम्मा ५३०७८१४६५.८१ जम्मा   ५३०७८१४६५.८१ 
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कार्ाािर्– पाख्रीबास नगरपालिका, धनकुटा                                                       आ.व. –2076/77 
दफा 
नं. 

िेखापरीक्षर्बाट देष्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

 असिुीको ष्स्थलत – िेखापरीक्षर्को क्रममा रु. ३८१०२७।०० र प्रारष्म्भक प्रलतवेदन जारी पश्चात 
रु. 995462।००गरी जम्मा रु. 1376489।०० असिु भएको छ । 

 

1.  हवत्तीर् हववरर् – स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपालिका तथा 
नगरपालिकािे प्रत्रे्क वषाको साउन एक गतेदेष्ख आगामी वषाको असार मसान्तसम्मको अवलधिाई 
आलथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्र्को हहसाव राख् नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोहकए 
अनसुार गाउँपालिका तथा नगरपालिकािे आफ्नो आलथाक कार्ा प्रर्ािीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स 
सम्बन्धमा देष्खएका व्र्होरा देहार् बमोष्जम छन ्

• स्थानीर् तहिे संष्चत कोषमा गत हवगतको बाँकी, र्स वषा प्राप्त रकम र संष्चत कोषवाट भएको 
खचा स्पष्ट देष्खने गरी खाता राखेको छैन । 

• िेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी हकताब तथा पेश्की खाता अद्यावलधक नरहेको कारर् स्थानीर् 
तहिे पेश गरेको आर्–व्र्र् हववरर् र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

• स्थालनर्तहिे लबभाज्र्कोषको हहसाब ब्र्बष्स्थत राखेको पाईएन । स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ को दफा ७२(२) मा नेपाि सरकारिे लनधाारर् गरे बमोष्जमको आर् र व्र्र्को 
वगीकरर् तथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अविम्बन गनुापने तथा दफा ७६(२) मा महािेखा 
परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोष्जमको ढाँचामा िेखा राख्नपुने व्र्वस्था  छ । र्स पालिकािे 
महािेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा प्रलतवेदन तथा िेखाङ्कन गरेको 
पाईएन । 

 

2.  आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािीाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोष्जम कार्ाािर्िे 
आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािी तर्ार गरी िाग ुगनुापनेमा िाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देष्खएका 
अन्र् व्र्होराहरु तपष्शि वमोष्जम रहेका छन ्।  
• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरलभरको आधारभतु 

तथर्ांक संकिन, अलभिेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा सो गरेको पाईएन ।  
• नगरपालिकािे २०७६।७७ को अवलधमा भएको आफ्नो आलथाक कारोवारको अनसुचुी २११ 

वमोष्जमको ढाँचामा वाहषाक प्रलतवेदन तर्ार गरेको पाईएन । 

• नगरपालिकािे कार्ाक्रमगत तथा र्ोजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै नगरपालिकाबाट र्स 
वषा संचालित कार्ाक्रम तथा र्ोजनाको कार्ाान्वर्न र सेवा प्रवाह समेतको वाहषाक कार्ाक्रम 
अनसुारको प्रगलत तर्ार गरेको पाईएन ।  

• अन्तर सरकारी हवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोष्जम मध्र्कािीन खचा संरचना 
तर्ार गनुापनेमा नगरपालिकािे सो बमोष्जम मध्र्कािीन खचाको संरचना तर्ार गरेको पाईएन ।  

• स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपालिका तथा नगरपालिकािे आफ्नो 
अलधकारक्षेर लभरका हवषर्मा स्थानीर्स्तरको हवकासका िालग आवलधक, वाहषाक, रर्नीलतगत 
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हवषर्को क्षेरगत मध्र्कािीन तथा दीघाकािीन हवकास र्ोजना तर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको 
पाईएन । 

• स्थालनर् तहिे आफ्नो क्षेरमा कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको लबश्लषेर् गरी सम्भाब्र् आर्ोजनाको 
बैंक खडा गरेको देष्खएन । 

• ददगो लबकास र्ोजना २०१५÷३० िाई कार्ाान्वर्न गने सन्दभामा िक्ष्र्िाई आन्तररकीकरर् गने 
र मध्र्कालिन िक्ष्र्हरु तोकी मलु्र्ाङ्कन गने कार्ा भएको देष्खएन । 

• नगरपालिकािे सहार्क ष्जन्सी खाता अध्र्ावलधक नगरी वडा कार्ाािर् तथा हवलभन्न संघ संस्थािाई 
ष्जन्सी सामान हवतरर् गरेको पाईर्ो । 

• वडा कार्ाािर् तथा हवषर्गत शाखामा रहेका ष्जन्सी सामान सहहतको अलभिेख देष्खने गरी 
नगरपालिकाको मूि ष्जन्सी खाता अध्र्ावलधक गरेको पाईएन । 

• ष्जन्सी लनररक्षर् प्रलतवेदनमा उल्िेख भए अनसुार हवलभन्न मािसामान ममात तथा लििाम गनुा पनेमा 
गरेको पाईएन ।  

• मलु्र् अलभवृहर्द् कर लनर्माविी, २०53 को लनर्म 6(क) अनसुार ठेक्का सम्झौता र कर 
भकु्तानीको जानकारी सम्वष्न्धत आन्तररक राजस्व कार्ाािर्िाई ददएको देष्खएन । 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररत पगेु वा नपगेुको जाँच गरी रलसद हवि भपााइहरुमा लसिलसिेवार 
नम्वर राखी कार्ाािर् प्रमखुिे तोकेको कमाचारीिे भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेत िगाई 
दस्तखत गरी प्रमाष्र्त गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• सावाजलनक खररद लनर्माविी, 2064 को लनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वाहषाक खररद 
र्ोजना तर्ार गनुापनेमा तर्ार गरेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको हवस्ततृ हववरर् देष्खने गरी ठेक्का अलभिेख खाता र कष्न्टन्जेन्सी खाता राखेको 
पाईएन। 

• स्थानीर् तहिे लनमाार् व्र्वसार्ी तथा उपभोक्ता सलमलत माफा त कार्ा गराएकोमा लनमाार् कार्ामा 
प्रर्ोग हनुे सामानको गरु्स्तर परीक्षर् गरेको पाइएन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजलनक खररद लनर्माविी 
वनाई िाग ुगना सक्ने व्र्वस्था भएकोमा सावाजलनक खररद लनर्माविी वनाएको पाईएन ।  

• सावाजलनक खररद लनर्माविी, 2064 को लनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न भएका 
आर्ोजना तथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सलमलतिाई हस्तान्तरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्था दताा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार नगरपालिकाबाट संचािन भएका हवलभन्न र्ोजनाको 
लनमाार् कार्ा गना गठन गरेका उपभोक्ता सलमलत ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्ता प्राप्त हनु े
गरी दताा गरेको पाइएन ।  

• सञ्चालित र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेष्क्षत र वास्तहवक िाभका साथै उपभोक्ताको 
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र्ोगदान र कार्ासम्पादन िगार्तका हवषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवािा सहहतको सावाजलनक सनुवुाई 
र सावाजलनक परीक्षर्िाई अलनवार्ा गनुा गराउन ुपनेमा अलधकांशताः पािना भएको पाईएन। 

• वातावरर् संरक्षर्को एहककृत ददघाकािीन र्ोजना तर्ार गरेको पाइएन ।  
• सशुासन व्र्वस्थापन तथा सञ्चािन लनर्माविी, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्िेष्खत 

सेवाहरुको कार्ाान्वर्न ष्स्थलत अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र तर् गरेको पाईएन । 

• लनजामती सेवा ऐन, 2049 अनसुार कमाचारीहरुको कार्ा हववरर् वनाई िाग ुगरेको पाईएन । 

• लनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 ख 2 वमोष्जम तिहव प्रलतवेदन पाररत गराएर मार तिव 
भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाािर्िे तिवी प्रलतवेदन पाररत नगरी शसता तथा लनशता दवैु तफा  गरी 
ष्शक्षक तथा कमाचारी समेत ३८२ जनािाई वषाभरीमा रु. १४६३४३७४७।४२ तिब भत्ता खचा 
िेखेको पाईर्ो । 

• संघीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्रािर्को 2073।12।25 को पररपर अनसुार र्स 
पालिकामा समाहहत भएका साहवकका गाँउ हवकास सलमलतको नाममा रहेका पेश्की तथा वेरुजकुो 
िगत तर्ार गरेको पाईएन ।  

• नगरपालिकाका पदालधकारीहरुको मालसक अनगुमन सहुवधा भकु्तानी गदाा अनगुमन प्रलतवेदन संिग्न 
गने गरेको देष्खएन।  

• नगरपालिकाका पदालधकारीहरुिे प्रर्ोग गने सवारी साधनमा इन्धनको कोटा लनधाारर् गने गरेको 
देष्खएन ।  

• भ्रमर्बाट फहका एपलछ भ्रमर् खचाको हविसाथ अलनवार्ा रुपमा पेश गनुापने भ्रमर् प्रलतवेदनको ढाँचा 
बनाएतापलन उक्त प्रलतवेदनमा उल्िेष्खत उद्देश्र्, काम, उपिब्धी, सझुाव आदद हवषर्हरु केही पलन 
नभरी केवि भ्रमर् गने पदालधकारी/कमाचारीको नाम र दस्तखत मार भने गरेको देष्खर्ो । 

• भ्रमर् आदेशमा स्पष्ट काम नखुिाई कार्ाािर् सम्बन्धी काम मार उल्िेख गने गरेको देष्खर्ो। 

• मूल्र् अलभवृहर्द् करमा दताा नभएको फमासँग रु. २० हजार भन्दा कम रकमका हवलभन्न हविहरु 
माफा त मसिन्द तथा कार्ाािर् सामाग्री खररद गने गरेको देष्खर्ो। 

• इन्धन खररद खचाको भौचर साथ इन्धन खचाको िगबकु संिग्न गने गरेको देष्खएन । 

• खचाको ररभसा, कट्टी कर दाष्खिा एवं आम्दानी सम्बष्न्ध केही गोश्वार भौचरहरु शे्रस्तासाथ संिग्न 
गरर राख्न ेगरेको देष्खएन । 

• गोश्वारा भौचरसाथ संिग्न हवि भरपाई अनसुार हनुे खचाको तेररज तर्ार गरी राख्न ेगरेको देष्खएन 
। 

• पदालधकारीिाई ऐन अनसुार पाउने मालसक सञ्चार सहुवधा खचाको अलतररक्त थप मोवाइि ररचाजा 
खचा समेत कार्ाािर्िे व्र्होने गरेको देष्खर्ो । 

• हवद्यतु, पानी, टेलिफोन महसिु र्थासमर्मै भकु्तानी गरी लनर्मानसुार पाइने छुट समेतको सहुवधा 
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उपभोग गनुापनेमा महसिु बझुाउन ढीिाई गरी थप दस्तरु समेत खचा िेख्न ेगरेको देष्खर्ो। 

• कार्ाािर्िे सफ्टवेर्र ममातको सेवा शलु्क खचा िेखदा हकस्ता कार्म गरी आनपुालतक हहसाबिे 
काम सम्पन्न भएपलछ मार भकु्तानी ददनपुनेमा काम सम्पन्न नहुँदै अग्रीम रुपमा भकु्तानी ददने गरेको 
देष्खर्ो। 

• पदालधकारीिाई ऐन अनसुार पाउने मालसक सहुवधा रकम अग्रीम पेश्की स्वरुप ददने गरेको 
देष्खर्ो।  

• सरुक्षा गाडा आपूताकिे सम्झौता अनसुार सरुक्षाकमीहरुको हवमा गनुापनेमा वीमा गरेको देष्खएन । 

• वडा स्तरमा सञ्चािन हनुे कार्ाक्रम तथा र्ोजनाको सम्झौता अलधकार प्राप्त अलधकारी ( प्रमखु 
प्रसाशकीर् अलधकृत ) माफा त गनुापनेमा सहार्कस्तरका वडा सष्चव माफा त गने गरेको देष्खर्ो। 

