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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) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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 र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन ।  

 
श्री अध्र्क्षज्रू्, 
लालझाडी गाउँपातलका, कञ्चनपरु 
        नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको 
छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २० (३) र दफा २२ बमोर्जम कारवाहीको लातग 
अनरुोध छ । 

 
............................... 

                                                                     नारार्र् एम.सी. 
( नार्व महालेखापरीक्षक) 

 
बोधाथाः 
सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,  

तसंहदरवार, काठमाडौँ – प्रतिवदेन संलग्न छ । 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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 गना सक्ने 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 प्राप्ती 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 भएपिाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको 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 ेअपके्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शािा प्रबर्द्ान हनुे र्वश्वास तलइएको छ 
।  

लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षपेर् र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, बजेट 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पिाि 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 पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा 
सतमतिको गठन, कार्ाक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ार्वतध िजुामा हनु बाँकी रहेको 
पाइएको 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 न ै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको 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 परु्रर्ााउन े स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरु र लेखापरीक्षर् िथा 
प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरु सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 
 

                (टंकमर्र् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

लालझाडी गाउँपातलका, कञ्चनपरु 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले लालझाडी  गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को र्वत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससँग सम्बर्न्धि आर् व्र्र् र्ववरर् 
िथा लेखा र्टप्पर्ीहरूको लेखापरीक्षर् गरेका छौँ । 

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

पेश भएको २०७७ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७६।७७ को र्वत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससँग सम्बर्न्धि आर् 
व्र्र् र्ववरर्ले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभूि रुपमा सही िथा र्थाथा अवस्था 
र्चरर् गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१. लेखापरीक्षर्बाट रु.९९ लाख ८९ हजार बेरुज ुदेर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु.७ लाख ७३ हजार, प्रमार् 
कागजाि पेश गनुापने रु.३४ लाख ६३ हजार, तनर्तमि गनुापने रु.५५ लाख ३४ हजार र पेस्की बाँकी रु. २ लाख 
१९ हजार रहेको छ । 

२. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरूका सम्बन्धमा तमति २०७७।१२।२५ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन 
उपर प्रतिर्क्रर्ा पेस हनु नआएकोले उक्त प्रारर्म्भक प्रतिवेदनमा उर्ल्लर्खि बेरुजकुा व्र्होराको अर्न्िम प्रतिवेदन पाना 
२७(सत्ताइस) र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले गाउँपातलकाको पेस्की बाहेक सम्पर्त्त 
िथा दार्र्त्व र्र्कन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् 
र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र छौँ ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचारसंर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका 
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छौँ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त 
छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   

र्वत्तीर्र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि 
कानूनबमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गल्िीका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् 
सारभिू रुपमा गलि आकँडारर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने र्जम्मेवारी 
गाउँपातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   

र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गल्िी समेिका कारर् सारभूि रुपमा गलि आकँडारर्हि रहेको होस भतन 
उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा 
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि 
कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता 
लगाउन सक्ने तनर्िििा भने हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा न ैफरक पाना 
सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा 
मातनएको छ ।  
 

 

 

    नारार्र् एम. सी. 
 ( नार्ब महालेखापरीक्षक) 

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 
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 1 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

लालझाडी गाउँपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

२०७६।७७ 
पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो । 
स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा 
जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्िि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा गाउँपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ 
। र्स गाउँपातलका अन्िगाि ६ वडा,  १५४.६५ वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा २२ हजार ५६९ जनसंख्र्ा रहेको छ ।   

संर्चि कोष : आतथाक वषा २०७६।७७ को समग्र संर्चि कोषको संर्क्षप्त अवस्था तनम्नबमोर्जम रहेको छ।  

 

तस.नं 

आर्िफा  तस.नं व्र्र्िफा  
र्ववरर् रकम रकम 

 र्ववरर् रकम रकम 

१  गि वषाको र्जम्मेवारी 
 

४०१६२३८५ १ चाल ुखचा 
 

११९३२४१२७ 

 
क) नगद 

 
  २ पूजँीगि खचा 

 
१२२५६४३६१ 

 
ख) बैँक  ४०१६२३८५   ३ र्वर्त्तर् व्र्वस्था भकु्तानी 

 
  

