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Serving the Nation and the People 

 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील रहने । 
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सरोकारवालालाई साविजतनक कोषको दक्षिापूणि उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पानि स्विन्र एवम ्
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श्री प्रमखुज्रू्, 
दमक नगरपातलका, 
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्,  

झापा । 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

 नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्िपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण 

सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन 

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ प्रर्ोजनको लातग अनरुोध छ । 

 
 

             
                                                                        (नेर कुमार खरी) 

                                                                            नार्व महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको भनार्ि 
नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर्िहका सबै सरकारी कार्ािलर्को 

लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्िदक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट 
हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका 
र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनि सक्न े व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको आतथिक वषि 2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, 
र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु 
उद्देश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम कार्ािन्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, 
साविजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको छ । त्र्सैगरी स्रोि 
साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर्  ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु 
गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा परु्ािउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु 
तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको 
कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्ीिा, दक्षिा र प्रभावकाररिा 
हातसल गनि सहर्ोग पगु्न े अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदशीिा प्रबर्द्िन हनुे र्वश्वास 
तलर्एको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाटँको प्रक्षपेण र्थाथिपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ािप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, बजेट 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजटे ि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, र्विरणमूखी खचिको बाहलु्र्िा 
रहेको जस्िा प्रवृर्त्त देर्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमािणिफि  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, 
जर्टल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, 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 जनशर्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्कु्ती िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि 
र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक 
तनर्न्रण कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पार्एको छ । स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, 
कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्िर्वतध िजुिमा हनु बाँकी रहेको पार्एको छ । 
लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देर्खएन । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपर्स्थि भर्ि लेखापरीक्षण गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर्िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर्िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु े अपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्रर्ािउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन 
िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलार्ि धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।   

 (टंकमर्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४ गिे महालेखापरीक्षक 
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च.नाः 21                                              
श्री प्रमूखज्रू्,  
दमक नगरपातलका, 
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्, झापा ।                र्वषर्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले दमक नगरपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को र्वर्त्तर् र्ववरण र त्र्ससंग सम्बर्न्धि आर् व्र्र् र्ववरण िथा लेखा 
र्टप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेश 
भएको २०७७ आषाढ 31 मा समाप्त भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को र्वर्त्तर् र्ववरण र त्र्ससंग सम्बर्न्धि आर् व्र्र् 
र्ववरणले स्थानीर् िहसंग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथि अवस्था र्चरण गदिछ 
।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साविजतनक क्षरे लेखामानको ढाँचाको प्रर्ोग गरी र्वर्त्तर् र्ववरण िर्ार गरेको 
छैन । 

२. लेखापरीक्षणमा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 2077।12।10 मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त 
प्रतिर्क्रर्ा सर्हिका प्रमाण कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अर्न्िम प्रतिवेदन पाना २३ 
(िेईस) र्सैसाथ संलग्न छ ।  
३. लेखापरीक्षणबाट रु. 3 करोड 1 लाख 58 हजार बेरुज ूदेर्खएको छ । सोमध्र्े असलु गनुिपने रु. 30 लाख 63 हजार, 
प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने रु. 2 करोड 63 लाख 56 हजार, तनर्तमि गनुिपने रु. 4 लाख 9 हजार र पेश्की बाँकी रु. 3 
लाख 30 हजार रहेको छ ।   
४. आम्दानी िथा खचिको शे्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा 
दार्र्त्व र्कीन हनेु कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ ।र्वत्तीर् र्ववरण 
िर्ार गने स्थानीर् िहसंग हामी स्विन्र छौं ।त्र्सका लातग स्वीकृि आचारसंर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं 
।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न 
कुरामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथि हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण

mailto:Info@oag.gov.np
http://www.oagnep.gov.np/


 

सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लाग ुगने र्जम्मेवारी पातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्िपातलका, प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि दमक नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन 
उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो ।लेखापरीक्षणमा 
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििा सम्प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि 
कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता 
लगाउन सक्ने तनर्श्चििा भने हुँदैन । र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिािले सामान्र्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि 
सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा 
मातनएको छ ।  

            
(नेर कुमार खरी) 

     नार्ब महालेखापरीक्षक 
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दमक नगरपातलका 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

२०७६।७७ 

पररचर् - स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पद्घतिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्िकाररणी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि र स्थानीर् सरकारको सञ्चालन गनि र्स पातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् 
सरकारले सञ्चालन गने हरेक कार्िमा सहकाररिा, सहअर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रविर्द्न गनुि र स्थानीर् सरकारका हरेक 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शििा सतुनर्श्चि गरी नागररकलाई लाभको र्विरणमा सलुभ र गणुस्िरीर् सेवा 
प्रदान गनुि हो । र्स पातलका अन्िगिि १० वडा, सभा सदस्र् ५४ जना, ७५.८५ व.र्क.मी. क्षेरफल, ४२५२५ जनसंखर्ा 
र १ नंम्वर प्रदेशमा अवर्स्थि छ । 

स्थानीर् सर्ञ्चिकोषाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोर्जम आतथिक वषि २०७६।७७ को 
समग्र स्थानीर् सर्ञ्चि कोष आर्-व्र्र् र्हसावको संर्क्षप्त अवस्था तनम्न बमोर्जम रहेको छाः  

नगरपातलकालाई एकीकृि आतथिक संकेि िथा वतगिकरण २०७४ स्वीकृि भएको, नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामान 
(NEPSAS) बमोर्जमका फारामहरु सर्हिको प्रातप्त र भकू्तानीको एकीकृि बार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२) उपलब्ध 
गराउन माग गररएकोमा सो र्ववरण प्राप्त भएिा पतन सम्पणुि आतथिक कारोवारको र्थाथि एव र्वस्ििृ र्ववरण नखलुार् पेश 
हनु आएको छ । नगरपातलकाको सम्पणुि आतथिक कारोबार सरुमा अतभलेख नभएकाले उक्त र्ववरणले र्थाथि र्चरण गरेको 
छैन।           

नगरपातलकाको र्स बषिको आर् व्र्र् तनम्नानसुार रहेको छ 

आ.ब. २०७६।७७ को एर्ककृि आतथिक र्ववरण 

तस.नं. 
 

आर्िफि  तस.नं.  व्र्र्िफि  
र्ववरण रकम 

 
र्ववरण रकम 

1 गि वषिको र्जम्मेवारी   1 चाल ुखचि 816763515.3 

  क) नगद     क) र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान संर्घर् सरकार 47544527 

  ख) बैंक   80668869.4   ख) र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान प्रदेश सरकार 3279103 

2 राजस्व (आन्िररक आर्) 348743623.2   ग) सशिि अनदुान संर्घर् सरकार 357259103 

  क) आन्िररक राजस्व 203559720.5   घ) राजस्व वाडँफाड संर्घर् सरकार 84503156.1 

  ख) राजस्व बाँडफाडँ संर्घर् सरकार 82955922.84   ड)  राजस्व वाडँफाड प्रदेश सरकार 35242525.2 

  ख) राजस्व बाँडफाडँ प्रदेश सरकार 62227979.9   च) आन्िरीक श्रोि 99903743.91 

3 र्वत्तीर् हस्िान्िरण 980541151.9   छ) रार्ष्टर् पररचर् िथा पर्िकरण र्वभाग 822156 

  
क) र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान संर्घर् 
सरकार 194000000   

ज) समाज कल्र्ाण कार्िक्रम जेष्ठ नागरीक समेि 
100000 

  ख) र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान प्रदेश सरकार 8292000   झ) सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम 188099200 

  ग) सशिि अनदुान संर्घर् सरकार 539408000   ञ) राष्टपति मर्हला उत्थान कार्िक्रम 10000 

  घ) रार्ष्टर् पररचर् िथा पर्िकरण र्वभाग 822156 2 पूजँीगि खचि 424277258.1 

  ड) प्रर्िटन पूवािधार र्वकास कार्िक्रम 24007376.97   क) र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान संर्घर् सरकार 65286117 

  
च) समाज कल्र्ाण कार्िक्रम जेष्ठ नागरीक 
समेि 

100000   
ख) र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान प्रदेश सरकार 

3333350 

  छ) सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम 188099200   ग) सशिि अनदुान संर्घर् सरकार 75544590.29 

  ज) स्थानीर् शासन िथा सा.र्व. कार्िक्रम 25802418.89   घ) सशिि अनदुान प्रदेश सरकार 38765104.59 

  झ) राष्टपति मर्हला उत्थान कार्िक्रम 10000   ड) राजस्व वाडँफाड संर्घर् सरकार 26184559 

        च) राजस्व वाडँफाड प्रदेश सरकार 17900446 
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        छ) आन्िरीक श्रोि (अन्र् आन्िरीक श्रोि) 144086214.4 

4 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान 50213000   ज) जनसहभागीिा  3367081 

  क)र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान 8292000    झ) स्थानीर् शासन िथा सा.र्व. कार्िक्रम 25802418.89 

  ख) सशिि अनदुान 41921000    ञ) प्रर्िटन पूवािधार र्वकास कार्िक्रम 24007376.97 

  ग) समपूरक अनदुान   3 र्वत्तीर् व्र्वस्था भकु्तानी 0 

  घ) र्वशेष अनदुान     क) ऋण भकु्तानी   

5 अन्िर स्थानीर् िहबाट प्राप्त   4 लगानी 0 

6 र्वत्तीर्व्र्वस्थाप्रातप्त     ऋण लगानी   

  क) ऋण प्रातप्त   5 धरौटी र्फिाि 41157147.45 

७ 
र्वतभन्न कोष िफि को आर् 

43426331.65 6 
कुल खचि   

  र्वभाज्र् कोष  
31535240.65 ७ कोष खचि  

40899542.08 

  प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 
11891091   प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 

11335860.08 

8 
जनसहभातगिा (नगद) 

10466628    र्वभाज्र् कोष  
29563682 

9 गि आ.व.को सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्फिाि   8 मौज्दाि   

10 धरौटी प्राप्त रकम 6130194.36   क) नगद मौज्दाि   

11 लगानीको साँवा र्फिाि     ख) बैंक मौज्दाि 197092335.3 

12 अन्र् र्वर्वध आर्     १) ग.१.१ आन्िरीक राजश्व खािा 260469 

        २) ग.३  धरौटी खािा 37165295.47 

        ३) ग.४.१ संर्चि कोष  153857415 

        ४) ग.५.१ र्वर्वध कोष खािा 1638549.95 

        ५) ग.६.१ र्वभाज्र् कोष खािा  1971558.65 

        ६) ग.७.१ आकर्स्मक कोष खािा   

        ७) ग.७.२ प्रकोप व्र्वस्थापन खािा 555230.92 

  जम्मा 1520189798 
 जम्मा 1520189798 

 
 

 

 

नोटाः संर्चि कोषमा रहेको बैंक मौज्दािबाट संर्घर् सरकारमा रु.१०६६०४३०६.७० र प्रदेश सरकारको संर्चि कोषमा 
रु.३१५५८९५.४१ रकम दार्खला गररएको छ । 
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दफा नं. गो.भौ.नं., तमति, व्र्होरा बेरुजू रकम 

 उल्लेर्खि आतथिक कारोबारको स्वीकृि समष्टीगि िथा ईकार्गि लेखापरीक्षण र्ोजना, कार्ािलर्बाट पेश गररएको बार्षिक 
कार्िक्रम एवं प्रगति र्ववरण समेिका कागजाि र र्ववरणहरु, तलर्खि प्रतितनतधत्व पर िथा आन्िररक लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनलाई समेि आधार मानी लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४ र लेखापरीक्षणका अन्िरािर्िर् मानदण्ड िथा मागिदशिनमा समेि नमूना छनौट गरी 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गनि सर्कने आधार िथा कार्ािलर्ले तनक्र्ौल गरेको जोर्खममा आधाररि र्ोजना िथा कार्िक्रमका 
आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गररएको छ । सारभिू रुपमा उल्लेखनीर् नदेर्खएका व्र्होराहरुलाई 
प्रतिवेदनमा समावेश गररएको छैन । 

 

1=  सेवा प्रवाह - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनसुारका सेवाहरु पातलकावासीलाई प्रदान गदिछ । 
आफ्नो कार्िक्षेर तभरका नागररकिा तसफाररस, घरबाटो तसफाररश,  नािा प्रमार्णि,, जन्म, मतृ्र्,ु र्ववाह दिाि, बसाई सराई, 
र्वद्यिु तमटर तसफाररश, तनशलु्क तसफाररश लगार्ि अन्र् र्वतभन्न सेवा प्रवाहको र्ववरण अद्यावतधक गरर अतभलेर्खकरण 
गररन ुपदिछ ।पातलकाबाट प्रवार्हि सेवाहरुको र्ववरण तनम्नानसुार रहेको छ । 

 

 

सेवा प्रवाहको र्ववरण तनवेदन संखर्ा तसफाररस संखर्ा 
नागररकिा तसफाररस १३५८ १३५८ 

घरबाटो तसफाररस १९३० १९३० 

नाि  प्रमार्णि ६९७ ६९७ 

जन्म मतृ्र् ुदिाि १४७९ १४७९ 

अन्र् १७२० १७२० 

जम्मा 7184 7184  

 

2=  आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली 
िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देर्खएका अन्र् व्र्होराहरु िपर्शल वमोर्जम रहेका छन।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ांक संकलन, 
अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन ।  

• नगरपातलकाले एक आतथिक वषिको अन्त्र् तभर भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी 14 वमोर्जम ढाँचामा 
वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  

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

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

• ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरण देर्खने गरी ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा नराखेको, तबल तमति र कार्िसम्पन्न तमति 
नभएको। 

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

• संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमािण कार्ि गनि सम्झौिा गठन गरेका 
उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनुे गरी दिाि गरेको पार्एन ।  
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• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान र 
कार्िसम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको साविजतनक सनुवुाई र साविजतनक परीक्षणलाई 
अतनवार्ि गनुि गराउन ुपनेमा केहीमा पालना भएको पाईएन। 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेर्खि सेवाहरुको कार्ािन्वर्न 
र्स्थिी अनगुमन गनि संर्न्र िर् गरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोर्जम कार्ि र्ववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

•  आ.व. 76/77 मा िलब खचि गदाि िलबी प्रतिवेदन पाररि नगरी खचि गरेको छ । 

• कार्ािलर्ले आफ्नो उद्देश्र् प्रातप्तमा आर्पने सम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरी जोर्खमको मूल्र्ांकन गने, सोको 
अद्यावतधक अतभलेख राखी जोर्खमको रोकथाम िथा तनराकरण गनिका लातग आवश्र्क संर्न्रको व्र्वस्था गरेको 
पार्एन (प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ को २० को तनर्म ९४) 