• नगरसभािे एक र्ोजना तथा कार्ाक्रममा हवलनर्ोजन गरेको रकम कार्ापालिकाको लनर्ार्िे अकै 
र्ोजना तथा कार्ाक्रममा खचा गने गरेकोमा लनर्न्रर् हनुपुदाछ । 

• पश ु सेवा सम्बन्धी हवलभन्न कार्ाक्रम अन्तगात खररद गररएका पशहुरुको क्वारेन्टाइन जाँच तथा 
हवमा गने गरेको देष्खएन । 

तसथा पालिकािे आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािीिाई तोकीए बमोष्जम प्रभावकारी र हवश्वशनीर् बनाइ सेवा 
प्रवाह सदुृढ बनाउनेतफा  ध्र्ान ददनपुने देष्खन्छ ।  

3.  बैक हहसाब लमिान  – स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोष्जम स्थानीर् 
तहिे आफ्नो कारोबारको िेखा महािेखा लनर्न्रक कार्ाािर्को लसफाररसमा महािेखापरीक्षकबाट 
स्वीकृत भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्िेख छ । सो बमोष्जम मालसक रुपमा से्रस्ता र बैंक खाताको 
हहसाब लमिान हवबरर् तर्ार गनुापनेमा स्थानीर् तहिे सञ्चािन गरेको देहार्बमोष्जमको खाताको बैंक 
हहसाब लमिान हववरर् तर्ार नगरेको कारर् लनम्नानसुार फरक पना गएकोिे र्हकन गरी बैंक हहसाब 
लमिान हववरर् तर्ार गनुापदाछ । 

 

 शे्रस्ता अनसुार बाकँी बैँक स्टेटमेण्ट अनसुार 
बाँकी 

बढी बैँक मौज्दात 

70726721.72 १०५४२४६५८.२६ 34697936.54  

 

4.  बजेट पेश, पाररत र अष्खतर्ारी - स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् 
तहिे आगामी आलथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० 
गते लभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेटमा छिफि गरी असार मसान्तलभर सभाबाट पाररत 
गनुापने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ ददनलभर स्थानीर् 
तहका प्रमखुिे प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई बजेट खचा गने अष्खतर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । 
र्स स्थानीर् तहमा उप÷प्रमखु श्री देवकिा लतम्सीनािे २०७६।३।१० गते रु. ३५ करोड ८६ 
िाख ९८ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा सोही ददन पाररत भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् 
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तहका प्रमखुिे २०७६।३।१७ मा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई बजेट खचा गने अष्खतर्ारी प्रदान 
गरेको देष्खन्छ ।  

5.  अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोष्जम स्थानीर् तहिे स्थानीर् आलथाक 
अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्ाक्रमको प्राथलमकीकरर्का आधार तर्ार गरी स्रोत अनमुान 
तथा सीमा लनधाारर्का आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुापने व्र्वस्था छ । र्स 
स्थानीर् तहिे र्ो बषा भैपरी आउने ष्शषाकमा रु. ३५ िाख अबण्डा राखेको छ । उक्त अबण्डा रकम 
कार्ापालिकाको हवलभन्न लमलतको लनर्ार्बाट हवलधन्न र्ोजना तथा कार्ाक्रममा खचा गरेको छ । बजेट 
अबण्डामा राखी खचा गने प्रहक्रर्ामा लनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

6.  चौमालसक पूजँीगत खचा - आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म  २३ बमोष्जम कार्ाािर्िे  
स्वीकृत भएको कार्ाक्रममा लनर्म २५ बमोष्जम चौमालसक प्रगलत हववरर् वनाई पेश गनुापने र 
चौमालसक कार्ािक्ष्र् तथा कर्ाक्रम बमोष्जम कार्ासम्पादन गरी कर्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था 
छ । कार्ाािर्िे उपिव्ध गराएको चौमालसक पषु्जगत खचाको ष्स्थलत देहार्अनसुार छ ।  

 

 
लस.
नं. 

पूजँीगत खचा शीषाक कुि खचा 
चौमालसक खचा (रु.हजारमा) आषाढ 

महहनाको 
मार खचा 

प्रथम 
चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

१ नगरपालिका पुषँ्जगत १६०६५२ १८९११ ३०६५१ १११०९० ७२८४१ 

२ संघीर् सरकारबाट 
हस्तान्तररत कार्ाक्रम 
पुषँ्जगत 

१६१८६४ ३४२४३ ३७५४६ ९००७५ ३१३०१ 

 कूि खचा: ३२२५१६ ५३१५४ ६८१९७ २०११६५ १०४१४२ 

 खचा प्रलतशत १०० १६.४८ २१.१४ ६२.३८ ३२.२९ 

 

चौमालसक पूषँ्जगत खचाको ष्स्थलतिाई हवश्लेषर् गदाा लनम्न अनसुार अष्न्तम चौमालसकमा बढी खचा 
गरेको देष्खन्छ । वषाान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गरु्स्तरमा असर पने देष्खएकोिे लनर्ममा 
भएको व्र्वस्था अनरुुप वषाान्तमा अलधक खचा गने पररपाटीमा लनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

7.  क्षरेगत बजेट र खचा- स्थानीर् तहिे एकीकृत, समानपुालतक र ददगो हवकासका क्षेरगत रुपमा 
समानपुालतक बजेट हवलनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्स नगरपालिकाको २०७६।७७ को 
क्षेरगत बजेट र खचाको ष्स्थलत देहार्अनसुार रहेको देष्खन्छ । 

 

 मखुर् क्षरे वाहषाक वजेट खचा रकम कुि खचा मध्रे् 
प्रलतशत 

आलथाक हवकास ३४०६५०००.०० २१६५६६३६.०५ ६३.५७ 

सामाष्जक क्षेर  २००००१४०४.०० १७५३५९४३९.९० ८७.६७ 

पूवााधार हवकास क्षेर ११३५३४५००.०० ७६८०२३६०.०१ ६७.६४ 

वातावरर् तथा हवपद् व्र्वस्थापन १५००००.०० ५००००.०० ३३.३३ 
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संस्थागत हवकास र सेवा प्रवाह - - - 

हवपद व्र्वस्थापन १९०००००.०० १८५००००.०० ९७.३६ 
हवत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासन १४९५२०००.०० ९३९२३९४.०० ६२.८१ 

कार्ा सञ्चािन तथा प्रशासलनक खचा ७१२१०८१७.५० ६३०८३५०६.६३ ८८.५८ 

जम्मा ४३५८१३७२१.५० ३४८१९४३३६.५९ ७९.८९  
8.  सेवा प्रवाह ÷ स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) मा नगरपालिकाको काम, 

कताव्र् र अलधकारको व्र्वस्था रहेको छ । र्स नगरपालिका तथा अन्तगातका वडाबाट र्स वषा 
सम्पाददत सेवा प्रवाहको ष्स्थलत लनम्नानसुार रहेको छ । 

 

 
qm=;+= ljj/0f 

;]jf k|flKtsf nflu 

lgj]bg ;+Vof 
l;kmfl/; ;+Vof s}lkmot 

1          नागरिकता सिफारिि ४५७ ४५७   

2         घिबाटो सिफारिि २९३ २९३   

3          नाता प्रमाणित १८३ १८३   

4         जन्म मतृ्यु दताा ६७७ ६७७   

5         अन्य २२२७ २२२७   

 जम्मा ३८३७ ३८३७  

 

नगरपालिकािे वडा कार्ाािर्बाट सम्पाददत नागररकता लसफाररस, घरबाटो लसफाररस, नाता प्रमाष्र्त, 
पष्ञ्जकरर्को तथर्ाङ्क तथा अलभिेखिाई व्र्वष्स्थत तलु्र्ाउँदै सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ 
। 

 

9.  दरबन्दी – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी 
दरबन्दी सम्बन्धी व्र्वस्था छ । उक्त व्र्वस्था बमोष्जम कार्ाािर्बाट संगठन संरचना एवं दरबन्दी 
लमिान सम्बन्धी कार्ा भएको छैन । र्सबाट कार्ाािर्को वास्तहवक दरबन्दी र्ष्त्त नै हो भनी एहकन 
गना सक्ने अवस्था रहेन । त्र्सिे गदाा र्स वषा हवलभन्न कमाचारीहरुिाई भकु्तानी ददएको तिब भत्ता 
रकम वास्तहवक एवं र्थाथा हो भन्न सहकने ष्स्थलत देष्खएन ।  

 

10.  कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोष्जम स्थानीर् 
सेवा गठन, संचािन व्र्वस्थापन, सेवाका शता तथा सहुवधा सम्बष्न्ध आधारभूत लसर्द्ान्त र मापदण्ड 
संघीर् काननु बमोष्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोष्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचािन तथा व्र्वस्थापन 
सेवाको शता तथा सलुबधा सम्बष्न्ध अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् तहिे बनाएको काननु बमोष्जम हनुे 
व्र्वस्था छ । स्थानीर् तहिे कार्ाहवलध बनाई र्ो बषा हवलभन्न तहका स्थाई एवं करार सेवाका गरी 
जम्मा २२ जना कमाचारीिाई कार्ा सम्पादन सचुकको आधारमा रु. १३०८४२८/- प्रोत्साहन भत्ता 
खचा गरेको देष्खर्ो । नगरपालिकाको आन्तररक आर् न्रू्न रहेको अवस्थामा र्सरी कमाचारीहरुिाई 
थप प्रोत्साहन भत्ता खचा िेखदा कार्ाािर्िाई थप व्र्र्भार पना गएको देष्खएको रु..... १३०८४२८/- 

11.  न्र्ाहर्क सलमलत – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देष्ख ५३ सम्म न्र्ाहर्क  
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सलमलतको अलधकार क्षेर तथा न्र्ार् सम्पादन प्रहक्रर्ा सम्बष्न्ध व्र्वस्था छ । न्र्ाहर्क सलमलतमा 
परेको उजरुीमध्रे् मेिलमिाप प्रकृलतका आधारमा हववाद दताा भएको ३ महहनालभर टुङ्गो िगाउन े
व्र्वस्था छ । िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त हववाद दताा एवं फछ र्ौट हववरर् अनसुार गतबषा फछ्र्र्ौट 
वा कारबाही हकनारा गरी टुङ्गो िगाउन बाँकी १ र र्स बषा हवलभन्न हवषर्का १३ समेत कुि १४ 
हववाद दताा भएकोमा सबै फछ र्ौट गना बाँकी देष्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रहक्रर्ािाई ऐनिे तोकेको 
म्र्ादलभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही हकनारा गरी टुङ्गो िगाउनपुदाछ ।  

12.  कानून लनमाार् ÷ स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् तहहरुिे 
आफ्नो अलधकारक्षेर लभरका हवषर्मा ऐन तथा सोको अलधनमा रही लनर्म लनदेष्शका, कार्ाहवलध र 
मापदण्ड  बनाउन ु पदाछ । र्स पालिकािे हािसम्म ९ ऐन, ४ लनर्माविी, १४ कार्ाहवलध, ७ 
लनदेष्शका र २ नम्सा समेत ३६ काननु एवं कार्ाहवलध लनमाार् गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । 

 

13.  आन्तररक िेखापरीक्षर् – आलथाक कार्ाहवलध तथा हवत्तीर् उत्तरदाहर्त्व ऐन 2076 को दफा 34 मा 
प्रदेश तथा स्थानीर् तहको आन्तररक िेखा परीक्षर्बाट औल्र्ाइएका हवषर्हरुमा आवश्र्क सधुार गरी 
अष्न्तम िेखापरीक्षर्को िालग िेखा शे्रस्ता अद्यावलधक राख्नपुने व्र्वस्था छ । नगरपालिकाको 
आन्तररक िेखापरीक्षकिे औल्र्ाएका हवषर्हरु उपर आवश्र्क कारवाही भए गरेको नदेष्खँदा 
आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािी हफतिो देष्खर्ो । तसथा आन्तररक िेखा परीक्षर्बाट औल्र्ाएका 
हवषर्हरुमा र्था समर्मै कारवाही गना गराउन कार्ाािर्िे ध्र्ान परु्र र्ाउनपुदाछ। 