२ राजस्व ( आन्िररक आर्) 
 

६१३२२०२३ 
 

क) ऋर् भकु्तानी 
 

  

 
क) आन्िररक राजस्व १०३३५१९५   

 
ख) ब्र्ाज भकु्तानी 

 
  

 
ख) राजस्व बाँडफाडँ ५०९८६८२८   

 
ग) अन्र् भकु्तानी 

 
  

 
ग) अन्र् आर् 

 
  ४ लगानी 

 
  

३ र्वर्त्तर् हस्िान्िरर् संघ 
 

१९०६२२१३० 
 

ऋर् लगानी 
 

  

 

क) र्वर्त्तर् समानीकरर् 
अनदुान ९०६००००० 

  

 
शेर्र लगानी 

 

  

 
ख) सशिा अनदुान ९६५९५५००   

 
अन्र् लगानी 

 
  

 
ग) समपूरक अनदुान ३४२६६३०   ५ अन्िरसरकारी अर्ख्िर्ारी 

 
४१५५२७०९ 

 
घ) र्वशेष अनदुान 

 
  

 
क) सामार्जक सरुक्षा ३२८५४०००   

४ 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
अनदुान 

 

२६६४११९७ 

 

ख) रार्िर् पररचर्पर 
िथा पर्िकरर् १०१९९३२ 

  

 

क) र्वर्त्तर् समानीकरर् 
अनदुान ६८२८००० 

  
 

ग) स्थानीर् पवुााधार 
र्वकास साझेदारी कार्ाक्रम ६२९७४३५ 

  

 
ख) सशिा अनदुान ७०१९००० 

  
 

घ)गररवसँग र्वश्वशे्वर 
कार्ाक्रम ४९३३४२ 

  

 
ग) समपरुक अनदुान ११००००००   

 
सामार्जक सरुक्षा र्फिाा ८८८०००   

 
घ) र्वशेष अनदुान १७९४१९७   ६ अन्र् 

 
५८६०९०८ 

५ अन्िर सरकारी अर्ख्िर्ारी 
 

४१५५२७०९ 

 

क) र्जल्ला समन्वर् 
सतमति पूवााधार र्वकास 
कार्ाक्रम ५२५०००० 

  

 क) सामार्जक सरुक्षा ३३७४२००० 

  
 

ख) एन. एन. एस. डव्ल्र्.ु 
ए. २५०००० 

  

 
ख) रार्िर् पररचर्पर िथा 

पर्िकरर् १०१९९३२ 

  
 ग) PLGSP ३६०९०८ 

  

 
ग) स्थानीर् पवुााधार र्वकास 
साझेदारी कार्ाक्रम ६२९७४३५ 

  
७ 

स्थानीर् प्रकोप 
व्र्वस्थापन कोष 

 

५९१७९०० 

 
घ)गररवसँग र्वश्वशे्वर 
कार्ाक्रम ४९३३४२ 

  
८ धरौटी र्फिाा 

 

३१०८००४ 

६ अन्र् 
 

६०१०९०८ ९ शसिा अनदुान र्फिाा 
 

१९७५०३२६ 

 
क) र्जल्ला समन्वर् सतमति ५२५००००   

 
क) संघीर् सशिा अनदुान १४२८४८२६   
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तस.नं 

आर्िफा  तस.नं व्र्र्िफा  
र्ववरर् रकम रकम 

 र्ववरर् रकम रकम 

पूवााधार र्वकास कार्ाक्रम र्फिाा 

 

ख) एन. एन. एस. डव्ल्र्.ु 
ए. ४००००० 

  

 

ख) प्रदेश सशिा अनदुान 
र्फिाा ५४६५५०० 

  

 
ग) PLGSP ३६०९०८   १० बाकँी मौज्दाि 

 
६३४८७११८ 

७ 

स्थानीर् प्रकोष व्र्वस्थापन 
कोष 

 

७२५१२६७ 

 
क) सर्ञ्चि कोष ५७५४४६७३ 

  