• स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ािन्वर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लषेण गरी सम्भाब्र् आर्ोजनाको बैंक खडा नगरेको। 

आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीलाई िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् बनार् सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफि  ध्र्ान 
ददनपुने देर्खन्छ । 

3=  ljB'lto n]vf M स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा कारोवार को लेखा राख्न ुपने िथा महालेखा 
तनर्न्रकको कार्ािलर्ले तनाःशलु्क रुपमा उपलव्ध गराई सवै नगरपातलकाहरुले प्रदेश संर्चिकोष व्र्वस्थापन प्रणाली Sub 

National Tresury Regulatory application (SUTRA)  प्रर्ोग गरी लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । तनम्नानसुार कार्िक्रमको 
बजेट िथा खचि रकम सरुमा अतभलेख नभएको देर्खर्ो । सरुमा अतभलेख भएको 076/77 को कारोबारको आर् व्र्र् 
र्ववरण अनसुार चालमुा रु 627732169.25 र पुजँीगिमा रु 374467462.26 समेि वषिभररमा कुल खचि रु 
1002199621.51 भएको देर्खन्छ । र्ो खचिमा तनम्न ७ बजेट उपर्शषिकमा भएको रु 238841151.86 समावेश भएको 
छैन । सो समेि समावेश गदाि पातलकाको कुल खचि रु 1241040773.27 भएको देर्खन्छ । पातलकाले सम्पूणि आतथिक 
कारोवार सरुमा अतभलेख गनुि पदिछ । 

 

 तस.नं. ब.र्श.नं. कार्िक्रम बजेट  खचि 
1 314010113 रार्िर् पररचर्पर िथा पर्िकरण 1307000 771306 
2 314010114 रार्िर् पररचर्पर िथा पर्िकरण 206000 50850 

3 340001023 समाज कल्र्ाण जेष्ठ नागररक कार्िक्रम 100000 100000 
4 365001043 स्थानीर् पूवािधार र्वकास साझेदारी  26235000 25802418.89 
5 340001053 रार्िर् मर्हला उत्थान कार्िक्रम 10000 10000 
6 325011064 पर्िटन पूवािधार र्वकास कार्िक्रम 25000000 24007376.93 
7 314010123 सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम 188825000 188099200 

जम्मा 241683000 238841151.82  

 

4=  कार्िक्रमगि खािााः प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ३३ (२) र (३) मा बार्षिक कार्िक्रम र खचि 
गने अर्खिर्ारी प्राप्त गरी बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन गने रकम तनकासा माग गरी खचि गनुिपने व्र्वस्था छ ।स्वीकृि 
कार्िक्रम अनसुार कार्ािलर्र्द्ारा सञ्चालन गररने कार्िक्रमहरु सञ्चालनका लातग बजेट व्र्वस्था भै चौमातसक रुपमा 
सञ्चालन हनुे कार्िक्रमको बजेट, खचि देर्खने गरर अतभलेख राखेको पाईएन ।बार्षिक बजेट, कार्िक्रममा खचि र कार्िक्रम 
बजेटको अवधारणा अनसुार स्वीकृि बजेट भन्दा बढी खचि नहनुे र कार्िक्रमको प्रभावकारीिा र उपलव्धीको मापन समेि 
एकीन गनि सर्कने हुँदा कार्िक्रमगि खािा व्र्वर्स्थिरुपमा राख्निेफि  ध्र्ान जानपुने देर्खन्छ । 

 

5=  खररद र्ोजनााः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६ मा साविजतनक तनकार्ले िोर्कएको सीमा भन्दा बढी रकमको 
खरीद गदाि िोर्कए बमोर्जम खररदको गरुुर्ोजना र वार्षिक खरीद र्ोजना िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक 
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खररद ऐन २०६३ को दफा ७(३) मा कार्ािलर्का लातग एक खररद ईकाई गठन गनुिपने उल्लेख छ । साविजतनक 
खरीद ऐन र तनर्मावलीको िोर्कएको सीमा नाघ्न गई खरीद तनर्म िथा खररद प्रर्क्रर्ामा सवैलाई सहभागी हनुे समान 
अवसर सतुनर्श्चििा नदेर्खएकोले कार्ािलर्ले खररद व्र्वस्थानमा र्वशेष ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । परामशि सेवा र अन्र् 
सेवाको खररदको गणुस्िर अतभवृर्र्द् गरी सो सम्वन्धी  र्जम्मेवारी बहन गराउन ध्र्ान ददन ुपदिछ । 

6=  कर्न्टन्जेन्सी खचिाः साविजतिक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० अनसूुची १ अनसुार कन्टीन्जेन्सी खचिको 
व्र्वस्था गरेको छ । तनर्मावलीको तनर्म १० (७) अनसुार अनसूुची १ मा वकि  चाटि खचि २ प्रतिशि र सानातिना 
अन्र् खचि २ प्रतिशि भनी उल्लेख छ । कार्ािलर्ले र्ो आतथिक वषि के कुन कुन र्शषिकमा के कति कर्न्टन्जेन्सी खचि  
भएको छ सो खलु्ने र्ववरण प्राप्त नभएकोले र्वष्लेषण गनि सर्कएन।   

 

7=  परामशिदािााः- साबिजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २९ ले सम्बर्न्धि साबिजतनक तनकार्मा उपलव्ध जनशर्क्तवाट 
कुनै काम हनु नसक्न ेभएमा साबिजतनक तनकार्ले परामशि सेवा खररद गनि सक्न ेव्र्बस्था गरेको छ । साबिजतनक खररद 
तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२ ले परामशि सेवाको लागि अनमुान िर्ार गदाि सम्बर्न्धि मन्रालर्ले िर्ार गरेको 
नमसिलाई आधार तलनपुने उल्लेख गरेको छ । कार्ािलर्ले र्ोजनाको र्वस्ििृ अध्र्र्न, सभे, तडजार्न, नक्सा र प्रतिवेदन 
िर्ारी गनि ७ परामशिदािालाई रु.52 लाख 42 हजार  भकु्तानी गरेको छ । र्सरी परामशिदािा तनर्कु्त गदाि आन्िररक 
जनशर्क्तवाट कार्ि सम्पादन हनु नसक्ने स्पष्ट आधार खलुाएको छैन । स्पष्ट आधार र आवश्र्किा बेगरको परामशि 
खचिले कार्ािलर् अन्िगिि सञ्चालन हनुे र्ोजनाहरुको लागि बरृ्र्द् हनुे हुँदा लागि बरृ्र्द् तनर्न्रण गनि आवश्र्क कारवाही 
गनुिपदिछ ।  

 

 बजेट िथा कार्िक्रम  
8=  बजेट पेश, पाररि र अर्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् िहले आगामी आतथिक 

वषिको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट 
छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि गनुिपने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि 
भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अर्खिर्ारी प्रदान गनुिपने 
व्र्वस्था छ। पातलकाले तमति २०७६।३।८ गिे रु.१ अवि ६५ करोड ४१ लाख ३५ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश 
गरेकोमा तमति २०७६।३।27 मा पाररि भएको छ । स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७६।४।२१ मा प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिलाई बजेट खचि गने अर्खिर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ । कानूनले िोकेको समर्मा अर्खिर्ारी ददनेिफि  ध्र्ान 
ददनपुदिछ ।  

 

9=  चौमातसक पूजँीगि खचि - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २३ बमोर्जम स्वीकृि भएको कार्िक्रममा 
तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा कार्िक्रम बमोर्जम 
कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको परु्जगि खचिको 
र्ववरण अनसुार प्रथम चौमातसकमा 37.91 प्रतिशि दोस्रोमा 50.18 प्रतिशि र िेस्रो चौमातसकमा 11.91 प्रतिशि  छ 
। तनर्म अनसुार खचि गनुिपदिछ।  

 

10=  लक्ष्र्/प्रगति र्स्थति –  प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०75को तनर्म २०(१)र तनर्म २६बमोर्जम अनसुचुी ३ को 
ढाँचामा बजेट खचि समेि देर्खने गरी चौमासीक िथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले र्स 
वषि तनर्मको उक्त व्र्वस्था अनसुार सबै कारोबारको भौतिक प्रगति िर्ार नगरेकोले बार्षिक लक्ष्र् अनसुारको प्रगति 
हातसल भए नभएको तबश्लषेण गनि सर्कएन । 

 

 संगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  
11=  प्रशासकीर् संगठन र कमिचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोर्जम स्थानीर् 

िहको कार्िबोझ, राजस्व क्षमिा, खचिको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई ध्र्ानमा राखी कमिचारी समार्ोजन 
भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षणका आधारमा स्थानीर् िहमा संगठन संरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । 
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पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सर्हि  ३१६  दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षण अवतध सम्म प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृि सर्हि १२५ जना पदपूिी भएको देर्खन्छ, जसमा समार्ोजन भई आएका २७ जना र सार्वक स्थानीर् तनकार्का 
९८ जना रहेका छन ्। र्ववरण अनसुार १९१ पदहरु ररक्त रहेका छन ्। दरबन्दी बमोर्जम जनशर्क्तको पूणििा नहुँदा 
र्वषर्गि कार्िक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा पातलकाको समग्र कार्ि सम्पादनमा असर परेको र्स्थति छ । िसथि ररक्त 
पदहरु र्थासक्र् तछटो पूतिि गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

12=  कमिचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार क्षेर र 
कार्िबोझको र्वश्लेषण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सबेक्षणको आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा 
करारबाट तलईने कमिचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबन्दी सृजना गनि नसर्कने व्र्वस्था छ । पातलकाले 

स्थार्ी दरबन्दी पूिी नगरी  र्वतभन्न पदमा  ६७ जना कमिचारीहरु करारमा राखेको छ। ऐनको व्र्वस्था अनसुार हनु ु
पदिछ। 

 

13=  कमिचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम स्थानीर् सेवा गठन, 

संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा सरु्वधा सम्बर्न्ध आधारभिू तसर्द्ान्ि र मापदण्ड संघीर् काननु बमोर्जम हनुे, दफा 
८६ (२) बमोर्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन िथा व्र्वस्थापन सेवाको शिि िथा सतुबधा सम्बर्न्ध अन्र् व्र्वस्था 
स्थानीर् िहले बनाएको काननु बमोर्जम हनुे व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले कानून नबनाई र्ो बषि पातलकाका 
कमिचारीहरुलाई िलबको १० प्रतिशि हनुे गरी मातसक रुपमा प्रोत्साहन भत्ता वापि बार्षिक रु ३७००००० । खचि 
गरेको कारण आतथिक व्र्र्भार बढ्न गएको छ । 

 

 कानून तनमािण एवं कार्ािन्वर्न  
14=  कानून र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो 

अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्िर्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ािन्वर्नमा 
ल्र्ाउन सक्न े व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन 
मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म २५ वटा ऐन, ५ वटा तनर्मावली, 
२१ कार्िर्वतध, ५ तनदेर्शका र १ नम्सि गरी ५७ जटा काननु तनमािण गरी कार्ािन्र्नमा ल्र्ाएको छ ।   

15=  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् 
सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्वामद दिाए भएको 
३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउन े व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त र्ववरण अनसुार गिबषि फर्छ्यौट वा 
कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी ९५ र र्ो बषि थप भएको १०२ गरी कुल १९७ र्ववाद दिाि भएकोमा ९७ 
वटा मार फर्छ्यौट भई १०० बाँकी देर्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फर्छ्यौट वा 
कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ ।  

 पदातधकारी सरु्वधा  
16=  चाडपवि खचिाः प्रदेश नं. १ को गाउँ िथा नगर सभाका सदस्र्हरुले पाउने सरु्वधाको सम्वन्धमा व्र्वस्था गनि वनेको ऐन, 

२०७५ को अनसुरु्च १ (ख) नगरपातलकाको प्रमखु, उपप्रमखु, वडाध्र्क्ष, कार्िपातलकाको सदस्र् िथा वडा सदस्र्को 
सरु्वधा उल्लेख छ । जनप्रतितनतधहरुले चाडपवि खचि बापि रु. 10000 का दरले 54 जनाको रु. 540000 
पदातधकारीहरुलाई पातलकाको आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट खचि लेख्न ुपनेमा नेपाल सरकारको स्रोिबाट खचि लेखेको 
पार्र्ो । तनर्मको पालना हनुपुदिछ ।  

17=  अनगुमन भत्तााः प्रदेश नं. १ अन्िगिि गाउँ िथा नगर सभाका सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ (पर्हलो संशोधन 
समेि) को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बर्न्धि अनसूुची १ (ख) अनसुार स्थानीर् 
िहका पदातधकारी र सदस्र्लाई िोर्कए बमोर्जम मातसक सरु्वधा उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ । द्रष्टव्र् खण्डमा 
नगरपातलकामा मातसक अनगुमन भत्ता भकु्तानी तलँदा मातसक रुपमा अनगुमन प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने उल्लेख छ । िर  
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पातलकाले पदातधकारीहरुलाई ऐन बमोर्जम मातसक रु 83000 ले बार्षिक रु 996000 भकु्तानी भए िापतन अनगुमन 
प्रतिवेदन पेश नभएको पार्र्ो । ऐनको पालना हनुपुदिछ । 

 अनदुान र्फिाि, र्विरण र उपर्ोग  
18=  अनदुानको अनगुमन – साविजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए नभएको एकीन गनि 

अनदुान उपलब्ध गराउन ेतनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुिपदिछ ।पातलकाले कृर्ष, पश,ु शैर्क्षक सेवा, सामान खररद, 
र्वतभन्न सहकारी संस्थालाई बीउपूजँी िथा अनदुानमा खचि लेखेको छ । पातलकाबाट तबिरण भएको अनदुानको सर्ह 
सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन िथा सोबाट प्राप्त उपलव्धी मापन गरेको छैन ।  अनदुान सम्बन्धमा स्थानीर् 
अनदुान नीति िर् गरेके छैन। िसथि अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट र्विरण हनुे 
अनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको जीबनस्िरमा सधुार आएको र्र्कन गरी रकमको पूणि सदपुर्ोग गराउने 
िफि  ध्र्ान ददनपुदिछ।  

 राजस्व िफि   
19=  कारोवारको लेखााः  प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ दफा २३ (४) अनसुार राजश्वको लगि िथा लेखा राख्न,े र्हसाब 