 

14.  खाना तथा हवहवध खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा कार्ाािर्िे लनधााररत 
बजेट एवं  आन्तररक आर्को परीलधलभर रही औष्चत्र्ताको आधारमा हवहवध खचा गनुापने व्र्वस्था छ 
। र्स स्थानीर् तहिे र्ो वषा नगरपालिका चाि ु ष्शषाकबाट खाना तथा हवहवधतफा  मार रु. 
२१७०९७५/- खचा गरेको छ । र्स्तो खचामा लनर्न्रर् गरी लमतव्र्हर्ता कार्म गनुापदाछ । 

 

15.  आलथाक सहार्ता – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् तहको रकमबाट आलथाक 
सहार्ता, चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागत अनदुान हवतरर् गना पाउने व्र्वस्था रहेको देष्खंदैन । 
नगरपालिकािे कार्ाहवलध तर्ार गरी र्स वषा हवभन्न रोगको उपचार, दैहव प्रकोप पीलडत, आदद बापत 
रु. ६०८०००/÷आलथाक सहार्ता हवतरर् गरेको पाइर्ो । र्स्तो खचामा लमतव्र्हर्ता कार्म  
गनुापदाछ । 

 

16.  कर तथा शलु्क असिुी - स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा 
एकीकृत सम्पष्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाि कर, व्र्वसार् कर र वहाि हवटौरी शलु्क 
आदद उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । ती आर् शीषाकको अनमुान र असिुी ष्स्थलत लनम्नानसुार रहेको 
देष्खन्छ । 

 

                                                                     अनमुान असिुी असिुी प्रलतशत 

एकीकृत सम्पष्त्त कर र घरजग्गा कर ३४००००० १६५२१७१ ४८.५९ 

घरजग्गा वहाि कर १५०००० ६५१५३६ ४३४.३५ 

व्र्वसार् कर ७५०००० ४६१७२४ ६१.५६ 

 



  

 

11 

 

कार्ाािर्– पाख्रीबास नगरपालिका, धनकुटा                                                       आ.व. –2076/77 
दफा 
नं. 

िेखापरीक्षर्बाट देष्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

वहाि हवटौरी शलु्क १५०००० ० ० 
 

 नगरपालिका लभर रहेका करदाताहरुको अलभिेख व्र्वष्स्थत नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा 
मार कर एवं शलु्क बझुी लिने पररपाटी रहेकोिे उल्िेष्खत असिुी र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था देष्खएन 
। तसथा आफ्नो क्षेरलभर करदाताको अलभिेख अद्यावलधक गरी करको दार्रामा ल्र्ाउनपुदाछ । 

 

17.  अग्रीम कर ÷ आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ अनसुारको भकु्तानीमा अलग्रम कर कट्टा 
गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपालिकािे देहार्को भकु्तानीमा लनर्मानसुार िाग्ने रु. २४०१४/÷ अलग्रम 
कर कट्टी नगरेको एवं घटी कट्टी गरेकोिे उक्त रकम असिु हनुपुने रु ........ २४०१४/÷ 

 भौ नं. र लमलत करको प्रकार भकु्तानी लिनकेो नाम भकु्तानी हववरर् भकु्तानी रकम कर रकम 

नगरपालिका चाितुफा  
९६-०७६।६।१४ अलग्रम कर पार्ोलनर्र टे्रलडङ्ग एण्ड ररसचा सेन्टर 

प्रा. लि. 
सरुक्षा गाडा आपूलता शलु्क ९३५२५ १४०२९ 

१०८-०७६।६।१४ अलग्रम कर ररकाउन्सीि ि फमा, धनकुटा कानूनी परामशा सेवा शलु्क ३९५०० ५५३० 
ममात सम्भार कोष 

३-०७६।७।५ अलग्रम कर पाख्रीवास साने्न ग्रालमर् सडक उ.स. र्ोजनाको िालग ढंुगा खररद २९७००० ४४५५ 
  जम्मा   २४०१४  

 नगरपालिका चाि ु  
18.  बडा अध्र्क्षसँग कर्ाधार कार्ाक्रम - स्थानीर् तहिे आफ्नो क्षेरमा अनतु्पादक, पुजँी वृहर्द् नहनुे, 

महत्वाकांक्षी एवं हवतरर्मखुी र्ोजनाहरुिाई लनरुत्साहहत गदै उत्पादनमिुक र्ोजनाहरुमा बजेट 
हवलनर्ोजन गनुापदाछ । नगरपालिकाको आफ्नो आन्तररक श्रोत पर्ााप्त भई हवतरर्मखुी र्ोजनाहरु न ै
सवासम्मतीिे छनौट गरेमा पलन नेपाि सरकारिे प्रदान गरेको सहुवधामा दोहोरो नपने गरी कार्ाहवलध 
स्वीकृत गरेर मार कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ु पदाछ । नेपाि सरकारिे स्वास्थर् कार्ाक्रम अन्तरगत 
गभावती महहिािाई स्वास्थर् संस्थामा आई गभावती जाँच गराउँदा र्ातार्ात खचा तथा सतु्केरी हुँदा 
पोषर् भत्ता तथा न्र्ानो झोिा समेत ददँदै आएको छ । र्सरी नेपाि सरकारिे प्रदान गरेको सहुवधामा 
दोहोरोपन हनुे गरी नगरपालिकािे पालिका क्षेर लभर सतु्केरी हनुे महीिाहरुिाई लनजहरुको घरमै 
सम्बष्न्धत वडा अध्र्क्ष, वडा सष्चव, स्वास्थर्कमी सहहतको टोिी गई जन्मदताा गरी कुखरुाको एउटा 
भािे, १/१ के.जी. चना, मटर, मसुरुो दाि, २ माना ष्घउ र न्र्ानो झोिा सहहत हवतरर् गने 
कार्ाक्रम जनप्रलतलनलध लनवााष्चत भए िगतै सरुुवात गरेकोमा र्स वषासम्म पलन लनरन्तरता ददएको 
देष्खर्ो । र्सरी हवतरर् गदाा प्रलत सतु्केरी महहिािाई रु. २५००/- का दरिे खचा भएको देष्खँन्छ 
। र्ो कार्ाक्रमबाट र्स वषा १० वटै वडाका २७८ सतु्केरी महहिािाई रु. ६९५०६५/- खचा 
िेखेको पाइर्ो ।  

नगरपालिकाको आन्तररक आर् न्र्नु भै कार्ाािर् सञ्चािन िगार्त तिब भत्ता भकु्तानीका िालग 
राजस्व बाँडफाँड बापत संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे रकमबाट व्र्होनुापरेको ष्स्थलत छ । र्सरी 
आन्तररक श्रोतिे चाि ु खचा धान्न नसकेको परीप्रके्षमा अनतु्पादक एवं हवतरर्मखुी र्ोजनाहरुिाई 
लनरुत्साहहत गना नगरपालिकािे ध्र्ान परु्ााउनपुने देष्खएको रु.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६९५०६५/- 
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कार्ाािर्– पाख्रीबास नगरपालिका, धनकुटा                                                       आ.व. –2076/77 
दफा 
नं. 

िेखापरीक्षर्बाट देष्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

19.  हवतरर्मखुी खचा – स्थानीर् तहिे पूँजी सजृना नहनुे खािका हवतरर्मूखी तथा उपर्ोलगता नददन े
खचािाई लनरुत्साहहत गदै अलधकतम प्रलतफि ददने र पूजँीको लनमाार् हनु ेएवम ्उपर्ोलगता लसजाना हनु े
गरी र्ोजना तथा कार्ाक्रम छनौट गरी लसलमत स्रोतको उच्चतम प्रर्ोग गनुापदाछ। नगरपालिकािे 
देहार् अनसुारका पूजँी लनमाार्मा सहर्ोग नरहने, उत्पादनमा वृहर्द् नगने हकलसमका हवतरर्मखुी 
कार्ाक्रम छनौट गरी हवलभन्न संघ संस्था, समूह, क्िव आददिाई कार्ाक्रम र प्रस्तावको आधारमा रु. 
१२५००००/÷ भकु्तानी ददएको पाईर्ो । पालिकािे र्स प्रकारका हवतरर्मखुी खचािाई लनरुत्साहहत 
गनुापदाछ ।   

 भौ. नं. र लमलत भकु्तानी पाउने संस्था / व्र्ष्क्तको नाम प्रर्ोजन रकम 

नगरपालिका चाि ुतफा  
२६-०७६।६।१ उज्र्ािो सेवा सदन, पाख्रीवास लतज कार्ाक्रम गना ८०००० 

८८-०७६।६।१३ ष्जल्िा समन्वर् सलमलत महासंघ महासंघको कार्ासलमलत बैठक गना ७०००० 

२१०-०७६।८।१९ नेपाि तामाङ्ग घदेङु्ग, ष्ज.स.स. धनकुटा लमस तामाङ्ग २०१९ सञ्चािन गना ५०००० 

२४९-०७६।९।१३ वडा सष्चव सञ्जर् राई जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ग सम्मान 
कार्ाक्रम ५०००० 

२९०-०७६।१०।२ चेतना र्थु कल्ब हकचनका सामग्री खररद गना ५०००० 

३०७-०७६।१०।१५ ष्चर्ा मजदरु संगठन, पाख्रीबास अन्तरहक्रर्ा कार्ाक्रम ७५००० 

३२८-०७६।११।१ जािपा देहव मा.हव. आलथाक सहर्ोग ५०००० 

४०५-०७६।१२।४ ना.प्रा.स. इन्द्रमार्ा तामाङ्ग माफा त 
कार्ाक्रम 

कृहष मेिा प्रदशानी 
३००००० 

४५६-०७७।१।२९ प्रगलतष्शि सेवा समाज माष्घ मेिा कार्ाक्रम गना १००००० 

४९२-०७७।२।१५ जिदेवी र्वुा क्िब जेनेरेटर तथा हवद्यतु सामग्री खररद गना ३००००० 

५१३-०७७।२।२५ चेतना र्थु कल्ब संस्थागत आलथाक सहार्ता ७५००० 

२५०-०७६।९।१३ ४ नं. वडा कार्ाािर् वडा दशै ददपाविी शभुकामना खचा ५०००० 

 जम्मा  १२५००००  
20.  लबद्यार्न सलमलत बैठक- भौ नं. ६३७-०७७।३।२३ गाँउ तथा नगर सभाका सदस्र्हरुको सहुवधा 

सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा स्थानीर् तहको ऐन, लनर्म एवं कार्ाहवलध लनमाार् गने हवधार्न सलमलतिे 
बैठक भत्ता पाउने व्र्वस्था देष्खँदैन । र्स पालिकािे हवलभन्न ऐन, लनर्म एवं कार्ाहवलधहरु लनमाार् गना 
बैठक बसेको भनी देहार्का पदालधकारी तथा कमाचारीहरुिाई प्रलत बैठक रु. १०००/- का दरिे 
बैठक भत्ता बापत रु. २१५०००/- भकु्तानी ददएको देष्खर्ो । स्थानीर् तहिे आफुँिाई आवश्र्क 
पने ऐन, लनर्म तथा कार्ाहवलधहरुको लनमाार् गने कार्ा आफ्नो लनर्लमत कताव्र् लभरै पना जाने भएकोिे 
र्स्ता खचामा लनर्न्रर् गनुापदाछ ।  

 लसं नं. दजाा / नाम थर बैठक संखर्ा भकु्तानी रकम (कट्टी कर घटाई) 

१ नगर प्रमखु बषृ बहादरु राई १७ १४४५० 

२ उप-प्रमखु देवकिा लतम्सीना १४ ११९०० 

३ प्र.प्र.अ. लडक बहादरु राई ३० २५५००  
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कार्ाािर्– पाख्रीबास नगरपालिका, धनकुटा                                                       आ.व. –2076/77 
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िेखापरीक्षर्बाट देष्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