८ कमाचारी कल्र्ार् कोष 
 

३३२००० 
 

ख) धरौटी खािा ४४९३८३०   

९ र्वभाज्र् कोष 
 

  
 

ग) र्वभाज्र् कोष ११५२४८   

१० धरौटी आर् 
 

७६७०८३४ 

 

घ) कमाचारी कल्र्ार् 
कोष 

 

  

११ लगानीको सावँा र्फिाा 
 

  

 

ङ) प्रकोप व्र्वस्थापन 
कोष १३३३३६७ 

  

जम्मा ३८१५६५४५३ जम्मा ३८१५६५४५३ 
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दफा नं. भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

 लेखापरीक्षर्मा पेश भएको शे्रस्िा िथा आतथाक कारोबारहरुको जोर्खम र्वश्लषेर्, लेखापरीक्षर् नीति, 
मापदण्ड, व्र्वस्थापन प्रतितनतधत्व पर, लेखापरीक्षर् मागादशान, व्र्वसार्र्क लेखापरीक्षर्का असल 
अभ्र्ासको आधारमा िर्ार गरीएको स्वीकृि लेखापरीक्षर् र्ोजना, कार्ाक्रम र लेखापरीक्षर्को र्वतध 
अनसुार लेखापरीक्षर् सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी लेखापरीक्षर्को तनष्कषा सर्हि 
प्रतिवेदन जारी गनुा हो भने आतथाक कारोबार र र्वर्त्तर् र्ववरर्को शरु्द्िाको र्जम्मेवारी व्र्वस्थापन 
पक्षको रहेको छ । उक्त आधारमा लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी देर्खएका व्र्होराहरु उपर तमिी 
२०७७।१२।२४ मा व्र्वस्थापनसँग छलफल गरी कार्म भएका व्र्होराहरु तनम्न अनसुार छन ्:  

 

 लेखापरीक्षर्को क्रममा असलुी :२५०००।-  

 र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर्  

1.  र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषाको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई 
आतथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्र्को र्हसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोर्कए 
अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्ालीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । 
स्थानीर् िहले संर्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी र्स वषा प्राप्त रकम र संर्चि कोषवाट भएको खचा 
स्पष्ट देर्खन े गरी खािा राखेको छैन । त्र्सैले िोकेबमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु 
अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िर्वक र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

 

2.  र्जम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी, र्स वषा प्राप्त र खचा 
भएको रकम स्पष्ट देर्खने गरी र्हसाब राख्न े र र्जम्मेवारी एर्कन गनुापदाछ । िर स्थानीर् िहको 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनअनसुार गि वषाको अन्त्र्मा सर्ञ्चि कोषमा रु.४०११६९४५।- मौज्दाि 
कार्म भएकोमा र्ो बषाको शरुुमा रु. ४०१६२३८५।- र्जम्मेवारी सारेको देर्खर्ो । जस अनसुार 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा रु.४५४४०।– बढी र्जम्मेवारी सारेको सम्बन्धमा 
र्र्कन गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

४५४४० 

3.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक 
तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ु गनुापनेमा लाग ु गरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देर्खएका अन्र् 
व्र्होराहरु िपर्शल वमोर्जम रहेका छन ।  

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

• पातलकाले एक आतथाक वषा तभर भएको आतथाक कारोवारको अनसुचुी 14 वमोर्जमको 
ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आतथाक वषामा खचा हनु 
नसकी बाँकी रहेको रकम आतथाक वषाको अन्िमा स्थानीर् िहको संर्चि कोषमा ट्रान्सफर 
गनुापनामा आतथाक वषा समाप्त भए पिाि ् पतन चाल ु खचा खािा र पजुीगि खचा खािामा   
मौज्दाि राखेको पाईर्ो । 

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

• कार्ाालर्को शे्रष्िा र वैक र्वचको र्हसाव फरक परे वा नपरेको सम्वन्धमा वैक र्हसाव 
तमलान र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् र्हसाव तमलान भए नभएको सम्वन्धमा र्र्कन गना 
सर्कएन । 

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

• र्वषर्गि क्षेरमा संचालन हनु ेकार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफा  बढी 
केन्द्रीि भई र्विरर्मरु्ख रहेको पाईर्ो।   