तभडान गने, र्वर्त्तर् र्ववरण िर्ार गने, लेखापरीक्षण गराउने उत्तरदार्र्त्व कार्ािलर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था छ । आतथिक 
कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० कार्ािलर्ले अथि मन्रालर्बाट स्वीकृि राजश्व वगीकरणको व्र्ाखर्ा अनरुुप 
लगिी िथा हसवली राजश्व आम्दानी दार्खला गरी तनर्म ९ वमोर्जम आम्दानी जनाउँदा दोहोरो से्रस्िा प्रणाली अनसुार 
राजश्व से्रस्िाको लातग महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्बाट िोर्कएको ढाँचामा लेखा अद्यावतधक गरी राख्नपुने व्र्वस्था 
भएकोमा नगरपातलकाको वडा कार्ािलर्बाट प्राप्त हनुे राजश्वको अतभलेख िोर्कएको ढाँचामा नराखेको, प्राप्त राजश्व एकमषु्ठ 
जम्मा गने गरेको देर्खन्छ । राजश्व समर्मै बैंक दार्खला नगने, िोर्कएको ढाँचामा अतभलेख नराख्न े गदाि राजश्वको 
र्हनातमना हनुसक्ने भएकोले र्सिफि  कार्ािलर्ले ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

20=  आन्िररक आर्को अतभलेखाः आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २७ (५) ले राजश्वको 
लगि िथा लेखा राख्न,े र्हसाब तभडान गने, तबर्त्तर् र्ववरण िर्ार गने, लेखापरीक्षण गराउने उत्तरदार्र्त्व कार्ािलर् प्रमखुको 
हनुे व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ् 

• मातसक राजस्वको फाँटवारी िर्ार नगरेको । 

• राजस्वको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरण मलेप 109 िर्ार नगरेको । 

• राजस्व समर्मा दार्खला नगरेको । 

• प्रत्रे्क वडा कार्ािलर्ले संकलन र दार्खला गरेको आन्िररक आर्को र्हसाब तलई तभडान नगरेको । 

• वडा कार्ािलर्ले दार्खला गरेको आधारमा मार संर्चि कोषमा आम्दानी बाध्ने गरेको ।  

रतसद नम्वर र वैक भौचरलाई दैतनक आम्दानी रर्जष्र्टरमा पोर्ष्टङ नगरर वैकमा आम्दानी भएको र राजश्व असलु गने 
व्र्र्क्तले जम्मा गनि ल्र्ाएको आधारमा आम्दानी भर्ो भतन एर्कन गनि सक्ने अवस्था रहेन ।  

21=  रकम र्ढला दार्खला गने - प्रदेश आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म 8 (3) बमोर्जम नगद प्राप्त हनुे 
रकम दैतनक रुपमा दार्खला गनुिपने र दैतनक रुपमा बैंक दार्खला गनि नसर्कने भएमा कार्ािलर् प्रमखुले कारण उल्लेख 
गरी साि ददन तभर बैंक दार्खला गनुि पने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िह अन्िगििका वडाहरुले कतिपर् मातसक रुपमा मार 
दार्खला गने गरेकोले समर्मै दार्खला गने िफि  सम्बर्न्धि पक्षको ध्र्ान जान ुपदिछ।  

 नदी जन्र् सामाग्री ̸̷ खोलाकर ठेक्कााः  
22=  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर छुट –  मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को अनसूुची १ मा उल्लेख भएका सेवा िथा बस्ि ुिथा 

नेपाल सरकारले राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी कर छुट हनु े भनी उल्लेख भएको बस्ि ुिथा सेवा बाहेकका बस्िमुा 
मू.अ.कर छुट ददन नहनुे व्र्वस्था छ । सम्झौिा बमोर्जम आर् ठेक्का अग्रीम दार्खला गरेमा 10 प्रतिशि सम्म छुट हनु े
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र  कबोल मूल्र्मा लाग्न ेअतभवृर्र्द् कर छुट ददन तमल्ने देर्खदैन ।रिवुा र मावा खोलाबाट स्वीकृि आ.र्.र्ि. प्रतिवेदन 
अनसुार तनमािण सामाग्रीको उत्खनन ् संकलन गनि 2076/7/4 को बोलपर सचुना अनसुार कबोल गने र्हना 
कन्स्रक्सनसँग तमति 2076/9/1 देर्ख 2077 जेठ मसान्ि सम्मका लातग रु. 52100000 र भ्र्ाट रकम 
रु.6773000 समेि रु.58873000 को ठेक्का सम्झौिा भएकोमा तमति 2076/9/7 को तनणिर्बाट एकमषु्ट रकम 
बझुाएमा 10 प्रतिशि छुट गरर रु.46890000 रकम 2076/10/13 मा धरौटी खािामा दार्खला गरेको छ। 
सम्झौिा अनसुारको रकम रु.52100000 को 13 प्रतिशि म.ुअ.कर रु.6773000 दार्खला गनुि पनेमा तमति 
2076/10/13 मा पातलकाको धरौटी खािामा रु. 3048000 मार दार्खला गरी तमति 2077/1/16 मा 
धरौटीबाट म.ुअ.कर खािामा दार्खला गरेको देर्खन्छ। तमति 2076/9/1 देर्ख 2077 जेठ मसान्ि सम्मको ठेक्का 
सम्झौिा रकम रु.52100000 मा मार 10 प्रतिशि छुट पाउनेमा म.ुअ.कर मा समेि छुट गरेको देर्खएकोले 2077 
जेठमा नै सम्झौिा समाप्त भर्ि सकेकोमा हालसम्म पतन बाँकी म.ुअ.कर रकम दार्खला भएको नदेर्खएकोले रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3225000 

23=  पार्कि ङ्ग सेवा शलु्क ठेकेदार रेनिा तनमािण सेवासँग 2076/3/13 मा म.ुअ.कर बाहेक रु.3701100 को ठेक्का कबलु 
गरेकोमा ठेक्का सम्झौिा भएको देर्खएन।ठेक्का रकम पटक पटक बझुाएिा पतन बझुाउन ुपने मलु्र् अतभवृर्र्द् कर वापिको 
रु.481143 मध्रे् रु.80000 मार बझुाएको र बाँकी रु.401143 हालसम्म बाँकी रहेकोले दार्खला हनु ुपने रु. 

 
 
 
 

401143 
24=  कृर्ष िथा कृर्ष वस्िकुो कारोबारमा लाग्ने कर (पशहुाट कर) को ठेके्कदार तनि ु कन्स्रक्सनसँग 2076/4/1 मा 

रु.14646903.54 को ठेक्का सम्झौिा भएकोमा 10 प्रतिशि छुट गरी ठेक्का रकमको रु.13182213 असलुी भएिा 
पतन कुल सम्झौिा रकमको 13 प्रतिशि म.ुअ.कर वापिको रु.1904097.46 मध्रे् 2076/4/28 मा 
रु.856844 मार दार्खला भएको छ । कबोल मूल्र्मा लाग्ने मूल्र् अतभवृर्र्द् कर छुट ददन नतमल्न े हदुा  
रु.1047253.46 हालसम्म दार्खला भएको नदेर्खएकोले दार्खला हनु ुपने रु.  1047253. 

25=  आर् ठेक्का अन्िगिि सडक पवुािधार उपर्ोग सेवा शलु्क वापि र्हमिारा पवुािधार र्वकास कम्पनी प्रा.तल.ले 2076/4/10 
को सम्झौिा अनसुार वार्षिक ठेक्का रु.8407079 मध्रे् रु.7412079 मार दार्खला गरेकोले बाँकी रु.995000 
हालसम्म दार्खला भएको नदेर्खएकोले दार्खला हनु ुपने रु. 

 
 
 

995000 
26=  गि र्वगि वषिमा नै ठेक्का सम्झौिा भएका तनम्न आर् ठेक्काको रकम असलु नभै सार्वक देर्ख नै बाँकी रहेको देर्खएकोले 

तनर्मानसुरा असलु दार्खला गरी र्हसाब अद्यावतधक गनुि पदिछ। 
 

 तस.नं. ठेक्काको नाम फमिको नाम बक्र्ौिा रकम 

1.  पटक सवारी अजुिन रार्ि 170852 

2.  पाकीङ्ग सेवा शलु्क तभष्म प्रिाप भण्डारी 371334 
3.  हाटकर सवुास चन्द्र िामाङ्ग 103872 
4.  पाकीङ्ग सेवा शलु्क सान बहादरु तधमाल 50000 
5.  पटके सवारी कर सरेुश भण्डारी 346683 
6.  पाकीङ्ग सेवा शलु्क र्करण दलुाल 25395 
7.  हाट कर (बेलडाँगी) प्रमे अतधकारी 21000 

  जम्मा 1089136  

 

27=  आ.व.2076/77 मा अमानिबाट नदीजन्र् सामाग्री सङ्कलन र तबक्री गनि 2076/7/7 देर्ख 2076 मंसीर 
मसान्िसम्म र्वतभन्न व्र्र्क्त, वडा िथा अन्र् पातलकाबाट खररद अनसुार रु.7892947.15 असलुी गरेको र्ववरण प्राप्त 
भएको छ।सो मध्रे् रु.6457960.49 मार बैँक दार्खला भै तनम्नबाट रु.1434986.66 हालसम्म दार्खला नभएको 
देर्खन्छ।जम्मा असलुी, दार्खला र दार्खला गनि वास्िर्वक रकम एर्कन गरी दार्खला हनु ुपने देर्खएको रु.   

 

 
 
 

१५५५४६. 
 तस.नं. सङ्कलन गने बाकँी रकम 

1.  वडा नं.1 57054.50 

2.  वडा नं.2 98491.70 
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जम्मा १५५५४६।  

28=  नन्फार्लर – मूल्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म २६(१) मा मूल्र् अतभवृर्र्द् करमा दिाि भएको करदािाले 
र्वक्रम सम्वि ् अनसुारको एक मर्हनाको कर अवतधको कर र्ववरण सो अवतध समाप्त भएको तमतिले २५ददनतभर 
सम्बर्न्धि कर अतधकृि समक्ष पेस गनुिपने उल्लेख छ ।सो व्र्वस्थाअनसुार करदािाले लेखापरीक्षणको अवतधसम्म पतन 
र्ववरण दार्खला नगरेको व्र्होरा आन्िररक राजस्व र्वभागको वेभसार्टबाट देर्खर्ो । उल्लेर्खि तरशाला कन्स्रक्सन 
प्रा.तल.लार् भकु्तानी ददएकोमा उक्त व्र्वसार्ी कर दार्खला नगरी नन ्फार्लर रहेको पार्र्ो । भकु्तानी भएको मूल्र् 
अतभवृर्र्द् करको कर समार्ोजन र्ववरण पेश हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

 

13845 

 तस=नं= तनमाणि व्र्वसार्ी पान नं तबजक तमति तबजक नं म.ुअ.कर कैर्फर्ि 

1 तरशाला कन्स्रक्सन प्रा.तल. 604314226 2/17 28 13845 Non-filer since 2076/M/4  
 

 आर्कर एवं मू.अ.कर  
29=  भकु्तानीमा कर – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टा गनुिपने व्र्वस्था छ । देहार्का 

भकु्तानीमा तनर्मानसुार लाग्न ेअतग्रम कर कट्टी गरेको छैन । िसथि उक्त कर असलु हनुपुने रु. 
 

६०४१.५० 

 
भौ.नं.  र तमति र्ववरण कर र्ववरण 

कर कट्टी कर असूल 
गनुिपने भएको हनुपुने 

५११-९/२२ 
चाल ु

आतसफ खान व्र्ार्र एण्ड साउण्ड तसस्टम रु 
३२००० 

बहाल कर ४८० ३२०० २७२० 

1333-
3/27 चाल ु

र्दनुाथ तिर्म्सनालाई प्रतिवेदन िर्ारी गरेवापि रु 
15000 भकु्तानी 

पाररश्रतमक कर 150 2250 2100 

1141-
2/32 चाल ु

देवीथान ेतनमािण सेवा 89.5 घण्टा र 85 घण्टा 
गरी कुल 174.5 घण्टा को रु 700 का दरले 

ढुवानी कर 1832.25 3053.75 १२२१.५ 

जम्मा   6041.50 
 

 

 उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  
30=  गणुस्िर परीक्षणाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (२) मा लागि अनमुान िर्ार गदाि गणुस्िर 

परीक्षण समेि छुटै्ट आईटम बनाई लागि अनमुानमा समावेश गनुिपने र तनर्म ११ (१)  मा गणुस्िर परीक्षण गने 
व्र्वस्था छ । उपभोक्ता माफि ि गराएको तनमािण कार्िको लागि अनमुानमा गणुस्िर परीक्षण आईटम समावेश नगरीएको, 
ठेक्कार्द्ारा गररने तनमािण कार्िको लागि अनमुानमा गणुस्िर परीक्षणको आईटम समावेश गररएकोमा खचि दावी नभएको र 
उपभोक्ता माफि ि वा तनमािण व्र्वसार्ी माफि ि हनुे तनमािण कार्िमा प्रर्ोग भएका तनमािण सामाग्री लगार्ि तनमािण कार्िको 
गणुस्िर परीक्षण हनुे गरेको देर्खएन ।गणुस्िर परीक्षण नहुँदा तनमािण कार्ि गणुस्िरीर् भएको सतुनश्चि हनु नसक्ने 
देर्खन्छ । तनमािण कार्िमा प्रर्ोग हनुे तनमािण समाग्री लगार्ि तनमािण कार्िको गणुस्िर परीक्षण गरी तनमािण गणुस्िरीर् 
भएको सतुनश्चि हनुपुदिछ । 

 

31=  एजर्वल्ट नक्सा पेश नभएको - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(१) मा खररद सम्झौिा बमोर्जम 
तनमािण कार्ि सम्पन्न भएको िीस ददन तभर सम्वर्न्धि तनमािण व्र्वसार्ीले तनमािण भए बमोर्जमको एज र्वल्ट नक्सा 
साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स बषि तनमािण सम्पन्न गरेको  र्वतभन्न तनमािण कार्िहरुको तनमािण भए 
बमोर्जमको नक्सा पेश गरेको देर्खएन  सम्झौिाको शििमा समेि नक्सा पेश गने उल्लेख गरेको देर्खएन ।  सम्पन्न 
र्ोजनामा भएको नपार्एकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनसुार कार्ि हनुपुदिछ । 

 

32=  ममिि सम्भार कोष— साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म उपतनर्म (३) मा सम्पन्न तनमािण 
कार्िको सञ्चालन वा ममिि सम्भार उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले गनुिपने, सोही तनर्मावलीको उपतनर्म (१५) 
मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले सम्पन्न आर्ोजनाको सेवा उपर्ोग गरे वापि उपभोक्ताले तिनुिपने सेवा शलु्क 
िोकी शलु्क जम्मा गने कुनै कोष खडा गरी सोही कोषबाट त्र्स्िो तनमािण कार्ि सञ्चालन िथा ममिि, सम्भार गनुिपने  