४ स. संर्ोजक िाक्पा तेष्न्जङ्ग शेपाा ३३ २८०५० 

५ स. सदस्र् बलबता लब.क. १४ ११९०० 

६ स. सदस्र् कल्पना राई १४ ११९०० 

७ अ. सातौँ. सत्र्नारार्र् राई १३ ११०५० 

८ ज.स.अ. मोहम्मद ईस्मार्ि लमर्ाँ २ १७०० 

९ आ.िे.प. अ. िोकेन्द्र कँुवर ३० २५५०० 

१० िे.अ. ददपेन्द्र अलधकारी १२ १०२०० 

११ अ.छैटौँ सन्तोष राई ३ २५५० 

१२ अ.छैटौँ संलगता पोखरेि ४ ३४०० 

१३ ई. नरेन्द्र कुमार लिम्ब ु ३ २५५० 

१४ ई. पशुाराम शे्रष्ठ ६ ५१०० 

१५ रोजगार संर्ोजक नारार्र् बस्नेत २ १७०० 

१६ स. पाँचौ टामन लसग्देि ३ २५५० 

१७ स. पाँचौ अमतृा नेपाि २ १७०० 

१८ स. पाँचौ ददपक गौतम ३ २५५० 

१९ स. चौथो हकरर् राई २ १७०० 

२० स. चौथो लबकास आचार्ा ५ ४२५० 

२१ स. चौथो प्रकाश चन्द्र पौडेि ३ २५५० 

 जम्मा  १८२७५०  
21.  पदालधकारी माफा त कार्ाक्रम सञ्चािन÷ भौ नं. ६४८÷०७७।३।२४ र ६७४-०७७।३।२६ नगर 

सभािे वाहषाक कार्ाक्रम तथा बजेट पाररत गरी नगरपालिकामा सञ्चािन हनुे सम्पूर्ा कार्ाक्रमको िालग 
नगर प्रमखु माफा त प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई अष्खतर्ारी प्रदान गरेको छ । नगरपालिकािे ३ नं. 
वडा अध्र्क्ष सोलबत लनरौिा माफा त नौमलत बाजा, राहिर् पोशाक तथा आददवासी जनजालत साँस्कृलतक 
कार्ाक्रम गराई रु. १९७९२०/÷ भकु्तानी ददएको देष्खर्ो । त्र्सैगरी पालिकािे ८ नं. वडा अध्र्क्ष 
लसताराम राई माफा त मेर्र गोल्ड कप फुटवि प्रलतर्ोलगता, २०७६ गराई रु. ११५८२६२/÷ 
भकु्तानी गरेको छ । अनगुमन तथा लनर्न्रर्को भलुमकामा रहनपुने पालिकाका पदालधकारीहरु न ै
कार्ाक्रम सञ्चािनमा सष्म्मलित हुँदा लनर्न्रर् एवं सन्तिुनमा असर पना जान्छ । तसथा 
नगरपालिकािे पदालधकारी माफा त कार्ाक्रम सञ्चािन गने कार्ािाई लनर्न्रर् गनुापदाछ ।   

22.  मूल्र् अलभवहृर्द् कर भकु्तानी – मूल्र् अलभवृहर्द् कर लनर्माविी २०५३ को लनर्म ६ ग अनसुार ठेक्का 
वा करार अन्तगात आपूती हनुे बस्त ुवा सेवाको मूल्र् अलभवृहर्द् कर सहहतको भकु्तानीमा मूल्र् अलभवृहर्द् 
कर रकमको ५० प्रलतशतिे  हनुे रकम लनजको नामबाट कार्ाािर्िे सम्बष्न्धत राजस्व ष्शषाकमा 
जम्मा गनुापदाछ। नगरपालिकािे हपरालमड टेष्क्नकि इन्सहटच्र्टु प्रा.लि.( पान नं. 601078691) 
संगको सम्झौताबाट होमस्टे सम्बष्न्ध तालिम तथा अन्तरहक्रर्ा कार्ाक्रम संचािन गरेबापत प्रा.लि. िे २५८४४/- 
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2076।११।६ मा जारी गरेको कर हवजक नं. ७ को भकु्तानी रु २२४६४४।०० मध्रे् मलु्र् 
अलभवृहर्द् कर रु २५८४४।०० को ५० प्रलतशतिे हनुे रु १२९२२/- कहट्ट गरी भकु्तानी ददनपुनेमा 
कहट्ट नगरी परैु भकु्तानी ददएकोिे उक्त रकमको कर समार्ोजन प्रमार् पेश हनुपुने अन्र्था असिु 
गनुापने रु.. 

23.  खचाको पषु्टर्ाई- कार्ाािर्िे स्वीकृत बजेट खचा गदाा खचािाई पुयाई गने प्रमार् कागजात संिग्न 
गरेर मार खचा िेख्नपुदाछ । नगरपालिकािे देहार्को हववरर् अनसुार गरेका खचािाई पुयाई गने 
प्रमार् कागजात संिग्न नगरी खचा िेखेको देष्खर्ो । तसथा सो को प्रमार् पेश हनुपुने अन्र्था असिु 
हनुपुने  रु... १९९५००/- 

 गो.भौ.र लमलत खचाको हववरर् भकु्तानी लिनेको 
नाम 

भकु्तानी रकम कैहफर्त 

नगरपालिका चाि ुतफा  
६८३-०७७।३।२७ वडा नं. ४ मा आखँा ष्शहवर 

सञ्चािन खचा 
आखँा ष्शहवर 
सञ्चािन सलमलत 

१६०००० ष्शहवरमा डाक्टरको 
उपष्स्थती, जाँच गरेका 
हवरालमको अलभिेख तथा 
खररद गरेको १ थान हव.हप. 
सेट ष्जन्सी दाष्खिाको प्रमार् 
नभएको  

संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्ाक्रम चाितुफा  
२४४-०७७।३।२८ ४३५ सेट न्र्ानो झोिा खररद  ददक्षान्त प्रगलत 

सप्िार्सा एण्ड 
टे्रडसा 

३९५०० हवजक नं. ५१-
०७७।३।१६ बाट न्र्ानो 
झोिा खररद गरेको सक्कि 
लबि पेश नभएको  

 जम्मा  १९९५००   
24.  अनदुानको उपर्ोग ÷ कार्ाािर्िे स्वीकृत कार्ाक्रम अनसुारका र्ोजनाहरुमा अनदुान स्वरुप खचा 

िेखेको रकमको अलधकतम सदपुर्ोग हनुपुदाछ । र्सरी अनदुानको सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा 
कार्ाािर्िे लनर्लमत रुपमा अनगुमन गरी सोको प्रलतवेदन समेत तर्ार गनुापदाछ । देहार्का र्ोजना 
तथा कार्ाक्रमहरुमा नगरपालिकािे ददएको अनदुान रकमबाट तोहकए बमोष्जमको प्रर्ोजनमा अनदुान 
खचा गरे नगरेको सम्बन्धमा कार्ाािर्िे आलधकाररक प्रमार् लिएको एवं अनगुमन गरी सोको प्रलतवेदन 
तर्ार गरेको देष्खएन । र्सिे गदाा अनदुान बापत खचा िेखेको रकमको सदपुर्ोग र्हकन हनु 
नसकेको  रु......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०००००/- 
 भौ. नं. र लमलत अनदुान पाउन े

संस्थाको नाम 

अनदुान रकमको प्रर्ोजन रकम कैहफर्त 

नगरपालिका चाि ु

५७४-०७७।३।११ ८ नं. वडा कार्ाािर् हवपद व्र्वस्थापन कोष सञ्चािन गना ५०००० कोष उपर्ोगको अनगुमन 
प्रलतवेदन पेश हनुपुने 

६८०-०७७।३।२७ ७ नं. वडा कार्ाािर् हवपद व्र्वस्थापन कोष सञ्चािन गना ५०००० कोष उपर्ोगको अनगुमन 
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प्रलतवेदन पेश हनुपुने 

६९९-०७७।३।२८ ४ नं. वडा कार्ाािर् हवपद व्र्वस्थापन कोष सञ्चािन गना १००००० कोष उपर्ोगको अनगुमन 
प्रलतवेदन पेश हनुपुने 

  जम्मा २०००००   
 नगरपालिका पूष्जँगततफा   

25.  हेभी इष्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७ को  उपलनर्म (९) 
मा उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुार्बाट सञ्चालित हनुे लनमाार् कार्ामा डोजर, एक्साभेटर, िोडर, 
रोिर, ग्रडेर जस्ता हेभी मेष्शनरी प्रर्ोग गना नलमल्ने व्र्वस्था छ । सो लनर्माविीको प्रलतबन्धात्मक 
वाक्र्ांशमा िागत अनमुान तर्ार गदााको समर्मा हेभी मेष्शन प्रर्ोग गनुापने जहटि प्रकृलतको कार्ा 
भनी उल्िेख भएको रहेछ भने सम्बष्न्धत प्राहवलधकको लसफाररशमा सावाजलनक लनकार्बाट सहमलत लिई 
त्र्स्ता मेष्शन प्रर्ोग गना सहकने उल्िेख छ । नगरपालिका अन्तगात सञ्चालित अलधकांश सडक 
लनमाार् तथा स्तरोन्नलतसँग सम्बष्न्धत र्ोजनाका उपभोक्ता सलमलतहरुिे डोजर, एक्साभेटर िगार्तका 
हेभी मषे्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइए तापलन लनर्माविीको व्र्वस्था बमोष्जम सम्बष्न्धत प्राहवलधकको 
लसफाररश गराई नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर्बाट सहमलत लिएको पाइएन । र्सका केही 
उदाहरर्हरु र्सप्रकार रहेका छन : 
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उपभोक्ता सलमलतको नाम कामको 
हववरर् 

भकु्तानी रकम प्रर्ोग गरेको 
हेभी उपकरर् 

हेभी उपकरर्मा 
भएको खचा 

माझगाउँ चलुििङु ग्रा.स.स्तरोन्नती उ.स. सडक लनमाार् 500000 स्क्र्ाभेटर 475508 

मासेफावा ग्रालमर् सडक उ.स. सडक लनमाार् 350000 ,, 405670 

गैरीगाउँ लडटार सनुबािवुा सडक 
स्तरोन्नती उ.स. 

सडक लनमाार् 
1500000 

,, 
1663973 

पानसर्डाँडा टाहरी माङमार्ा बरबोटे 
सैरुम्टा सडक उ.स. 

सडक लनमाार् 
300000 

,, 
339000 

रानावरझाक्री खेत लसम्िे ग्रालमर् सडक 
उ.स. 

सडक लनमाार् 
500000 

,, 
552641 

जिदेवी तामाङटोि ग्रा.स. स्तरोन्नती 
उ.स. 

सडक लनमाार् 
500000 

,, 
553584 

वडा कार्ाािर् लसंजािी डाँडा, ढाडेगाउँ 
जकेुवारी ओख्र ेहालतखका  ग्रा.स. उ.स. 

सडक लनमाार् 
550000 

,, 
611495 

धमाशािा मनु्सीचौतारा गष्म्भरे भलु्के 
ग्रा.स. 

सडक लनमाार् 2500000 ,, 
1191777 

उत्तरपानी मालतम्ब ु मजवुा हपप्िे ग्रालमर् 
सडक उ.स. 