• पातलकाले र्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरर् िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी 
वडा कार्ाालर् िथा र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको पाईर्ो  

• वडा कार्ाालर्मा रहेका र्जन्सी समान अतभलेख पातलकाको मूल र्जन्सी खािामा अध्र्ावतधक 
गरेको पाईएन । 

• र्जन्सी तनररक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममाि िथा तललाम गनुा 
पनेमा गरेको पाईएन ।  

• मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क अनसुार ठेक्का सम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानाकारी सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको 
अन्िमा मार ददइएको िथा इ टीतडएस नगरेको । 

• कार्ाालर्ले उद्देश्र् प्रातप्तमा आइपने सम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरर तनराकरर्को प्रर्ास 
गरेको अतभलेख नराखेको । 

• कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गरी रतसद र्वल भपााइहरुमा 
तसलतसलेवार नम्वर रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने 
छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गनुापनेमा से अनसुार गरेको पाईएन । 

• सावाजतनक खररद तनर्मावतल 2064 को तनर्म 7 र 8 खररद अनसुार गरुुर्ोजना र 
वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

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

• ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खने गरर ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन। 

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

• सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न भएका 
आर्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 
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• संस्था दिाा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार पातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना 
तनमाार् गना गठन गरेका उपभोक्ता सतमति उक्त ऐनको व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनुे 
गरी दिाा गरेको पाइएन ।  

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै 
उपभोक्ताको र्ोगदान र कार्ासम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको 
सावाजतनक सनुवुाई र सावाजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ा गनुा गराउन ु पनेमा अतधकांशिः 
पालना भएको पाईएन। 

• वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको  

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ बमोर्जम नागररक वडापरमा 
उल्लेर्खि सेवाहरुको कार्ाान्वर्न र्स्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन। 

• तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोर्जम कार्ा र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

• मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथाक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा 
थप स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम र्स पातलका िथा पातलकामा समार्हि 
भएका सार्वकका गाउँ र्वकास सतमति िथा नगरपातलकाको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुज ु
अतभलेख समार्ोजन भएको पातलकामा कार्म गरी तनर्मानसुार पेश्की फर्छ्यौट िथा बेरुज ु
सम्परीक्षर् कार्ा गनुापनेमा र्स पातलकामा समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ाालर्को 
बेरुजू लगि िथा सम्परीक्षर्को अतभलेख गाउँपातलकाले एर्कन गरी अध्र्ावतधक नगरेकोले 
पातलकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

       िसथा पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र 
र्वश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

 • बजेट िथा कार्ाक्रम   

4.  बजेट पेश, पाररि र अर्ख्िर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् 
िहले आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० 
गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि गनुापने 
व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका 
प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्ख्िर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । 
गाउँपातलकामा तमति २०७६।३।१० गिे रु.३७ करोड ३१ लाख ८३ हजारको बजेट सभा समक्ष 
पेश गरेकोमा असार मसान्ितभरै पाररि भएको छ। र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले 
२०७७।३।२५ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्ख्िर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ 
।  

 

5.  बजेट सीमा तनधाारर् सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम 
पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनु े रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् 
आर्को प्रक्षेपर् िथा सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र बजेट सीमा तनधाारर् गना ७ सदस्र्ीर् स्रोि 
अनमुान िथा बजेट सीमा तनधाारर् सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षपेर्, 

साधनको सन्ितुलि र्विरर्को खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेरगि सीमा तनधाारर्, बजेट िथा 
कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर्क्षेरगि बजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने जस्िा कार्ाहरु फाल्गनु 
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मर्हनातभर सम्पन्न गररसक्नपुने र बजेट प्रक्षपेर् गदाा बजेट वषापतछको थप दईु वषाको समेि प्रक्षपेर् 
िर्ार गनुाका साथै िर्ार भएको आगामी आतथाक वषाको बजेट सीमा प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिले चैर 
१५ गिेतभर पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा वडा सतमिीलाई उपलब्ध गराउनपुने काननुी व्र्वस्था 
रहेकोमा पातलकाले सतमतिको गठन गरेको छैन । ऐनमा व्र्वस्था भएअनसुार बजेट सीमालगार्ि 
क्षेरगि र्वषर् समेटी बजेट प्रक्षपेर् सम्बन्धी तनर्म िथा कार्ार्वतध िजुामा एवं सोको पालनामा 
सम्बर्न्धि पदातधकारीको ध्र्ान जानपुदाछ ।  

