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Serving the Nation and the People 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील रहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पाना स्विन्र एवम ्
गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने । 

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the public 

funds are efficiently used) 
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प्रदेश नं १ र प्रदेश नं २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

 

पर संख्र्ा- 2078/79 

च.नं.- १४२ 

तमति- 207८/5/4 

 

श्री नगर प्रमखुज्रू्,  

सबैला नगरपातलका, 
नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 

धनषुा। 

र्वषर्:- लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

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

 

                                                                                                  

 

                                                                                                   

    (नेर कुमार खरी) 
 नार्व महालेखापरीक्षक
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महालेखापरीक्षकको भनार्ा 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनु े
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र 
नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनासक्ने व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो 
प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु 
उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक 
सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति 
र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन 
प्रबर्द्ानमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान गरी 
कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् 
िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गना सहर्ोग पगु्न े
अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शािा प्रबर्द्ान हनुे र्वश्वास तलर्एको छ ।  

लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपर् र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन 
कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खचा गरेको, खररद 
कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि अनदुान र्फिाा नगरेको, र्विरर्मूखी खचाको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा 
प्रवृर्त्त देर्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमाार्िफा  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका 
कार्ाहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम िजुामा 
नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश लोकसेवा 
आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, 
कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली र आन्िररक तनर्न्रर् 
कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पार्एको छ। स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्ाक्षेर, 

लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुज ू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ार्वतध िजुामा हनु बाकँी रहेको पार्एको छ । लेखापरीक्षर्बाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देर्खएन । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भर्ा लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षर्को 
क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गरेको तथर्ो । लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख 
भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपके्षा गरेको छु । स्थानीर् 
िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरु र लेखापरीक्षर् िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स 
कार्ाालर्का कमाचारीहरु सबैलार्ा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 

 

                (टंकमर्र् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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प्रदेश नं १ र प्रदेश नं २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

पर संख्र्ााः 2078/79       

च.नं.: १४१                                                                          तमतिाः २०७८/५/4 

 

श्री प्रमूखज्रू्,  

सबैला नगरपातलका, 
नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्,   
धनषुा । 

र्वषर् - लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले सबैला नगरपातलका, धनषुाको आतथाक वषा २०७६/७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर् िथा 
लेखा र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेश 
भएको २०७७ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७६/७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् 
तबबरर्ले स्थानीर् िहसङ्ग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथा अवस्था र्चरर् गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१. नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साबाजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी तबर्त्तर् तबबरर् िर्ार गरेको 
छैन । 

2. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 2078/१/22 मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्रतिर्क्रर्ा 
सर्हिको प्रमार् कागजाि पेश हनु आएन। अर्न्िम प्रतिवेदन पाना एकिीस (३१) र्सैसाथ संलग्न छ।  

3. लेखापरीक्षर्बाट रु.28 करोड 27 लाख 29 हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु.46 लाख 77 हजार, 
प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु.18 करोड 3 लाख 62 हजार तनर्तमि गनुापने रु.3 करोड 28 लाख 93 हजार र पेश्की 
बाँकी रु.6 करोड 47 लाख 96 हजार रहेको छ ।   

४. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले नगरपातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा 
दार्र्त्व र्कीन हनुे कुन ैजानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने 
स्थानीर् िहसङ्ग हामी स्विन्र छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षर्को 
क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि 
छ ।   
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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रदेश नं १ र प्रदेश नं २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

 

र्वत्तीर्र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभूि रुपमा 
गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने र्जम्मेवारी नगरपातलका व्र्वस्थापनमा 
रहेको छ । नगरकार्ाकाररर्र्, प्रमूख र प्रमूख प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग 
र्जम्मेवार रहेका छन ्।   

र्वत्तीर्र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन उर्चि 
आश्वस्ििा प्राि गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उर्चि आश्वस्ििाले 
सामान्र् स्िरको आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका 
नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् 
सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउने सक्ने तनर्श्चििा भने हदैुन । र्वत्तीर् 
र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा न ैफरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वषेश 
वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  
 

 

                                                                                                             

 (नरे कुमार खरी) 
     नार्ब महालेखापरीक्षक  
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सबैला नगरपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

2076/77 

 

• पररचर्:- स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकाररर्ी र न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गदै 
स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स नगरपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा 
सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा 
सतुनर्श्चि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा नगरपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स नगरपातलका अन्िगाि 7 वडा, 
३८ सभा सदस्र्, 30.66 वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा 28,251 जनसंख्र्ा रहेको छ । 

 

• संवैधातनक र कानूनी व्र्वस्था:- नेपालको संर्वधानको धारा २१४ बमोर्जम स्थानीर् िहको कार्ाकाररर्ी अतधकार संर्वधान र 
संघीर् कानूनको अतधनमा रही नगरपातलकामा तनर्हि हनुे र धारा २२१ मा व्र्वस्थापकीर् अतधकार गाउँ सभामा रहने व्र्वस्था 
छ । स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार स्थानीर् िहको शासन व्र्वस्थाको सामान्र् तनदेशन, तनर्न्रर् र सञ्चालन 
गने अतभभारा पातलकाको हनुे उल्लेख छ ।सोही अतधकार बमोर्जम नगरपातलकाले कार्ा गदै आएको छ । 

 

• आतथाक कारोवारको र्स्थिी:- स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोर्जम र्स नगरपातलकाले प्राि 
गरेको आर्, अनदुान िथा सहार्िा समेि स्थानीर् सरकारले पेश गरेको आतथाक वषा 2076/77 को एकीकृि आर्-व्र्र् 
र्हसावको संर्क्षि अवस्था देहार् बमोर्जम रहेको  छ:- 

 

आर् िफा  व्र्र् िफा  
तस.नं. र्ववरर् रकम जम्मा रकम तस.नं. र्ववरर् रकम जम्मा रकम 

1 गि वषाको र्जम्मेवारी   182672048.98 1 चाल ुखचा    56531722 
  क) नगद       क) संघीर् र्वत्तीर् सामातनकरर् 7805790   

  ख) बैंक (अनसुचुी-1 अनसुार) 173926313.98     ख) प्रदेश र्वत्तीर् समातनकरर्     
  कमाचारी कल्र्ार् कोष खािाक 1000000.00     ग) राजश्व बाँडफाँड संघीर् सरकार 44540780   

  
आन्िररक स्रोि िथा र्वर्वध आम्दानी 

खािा 
      ग) राजश्व बाँडफाँड प्रदेश 0 

  
  दैर्व प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 150000.00     ३) आन्िररक श्रोि 4185152   

  ग) धरौंटी बैंक 7595735.00   2 पंूजीगि खचा   57396965 
2 संघीर् र्वत्तीर् हस्िान्िरर्   360193000   क) संघीर् र्वतिर् सामातनकरर् 11287802   

  क) र्वत्तीर् समातनकरर् अनदुान 147700000     ख) प्रदेश र्वर्त्तर् समातनकरर् 7589000   
  ख) सशिा अनदुान 212493000     ग) राजश्व बाँडफाँड संघीर् सरकार 3035644   
  ग) र्वषेश अनदुान       ३) आन्िररक श्रोि 35484519   

3 प्रदेश सरकारबाट प्राि अनदुान   15089000         
  क) र्वत्तीर् समातनकरर् अनदुान 7589000   3 सशिा अनदुान खचा   144739212.2 
  ख) सशिा अनदुान 7500000     क) संघीर् सशाि अनदुान 138468799.2   
  ग) र्वषेश अनदुान       ख) प्रदेश सशाि अनदुान 6270413   
  ३) समपरुक अनदुान       ग) प्रदेश समपरुक अनदुान     

4 र्वषर्गि तनकासा रकम   140944388   ३) प्रदेश र्वषेश अनदुान     
  क) सामार्जक सरुक्षा 121920000   4 र्वषर्गि तनकार्को खचा   140944388 
  ख) स्थानीर् पूवााधार 14999704     क) सामार्जक सरुक्षा 121920000   
  ग) िराई मधेश समरृ्ढ कार्ाक्रम 0     ख) स्थानीर् पूवााधार 14999704   

  
३) एकर्कृि बाल स्वास््र् िथा पोषर् 

कार्ाक्रम(रू्.) 
260000     ग) िराई मधेश समरृ्र्द् कार्ाक्रम     

  ञ्) वहकेु्षरीर् पोषर् 376000     ३) मखु्र्मन्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्ाक्रम     
  च) पर्ाटन बोडा       ञ्) वहकेु्षरीर् पोषर् 376000   

  ५) प्रधानमन्री रोजगार       
च) एकर्कृि बाल स्वास््र् िथा पोषर् 

कार्ाक्रम(रू्.) 
260000 

  
  ज) झोलुंगे पलु के्षरगि कार्ाक्रम       झ) संर्चि र्वदा 1294589   
  झ) संर्चि र्वदा 1294589     ञा) औषधी उपचार 1246734   
  ञा) औषधी उपचार 1246734     ६) राष्ट्रर् पररचर्पर िथा पञ्जीकरर् र्वभाग 847361   

  
६) रार्ष्ट्रर् पररचर्पर िथा पञ्जीकरर् 

र्वभाग 
847361     ७) र्कशोरी र्शक्षा कार्ााक्रम     

  ७) र्कशोरी र्शक्षा कार्ााक्रम     5 को.ले.तन.का ÷ प्र.ले.तन.का र्फिाा   16899324 
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5 आन्िररक आर्   92410376.72   क) संघीर् सशिा अनदुान 16899324   
  क) आन्िररक आर् 39669671.00     ख) प्रदेश सशिा अनदुान     
  ख) राजस्व बाँडफाँड (संर्घर् सरकार) 47576424     ग) र्वद्यालर्लार् भकु्तानी      
  ग) राजस्व बाँडफाँड (प्रदेश सरकार) 1798750     ३ सामार्जक सरुक्षा रकम र्फिाा     

  ३) श्रोि नखुलेको आर् 3365531.72   6 राजश्व दार्खला     
7 राजश्व आम्दानी     7 धरौटी र्फिाा 3626114 3626114 
6 धरौटी प्रािी 5195200 5195200 8 र्वत्तीर् व्र्वस्था भकु्तानी     
7 अन्िर स्थानीर् िहबाट प्राि     9 अन्िर स्थानीर् िहको रकम खचा     
8 र्वत्तीर् व्र्वस्था प्रािी     10 र्वतभन्न कोष खचा   19709491 
9 र्वतभन्न कोष आम्दानी   17925518   क) कमाचारी कल्र्ार् कोष 2100000   

  क) कमाचारी कल्र्ार् कोष       ख) मखु्र्मन्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्ाक्रम 50000   

  
ख) मखु्र्मन्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ 

कार्ाक्रम 
50000     ग) स८क बोडा नेपाल 2275518 

  

  ग) सडक बोडा नेपाल 2275518     

३) कोरोना भार्रस संक्रमर् प्रभार्वि मजदरु, 
श्रतमक, गरीब िथा आतथाक रुपमा 
र्वपन्न र्कसानलाई राहि र्विरर् 
प्रदेश सरकार 

1500000 

  

  
३) कोरोना भार्रस राहि र्विरर् 

(प्रदेश सरकारबाट प्राि) 
1500000     

ङ) र्वपद व्र्वस्थापन कोष स्थापना िथा 
संचालन नगरपातलका  

13783973 
  

  
ङ) र्वपद व्र्वस्थापन कोष स्थापना 

िथा संचालन नगरपातलका  
14100000   11 मौज्दाि बाँकी   

374582315.50 
          बैंक बाँकी 363530235.5   
          धरौटी बाँकी 11052080   
          कोषको मौज्दाि बांकी 0   
क से्रस्िा अनसुार जम्मा आम्दानी 814429531.70 814429531.70 ख से्रस्िा अनसुार जम्मा खचा 814429531.7 814429531.7 

 

 

 

 



ब.उ.शि.नं. - शिशिन्न कार्ाालर्को नाम – सबैला नगरपाशलका, धनुषा आशथाक िषा – २०७६।७७ 
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दफा  
नं. लेखापरीक्षणबाट देखखएका व्यहोरा बेरुजू रकम 

1.  र्वत्तीर् कारोवार िफा   देर्खएका  व्र्होरा र्स प्रकार छन:्-   
1.1.  कार्ाालर्ले आतथाक कारोवार संचालन गदाा सूरको प्रर्ोग गरी आफ्नो कार्ाालर्बाट संचालन भएको 

सम्पूर्ा आतथाक कारोवार (सामार्जक सरुक्षा भत्ता, पूवााधार र्वकास कार्ाक्रम, पंर्जकरर् कार्ाक्रम, 
बहकु्षेतरर् पोषर् कार्ाक्रम आदी) सूरमा प्रार्वर्ष्ट गरी सो अनसुार म.ले.प.फा.नं 272,275 र 
272 को सहार्क अनूसूची-1 देखी 23 सम्म िर्ार गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गनुापनेमा सो 
अनसुार सबै कारोवार सरुमा समावेश नगरेको, गरेपतन अनसूुर्च 1 देखी 23 सम्म बैक समार्ोजन 
र्ववरर् लगार्िका अनसूुची िर्ार नगरेको आदद कारर्बाट सूरको पूर्ा पालना हनु नसकेको 
देर्खएन । सूरको सहार्िाबाट िर्ार भएको र्वत्तीर् र्ववरर्ले सबै कारोवार समेटी पातलकाको सवै 
कारोवार र्चरर् गना नसकेको कारर् कार्ाालर्ले िर्ार गरी पेश गरेको एकीकृि आर्-व्र्र् 
र्ववरर्को आधारमा लेखापरीक्षर् गररएको छ । 

 

1.2.  पातलकाले पेश गरेको र्वत्तीर् र्ववरर्ले सर्ह र र्थाथा र्स्थति र्चरर्  गनुा पदाछ । पातलकाले िर्ार 
गरी पेश गरेको एर्ककृि आर् व्र्र् र्ववरर्मा सार्वक र्जम्मेवारी र र्ो वषाको आर् वरावर खचा र 
बाँकी देर्खन ुपदाछ । प्रस्ििु आर्-व्र्र् र्ववरर्मा सार्वक र्जम्मेवारी र र्ो वषा प्राि रकममा खचा 
घटाउदा हनुे बैंक बाकँी वराबर देर्खन ुपनेमा रु. 3365531.72 बैंक बढी देर्खएको छ । सो 
रकम कार्ाालर्ले श्रोि नखुलेको आर् भनी कार्म गरेको देर्खर्ो । र्सबाट प्रस्ििु आर्-व्र्र् 
र्ववरर्ले र्थाथा कारोबारको र्चरर् गने देर्खएन । पातलकाले शरु सफ्टवेर्रको प्रर्ोग पूर्ा रुपमा 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छैन । जसबाट सरुले ददने अम्दानी खचा र बाँकीको र्ववरर् पतन र्थाथा 
परक देर्खदैन । कार्ाालर्ले कतिपर् भौचरको कारोबार फरक पना गएको कारर् ररभसा भौचर 
उठाउदा खचामा घटाउने गरेिापतन कतिपर् रीभसा भौचर समेि खचामा समावेश गने गरेको कारर् 
बैंक नगदी र्किाबले देखाउने खचा र आतथाक र्ववरर्ले देखाउने खचा समेि फरक पने गरेको छ । 
कार्ाालर्ले श्रोि अनसुार प्राि हनुे सबै रकम सबै संर्चि कोषमा आम्दानी गने र खचा गदाा चाल ुर 
पूजीगिमा एकमषु्ट रुपमा खचा गने गरेबाट बैंक नगदी र्किाब र श्रोि अनसुारको आतथाक र्ववरर् 
अलग अलग तभडान गना सर्कने अवस्था देर्खएन। अिाः बैंकमा बढी देर्खएको रकम समेि शे्रष्िामा 
आम्दानी बाँधी र्हसाब तमलान गनुा पदाछ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म 96 मा व्र्वस्था भए अनसुार प्रत्रे्क स्थानीर् 
िहले आन्िररक लेखापरीक्षक तनर्कु्त गरी सोबाट वा सम्बर्न्धि कोष िथा लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्लाई अनरुोध गरी सबै आतथाक कारोवारको प्रत्रे्क चौमातसकमा आन्िररक लेखापरीक्षर् गरी 
गराई आन्िररक तनर्न्रर्लाई व्र्वर्स्थि गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले आन्िरीक लेखापरीक्षर् 
तनरू्क्त गरी अन्िरीक लेखापरीक्षकर् गराएको छैन । आन्िरीक लेखापरीक्षक तनर्कु्त गरी चौमातसक 
रुपमा लेखापरीक्षर् गरी प्रतिवेदन गने र सधुार नभएका व्र्होराग सर्हि वार्षाक प्रतिवेदन ददने 
व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गनुा पदाछ ।  

 

1.4.  पातलकाले 2077 आषाढ मसान्िमा शे्रस्िाले बाँकी देखाएको रकम र बैंकले बाँकी देखाएको रकम 
तमलानको लागी बैंक समार्ोजन िर्ार गनुापनेमा 2077 श्रावर्मा कारोबार नभएको र सबै चेक 
भकु्तानी भई नगरपातलकाले श्रावर् मसान्िमा बैंक बाँकी स्टेटमेन्ट अनसुारको रकम मौज्दाि बाकँी 
कार्म गरी एर्ककृि आर्-व्र्र् र्ववरर् िर्ार गरेको छ । तनर्मानसुार बैंक समार्ोजन िर्ार गने 
व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गनुा पदाछ ।   

1.5.  नगरपातलकाले संघीर् एवं प्रदेश शसिा र्शषाकबाट तनकाशा तलई खचा नभएको रकम 2077 आषाढ 
मसान्ि भीर संर्चि कोष र्फिाा गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले तनम्नानसुार बाँकी रकम 
लेखापरीक्षर् अवतध सम्म पतन र्फिाा गरेको देर्खएन । उक्त रकम र्फिाा गनुा पने देर्खएको रु. 