सडक लनमाार् 
1000000 

,,  
724191 

मगुा माघे ग्रालमर् सडक स्तरोन्नती उ.स. सडक लनमाार् 2000000 ,,  2144488 
जम्मा   9700000  8662327 

26.  स्वीकृत नम्सा र िागत अनमुान- कार्ाािर्िे िागत अनमुान तर्ार गदाा स्वीकृत नम्साका आधारमा 
तर्ार गनुापदाछ । उपभोक्ता सलमलत माफा त संचालित देहार्का र्ोजनाहरुमा छुट्टा छुटै्ट नम्सा प्रर्ोग गरी 
लनम्न आइटममा कामको िागत अनमुान तर्ार गदाा स्वीकृत नम्सामा उल्िेष्खत ज्र्ामी संखर्ा भन्दा 
बढी ज्र्ामी संखर्ा राखी िागत अनमुान तर्ार गरेको देष्खर्ो । र्स सम्बष्न्ध थप व्र्होराहरु लनम्न 
अनसुार छन ।   

26.1.  नगरपालिकािे लड.र्.ुलड.हव.लस.को नम्सा प्रर्ोग गरी देहार्को कामको िागत अनमुान तर्ार गदाा प्रलत 
घन लमटर हप.लस.लस. M 15  कामको नम्सामा उल्िेख भए भन्दा बढी ३ जना ज्र्ामी देखाई प्रलत 
ज्र्ामीको ज्र्ािा ष्जल्िा दररेट अनसुार रु 640 िे ३ ज्र्ामीको रु 1920  को दरबाट िागत 
अनमुान बढेको देष्खर्ो । र्सरी बढेको िागत अनमुान अनसुार भकु्तानी गदाा लनम्नअनसुार रु 
111475।०० बढी भकु्तानी भएको छ । र्सरी भकु्तानी बढी भएको सम्बन्धमा िागत अनमुान 
तर्ार गने सम्बष्न्धत प्राहवलधक कमाचारीिाई समेत ष्जम्मेबार बनाई बढी भकु्तानी रकम असिु हनुपुने 
रु.. १११४७५/- 
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गो.भौ.र लमलत उपभोक्ता सलमलतको 
नाम 

कामको हववरर् कामको पररमार् 
(घ.लम.मा) 

बढी दर बढी भकु्तानी 

236।०७७।३।२९ बौद्य हवहार समालधस्थि 
लनमाार् सान्ने उ.स. 

हप.लस.लस. M15 30.79 1920 59117 

239।०७७।३।२९ नर स्मतृ्ती प्रलतष्ठान 
लनमाार् 

हप.लस.लस. M15 27.27 1920 52358 

 जम्मा    111475  
26.2.  नगरपालिकािे डोलिडारको नम्सा प्रर्ोग गरी देहार्को कामको िागत अनमुान तर्ार गदाा प्रलत घन 

लमटर माटो खन्ने कामको नम्सामा उल्िेष्खत ज्र्ामी संखर्ा भन्दा बढी 0.2 जना ज्र्ामी देखाई प्रलत 
ज्र्ामी ज्र्ािा रु 640 मा थप ३ प्रलतशत सामग्री समेत गरी जम्मा रु 131।84 का दरिे िागत 
अनमुान बढेको र सोहह अनसुार भकु्तानी गदाा रु ५७९८५।०० बढी भकु्तानी भएको छ । र्सरी 
भकु्तानी बढी भएको सम्बन्धमा िागत अनमुान तर्ार गने सम्बष्न्धत प्राहवलधक कमाचारीिाई समेत 
ष्जम्मबेार बनाई बढी भकु्तानी रकम असिु हनुपुने रु.. ५७९८५/- 

  

गो.भौ.र लमलत उपभोक्ता सलमलतको 
नाम 

कामको हववरर् कामको पररमार् 
(घ.लम.मा) 

बढी दर बढी भकु्तानी 

128।०७७।३।११ राम्चे सहकारी गजेगैरी 
सडक स्तरोन्नती उ.स. 

कडा माटो खन्ने  373.21 131.84 49204 

166।०७७।३।१९ परुानो बाटो लसढी लनमाार् 
पा.न.पा. १० 

कडा माटो खन्ने  66.60 131.84 8781 

 जम्मा    ५७९८५  
27.  डीपीआर खचा – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार नगरपालिकािे गरुुर्ोजना 

डीपीआर िगार्तको अध्र्र्न गरी प्रलतवेदन तर्ार गनुापदाछ । नगरपालिकािे र्स बषा स्वीकृत बाहषाक 
कार्ाक्रम अनसुार देहार्बमोष्जमको कार्ा परामशादाताबाट गराई लड.हप.आर. तर्ारीमा रु 
६६५०९६४।०० खचा गरेको छ । 

 

  

कार्ाक्रम नाम परामशादाता स्वीकृत बजेट खचा रकम अध्र्र्नबाट लनधाारर् 
भएको आर्ोजनाको 
िागत 

सोलिड वेष्ट मेनेजमेन्ट 
सम्बष्न्ध सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 

वातावरर् तथा प्राहवलधक 
परामशा नेपाि 

500000 494940  

एहककृत बस्ती 
हवकास र्ोजना 

भोिानाथ इष्न्जलनर्ररङ्ग 
लडजाइन्स कन्सल्टेन्सी 
प्रा.लि. 

1988800 1988800 794844148 
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जिदेवी लसमसारको 
मास्टर प्िान लनमाार् 

अरलनको कन्सल्टेन्सी 
एण्ड स्ट्रक्चर लडजाइन्स 
प्रा.लि. 

500000 474600 97541137 

जौटार लड.हप.आर. 
लनमाार् 

ए.एन.एम. कन्सल्टेन्सी 
प्रा.लि. 

500000 496630 117321712 

प्राष्खवास स्टेलडर्मको 
लड.हप.आर. 

मेररलडर्न कन्स्ट्रक्सन 
प्रा.लि. 

850000 840720 169104993 

हेल्थपोष्ट देखी सनु्तिे 
डाँडा जाने फुट टे्रि 
लड.हप.आर. 

सत्र् इष्न्जलनर्ररङ्ग 
कन्सल्टेन्सी 

500000 475000 114171777 

पाख्रीवास पञ्चकन्र्ा 
मगुा खोिा सािबोटे 
सडक लड.हप.आर. 

ररसचा इनोभेसन एण्ड 
डेभिपमेन्ट इष्न्जलनर्ररङ्ग 
कन्सल्टेन्सी  

500000 457604 128781969 

पाख्रीबास रलमते ओख्र े
सडक लड.हप.आर. 

पवुााञ्चि इष्न्जलनर्ररङ्ग 
कन्सल्टेन्सी 

500000 487030 310019640 

उत्तरपानी अमौरा 
ग्रालमर् सडक 
लड.हप.आर. 

प्िाटफमा इष्न्जलनर्ररङ्ग 
कन्स्ट्रक्सन एण्ड 
कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. 

700000 689300 360898484 

लडकुरे गमु्बा  लनष्ठा इष्न्जलनर्ररङ्ग 
कन्सल्टेन्सी एण्ड 
कन्ट्राष्क्टङ प्रा.लि. 

246340 246340 10645232 

 जम्मा  6650964   
 र्स्तो अध्र्र्न कार्ा गराउँदा िाग्न ेखचाको िागत अनमुान तर्ार गदाा कुनै आधार नलिई स्वीकृत 

बजेट बमोष्जमकै रकम खचा गरेको उपर्कु्त देष्खएन । र्सरी डी.पी.आर.तर्ार गदाा नगरपालिकाको 
प्राहवलधक जनशष्क्त प्रर्ोग नगरी परामसादाता माफा त कार्ा गराएको छ । बजेटको सषु्चष्श्चतता वेगर 
अध्र्र्न प्रलतवेदन तर्ार भएका आर्ोजनाहरु कार्ाान्वर्नमा गएको समेत नदेष्खएकोिे खचाको 
साथाकता समेत देष्खएन । तसथा बजेटको पूवा सषु्चष्श्चतता गरी आगामी ददनमा नगरपालिकाको 
प्राहवलधक जनशष्क्तबाट र्स्तो कार्ा गराउन ुपदाछ । 

 

 सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रमतफा   
28.  सामाष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् ÷ सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रम अन्तगात भत्ता हवतरर् गदाा सामाष्जक 

सरुक्षा कार्ाक्रम संचािन कार्ाहवलध, २०७५ को प्रावधान बमोष्जम गनुापदाछ । सामाष्जक सरुक्षामा 
र्स वषा रु. ६०८८९०००/÷ खचा भएकोमा देष्खएका व्र्होराहरु लनम्न अनसुार छन ्।  

28.1.  कार्ाहवलधमा िाभग्राहीको नाम दताा र नवीकरर्बाट आगामी आलथाक वषाका िालग कार्महनुे  
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िाभग्राहीको हववरर् प्रत्रे्क स्थानीर् तहिे फाल्गनु मसान्त लभर व्र्वस्थापन सचुना प्रर्ािीमा अलनवार्ा 
रुपमा प्रहवष्टी गनुापने व्र्वस्था छ । तर कार्ाािर्िे सो अनसुार नगरी िाभग्राहीको सालबककै हववरर् 
र वडाको माग बमोष्जम लसधै सामाष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् गरेको पाइर्ो । साथै कार्ाहवलधको बुदँा 
नं. १० मा स्थानीर् तहिे भत्ता पाउने िाभग्राहीहरुको अनसूुची ५ बमोष्जमको मूि अलभिेख 
अद्यावलधक गरी राख्नपुने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ाािर्िे तोहकएको ढाँचामा फोटो सहहत नागररकता 
नम्बर उल्िेख गरी िाभग्राहीको मूि अलभिेख राखेको पाइएन । र्सिे गदाा हवतररत रकम सहह हो 
भनी एहकन गना सहकएन ।  

28.2.  कार्ाहवलधको बुदँा नं. २२ मा सामाष्जक सरुक्षा भत्ता बैक माफा त मार हवतरर् गनुापने, नगदै हवतरर् 
गनुापरे मन्रािर्को पूवा स्वीकृलत लिएर मार हवतरर् गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपालिकािे १० वटै 
वडामा िाभग्राहीिाई सामाष्जक सरुक्षा भत्ता नगदै हवतरर् गरेकोमा मन्रािर्को पूवा स्वीकृलत लिएको 
देष्खएन । नगरपालिकािे कार्ाहवलधमा भएको बैंकमाफा त भत्ता हवतरर् गनुापने व्र्वस्थाको पािना 
गनुापने देष्खन्छ । 

 

28.3.  नगरपालिकािे र्स वषा सामाष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् गनाको िालग वडा सष्चवहरुिाई पेश्की उपिब्ध 
गराएकोमा प्रथम चौमालसकको हवतररत रकमको आधारमा दोस्रो चौमालसकमा र दोस्रो चौमालसकको 
हवतररत रकमको आधारमा तेस्रो चौमालसकमा रकम लनकासा ददन ु पनेमा हवतररत रकम भन्दा बढी 
लनकासा ददने र वषाान्तमा हवतरर् नभई बाँकी रहेको रकम हफताा गने गरेको पाइर्ो । िाभग्राहीको 
अद्यावलधक हववरर् नरहेको अवस्थामा बढी रकम लनकासा ददने र हवतरर् नभएको रकम हढिा गरी 
दाष्खिा गने कार्ािाई लनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

28.4.  कार्ाहवलधको बुदँा नं. १६ (क) मा असोजको दोस्रो हप्तासम्म प्रथम चौमालसक रकम, माघको दोस्रो 
हप्तासम्म दोस्रो चौमालसक रकम र जेठको दोस्रो हप्तासम्म तेस्रो चौमालसक रकम हवतरर् गररसक्नपुने 
व्र्वस्था छ । नगरपालिकािे प्रथम चौमालसकको रकम मंलसर महहनासम्म, दोस्रो चौमालसकको रकम 
जेठ महहनासम्म र तेस्रो चौमालसकको रकम अषाढ महहनाको अन्त्र्सम्म हवतरर् गरेको पाइर्ो । 
कार्ाहवलध अनसुार तोहकएको समर्मा भत्ता रकम हवतरर् गनेतफा  कार्ाािर्को ध्र्ान जानपुदाछ । 

 