6.  बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ 
सदस्र्ीर् बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, बजेट 
िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर् क्षेरगि कार्ाक्रम, र्ोजना िथा कार्ाक्रममा 
दोहोरोपना हनु नददई आपसी िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुापने ब्र्वस्था अनसुार सतमति 
गठन गरेको भएिा पतन आगामी आतथाक वषाको नीति िथा कार्ा.क्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, 

कार्ाक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरेको समेि नदेर्खएकाले बजेट िजुामा गदाा ऐनमा भएको 
ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

7.  चौमातसक पूजँीगि खचाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम स्वीकृि 
भएको कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक 
कार्ालक्ष्र् िथा कार्ाक्रम बमोर्जम कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कर्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ 
। गाउँपातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार पूँजीगििफा  बार्षाक रु.१२२५६४३६१।- 
तनकासा भएकोमा प्रथम चौमातसकमा रु.४९३५७८७।- अथााि ४.०३ प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा 
रु.२५४३५०२६।-, अथााि २०.७५ प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा रु.९२१९३५४८-, अथााि 
७५.२२ प्रतिशि खचा गरेको देर्खएको छ । र्सरी िेस्रो चौमासमा आएर खचाको चाप बढेको 
देर्खएकाले सन्ितुलि खचा ब्र्वस्थापन भएको देर्खएन । स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा 
सन्ितुलि खचा हनुे गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गररनपुदाछ । 

 

8.  क्षरेगि बजेट र खचाको र्स्थतिः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि 
रुपमा समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को 
क्षेरगि बजेट र खचाको र्स्थति देहार्अनसुार रहेको देर्खन्छ । 

क्र.स क्षरे बजेट खचा खचा प्रतिशि  

१ आतथाक र्वकास ९३०४००० ५२२२८०० ५६.१३ 

२ पूवााधार र्वकास १८२२४४२४५  ८८५०३४६९ ४८.५६ 

३ सामार्जक र्वकास ११६८७४००० ९३११५८२० ७९.६७ 

४ बािावरर् िथा 
र्वकास  

१४५०००० १२२५०० ८.४४ 

५ संस्थागि र्वकास, 
सेवा प्रवाह र 
सशुासन  

८८०७९५० ७५२८२७८ ८५.४७ 

६ अन्र् कार्ाालर् 
संचालन िथा 
प्रशासतनक 

५४५०३१९५ ४६९६००२१ ८६.१६ 

जम्मा ३७३१८३३९० २४१८८८४८८ ६४.८१ 
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उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् अन्र् कार्ाालर् संचालन िथा 
प्रशासतनक क्षेरमा सबैभन्दा बढी ९५.४२ प्रतिशि र पवुााधार र्वकास क्षेरमा सबै भन्दा घटी 
४२.६२ प्रतिशि रहेको छ । 

9.  खचा तबश्लषेर्ः पातलकाले र्सबषा आर्न्िरक आर्बाट रु.१०३३५१९५।-, राजस्व बाँडफाँडबाट 
रु.५०९८६८२७।- आम्दानी भएकोमा चाल ु िफा  रु.११९३२४१२७।- र पूरँ्जगि िफा  
रु.१२२५६४३६१।-  गरी रु.२४१८८८४८८।- खचा भएको छ । खचा मध्रे् आन्िररक आर्को 
र्हस्सा  ४.२७ प्रतिशि रहेको छ । र्सबषा पदातधकारी सतुबधामा  रु. ५६३१०००।- खचा भएको 
छ जनु आन्िररक आर्को ५४.४८ प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र 
राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ४९.३३ प्रतिशि चाल ुर ५०.६६ प्रतिशिमार पूरँ्जगि तनमाार्मा खचा 
भएको देर्खन्छ । प्रशासतनक खचा तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम 
अतधकरुपमा तबकास तनमाार्मा पररचालन गररनपुदाछ । 