र्शषाक तनकासा खचा बाकँी रकम 

 

 

 

 

75253787.8 
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संघीर् सशिा 212493000.00 138468799.35 74024200.80 

प्रदेश सशिा 7500000.00 6270413.00 1229587.00 

जम्मा 219993000.00 144739212.35 75253787.8  
1.6.  पातलकाले बैंक नगडी र्किाब, पेश्की र्ववरर्, र्जन्सी खािा, लेखा प्रमखु, कार्ाालर् प्रमखु र स्टोर 

र्कपर समेिबाट प्रतमर्ाि गनुा पनेमा र्जन्सी खािा प्रतमर्ाि गने गरेको छैन भने अन्र् खािा आंर्शक 
रुपमा प्रतमर्ाि गने र धरौटी र राजश्व असूली खािा नै िर्ार गरेको देर्खएन । सबै खािा 
अद्यावतधक गनुा पदाछ ।  

 

2.  आन्िररक तनर्न्रर् एवं र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व एवं जवाफदेर्हिा:- आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् 
उत्तरदार्र्त्व ऐन, 2076 को दफा 50 देर्ख 55 मा र्जम्मेवार व्र्र्क्तले पालना  गनुापने र्वत्तीर् 
उत्तरदार्र्त्व, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको व्र्वस्था गरेको छ । त्र्सैगरी आतथाक कार्ार्वतध 
तनर्मावली 2064 को तनर्म 95 मा प्रत्रे्क मन्रालर्, र्वभाग एवं स्थानीर् तनकार्बाट सम्पादन 
गरीने कार्ाहरु तमिव्र्र्ी एवं प्रभावकारी बनाउन, र्वत्तीर् प्रतिवेदनलाई र्वश्वसतनर् बनाउन र प्रचतलि 
काननु बमोर्जम कार्ासम्पादन गना आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली 
िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गनुापने उल्लेख छ । र्स पातलकाको लेखापरीक्षर् गदाा तनम्न कामसँग 
सम्बर्न्धि ऐन तनर्मले िोके अनसुारको व्र्वस्था पालना नगरेको वा आर्शंक पालना गरेको र 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गरेको देर्खएन । र्सबाट सम्बर्न्धि काम 
तमिव्र्र्ी एवं प्रभावकारी ढङ्गले कार्ाान्वर्न भएको छ भनी र्वश्वस्ि हन ु सक्ने आधार भएन । 
र्समा सधुार गरी कार्ाालर्बाट सम्पादन हनुे कामलाई तनर्मीि, तमिव्र्र्ी एवं प्रभावकारी बनाउन ु
पदाछ । पातलकाले कार्ाान्वर्न एवं सधुार गनुापने व्र्होरा र्स प्रकार छन:्- 

 

2.1.  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु ि्र्ांक 
संकलन, अतभलेखाकंन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा सो गरेको पाईएन ।  

 

2.2.  पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथाक कारोवारको अनसुचुी २११ वमोर्जम 
ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

 

2.3.  पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वषा संचातलि 
कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ाक्रम अनसुारको प्रगति 
िर्ार गरेको पाईएन। 

 

2.4.  राजस्व संकलन सम्बन्धमा सचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैर्कङ्ग प्रर्ाली माफा ि गने 
गरेको देर्खएन । 

 

2.5.  अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचा संरचना 
िर्ार गनुापनेमा पातलकाले सो बमोर्जम मध्र्कालीन खचाको संरचना िर्ार गरेको पाईएन । 

 

2.6.  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा नगरपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो 
अतधकारक्षेरतभरका र्वषर्मा स्थानीर्स्िरको र्वकासका लातग आवतधक, वार्षाक, रर्नीतिक क्षेरगि 
मध्र्कालीन िथा दीघाकालीन र्वकास र्ोजना िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

 

2.7.  स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाान्वर्न गनुापने आर्ोजनाको तबश्लषेर् गरी कार्ाान्वर्न गनुापने 
सम्भाब्र् आर्ोजनाको बैंक खडा गरेको देर्खएन । 

 

2.8.  ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) कार्ाान्वर्न गने सन्दभामा लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरर् गने र 
मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोर्क मलु्र्ाङ्कन गने कार्ा भएको देर्खएन । 

 

2.9.  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशाः स्थानीर् राजश्व 
परामशा सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधाारर् सतमति र बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति 
रहन ेव्र्वस्था गरेकोमा पातलकाले उक्त सतमति गठन गरेको पाईएन । 

 

2.10.  पातलकाले र्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरर् िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक गरी वडा  
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कार्ाालर्मा रहेका र्जन्सी सामान सर्हिको एकीकृि अतभलेख देर्खने गरी खप्ने एवं खचा हनु े
सामानको मूल र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

2.11.  पातलकाले र्जन्सी तनररक्षर् गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममाि िथा 
तललाम गनुा पनेमा र्जन्सी तनरीक्षर् नै गरेको पाईएन । 

 

2.12.  कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रतसद र्वल भपाार्हरुमा तसलतसलेवार 
नम्वर रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समिे लगाई 
दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

 

2.13.  सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद 
र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 

2.14.  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोर्जम आतथाक वषा शरुु हनुभुन्दा पन्र ददन 
अगाबै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमाार् सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अन्र् महशलुको 
स्थानीर् न्र्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

 

2.15.  ठेक्का वा उपभोक्ताबाट हनुे कामको तनमाार् सरुु, लागि, सम्पन्न हनुे तमति लगार्ि र्वस्ििृ र्ववरर् 
देर्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा नराखेको । 

 

2.16.  स्थानीर् िहले तनमाार् व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराएकोमा तनमाार् कार्ामा 
प्रर्ोग हनुे सामानको गरु्स्िर परीक्षर् गने गरेको पार्एन । 

 

2.17.  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजतनक खररद तनर्मावली 
वनाई लाग ुगना सक्न ेव्र्वस्था भएकोमा सावाजतनक खररद तनर्मावली वनाएको छैन । 

 

2.18.  संस्था दिाा ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमाार् गना सम्झौिा 
गरी गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको व्र्वस्था अनसुार दिाा हनुे गरेको पार्एन । 

 

2.19.  सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ को अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेर्खि 
सेवाहरुको कार्ाान्वर्न र्स्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र िर्ार गरेको पाईएन । 

 

2.20.  तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को वमोर्जम कमाचारीहरुको कार्ा र्ववरर् वनाई लाग ुगनुापनेमा गरेको 
पाईएन । 

 

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

 

2.22.  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  ९५(२) बमोर्जम पातलकाको उद्देश्र् प्रािीमा आई 
पने सम्भार्वि जोर्खम क्षेरहरुको पर्हचान गरी सो तनराकरर्को लातग  उपर्कु्त उपार्हरु व्र्वर्स्थि 
गरेको पार्एन । 

 

2.23.  स साना र्ोजनालाई तनरुत्सान गनुापनेमा एकैपटक सम्पन्न गना सर्कने आर्ोजनालाई समेि आंतसक 
बजेट व्र्वस्था गरी पटक पटक स साना र्ोजना वा सालवसातल र्ोजना रार्ख प्राथतमकिा ददई 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । 

 

2.24.  कोषहरु कार्ाान्वर्न गना कार्ार्वतध कानून बनाउन ुपनेमा बनाएको पार्एन ।  

2.25.  आतथाक वषाको अन्िमा खचाको चाप हनु ेगरी काम गराउने कार्ा तनर्न्रर् गनुापनेमा सो गरेको छैन 
।जसले कामको गरु्स्िर समेि प्रभाव पना सक्ने देर्खन्छ । 

 

2.26.  उपभोक्ताबाट खररद सामान पररमार् र नापी िथा उपर्ोग तभडान हनुे गरेको छैन ।  

2.27.  न्र्ार्ीक सतमतिवाट मदु्दाको र्कनारा लगाउन वाँकीको र्ववरर् प्राि नभएकोले अवस्था एकीन गना 
सर्कएन । 

 

2.28.  राजस्व प्रािीको दार्रालाई प्राथतमकीकरर् एवं र्वस्िार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छैन ।   

2.29.  र्वद्याथी िथा र्शक्षक अनूपाि नतभडेको मजारको कार्ाक्रम अगाडी वढाएको देर्खएन ।  
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2.30.  अवकास कोष सम्वर्न्ध कानूनी व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गरेको पार्एन ।  

2.31.  र्वर्वध खचामा तनर्न्रर् नगरेको, कतिपर् र्वर्वध खचाको प्रर्ोजन नखलुाई र्वल राखी भकु्तानी भएको 
देर्खन्छ । 

 

2.32.  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ९२ बमोर्जम र्वतनर्ोजन, राजश्व, धरौटी, र्जन्सी र 
अन्र् कारोवारको शे्रस्िा महालेखा परीक्षकको कार्ाालर्बाट स्वीकृि ढाँचामा राख्नपुने र र्सरी 
राखेको लेखा शे्रस्िा अद्यावतधक भए नभएको कार्ाालर् प्रमखुले जाँच गनुापने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न 
हनुे गरेको पार्एन ।  

 

2.33.  र्जन्सी खािा, बैक नगदी र्किाव, लेजर खािा एवं राजश्व असलुीमा प्रर्ोग हनुे खािा प्रमार्र्ि गरी 
शे्रस्िा अद्यावतधक नगरेको/ एउटा पेश्की बाँकी छँदै अको पेश्की ददने गरेको देर्खर्ो । 

 

2.34.  आम्दानी िफा  रतसद तनर्न्रर् खािा एवं म.ले.प.फा.नं.(सार्वक) १०८ र २३ जस्िा खािा नरार्ख 
तसधै आम्दानी गने गरेको । 

 

2.35.  ईन्धन खचाको लगबकु एवं कोटा तनधाारर् गरी तनर्न्रर् गने नगरेको आदी ।  

 तनर्म, काननु र तनदेर्शका अनसुार कार्ाान्वर्न गनुापने उपरोक्त व्र्होरा पूर्ा रुपमा कार्ाान्वर्न 
नगरेका कारर् र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व, र्जम्मेवारी एवं जवाफदेर्हिाको पालनामा कमी आएको हुँदा 
र्जम्मेवार पदातधकारीले कामको प्रकृति अनूरुप आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोर्जम 
प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् बनार् सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । 

 

3.  खचा गने अर्ख्िर्ारी र कार्ार्वतधाः- स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ वमोर्जम 
सभावाट वजेट स्वीकृि भएको सािददन तभर प्रमखु वा अध्र्क्षले प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिलाई 
वजेट खचा गने अर्ख्िर्ारी प्रदान गने व्र्वस्था छ । खचा गदाा आतथाक कार्ार्वतध नवनाएको कारर् 
आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ वमोर्जम संचालन गने उल्लेख गरेको छ । 

 

4.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली :- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली 2064 को तनर्म 95 मा प्रत्रे्क 
मन्रालर्, र्वभाग एवं स्थानीर् तनकार्बाट सम्पादन गरीने कार्ाहरु तमिव्र्र्ी एवं प्रभावकारी बनाउन, 

र्वत्तीर् प्रतिवेदनलाई र्वश्वसतनर् बनाउन र प्रचतलि काननु बमोर्जम कार्ासम्पादन गना आ-आफ्नो 
कामको प्रकृति अनसुारको आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गनुापने उल्लेख छ । 
र्स पातलकाको लेखापरीक्षर् गदाा तनम्न कामसँग सम्बर्न्धि ऐन तनर्मले िोके अनसुारको व्र्वस्था 
पालना नगरेको वा आर्शंक पालना गरेको र आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्न 
गरेको देर्खएन । र्सबाट सम्बर्न्धि काम तमिव्र्र्ी एवं प्रभावकारी ढङ्गले कार्ाान्वर्न भएको छ 
भनी र्वश्वस्ि हन ु सक्ने आधार भएन । र्समा सधुार गरी कार्ाालर्बाट सम्पादन हनुे कामलाई 
तनर्मीि, तमिव्र्र्ी एवं प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ ।  

 

5.  श्रोि अनमुान िथा वजेट तसमााः- स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६  वमोर्जम 
नगरपातलकामा प्राि हनुे आन्िररक आर्, राजश्व वाँडफाँडवाट प्राि हनुे रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् 
आर्को प्रक्षेपर् िथा सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र वजेट तसमा तनधाारर् गना ४ सदस्र्ीर् 
सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षेपर्, सन्ितुलि र्विरर्मा वजेट तसमा 
तनधाारर्, वजेट िथा कार्ाक्रमको प्राथतमर्ककरर्, वजेट िजुामा मागादशान गनुापने र कार्ापातलकामा पेश 
गने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा र्वषर्गि क्षेर िथा पूवााधार क्षेरमा रकम र्वतनर्ोजन गरी र्ोजना 
छनौट िथा सोको प्राथतमकीकरर् गरी आंर्शक रुपमा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएिा पतन ठुला पूवााधार 
क्षेरलाई वजेटको प्राथतमकिामा राखेको देर्खएन । साना, ठुला, मझौला पूवााधार क्षेरको र्वकासमा 
वजेट व्र्वस्थापन गरी आगामी ददनमा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । पातलकाको 
प्राथातमकिामा पने आर्ोजना कून कून हनु प्रक्षेपर् गरी वजेट िथा श्रोिको प्राथतमकिा िर्ार गरी 
र्ोजना कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन आवश्र्क छ ।  

 

6.  आन्िररक लेखापरीक्षर्:- आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३४ मा  
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स्थानीर् िहले लेखा िथा आतथाक कारोवारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका 
आधारमा आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउनपुने, आन्िररक लेखापरीक्षर्को प्रतिवेदनबाट औलं्र्ार्एको 
र्वषर्हरुको आधारमा आवश्र्क सधुार गनुा स्थानीर् िहको किाव्र् हनु,े आन्िररक लेखापरीक्षर्को 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोर्जम सधुार भए नभएको परीक्षर् गना िथा आवश्र्क कारवाही गना 
लेखापरीक्षर् सतमति गठन गनुापने र आ.ले.प. प्रतिवेदन र सो उपर भएको कारवाहीको प्रतिवेदन 
स्थानीर् िहको प्रमखु समक्ष पेश गनुापने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 

२०७४ को दफा ७७(3) मा आन्िररक लेखापरीक्षर्ले औल्र्ाएका कैर्फर्ि सम्बर्न्धि अतधकारीले 
अर्न्िम लेखापरीक्षर् हनुभुन्दा अगावै सम्परीक्षर् गराउनपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले लेखापरीक्षर् 
सतमति गठन नगरेको िथा आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ार्एका व्र्होराहरु अर्न्िम लेखापरीक्षर् 
हनु ुअगावै सम्परीक्षर् गराएको छैन । ऐनको प्रावधान कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।     

7.  मध्र्मकातलन खचा संरचना:- प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ५ मा मध्र्मकातलन 
खचा संरचना िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । सो अनसुार पातलकाले उक्त र्ोजना िर्ार गरेको देर्खदैन 
। मध्र्कातलन खचा संरचनामा र्ोजना वा कार्ाक्रमको र्क्रर्ाकलापगि र्ववरर्, सोको प्रति र्काई 
लागि, अनमुातनि समर् र सोबाट प्राि हनुे प्रतिफल समेि खलुाई र्ोजना िथा कार्ाक्रमको 
प्राथतमकीकरर् गनुापनेमा ३ आतथाक वषाको आम्दानी र खचा प्रक्षेपर् सर्हिको कार्ाक्रमको 
प्राथतमकीकरर् लागि र समर् खलुाई िर्ार गरेको पार्एन । 

 

8.  उपकरर्को प्रर्ोग - र्स नगरपातलकाले र्वगि वषामा खररद गरेको र हाल सञ्चालनमा रहेको डोजर-
१, ट्याक्टर-1, र्िफर-1, सेफ्टी ट्याङ्क-1 र वाटर ट्याङ्क-1 वटा रहेको र्ववरर् प्राि भएकोमा र्स 
वषा डोजर, ट्याक्टर, र्टपर सेफ्टी ट्याङ्क र वाटर ट्याङ्क मेर्शन भाडामा सञ्चालन गना ददए बापिको 
आम्दानी खलु्ने र्ववरर् िर्ार गरेको छैन । मेर्शन सञ्चालन गनालाई स्पष्ट कार्ार्वधी बनाएर, 

कार्ाालर् प्रर्ोजन वा व्र्र्क्तगि प्रर्ोजन खलुाएर मार सञ्चालन गनुा पने सो गरेको पाईएन । 
मेर्शनको चालक, सहर्ोगी र र्न्धन पातलकाबाट खचा भएको छ । आन्िररक काममा प्रर्ोग 
भएकोमा बाहेक उपकरर्को उर्चि प्रर्ोग गरी भाडा आम्दानी गनुा पदाछ ।  

 

 नगरपातलका चाल ुिफा :  

9.  िलवी प्रतिवेदन:- स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम स्थानीर् िह अन्िगािका 
कमाचारीहरुको बार्षाक िलबी प्रतिबेदन आन्िरीक लेखापरीक्षकबाट र तनजामति कमाचारीको िलवी 
प्रतिवेदन तनजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (ख) मा र्जल्ला र्स्थि प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्बाट पाररि गराई िलब खचा लेख्नपुने उल्लेख छ । पातलकाले र्स आतथाक बषाको िलवी 
प्रतिवेदन पाररि नगरी रु.1 करोड 13 लाख 94 हजार कमाचारी पारीश्रतमकमा भकु्तानी गरेको छ 
। िलवी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा िलव स्केल र ग्रडे तभडान गना सर्कएन । तनर्मावलीको व्र्वस्था 
अनसुार प्रतिवेदन पाररि गरेर मार िलव खचा लेख्न ुपदाछ ।  

10.  प्रमार् बेगरको भकु्तानी:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म 36(3) बमोर्जम कुनै 
रकमको भकु्तानी ददँदा खचाको र्वलभरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने र 36(8) बमोर्जम ररि पगेु 
नपगेुको जाँच गरेर मार भकु्तानी गनुापदाछ । सो अनसुारको प्रकृर्ा परुा नगरी भकु्तानी गरेको  
व्र्होरा तनम्न छन:्-  

10.1.  नगरप्रमखु समेि 20 जनाको उपर्स्थतिमा तमति 2076/4/20 मा सरस्वति मा.र्व.मा पातलकाको 
वडा नं 1,2,3 मा वग्ने चारनाथ खोला फोहरमैला व्र्वस्थापन िथा सरसफाई अन्िरर्क्रर्ा खचा 
उल्लेख गरी भौचर नं 81-2076/12/29 मा तमतथला साह माफा ि रु.72940.00 भकु्तानी 
ददएको देर्खर्ो । कार्ाक्रम संग असम्वन्धीि काठमाण्डो-जनकपरु आिेजािे र्जप भाडा 
रु.25000.00 र प्र्ान र्वल प्रर्ोग गरी  प्लेन भाडा रु.13800.00  र कार्ाक्रममा भएको 
उपर्स्थि 20 जना  भन्दा बर्ढ 175 जनाको रु.143.71 का दरले खाना खाजा वापिको भकु्तानी 
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ददन तमल्ने नदेर्खएको सम्वर्न्धि बाट असलु गनुापने रु............. 63950.00 

10.2.  वडा नं 1 मा ट्याक्टर चलाएको भतन डोर हार्जर भरी भौचर नं 267-2077/3/200 बाट 
2076 श्रावर् देर्ख 2077 आषाढ सम्मको ओम प्रकास साहलाई एकमपु्ट रु.174500.00 
भकु्तानी ददएको देर्खर्ो । उक्त रकम कुन प्रर्ोजनमा ट्याक्टर चलाएको हो र्ववरर् उल्लेख गरेको 
छैन । कार्ा प्रर्ोजन नखलुाई करार सम्झौिा र्वना एकमषु्ट भकु्तानी ददन तमल्ने नदेर्खएको रु....... 174500.00 

10.3.  पातलकाले 26 जना कमाचारी पदातधकारीको नाम नामेतस उललेख गरी बैठक भत्ता र्शषाकवाट भौचर 
न ्353-2077/3/29 मा रंर्जि कुमार र्ादवको नाममा रु.367000.00 तनकासा ददएको छ 
। कुनै पतन पदातधकारी कमाचारीले रकम वझेुको भरपाई वा वैंक दार्खला गरेको पाईएन । अि: 
उक्त रकम असलु गरी संर्चिकोष दार्खला गनुापने रु......... 367000.00 