28.5.  कार्ाहवलधको बुँदा नं. २८ अनसुार प्रत्रे्क पालिकािे सामाष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् कार्ाक्रमको 
लनर्लमत अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन तथा सपुररवेक्षर् गना उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा ७ सदस्र्ीर् अनगुमन 
तथा सपुरीवेक्षर् सलमलत गठन गरी सोही अनरुुप अनगुमन मलु्र्ाङ्कन गरी भत्ता हवतरर्िाई व्र्वष्स्थत 
गनुापदाछ। साथै बुदँा नं. ३५ अनसुार वडा सलमलतिे प्रत्रे्क चौमालसकमा कम्तीमा एकपटक सामाष्जक 
सरुक्षा कार्ाक्रम सम्बन्धमा सावाजलनक सनुवुाइ गनुापने, सावाजलनक सनुवुाइमा प्राप्त गनुासा तथा 
सझुावमध्रे् आफूिे सधुार गना सक्न े कुरा सम्बोधन गरी सधुार गना नसक्न े खािका सझुाव तथा 
गनुासाहरु सम्बोधनको िालग स्थानीर् तहको कार्ाािर्मा पठाउनपुने उल्िेख छ । वडा 
कार्ाािर्हरुमा सावाजलनक सनुवुाइ भएको र गनुासा सम्बोधनको िालग स्थानीर् तहको कार्ाािर्मा 
पठाएको प्रमार् पेश हनु आएन । साथै लनदेष्शका अनरुुप सलमलत गठन गरी अनगुमन गरेको समेत 
पाइएन । तसथा कार्ाहवलधको पािनामा ध्र्ान परु्ााउँनपुदाछ ।   
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28.6.  कार्ाहवलधको बुदँा नं. १६ (ख) मा भत्ता हवतरर् गदाा पूर्ा अपाङ्ग र बािबालिकाको हकमा बाहेक 
सम्बष्न्धत व्र्ष्क्तिाई मार हवतरर् गनुापने र अन्र् व्र्ष्क्तिाई हवतरर् गरेको पाइएमा र्सरी हवतरर् 
गने र रकम बझु्ने दवैुिाई प्रचलित कानून बमोष्जम कारवाही हनुे उल्िेख छ । नगरपालिकािे 
सामाष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् गदाा कार्ाहवलधमा भएको व्र्वस्था हवपररत हस्ते गरी सम्बष्न्धत 
व्र्ष्क्तको नातादार समेतिाई भत्ता रकम हवतरर् गरेको पाइएकोिे सम्बष्न्धत व्र्ष्क्तिे रकम बझेुको 
र्हकन हनु सकेन । कार्ाहवलधको पािना गरी सम्बष्न्धत व्र्ष्क्तिाई मार भत्ता हवतरर् गनेतफा  
कार्ाािर्िे ध्र्ान परु्ााउनपुने देष्खन्छ ।   

28.7.  कार्ाहवलधिे तोहकददएको लमलत लभरै िाभग्राहीको नाम दताा र नवीकरर्, िगत कट्टा तथा पररचर्परको 
नवीकरर् गरी सामाष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् गनुापने, प्रत्रे्क बषा िगत अध्र्ावलधक गरी िाभग्राहीको 
संखर्ा र्हकन गनुापने, केष्न्द्रकृत सूचना प्रर्ािीमा िाभग्राहीहरुको नाम प्रहवष्टी गरी अधावलद्यक गने 
ष्जम्मेवारी सामाष्जक सरुक्षाको अष्खतर्ारी पाउने सम्वष्न्धत स्थानीर् लनकार्को हनुे व्र्वस्था गरेको छ 
। नमनुा छनौटको आधारमा वडा नं. ४ र वडा नं. ८ को सामाष्जक सरुक्षा भत्ता रकम हवतरर्को 
शे्रता परीक्षर् गदाा नगरपालिकािे िाभग्राहीको िगत अद्यावलधक नगरी एउटै चौमालसकमा एकै 
व्र्ष्क्तको नाममा दोहोरो लनकासा हनुे गरी रु. २०८०००/- दोहोरो खचा िेखेको पाइर्ो । उक्त 
रकम िेखापरीक्षर् अवधीमा असिु भई दाष्खिा भएको छ । साथै अन्र् बाँकी वडाहरुको समेत 
दोहोरो परे नपरेको पालिकािे र्हकन गनुापने देष्खएको छ ।  

 संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्ाक्रम (सशात ष्शक्षा) तफा   
29.  ष्शक्षक दरवन्दी र पदपूलता - स्थानीर् तह अन्तगात रहेका सामदुाहर्क हवद्यािर्हरुमा दरबन्दी अनसुार 

ष्शक्षकको पदपूलता भई लनर्लमत पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् तह अन्तगात हवलभन्न 
तहका ३२ सामदुाहर्क हवद्यािर्हरुको ष्शक्षक दरवन्दी र पदपूलताको अवस्था एवं हवद्याथीको संखर्ा 
लनम्नानसुार रहेको देष्खन्छ । 

 

 लस.नं. हवद्यािर्को संखर्ा ष्शक्षक दरबन्दी पदपूलता पदपूलता मध्रे् करार हवद्याथी संखर्ा 
१ ३२ हवद्यािर् १९८ १८७ ४९ ३८१७  

 

30.  हवद्यािर्गत लनकासा रष्जिर - आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ४५ मा अलधकार 
प्राप्त अलधकारीिे आर् व्र्र् ठीक र हवश्वसनीर् रहेको तथा दोहोरो हनुे गरी भकु्तानी भएको छैन भन्न े
कुरामा ध्र्ान ददनपुने उल्िेख छ । कार्ाािर्िे तोहकएको ढाँचामा हवलभन्न हवद्यािर्िाई लनकासा 
ददएको रकमको स्पष्ट हववरर् खलु्ने गरी अलभिेख राख्नपुनेमा र्थाथा हववरर् खलु्ने गरी हवद्यािर्गत 
लनकासा अलभिेख राखेको छैन । जसबाट हवद्यािर्िाई वास्तहवक रुपमा लनकासा ददन ुपने र ददएको 
रकम बारे र्थाथा हववरर् प्राप्त गना कदठन हनुे भएकािे हवद्यािर्गत लनकासा रष्जिर खाता अद्यावलधक 
गरी राख्नपुदाछ । 

 

31.  छारवलृत तथा पाठ्यपसु्तक हवतरर् – कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तका अनसुार छारवृष्त्त तथा 
पाठ्यपसु्तक दोहोरो नपने गरी हवतरर् गने व्र्वस्थाका िालग कार्ाािर्िे अनगुमन गनुापदाछ । 
कार्ाािर्िे हवद्यािर्हरुिाई र्स आ.व. मा छारवृष्त्त बापत रु. ५५६०००/- र लनशलु्क पाठ्यपसु्तक 
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बापत रु. १७१८०५६/- गरी ३२ हवद्यािर्हरुिाई रु. २२७४०५६/- लनकासा ददएको छ । तर 
उक्त लनकासा रकम तोहकएको प्रकृर्ा अनसुार हवतरर् भए नभएको तथा दोहोरो परे नपरेको सम्बन्धमा 
कार्ाािर्िे अनगुमन गरेको छैन । जसबाट सो रकमको सही उपर्ोग सम्बन्धमा सलुनष्श्चत हनुे आधार 
देष्खएन । तसथा कार्ाािर्बाट लनकासा हनुे रकम दोहोरो नहनुे तथा तोहकए बमोष्जम हवतरर् गने 
व्र्वस्थाका िालग लनरन्तर अनगुमन मूल्र्ाङ्कन हनुपुदाछ । 

32.  सामाष्जक पररक्षर् र हवष्त्तर् िेखा पररक्षर् - हवद्यािर् क्षेर हवकास कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तका 
२०७६।७७ बमोष्जम र्स नगरपालिका अन्तगातका ९ माध्र्ालमक हवद्यािर् र २३ आधारभतु 
हवद्यािर्िाई क्रमशाः १५ हजार र १० हजारका दरिे सावाजलनक पररक्षर् तथा िेखापरीक्षर् बापत 
रु. ३६५०००/- िेखापरीक्षर् अनदुान ददएकोमा सामदुार्ीक हवद्यािर्िे िेखापरीक्षर् जवाफदेहहता 
सलुनष्श्चतताका साथ दोस्रो चौमालसक लनकासा ददँदा सम्म सामाष्जक परीक्षर् प्रलतवेदन अलनवार्ा रुपमा 
पेश गनुापने व्र्वस्था छ । िेखापरीक्षर् अवलधसम्म आलथाक तथा सामाष्जक िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन 
लिएको देष्खएन । लनर्ममा व्र्वस्था भए बमोष्जमको कार्ा गराउनेतफा  कार्ाािर्को ध्र्ान जानपुदाछ 
।  

33.  थप पाठ्यपसु्तक अनदुान ÷ कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तका अनसुार लनशलु्क पाठ्यपसु्तक बापतको 
रकम अनदुान ददँदा आइ.ई.एम.आइ.एस.को आधारमा हवद्याथी संखर्ा एहकन गरी प्रथम पटकमा 
हवद्याथी संखर्ाको ७५ प्रलतशत संखर्ािाई मार अनदुान ददने र वैशाखबाट शरुु हनुे शैष्क्षक सरको 
हवद्याथी भनााको हववरर्, पाठ्यपसु्तक खररद र हवतरर् गरेको हववरर्को आधारमा र्हकन गरी नपगु 
हनुे रकम मार थप अनदुान ददन सक्ने व्र्वस्था रहेको छ । नगरपालिकािे अन्तगातका 
हवद्यािर्हरुिाई नपगु भएको भनी थप पाठ्यपसु्तकको िालग रु. ४७१६२८/÷ प्रमार् बेगर अनदुान 
रकम लनकासा ददएको पाइर्ो । साथै २०७६।१२।११ देष्ख कोलभड-१९ िे मिुकुभर िकडाउन 
भएको कारर् हवद्यािर्हरुको शैष्क्षकसर २०७७ शरुु हनु नसकेको, हवद्याथी भनाा नभएको, 
आइ.ई.एम.आइ.एस. मा तथर्ाङ्क प्रहवष्ट नभएको अवस्थामा समेत हवद्यािर्हरुिाई थप लनशलु्क 
पाठ्यपसु्तक रकम अनदुान ददएकोिे सो खचाको पषु्टर्ाई प्रमार् पेश हनुपुने अन्र्था असिु हनुपुने रु... ४७१६२८/- 

34.  कोरोना कोष कट्टी – संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्ाक्रम अन्तगात लनकासा भएको बजेट 
तोहकएको कार्ाक्रम अनसुार खचा गनुापदाछ । नगरपालिकािे संघीर् सशात अनदुान ष्शषाक माफा त 
स्वास्थर् तफा का कमाचारी, ष्शक्षक, हवद्यािर् कमाचारी तथा बाि हवकास सहजकतााको चैर महहनाको 
तिब भत्ताबाट नेपाि सरकारिे तोके अनसुार रकम कट्टी गरी कोरोना कोषमा दाष्खिा गरेको छ । 
त्र्स अलतररक्त नगरपालिकािे संघीर् सशता अनदुान अन्तगात आधारभतु तथा माध्र्लमक तहका 
ष्शक्षकको तिब भत्ता ष्शषाकबाट रु. ६६४५११/- र स्वास्थर् शाखामा कार्ारत कमाचारीहरुको तिब 
भत्ता ष्शषाकबाट रु. ८६४६८/- गरी रु. ७५०९७९/- पनुाः खचा िेखी कोरोना कोषमा ट्रान्सफर 
गरेको पाइर्ो । तसथा र्सरी ष्शक्षक तथा स्वास्थर् कमाचारीहरुको मालसक तिब भत्ताबाट कट्टी गरी 
कोरोना कोषमा दाष्खिा गररसकेपलछ पलन पनुाः संष्घर् सशात अनदुान तफा को बजेटबाट दोहोरो खचा 
िेख्न लमल्ने देष्खएन ।  
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 संघीर् सशात स्वास्थर्तफा   
35.  औषधी खररद – सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ८५ को उपलनर्म १(क) मा लबस 