 

10.  रकमान्िरः  
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा स्थानीर् िहको कार्ापातलकाले स्वीकृि 
वार्षाक स्वीकृि बजेटको आधारमा रही कुनै शीषाकबाट पूँजीगि शीषाकमा २५ प्रतिशिमा नबढाई 
रकमान्िर गना सक्न ेउल्लेख छ । र्ो वषा कार्ापातलकाले पटके तनर्ार्बाट ३६ वटा र्ोजना िथा 
कार्ाक्रमबाट ५९ र्ोजना िथा कार्ाक्रममा रु.५५२२४६७४।– रकमान्िर भएको छ । सो 
रकमान्िरलाई गाउँसभाले अनमुोदन गरेको पाइएन । अिः र्ोजनाको र्वस्ििृ सभेक्षर् िथा 
प्राथतमकिा तनधाारर् गरी बजेट िजुामा गरेर कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नमा कार्ाालर्ले तबशेष ध्र्ान 
ददनपुदाछ । 

 

11.  लक्ष्र् प्रगति : कार्ाालर्ले चौमातसक र बार्षाक स्िरको प्रगिी र्ववरर् बनाई पेश गनुापनेमा 
कार्ाालर्ले सञ्चालन गरेका स्थानीर् स्िर, र्जल्ला िथा केर्न्द्रर् स्िरका र्ोजनाको तनर्म बमोर्जमको 
ढाँचामा चौमातसक प्रगिी र्ववरर् िर्ार गरेको देर्खएन । बजेट खचा गने िथा खचाको िोर्कएको 
ढाँचामा बार्षाक प्रगति िर्ार नगने प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाइा र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 

कार्ाक्रम/र्ोजना कुल कार्ाक्रम 

वार्षाक प्रगति र्स्थिी 

शून्र् प्रगिी 
२५%सम्म 

प्रगति 

५०% सम्म 
प्रगति 

७५% सम्म प्रगति 

मलु कार्ाक्रम ६ 
 

  

२ ५ 

सहार्क कार्ाक्रम ४३ ७ ९ १३ १८  

 

 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  

12.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोर्जम स्थानीर् िहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई 
ध्र्ानमा राखी कमाचारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा 
स्थानीर् िहमा संगठन संरचना कार्म हनु े व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
सर्हि ३१ दरबन्दी स्वीकृि रहेको छ जसमध्रे् अतधकृि स्िरका २ जनासर्हि ७ जना ररक्त 
रहेकोमा ररक्त जनशर्क्तमध्रे् १ जना करारबाट पतुिा गररएको छ ।  

 

13.  कमाचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट तलईने कमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी 

 



लालझाडी गाउँपातलका, कञ्चनपरु                                                                                      आ.व.२०७६/७७ 

 

  

 8 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

 

दफा नं. भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

सजृना गना नसर्कने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्वतभन्न पदमा २९ जना कमाचारीहरु करार िथा 
ज्र्ालादारीमा राखेको छ ।पातलकाले करार सेवामा रु.७० लाख २२ हजार खचा गरेको छ । 
पातलकाले  संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर् गरी सोही आधारमा जनशर्क्तको व्र्वस्थापन गनुापदाछ 
।   

14.  कल्र्ार् कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् 
सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारि प्रत्रे्क कमाचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० 
प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ । 
पातलकाले र्स वषा कमाचारी कल्र्ार् कोषमा रकम जम्मा गरेको छैन । गाउँपातलकाले ऐनको 
व्र्वस्था अनरुुप रकम कट्टा गरी कल्र्ार् कोषमा जम्मा गनुापदाछ । कल्र्ार् कोषको रकम 
कार्ार्वतध तनमाार् गरी खचा गनुापदाछ । कोषमा गि र्वगि वषादेर्ख जम्मा रहेको रकम 
रु.३३२०००।– अन्र् र्शषाकमा खचा गरेको छ । कल्र्ार् कोषको रकम कार्ार्वतध बनाई 
कमाचारीको अवकाश हुँदाका वखिमा खचा गनुापनेमा अन्र् र्शषाकमा खचा गरेको तनर्तमि नभएको रु.  ३३२००० 