10.4.  नगरपातलकामा भएको कार्ाक्रमको मन्च व्र्वस्थापन वापि सेखर टेन्ट हाउसलाई भौचर नं 382-
2077/3/31 बाट रु.84500.00 भकु्तानी दददा सेखर टेन्ट हाउस बाटजारी र्वल थान ३ 
मध्रे् र्वजक नं 31 को र्वल रकम रु.15000.00 को फोटोकर्प गरी फोटोकर्प र सक्कल दवुै 
र्वल संलग्न गरी दोहोरो भकु्तानी ददएको देर्खर्ो ।दोहोरो भकु्तानी रकम असलु गनुापने 
रु.15000.00 समेि उक्त भकु्तानी के बापिको हो सोको प्रमार् पेश गनुापने रु.......  84500.00 

10.5.  पातलकाले रमेश आईरन स्टोर बाट ४ थान ह्याण्ड पम्प खरीद गरी भौचर नं 384-
2077/3/31 बाट रु.74870.00 भकु्तानी ददएको छ । उक्त पम्प कुन स्थानमा जडान गरेको 
सो कार्ासम्पन्न प्रमार् पेश गनुापने रु.............. 74870.00 

11.  लागि अनमुान: सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 11 मा खररद गनुापने 
मालसामानको लागि अनमुान िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले भौचर नम्वर 95-
2077/1/15 बाट तमतथलान्चल सप्लार्सा बाट फतगङ्ग मेतसन लागि अनमुान िर्ार नगरी 
रु.395500.00 मा तसधै खररद गरेको छ । उक्त मेतसन प्रर्वधक नापजाँच र्वना स्टोर दार्खला 
नगरी भकु्तानी ददएको अतनर्तमि रु..........  395000.00 

12.  सवारी साधन खररद: पातलकाले र्ो वषा मर्हन्द्रा स्कोर्पार्ो रु.57655000.00 मा खररद गरी 
भकु्तानी ददएको छ । सो सम्वन्धमा देर्खएका व्र्होरा र्स प्रकार छन:्  

12.1.  अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन िथा सम्पिी 
हस्िान्िरर् सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध 
गरार्एको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद 
गना नपाईने व्र्वस्था छ ।पातलकाले संर्घर् सरकारबाट प्राि अनदुानबाट कार्ाालर् प्रर्ोजनका लातग 
स्कारर्पर्ो खररद गरेको छ । सवारी साधन खररद गदाा तनदेर्शकाको पालना गनुा पदाछ ।   

12.2.  सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 11 मा लागि अनमुान िर्ार गदाा गि वा चाल ु
वषामा र्स्िै सामान  खररद गदाा लागेको लागि, स्थातनर् वजारको दर, अन्र् वजारको दर, र उद्योग 
वार्र्न्र् संघले जारी गरेको दर समेि र्वचार गरी खररद कार्ा तमिव्र्र्ी हनुे र्कतसमले लागि 
अनमुान िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले उक्त सवै सवारीसाधनको स्पेतसर्फकेसन र लागि 
अनमुान िर्ार गदाा र्ार्न्रक कार्ाालर् र्वरगंजका मेकातनकल र्र्न्जतनर्रलाई अनरुोध गरेको र उक्त 
र्र्न्जतनर्रले लागि अनमुान र स्पेतसफकेसन िर्ार गरी पठाएको देर्खएिापतन के आधारमा लागि 
अनमुान िर्ार गरेकोहो र्वस्ििृ  र्ववरर् पेश नगरेकाले तमिव्र्र्ी हनुे र्कतसमले िर्ार गरेको छ 
भन्न सक्ने आधार भएन । काननुको पालना गरेर लागि अनमुान िर्ार गनुा पदाछ ।  

12.3.  सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा ८(२) मा प्रतिस्पधाा तसतमि हनुेगरी गना नहनुे र 9 मा 
खलु्ला रुपमा र्वना भेदभाव वोलपरको प्रकृर्ामा सामेल हनु सक्ने वािावरर् तसजाना गनुापने उल्लेख 
छ । पातलकाले सवारी साधनको लातग बोलपर माग गरेकोमा वोलपरमा एक मारको सहभातगिा 
रहेको देर्खएको र लागि अनमुानकै हाराहारीमा वोलपर पेश भएबाट खररद कार्ा तमिव्र्र्ी  
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नदेर्खनकुासाथै र्स्वकृि स्पेतसर्फकेसन प्रिी र्वस्वस्थ हनुे आधार भएन । धेरै कम्पनी सहभातग हनु 
सक्ने बािावरर् िर्ार गनुा पदाछ । वोलपरमा भएको सहभातगिा र्स्थति र्सप्रकार छ: 
तस.न भेर्कलको नाम संख्र्ा लागि अनमुान वोलपर दार्खला उपर्ुाक्त र्स्वकृि रकम घटी प्रतिशि 
1 Mahindra Scorpio  1 5800000.00 1 1 5765000.00 0.6  

13.  आतथाक एवं कार्ाक्रमगि सहर्ोग:- स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा 
पातलकालाई िोर्कएको अतधकारमा आतथाक सहार्िा िथा कार्ाक्रमगि सहर्ोग ददन तमल्ने व्र्वस्था 
भएको देर्खदैन । िर र्स पातलकाले आन्िररक चालू िथा नेपाल सरकारको चालू खचा शीषाकबाट  
पवा पूजा जारा, छट, कार्ाक्रम मा टेन्ट हाउस लगार्ि र्वतभन्न संघ िथा संस्थालाई टेन्ट, खाजा, 
खानाको र्वलको आधारमा खचा गरेको छ । खचाको अनमुातनि लागि, के-के काममा कति रकम 
खचा गने  स्वीकृि प्रस्िाव बेगर कार्ाक्रमगि आतथाक सहार्िामा खचा गरेको छ । खचाको 
अनमुातनि लागि र प्रस्िाव स्वीकृि नगरी पजुा िथा जारा गरेवापि भतन टुक्रा-टुक्रा र्वल रार्ख 
रु.1191600.00 भकु्तानी ददएको छ । पातलकाले र्स्िो सहर्ोग उपलब्ध गराउने कार्ामा 
तनर्न्रर् गरी खचा तमिव्र्र्ी गनुापने देर्खएको रु........... 

क्र.स भौचर र्ववरर् रकम 

1 314-2077/3/15 वडा नं 6 मा राधाकृष्र् मर्न्दर जारा 100000.00 

2 321-2077/3/25 वडा नं 8 मा छट पवा जारा 100000.00 

3 342-2077/3/26 वडा नं 10 मा द्यर्क्ष्म पजुा छट पवा 194000.00 

4 344-2077/3/26 वडा नं2 मा दगुाा पजुा छट पजुा 100000.00 

5 348-2077/3/26 वडा नं 3 मा दगुाा पजुा छट पजुा 147600.00 

6 349-2077/3/29 वडा नं १३ मा लक्ष्मी पजुा 100000.00 

7 387-2077/1/1 वडा नं ९ मा चौतथ पजुा 100000.00 

8 88-2077/1/3 सिोषर सेवा सतमतिलाई भकु्तानी 350000.00 

जम्मा 1191600.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1191600.00 

14.  िलव भकु्तानी:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म 36(3) बमोर्जम कुनै रकमको 
भकु्तानी ददँदा खचाको र्वलभरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने र 36(8) बमोर्जम ररि पगेु नपगेुको जाँच 
गरेर मार भकु्तानी गनुापदाछ । नगरपातलकाले कम्प्रू्टर अपरेटर भर्क्तनाथ झा र सहर्ोतग कोशल 
र्कशोर मण्डलको िलव भकु्तानी दददा करार सम्झौिा र्वना डोर हार्जर भराएर रंर्जि कुमार 
र्ादवको नाममा तनकासा ददएको देर्खर्ो । सम्वर्न्धि व्र्र्क्तले रकम वझेुको प्रमार् पेश गनुापने 
रु........ 
क्र.स भौचर र्ववरर् रकम 

1. 5-2076/8/9 श्रावर् देर्ख आर्श्वन सम्मको िलव 113685.00 

2. 15-2076/8/29 कातिाक देर्ख मंतसरको िलव 70200.00 

3. 17-2076/10/3 पौष मर्हनाको िलव 115115.00 

जम्मा 299000.00  

 

 

 

 

 

299000.00 

15.  सवारी साधन भाडा:- सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १३ बमोर्जम आर् सेवामा समेि लागि 
अनमुान िर्ार गनुापने, सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खररद गदाा प्रतिस्पधाा तसतमिहनेु गरी 
टुक्रा टुक्रा गरी खररद गनुा नहनेु िथा तनर्मावलीको तनर्म ८५(१घ) मा रु.5 लाख भन्दा बढी सोझै खररद 
गना नपाउने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले उल्लेर्खि तनर्मको पालना नगरी ग 2 च 4190 नम्वरको गातड 
श्रावर् देर्ख कातिाक  र प्र-3-01-022 को गाडी मंतसर देर्ख पोष मर्हना सम्म प्रर्ोग गरी प्रति मर्हना 
रु.100000.00 का दरले 6 मर्हनाको  भाडा वापि रु.600000 भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । कार्ाालर्मा 
3 थान सवारी साधन चाल ु हालिमा रहेको अवस्थामा सम्झौिा र्वना प्रर्ोग भएको प्रमार् र प्रर्ोजन समेि 
नरार्ख भाडा भकु्तानी गरेको देर्खन्छ। र्सरी ऐन िथा तनर्मावलीको व्र्वस्था र्वपररि सम्झौिा गरी भाडा वापि 
भकु्तानी गरेको रकम अतनर्तमि देर्खएको रु...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

600000.00 

16.  र्वर्वध खचााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचाको पषु्ट्याई हनुे  
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प्रमार्, कागजाि संलग्न गरेर मार खचा लेख्नपुने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले र्ो वषा र्वर्वध खचा 
वापि रु.1651203 खचा गरेको छ । र्वर्वध खचा गदाा खचाको र्वल पेश भएको भएिापतन 
कतिपर् खचा परु्ष्ट हनु ेआधार सर्हिको प्रमार् संलग्न गरेको देर्खएन । र्वर्वध खचाको स्पष्ट उद्देश्र् 
र खचाको र्थाथािा प्रमार्र्ि नहनुे गरी भकु्तानी ददने पररपाटीमा तनर्न्रर् हनु ुपदाछ । 

17.  ईन्धन खचा:- क कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचाको पषु्ट्याई हनुे 
प्रमार्, कागजाि संलग्न गरेर मार खचा लेख्नपुने व्र्वस्था छ ।नगरपातलकाले र्ो वषा ईन्धन खचा 
वापि 2236621 खचा गरेको छ । कोटा तनधाारर् गरेर लग बकु रार्ख कार्ाालर्को आबश्र्किा 
पषु्ट्याई हनुे गरीमार खचा गनुापनेमा कोटा तनधाारर् नगरेको र लगवकुमा स्थान दरुी समेि नखलुाई 
भकु्तानी ददने पररपाटीमा तनर्न्रर् हनु ुपदाछ ।  

18.  वडा व्र्वस्थापन खचा:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ को ८ मा कुनै 
सामातग्रको भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले र्स वषा 
प्रत्र्क वडालाई रु.500000.00 का दरले 13 वटै वडाको लातग रु.6500000.00 भकु्तानी 
ददएको देर्खर्ो । बजेटमा समावेश गरेर आ.ब. को सरुुमा तनर्ार् गरी मातसक रुपमा खचाका र्वल 
भरपाई रार्ख भकु्तानी ददनपुनेमा आ.ब.को अन्त्र्मा र्न्धन,संचार िथा खाजा खानाको एकमषु्ट र्वल 
िथा कामदारको डोर हार्जर समेि पेश गरी खचा लेखेको छ । मातसक रुपमा भएको खचाको 
आधारमा र्स्िो खचा भकु्तानी ददने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गनुा पदाछ ।   

19.   तबल भरपाई वेगर बेररिको भकु्तानी:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म 36(3) 
बमोर्जम कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा खचाको र्वलभरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने र 36(8) बमोर्जम 
ररि पगेु नपगेुको जाँच गरेर मार भकु्तानी गनुापदाछ । पातलकाले तनम्नानसुार भकु्तानी दददा र्वल 
भरपाई प्रमार् कागजाि र्वना तसधै गोश्वारा भौचर मारैका आधारमा भकु्तानी ददएको देर्खर्ो । खचा 
गने आधार खचा पटु्याई गने प्रमार् कागजाि  र्वल भपााई वेगर खचा लेख्न तमल्ने नदेर्खएको 
रु........... 
व.उ.र्श.न भौचर तमति र्ववरर्  रकम 

नगरपातलका 
चाल ु

55-
2076/10/16 

सवारी साधन ममाि उमेश रार्लाई भकु्तानी 21160.00 

74-
2076/12/27 

सवारी साधन ममाि कृष्र् तडर्स्िव्र्टुसा लाई भकु्तानी 147014.00 

80-
2076/12/12 

आददत्र् पसु्िकलाई भकु्तानी  21420.00 

106-2077/1/8 कार्ालर् सामतग्र खररदको लातग राम भगि पवुालाई 
भकु्तानी 

18915.00 

129-2077/1/8 भौचर समेि र्वल भरपाई पेश गनुापने 499573.00 

180-2077/2/6 सोनम र्न्टरप्राईजेज सवारी ममाि खचा 72955.00 

299-
2077/3/24 

खेलकुद सामातग्र खरीद नेहा जेनेरल लाई भकु्तानी 193175.00 

329-
2077/3/26 

महादेव र्ादव लाई भकु्तानी र्ववध खचा बापि 67009.00 

328-
2077/3/26 

भौचर समेि र्वल भरपाई पेश गनुापने 183000.00 

383-
2077/3/31 

मसलन्द कार्ाालर् सामातग्रको भकु्तानी 291150.00 

संर्घर् 
शसिा 

26-
2076/11/22 

र्वतभन्न स्वस््र् कार्ाक्रम संचालन वापि राम दलुार र्ादवलाई 
ददएको भकु्तानीको र्वल भरपाई नभएको 

427244.00 

85-2077/3/18 कक्षा ८ को परीक्षा संचालन वापिको भकु्तानी र्वल भरपाई 
नभएको  

144279.00 

 

 

 

 

 

 

 

3486150.00 
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108-
2077/3/28 

तभटातमन ए कार्ाक्रममा खर्टएका कमाचारीहरुलाई र्ािार्िा 
खचा भकु्तानीकालातग राम दलुार र्ादवलाई तनकासा ददएको र्वल 
भरपाई नभएको 

73250.00 

107-
2077/3/28 

स्वास््र् िफा  मातसक सतमक्षा वैठक को भत्ता भकु्तानीकोलातग 
ददएको तनकासा भत्ता वझुेको भरपाई नाम नामेतस नरहेको 

46000.00 

34-
2076/11/29 

ओम प्रकाशन लाई भकु्तानी शे्रस्िा पेश नभको  148268.00 

69-2077/3/11 गाँउघर र्क्लतनक ससंचाल खचाको शे्रस्िा पेश नभएको 112000.00 

70-2077/3/11 र्ववध खचा भकु्तानी शे्रस्िा पेश नभएको  64946.00 

71-2077/3/14 र्ार्वेुदको तनकासा शे्रस्िा पेश नभएको 271472.00 

90-2077/3/24 तनमाार् खचा भकु्तातन शे्रस्िा पेश नभएको 330155.00 

2-2077/3/29 वहकेु्षतरर् पोषर् बापि राजेश र्कराना पसललाई 
भकु्तानी र्वल भरपाई र्विरर् भरपाई नभएको 

353165.00 

जम्मा 3486150.00  
20.  खेलकुद सामतग्र खररद:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ को ८ मा कुनै 

सामातग्रको भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुापने व्र्वस्था छ त्र्स्िै आतथाक कार्ार्वतध 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचाको पषु्ट्याई हनुे प्रमार्, कागजाि संलग्न गरेर 
मार खचा लेख्नपुने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले खेलकुद सामतग्र खररद गरी भौचर नं 381-
2077/3/31 बाट एस.एम िेडसा लाई रु.455616.00 भकु्तानी ददएको छ । खचाको 
अनमुातनि लागि र प्रस्िाव स्वीकृि नगरी भकु्तानी ददएको र खररद गरीएका सामान कुनै संस्थालाई 
हस्िान्िरर् गरेको वा कार्ाालर्मा दार्खला गरेको देर्खएन । कोतभड-19 को महामारीको कारर् 
देशव्र्ार्प लकडाउनको अवस्थामा उक्त सामातग्र खरीद गनुा पने आवश्र्किा नदेर्खनकुा साथै  खररद 
गररएका सामान दार्खला समेि नदेर्खदा दरुुपर्ोग हनुे, वास्िर्वक कार्ाक्रममा खचा भएको छ भन्न 
सक्न ेआधार नभएको रु........... 455616.00 

 नगरपातलका पजुीगि िफा :-  

21.  वजेट िथा र्ोजना िजुामााः- स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सदस्र्ीर् 
वजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको 
प्राथतमर्ककरर्, र्वषर् क्षेरगि कार्ाक्रम र कार्ाक्रममा दोहोरोपना हनु नददन कार्ाक्रमको आपतस 
िादम्र्िा िथा पररपरुकिा तमलाउने व्र्वस्था छ । एउटै क्षरे तभर वडागि र्ोजना, नगरपातलका 
र्ोजना र र्वषर्गि पूवााधार क्षेरका कार्ाक्रमका लातग रकम र्वतनर्ोजन गरेको छ । र्वषर्गि क्षेर 
सँग सम्वर्न्धि िथा वडा र नगरपातलकाको सावाजतनक तनमाार् सँग र्ोजना दोहोरो पनासक्ने अवस्था 
छ । एउटै र्ोजना िथा कार्ाक्रम दोहोरो िथा िेहेरो रुपमा संचालन नगरी एकै ठाउँवाट संचालन 
गने व्र्वस्थाको लातग र्वशेष ध्र्ान ददन ुपने देर्खन्छ । 

 

22.  उपभोक्ताको काम - सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समदुार्वाट तनमाार् कार्ा गराउँदा वा सो सम्वन्धी सेवा प्राि गदाा रोजगारीको सजृना गने र लाभग्राही 
समदुार्लाई सहभातग हनु सक्ने प्रकृतिका कार्ा गराउन वा सेवा तलन सर्कन ेउल्लेख छ । साथै 
तनर्मावलीको तनर्म ९७(१४) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्वाट काम गराउदा 
श्रममलुक कामको तनधाारर्, काम वा सेवामा तमिव्र्र्ीिा, गरु्स्िरीर्िा, ददगोपना अतभवृर्र्द् गने 
िररका, आम्दानी खचाको अतभलेख, काम वा सेवाको सपुररवेक्षर् र अनगुमन जस्िा र्वषर्मा 
सावाजतनक तनकार्ले अपनाउनपुने कार्ार्वधी सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्ले तनधाारर् गना 
सक्न ेउल्लेख छ । 