 



कार्ािलर्को नाम M दमक नगरपातलका, झापा ।                                   आ.व. २०७६।७७ 

10 

व्र्वस्था रहेको छ । साथै कार्ािलर्ले र्वतभन्न आर्ोजना कार्िक्रम सञ्चालन गनि सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमतिसँग गरेको 
सम्झौिामा ममिि सम्भारको र्जम्मा सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमतिले तलनपुने उल्लेख भए िापतन सम्पन्न आर्ोजना ममिि 
सम्भारका लातग कतिपर् उपभोक्ता सतमतिहरुले ममिि सम्भार कोषको व्र्वस्था गरेको पार्एन । अिाः तनतमिि 
आर्ोजनाहरुको स–ुसञ्चालन िथा ददगोपनाको लातग ममिि सम्भार कोषको व्र्वस्था गररनपुदिछ । 

33=  नापी र्किाबाः तनमािण कार्िको र्वस्ििृ अतभलेखाकनका लातग स्वीकृि ढांचाको नापी र्किाबमा ठेक्का नम्बर आतथिक वषि, 
कार्ािलर्को नाम, तनमािण व्र्वसार्ीको नाम, कामको नाम र स्थान, चेनेज, काम शरुु भएको तमति, सम्पन्न हनुपुने तमति र 
सम्पन्न भएको तमतिका साथै अर्घल्लो तबलसम्म भएको कामको पररमाण र भकु्तानी रकम, हालको तबलबाट भएको कामको 
पररमाण र भकु्तानी हनुे रकम समेि हालसम्म भएको कामको पररमाण र रकम समेि स्पष्ट रुपमा उल्लेख हनुपुने 
व्र्बस्था छ । अतधकांश र्ोजना एवं ठेक्का कार्िको लातग रतनङ तबल अनसुार नापी र्किाब  लजु तसटमा िर्ार  गने 
गरेको पाईर्ो । िोर्कएको ढांचामा सबै व्र्होरा खलुाई नापी र्किाव नराखीदा  तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार आवश्र्क 
सूचना तलन अतभलेख व्र्बस्थापन गनि सहज नहनुे हुँदा अतभलेख राखीन ुपदिछ । 

 

 चाल ुिफि   
34=  आतथिक सहार्िा – नगरपातलकाले सभावाट पाररि गरी आन्िररक चाल ु खचि शीषिकबाट र्वपन्न नागररक िथा प्रकोप 

र्पडीिलार् घरवास िथा औषधी उपचार खचि वडा कार्ािलर्को तसफाररस राखी नगरपातलकाको वैठकको तनणर्िवाट 
आतथिक सहार्िा स्वरुप रु २११०९६७ भकू्तानी गरेको छ । र्स्िो खचि लेख्न आवश्र्क कार्िर्वधी िथा मापदण्ड िर्ार 
गरेको छैन । मापदण्ड िर्ार गरी र्स्िो सरु्वधा ददने कार्िलाई व्र्वर्स्थि गनुिपदिछ ।  

35=  र्न्धन खचिको मापदण्डाः साविजतनक खचिमा तमिव्र्र्र्िा र प्रभावकाररिा कार्म गने सम्वन्धी नीतिगि मागिदशिन, २०७५ 
मा सवारी साधनको र्न्धन, ममिि खचिमा एकरुपिा ल्र्ाउन तनर्श्चि मापदण्ड बनाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन ु पने साथै 
सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मार प्रर्ोग गने, सरकारी सवारी साधन अनातधकृि व्र्र्क्तले प्रर्ोग नगने जस्िा 
व्र्वस्था गरेको छ । सवारी साधन अनसुार वार्षिक र्न्धन खचि र उपर्ोगको र्ववरण खलु्ने गरी अतभलेख राखेको छैन।  

 

36=  बैठक भत्तााः प्रदेश नं. १ को गाउँ िथा नगर सभाका सदस्र्हरुले पाउने सरु्वधाको सम्वन्धमा व्र्वस्था गनि वनेको ऐन, 

२०७५ को दफा (3) (२) मा वडा सतमतिको बैठक जतिसकैु पटक बसेपतन वडा अध्र्क्षले ३ वटा र वडा सतमतिका 
सदस्र्ले बढीमा २ वटा बैठक भत्ता पाउने व्र्वस्था छ । वडा नं. 1 का पदातधकारीले श्रावण र भाद्रमा िोर्कएको 
सरु्वधा भन्दा बढी बैठक भत्ता बझेुको हुँदा बढी भकु्तानी रकम असूल हनुपुने रु 

 

 

 

6800 

 सदस्र्को नाम पाएको वैठक सं. पाउनपुने वैठक सं. बढी सं. बर्ढ भकु्तानी 
तगरीभक्त सोङमोङ राई 6 4 2 1700 

सीिाराम पोख्रले 6 4 2 1700 

नर्वना मोहोरा 6 4 2 1700 

तनर मार्ा पलुामी मगर 6 4 2 1700 

जम्मा 6800  

 

37=  समानीकरण अनदुानबाट र्वद्यालर्लाई अनदुानाः अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीर् 
िहलाई स्वीकृि दरबन्दी तभरका र्शक्षकको िलब भत्ता बापि सशिि अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ । पातलकाले 
र्वत्तीर् समानीकरण अनदुानबाट देहार्का र्वद्यालर्लाई अनदुान रु. 550000 ददएको देर्खर्ो । शैर्क्षक व्र्वस्थापनका 
लातग भएको भकु्तानीको उपर्ोतगिा भए नभएको अनगुमन हनुपुदिछ । 

 

 भौ.न. र तमति र्वद्यालर् र्ववरण भकु्तानी 
158-6/16 220-2/20 भकुृटी मा.र्व. र्शक्षक व्र्वस्थापन 4000000 
257-7/28 दीर्पनी आधारभिु र्वद्यालर् आईटी प्रवर्द्िन 150000 
जम्मा 550000  
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38=  खेलकुद र्वकास कार्िक्रमाः नगरपातलकाले खेलकुद र्वकास कार्िक्रम िफि  र्वतभन्न संघ संस्थाहरुलाई र्वतभन्न खेलकुद 
सामाग्री खररद, र्वतभन्न खेलमा सहभागी भएबापि सहर्ोग, र्वतभन्न प्रतिर्ोतगिा सञ्चालन आदद जस्िा कार्िक्रमहरुका लातग 
भकु्तानी भएको देर्खएकोमा उक्त संघहरुले खररद गरेको सामाग्रीहरुको अतभलेख राखेको देर्खएन । र्स्िा संस्थाहरुलाई 
नगरपातलकाबाट सामानको सदपुर्ोग बारे अनगुमन गनुिपने देर्खन्छ । खेलकुद र्वकास कार्िक्रम अन्िगिि भकु्तानी भएको 
केही उदाहरणहरुाः 

 

 गो.भौ.नं. संघको नाम भकु्तानी 
198-7/5 गोखाि स्पोर्टङ्ग क्लब 70050 
301-8/5 प्रथम दमक चलुाचलुी कप, 2076 200000 
302-8/5 तधमाल जाति फुटबल र्टम सतमति 60000 
401-8/24 प्रथम दमक चलुाचलुी कप 100000  

 

39=  दार्खला नभएकोाः १२६६-३/3१ आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०६४ तनर्म ४७ (१) बमोर्जम कार्ािलर्मा रहेको र 
खरीद गरी वा नगरी कुनै प्रकारले हस्िान्िरण भई वा वस्िगुि सहार्िा वा अन्र् कुनै प्रकारबाट प्राप्त र्जन्सी 
मालसामानको र्ववरण र मलु्र् समेि खलुाई ७ ददन तभर आम्दानी बाध्न ुपने व्र्वस्था छ । नगर स्वास्थर् दमक १० 
औषधी खरीद र्जन्सी  आम्दानी बाधेकोले नदर्खएकोले दार्खला प्रमाण पेश गनुिपने रु. 

 

 

 

3७१५० 

40=  र्विरण भरपाई  365-8/16 प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ (३) मा खचि गदाि खचिको 
तबलभरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । वडा सर्चव भोष कुमार थलुङुले बालक्लबका लातग र्ट सटि आर्तड काडि 
लगार्ि सामान खरीद गरेकोमा र्विरण भरपाई नभएकोले सम्बर्न्धि लाभग्राहीले सामान बझेुको भरपाई बेगर खचि 
लेर्खएको देर्खएकोले खचिलाई परु्ष्ट गने भरपाई पेश हनुपुने रु. 17400 

41=  फोहोरमैला व्र्वस्थापनाः दमक नगरपातलका क्षेरमा दैतनक उत्पादन हनुे फोहोरमैला व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ि गनि 
साविजतनक तनर्ज लागि साझेदारीमा पाथवे नेपाल प्रा.तल संग पातलकाले तमति 2071/12/16 मा 5 वषकेो लातग 
सम्झौिा गरेको देर्खन्छ । सम्झौिाको बुदँा नं. 1.8 मा संस्थाले मातसक रुपमा फोहोरमैला व्र्वस्थापन गरेवापि 
भकु्तानी तलने रकममा भ्र्ाटको रकम जोतडने छैन भतन उल्लेख छ । िर संस्थालाई आ.व. 76/77 मा भ्र्ाट वापि 
मातसक रु 57850 गरी 9 मर्हनामा कुल रु. 520,650 भ्र्ाट रकम भकु्तानी भएको देर्खर्ो । र्सरी सम्झौिा भन्दा 
फरक गरर भकु्तानी गनि तमल्ने नदेर्खएको रु  

 

 

 

 

 

 

520650 

42=  बढी भकु्तानीाः 1330-3/27 नेपाल गलृ उद्योगले 511 वटा र्वरुवा सरुक्षाबारको लातग रु 489585.05 कोटेशन 
पेश गरेको सो कोटेशन न्रू्निम भई पातलकाले कार्िदेश ददएकोमा कार्ि सम्पन्न पश्चाि र्वल रु 499565 को पेश गरी 
सो फमिले अग्रीम कर कट्टी गरी रु 492933 भकु्तानी तलएको देर्खर्ो । फमिलाई कबोल अंक भन्दा बर्ढ भकु्तानी 
भएकोले कर कट्टी गरी बढी भकु्तानी भएको रकम असूल गनुिपने रु  10691.72 

43=  बढी भकु्तानीाः 953-1/30 दमक र्स्टल फेब्रीकेटर उद्योगलाई बाल तनमािण र रंगरोगन वापि कार्िसम्पन्न प्रतिवदेन 
बमोर्जम अग्रीम कर कट्टी गरर रु 485699.72 हनुपुने सो फमिले पेश गरेको र्वलका आधारमा रु 492488 
भकु्तानी भएको देर्खएकोले बढी भकु्तानी रकम असूल हनुपुने रु   6788.28 

44=  सम्झौिा अनसुार नभएकोाः 1069-2/20 पातथभरा कुतलनरी आटि प्रा.तल. ले 2076/10/17 देखी 2077/01/15 
सम्म 3 मर्हने कुर्कङ िातलम कार्िक्रमका लातग रु 500000 मा पातलकासंग सम्झौिा गरेको देर्खन्छ, भौ.नं. 356-
10/16 बाट सो कार्िक्रमका लातग रु 150000 अतग्रम पेश्की तलएको देर्खन्छ । र्वश्वव्र्ापी कोरोना संक्रमणका 
कारण ३ मर्हने कार्िक्रमलाई 2076/12/11 मा सो कार्िक्रम स्थतगि गरेको र सामान्र् पररर्स्थिी भएपतछ बाँकी 
अवधीको कार्िक्रम सम्पन्न गने भतनएिा पतन सम्झौिा बमोर्जम िोर्कएको अवतध सम्म कार्िक्रम संचालन गरेको  
देर्खएन।    

 नगरपातलका पुरँ्जगििफि ाः 
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45=  बढी भकु्तानी असूल ८६-८/११ ददर्पनीमागि सडक उ.स.लार्ि ददर्पनी मागि ढल िथा रेतलङ्ग लगाउने कार्िको जम्मा 
लागि रु. 5500858.50 मध्रे् न.पा.बाट रु.5000000 भकु्तानी ददने उल्लेख छ।दोश्रो तबल 2.5 प्रतिशि 
कर्न्टन्जेन्सी समेि रु.1263596.77 पेश भएकोमा भकु्तानी गदाि रु.1400000 मा कर्न्टन्जेन्सी रु.35000 र कर 
रु.18272 कट्टा गरी रु.1346728 सतमतिलार्ि ददर्एकोले बढी भकु्तानी भएको रु. 133675 असूल गनुिपने रु 133675 

46=  असलु  174-10/26 र्करािेश्वर कन्स्रक्सन एण्ड तितलङ्ग कं.प्रा.तल.लार्ि बाल र्वकास केन्द्र स्िरोन्िी कार्िको अर्न्िम 
तबल पेश गदाि  जनरल आर्टमको प्रातभजनल सममा म.ुअ.कर समेि भकु्तानी भएकोले म.ुअ.कर वापिको आधा  रकम  
असलु हनुपुने रु. 13432.86 

 कार्ि रकम म.ुअ.कर समेि 

र्ोजनाको सचुना बोडि 60000 67800 

सामाग्री आपतुिि आदद 146659.46 165725.20 
जम्मा 206659.46 233525.20   

47=  भाडा कर 139-9/23 साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 को (9) मा उपभोक्ता सतमतिले सञ्चालन 
गरेको तनमािण कार्िमा एक्साभेटर, लोडर जस्िा हेभी मेर्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्ने  व्र्वस्था छ।शर्हद वन वार्टका 
उ.स.ले पोखरी तनमािण कार्ि गदाि तनम्न तनमािण व्र्वसार्ीको हेभी मेर्शन भाडामा तलर्ि तनमािण कार्ि गरेको छ। मेर्शन 
भाडामा तलर्एकोमा आर्कर ऐन, 2058 बमोर्जम 10 प्रतिशि भाडा कर कट्टी गरेको नदेर्खएको रु. 29792.5 

 नाम तबल र तमति  मेर्शन  भाडा दर भकु्तानी रकम  8.5Ü कर  
 देवीथान ेतन.से.दमक 6-7/174 एक्साभेटर 210घण्टा रु.1100 ले 253000 21505 

बालकुमारी भमुेश्वरी सप्लार्सि 15-8/6 ब्र्ाकहो लोडर 65घण्टा रु.1500 ले 97500 8287.50 
   जम्मा 350500 29792.5   