15.  स्थानीर् िथर्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
बमोर्जम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन 
गनुापने िथा आफ्नो क्षेरतभरको शैर्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगाि खानी, जंगल िथा 
अन्र् श्रोि, पूवााधार अन्िगाि सडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कनसर्हिको 
पातलकाको प्रोफाइल िर्ार गनुापने ब्र्वस्थाअनसुार गाउँपातलकाले गाउँ प्रोफाइल बनाएको छ। 
स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा िथर्ाङ्कले महत्वपूर्ा भतुमका खेल्ने 
हुँदा सोको संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्ामा  पहल हनु ुआवश्र्क छ । िथर्ाङ्कवेगर प्राथतमकिामा 
रार्खएका र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले उर्चि साथाकिा नपाउने हुँदा र्स िफा  पातलकाले 
अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

16.  सेवाप्रवाहको र्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम गाउँपातलकाले सेवा प्रवाह 
गनुापदाछ । र्स वषा पातलकाबाट तनम्नअनसुार सेवाप्रवाह गरेको र्ववरर् प्राप्तभएको छ : 

र्ववरर् जम्मा 
  स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास 

 

पर्िकरर्िफा   

जन्मदिाा ७३८ 

मतृ्र्दुिाा १७७ 

बसाईसराई दिाा ९६ 

र्ववाह दिाा २५९ 

सम्बन्धर्वच्छेद दिाा ० 

पूवााधार र्वकास सडक तनमाार् 
 

कालोपरे सडक तनमाार् ६०८ तमटर 

कालोपरे सडक ममाि ० 

ग्राभेल सडक तनमाार् ३३९३५ तमटर 

ग्राभेल सडक ममाि ० 

गाउँपातलकाले सेवाप्रवाहलाई थप पररस्कृि बनाउँदै लैजानपुदाछ । 

 

17.  र्ोजना छनौट र कार्ाान्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम 
स्थानीर् िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हनुे प्रगतिका र्ोजना 
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छनौट गरर प्राथातमकीकरर् गनुापने व्र्वस्था छ ।  सभाबाट स्वीकृि बार्षाक गाउँ र्वकास र्ोजना 
२०७6÷७7 को अध्र्र्न गदाा पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेका ९० र्ोजनामध्रे् ५ 
लाखभन्दा माथीका ३२ र्ोजना रहेका छन ् भने ५ लाख भन्दा कमका र्ोजना५८ र्ोजना रहेका 
छन। र्ोजनाहरु न्रू्न बजेट भएका र लागि प्रभावी हनुे र्कतसमले संचालन गरेको पाइएन ।  

 • कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  

18.  कानून तनमाार् र कार्ाान्वर्नः 
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकारक्षेर 
तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनसुार तनर्म, तनदेर्शका, 
कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था छ । हालसम्म गाउँपातलकाले 
१० ऐन, ४ तनर्मावली, १८ कार्ार्वतध, ३ तनदेर्शकासमेि गरी ३८ कानून बनाएको छ । 
गाउँपातलकाले आफ्नो अतधकारक्षेरतभरको नगर प्रहरी, स्थानीर् िथर्ाङ्क लगार्िका र्वषर्मा स्थानीर् 
कानून िर्ार गरेको छैन । गाउँपातलकाले आफ्नो अतधकारक्षेरतभरको स्थानीर् कानून तनमाार् गरी 
सोहीअनरुुप सेवा प्रवाह गनेिफा  ध्र्ान परु्र र्ाउनपुदाछ। 

 