पातलकाले बाटो तनमाार्, भवन तनमाार् जस्िा कार्ा उपभोक्ता सतमति माफा ि गराई उपभोक्ताले तनमाार् 
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कार्ामा प्रर्ोग गरेको लोडर, एक्जाभेटर, डोजर, रोलर जस्िा हेतभ मेर्शनहरु प्रर्ोग गरेको र्वल 
भपााईको आधारमा तनमाार् कार्ा सम्पन्न गरेको प्रार्वतधक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उपभोक्ता 
माफा ि सम्पन्न गररएका आर्ोजना श्रम मलुक, तमिव्र्र्ी, गरु्स्िरीर् र ददगोपना अतभवृर्र्द् हनुे खालको 
नदेर्खएको र पररर्ोजनाको मखु्र् उद्देश्र् रोजगारी सृजना गने नभएकोले उपभोक्ता माफा ि तनमाार् 
कार्ा गराएको मनातसव मान्न सर्कएन । सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्ले समेि उपभोक्ता 
सतमतिवाट गराउन सक्ने कामको कार्ार्वधी हालसम्म िर्ार गरेको पाईएन । सावाजतनक खररद 
ऐनमा भएको खररद सम्वन्धी प्रकृर्ाको अवलम्वन गदै श्रममलुक काम उपभोक्ताबाट र अन्र् जर्टल 
िथा तनमाार् व्र्वसार्ी प्रर्ोग गनुापने काम प्रतिस्पधाात्मक र्वतधबाट सम्पन्न गने िफा  कार्ाालर्को 
ध्र्ान जान जरुरी देर्खएको छ । 

23.  उपभोक्ता सतमिले ठेकेदारबाट काम गराएको – सावाजतनक खरीद तनर्मावली 2064 को तनर्म 
९७ (१०) मा उपभोक्ता सतमतिले आफूले तलएको काम तनमाार् व्र्वसार्ीबाट गराउन नहनुे व्र्वस्था 
छ । र्सैगरी नर्म ९७ (१३क) मा उपभोक्ता सतमतिले आफुले तलएको काममा तनमाार्ा व्र्वसार्ी 
संलग्न गराएको पार्एमा सावाजतनक तनकार्ले संझौिा रद्द गरी त्र्स्िो उपभोक्ता सतमतिलाई 
भर्वश्र्मा कुनै काम गना नददने र त्र्स्िो कार्ामा संलग्न तनमाार् व्र्वसार्ीलाई समेि कावााही हनु 
सक्न े व्र्वस्था छ । कार्ाालर् र तनम्नानसुार उपभोक्ता सतमि तबच भएको सम्झौिा अनसुारको 
काममा उपभोक्ताबाट १० प्रतिशि नगद र्ोगदान गने गरेको छ । उपभोक्ताले सम्झौिा गरी 
तलएको अतधकांश काम तनमाार् व्र्वसार्ी प्रर्ोग गरी गराएको देर्खर्ो । तनर्मावलीको व्र्वस्था मेल 
नखाने गरी उपभोक्ता सतमिले तनम्नानसुार रु. 7614077.84 को तनमाार् कार्ा मध्रे् रु. 
7482101.8 को काम तनमाार् व्र्वसार्ी माफा ि गराई भकु्तानी तलएको तनर्तमि देर्खएन । र्सरी 
काम गराउने उपभोक्ता सतमतिलाई पनुाः काम नददने र उपभोक्ता सतमिले तनमाार् व्र्वसार्ीबाट काम 
गराउने परीपाटीमा तनर्न्रर् गनुा पने देर्खएको रु.  

गो.भौ.नं. र तमति उपभोक्ता सतमति कार्ा सम्पन्न ठेकेदारको तबजक नम्बर ठेकेदार बाट 
कार्ा सम्पन्न 

13-2077/1/8 कुशवाह बजार देखी 
पूवा जाने बाटो ग्राभेल 
उ. स. 

3250767.13 अन्सी तनमाार् सेवा प्रा.ली. 
01-2076/9/20 

3245000.00 

41-
2077/3/31 

जगस्थल भीर माटो 
िथा ग्राभेल कार्ा उ. 
स. 

4363310.71 धनषु बाबा कन्स्िक्सन 
122-2077/3/20 
बाट ग्राभेल काम 

3819403.00 

   रंजन एण्ड अनमोल 
कन्स्िक्सन माटोको 
काम 7-2077/3/20 

417698.80 

जम्मा 7614077.84 
 7482101.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7482101.8 

24.  कर तबजक – आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) मा खचाको तबल भरपाई 
पेश गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले ठेक्का नं. 4-2075/76 का तनमाार् व्र्वसार्ी सारस सजुनु 
जे.भी लाई बाटो तनमाार्को अर्न्िम तबलको म.ुअ.कर रु. 689454.85 समेि रु. 
5992953.75 भकु्तानी ददएकोमा ठेक्का तबल साथ कर तबजक पेश नभएकोले तबजक पेश गनुापने 
रु.  

 
 
 
 

5992953.75 
24.1.  कर र्वजक तबना ठेक्का तबलको आधारमा मार भकु्तानी ददएको मलु्र् अतभवृर्र्द् कर दार्खला हनुे 

अवस्था नदेर्खदा उक्त मलु्र् अतभवृर्र्द् कर असूली गरी राजश्व खािामा दार्खला गनुापने रु.  
 

689454.85 
25.  तसधै खररद एवं प्रतिस्पधाा – सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा 8(२) मा प्रतिस्पधाा तसतमि 

हनुे गरी खरीद गना नहनुे र खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म ८ मा खरीद र्ोजना बनाई 
खरीदको संभार्वि प्र्ाकेज बनाई तनर्म ८४ अनसुार र्शलबन्दी दर भाउ पर वा बोलपरको 
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माध्र्र्मबाट खरीद गना सर्कनेमा सो अनसुार नगरी तसधै काम गराएको देर्खर्ो । पातलकाले अलग 
अलग र्ोजना र्स्वकृि भएको भनी ३ तनमाार् कम्पनीबाट दर मार गरी लागि अनमुान बराबरकै 
हाराहारीमा (१ प्रतिशि भन्दा पतन कम घटीमा) रकम र्स्वकृि गरी गरेको खरीद कार्ा तमिव्र्र्ी 
एवं तनर्तमि समेि नदेर्खएको रु.  
गो.भौ.नं. र तमति काम लागि अनमुान ठेक्का र्स्वकृि 

रकम 

घटी 
प्रतिशि 

9-077/1/7 प्रशासनीक भवन नमाार् सवेला DPR दी 
एण्ड ए  ई कन्स्ट्रक्सन 

499632.89 499632.89 0.00 

20-077/3/23 वडा नं. ५ बाटो ग्राभेल आर्षु 
कन्स्िक्सन 

486843.40 486333.15 0.10 

21-077/3/24 वडा नं. 4 बाटो ग्राभेल मा दगुाा 
कन्स्िक्सन 

485783.15 485255.45 0.11 

24-077/3/29 वडा नं. 1 बाटो ग्राभेल सि ऋर्ष बाबा 
तनमाार् सेवा 

487068.07 486769.72 0.06 

29-077/3/30 वडा नं. 13 बाटो ममाि मा दगुाा 
कन्स्िक्सन  

486357.36 485829.04 0.11 

30-077/3/30 वडा नं. 8 बाटो ग्राभेल आथान 
कन्स्िक्सन  

486357.36 485829.04 0.11 

31-077/3/30 वडा नं. ९ बाटो ग्राभेल जानकी 
कन्स्िक्सन 

487063.87 486534.78 0.11 

34-077/3/30 वडा नं. 7 माटो िथा ग्राभेल कन्स्िक्सन 487067.66 486538.56 0.11 
36-077/3/30 वडा नं. 12 माटो िथा ग्राभेल तनन ु

तनमाार्  सेवा  
486931.57 486402.62 0.11 

जम्मा 4393105.33 4389125.25 
  

 

 

4389125.25 

26.  पचास प्रतिशि मलु्र् अतभवरृ्द्ी कर कट्टा नगरेको – आतथाक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वस्था 
अनसुार सरकारी कार्ाालर्ले २०७६।२।१६ देर्खको ठेक्का वा करार अन्िगािको भकु्तानीमा 
मू.अ.कर रकमको ५० प्रतिशि सम्बन्धीि राजस्व शीषाकमा र बाँकी ५० प्रतिशि सम्बन्धीि 
फमालाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । नगरपातलकाले नम्नानसुारको काम सम्पन्न गरी संझौिा 
अनसुारको रकम भकु्तानी दददा तनर्मावली अनसुार ५० प्रतिशि म.ुअ.कर कट्टा गनुापनेमा नगरेको र 
र्वजक नम्बर केर मेट गरेको अवस्थामा मलु्र् अतभवृर्र्द् कर भकु्तानी ददएको देर्खदा उक्त कर 
दार्खला भएको वा समार्ोन भएको प्रमार् पेश गनुापने रु.  

गो.भौ.नं. र तमति तनमाार् व्र्वसार्ी बील कार्ा सम्पन्न म.ुअ.कर कैर्फर्ि 

6-2076/11/14 सदा ऋर्ष बाबा तनमाार् सेवा फार्नल 1434901.11 82538.56 हािले 1 नम्बर 
तबजक 11/14 
लेखेको 

5-2076/11/2 श्री राम बाबा तनमाार् सेवा फार्नल 730485.08 40019.05 ५० % कट्टा 
नगरेको 9-2077/1/7 दद एण्ड ए र्र्ञ्जतनर्रीङ्ग  - 499632.89 28739.94 

12-2077/1/7 सदा ऋर्ष बाबा तनमाार् सेवा फार्नल 2439595.91 140327.28 हािले 2 नम्बर 
तबजक 
077/1/7 

4-2076/11/2 रर्फद कन्स्िक्सन पसल घर 
तनमाार् 

प्रथम 1435781.00 8259.19 

५० % कट्टा 
नगरेको 

7-077/3/26 श्री राम बाबा तनमाार् सेवा 
र्वतभन्न ५ स्थान तनमाार्  

फार्नल  4858241.68 279456.00 

जम्मा 16255761.14 579340.02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

579340.02 

27.  पूवातनधााररि क्षतिपूतिा – सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म 121 मा तनमाार् 
व्र्वसार्ीको र्ढलार्को कारर्ले खररद सम्झौिा बमोर्जम काम सो सम्झौिामा िोर्कएको म्र्ादमा 
सम्पन्न हनु नसकेमा तनजले सावाजतनक तनर्कार्लाई सम्झौिा रकमको १० प्रतिशिमा नबढ्ने गरी 
प्रति ददन सम्झौिा रकमको 0.05 प्रतिशि पूवा तनधाारीि क्षतिपतुिा ददनपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर् 
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र तनमाार् व्र्वसार्ी रफद कन्स्िक तबच म.ुअ.कर बाहेक रु. 1713113.04 को काम 
2076/7/30 तभर सम्पन्न गने गरी 2076/2/15 मा संझौिा भएकोमा 2076/9/22 मा 
मार सम्पन्न गरेकोले ढीला ददन 52 को प्रति ददन रु. 856.55 का दरले लाग्ने पूवा तनधााररि 
क्षतिपूतिा असूल गनुा पनेमा नगरेकोले गनुापने रु.  

 

 

 

 

44540.93 

28.  जर्टल प्रकृतिका कार्ा – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिहरुलाई मेर्शन, औजार उपकरर्हरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्ाको र्जम्मेवारी ददनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले फे्रम स्िक्चर सर्हिको भवन, पलु, कल्भटा, ओभरहेड टंकी, तनमाार्, 

ग्रामीर् र्वद्यिुीकरर् लगार्िका जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश हनु े पूवााधार संरचना तनमाार् कार्ा 
समेि उपभोक्ता सतमतिहरु माफा ि रु. 2183045.00 को कार्ा गराएको देर्खर्ो । र्स्िा कार्ा 
व्र्ावसार्र्क र अनभुवी तनमाार् व्र्वसार्ी फमाबाट बोलपर प्रतिस्पधाा मापाmि ्गराउन ुपने देर्खन्छ । 
र्सरी गरार्को कामको स्थति र्सप्रकार रहेका छन ्: 
गो. भौ. नं. र तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कार्ा सम्पन्न भकु्तानी रकम 

15-077/1/8 आधारभिू स्वास््र् भवन तनमाार् उ.स. वडा नं. 10 2408252.00 749061.00 

13-077/3/26 शहीद सम्भ ुप्रा.र्व. भवन तनमाार् उ.स 15933165.00 1433984.00 

जम्मा 18341417.00 2183045.00  

 

29.  कार्ा सम्पन्न – सावाजतनक खरीद तनर्मावली 2064 को तनर्म 117 मा तनमाार् कार्ा सम्पन्न 
भएपतछ नापी र्किाब र कार्ा र्स्वकृि प्रतिवेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले ठे.नं. 31-
2075/76 का तनमाार् व्र्वसार्ीले रु. 5842173.66 को काम सम्पन्न गरेको भनी दोश्रो िथा 
अन्िीम तबलबाट रु. 5047662.00 भकु्तानी ददएको छ । सो कामको नापी र्किाब पेश गरेको 
छैन भने कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन समेि पेश नगरेको रु.  

 

 

 

 

 

 

5842173.66 
30.  अनपुातिक कट्टी – सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97(4) मा उपभोक्ताले गरेको 

संझौिा अनसुार जनसहभागीिाको अंस कट्टा गरेर मार भकु्तानी दन ु पने व्र्वस्था छ । 
नगरपातलकाले तनम्नानसुारको तनमाार् काममा संझौिा अनसुार 10 प्रतिशि जनसहभातगिाको अंस 
कट्टा गरेर हनुे रकम भकु्तानी ददन ुपनेमा सो भन्दा बढी भकु्तानी ददएकोले असूल गनुापने रु.  

गो.भौ.नं. र तमति उपभोक्ता कार्ा सम्पन्न 

10 % कट्टा 
गरी हनेु 
भकु्तानी 

भकु्तानी  बढी 

40-
077/3/31 

कवरगाह घाट तनमाार् उ.स. 3657103.39 2391393.05 2407103 15710.00 

10,11-
077/1/7 

वडा नं. 13 आधारभिू र्वद्यालर् 
र्करिपरु सौचालर् तनमाार् उ.स. 

745210.15 670500.00 700000 29500.00 

5-077/3/26 सामदुदर्क भवन तनमाार् उ.स. वडा 
नं. 2 राम सरर् र्ादवको घर 
तनमाार् 

1062612.22 956350.00 957766 1416.00 

3-077/3/26 सामदुदर्क भवन तनमाार् उ.स. वडा 
नं. 1 मसुहर टोलमा भवन तनमाार् 

1057766.73 951990.05 961862 9871.95 

1-077/3/26 सामदुदर्क भवन तनमाार् उ.स. वडा 
नं.  14 पटेवााको मसुही टोलमा  

1061862.39 955676.00 962612 6936.00 

11-
077/3/26 

शर्हद देव नारार्र् प्रतिहस्ि गेट 
तनमाार् 

1058748.01 952873.20 958784 5911.00 

13-
077/3/26 

शर्हद सम्भ ूप्रा.र्व. भवन तन.उ.स. 1593316.19 1433984.57 1443316 9331.43 

जम्मा 10236619.08 8312766.87 8391443 78676.38  

 

 

 

 

 

78676.38 

31.  अधरुो तनमाार् – नमाार् व्र्वसार्ी र कार्ाालर् बच भएको ठेक्का सम्झौिा अनसुार तनमाार् व्र्वसार्ीले 
कार्ा सम्पन्न गनुा पदाछ । ठे.नं. 3-2075/76 बाट सडक कालो पर कार्ा गना तनमाार् व्र्वसार्ी 
एर्क्सस एर्शर्न कन्स्िक्सन सँग तमति 2076/5/30  सम्म रु. 40894176.00 (म.ुअ.कर 
समेि) को काम सम्पन्न गने गरी 2075/13/3 मा सम्झौिा भएकोमा तमति 2076/11/30 
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सम्म कार्ाकारी प्रमखुबाट तमति 2076/5/3 मा म्र्ाद थप भएको छ । थप म्र्ाद सम्म जम्मा 
रु. 12787219.82 को कार्ा सम्पन्न गरी जम्मा 31.26 प्रतिशि प्रगति गरेको छ । ित्तपश्चाि 
मेर्ाद थप समेि भएको ददखएन । समर्मा तनमाार् कार्ा सम्पन्न नगने तनमाार् व्र्वसार्ीलाई 
सावाजतनक खरीद नर्मावली 2064 को तनर्म 120 र 121 बमोर्जमको प्रकृर्ा अनसुार 
अवश्र्क कावााही गरी तनमाार् कार्ा सम्पन्न गराउन ुपने देर्खन्छ । साथै 31.26 प्रतिशि भकु्तानी 
तलई सक्दा समेि तनमाार् कार्ाको भकु्तानी लदा बीमा बापि भकु्तानी भएको नदेर्खदा संझौिा अनसुार 
बीमा रु. 50000.00 नगरी कार्ा गराएको उचीि देर्खएन । बीमा गराएको प्रमार् पेश गनुा 
पदाछ ।  

32.  धरौटी कट्टा नगरेको – सावाजतनक खरीद तनर्मावली 2064 को तनर्म 123(4) अनसुार नमाार् 
कार्ाको रकम भकु्तानी दददा ५ प्रतिशि ररटेन्सन भनी (धरौटी) कटाएर मार भकु्तानी दन ु पने 
व्र्वस्था छ । नगरपातलका तनम्नानसुार रकम भकु्तानी गदाा 5 प्रतिशि धरौटी कट्टा गरेर मार 
भकु्तानी ददन ुपनेमा सो कट्टा नगरी भकु्तानी ददएको रु. 

गो.भौ.नं. र 
तमति 

ठे.नं. काम व्र्वसार्ी कार्ा सम्पन्न र्ववरर् रकम 

7-
077/3/26 

9-076/77 र्वतभन्न ५ स्थान 
तनमाार् 

श्री राम बाबा 
तनमाार् 

4858241.68 5 % धरौटी 214966.44 

9-
077/3/26 

10-076/77 र्वतभन्न ५ स्थान 
तनमाार् 

श्री सि ऋर्ष 
बाबा तन.से. 

4857123.47 5 % धरौटी 214916.96 

जम्मा 9715365.15 
 429883.4  

 

 

 

 

 

429883.4 

33.  तबल भरपाई – आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म 36(3) मा खचाको तबल भरपाई 
पेश गनुापने व्र्वस्था छ ।पातलकाले गो.भौ.नं. 18 र तमति 2077/2/3 बाट रु 36000.00 
ज्र्ामीलाई ज्र्ाला ददएको छ । उक्ता ज्र्ाला ददँदा काम गरेको डोर हाजीरी अनसुार ददन ुपदाछ । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा ज्र्ामीले काम गरेको डोर हार्जरी पेश नभएको रु. 