48=  बढी भकु्तानी 139-9/23 शर्हद वन वार्टका उ.स.बाट पोखरी तनमािण गरेको दोश्रो तबल रु.1159967.76 मा 
कन्सल्टेन्सी रु.28999.19 समेि रु.1188966.89 को मार कार्ि भएकोमा र्स गोश्वारामा रु.1362485 कार्म 
गरी कर्न्टन्जेन्सी रु.30063, कर रु.19927 समेि रु.53590 कट्टी गरी रु.1308495 भकु्तानी भएको 
छ।वास्िर्वक भकु्तानी गदाि रु.1188966.89 मा कर रु.17399.51 र कर्न्टन्जेन्सी रु.28999.19 समेि 
रु.46398.70 कट्टी गरी रु.1142568.19 मार हनुे हुँदा बढी भकु्तानी भएको देर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16592७. 
49=  असलु 200-11/12 वल्ड रेड कन्स्रक्सन प्रा.तल.लार्ि नगरपातलकाको प्रहरी भवन तनमािणको दोश्रो रतनङ्ग तबल भकु्तानी 

गदाि कर्न्टन्जेन्सी रु.46994 समेि भकु्तानी भएकोले सो असलु दार्खला हनु ुपने रु. 46994 

50=  प्रोतभजनल सम 220-12/28 अतभर्ान तनमािण सेवालार्ि िरकारी बजार भवन तनमािणको दोश्रो तबल भकु्तानी गदाि 
प्रोतभजनल सममा रहेको Relocation of the utilities and services मा रु.150000 र र्ोजनाको सचुना बोडिको 
रु.30000 समेि रु.180000 मा 13 प्रतिशिले रु.23400 समेि रु.203400 भकु्तानी भएकोले सोको तबल पेश 
भएको छैन।जनरल आर्टममा भएको प्रोतभजनल सममा म.ुअ.कर ददन नतमल्ने हुँदा 50 प्रतिशि भकु्तानी असलु हनु ुपने 
रु. 16700 

51=  तबल भरपार्ि 207-11/14 कातलका कन्स्रक्सन प्रा.तल.लार्ि आम्दा चाङ्गमी चौक सडक स्िरोन्िी कार्िको िेश्रो तबल 
रकम रु.64446622.22 पेश भएकोमा जनरल कार्िको प्रोतभजनल सममा रहेको Relocation of the utilities and 

services कार्िको रु.900000 मा 13 प्रतिशि म.ुअ.कर समेि भकु्तानी गरेकोमा सोको तबल भरपार्ि छैन।प्रोतभजनल 
सममा म.ुअ.कर भकु्तानी गनि नतमल्ने हुँदा रु.117000 को 6.5% ले रु.58500 असलु हनु ुपने रु. 

 
 
 
 
 
 

58500 

52=  बढी पेश्की 439-3/31 माङसवुा-प्रर्वन जे.भी.लार्ि वडा कार्ािलर् भवन तनमािणको ठेक्का रकम रु.31931292.10 
को मोर्वलार्जेशन पेश्की 10 प्रतिशिले रु.310000 मार ददन ु पनेमा रा.वा.बैँक, भद्रपरुको चलानी नम्बर नभएको 
तमति 2077/3/19 (2020-7-3) को ग्र्ारेन्टी नं. APG 48/202/ अनसुार रु.3500000 ददएको देर्खर्ो।ठेक्का 400000 
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रकमका 10 प्रतिशिभन्दा बढी पेश्की ददएको रकम तबलबाट कट्टी गरीन ुपने रु. 
53=  कार्िसम्पादन जमानिाः साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 27(4) अनसुार बोलपर छनौट भएको साि ददनतभर 

सम्बर्न्धि बोलपरदािाले सम्पादन जमानि दार्खला गरी दफा 52 बमोर्जमको खररद सम्झौिा गनुि पदिछ।र्सरी जमानि 
दार्खला गदाि बोलपरदािाले लागि अनमुान भन्दा पन्र प्रतिशिसम्म कम अङ्क कबलु गरेमा कबलु अङ्कको पाँच प्रतिशि र 
लागि अनमुानको पन्र प्रतिशि भन्दा बढी घटेर कबलु गरेको अवस्थामा पन्र प्रतिशि भन्दा जति रकमले घटी कबलु 
गरेको छ सोको पचास प्रतिशिले हनु आउन ेरकम कबलु अङ्कको पाँच प्रतिशिमा थप गरी कार्िसम्पादन जमानि बापि 
दार्खला गनुि पनेछ भनी उल्लेख गरेको छ।तनम्न लागि अनमुानको पन्र प्रतिशि भन्दा बढी घटेर कबलु गरेको 
र्ोजनामा पतन घटी जमानि पेश गरेको पार्एकोले नपगु घटी कार्िसम्पादन जमानि वापिको रकम दार्खला गनुि पने 
देर्खएको रु. 10533232.  

 क्र.सं. तनमािण व्र्वसार्ी र्ोजाको नाम लागि अनमुान कबोल अङ्क घटी कबोल 

(Ü) 
जमानि राख्नपुने जमानि 

राखेको 
घटी जमानि 

1.  सम्झना तनमािण 
सेवा, काठमाण्डौ 

श्रृर्ष्ट मागि दमक ५ 19991851.2 12054180.2 39.70 3072155.7 2080000 992155.66 

2.  माङसवुा प्रर्वन 
तनमािण सेवा, झापा 

वडा कार्ािलर् भवन 
६ वटा 

48804282.1 36880642.4 24.43 4145530.8 3500000 645530.78 

3.  माङसवुा प्रर्वन 
तनमािण सेवा, झापा 

६ वटा आधारभिू 
स्वास्थर् भवन 

50958487.9 40758127.7 20.02 3316199.9 3056000 260199.9 

4.  हेना कन्स्रक्सन, 

झापा 
बरु्द्पाकि  कम्पाउण्ड 
वाल 

10596560.5 6865405.22 35.21 1414105.9 1000000 414105.85 

5.  अनभुव तनमािण 
सेवा, दमक 

नमनुा बस्िी भवन 
तनमािण दमक ७ 

19291343.7 12585605.4 34.76 2535298.6 1800000 735298.64 

6.  लरु्म्बनी 
अघािखाँची जेभी 

दमक अस्पिाल 
भवन तनमािण, दमक 
१ 

307834636 226541732 26.41 28885941 21400000 7485940.83 

 जम्मा     43369231.9 32836000 10533231.66 

 

 संघीर् सरकारबाट हस्िान्िरीि कार्िक्रमाः 
 

54=  18-2/27 र्हना कन्सरक्सनले िीनवटा स्कुल भवन तनमािणको प्रथम तबल रु.2030581.52 पेश गरेकोमा जनरल 
आर्टमको प्रोतभजनल समबाट र्ोजना सचुना पाटी वापि रु.30000 मा म.ुअ.कर रु.3900 समेि भकु्तानी भएकोमा 
तबल पेश गरेको छैन। प्रोतभजनल सममा म.ुअ.कर समेि भकु्तानी भएकोमा गनि तनमल्ने रु. 3900 

55=  सम्झौिाको पालना 42-3/30 हंस सामदुार्र्क भवन तनमािण दमक-7 को रु.6664918.48 लागिमध्रे् 
रु.4605053.22 कार्ि गनि आर्शष अर्स्मिा तनमािण सेवासंग 2076/10/2 मा सम्झौिा भै 2077/3/26 मा 
रु.4454221.91 को कार्ि सम्पन्न पेश भै भकु्तानी भएको छ।सरुु बी.ओ.क्र्.ुमा ल्र्ाबोरेटरी परीक्षणको लातग 
रु.50000 र र्न्स्र्ोरेन्स वापि रु.60000 व्र्वस्था भएकोमा दवैु कार्ि गरेको छैन।भवनमा प्रर्ोग भएको तनमािण 
सामाग्रीहरुको ल्र्ाव परीक्षण नगररएबाट ददगोपना नहनुे अवस्था हनु्छ। सम्झौिाको पालना गरर कार्ि हनु ुपदिछ ।  

56=  र्वद्यालर् तनमािण  र्शक्षा िथा मानव श्रोि र्वकास केन्द्र भक्तपरुको आ.व.2076/777 को कार्िक्रम कार्िन्वर्न 
परु्स्िका, 2076/77 को 8.5 मा नमनुा र्वद्यालर् सधुार गरुु र्ोजना अनरुुप भौतिक तनमािण अनदुान अन्िगिि गि 
आतथिक वषिबाट भौतिक तनमािणातधन रहेको र्वद्यालर्हरुको स्वीकृि गरुु र्ोजनाले िोकेको क्षेरमा र्वद्यालर् भौतिक 
तनमािणमा खचि प्रर्ोजनका लातग र्स आतथिक वषिमा रु.1 करोड 50 लाख रकम थप उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।त्र्स्िै 
परु्स्िकाको 8.3 मा समेि सो रकम नमनुा र्वद्यालर्को भौतिक तनमािण अनदुान भनी उल्लेख छ। र्हमालर् 
मा.र्व.दमकलार्ि गरुु र्ोजनामा उल्लेख भएअनसुार प्रशासन शैर्क्षक आददमा समेि खचि गने गरी  तनकासा भएको 
देर्खएकोले र्वद्यालर् तनमािण मार खचि भएको पषु्यार्ि पेश हनु ुपने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4078632 
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57=  सरुर्क्षि नागररक आवास कार्िक्रमाः 199-2077/3/17 सरुर्क्षि नागररक आवास कार्ािन्वर्न कार्िर्वतध, 2075 को 
बुदँा नं.३ मा लर्क्षि वगिको पर्हचान र बुदँा नं.4 मा लाभग्राहीको छनौटको आधार िथा र्वतध बारे उल्लेख गरेको 
छ।कार्ािलर्ले सरुर्क्षि नागररक आवास कार्िक्रमको लातग 39 जना लाभग्राहीहरुलार्ि रु.1377000 भकु्तानी गदाि 
लर्क्षि वगिलार्ि के कुन आधारमा पर्हचान गरेको हो साथै लाभग्राहीको छनौटको आधार िथा र्वतध बारे स्पष्ट भएन।  

58=  लागि सहभातगिा — नगरपातलकाले आर्ोजना  कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि सहभातगिा 
जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद सहभातगिा िोर्कएको अवस्थामा सहभातगिा वापिको रकम सम्बर्न्धि 
स्थानीर् िहको खािामा दार्खला गरी सो को भौचर प्राप्त भएपतछ मार उपभोक्ता सतमतिसँग र्ोजना सम्झौिा गनुिपने 
गनुिपदिछ । िर नगरपातलकाले लागि सहभातगिा सर्हिका लागि अनमुान िर्ार गरेको र्ोजनाहरु न्र्नु देर्खर्ो। अिाः 
नगद लागि सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुदिछ ।  

 र्शक्षािफि   
59=  र्वद्यालर्गि तनकासा रर्जस्टडि – आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ४५ मा अतधकार प्राप्त अतधकारीले आर् 

व्र्र् ठीक र र्वश्वसतनर् रहेको िथा दोहोरो हनुे गरर भकु्तानी भएको छैन भन्ने कुरामा ध्र्ान ददन ुपने उल्लेख भएकोमा 
र्वतभन्न र्वद्यालर्लाई तनकासा ददएको रकमको अतभलेख राख्न ु पनेमा तनकासा अतभलेख राखेको छैन । र्वद्यालर्लाई 
वास्िर्वक रुपमा तनकासा ददन ु पने र भकु्तानी ददएको वारे र्थाथि र्ववरण प्राप्त गनि कदठन हनुे भएकोले र्वद्यालर्गि 
तनकासा रर्जस्टडि खािा अद्यावतधक राख्न ुपदिछ । 

 

60=  शरणाथी बालबातलका 165-2077/3/31 नेपाल सरकारको मन्री पररषद्को तमति 2077/1/24 को तनणिर् िथा 
अथिमन्रालर्को प.सं.350-1 (ख) अनसुार नगरपातलकामा रहेको भटुानी शरणाथी बालबातलकाको पठनपाठन 
व्र्वस्थापनको सन्दभिमा श्री ढुकुरपानी मा.र्व.दमक-3 िथा चलुाचलुी आ.र्व.दमक-3 को लातग र्शक्षक िथा शैक्षर्णक 
व्र्वस्थापन प्रर्ोजनाथि एकमषु्ट रु.2485000 व्र्वस्थापन भएको पार्र्ो।कार्ािलर्ले ढुकुरपानी मा.र्व.दमक,3 लार्ि 
रु.1000000 र चलुाचलुी आ.र्व.दमक,3 लार्ि रु.300000 गरी जम्मा रु.1300000 तनकासा गरी बाकी 
रु.1185000 र्फिाि गरेको पार्एकोले सो  रकम  कुन प्रर्ोजनमा कति शरणाथी संखर्ालार्ि र्विरण गरेको स्पष्ट हनु ु
पने देर्खन्छ। 

 

61=  माग फारमाः र्शक्षक र्किाव खानावाट िलर्व प्रतिवेदन पास गराई, अनसूुची १ अनसुारको फारम भरर र्शक्षकहरुको िलब 
भत्ता चौमातसक माग बमोर्जम तनकासा ददनपुनेमा पालीका तभरका 21 सामदुार्र्क र्वद्यालर्का लातग र्शक्षकको िलर्व 
प्रतिवेदन पास नगराई आधारभिु िहका स्वीकृि दरबन्दीका र्शक्षक, राहि अनदुान र्शक्षकका लातग िलब भत्ता 
अनदुानिफि  रु.97858000 र आधारभिु िथा माध्र्तमक िहमा स्वीकृि दरबन्दी िथा अनदुानमा कार्िरि र्शक्षकको 
थप िलब भत्तािफि  रु.18920997.82 गरी जम्मा रु.116778997.82 तनकासा भएकोमा िलर्व प्रतिवेदन पास 
गराई तनकासा हनु ुपदिछ । 

 

62=  ढुवानी कर M आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा ढुवानी सेवा वापिको भाडा भकू्तानी गदाि भकू्तानी रकममा २.५ 
प्रतिशिका दरले कर कट्टा गने व्र्वस्था छ । िर कार्ािलर्ले देहार्बमोर्जमको भ ुक््तानीमा ढुवानी कर कट्टा नगरी 
भकु्तानी गरेको पार्एकोले असलु दार्खला गनुिपने रु. 7660 

 भौ.नं.र तमति र्ोजनाको नाम ढुवानी रकम ढुवानी कर 
2-10/28 जनिा आधारभिु र्वद्यालर् भवन तनमािण 85000 2125 