िाख रुपैर्ाँसम्मको औषलधजन्र् मािसामान उत्पादकिे राहिर् स्तरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन 
गरी तोकेको लबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सहकने व्र्वस्था रहेको छ । नगरपालिकािे मनकामना 
मेलडको, हवराटनगरबाट रु. ४९८५९८/÷ को औषलध खररद गदाा मौजदुा सषु्चमा रहेका कष्म्तमा ३ 
आपूलताकतााबाट कोटेसन समेत माग नगरी सोझै खररद गरेको छ । खररद गरेका उक्त औषलधहरु 
कुन औषलध कम्पनीबाट उत्पादन भएका हनु ् नखुल्नकुो अलतररक्त सोको मूल्र् राहिर् स्तरको 
परपलरकामा प्रकाशन समेत भएको देष्खँदैन । औषलध डव्ि.ुएच.ओ. वाट सहटाफाइड हनुपुने, 
औषलधको उत्पादन लमलत, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाप्त लमलत उल्िेख गरी सम्बष्न्धत हवषर् हवज्ञबाट 
मचुलु्का उठाई राख्नपुने र लन: शलु्क हवतरर् हनुे भनी खिुाउन ुपनेमा सो समेत भए गरेको देष्खएन । 
तसथा लनर्माविीमा भएको व्र्वस्थाको पािना नगरी गरेको खररद कार्ा लनर्मसम्मत देष्खएन ।  

 प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रमतफा   
36.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम – स्थानीर् तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्र्ष्क्तिाई न्रू्नतम रोजगारी 

प्रत्र्ाभूत गराउन एवम ् सामूदाहर्क पूवााधारहरुको हवकास माफा त नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार 
ल्र्ाउन ेउद्देश्र्िे स्थानीर्तहलभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चािनमा रहेको छ । र्स कार्ाक्रम 
अन्तगात नगरपालिकािे पालिका क्षेरलभर सडक स्तरोन्नती िगार्तका ३ कार्ाक्रम सञ्चािन गरी र्स 
वषा ७२ जनािाई ३२ ददनदेष्ख ३६ ददनसम्म रोजगारी उपिव्ध गराई श्रलमक ज्र्ािा, प्रशासलनक र 
कार्ाक्रम समेतमा रु. १९६०६६८/÷ खचा गरेको छ । उक्त खचावाट िष्क्षत वगामा अल्पकािीन 
रोजगारी सजृना भए तापलन कामको दीगोपना तथा दीघाकािीन रोजगारी सृजना भएको देष्खंदैन । 

 

 प्रकोप व्र्वस्थापन कोषतफा   
37.  अलभमखुीकरर् कार्ाक्रम – भौ नं. १५-०७६।९।१५ कार्ाािर्िे परामशा सेवा खररद गदाा िागत 

अनमुान तथा कार्ाक्षेरगत शता तर्ार गरी परामशा दाताको सूची बनाई सो सूची मध्रे्बाट प्रस्ताव माग 
गरी हकफार्लतवािा माफा त खररद गनुापदाछ । पालिकािे नगर कार्ापालिकाको २०७६।८।१० गते 
बसेको बैठकको लनर्ार् अनसुार जिवार् ु पररवतान तथा वातावरर् संरक्षर् सम्बन्धी २ ददन े
अलभमषु्खकरर् कार्ाक्रम गना सामदुाहर्क वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाििाई  प्रस्तावनाका आधारमा 
सोझै छनौट गरी कार्ाक्रम सञ्चािन गरेको छ । मंलसर २९ र ३० मा सञ्चालित उक्त कार्ाक्रम  
बापत संस्थािाई रु. २०००००/- भकु्तानी भएको छ ।  र्सरी कुन ै सँस्था सलमलत हवशेषिाई 
कार्ाक्रम सञ्चािन गनेगरी छनौट गनुा रटुीपूर्ा हनु जान्छ । साथै उक्त कार्ाक्रमको अनगुमन गरे 
बापत रु. ६०००/- र हवलभन्न लमलतमा खाना खाजा होटिबासको हवि बमोष्जम रु. १२४२००/- 
खचा िेखेकोमा लनर्मानसुार कट्टा गनुापने कर क्रमशाः अनगुमनमा रु. ९००/- र लबि लबजकको 
अग्रीम कर बापत रु. १८६३/- मध्रे् अग्रीम कर बापत रु. १५००/- मार कट्टी गरर दाष्खिा 
गरेको देष्खर्ो । तसथा कट्टी गनुापने नपगु कर रकम रु.१२६३/- सम्बष्न्धत बाट असिु गरी 
दाष्खिा गनुापने रु... १२६३/- 
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38.  सोधभनाा - भौ. नं. १-०७६।६।७ नगरपालिकािे सरुष्क्षत नागररक आवास कार्ाक्रम माफा त 
शोधभनाा हनुे गरी हवपद व्र्वस्थापन कोषबाट खचा गरेको रकम वषाान्त सम्ममा शोधभनाा गरी हफताा 
गनुापदाछ । पालिकािे सरुष्क्षत नागररक आवास कार्ाक्रम अन्तगात ५० घरधुरीिाई रु. २००००/- 
का दरिे प्रत्रे्क िाभग्राहीको बैँक खातामा हवपद व्र्वस्थापनतफा को पुँजीगत भौपरी ष्शषाकबाट रु. 
२९००००/- सरुष्क्षत नागररक आवास कार्ाक्रमबाट सोधभनाा हनुे गरी लनकासा गरेको छ । लनकासा 
गरेको रकम मध्रे् रु. ४८५९५/- मार शोधभनाा भई हफताा भएको छ  । नपगु रकम रु. 
२४१४०५/- िेखापरीक्षर् अवलध (2078।१।२०) सम्म हफताा नभएको हुँदा र्थाष्शघ्र सोधभनाा 
गरी हफताा गनुापने रु...... २४१४०५/- 

 ममात सम्भार कोषतफा   
39.  हेलभ मेलसन संचािक व्र्वस्थापन÷ स्थानीर् तहिे आफ्नो नाममा रहेका स्काभेटर, ब्र्ाक हो िोडर 

जस्ता हेलभ मेलसनरीको कार्ा सञ्चािन सम्बन्धी कार्ाहवलध स्वीकृत गरी सो अनसुार आर् आजान समेत 
हनुे गरी सञ्चािन गनुापदाछ । नगरपालिकाको ष्जन्सी खातामा आम्दानी देष्खएको एक थान ब्र्ाक हो 
िोडर संचािन सम्बष्न्ध कार्ाहवलध तर्ार नगरी र्सा वषा पटक पटक हवलभन्न काममा प्रर्ोग गरेको भनी 
सोको इन्धन बापत रु. ९२४६२५/÷ र ममात बापत रु. ४०४८१६/÷ गरी रु. १३२९४४१/÷ 
खचा गरेको देष्खर्ो । र्सै गरी िोडर चािक तथा सहचािकिाई मालसक तिब भत्ताका अलतररक्त 
िोडर चिेको अवलधको प्रलत घण्टा क्रमशाः रु. १५०/÷ र रु. ५०/- का दरिे प्रोत्साहन भत्ता समेत 
खचा गरेको छ । र्सरी हेलभ मेलसनरी सञ्चािन सम्बन्धी खचा वृहर्द् गदै गएको भएता पलन मेलसनको 
वाहषाक आम्दानी भने रु. ५२७१२८/- मार रहेको देष्खर्ो । तसथा नगरपालिकािे हेलभ मेलसन 
सञ्चािन सम्बन्धी कार्ाहवलध बनाई आर् आजान समेतमा वृहर्द् हनुेगरी सोको व्र्वस्थापनमा ध्र्ान 
परु्ााउन ुपने देष्खन्छ ।  

 

40.  चािक भत्ता ÷ नगरपालिकािे कमाचारीिाई सहुवधा खचा िेखदा लमतव्र्हर्तािाई मध्र्नजर गरी दोहोरो 
नपने गरी खचा िेख्न ु पदाछ । पालिकािे ब्र्ाकहोिोडर चािक तथा सहचािकिाई मालसक तिब 
भत्ताको अलतररक्त कार्ापालिकाबाट लनर्ार् गरी प्रलत घण्टा क्रमशाः रु. १५०/÷ र रु. ५०/- का 
दरिे ६३८.६ घण्टा चिाएको भलन रु. १२७७२०/- प्रोत्साहन भत्ता रकम भकु्तानी गरेको छ । 
प्रोत्साहन भत्ता सहुवधा भकु्तानी गदाा िगबकु संिग्न गरी हेलभमेलसनेरी चिेको अवलध सम्बष्न्धत 
ष्जम्मेवार अलधकारबाट प्रमाष्र्त गरी राख्नपुनेमा सो गरेको पाइएन । र्सरी ष्जम्मेवार पदालधकारीबाट 
प्रमाष्र्त नगरी साथै सहुवधामा दोहरोपन देष्खने गरी लमतव्र्हर्ताको लसर्द्ान्तको समेत पािना नगरी 
प्रोत्साहन सहुवधा बापत खचा िेखेको मनालसव नदेष्खएको रु...... १२७७२०/- 

 कोरोना रोकथाम लनर्न्रर् र उपचार कोष तफा   
41.  कोरोना भाईरस रोग लनर्न्रर् व्र्वस्थापन÷ नगरपालिकािे कोरोना भाईरस लनर्न्रर् एवं व्र्वस्थापन 

गना कोरोना रोकथाम लनर्न्रर् र उपचार कोष खडा गरी कोषमा संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार, 
पालिका र हवलभन्न संघसंस्था तथा व्र्ष्क्तहरुको सहर्ोगबाट रु. ५६१४३६५/- आम्दानी गरेको छ । 
उक्त कोषबाट र्सवषा खाद्य सामग्री खररद गरी राहत हवतरर्मा रु. ३०२९५७०/-, काठमाण्डौंमा 
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अिपर परेका लनम्न वगा तथा हवद्याथीहरुिाई पालिका हफताा गना रु. १०८०६०/-, स्वास्थर्कमी 
तथा फ्रन्टिाईनमा काम गने कमाचारीहरुिाई प्रोत्साहन खचा रु. ८७६५००/- र क्वारेन्टाईन 
व्र्वस्थापन, लभ.हट.एम. हकट तथा औषधीमा रु. १०८६३०३।६० समेत रु. ५१००61३।६० 
खचा गरेको छ । र्स सम्बन्धमा देष्खएका थप व्र्होराहरु लनम्नानसुार छन:् 

41.1.  कोरोना माहामारी रोग व्र्वस्थापन सम्बन्धी हवषर्हरुमा खचा गदाा काननुको ररत, हवलध, प्रकृर्ा परु्र र्ाई 
कोरोनाकोष माफा त मार खचा गनुापनेमा त्र्सो नगरी कोरोना कोष एवं पालिका चाि ु ष्शषाक तथा 
प्रकोप व्र्वस्थापन कोष समेतबाट कोरोना लनर्न्रर्मा खचा गरेको पाइर्ो । र्सरी एकद्वार प्रर्ािी 
माफा त खचा नगरी हवलभन्न ष्शषाकबाट खचा गदाा कोरोना व्र्वस्थापनमा भएको समग्र खचाको वास्तहवक 
ष्स्थलत र्हकन गना सहकएन ।  

 

41.2.  सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म १४५ को उपलनर्म ३ मा सावाजलनक लनकार्िे 
हवशेष पररष्स्थलतमा रु. १० िाख भन्दा बढी रकमको खररद गरेको भएमा त्र्स्तो लनकार्िे त्र्सरी 
खररद भएको हववरर्को सावाजलनक सूचना प्रकाशन गनुापने र सोको जानकारी सावाजलनक खररद 
अनगुमन कार्ाािर्िाई पठाउनपुने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ाािर्िे सोही व्र्वस्था बमोष्जम रु. 
३०२९५७०/÷ को कोरोना राहत सामग्री खररद गरेकोमा खररद हववरर्को सावाजलनक सचुना 
प्रकाशन गरी सावाजलनक खररद अनगुमन कार्ाािर्िाई पठाउनपुनेमा पठाएको पाइएन । कार्ाािर्िे 
लनर्माविीमा भएको व्र्वस्थाको पािना गनुापदाछ ।  

 

 आन्तररक आर्तफा   
42.  मलु्र् अलभवहृर्द् कर- पालिकािे ढुङ्गा, लगहट्ट, बािवुामा असिु गरेको मलु्र् अलभवृहर्द् कर सम्बष्न्धत 

राजस्व ष्शषाकमा जम्मा गनुापदाछ । कार्ाािर्िे मगुा खोिाको ढुङ्गा, लगहट्ट, बािवुा हवहक्र ठेक्कामा 
असिुी अंक रु. 442035।०० को १३ प्रलतशतिे असिु गरेको मलु्र् अलभवृहर्द् कर रु 
57464।५५ सम्बष्न्धत राजस्व ष्शषाकमा दाष्खिा नगरी स्थानीर् संष्चत कोषमै राखेको देष्खर्ो 
तसथा मलु्र् अलभवृहर्द् कर बापतको उक्त रकम स्थानीर् संष्चत कोष खाताबाट खचा िेखी सम्बष्न्धत 
राजस्व ष्शषाकमा दाष्खिा गनुापने रु..  57465/ - 

43.  पेश्की ÷ आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को पररच्छेद ९ अनसुार लिएको पेश्की तोहकएको 
म्र्ादलभर फछ्र्र्ौट गनुापनेमा लनम्न अनसुारको पेश्की आलथाक बषाको अन्त्र्सम्म फछ्र्र्ौट नभई बाँकी 
रहेकोिे लनर्मानसुार असिु फछ र्ौट हनुपुने रु... 160000/÷ 

 पेश्की लिनेको नाम र हववरर् पेश्की ददएको लमलत रकम 

गोपाि राज थापा  ४०००० 
चन्द्रिाि ष्घलसङ  ४०००० 
सोलभत लनरौिा  ४०००० 
हेमबहादरु पाण्डे  ४०००० 

जम्मा  160000   
 अनगुमन तथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट  
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गने व्र्वस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८४ (२) (घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम 
कताव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतको हनुे व्र्वस्था छ । र्स वषा फर्छ्यौट भएको वेरुजकुो ष्स्थलत 
लनम्नानसुार रहेको छ । 

 लस.नं. आ.व. वेरुज ु
दफा 
नं. 