 
 
 

36000.00 
34.  ठेक्का प्रतिस्पधाा – सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा 8(२) मा प्रतिस्पधाा तसतमि हनुे गरी 

खरीद गना नहनुे, दफा 9 मा बोलपरमा तबना भेदभाव सहभागी हनुे अवसर प्रदान गनुापने र दफा 
69 मा खरीदलाई प्रतिस्पतधा बनाउन वद्यतुिर् प्रर्ाली समेि प्रर्ोग गना सक्ने व्र्वस्था छ । 
पालीकाले बोलरको सूचना पर परीकामा प्रकाशन गरी तनम्नानसुारको कार्ा गररएकोमा लागि 
अनमुान िलुनामा एक प्रतिशि भन्दा कम घटी बोलपर पेश भई र्स्वकृि भएको देर्खन्छ । प्रते्तक 
जसो ठेक्कामा ३ बदा दरभाउपर पेश हनुे र लागि अनमुानकै हाराहारीमा ठेक्का रकम पेश हनुे 
गरेबाट पर्ााि प्रतिस्पधाा भएको तथर्ो भनी र्वश्वस्थ हनु सक्ने अधार भएन । र्वद्यिुीर् सूचना 
प्रर्ालीलाई बढावा ददई खरीद कार्ा तमिव्र्र्ी थप प्रतिस्पतधा बनाउन ु पने देर्खन्छ । लागि 
अनमुानकै हराहारीमा ठेक्का र्स्वकृि भएके र्स्थति र्स प्रकार छन ्।  
ठे.नं. काम  तनमाार् व्र्वसार्ी लागि अनमुान ठेक्का रकम घटी % 

9-2076/77 ५ स्थान 
सामदुार्र्क भवन 
तनमाार् 

श्री राम बाबा 
तनमाार् सेवा 

4868461.13 4864001.00 0.42 

10-2076/77 ५ स्थान भवन 
तनमाार् 

श्री सि ऋर्ष 
बाबा तन.से. 

4870689.65 4864559.70 0.13 

जम्मा 9739150.78 9728560.7 
 

 

 

35.  आर्ोजना अनगुमन एवं गरु्स्िर:-  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 95 मा 
कार्ाालर्ले आफ्नो कामको प्रकृति अनसुार खचालाई तमिव्र्र्ी एवं कामलाई गरु्स्िररर् बनाउन 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । सावाजतनक खररद 
तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 मा उपभोक्ताले आफुले तलएको काम गरु्स्िररर् ढङ्गबाट गनुापने, 
त्र्स्को प्रार्वतधक नापजाँच प्रार्वतधकबाट गराई सावाजतनक तनकार्बाट अनगुमन गराउन ुपने व्र्वस्था 
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छ । नगरपातलकाले वडास्िररर् कार्ाक्रम वडा अध्र्क्ष र नगरस्िररर् कार्ाक्रमको वडा अध्र्क्ष एवं 
उप प्रमखुको अध्र्क्षिामा रहेको नगरस्िररर् अनगुमन सतमतिबाट अनगुमन गराई भकु्तानीको लातग 
तसफाररस गने गरेको देर्खर्ो । अनगुमन बाट र्तिखचामा बनेको आर्ोजना अनगुमन गरीर्ो भनी 
उल्लेख गरेिापतन र्ोजनाका कतम कमजोरी उल्लेख गने गरेको देर्खएन । र्सबाट सम्झौिा अनसुार 
नै काम सम्पन्न भएको तथर्ो भन्ने  बरु्झन आउँदछ । सवै जसो कामको अनगुमन पश्चाि भकु्तानी हनुे 
गरेको देर्खँदा कुनै आर्ोजनामा कतम कमजोरी वा गरु्स्िरमा प्रश्न उठेमा त्र्स्को र्जम्मेवारी 
उपभोक्ता, प्रार्वतधक, अनगुमनकिाा एवं भकु्तानीको लातग तसफाररस गने पदातधकारीलाई बनाउन ुपने 
देर्खन्छ । आर्ोजनाको अनगुमन सम्वर्न्धि वडाध्र्क्ष र नगर उप प्रमखुको अध्र्क्षिा रहेको नगर 
स्िररर् अनगुमन सतमतिले गने गरेको छ । र्सका केही उदाहरर् र्स प्रकार छन:्- 

गो.भौ.नं. र तमति उपभोक्ता कार्ा सम्पन्न भकु्तानी  
40-077/3/31 कवरगाह घाट तनमाार् उ.स. 3657103.39 2407103 

10,11-077/1/7 वडा नं. 13 आधारभिू र्वद्यालर् र्करिपरु सौचालर् तनमाार् उ.स. 745210.15 700000 

5-077/3/26 सामदुदर्क भवन तनमाार् उ.स. वडा नं. 2 राम सरर् र्ादवको 
घर तनमाार् 

1062612.22 957766 

3-077/3/26 सामदुदर्क भवन तनमाार् उ.स. वडा नं. 1 मसुहर टोलमा भवन 
तनमाार् 

1057766.73 961862 

1-077/3/26 सामदुदर्क भवन तनमाार् उ.स. वडा नं.  14 पटेवााको मसुही 
टोलमा  

1061862.39 962612 

11-077/3/26 शर्हद देव नारार्र् प्रतिहस्ि गेट तनमाार् 1058748.01 958784 
13-077/3/26 शर्हद सम्भ ूप्रा.र्व. भवन तन.उ.स. 1593316.19 1443316 

जम्मा 10236619.08 8391443  
36.  चौमातसक िथा आषाढ मर्हनाको खचााः- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म (२५) मा 

चौमातसक रुपमा कार्ाक्रम संचालन गरी  प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गनुा पने र  कार्ाालर्ले स्वीकृि 
वार्षाक कार्ाक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा खचा गनुापनेमा िेस्रो चौमातसकमा बढी खचा  गदै गरेको 
र्स्थति तनम्नानसुार रहेको छ । 

(रु. हजारमा) 

सबैला नगरपातलका कुल खचा 
पर्हलो चौमातसक दोस्रो  चौमातसक िेस्रो  चौमातसक 
खचा प्रतिशि खचा प्रतिशि खचा प्रतिशि 

जम्मा 255002 32436 12.7 73178 28.7 145978 57.2 

कुल खचा रु. 255001531.20 मध्रे् प्रथम चौमातसकमा 12.7 प्रतिशि, दोस्रो चौमातसकमा 
28.7 प्रतिशि र िेस्रो चौमातसकमा 57.2 प्रतिशि खचा गरेको छ । िेस्रो चौमातसकमा बढी खचा 
गने पररपाटीमा तनर्न्रर् हनु ुपदाछ ।  

 

 संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्ाक्रम िफा   

 र्शक्षा  

37.  र्शक्षकको अतभलेख:- र्शक्षा तनर्मावली, २०५९ को परीच्छेद ३ तनर्म १६ मा  र्जल्ला र्शक्षा 
अतधकारीको काम किाव्र् र अतधकार सम्बन्धमा व्र्वस्था छ । जसअन्िगाि  बुदँा नं. (झ) मा 
र्शक्षा सेवा आर्ोगबाट तनर्कु्ती बा बढुबाको लागी तसफारीस भई आएका र्शक्षकलाई तनर्कु्त गने, 

सामदुार्र्क िथा सरकारी तबद्यालर्मा कार्ारि र्शक्षकको नोकरी िथा अन्र् तबबरर् अतभलेख 
अद्याबतधक गरर राख्नपुने व्र्बस्था रहेको छ । कार्ाालर्ले र्शक्षकको दरबन्दी अतभलेख, काजमा 
आएका, काजमा गएका, सरुवा भई आएका िथा गएका, सेवातनबिृ भएका, तबदामा रहेका, नर्ाँ तनर्कु्त 
भएका, राहि कोटा र दरवन्दीमा कार्ारि, र्शक्षक सम्बन्धी तबबरर्, मिृक र अवकाशको र्ववरर् 
आददको बारेमा तनर्मावलीमा व्र्वस्था भए बमोर्जमको अतभलेख िर्ार गरेको देर्खएन । 
र्वद्यालर्स्िरमा संचालन हनुे कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न सहर्जकरर् परु्स्िका २०७6।७7 अनसुार 
स्थानीर् िहले हाल कार्ारि र्शक्षकको िलब भत्ता सम्बन्धी  एकीन र्ववरर् र्जल्ला र्शक्षा 
कार्ाालर्बाट प्राि गरर सोही अनसुार खचा लेख्नपुने र र्वद्यालर्बाट प्राि माग र्ववरर् अनसुार श्रोि  
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केन्द्रहरुले चौमातसक िलव र्ववरर् िर्ार गरी तनकासा र्ववरर् िर्ार गनुापने र सोही अनसुार 
तनकासा ददनपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुारका उक्त अतभलेखहरु पेश 
नभएकोले  कार्ाालर्बाट र्वद्यालर्हरुलाई तनकासा भएको र्शक्षकहरुको िलव, पाठ्यपसु्िक,  

छारवृर्त्त लगार्ि अन्र् तनकासाको र्थाथािा र्वश्लेषर् गना सर्कएन । 
38.  र्शक्षक िलब:- र्स पालीका अन्िगाि रहेका 29 र्वद्यालर्का र्शक्षक कमाचारीलाई िलव भत्ता 

रु.68023346.63 भकु्तानी ददएको छ । र्शक्षक कमाचारीलाई िलव भत्ता भकु्तानी गदाा र्शक्षाक 
र्किाबखानाबाट िलबी प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलब खचा लेख्नपुनेमा िलवी प्रतिवेदन पाररि 
नगरार् र्वद्यालर्हरुलाई र्शक्षकहरुको िलब वापि  तनकासा ददएको पार्र्ो ।र्स आतथाक वषामा 
पातलका अन्िगाि र्वद्यालर्मा कार्ारि र्शक्षकको दवान्दी िेररज, र्शक्षक अवकास, सरुवा र मतृ्रू्को 
र्ववरर् प्राि हनु सकेन । जसबाट वास्िर्वक हनुे भन्दा बढी तनकासा ददएको छैन भनी एर्कन गना 
सर्कएन । िलबी प्रतिवेदन पाररि गराएर, अवकाश र्शक्षक, सरुवा र मतृ्रू्को अतभलेख अद्यावतधक 
गरेरमार िलब तनकासा ददनपुदाछ ।  

39.  र्वद्यालर्गि तनकासा रर्जस्टडा:-  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ४५ मा अतधकार 
प्राि अतधकारीले आर् व्र्र् ठीक र र्वश्वसतनर् रहेको िथा दोहोरो हनु ेगरर भकु्तानी भएको छैन भन्न े
कुरामा ध्र्ान ददन ुपने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले िोर्कएको ढाँचामा र्वतभन्न र्वद्यालर्लाई तनकासा 
ददएको रकमको स्पस्ट र्ववरर् खलु्ने गरर र्थाथा र्ववरर् अतभलेख राख्न ु पनेमा तनकासा अतभलेख 
राखेको छैन । जसवाट र्वद्यालर्लाई वास्िर्वक रुपमा तनकासा ददन ुपने र तनकासा ददएको रकम 
तभडान गना सर्कएन । र्वद्यालर्गि तनकासा रर्जस्टडा खािा अद्यावतधक राख्न ुपदाछ ।  

40.  शैर्क्षक व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली (EMIS):- कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका (आ.व. २०७६।७७) 
मा EMIS मा प्रर्वष्ट ि्र्ाङ्कलाई सम्बर्न्धि र्वद्यालर्बाट कक्षागि र्वद्याथीहरुको र्थाथा ि्र्ाङ्कसँग 
सत्र्ापन (तभडान) गरार् र्शक्षा अतधकृिबाट प्रमार्र्ि गरी सोका आधारमा र्वद्यालर्हरुलाई छारा 
छारवृत्ती र दतलि छारवृत्ती (कक्षा १-८) प्रति र्वद्याथी वार्षाक रु.४००.00 का दरले, र्शक्षर् 
तसकार् सामाग्री िथा Book Corner व्र्वस्थापनका लातग कक्षा १-५ प्रति र्वद्याथी वार्षाक 
रु.१५०.00 का दरले, कक्षा ६-10 प्रति र्वद्याथी वार्षाक रु.२००। का दरले, प्रति र्वद्याथी 
र्कार् लागिका आधारमा प्रारर्म्भक बाल र्वकास कक्षाका लातग प्रति र्वद्याथी वार्षाक रु.500। का 
दरले, कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन प्रति र्वद्याथी वार्षाक रु.200.00 का दरले, ददवा खाजा बाल 
र्वकास कक्षा देर्ख कक्षा ५ सम्म प्रति र्वद्याथी दैतनक रु.15.00 का दरले र्वद्यालर्लाई अनदुान 
ददने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले EMIS मा प्रर्वष्ट ि्र्ाङ्कलाई कक्षागि र्वद्याथीहरुको र्थाथा 
ि्र्ाङ्कसँग सत्र्ापन गरेको पार्एन । जसले गदाा वास्िर्वक र्वद्याथी संख्र्ाभन्दा बढी तनकासा गएको 
छैन भन्न सक्ने आधार भएन ।  

41.  ददवा खाजा:- र्शक्षा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका २०७६।७७ को बदुा नं ७ मा स्थातनर् 
िहहरुले र्वद्यातथाको ददवा खाजा कार्ाक्रमका लातग र्वद्यालर्लाई अनदुान उपलव्ध गराउदा खाजा 
व्र्वस्था प्रवन्ध तमलाउनपुने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले ददवाखाजा उपलव्ध गराईएका 
र्वद्यालर्को र्वद्याथी दैतनक हार्जरी परु्स्िका (परीक्षामा सामेल भएको ददन समेि) को प्रतितलर्प 
र्वद्यालर्का प्रधानाध्र्ापक र र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिका अध्र्क्षबाट प्रमार्र्ि गराई स्थातनर् 
िहमा संकलन गरी संख्र्ा एर्कन भए पश्चाि मार पातलकाले चौमातसक रुपमा अनदुान उपलव्ध 
गराउनपुने व्र्वस्था छ । र्स आतथाक वषामा पातलका मािहिका 29  तबद्यालर्लाई 
रु.11396610.00 तनकासा ददएको छ । र्वद्याथीको संख्र्ा, हार्जरी भएको ददन र र्वद्याथीलाई 
खाजा खवुाएको सतुनर्श्चि हनुे प्रमार् पेश गरेको छैन । कार्ार्वतध अनसुार खाजा खवुाएको एर्कन 
गरी र्वद्यातथा संख्र्ा बार्षाक पररक्षामा सामेल भएको र्वद्यातथा संख्र्ा र्ववरर् िथा तबद्यालर् संचालन 
भएको ददन एर्कन गरी वास्िर्वक खचा एर्कन गरी खचा रकम सतुनर्श्चि गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11396610.00 
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42.  छारवरृ्त्ताः- सामदुार्र्क र्वद्यालर्का आधारभिु िथा माध्र्ातमक िहमा अध्र्र्नरि र्वद्याथीहरुका 
लातग  ददर्ने र्वपन्न लर्क्षि र तसमान्िकृि लगार्िका छारवृत्ती समर्मा तनकाशा माग नगरेकोले 
र्वद्यालर्हरु माफा ि र्वद्याथीमा र्विरर् हनु सकेको छैन ।र्सरी प्रदान गरेको रकमको सम्वन्धमा 
अनदुान प्राि र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिले स्थानीर् िहको तनदेशन एवम ्आधारहरुलाई ध्र्ानमा 
राखी र्शक्षक, र्शक्षक अतभभावक संघ समेिको सहभातगिमा र्वद्यालर्मा उपलव्ध अनदुान (छारवृर्त्त) 
मध्रे्बाट र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिले थप आधारहरु िर् गरी छारवृर्त्त पाउने छारछाराहरुको 
नामावली सर्हिको र्ववरर् अद्यावतधक गनुापने व्र्वस्था छ । र्स र्कतसमको छारवृति शैर्क्षक सर 
२०७6 मा भनाा भएका र्वद्याथीहरुले मार पाउने व्र्वस्था छ । छारवृत्ती र्विरर् गरीएका 
र्वद्याथीको नामावली र र्विरर्को भरपाई कार्ाालर्मा पेश नभएकोले भौ.नं. 83-२०७7।3।18 
बाट अनदुान उपलव्ध गराएको रकम के कति दतलि, अपाङ्ग, छारा र छारलाई उपलव्र गराएको 
हो एर्कन गना सर्कएन । छारवृत्ती र्विरर्को अनगुमन गरी प्रतिवेदन िर्ार नभएकोले तनदेर्शकाले 
िोकेको मापदण्ड पगेुका र्वद्यातथाहरुले छारवृत्ती प्राि गरे नगरेको एर्कन हनु नसकेको रु.......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1801200.00 

43.  प्रतिवेदन:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को ३६(३) अनसुार तबल भरपाई सर्हिको लेखा 
राख्न ु पने उल्लेख छ । नगरपातलकाले र्स आतथाक वषामा देहार्का मदसाालाई सञ्चालन अनदुान 
वापि रु.2046000.00 तनकाशा गरेकोमा मदसाा र्शक्षक, व्र्वस्थापन िथा मसलन्द लगार्ि खचा 
गरेको र्वलभपााई वा संस्थाको लेखापरीक्षर् भएको प्रतिवेदन (२०७6-०७7) पेश गनुापने रु........ 
क्र.स. र्ववरर् अनदुान रकम 

1 रा.प्रा.र्व मदसाा गलासने मददना 241000.00 

2 अल मदसाा नरु रहमातनर्ा 241000.00 

3 मदसाा मोहमददर्ा अहले 241000.00 

4 मदसाा फैजान ेरजा 241000.00 

5 मदसाा रर्जर्वर्ा र्स्लाहलु 241000.00 

6 मदसाा स्लातमर्ा सर्ल्फर्ा 241000.00 

7 प्ररेर्ा सामदुार्र्क अध्र्ार्न केन्द्र  400000.00 

8 श्री दगुाा मा सामदुार्र्क अध्र्ार्न केन्द्र 200000.00 

जम्मा 2046000.00  

 

 

 

 

 

2046000.00 

44.  तनशलु्क पाठ्यपसु्िक : भौ.नं. 58-2077/2/8 मा नगरपातलका अन्िगािका 29 र्वद्यालर्हरुलाई 
दोस्रो चौमातसकमा तनकासा ददन ु पने तनाःशलु्क पाठ्यपसु्िक वापिको ७५ प्रतिशि रकम 
रु.2905040.00 जेष्ठ मर्हनामा मार तनकासा गरेको पार्र्ो । र्वद्यालर् क्षेर र्वकास कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न परु्स्िका २०७6।०७7 मा र्वद्याथीले शैर्क्षक सरमा पाठ्यपसु्िक पाए नपाएको 
अनगुमन स्थानीर् िहले गनुापने व्र्वस्था छ । र्स वषा १  देर्ख १० कक्षा सम्मका  
र्वद्याथीहरुलाई तनाःशलु्क पाठ्यपसु्िक वापि रु.4182113.00 खचा लेखेकोमा र्वद्यतथाले 
पाठ्यपसु्िक प्राि गरेको भरपाई पेश भर्को छैन । सो सम्वन्धमा  स्थानीर् िहबाट अनगुमन गरेको 
पार्एन । अनगुमन नभएकोले सम्बर्न्धि र्वद्याथीले पाठ्यपसु्िकको उपर्ोग गरे नगरेको सम्बन्धमा 
एर्कन गना सर्कने अनगुमन गरी प्रतिवेदन ददने व्र्वस्था हनुपुदाछ ।  

45.  प्रोत्साहन अनदुान:- र्वद्यालर्मा शैर्क्षक गरु्स्िर सदुृर्ढकरर् एवम ् कार्ासम्पादनमा आधाररि 
प्रोत्साहन अनदुान अन्िगािका तनम्न उपर्क्रर्ाकलापहरु संचालनको लातग तनम्न र्वद्यालर्लाई तनम्न 
बमोर्जम अनदुान रकम तनकासा प्रदान गररएको छ । कार्ाालर्ले कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िकामा 
उल्लेख गररए बमोर्जम प्रस्िाव माग गने, प्रस्िावहरुको मूल्र्ाङ्कन गरी र्वद्यालर् छनौट गने, र्वगिमा 
र्स प्रकृतिको अनदुान नपाएका र्वद्यालर् र्र्कन गने, स्थानीर् िह र र्वद्यालर्बीच सम्झौिा गने 
लगार्िका प्रर्क्रर्ाको पालना गरेको पार्एन ।र्सबाट कार्ासम्पादनमा उत्कृष्ट र्वद्यालर्ले अनदुान 
पाएका छन ्भन्न सक्ने आधार भएन । कार्ाान्वर्न परु्स्िकाको प्रावधान परुा गने र्वद्यालर्लाई मार 
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र्स्िो अनदुान ददन े व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । तनकासा रकम तनधााररि कार्ामा खचा भएको 
प्रगति प्रतिवेदन, खचाको र्ववरर् र लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन पेश गनुापने रु....... 