26-3/2 पोल गाड्ने कार्ि र िार गाड्ने कार्ि 70400 1760 
27-3/29 र्वपन्न वगिका जनसमदुार्लार्ि सरुर्क्षि आवास तनमािण 151000 3775 

 जम्मा 306400 7660   
 स्वास्थर् िफि   
63=  तनशलु्क औषधी खररद र र्विरण –  पातलकाले र्स वषि सशिि अनदुानबाट औषधीहरु खररद गरर स्वास्र् चौकी िथा  
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सामदुार्र्क स्वास्थर् र्काईहरुलाई हस्िान्िरण गरर पठाएको छ । खररद भएका औषधीहरुको माग अनसुार उपलव्धिा, 
र्विरण, उपर्ोगको अवस्था र मौज्दाि (म्र्ाद सर्कएको,  कम म्र्ाद भएको औषधी) को र्स्थति सम्वन्धमा आवश्र्क 
र्ववरण प्राप्त हनु नसकेकोले खचि उपर्ोतगिाको र्वश्लषेण गनि सर्कएन । पातलकाले तनशलु्क र्विरणको लातग आवश्र्क 
पने औषधीको लातग स्वास्थर् िथा जनसंखर्ा मन्रालर्ले िर्ार गरेको स्थानीर् िहबाट संचालन गररने कार्िक्रमहरुको 
मागिदशिन २०७५।७६ अनसुार अथोरार्ज्ड स्टक लेभल (ASL) र र्मजेन्सी अडिर पोर्न्ट (EOP) तनधािरण र सोको 
आधारमा औषधीको आपूतिि र र्विरण व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

 दमक अस्पिाल िफि   
64=  गिवषिको भकु्तानीाः प्रदेश आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली ,२०75 को तनर्म ४1 (६) बमोर्जम चालू वषिको बजेटले 

नखामेको खचि तबल भपािई बमोर्जमको रकम आगामी वषिमा भकु्तानी ददन ु पने कारण खोली भकु्तानी ददन बाँकीको 
कच्चावारीमा चढाई श्रावण पन्र गिे तभर कार्ािलर् प्रमखु  र प्रदेश लेखा र्काई कार्ािलर्बाट प्रमार्णि गराई िालकु 
कार्ािलर्, सम्बर्न्धि मन्रालर्,  प्रदेश तनर्न्रक कार्ािलर् िथा महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्मा पठाउन ुपने व्र्वस्था छ 
। िर तमति 2076/3/31 मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिबाट भकु्तानी बाँकी भतन प्रमार्णि गरेको र्ववरणका आधारमा 
र्वतभन्न फमिहरुलाई र्स वषिको बजेटबाट रु. 4716780. भकु्तानी गरेको पार्र्ो । तनर्मानसुार र्ववरण  प्रमार्णि गरेर 
मार र्स्िो खचि हनु ुपदिछ । 

 

65=  र्वषशेज्ञ सेवा  अस्पिालमा स्थार्ी िफि का कार्िरि ३१ कमिचारीलाई 6938730 मन्रालर् करार िफि का ८ लाई 
3348680 आ.व. 76/77 को ससिि बजेटबाट 4 का.स. 779040 िथा अस्पिालको करार सेवाका 46 
कमिचारीलाई 11145240 समेि कुल 89 कमिचारीलाई वषिभरीमा 19097778। िलब खचि लेखेको पाईर्ो 
।अस्पिालमा र्वतभन्न 16 र्चर्कत्सक कार्िरि रहेकोमा अस्पिालमा कार्िरि नरहेको र्चर्कत्सकलाई र्वषेशज्ञलाई र्वषेशज्ञ 
सेवा तलईएको भतन वषि भररमा अस्पिालको आम्दानीबाट 2704160। भकु्तानी ददएको छ।    

66=  परैु रकम बझुाएको  अस्पिालको तनर्तमि हार्जर भै िलब भत्ता नखाने तनम्न र्फर्जतसर्न डाक्टरलाई र्वशेषज्ञ सेवा 
ददईरहेको भतन वार्हरका डाक्टरलाई अस्पिालको कोठा, उपकरण र अन्र् सरु्वधाहरु प्रर्ोग गरी र्वरामी जाँच गरेको प्रति 
र्वरामी 200।- र राउण्ड गरेको भए 400।- परैु रकम बझुाएको देर्खर्ो । अस्पिालले आफ्नो सरु्वधा प्रदान 
गरेवापि कुन ै पतन आम्दानी प्राप्त नगरी प्राप्त सि प्रतिशि रकम र्चर्कत्सकले तलएको देर्खएकोले र्ो और्चत्र् पूणि 
नदेर्खएको रु 

 

 

 

405000 

 भौ.नं. तमति र्चर्कत्सकको नाम सेवा ददएको संखर्ा र र्ववरण भकु्तानी रकम जम्मा 

107-1/4 डा. ददवश राज 
वोहोरा 

191 र्वरामी जाँच 38200 171600 
144-3/2 255 र्वरामी जाचँ 51000 
156-3/26 386 र्वरामी र 13 वटा राउण्ड गरेको 82400 
107-1/4 डा. जर्मणी शे्रष्ठ 424 र्वरामी जाचँ र 58 वटा राउण्ड गरेको 108000 233400 
144-3/2 389र्वरामी जाँच र 58 वटा राउण्ड गरेको  77800 
156-3/26 212 वटा जाचँ र 13 वटा राउण्ड गरेको 47600 
जम्मा 405000   

67=  और्चत्र्पूणि नदेर्खएको  तनर्तमि अस्पिालको सेवामा नरहेका तनम्न २ र्चर्कत्सक र २ टार्र्पष्टलाई तभतडर्ो एक्स रे 
(USG) गरे वापि सेवाग्राहीबाट प्राप्त हनुे वीमीिबाट 500। र वीमा नहनुबाट 600। शलु्क तलएको मध्रे् 60 प्रतिशि 
डाक्टरलाई ददने र सो ररपोटि टार्प गरेवापि प्रति ररपोटि 20। का दरले टार्र्पष्ट ददने गरेको पार्र्ो । अथािि प्राप्त 
500 रकममा 180मार अस्पिालमा आम्दानी बाधेको र तनजहरुलार् बषिमा 7 पटक गरी 1470116। ददएको 
देर्खन्छ ।सम्पूणि सेवा र सरु्वधाहरु अस्पिालको प्रर्ोग गरी वार्हरको र्चर्कत्सकबाट USG गरेको भतन 60 प्रतिशि 
रकम ददन ुऔर्चत्र्पूणि नदेर्खएकोले र्स सम्बन्धमा स्पष्ट हनु ुपने रु  १४७०११६ 

 तस.नं. नाम रकम बझेुको पटक कर कट्टी पतछ बझेुको रकम  
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1 डा. र्हमाल देवान 7 766832 
2 डा. र्वशाल प्रतिक 7 609359 
3 टार्र्पष्ट ररचा र्वमली दंगाल 7 55284- 
4 टार्र्पष्ट आस्था शे्रष्ठ 7 38641 
जम्मा 1470116  

68=  प्रोत्साहन भत्ता  75-10/12 गि आतथिक वषिको भकु्तानी बाँकी भनी उल्लेख भएको र्ववरणमा 2075 फागनु देर्ख 
2076 आषाढ मसान्ि सम्म सम्पूणि कमिचारीहरुको प्रोत्साहन भत्ता भनी रु 1949773 मार प्रमार्णि गरी राखेको 
देर्खन्छ ।िर र्स भौचरबाट कमिचारीहरुको गि वषिको प्रोत्साहन भत्ता िथा असोज सम्मको र्वतभन्न र्शषिकको भत्ता भतन 
रु 3163336। बजेट खचि लेखेको छ । संलग्न 63 वटा भरपाई एवं र्ववरण मध्रे् के कति गि वषिको भकु्तानी र 
के कुन भकु्तानी के वापि चाल ुवषिको हो एर्कन हनु सर्कएन । एकमषु्ट भरपाईहरु संलग्न भएकोले गि बषिको भकु्तानी 
बाँकी भन्दा बढी खचि लेखेको सम्बन्धमा एर्कन र्हसाब पेश हनुपुने रु.  1213563 

69=  28-7/5 गि आतथिक वषि 2075/76 को अस्पिालका सम्पूणि कमिचारीहरुको 2075 श्रावण देर्ख माघ सम्मको 
वीमा िफि को प्रोत्साहन भत्ता भतन रु 9030171 भकु्तानी उल्लेख गरेकोमा तनम्न कमिचारीलाई वीमा िफि को र्नसेन्टीभ 
भत्ता भतन ल्र्ाव, एक्स रे, प्रोस्र्डुर र्मरजेन्सी आदद वापि भत्ता भकु्तानी गरेकोमा आर्कर ऐन २०५८ अनसुार १५ 
प्रतिशिका दरले कर कट्टा गनुिपनेमा 1 प्रतिशि मार कट्टा गरेकोले बाँकी 14 प्रतिशि असूल हनुपुने रु   

 

 

 

 

126669. 

 पद कमिचारीको नाम भकु्तानी रकम 14 प्रतिशि कर 

अ.न.तम. तनशा देवकोटा 178934 25050.76 
सलेपा तिथिराज पौडेल 25390 3554.60 
रेग्रा उर्द्व प्रसाद दाहाल 42007 5880.98 
हेअ महेश चन्द्र नेपाल 237365 33231.10 
ज.स्वा.तन. रामवृक्ष चौधरी  142092 19892.88 
ल्र्ा.टे. लोक नाथ पौडेल 148412 20777.68 
मे.अ. र्शर्शर शे्रष्ठ 130581 18281.34 
जम्मा 904781 126669.    

70=  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टी – आतथिक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी कार्ािलर्ले २०७६।२।१६ 
देर्खको ठेक्का वा करार अन्िगििको भकु्तानीमा मू.अ.कर रकमको ५० प्रतिशि सम्बन्धीि राजस्व शीषिकमा र बाँकी ५० 
प्रतिशि सम्बन्धीि फमिलाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । दमक अस्पिाल िफि  देहार्को भकु्तानीमा तनर्मानसुार ५० 
प्रतिशि रकम रु. 219850 कट्टी गरी राजस्व दार्खला नगरी फमिलाई न ै भकु्तानी ददएको देर्खन्छ । िसथि उक्त 
रकमको कर समार्ोजन प्रमाण पेश हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

219850 
 भौ.नं. तमति नाम वीजक नं. तमति म.ुअ.कर भकु्तानी 50 प्रतिशि कर 

127-2/9 आर्षुा रेड तलंक 9 वटा र्वतभन्न 114037 57019 
159-3/30 नेपाल सर्जिकल सप्लार्सि 330 देर्ख 339 10/23 325663 162831 
जम्मा 439700 219850  

 

 प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम  
71=  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभूि गराउन एवम ्सामूदार्र्क पूवािधारहरुको र्वकास 

माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउन े उद्देश्र्ले प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । र्स 
कार्िक्रम अन्िगिि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सडक नाला, मोटर बाटो तनमािण कार्ि लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरी 
र्स वषि रु 27 लाख 21 हजार खचि गरेको छ । कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि सामदुार्र्क आर्ोजना 
(सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन) कार्िर्वतध, 2076 को दफा २१(१) बमोर्जम श्रतमकको ज्र्ाला भकु्तानी पातलकाले 
सम्बर्न्धि रोजगार उपभोक्ता सतमतिको तनवेदन र हार्जरी र्ववरण िथा प्रार्वतधक प्रतिवेदनको आधारमा सम्बर्न्धि वडा 
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अध्र्क्षको तसफाररस बमोर्जम श्रतमकको बैंक खािामा भकु्तानी गनुिपने हनु्छ। प्रधानमन्री रोजगार कार्ािक्रम संचालन 
तनदेर्शका २०७५ को अनसुचुी १ देर्ख ७ सम्मको र्ववरण िर्ारी गरी बेरोजगार व्र्र्क्तलाई काममा लगाउन ुपनेमा सो 
कार्ािन्वर्न नगरी डोर हार्जरी फारमबाट खचि लेर्खएको छ। कार्िर्वतधको पालना गरी खचि गनुि पदिछ। 

 सामार्जक सरुक्षािफि   
72=  सफ्टवेर्र प्रणाली - सामार्जक सरुक्षा सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ वमोर्जम केर्न्द्रकृि सचुना प्रणालीमा प्रर्वष्टी गरर 

अद्यावतधक गने र्जम्मेवारी सामार्जक सरुक्षाको अर्खिर्ारी पाउने सम्वर्न्धि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था भएपतन 
तसस्टमले काम नगरेको कारणले एक चौमातसकमा मतृ्र् ुभएका वा अन्र् कारणले नामावलीमा हटार्एको व्र्र्क्तको समेि 
पनुाः अको चौमातसकमा दोहाररएर आउने लगार्ि समस्र्ा देर्खएको हनु सक्छ । केर्न्द्रकृि प्रर्वष्टी प्रणालीलाई व्र्वर्स्थि 
गराउनपुने देर्खन्छ । 

 

73=  लाभग्राहीको र्ववरण प्रर्वर्ष्ट गने - सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध २०७५ अनसुार लाभग्राहीको र्ववरण 
प्रर्वर्ष्ट गने सम्वन्धमा, नाम दिाि र नवीकरणवाट आगामी आतथिक वषिका लातग कार्महनु आएको आभग्राहीको र्ववरण 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहले फाल्गणु मसान्ितभर र्वभागले संचालनमा ल्र्ाएको व्र्वस्थापन सचुना प्रणली (एम.आर्.एस) मा 
अतनवार्ि रुपमा प्रर्वर्ष्ट गनुिपनेछ । र्सरी प्रर्वर्ष्ट गने कार्ि सामान्र्िाः सम्वर्न्धि वडा कार्ािलर्को हनुेछ । िर वडा 
कार्ािलर्मा साधन स्रोि िथा जनशर्क्तको कमी भएमा स्थानीर् िहले उपर्कु्त र आवश्र्क व्र्वस्था गनेछ भन्ने व्र्वस्था 
भएकोमा सो नगरर एम.आई.एस प्रणालीको र्ववरण र वडाको माग बमोर्जम तसधै सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरण गरेकोले 
र्विररि रकम सर्ह हो भतन एर्कन गनि सर्कएन । 

 