वेरुजकुो र फछैटको संष्क्षप्त 
व्र्होरा 

फर्छ्यौटको आधार सम्परीक्षर् 

असिुी प्रमार् लनर्लमत पेश्की 

१ ०७५।७६ ६४ बैठक भत्ता रकम असिु भई 
फछार्ौट 

करारमा प्रा. कमाचारीकोरु  
८५००, सदस्र् सष्चव र 
सहर्ोगी कमाचारी 1700, 
मलु्र्ांकन सलमलत बैठक 
22100, व्र्ाकहो िोडर 
कार्ाहवलध 17000, का.पा. 
बैठक सहर्ोगी कमाचारी 
17850, कार्ा हववरर् तर्ार 
20400, मलु्र्ांकन सलमलत 
वैठक 42500, राजस्व 
परामसा सलमलत 4250, श्रोत 
अनमुान तथा बजेट लनधाारर् 
3400, स्थानीर् बजार संखर्ा 
लनधाारर् सलमलत 4250 

141950    141950 

1.1 075।७६ 64 एउटै व्र्होरा दोहोरो परेकोिे 
फछार्ौट 

भौ.नं.र लमलत        रकम 

३१-६।१८       34400 

९८-७।१६       73950 

162-8।२६     17850 

 

 126200   126200 

२ 075।७६ 47.5 हवद्यािर् भवन लनमाार्को 
कार्ासम्पन्न प्रलतवेदन पेश भई 
फछार्ौट 

बािपञ्च माहव साने्न, अमर माहव 
फिाटे, सरस्वती माहव घाम े

 5400000   5400000 

३ 075।७६ 5 बाँकी सशता अनदुान हफताा भई 
फछार्ौट संष्घर् सशता अनदुान 
6173850 र प्रदेश सशता 
अनदुान 239369 

 6413219   6413219 

 पनुश्च- दफा ३९ को वेरुज ुरु 
5941।६९ करमा दाष्खिा 
नभएको र दफा २४ को रु 
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1811500 कष्न्टन्जेन्सी 
खचाको व्र्होरा स्पष्ट 
नखिुाएकोिे रु 
1817441।६९ फछार्ौट 
हनु सकेन ।  

४ ०७५।७६ ६ सशता तफा  खचा भई वषाान्तमा 
बाँकी रकम सष्ञ्चतकोष दाष्खिा 
भई फछ र्ौट 

 ६६९०४८०   ६६९०४८० 

५ ०७५।७६ २४ कष्न्टन्जेन्सी खचा सम्बन्धमा 
कार्ापालिकाको लनर्ार् एवं 
पषु्टर्ाई प्रमार् पेश भई 
फछ र्ौट 

 १८११५००   १८११५०० 

६ ०७५।७६ ६४ बैठक भत्ता रकम दाष्खिा भई 
फछ र्ौट 

मूल्र्ाङ्कन सलमलतको बैठक रु. 
२५५०/- र कार्ा हववरर् 
तर्ारको रु. ८५०/- 

३४००    ३४०० 

७ ०७५।७६ ३७ उपभोक्ता सलमलतिे पेश गरेको 
मू.अ.कर हवजकमा वास्तहवक 
भएको कामको पररमार् भन्दा 
घटी पररमार् राखी त्र्समा 
मू.अ.कर जोड्दा मू.अ.कर. 
बढी देष्खएतापनी कूि भकु्तानी 
मू.अ.कर बढी नदेष्खएकोिे 
फछ र्ौट 

 १५१२२४   १५१२२४ 

८ ०७५।७६ ३८ उपभोक्ता सलमलतिे पेश गरेको 
मू.अ.कर हवजकमा वास्तहवक 
भएको कामको पररमार् भन्दा 
घटी पररमार् राखी त्र्समा 
मू.अ.कर जोड्दा मू.अ.कर. 
बढी देष्खएतापनी कूि भकु्तानी 
मू.अ.कर बढी नदेष्खएकोिे 
फछ र्ौट 

 ४६१७६   ४६१७६ 

९ ०७५।७६ ४७.४ सरस्वती प्रा.हव. डामे डाँडाको 
२ कोठे भवन लनमाार्को कार्ा 
सम्पन्न प्रलतवेदन र नापी 
हकताब पेश भई फछ र्ौट 

 १६०००००   १६००००० 

१० ०७५।७६ ४८.२ स्वास्थर् संस्थािाई औषधी 
हस्तान्तरर् गरी संस्थािे उक्त 
औषधी आफ्नो ष्जन्सी खातामा 
आम्दानी बाधेँको प्रमार् पेश 
भई फछ र्ौट 

 १०१३६७०   १०१३६७० 
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११ ०७५।७६ ६० पदालधकारी सहुवधा भकु्तानीको 
कार्ापालिका बैठकको लनर्ार् 
भई फछ र्ौट 

 ४६०२०००   ४६०२००० 

१२ ०७५।७६ ६८ भरपाई प्रमार् पेश भई 
फछ र्ौट 

बोर्र बोका खररद र हवतरर् 
रु. १०००००/- र  

हवपद व्र्वस्थापन कोष वडा 
अध्र्क्ष दि बहादरु तामाङ्ग रु. 
२००००/- 

 १२००००   १२०००० 

१३ ०७५।७६ ६८ र्लुनक फेन्सी स्टोरबाट खररद 
१३० थान ब्र्ाग हवद्याथीिे 
बझुेको भरपाई नभएको रु. 
८८४००/- बेरुज ु दफा नं. 
७६.३ मा समेत उल्िेख 
भएकोिे दोहोरो परेको  

 ८८४००   ८८४०० 

१४ ०७५।७६ ७१ र्ोजना तर्ारी हकताब ष्जन्सी 
दाष्खिाको प्रमार् पेश भई 
फछ र्ौट 

 २०००००   २००००० 

१५ ०७५।७६ ७५ लनमाार् व्र्वसार्ी कुन्सालिङ्ग 
सारा श्रष्टी जे.लभ. को पेश्की 
प्रमार् पेश भई फछ र्ौट 

 ३७९७०५९   ३७९७०५९ 

१६ ०७५।७६ ७५ खररदार हकरन राईको पेश्की 
सवारी साधन लबमा सम्बन्धी 
प्रमार् पेश भई फछ र्ौट 

 ८३०००   ८३००० 

१७ ०७५।७६ ७६.१ हवद्यतु महशिुको थप दस्तरु 
दाष्खिा भई फछ र्ौट 

३३५२    ३३५२ 

१८ ०७५।७६ ७६.६ अमतृ गेष्ट हाउस पाख्रीबासको 
हवि पेश भई फछ र्ौट 

 १६१२९   १६१२९ 

   पनुश्च- दफा ७६.१२ को रु. 
४९७३२९।२५, लनर्लमत भई 
नआएको, दफा ६९ को रु. 
१४२२०/- कर राजस्वमा 
दाष्खिा भई नआएको र दफा 
७६.१० को रु. 
५५७८४।९५ मू.अ.कर 
समार्ोजनको प्रमार् पेश हनु 
नआएकोिे फछ र्ौट हनु सकेन 

     

   जम्मा     ३२३०७७५९ 
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 संष्चत कोष तथा बेरुजकुो ष्स्थलत – पालिकाको संष्चत कोषको हववरर्, बेरुज ुबलगाकरर् र अद्यावलधक 
वेरुजकुो ष्स्थलत क्रमश अनसूुची १, २ र ३ मा समावेश गररएको छ ।  
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  सष्ञ्चत कोषको ष्स्थलत  अनसूुची-१ 

क्रस प्रदेश ष्जल्िा स्थानीर् तह 

महा/उपमहा/न
गर/गाउँपालि

का 

िेखापरीक्ष
र् रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रलतश
त 

आर् व्र्र् मौज्दात बाकँी 

गतवषाको 
ष्जम्मेवा

री 

संघ तथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाँडफाटँ 
रकम 

आन्तरर
क आर् 

अन्र् 

आर् 
जम्मा आर् चाि ुखचा 

पंूजीगत 

खचा 
अन्र् 

खचा 
जम्मा खचा  

69 
प्रदेश 

नं.१ 
धनकुटा 

पाख्रलबास 

नगरपालिका 
नगरपालिका 934789 3681 0.39 56046 309163 52163 4016 109393 474735 234786 111509 113759 460054 70727 

 

  बेरुज ुबगीकरर् अनसूुची-२ 

प्रदेश ष्जल्िा स्थानीर् तह 

महा/उपम
हा/नगर/
गाउँपालि

का 

प्रारष्म्भक बेरुजू प्रलतहक्रर्ाबाट फछ्र्र्ौट बाँकी बेरुजू वाकँी बेरुजू 

दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम अशिु गनुापने लनर्लमत गनुापने पेश्की 

सैर्द्ाष्न्त
क 

िगती  
सैर्द्ा
ष्न्तक 

िगती  सैर्द्ाष्न्तक िगती   

अलनर्
लमत 

भएको 

प्रमार् 

कागजात 
पेश 

नभएको 

राजश्व िगत 
ष्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभ
नाा 

नलिए
को 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

प्रदेश नं.१ 
धनकु
टा 

पाख्रलबास 
नगरपालि
का 

नगरपालि
का 

40 30 10365 0 16 6684 40 14 3681 436 2130 955 0 0 3085 0 160 160 

 

  अद्यावलधक बेरुजकुो ष्स्थलत अनसूुची-३ 

प्रदेश ष्जल्िा स्थानीर् तह 

महा/उपमहा/
नगर/गाउँपा

लिका 

गत वषाको 
अनसूुचीवाट 

समार्ोज
न 

गत बषा 
सम्मको 

वाकँी वेरुज ु

सं.प.को िालग 

अनरुोध भइ 
आएको रकम 

संपरीक्षर् 
भएको 
रकम 

संपरीक्षर् 
गना नलमिेको 

रकम 

कारवाही 
गना बाकँी 
रकम 

गत 
वषासम्मको 
वाकँी रकम 

र्ो वषाको 
थप रकम 

५८ औ ँप्रलतवेदन 

सम्मको वाकँी 
वेरुज ु

५८ औ ँप्रलतवेदन 

सम्मको वाकँी वेरुज ु
मध्रे् पेश्की 

 

प्रदेश 

नं.१ 
धनकुटा 

पाख्रलबास 

नगरपालिका 
नगरपालिका 83205 0 83205 ३२३०८ ३२३०८ ० ० ५०८९७ 3681 ५४५७८ 6374 

 

 