भौ. नं./तमति र्वद्यालर्को नाम कार्ाक्रम अनदुान रकम 

101-2077/3/28 फर्करचन्द्र ग्रातम मा.र्व र्वज्ञान प्रर्ोगसाला 650000.00 
101-2077/3/28 आ.र्व ढोरवाजा र्करिपरु ICT ल्र्ाव 750000.00 
101-2077/3/28 द्वाररका आ.र्व रघनुाथपरु तसकाई र्कट खरीदको लातग अनदुान 100000.00 
101-2077/3/28 रा.आ.र्व खर्रवोना तसकाई प्रोत्साहन  200000.00 

जम्मा 1700000.00  

 

 

1700000.00 

46.  घरमै बसेर तसकाईने पसु्िक छपार् : र्शक्षा िथा मानव स्रोि र्वकास केन्द्रको प.सं 076।77 
च.नं 147 तमति 2077।01।18 को परानसुार कोतभड – १९ भार्रसको संक्रमर्का 
कारर्बाट घरमा वसी रहेका बालबालतलकालाई अतभभावकको सहर्ोगमा गना तसक्ने तसकाई 
र्क्रर्ाकलापहरु समेर्टएको कक्षा 2 र ३ सरहका पसु्िकहरु ित्काल छपाई गरी आफ्नो क्षेरमा 
र्विरर्गने उल्लेख छ ।पातलकाले स्व-अध्र्र्नको लातग कक्षा 2 कालातग 500 थान र कक्षा ३ 
कालातग 500 थान पसु्िक छपाई गरी अमन मेतडर्ा सतभासलाई भौचर नं 121-2077/3/31 
बाट रु.299450.00 भकु्तानी ददएको देर्खर्ो । उक्त पसु्िक लकडाउनकै समर्मा 
र्वद्यातथाहरुलाई र्विरर् गनुापनेमा सो गरेको देर्खएन । पसु्िक छपाई गरी सम्वर्न्धिलाई र्विरर् 
नगरेवाट लगानी प्रतिफल र्वर्हन देर्खएको रु........  

 

 

 

 

 

 

 

 

299450.00 

 स्वास््र् िफा   

47.  िलवी प्रतिवेदन:- स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
७ ख १ अनसुार  कुनै पतन कमाचारीको िलर्व प्रतिवेदन  सम्वन्धीि र्जल्लाको कोष िथा लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्बाट  पाररि गराई िलब खवुाउने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै दफा ७ ख२ अनसुार 
िलवी प्रतिवेदन पाररि नगराई िलब खवुाएमा र्स्िो िलब खवुाउने पदातधकारीवाट असलु गराउन ु
पने प्रावधान छ । र्स पातलका मािहि रहेका 10 स्वास््र् चौर्कमा कार्ारि 66 जना कमाचारीका 
र आर्वेुद िफा का 5 जना गरी 71 जनालातग िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी िलव भत्ता वापि 
रु.25844396.00 भकु्तानी ददएको छ । तनर्मानसुार प्रतिवेदन पाररि नगराई खचा लेखेको 
देर्खएको हुँदा बढी ग्रडे भकु्तानी भएको छैन भन्न सर्कएन । अिाः िलबी प्रतिवेदन पाररि गरेरमार 
िलब खचा लेख्नपुदाछ ।  

48.  तनशलु्क औषधी  र्विरर्:- नगरपातलकाले र्स वषा रु.3409770.00 मलु्र्को औषधी िथा 
स्वास््र् उपकरर् 2077।3।31 मा खररद गरर भकु्तानी ददएको छ । र्वतभन्न 7२ प्रकारका 
औषधीहरु तनशलु्क र्विरर् गने नेपाल सरकारको नीतिलाई कार्ाान्वर्न गनाको लातग नगरपातलकाले 
समर्मै औषधी खररद गरेको देर्खदैन ।र्स सम्वन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:्  

48.1.  सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस लाख 
रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्ष्ट्रर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी 
िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कने व्र्वस्था भए छ त्र्स्िै तनर्म 84 (1) क मा 50 
लाख सम्मको औषतधजन्र् मालसामान िथा स्वास््र् सम्वन्धी उपकरर् खरीद गदाा र्शलवन्दी 
दरभाउपर आव्हान गरी खरीद गने व्र्वस्था छ । पातलकाले औषतध खरीद गदाा सन्देश मेतडकल 
सेन्टर बाट तसधै औषतध खरीद गरी भौचर नं 26-2077/3/31 बाट रु.3409770.00 
भकु्तानी ददएको छ । तनर्ममा भएको व्र्वस्था र्वपररि तसधै खरीद गने कार्ा अतनर्तमि देर्खएको 
रु....... 

 

 

 

 

 

 

3409770.00 

48.2.  खररद गरेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् रार्ष्ट्रर् 
परपतरकामा प्रकाशन समेि भएको देर्खएन साथै पातलकाले खररद गररएको औषतधमा तन:शलु्क 
र्विरर् गररने छाप लगाएको पाईएन ।  
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48.3.  आपूतिा हनुे औषतध डव्ल.ुएच.ओ. सर्टफर्ड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाि 
तमति उल्लेख गरी सम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न े नगरेको िथा उक्त औषतध 
तबक्रीको लातग होर्न खलुाएको प्रमार् समावेश नभएको,  

48.4.  आपूतिा भएका औषधी एंवम सर्जाकल समान स्टोर दार्खला हनुअुर्घ स्पेशीर्फकेशन अनसुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गना सर्कएन ।  

48.5.  औषतधको र्जन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र र्जल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको 
खलु्न ेगरी व्र्वर्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको,  

48.6.  िसथा औषतधको खररद, आपूिी, दार्खला िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको गरु्स्िर अनसुारकै औषतध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद 
गररएको औषतधको र्ववरर् खुल्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बांकी रहेको 
औषतधहरु र्जम्मेवारी र्जन्सी अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

49.  आर्वेुद औषतध खरीद:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म 36(3) बमोर्जम कुनै 
रकमको भकु्तानी ददँदा खचाको र्वलभरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । पातलकाले कन्चन 
आर्वेद बाट आर्वेुद औषतध खरीद गरी भौचर नं 127-2077/3/21 बाट कन्चन आर्वेुद 
औषधालर्लाई रु.499900.00 भकु्तानी ददएको छ । उक्त खरीद भएको औषतध हस्िान्िरर् एवं 
र्विरर् भएको भरपाई पेश गनुापने रु........ 499900.00 

 नगरपातलका स्वास््र्:  

50.  औषतध खरीद:- नगरपातलकाले आतथाक वषा 2075/76 मा औषतध खरीदको वोलपर आव्हान 
गरेको भतन  र्स आतथाक वषामा सतुमिा मेतडकल तडर्स्टव्र्टुसा बाट औषतध खरीद गरी भौचर नं 
12-2076/7/10 बाट रु.3060000.00 भकु्तानी ददएको छ । गि वषा को ठेक्का नं43-
2075/76 बाट र्स वषा खरीद गरेको देर्खएकोमा लेखापरीक्षर्को क्रममा ठेक्का फाईल पेश 
नभएकाले कति परीमार्मा कुन तमति तभर औषधी खरीद गनुापने हो खरीद दर सम्झौिा अनसुार भए 
नभएको तभडान गना सर्कएन । फाईल पेश गरी सम्झौिा तमति तभरै िोर्कएको दरमा  औषतध 
आपतुिा भएको एर्कन गनुापने रु......... 3060000.00 

 सडक वोडा िफा   

51.  खचाको र्वल भपााई:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म 36(3) बमोर्जम कुनै 
रकमको भकु्तानी ददँदा खचाको र्वलभरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने र 36(8) बमोर्जम ररि पगेु 
नपगेुको जाँच गरेर मार भकु्तानी गनुापदाछ । पातलकाले र्स वषा सडक वोडा िफा  कुसमाह वजार 
देर्ख पवुा जाने बाटो ग्राभेल तनमाार् उ.स लाई भौचर नं 2-2077/1/8 बाट रु.2275518.00 
भकु्तानी ददएको मा सो भकु्तानी सम्वर्न्ध सम्झौिा, नापी, ठेक्का र्वल, कार्ा सम्पन्न लगार्ि शे्रस्िा 
र्वल भरपाई पेश नभएको रु........ 2275518.00 

 सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम  

52.  सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम:- सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन िफा  13 वटा वडाका लातग 
लाभग्रार्हको खािामा भत्ता रकम जम्मा गना तिन चौमातसकमा जम्मा रु.121920000.00 
तनकासा ददएको छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन ्:  

52.1.  सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध 2075 को दफा 25 मा बैंकले लाभग्रार्हको खािामा 
रकम जम्मा भएको स्पस्ट देर्खने गरी लाभग्राहीको नाम, बैंक खािा नम्वर र जम्मा भएको रकम 
सर्हिको र्ववरर् अनसुरु्च – 13 बमोर्जमको चौमातसक रुपमा सम्वर्न्धि स्थानीर् िहलाई र्वद्यतुिर् 
माध्र्मवाट पठाउनपुनेछ र र्सै र्ववरर्लाई रकम र्विरर् भएको भरपाई मातनने उल्लेख छ । 
पातलकाले सामार्जक सरुक्षा र्शषाकबाट लाभग्रार्हको खािामा रकम भकु्तानी गना सहर्ोतग र्वकास 

 

 

 

 

 



ब.उ.शि.नं. - शिशिन्न कार्ाालर्को नाम – सबैला नगरपाशलका, धनुषा आशथाक िषा – २०७६।७७ 

21 

 

दफा  
नं. लेखापरीक्षणबाट देखखएका व्यहोरा बेरुजू रकम 

वैंङ्कलाई प्रथम चौमातसकमा रु.7672800, दोश्रो चौमातसकमा रु.6110000.00 र िेश्रो 
चौमातसकमा रु.15155200.00 गरी रु.28938000.00 तनकासा ददएकोमा वैंकले 
रु.368000.00 र्फिाा गरेको  छ । बैंकले लाभग्राहीको खािामा रकम जम्मा भएको र्वस्ििृ 
र्ववरर् पातलकामा पठाएको छैन ।  पातलकाले बैंकवाट लाभग्रार्हको खािामा रकम जम्मा गरेको 
र्वस्ििृ र्ववरर् माग गरी र्फिाा रकम एर्कन गनुापने रु............. 

 

 

 

 

28938000.00 

52.2.  पातलकाले सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर्कालातग प्रथम चौमातसकमा तनम्न कमाचारीको नाममा बजेट 
खचा लेर्ख रु.33146200.00 भकु्तातन ददएकोमा रु.2412400.00 र्फिाा भई वैंङ्क दार्खला 
गरेको देर्खर्ो । वाँकी रकम सम्वर्न्धि लाभग्रार्हलाई वझुाएको भपााई पेश गरेको छैन । उक्त 
रकम लाभग्रार्हलाई वझुाई सम्वर्न्धिको भरपाई पेश गनुापने रु...... 
क्र.स नाम रकम 

1 नथनुी ठाकुर हजाम 2861600.00 

2 र्जि नारार्र् र्ादव 9067500.00 

3 र्वरेन्द्र लाल कर्ा 4577800.00 

4 भरि र्ादव  8000000.00 

5 तभषर् राउि गडेरी 4050000.00 

6 श्र्ाम कुमार र्ादव 4589300.00 

बैङ्क दार्खला 2412400.00 
बाँकी रकम 30724800.00  

 

 

 

 

30724800.00 

52.3.  पातलकाका र्स आतथाक वषाको दोश्रो र िेश्रो र्कस्िा वापिको सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गदाा 
आंर्शक वैंक माफा ि र आंर्शक पेश्की माफा ि तनकासा ददएको देर्खर्ो । तनम्न 6 वाडा सर्चवको 
नाममा दोश्रो र िेश्रो  चौमातसकमा रु.62257200.00 पेश्की तनकासा ददएकोमा लेखापरीक्षर्को 
समर् सम्म फर्छ्यौट नभई समवर्न्धि कमाचारीको नाममा पेश्की बाँकी रहेको देर्खर्ो । बैंकको पूर्ा 
पहचु भएको अवस्थामा पेश्की तलई कमाचारी माफा ि भत्ता र्विरर् गनुापने आधार देर्खदैन । आतथाक 
वषा सर्कएपतछको िेश्रो चौमातसक सम्म पतन पेश्की फर्छ्यौट नगरेकोमा पातलकाले आवश्र्क 
छानर्वन गरी पेश्की फर्छ्यौट गनुापने रु............ 
क्र.स नाम रकम 

1 नथनुी ठाकुर हजाम 7931686.00 

2 र्जि नारार्र् र्ादव 8418800.00 

3 र्वरेन्द्र लाल कर्ा 9683372.00 

4 भरि र्ादव  18413772.00 

5 तभषर् राउि गडेरी 6622086.00 

6 श्र्ाम कुमार र्ादव 11187484.00 

जम्मा 62257200.00  

 

 

 

 

 

 

 

62257200.00 

52.4.  भत्ता र्विरर् गदाा आंर्शक बैंकबाट र आंर्शक कमाचारीवाट र्विरर् गदाा एउटै व्र्र्क्तको नाममा 
दोहोरो तनकासा भएको छैन भन्न सक्ने आधार भएन । दोहोरो नपने गरी खचा लेखेको सतुनर्श्चि गनुा 
पदाछ ।  

52.5.  सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७५ को दफा ३३ मा आगामी आतथाक वषामा 
भत्ता प्राि गनेहरुको र्ववरर् सम्बर्न्धि वडा सतमतिहरुको तसफाररशका आधारमा स्थातनर् िहको 
सभामा पेश गनुापने, स्थातनर् िहले संचालन गरेको कार्ाक्रमको चौमातसक वा वार्षाक रुपमा सतमक्षा 
गदाा सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रममा भएको तनकासा िथा खचाको पतन सतमक्षा गनुापने, सामार्जक सरुक्षा 
भत्ता प्राि गने लाभग्राहीहरुको नाम नामेसी सम्बर्न्धि स्थातनर् िहको वेभसार्टमा राख्नपुने व्र्वस्था 
गरेकोमा नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्ले उल्लेर्खि व्र्वस्था पररपालना गरेको पार्एन ।  
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कार्ार्वतधमा उल्लेर्खि व्र्वस्था पररपालन गरी सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रमको पारदर्शािा प्रवर्द्ान 
गनुापदाछ । 

52.6.  सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को दफा १२ मा मतृ्रू् भएमा, बसारँ् सरी 
गएमा, एकल वा र्वद्यवा मर्हलाले र्ववाह गरेमा, बालबातलकाको हकमा पाँच बषा पूरा भएमा, नवीकरर् 
नगरेमा, एक आतथाक बषाको कुन ै पतन र्कस्िा रकम नबझेुमा बा बैंक माफा ि र्विरर् भएकोमा 
लगािार एक बषासम्म खािा तनर्ष्कृर् भएमा वा अर्ोग्र् व्र्र्क्तले भत्ता प्राि गरेको प्रमार्र्ि भएमा 
त्र्स्िा लाभग्राहीको नाम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको मूल अतभलेखबाट कट्टा गनुापने िथा लगि कट्टा 
गररएको व्र्होरा अतभलेखमा स्पष्ट जनाई सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको वडाका सर्चब वा तनजले िोकेको 
र्जम्मेवार पदातधकारीले प्रमार्ीि गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपालीकाले आतथाक वषा 2076-077 
मा लगि कट्टा गरेको र्ववरर् अद्यावतधक गरेको छैन ।  

52.7.  सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध २०७५ को दफा २८ अनसुार प्रत्र्क कार्ाालर्ले 
सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् कार्ाक्रमको तनर्तमि अनगुमन, मलु्र्ाङकन िथा सपुररवेक्षर् गना एक 
स्थातनर् स्िरको अनगुमन िथा सपुरीवेक्षर् सतमति गठन गरर तनदेर्शका बमोर्जम अनगुमन मलु्र्ाङन 
गरर भत्ता र्विरर्लाई व्र्वर्स्थि गनुापनेमा सतमतिनै गठन नगरेकोले तनदेर्शाका अनसुारको सतमति 
गठन गरर र्क्रर्ातसल हनुपुने देर्खन्छ ।  

 धरौटी िफा :  

53.  धरौटी आम्दानी:- कार्ाालर्वाट प्राि र्ववरर् अनसुार गि र्वगिको अ.ल्र्ा रु.7595735.00 र 
चाल ु आतथाक वषाको आम्दानी रु.5195200.00 गरी जम्मा रु.12790935.00 धरौटी 
आम्दानी जनाएको छ । सो सम्वन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुा छन:्  

53.1.  पातलकाले पेश गरेको धरौर्टको आतथाक र्ववरर् अनसुार र्स आतथाक वषामा रु.3626114.00 
धरौटी र्फिाा गरी शे्रस्िा अनसुार रु.10053435.00 धरौटी बाँकी र वैंङ्क अनसुार 
रु.11052080.00 धरोर्ट वाँकी देर्खन्छ । वैंक र शे्रस्िा अनसुार फरक देर्खएको सम्वन्धमा 
एर्कन गनुापने रु............. 998645.00 

53.2.  कार्ाालर्ले प्राि धरौटीको गोश्वारा भौचर उठाई धरौटी खािा िर्ार गरेको छैन । जसवाट प्राि 
धरौटी कस्को हो एर्कन हनु सक्ने अवस्था छैन । धरौटीको व्र्र्क्तगि र्ववरर् िर्ार गरी 
सार्वकको धरौटी र र्स वषाको धरौटी रु.11052080.00 को अतभलेख अद्यावतधक गनुा पदाछ ।  

53.3.  गि र्वगि देर्खनै धरौटीको व्र्र्क्तगि र्ववरर् राख्न े गरेको छैन । र्स वषा र्फिाा गरेको जम्मा 
रु.3626114.00 सम्वर्न्धि व्र्र्क्तको धरौटी हो भतन सतुनर्श्चि हनुे आधार भएन । व्र्र्क्तगि 
र्ववरर् नरार्ख धरौटी र्फिाा गदाा र्फिाा रकम दोहोरो पना जानसक्ने हदुा व्र्र्क्तगि धरौटी खािा 
िर्ार गरेर मार धरौर्ट र्फिाा ददनपुदाछ ।  

 ब.उ.र्श.नं. 365001063 – बहकु्षरेीर् पोषर् कार्ाक्रम   

54.  महंगी भत्ता – संर्घर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्को 2074/1/25 को च.नं 217 
को पररपर अनसुार करारको कमाचारीहरुलाई एक मर्हनाको पाररश्रतमक वरावरको रकम चाडपवा 
खचा वापि र सालवसाली रुपमा चैर मर्हनामा तनजामति कमाचारी सरह पोसाक भत्ता बाहेक अन्र् 
भत्ता भकु्तानी  ददन नतमल्ने उल्लेख छ ।अस्थार्ी कमाचारीले मंहगी भत्ता नपाउन ेव्र्वस्था भएपतन 
पातलकाले पोषर् स्वर्म सेवक श्री मो. तसराजलु आलम लाई मातसक रु. २०००.00 का दरले 
१२ तमहनाको रु. 24000.00 भकु्तानी गरेको छ । सो रकम सम्बर्न्धिबाट असलु गनेपने रु. 24000.00 

55.  बर्ढ भकु्तानी - बहकु्षेतरर् पोषर् कार्ाक्रमको वार्षाक कार्ाक्रम िजुामा सम्बन्धी बजेट र मागादशानमा 
मा पोषर् स्वर्म सेवकलाई मातसक पारीश्रतमक रु. 15000.00, चाडपवा खचा, मातसक र्ािार्ाि 
रु. 1000.00, सञ्चारमा मातसक रु. 500.00 र पोषाक भत्ता रु 5000.00 िोकेकोमा 
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पातलकाले उक्त पाररश्रतमक िोकेको भन्दा बढी मातसक िलब 20500.00 का दरले खचा लेखी 
प्रति मर्हना बढी रु 5500.00 ले १२ तमहनाको रु. 66000.00 र पोषाक भत्ता मा 
रु.10000.00 खचा लेखी बढी रु. 5000.00 गरी जम्मा रु 71000.00 बढी ददन तमल्न े 
आधार पेश नभएकोले असलु गनुा पने रु ....... 