74=  परदर्शििा र जवाफदेर्हिााः सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध २०७५ को दफा ३३ अनसुार स्थानीर् 
िहहरुको कार्ािलर्ले सामार्जक सरुक्षा भत्ता सम्वन्धी जानाकारी (लाभग्राहीको नाम दिाि िथा नर्वकरण प्रकृर्ा, भत्ताको 
दर, प्राप्त हनुे वैक र लाभग्रार्हले परुा गनुिपने प्रकृर्ा) स्थानीर् सामार्जक सस्था, गैरसरकारी सस्था, सामार्जक पररचालनमा 
संलग्न सस्थाहरुको सहर्ोग तलएर अतनवार्ि रुपमा प्रचार प्रसार गनुिपने र र्स सम्वर्न्ध सचुना स्थानीर् एफ एम 
लगार्िका संचार माध्र्महरुवाट प्रचार प्रसार गनुिपने व्र्वस्था तमलाउनपुने र सामार्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने 
लाभग्रार्हहरुको नाम नामेसी सम्वन्धीि स्थानीर् िहको वेभ सार्टमा राख्नपुनेमा पालना गरेको पार्एन ।  

 

75=  साविजतनक सनुवुाईाः स्थानीर् िहले भकु्तानी गरेको रकम र बरु्झतलनेहरुको नामावली स्थानीर् िहका कार्ािलर्का 
अतिररक्त सम्बर्न्धि वडा कार्ािलर्मा समेि साविजतनक गनुिपने र वडा सतमतिले प्रत्रे्क चौमातसकमा कम्िीमा एकपटक 
सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सम्बन्धमा साविजतनक सनुवुाई गनुिपनेछ । साविजतनक सनुवुाईमा प्राप्त गनुासा िथा सझुावहरु 
मध्रे् आफूले सक्ने कुराहरु सम्बोधन गरी नसर्कने खालका सझुाव िथा गनुासाहरु सम्बोधनका लातग स्थानीर् िह 
कार्ािलर्मा पठाउन ुपनेमा सो गरेको पार्एन । सनुवाई नगरी लाभग्राही सचुी अनसुार भत्ता र्विरण गरेको छ । 

 

76=  अनगुमन िथा सपुररवेक्षण - सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध २०७५ को दफा २८ अनसुार प्रत्र्क 
कार्ािलर्ले सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरण कार्िक्रमको तनर्तमि अनगुमन, मलु्र्ाङकन िथा सपुररवेक्षण गनि एक स्थानीर् 
स्िरको अनगुमन िथा सपुरीवेक्षण सतमति गठन गरर तनदेर्शका बमोर्जम अनगुमन मलु्र्ाङ्कन गरी भत्ता र्विरणलाई 
व्र्वर्स्थि गनुिपनेमा सतमति गठन भएको नपार्एकाले कार्िर्वतध अनसुारको कार्ि भएको छैन ।     

 

77=  रकम र्विरण व्र्वस्थााः सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध २०७५ को दफा २४ बमोर्जम बैकले 
लाभग्राहीको खािामा रकम जम्मा भएको स्पष्ट देर्खने गरी लाभग्रार्हको नाम, बैक खािा नम्वर र जम्मा भएको रकम 
सर्हिको र्ववरण अनसुचुी १३ बमोर्जमको चौमातसक रुपमा सम्वर्न्धि स्थानीर् िहलाई र्वद्यतुिर् माध्र्ममा अतनवार्िरुपमा 
पठाउनपुने व्र्वस्था छ । अनूसूची 8 मा पातलकाबाट प्राप्त रकम लाभग्राहीको खािामा बैंकले 15 ददनतभर जम्मा गरी 
प्रत्रे्क खािामा जम्मा गरेको र्ववरण देर्खने ररभसि र्फड सर्हि बाँकी रकम भए सो समेि पातलकालाई उपलब्ध गराउने 
र  बैंकले तनष्कृर् खािाको र्ववरण प्रत्रे्क श्रावण र माघ मर्हना तभर पातलकालाई ददनपुने उल्लेख छ । तनम्नानसुार 
बैकमा रकम पठाएकोमा  सो अनसुारको र्ववरण राखेको देर्खएन   
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वडा नं. 

प्रथम चौमातसक दोश्रो चौमातसक िेश्रो चौमातसक 

तनकासा र्विरण र्फिाि तनकासा र्विरण र्फिाि तनकासा र्विरण र्फिाि 
1 5415600 5415600 0 5620000 5620000 0 5660600 5648600 12000 

2 6446000 6446000 0 6594000 6594000 0 6764000 6756000 8000 

3 9178400 9178400 0 9282400 9282400 0 9448200 9389861 58339 

4 6988600 6988600 0 7114800 7114800 0 7266400 7211800 54600 

5 6441600 6441600 0 6522800 6522800 0 6962400 6891800 70600 

6 3656800 3656800 0 3693200 3693200 0 3673000 3637000 36000 

7 4828400 4828400 0 4972000 4972000 0 4908000 4908000 0 

8 6107200 6107200 0 6190400 6190400 0 6220800 6118800 102000 

9 7441000 7441000 0 7499200 7499200 0 7574800 7574800 0 

10 5315600 5315600 0 5244400 5244400 0 5436800 5340800 96000 

जम्मा 61819200 61819200 0 62733200 62733200 0 63915000 63477461 437539  
 कोतभड–१९ रोकथाम तनर्न्रण िथा व्र्वस्थापन  
78=  कोरोना (कोतभड 19) तनर्न्रण र व्र्वस्थापन कार्िका लातग प्राप्त आर् व्र्र् र्ववरण अनसुार संघीर् सरकार संसद 

र्वकास कोषबाट 7 लाख, नगरपातलकाबाट 49 लाख 9 हजार,  र्वतभन्न व्र्र्क्त संघसंस्थाबाट 31 लाख 57 हजार, 
कमिचारीबाट 15 लाख 56 हजार, पदातधकारी सरु्वधाबाट 7 लाख 81 हजार र गि वषिको मौज्दाि 7 लाख 78 हजार 
समेि 1 करोड 18 लाख 91 हजार आम्दानी गरेको देर्खन्छ भने खाद्यान्नमा 51 लाख 39 हजार, साविजतनक तनमािण 
क्वारेन्टार्न व्र्वस्थापनमा 20 लाख 78 हजार, संचार महसलुमा 2 लाख 62 हजार, औषधी उपचारमा 30 लाख 15 
हजार, मसलन्द िथा कार्ािलर् सामाग्रीमा 48 हजार, र्वर्वध खचिमा 7 लाख 91 हजार समेि कुल १ करोड 13 लाख 
35 हजार खचि भै 5 लाख 55 हजार बाँकी रहेको देर्खन्छ । 

 

79=  सामाग्री खरीदाः कोरोना र्पतडि जनिाका लातग राहि र्विरण गनि चामाल, दाल, ननु, िेल लगार्िका खाद्य वस्ि ु िथा 
औषधी र स्वास्थर् उपकरण िथा अन्र् र्वर्वध सामाग्रीहरु खरीद गदाि साविजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को प्रर्क्रर्ा 
अवलम्बन नगरी र्वशेष पररर्स्थिी उल्लेख गरी तसधै खरीद भएको देर्खर्ो । 

 

80=  पेश्की बाकँीाः प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ८० मा सरकारी कामकाजको तनतमत्त एक आतथिक 
बषिमा गएको पेश्की रकम सोही आतथिक बषिमा फछर्ौट हनु नसकेमा कार्ािलर् प्रमखुले त्र्सरी फछर्ौट हनु बाँकी 
रहेको पेश्की रकमको नाम नामेसी सहति के के बापि पेश्की गएको हो सो समेि खुलाई र्जम्मेवारी अको आतथिक बषिमा 
सारी पेश्की फछर्ौट गनुिपने व्र्वस्था छ । सरुमा अतभलेख भएको फर्छ्यौट गनि बाँकी पेश्कीको मास्केबारी 
(म.ले.प.फा.नं.२११) िथा खचिको फाँटवारी (म.ले.प.फा.नं.२१०) अनसुार तनम्नानसुार पेश्की वषािन्िमा फर्छ्यौट 
नभएकाले तनर्मानसुार फर्छ्यौट हनुपुने रु. 

 

 

330000 
 तस.नं.  नाम र्ववरण पेश्की रकम 

कमिचारी िफि    Dofb gf3]sf] Dofb ggf3]sf] 

1=  माधव प्रसाद बस्नेि र्वर्वध खचि ४०,०००  

2=  गणेशकुमार प्रधान नश्लसधुारका लातग कृतिम गभिधारण कार्िक्रम ९०,०००  

ठेकेदार िफि     

3=  वल्ड रेड कन्स्रक्सन कम्पनी प्रा.ली. नगर प्रहरर भवन तनमािण  २००००० 
4=  अतभर्ान तनमािण सेवा समपरुक कोष  ५००००० 
5=  अतभर्ान तनमािण सेवा समपरुक कोष  ३००००० 
6=  ग्र्ालेक्सी कन्िक्सन रतब स्टेन्टमा ढल िथा सडक स्िरोन्नति  २००००० 
7=  सम्झना तनमािण सेवा प्रदेश सरकारको सशिि अनदुान कार्िक्रम  1810836 
8=  माङ्गसवुा / प्रर्वन जे.भी स्वास्थर् संस्था नभएका वडाहरुमा भवन तनमािण   २७७८००० 
9=  लरु्म्बनी -अघािखाचँी जे.भी दमक अस्पिाल तनमािण िथा तड.र्प.आर.   १७७३७२०० 

संस्थागि     
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10=  स्थातनर् र्वकास सहकार्ि केन्द्र नमनुा र्वुा संसद अभ्र्ास  ३००००० 
11=  साईबर स्पेश कम्प्रू्टर ईन्ष्टीच्रू्ट कम्प्र्टुर िथा पर्िकरण िातलम  १००००० 
12=  भतुमका सीपमलुक िातलम केन्द्र आधारभिु तसलार् बनुाई िातलम  १००००० 

उपभोक्ता सतमति     

13=  जनिा आवास तनमािण सतमति तबपन्न आवास भवन तनमािण  २३८०००० 
14=  जनिा आवास र्काई तनमािण सतमति तबपन्न आवास भवन तनमािण  ४२५००० 
15=  जनिा आवास तनमािण सतमति तबपन्न आवास भवन तनमािण  १४००००० 

 व्र्र्क्तगि     

16=  अजुिन भट्ट 
पररर्ोजना लेखन/ प्रस्िावाना िथा अनसुन्धान 
सम्बर्न्ध िातलम 

१००००० 
 

17=  अरुण कुमार शे्रष्ठ 
पररर्ोजना लेखन/ प्रस्िावाना िथा अनसुन्धान 
सम्बर्न्ध िातलम 

१००००० 
 

  जम्मा   ३३०००० 
२८२३१०३६ 

 
 धरौटी िफि   
81=  धरौटी कच्चावारीाः धरौटी शे्रस्िामा रु. 23339567।95 गि आ.व. बाट अ.ल्र्ा. गरेकोमा पातलकाले धरौटी बाँकीको 

कच्चावारी िर्ार नगरेको देर्खर्ो । र्सले कुन व्र्र्क्त संस्थाको धरौटी रकम हो एर्कन हनु नसर्कने हुँदा धरौटीको 
कच्चावारी िर्ार गनुिपने देर्खन्छ । धरौटीलाई सरुमा अतभलेख नगरेको समेि देर्खर्ो । 

 

82=  राजस्व रकम धरौटीमा दार्खलााः पातलकाले खोला कर, पार्कि ङ शलु्क लगार्िका राजस्व वापि प्राप्त आम्दानीलाई धरौटी 
खािामा दार्खला गरेको पार्र्ो । र्सरी धरौटीमा आम्दानी बाँध्दा संकलन भएकव वास्िर्वक राजस्व आम्दानीको र्ववरण 
प्राप्त नहनुे र राजस्व र्हनातमना समेि हनु सक्ने सम्भावना रहन्छ । अिाः र्वभाज्र् कोषमा राखी बाँडफाड गनुिपने राजस्व 
रकम एर्कन गनुिपने देर्खन्छ । धरौटी शे्रस्िा र्ववरण जाँच गदाि देहार्बमोर्जम  प्राप्त रकम धरौटीमा दार्खला भएको 
देर्खएको अन्र् राजस्व रकम समेि एर्कन गरी राजस्वमा आम्दानी बाध्नपुने देर्खन्छ । 

 

 भौ.नं. तमति रकम कैर्फर्ि 
66-7-17 820456.20 खोला कर वापिको राजस्व रकम 
82-8/6 1798375 खोला कर वापिको राजस्व रकम 
109-10/3 1341910.2 खोला कर वापिको राजस्व रकम 
126-10/28 49938000 खोला कर वापिको राजस्व रकम 
114-10/11 2176000 पार्कि ङ सेवा शलु्क 
129-10/28 2030000 आकृति एडभरटार्र्जङ र्वज्ञापन कर 2075/10/4 मा दार्खला  
176-3/31 168000 पूवािधार र्वकास सेवा शलु्क 
 58272741.4   

 

83=  धरौटीबाट बाडँफाड र्फिािाः देहार्बमोर्जम धरौटीको रकमलाई खोलाकरबाट प्राप्त राजस्व देहार् बमोर्जमका 
पातलकाहरुलाई बाँडफाँड गररएको देर्खर्ो । 

 

 भौ.नं. तमति पातलकाको नाम रकम 

62-6-6 कमल गा.पा. 1712667.60 
63-6/6 चलुाचलुी गा.पा 3176646.48 
64-6/6 तमक्लाजङु गा.पा 4788430.92 
जम्मा 9677745  

 

84=  लेखा सतमतिको प्रतिवेदनाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 22 बमोर्जम आन्िररक अनगुमन कार्िर्वतध, 
2075 अनसुार 2076/77 को मंतसर देर्ख फाल्गनु मसान्िसम्मको आतथिक कारोबार खचिको प्रभावकारीिा र 
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आन्िररक अनगुमन गरी 2077/3/13 मा प्रतिवेदन पेश गरेको पार्िर्ो। उक्त प्रतिवेदन अनसुार भ्र्ाट तबल अतनवार्ि 
हनु ुपने,. रु.1 लाख भन्दा माथीको कोटेशन अतनवार्ि हनु ुपने, बैठकमा उपर्स्थि संखर्ा प्रतितनतध मलुक हनु ुपने, तबल 
भरपार्ि हनु ुपने, खररद सामानको तबलमा नाम दर पररमाण स्पष्ट हनु ुपने, भ्रमण प्रतिवेदन अतनवार्ि हनु ुपने, भत्ता िथा 
अन्र् खचि कार्िर्वतध अनरुुप हनु ुपने भनी सझुावहरु उल्लेख गरेकोले सधुार गनुि हनु। 

85=  र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिााः आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ५६ 
मा कार्ािलर्ले िर्ार गनुिपने र्वर्त्तर् प्रतिवेदनहरु त्र्स्िो प्रतिवेदन िर्ार गनि भतन िोर्कएको समर्ावतध समाप्त भएको 
तमतिले साि ददनतभर र्वद्यतुिर् वा अन्र् उपर्कु्त माध्र्मबाट साविजतनक गनुिपने व्र्वस्था छ ।  सशुासन ऐन, २०६३ एवं 
तनर्मावली, २०६४ साविजतनक खररद ऐन, २०६३ एवं तनर्मावली, २०६४ प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ 
वमोर्जम प्रशासनले पालना गनुिपने र्वर्त्तर् जवाफदेर्हिा बहन गनुिपदिछ । कार्ािलर्ले पूणि जवाफदेर्हिाको लातग वार्षिक 
कार्िर्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्नको लातग थप प्रर्ास गनुिपने देर्खन्छ । 

 

 आन्िररक लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा   
86=  प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ९५ (३) मा कार्ािलर्ले आन्िररक लेखापरीक्षणबाट तनस्केका 

बेरुज ुअर्न्िम लेखापरीक्षण हनुभुन्दा अगातड नै तनर्तमि गराउनपुनेमा तनर्तमि गराई वा प्रमाण पेश गनुिपनेमा प्रमाण पेश 
गरी वा असलु उपर गनुिपनेमा असलु उपर गरी बेरुज ुलगि कट्टा गराउनपुने व्र्वस्था छ ।आन्िररक लेखापरीक्षणबाट 
देर्खएका तनम्न बेरुजहुरु फर्छ्यौट गनुिपने  देर्खएको रु. 