 
 
 
 

71000.00 
56.  तबजक नं., तमति र परीमार् नतमलेको - पातलकाले बहकु्षेरीर् पोषर् कार्ाक्रम अन्िगाि सनुौलो 

१००० ददनका मर्हला िथा बालबातलकाका लातग पोषर् सामाग्रीहरु राजेश र्कराना पसल बाट 
तनम्न तमतिमा चना, साबनु, आर्ोददन र शरु्द् िोररको िेल गो.भौ.नं. 2 तमति 2077/2/29 बाट 
रु. 353165.00 को खररद गरेको पार्र्ो उक्त भौचर साथ संलग्न तबल पेश गदाा तबजक नं. र 
तमति तमलेको पर्एन । तबजक नं. 150 को तबल तमति 2077/2/13 गिे लेखेको छ र तबजक 
नं. 153 र 154 तमति 2077/2/12 गिेको लेखेको पार्र्ो साथै उक्त पेश गरेको तबल 
अनसुार जम्मा रु. 502835.00 हनु ुपनेमा रु. 353165 मार लेखेको छ । जसले गदाा सो 
सामाग्री बास्िर्वक रुपमा र्कनेको हो र्ा तबल मार राखेको हो र्र्कन गना सर्कएन । कार्ाालर्ले 
एर्कन गरी त्र्तिनै सामान प्राि भएको हो भन्ने सतुनर्श्चि हनुे आधार प्रमार् पेश गनुा पने रु. 

तब.नं. र तमति 
खाने िेल 

रु.225 का 
दरले (तलटर मा) 

आर्ोददन 
रु.25 का दरले 
(के.जी मा) 

चना बदाम 
रु.115 का 

दरले (के.जी मा) 

साबनु 
रु.25 का 
दरले (वटा) 

तबल रकम 

150-077/2/13 54 52 50   19200 
153-077/2/12 53 53 52   19230 
154-077/2/12 54 55 53   19620 
156-077/2/21 52 54 59   19835 
158-077/2/21 53 53 55   19575 
160-077/2/21 56 29 58   19995 
162-077/2/30 57 52 51   19990 
163-077/2/30 760 7 6   19865 
164-077/2/31 49 65 61   19665 
165-077/3/1 53 63 53   19595 
166-077/3/2 50 61 51   18640 
167-077/3/8 57 14 59   19960 
169-077/3/12 52 45 49   18450 
171-077/3/15 63 46 20   19965 
172-077/3/15 43 84 49 100 19910 
173-077/3/24 51 81 56   19940 
175-077/3/24 62 34 45   19975 
177-077/3/24 41 85 47 120 19755 
जम्मा  1660 933 874 220 353165 

उक्त तबल अनसुार हनु ुपने रकम र्ववरर्  

सामान  खररद परीमार्  दर  रकम 
खाने िेल  1660 225 373500 
आर्ोददन ननु 933 25 23325 
चना बदाम 874 115 100510 
साबनु (तबल अनसुार जम्मा 220 वटा खररद ) 220 25 5500 

जम्मा   502835  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

353165.00 

56.1.  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म 36(3) मा खचाको तबल भरपाई पेश गनुापने 
व्र्वस्था छ । पातलकाले बहकु्षेरीर् पोषर् कार्ाक्रम अन्िगाि सनुौलो १००० ददनका मर्हला िथा 
बालबातलकाका लातग पोषर् सामाग्रीहरु राजेश र्कराना पसल (प्रो. राजेश कुमार महिो) बाट चना 
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८७४ के.जी, साबनु 220 वटा, आर्ोददन 933 के.जी र शरु्द् खाने िेल 1660 केजी गो.भौ.नं. 
2 र तमति 2077/2/29 बाट रु. 353165.00 को खररद गरेको पार्र्ो िर पातलकाले सो 
समाग्री हरु र्विरर् गदाा प्रत्रे्क व्र्त्तीलाई माथी उल्लेर्खि सामाग्री चना बदाम र ननु 1/1 केजी, 
िेल 1/1 तलटर र साबनु १/१ वटा गरी तनम्न वडामा जम्मा 506 जनालाई रु. 174320.00 
को सामान र्विरर् गरेको भरपापई पेश भएकोले बाँकी रु. 178845.00 को सामान मौज्दाि 
रहेको प्रमार् पेश गने अन्र्था असलु गनुापने रु. 
वडा नं.  संख्र्ा (जना) तमति 

8 61 2077/3/31 

9 108 2077/4/2 

10 128 2077/4/29 

12, 13 159 2077/4/5 

11 50 2077/5/7 

जम्मा  506 
 

खररद साग्रीहरुको पेश भएको तबलको दर अनसुार र्विरर् गरेको  तबवरर् 

सामान  र्विरर् परीमार्  दर  रकम 
खाने िेल  506 225 113850 
आर्ोददन ननु 506 25 12650 
चना बदाम 506 115 42320 
साबनु (तबल अनसुार जम्मा 220 वटा खररद ) 506 25 5500 

जम्मा   174320  

 
 
 
 
 
 
 

178845.00 

 
 
 
 

 

 ब.उ.र्श.नं. 314010114 – रार्ष्ट्रर् पररचर्पर िथा पर्ञ्जकरर् र्वभाग   

57.  तबल भरपाई – आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म 36(3) मा खचाको तबल भरपाई 
पेश गनुापने व्र्वस्था छ । गो.भौ.नं. 9 तमति 2077/03/30 बाट कम्रू्टसा ममाि र कार्ाक्रम 
खचा बापि र्वन्िोन कम्प्रू्टर एण्ड र्लेक्िोतनक्स लाई 78607.00, संजर् साह रौतनर्ार लाई रु. 
41820.00 र आई लार्फ कम्प्रू्टर सतभास एण्ड ट्कक्नोलोजी लाई रु. 29550.00 गरी जम्मा 
रु. 151485.00 खचा लेखेकोमा रु. 71,370.00 मार तबल भरपाई रहेकोले तबल भरपार् 
नरहेको रु. 88,157.00 असूल गनुापने रु.  88157.00 

 प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम िफा    
58.  केरमेट - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(८) मा र्थेष्ट प्रमार् िथा ररि परुf 

भएपतछ मार भकु्तानी ददनपुदाछ भन्न ेउल्लेख छ । पातलकाले प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम अन्िगाि 
सबैला नगरपातलका वडा नं. ११ मा ठाहार देर्ख प्रधान खेि हदैु घडारी गाछी सम्म र  पैनी खेि 
हुँदै घडारी गाछी सम्म पैनी तनमाार् िथा ममाि सम्भारको लातग रु. 494999.85 को लागि 
अनमुान बनाई तमति 2077/3/9 मा उपभोक्ता सतमति सँग सम्झौिा गरेको छ । सो सम्झौिा 
अनसुार रु. 49474757.72 को कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन बनाई 86 जना श्रतमकलाई दैतनक रु. 
715.00 का दरले गो.भौ.नं. 90 तमति 2077/3/24 बाट रु. 330155.00 र्विरर् गरेको 
छ । उक्त रकम र्विरर् गदाा तनम्न श्रतमकको डोर हाजीरी केरमेट गरी सच्र्ाएको पार्र्ो उक्त 
हाजीरी सच्र्ार् बढी खचा लेखेको रु 16445.00 असूल गनुापने रु. 
तस.नं. नाम भएको संच्र्ाएको बढी ददन  दर  रकम 
1 नन्द र्कशोर र्ादव  5 6 1 715 715 
2 अतनिा कुमारी  5 7 2 715 1430 
3 सोर्वि कुमारी देवी 5 7 2 715 1430 

 

 

 

 

 

 

 

 

16445.00 
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4 बलुानी र्ादव  5 7 2 715 1430 
5 रर्वन र्ादव 6 7 1 715 715 
6 सरोज कुमार मंडल 6 7 1 715 715 
7 परुर् कुमार मंडल 6 7 1 715 715 
8 राम स्वाथा र्ादव 4 7 3 715 2145 
9 संिोष कुमारी र्ादव 4 6 2 715 1430 
10 संतगि महरा 5 6 1 715 715 
11 रोशन कुमार र्ादव  3 4 1 715 715 
12 घनश्र्ाम ठाकुर (हजार्) 5 7 2 715 1430 
13 उमेश कुमार र्ादव 4 6 2 715 1430 
14 राम उदर् र्ादव 4 5 1 715 715 
15 संिोषा रार् 5 6 1 715 715 

जम्मा 16445  
 आन्िररक आम्दानी िफा :-  

59.  रतसद तनर्न्रर् खािा:- आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन 2076 को दफा 51 मा 
ऐन वमोर्जम प्रत्र्क कारोवारको लेखा राख्नपुने र आतथाक कार्ार्वतध  तनर्मावली 2064 को तनर्म 
95 मा कार्ाालर्को कामलाई व्र्वर्स्थि एवं तमिव्र्र्ी गना आन्िररक तनर्न्रर् व्र्वस्था 
तमलाउनपुने उल्लेख छ । सो अनसुार नगद आम्दानी गने कार्ाालर्ले राजश्व असलु गना प्रर्ोग हनुे 
मालपोि रतसद एवं नगदी रतसदको छपाई गरी रतसद तनर्न्रर् खािा प्रर्वर्ष्ट गरी सो बाट वझेुर 
लगेको अतभलेख रार्ख रतसद तनर्न्रर्लाई व्र्वर्स्थि गनुा पदाछ । नगरपातलकाले सो अनसुार रतसद 
तनर्न्रर् खािा राखेको पार्एन ।जसवाट २०७६ आषाढमा कति रतसद वाँकी तथए 2076।77 
मा कति छपाई गररर्ो र सो अनसुार जम्मा रतसद ठेतलमा कुन कुन वडामा कति रतसद उपलव्ध 
गराईर्ो र र्जर्न्समा कति ठेली बाँकी छन सो एर्कन गना सक्ने आधार भएन र पातलकाले काटेको 
रतसदको रकम दैतनकी रुपमा चढाउने खािा िर्ार भएको छैन। नगदी रतसद खािा प्रमार्र्ि गरी 
नराखेको र सामान्र् र्टपोटबाट र्ो वषा र्वतभन्न वडालाई रतसद वझुाएको उल्लेख गरेकोमा वडाले र्ो 
वषा वझेुको भन्दा फरक नम्वरका रतसद समेि बाट राजश्व असलु गरेको पार्र्ो जस्िै रतसद 
तनर्न्रर् खािामा नचढाई वडा नं. ६ लाई रतसद नं. 851-900 रतसदबाट राजस्व उठेको पार्र्ो 
र र्ो वषा लगेको मध्रे् प्रर्ोग नभएको रतसद 2077 आषाढ मसान्िमा अल्र्ा सारी वा र्फिाा 
गनुापनेमा नगरी प्रर्ोग गने गरेवाट नगदी रतसदको प्रर्ोगमा तनर्न्रर् देर्खदैन । र्सले गदाा कति 
रतसद कुन वडालाई ददर्एको छ र सो बाट कति आम्दानी उठेको छ भनेर एर्कन गना सर्कएन । 
र्समा गाँउपातलकाले वझेुको र प्रर्ोग गरेको रतसद एर्कन गरी असलु राजश्व सवै दार्खला गरे 
नगरेको सतुनर्श्चि गनुा पदाछ ।  

 

60.  रतसदको प्रर्ोग – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार स्थानीर् िहले आन्िररक आम्दानी 
हनुे रकमहरूको नगदी रतसद कट्टी गरी त्र्सलाई दैतनक आम्दानी र्किाबमा प्रर्वष्टगरी िोर्कएको 
समर्मा बैङ्क दार्खला गनुापदाछ । पातलकाले र्स वषा र्वतभन्न र्शषाक तसफारीस, टेन्डर, घर नक्सा, 
परीक्षा दस्िरु, मालपोि, व्र्क्तीगि, नगदी, बजार ठेक्का, घर बहाल कर र अन्र् तसफारीस बाट प्राि 
र्ववरर् र बैंक दार्खला भौचर अनसुार रु. 3183120.11  राजस्व स्थानीर् संर्चि कोषमा 
दार्खला गरेको छ । सो दार्खला गरेको रकम उठेको शे्रस्िा रतसद ठेली र सफ्टरवेर्रबाट 
उठेकोमा बार्षाक व्र्र्क्तगि प्रतिवेदन लेखापरीक्षर्को समर्मा माग गदाा पेश नभएको हनुाले के कति 
रतसद प्रर्ोग गरी उक्त रकम उठेको हो एर्कन गना नसर्कएको हदुा कार्ाालर्ले प्रर्ोग भएको ररसद, 
राजश्व असूली खािा सर्हि एकीन गरी पेश गनुा पने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3183120.11 
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वडा नं. नगदी मालपोि जम्मा 
1, २ र ३ 35200.00 - 35200.00 

4 44600.00 22954.00 67554.00 
5 16010.00 4196.00 20206.00 
6 16300.00 - 16300.00 
7 20600.00 900.00 21500.00 
8 17400.00 13163.00 30563.00 
9 30900.00 16986.00 47886.00 
10 27100.00 21569.00 48669.00 
11 20750.00 6550.00 27300.00 
12 46300.00 13184.00 69484.00 
13 53250.00 52902.00 106152.00 

नगरपातलका - - 2692306.11 
जम्मा   3183120.11  

 

61.  खािाको प्रर्ोग- राजश्व असलु गदाा रतसद अनसुार असतुल देर्खने सार्वक म.ले.प.फा.न 108, 23 
जस्िा खािा रार्ख वैंक दार्खला पश्चाि गोश्वारा भौचर उठाई राजश्व असलुी खािा राख्नपुनेमा रतसद 
वाट तसधै वैङ्क दार्खला गरी वैंक स्टेटमेन्ट अनसुार आम्दानी जनाउने गरेको छ । जसवाट दार्खला 
राजश्व र खािा तभडान गना सर्कएन । खािा र राजश्व असलुी रकम तभडान हनुे गरी खािा राख्न ु
पदाछ ।  

 

62.  ठेक्का रकम दार्खला – आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली 2064 को तनर्म 10 मा लगति राजश्वको 
लेखा अद्यावतधक गरी असलु एवं दार्खला गनुापने व्र्वस्था छ । त्र्सै गरी तनर्म 13 मा आतथाक 
वषा समाि भएको 35 ददन तभर असलु गना बाँकी राजश्वको कच्चावारी िर्ार एवं तभडान गरी 
राजश्वको आतथाक र्ववरर् िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ ।कार्ाालर्बाट प्राि र्ववरर् अनसुार तनम्न आर् 
ठेक्काको 2076/77 को ठेक्का रकम रु. 3483784.00 मध्रे् रु. 1238960.00 असलु भई 
दार्खला गना बाँकी देर्खएको तनम्नानसुारको रकम असलु गनुा पने रु. 

तसनं र्ववरर् ठेकेदार अवतध 

2076/77 
को ठेक्का 
रकम 

दार्खला बाकँी 

1.  पोखरी नं. 1 प्र्ारे 
साह वाला  

ठक्कु सहनी  ३ वषे 126500 0 126500 

2.  पोखरी नं. २ दर्ोध 
पोखरी 

ठक्कु सहनी ३ वषे 91000 0 91000 

3.  पोखरी नं. ३ वल्टीर्ा 
पोखरी 

र्न्र देवी गिुा ३ वषे 107000 0 107000 

4.  पोखरी नं. ५ कोठीर्ा 
सडक पोखरी  

राम कुमारी 
धामी 

३ वषे 51000 0 51000 

5.  दह पोखरी – 1  र्कसोरी सहनी ३ वषे 75200 72010 3190 

6.  दह पोखरी – 2 र्कसोरी सहनी  ३ वषे 71575 7200 64375 

7.  दह पोखरी – 3 सहेन्द्र र्वजारी ३ वषे 66275 6520 59755 

8.  दह पोखरी – 4 सहेन्द्र र्वजारी ३ वषे 38934 6530 32403 

9.  दह पोखरी – 5 सहेन्द्र र्वजारी ३ वषे 51300 5200 46100 

10.  सवैला गदुरी बजार  िपसी र्ादव 2076/9/27-
2077/9/27 

1700000 690000 1010000 

11.  सबैला बाख्रा बजार  करर् र्ादव  2076/9/27- 
2077/9/27 

1105000 451500 653500 

 

 

 

 

 

 

2244823.00 



ब.उ.शि.नं. - शिशिन्न कार्ाालर्को नाम – सबैला नगरपाशलका, धनुषा आशथाक िषा – २०७६।७७ 

27 

 

दफा  
नं. लेखापरीक्षणबाट देखखएका व्यहोरा बेरुजू रकम 

जम्मा 3483784 1238960 2244823  
62.1.  नगरपातलकाको क्षेर भीर रहेका घर, सटर, बजार, पोखरीको ठेक्का नगरपातलकाले लगाई राजश्व 

असूल गनुा पदाछ । नगरपातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर् अनसुार तनम्नानसुारको ठेक्का वडाले 
तसधै लगाएको र ठेक्काको फार्ल समेि नगरपातलकामा पेश नगरेको कारर् ठेक्का रकम कसले 
तलएको हो भन्न समेि खलु्न नआएको भनी र्ववरर् पेश गरेको छ । वडाबाट ठेक्का लगाउन तमल्न े
आधार पेश पेश नभएकोले र्सरी ठेक्का लगाउने काम तनर्न्रर् गरी उक्त ठेक्का कसले तलएको हो 
ठेक्का फार्ल सर्हि असूली नदेर्खएको उक्त ठेक्का रकम असूल एवं दार्खला भएको प्रमार् पेश गनुापने 
रु.  

तसनं र्ववरर् ठेकेदार अवतध 

2076/77 
को ठेक्का 
रकम 

दार्खला बाकँी 

12.  सबैला गदरी बजार  ठेक्का फार्ल पेश 
नभएको  

2075/8/18-
2076/8/15 

1191000 0 1191000 

13.  सबैला बाख्रा बजार  ठेक्का फार्ल पेश 
नभएको  

2075/8/18-
2076/80/15 

720500 0 720500 

14.  मटही वेविीर्ा पोखरी ठेक्का फार्ल पेश 
नभएको 

2075/1/6- 
2078/1/6 

311111 0 311111 

15.  नवटोली पोखरी ठेक्का फार्ल पेश 
नभएको 

2075/1/6-
2078/1/6 

411111 0 411111 

जम्मा 2633722 0 2633722  

 

 

 

 

 

 

 

2633722.00 

62.2.  मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली 2053 मा मलु्र् अतभवृर्र्द् कर लाग्ने वस्ि ुठेक्का माफा ि र्वर्क्र गदाा 
वा सेवा शलु्क संकलन गदाा ठेक्का रकममा  सोमा समेि लाग्ने मलु्र् अतभवृर्र्द् कर समेि दार्खला 
गनुापने उल्लेख छ । नगरपातलकाले र्ो वषा तनम्न बजार ठेक्का लगाएकोमा र्स्वकृि ठेक्का रकममा 
13 प्रतिशि म.ुअ.कर दार्खला गनुापनेमा सो गरेको देर्खएन । ठेक्का फार्ल पेश नभएका ठेक्काको 
समेि बोलपर दािा पर्हचान गरी तनर्मानसुार लाग्ने म.ुअ.कर असूल गरी दार्खला गनुापने रु 

र्ववरर् ठेक्का तमि ठेक्का रकम बाकँी म.ुअ.कर ठेकेदार 
सबैला गदरी बजार  2075/8/15-

2076/8/15 

1191000.00 157830.00 ठेक्का फर्ल पेश 
नभएको  

सबैला बाख्र बजार  2075/8/15-
2076/8/15 

720500.00 93665.00 ठेक्का फर्ल पेश 
नभएको  

सबैला गदुरी बजार  2076/9/27-
2077/9/27 

1700000.00 321000.00 िपसी र्ादव  

सबैला बाख्रा बजार 2076/9/27-
2077/9/27 

1105000.00 143650.00 करर् र्ादव 

सिोषर गदुरी बजार  2076/1/1-
2077/1/1 

759000.00 98670.00 र्वरेन्द्र कुमार र्ादव  

जम्मा 5475500.00 814815.00   

 

 

 

 

 

814815.00 

63.  पेश्की बाकँी:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४(३) मा पेश्की ददईएको रकम 
िोर्कएको म्र्ाद तभर फछर्ौट गनुा गराउन ुपेश्की तलने ददने दवैु थररको किाव्र् हनु ेउल्लेख छ । 
कार्ाालर्ले र्वतभन्न तनमाार् व्र्वसार्ी, पदातधकारी र कमाचारीलाई ददएको पेश्की आतथाक वषाको 
अन्त्र् सम्म फछर्ौट नभई वाँकी रहेको देर्खर्ो । फछर्ौट गना वाँकी रहेको पेश्की तनर्मावलीको 
व्र्वस्था अनसुार  फछर्ौट गनुापने देर्खएको रु................ 
भौ.नं. र तमति नाम र्ववरर् रकम 

6-076/8/29 रंर्जि कुमार र्ादव र्ववध कार्ाक्रम खचा  300000.00 

57-076/11/19 सिोसर सेवा सतमति जारा पवा खचा 200000.00 

2-076/12/11 राम दलुार र्ादव अन्र् मेर्चंग कोष 300000.00 

 

 

 

 

860000.00 
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दफा  
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346-077/3/28 रंर्जि कुमार र्ादव सवारी साधन ममाि 60000.00 

जम्मा 860000.00 
 

64.  तमति 2078/4/7 मा पठाएको थप वेरुज ुदफा १ : उद्योग मन्रालर्को केर्न्द्रर् तनकासा र्ववरर् 
अनसुार औद्योतगक ग्राम तनमाार्को लातग तमति २०७६।९।२८ मा नगरपातलका लाई 
रु.९२०००००.०० तनकासा ददएको देर्खर्ो । नगरपातलकाले पेश गरेको र्वर्त्तर् र्ववरर्मा सो 
रकम समावेस भएको देर्खएन ।उक्त तनकासा रकम सम्वर्न्धि काममा खचा भएको भए सो को 
शे्रस्िा र खचा नभई र्फिाा भएको भए सो को पेश गनुापने देर्खएको रु..... ९२०००००.०० 

65.  कोतभड-19 (प्रकोप व्र्वस्थापन कोष) िफा  
नगरपातलकाले कोतभड १९ तनर्न्रर् िफा  2076/76 मा तनम्नानसुार रकम व्र्वस्था गरी खचा 
गरेको छ ।  

तस.नं. 
आम्दानी 

तस.नं. 
खचा 

र्ववरर् रकम र्ववरर् रकम 

1.  गिको र्जम्मेवारी 150000.00 1.  औषाधी, उपकरर्, 
PPE सेट आदी  

768927.00 

2.  सामार्जक र्वकास मन्रालर् 1500000.00 2.  खाद्यान्न चामल िेल, 
ननु, आदी 

2479100.00 

3.  नगरपातलकाले तनर्ार् गरी 
र्वत्तीर् सामातनकरर् रकम 
बाट 

14100000.00 3.  क्वारेन्टार्न संचालन 
खचा 

6370499.00 

  15750000 4.  कोतभड भत्ता खचा 3254081.00 

   5.  अन्र् र्ववध खचा 750366.00 

   6.  पेश्की पछर्ौट बाँकी 1601000.00 

   7.  बैंक बाकँी  491027.00 

 जम्मा 15750000.00 
 जम्मा 15715000.00 

उपरोक्त कारोबारको लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका प्रमार् व्र्होराहरु र्स प्रकार छन ्
 

65.1.  तबल भरपाई तबना पेश्की फछर्ौट– आतथाक कार्ार्वतध तनर्ावली 2064 को तनर्म 36 (3) मा 
भकु्तानी ददन पूवा तबल भरपाई पेश गनुापने र 36(८) मा भकु्तानी दन ु पूवा रीि पगेु नपगेुको चेक 
जाँच गनुापने व्र्वस्था छ । तनम्न भौ.नं. िथा तमतिबाट तनम्न कमाचारीको पेश्की फछर्ौट गरेकोमा 
भौचर साथ खचाको तबल भरपाई संलग्न रहेको देर्खएन । खचाको तबल भरपार् पेश गनुापने रु.  
तस.नं. पेश्की फछर्ौट पे.फ. भौ.नं. र तमति रकम कैर्फर्ट 

1.  र्वरेन्द्र लाल कर्ा 72-077/3/25 82000.00 कुनै पतन तबल भरपाई नभएको  
2.  भरि र्ादव 17-077/2/7 99489.00 पे.फ. 78000.00 समेि तबल भरपाई 

नभएको । 

3.  नथनुी ठाकुर  89-077/3/36 283775.00 पे.फ. 232000.00 समेि तबल भरपाई 
नभएको । 

4.  र्वरेन्द्र लाल कर्ा 9-077/3/25 230000.00 सामान खररदको तबल नभएको । 

जम्मा 695264.00 
  

 

 

 

 

 

695264.00 

65.2.  तबल भरपाई – आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म 36(3) मा खचाको तबल भरपाई 
पेश गनुापने व्र्वस्था छ । तनम्न गो.भौ.नं. र तमतिबाट तनम्नानसुार रु. 425288.00 खचा 
लेखेकोमा भौचर साथ खचाको कुनै पतन तबल भरपाई संलग्न रहेको देर्खएन । खचा भएको तबल 
भरपाई पेश नहनुकुो कारर् सर्हि अवश्र्क प्रमार् पेश गने अन्र्था रकम दार्खला गनुापने रु.  
भौ.नं. र तमति र्ववरर् रकम 

23-077/2/21  खाद्यान्न खचा 171361.00 

25-077/2/21 क्वारेन्टार्नमा खचा 32750.00 

56-077/3/23 सन्िोष चौधरी लाई भकु्तानी  31500.00 

 

 

 

 

 

 

425288.00 
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71-077/3/25 भरि र्ादव वडा नं. 10 राहि र्विरर् 120741.00 

79-077/3/26 तधरेन्द्र कुमार र्ादवलाई क्वारेन्टार्न खचा 68936.00 

जम्मा 425288.00  
65.3.  तसधै खररद – सावाजतनक खरीद तनर्मावली 2064 को तनर्म 84 अनसुार ५ लाख भन्दा बढीको 

सामान र्शलबन्दी दर भाउपरबाट खरीद गनुापने व्र्वस्था छ । तनर्म 145 अनसुार र्वशेष 
परीर्स्थतिमा खररद गदाा र्था सम्भव प्रतिस्पधाा खराई खररद गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले 
प्रतिस्पधाा र्वना तसधै र्प.र्प.ई. सेट सेट ग्लोभ, र्न्फेक्सन सोलसुन आदी औषधी उपकरर् खररद 
गरेको तनर्तमि नदेर्खएको रु.  

 

 

 

 

 

554434.00 

65.4.  मलु्र् अतभवरृ्र्द् करमा दिाा नभएको सँग कारोबार – सावाजतनक खरीद तनर्मावली 2064 को 
तनर्म 19 मा सावाजतनक तनकार्ले कुन ैपतन सामान खररद गनुा पदाा म.ुअ.कर मा दिाा भएको सँग 
मार खररद गनुा पने व्र्वस्था छ । पातलकाले क्वारेन्टार्नमा बस्ने डाक्टर, सरुक्षा कमी िथा 
र्वरामीलाई दैं तनक खाना, खाजा र पानी उपलब्ध गराउन 250.00 लागि कार्म गरी दर माग 
गरेकोमा पर्हलो पटक रु. 210.00 दर पेश गनेले सामान उपलब्ध गराउन नसर्कने तनवेदन 
ददएको भनी पनुाः 3 फमाबाट दर माग गरी रघनुाथ र्स्वट कनानले उपलब्ध गराउने दर रु. 
249.00 घटी भनी र्स्वकृि गरी कारोबार गरेको छ । सावाजतनक तनकार्ले रु. 20000.00 
भन्दा बढीको कारोबार गदाा म.ुअ.करमा दिाा भएको सँगै मार गनुापनेमा सो नगरेको देर्खदा खरीद 
कार्ा तनर्मीि नदेर्खएको रु.  
भौ.नं. र तमति र्ववरर् रकम 

38-077/3/14 खाजा, खाना र पानी  504363.00 

49-077/3/22 खाजा, खाना र पानी  257124.00 

53-077/3/22 खाजा, खाना र पानी  485763.00 

80-077/3/26 खाजा, खाना र पानी  485515.00 

जम्मा 1732765.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1732765.00 

65.5.  सोझै खररद एवं सामानको उपर्ोग – सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 19 मा 
म.ुअ.करमा ददाा भएको सँग मार खरीद गनुापने, तनर्म 145 अनसुार र्वशेष परीर्स्थतिमा सामान 
खरीवदगदाा र्था सम्भव प्रतिस्पधाा गराई खररद गनुापने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै गरी जनु प्रर्ोजनको 
लातग सामान खररद गरेको हो सो सामान सम्बर्न्धि स्थानमा प्रर्ोग भएको आतथाक कार्ार्वतध 
तनर्मावलीको तनर्म 36(3) अनसुार तबल भरपार् पेश गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले नम्नानसुार 
सामान म.ुअ.कर मा दिाा नभएको सँग र्वना प्रतिस्पधाा रु. 557115.00 मा खररद गरी 15 
प्रतिशि कर कट्टा गरी भकु्तानी गरेको र उक्त सामान कुन कुन क्वारेन्टार्नमा खचा भएको हो 
सामान बझुाएको प्रमार् समेि नराखी खचा लेखेको रकम अतनर्तमि देर्खएको रु. 
भौ.नं. र तमति पार्टा सामान थान रकम 

59-077/3/24 सरुज वस्त्रालर् झलु र जाजीम (डस्ना) 632 474000.00 

84-077/3/29 सरुज वस्त्रालर् झलु र जाजीम (डस्ना) 95 83115.00 

जम्मा   557115.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

557115.00 

65.6.  पेश्की फछर्ौट - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४(३) मा पेश्की ददईएको 
रकम िोर्कएको म्र्ाद तभर फछर्ौट गनुा गराउन ुपेश्की तलन ेददने दवैु थररको किाव्र् हनुे उल्लेख 
छ । पातलकाले कोतभड तनर्न्रर् गना पेश्की ददएकोमा फछर्ौट गरेको नदेर्खदा पेश्की रकम 
सम्बन्धीि काममा खचा भर्ो भनी र्वस्वस्थ सक्न ेआधार भएन तनर्मानसुार पेश्की फछर्ौट गनुापने 
देर्खएको रु. 
भौ.नं. र तमति र्ववरर् रकम 

2-076/12/3 र्जि नारार्र् र्ादव 345000.00 

 

 

 

 

 

1679000.00 
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दफा  
नं. लेखापरीक्षणबाट देखखएका व्यहोरा बेरुजू रकम 

नथुनी र्ादि 115000.00 

िरथ र्ादि 115000.00 

शिषण राउत  115000.00 

श्र्ाम र्ादि 120000.00 

3-076/12/30 शतत नारार्ण दिे 248000.00 

शिषण राउत  21000.00 

श्र्ाम र्ादि 192000.00 

4-076/12/30 शिषण राउत 180000.00 

18-077/2/13 रशित कुमार र्ादि 50000.00 

21-077/02/16 रंशित कुमार र्ादि 100000.00 

70-077/3/25 िडा सशिि 78000.00 
जम्मा 1679000.00  

66.  अनगुमन तनररक्षर्: गि वषाको प्रतिवेदनमा आर्ोजना कार्ाान्वर्न, सोझै खररद, तबल भरपाई, बैङ्क 
समार्ोजन, अतग्रम कर, बढी भकु्तानी, अधरुो तनमाार्, नभएको कामको भकु्तानी, कर वीजक, अनपुाि 
कट्टी र ठेक्का स्वीकृति लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ार्एकोमा र्ो वषा पतन सधुार गरेको पार्एन । बेरुजू 
व्र्होरा पनुरावृर्त्त नहनुे गरी कार्ासम्पादन गनुापने देर्खन्छ। 

 

67.  सम्पररक्षर्: स्थातनर् सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 84 मा वेरुज ुफछार्ौट गने व्र्वस्था 
रहेको छ । सोर्ह ऐनको दफा 84(2)(घ) मा वेरुज ुफर्छ्यौट गने गराउने काम किाव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा पातलकाले  सम्परीक्षर्को लातग 
अनरुोध गरेको छैन । बाँकी वेरुज ुतनर्मानसुार फर्छ्यौट गनुापदाछ  । 

 

68.  संर्चि कोष िथा वेरुजकुो र्स्थति: पातलकाको संर्चि कोषको र्ववरर्, वेरुज ुबतगाकरर् र अद्यावतधक 
वेरुजकुो र्स्थति क्रमश: अनसुचुी -१, अनसुचुी - 2 र अनसुचुी - 3 मा समावेश गररएको छ ।  
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अनसूुची- 1 

स्थानीर् िह संर्चिकोष र्ववरर् 

आतथाक वषा 2076/77 

(रु.हजारमा) 

क्र.स स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षर् 

रकम 
बेरुजू 
रकम 

प्रतिशि 
गिवषाको 
र्जम्मेवारी 

आर् व्र्ार् 
मौज्दाि 
बाँकी संघ िथा प्रदेश 

अनदुान 
राजस्व वाँडफाँट 

रकम 
आन्िररक 
आर् 

अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचा पूंजीगि खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

१ 
सबैला नगरपातलका, 
धनषुा 

1071603 282729 26.38 182672 375282 49375 43035 164065 631757 56532 57397 325917 439846 374582 

अनसूुची- 2 

सबैला नगरपातलका 
बेरुजू वगीकरर् (र्वतनर्ोजन, राजश्व, धरौटी र अन्र् कारोवार) 

आतथाक वषा 2076/77 

(रु.हजारमा) 

अनसूुची- 3 
अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

आतथाक वषा 2076/77 

(रु.हजारमा) 

क्र.स स्थानीर् िह 
गि बषा सम्मको 
वाँकी वेरुज ु

समार्ोजन 
गि वषा सम्मको 
र्थाथा बेरुज ु

सं प को लातग अनरुोध भर् 
आएको रकम 

संपरीक्षर् भएको 
रकम 

संपरीक्षर् गना 
नतमलेको रकम 

कारवाही गना बाँकी 
रकम 

गि वषासम्मको वाँकी 
रकम 

र्ो वषाको थप 
रकम 

५८ औ ँप्रतिवेदन सम्मको 
वाँकी वेरुज ु

५८ औ ँप्रतिवेदन सम्मको वाँकी 
वेरुज ुमध्र्े पेश्की 

1 सबैला नगरपातलका 155085 147140 302225 0 0 0 0 302225 282729 584954 105724 

 

  

क्र.स स्थानीर् िह 

प्रारर्म्भक बेरूज ू प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू बाँकी बेरुजू 
दफा संख्र्ा 

जम्मा 
दफा संख्र्ा 

जम्मा 
दफा संख्र्ा 

जम्मा 
असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 

सैर्द्ार्न्िक लगति सैर्द्ार्न्िक लगति सैर्द्ार्न्िक लगति 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् कागजाि 
पेश नभएको 

राजश्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

१ 
सबैला नगरपातलका, 

धनषुा 
29 53 282729 0 0 0 29 53 282729 4677 32893 180362 0 0 213255 1679 63117 64796 