 

 

 

4460633 
 राजश्व-िफि  

  भौचर नं. तमति लेखापररक्षणको र्ववरण रकम 

२     आव २०७६/७७ मा भएको र्वतभन्न आर् ठेक्काको रकम 
दार्खला हनु बाँकी रहेको देर्खएकोले र्थार्शघ उठाउन पहल  

गररनपुने देर्खन्छ। (साविजतनक शौचालर्को रु44000 

पातथभरा होटल लजको रु 210084  आकृति एडभटािर्र्जङ्गको 
1483000 1737084। 

३     नददजन्र् पदाथिको आर् ठेक्कामा IEE प्रतिवेदन भन्दा 350 

घनतमटर बढी पररमाणमा उत्खनन ् गने गरर सचुना प्रकाशन 
गररएको पार्एको । 

  

पुजँीगि  

४ २४५   पातथभरा र लक्ष्मीनारार्ण मागिमा लर्कङ टार्ल्स तनमािण 
कार्िमा कुल ८४७,६९० ।- मध्रे् ३५७७५० ।- बराबर 
(४२.२० प्रतिशि)को डोर हार्जरी समावेश रहेको । 

  

५ ३६८   सेिमुारी सामदुार्र्क भवन तनमािणमा सादा भपािईका आधारमा 
भकु्तानी भएको पाईएको । 

२१,५००।- 

चाल-ुिफि  
६ 337/447/388/ 

612/693/770/ 

808/851/877/ 

874/903 

  उमा र्चर्ा पसललाई र्वभन्न तमिीमा खाजा िथा खाना बापिको 
भकु्तानी भएकोमा भकु्तानीका लातग आवश्र्क कागजािहरु, 

कार्ािलर्बाट जारी गररने कुपन, खाना खाजाको सम्बन्धमा 
कार्ािलर् संग सम्झौिा गदािको दररेटका आधारमा, कार्िक्रममा 
भएको खचि भए खचि प्रमार्णि गररएको अर्खिर्ारी पर, 

कार्िक्रमको उपर्स्थिी समेि समावेश गरर भकु्तानी गररनपुने 
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देर्खन्छ। 

७ ११३५   लक्ष्मी अफसेट प्रसेलाई ददईएको भकु्तानीमा भ्र्ाट र्वल 
समावेश हनुपुने । 

३५०००।- 

१० ११९६   तबउ तबजन खररद सम्वर्न्ध एग्रोभेटको कोटेशनको फोटोकपी 
मार रहेको । 

५००,०००।- 

१२ १३२०   बैठक भत्ता बापि वडा नं २ र्क वडा सदस्र्लाई ददएको भत्ता 
बैठक संखर्ा भन्दा बढी हनु गएकाले असलु गनुिपने। 

८५०।- 

२२ १३१६ २०७७।०३।२६ र्ािार्ाि व्र्वस्थापन सतमतिलाई रार्फक सचेिना बापि भएको 
भकु्तानीमा के काम गने भनी सतमतिको तनणिर् सामेल नगरी 
रकम भकु्तानी रहेको पाईर्ो ।  

१९५७८२।- 

१३ १४११ २०७७।०३।३१ वडा नं ३ मा न्र्ानो कपडा , िथा सतु्केरीलाई आवश्र्क 
सामाग्री खररद िथा र्विरण गररएकोमा बरु्झतलने व्र्र्क्तहरुले 
प्राप्त गरी सर्ह गरेको भपािई संलग्न नरहेको । (द.न.पा. मा 
खररद आदेश र दार्खला ररपोटि समेि नरहेको ) 

९७,५००।- 

१५ १४३० २०७७।०३।३१ मोटरसाईकल ममिि बापि भकु्तानी भएको मा खाजाको तबल 
समाबेश भएको साथै  ममििको लातग ममिि आदेश र दार्खला 
ररपोटि समावेश नरहेको । 

26,125. 

१६ १४२६ २०७७।०३।३१ बैठकमा अनपुर्स्थि रहँदा पतन भत्ता रकम बझेुको देर्खएको 
कारण बढी भकु्तानी भएको । 

कृतिका गौिम भट्टराई - १ वटा  
सरु्िप्रसाद नेपाल - २ वटा 
खर्ाम कुमारी पररर्ार - १ वटा 

 
 

३4००। 

दमक अस्पिाल िफि  
१७ ७ २०७६।०६।१५ बैठक भत्ता बापि  रकम भकु्तानी भएकोमा पदपतुिि सतमति 

सदस्र् श्री प्रकास बढुाथोकी बैठकमा अनपुर्स्थति रहँदा पतन 
भत्ता बरु्झतलएकोले असलु गनुिपने। 

८५०।- 

१८ 41,42,45,46,47,50 २०७६।०८।११ खानेपानी र तबजलुीको तबल तिदाि जररवाना समेि तिररएको 
पाईएको र तनर्मानसुार जररवाना तिनि नतमल्ने हुँदा समर्मा न ै
र्वल भतु्तनी गररनपुने देर्खन्छ। 

  

१९ २८ २०७६।०७।०५ अस्पिाल व्र्वस्थापन सतमतिको तनणिर्का आधारमा 
कमिचाररलाई प्रोत्साहन भत्ता र्विरण भएको छ िर प्रोत्साहन 
भत्ताको आधार र मापदण्ड स्पस्ट गरर एकै कमिचाररलाई 
दोहोरो सरु्वधा उपलब्ध नगरार् संर्घर् अथिमन्रालर्को 
कार्िर्वधी िथा प्रदेशसरकार बाट जारी मापदण्डको आधारमा 
नगर पररषद्र्द्ारा आधार र मापदण्ड पारीि गरी  भतू्तानी गररन ु
पने देर्खन्छ। 

९३९५६७। 

२० ६८ २०७६।०९।२३ सानो नगदद कोष (petty Cash Fund ) बाट खररद भएका खप्ने 
मालसामानको दार्खला र्ववरण उपलब्ध गरार्न ुपने देर्खन्छ। 
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२१ १६५ २०७७।०३।३१ न्र् ुर्शर्द्काली भाडा पसलबाट भाडा खररद भर् भकु्तानी 
भएकोमा खररद आदेश र दाखीला  प्रतिवेदन पेश नरहेको । 

 

२२२१४।- 

संघीर्  (सशिि-चाल)ु 

२२ २२ २०७६।०७।२६ मलेररर्ाको रोकथाम बापि तबज्ञापन बापि भनी सवाल नेपाल 
डटकम लाई ददर्एको भकु्तानीमा कुन र्वज्ञापन भनी खलु्न े
सचुनाको प्रति समावेश नभएको ।(र्न्द्र प्रसाद अर्ािल) 

१००००।- 

२३ १२७ २०७७।०३।२१ नसने रोग सम्बन्धी कार्िक्रम बापि भएको भकु्तानीमा सामाग्री 
खररद तबना प्रतिष्पधाि एकै पसलबाट रु ४६२५९ ।- 
बराबरको भएको िथा खररद आदेश एवं दार्खला ररपोटि 
नरहेको साथै कति मातनसको रगि संकलन गररएको र्ववरण 
नरहेको । 

७७७३६।- 

२४ १६८ २०७७।०३।३१ स्वास्थर् संस्थाका सम्पणुि कमिचारीका लातग फोहोरमैला 
ब्र्बस्थापन खररद गररएको सामाग्रीहरुको कोटेशन र प्रतिस्पधाि 
झर्ल्कने अन्र् कागजाि संलग्न नरहेको । (एकै सप्लार्सिबाट 
सोझै खररद भएको) 

२७०४६५।- 

संघीर् शषिि  (पुजँीगि) 

२५ ८२ २०७७।०३।३१ सरस्विी मा.र्व खेल मैदान स्िरोन्नति बापि परुार्को लातग 
भकु्तानी हुँदा सबै भकु्तानी सादा भपािर्का आधारमा भएको िथा 
अनगुमन सतमतिको प्रतिवेदन समावेश नरहेको ।  

190560/- 
 

र्शक्षा िफि  
२६ १६ २०७६।११।०१ १० बषे ददघिकालीन शैर्क्षक र्ोजना तनमािणाथि भएको 

भकु्तानीमा कार्िशालाको उपर्स्थति , सहभागीको संखर्ा 
,कार्ािशालाको प्रस्िावना एवं भकु्तानी गररएको संस्था तनकार्को 
भकु्तानी माग तनवेदन समाबेश नरहेको । सम्झौिाको सक्कल 
प्रति समावेश नरहेको साथै रणतनति तनमािण भएको भए तनतमिि 
रणतनतिको प्रतितलर्प समेि पेश गनुिपने देर्खन्छ ।  

 
 
 
 
 
 
 

३३२०००। 

   जम्मा  

 

87=  बेरुज ु िथा सम्परीक्षण – प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३६ को १ मा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा 
दशािएका वेरुज ु तनर्तमि, असूल उपर िथा सम्परीक्षण गरी फछिर्ौट गने गराउने र्जम्मेवारी सम्बर्न्धि लेखा उत्तरदार्ी 
अतधकृिको हनुेछ भन्ने व्र्वस्था छ । पातलकाको गि र्वगि वषिको बेरुजू रु 96689000. रहेकोमा तनम्नानसुार रु. 
30160 फर्छ्यौट गरर पेश भएकोले सम्परीक्षण गरीएको छ । बाँकी बेरुजू फर्छ्यौट गनि  पातलकाको ध्र्ान जान ुपदिछ । 

 

 तस.नं. आतथिक वषि बे.दफा नं. फर्छ्यौटको व्र्होरा रकम 

1.  2075/76 29 नम्सि भन्दा बढी भकु्तानी गोतबन्द प्रसाद आचार्ि 3570 

2.  2075/76 29 नम्सि भन्दा बढी भकु्तानी 10540 

3.  2075/76 31 नम्सि भन्दा बढी भकु्तानी 16050 

hDdf 30160  

 

88=  अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बेरुजू फर्छ्यौट गने व्र्वस्था गरेको 
छ ।सोही ऐनको दफा ८४(२) (घ) बमोर्जम वेरुजू फर्छ्यौट गने, गराउने काम कििव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको 
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हनुे व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले गि र्वगि वषि देर्खको अध्र्ावतध बेरुजू लगि खडा गरर फर्छ्यौट गरेको देर्खएन ।  
89=  संर्चि कोष र वेरुजकुो र्स्थतिाः पातलकाको संर्चि कोषको र्ववरण, बेरुज ु(र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

बतगिकरण र अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थिी क्रमशाः अनसुचुी 1, अनसुचुी 2 र अनसुचुी 3 मा समावेश गररएको छ । 
 

 



 
 

 दमक नगरपातलका, झापाको सर्ञ्चि कोष र्ववरण                           -अनसुचुी 1 

                                                         2076।77        (रु.हजारमा) 

स्थानीर् िह र्जल्ला 
लेखापरीक्षण 

रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रतिशि 

आर् व्र्र् 

मौज्दाि 
बाँकी गिवषिको 

र्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाँडफाटँ 
रकम 

आन्िररक 

आर् 

अन्र् 

आर् 

जम्मा 
आर् 

चाल ु

खचि 
पंूजीगि 

खचि 
अन्र् 

खचि 
जम्मा 
खचि 

दमक न.पा. झापा 2762619 30158 1.09 80669 791913 145184 193939 308485 1439521 816764 424277 82057 1323098 197092 

                                     बेरुज ुवतगिकरण (र्वतनर्ोजन, राजश्व, धरौटी र अन्र् कारोबार)                                          अनसुचुी 2 

 2076।77          (रु.हजारमा) 

स्थानीर् 
िह 

र्जल्ला 

प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्र्र्ौट बाँकी बेरुजू वाकँी बेरुजू 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
असलु 

गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी 
अतनर्तमि 

भएको 

प्रमाण 

कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजश्व 

लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको जम्मा कमिचारी अन्र् जम्मा 

दमक 
न.पा. 

झापा 58 32 41828 0 3 11670 58 29 30158 3063 409 26356 0 0 26765 130 200 330 

 

                                                  अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति                                                    अनसुचुी 3 

 2076।77     (रु.हजारमा) 

स्थानीर् 
िह 

र्जल्ला 

गि बषि 
सम्मको 
वाँकी 
वेरुज ु

समार्ोजन 

गि बषि 
सम्मको 
र्थाथि 
वेरुज ु

सं.प.को 
लातग अनरुोध 
भर् आएको 

रकम 

संपरीक्षण 
भएको 
रकम 

संपरीक्षण 
गनि 

नतमलेको 
रकम 

कारवाही 
गनि बाँकी 
रकम 

गि 
वषिसम्मको 
वाँकी रकम 

सं.प.बाट 
कार्म 

बेरुज ुरकम 

र्ो 
वषिको 
थप 
रकम 

५८ औ ँ
प्रतिवेदन 

सम्मको 
वाँकी वेरुज ु

५८ औ ँ
प्रतिवेदन 

सम्मको वाँकी 
वेरुज ुमध्रे् 

पेश्की 
दमक 
न.पा. 

झापा 96689 0 96689 30 30 0 0 ९६६५९ 0 30158 १२६८१७ 330 

 