19.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म न्र्ार्र्क 
सतमतिको अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । न्र्ार्र्क सतमतिसमक्ष 
आ.व. ०७६/७७ मा ७ वटा मदु्दाका र्फराद दिाा हनु आएकोमा सतमतिले ५ वटा मदु्दा फर्छ्यौट 
गरेको र २ वटा मदु्दा र्वचाराधीन अवस्थामा रहेको देर्खन्छ ।  सतमतिले गाउँपातलकाको वडागि 
रुपमा परेका र्ववाद दिाा अतभलेख रहेको देर्खएन । सूक्ष्म ढंगबाट  र्ववादको र्वषर्वस्िकुो र्वश्लषेर् 
गरी र्ववाद न्रू्नीकरर्लाई सहर्ोग प¥ुर्ाउने सम्बन्धी कार्ाक्रमको सञ्चालन गनुापने, त्र्सैगरी 
गाउँपातलकाले न्र्ार्र्क सतमतिको र्क्रर्ाशीलिा र प्रभावकाररिा बढाउनपुने हुँदा न्र्ार्र्क सतमतिलाई 
र्ववाद समाधानमा र्जम्मेवार र जवाफदेही िलु्र्ाई सवासाधारर्लाई कम खर्चालो, सरल र छररिो न्र्ार् 
प्रदान गना गाउँपातलकाले र्वशेष ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

 • पदातधकारी सरु्वधा  

20.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा 
नगरसभाका सदस्र्ले पाउन े सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनु े ब्र्वस्था अनसुार 
सदुरुपर्िम प्रदेश संसदले स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट रु.५२४३०००।- सरु्वधा 
वापि भकु्तानी भएको छ । 

 

21.  खाना िथा र्वर्वध खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को 
बजेट अनमुान आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था 
छ । िर पातलकाले र्स वषा खाना िथा र्वर्वधिफा  मार रु.८७४४०५।- खचा गरेको छ । 

 

22.  आतथाक सहार्िा – अन्र् सामार्जक सहार्िा कार्ाक्रममा वडागि तसफाररस िथा तनवेदनका आधारमा 
जोर्खममा परेका व्र्र्क्तहरुलाई कार्ार्वतध बनाई रु.२८६०९८।– नगद बाडेँको देर्खर्ो । 
गाउँपातलकाले वडागि तसफाररस मारको आधारमा बातँडएको उक्त रकम भैपरर आउने सहार्िा खचा 
कै रुपमा तनजहरुलाई ददएको पाइर्ो । र्स्िो सहार्िा खचा ददने सम्बन्धमा स्थानीर् सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ मा ब्र्वस्था नभएको देर्खँदा खचा रकम अतनर्तमि देर्खएको रु.  

 

 

 

 

२८६०९८ 
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 • अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग  

23.  अनदुान र्फिाा – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् 
िहमा प्राप्त हनुे समानीकरर् वाहेकका अनदुान खचा नभई बाकँी रहेको अवस्थामा सम्बर्न्धि 
तनकार्मा र्फिाा गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् (सरुको अनसूुची १२ र २१) अनसुार 
२०७७ असार मसान्िमा अनदुान खचा नभई बाँकी रहेको संघीर् अनदुान रु.१४२८४८२५.७५ 
संघीर् सर्ञ्चि कोषमा िथा प्रदेश अनदुान रु.५४६५५००।- प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा र्फिाा गरेको छ।  

 

24.  अनदुानको अनगुमन – सावाजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए 
नभएको एकीन गना अनदुान उपलब्ध गराउने तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुापदाछ । 
पातलकाबाट तबिरर् भएको अनदुानको सर्ह सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन िथा सोबाट 
प्राप्त उपलव्धी मापन गरेको छैन । साथै अनदुान सम्बन्धमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेका छैन 
। िसथा अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट र्विरर् हनुे अनदुानमा 
दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको जीबनस्िरमा सधुार आएको र्र्कन गरी रकमको पूर्ा सदपुर्ोग 
गराउनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

25.  बार्षाक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले सावाजतनक तनकार्ले िोकेको 
सीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाा िोर्कए बमोर्जमको खररद गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना 
िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक 
१० करोडभन्दा बढीको खररद गदाा गरुुर्ोजना िर्ार गनुापने तनर्म ८ ले बार्षाक १० लाखभन्दा 
बढीको खररद गदाा वार्षाक खाररद र्ोजना बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । र्स पातलकाले र्वतभन्न शीषाक 
अन्िगाि वार्षाक रु.१२ करोड २५ लाख ६४ हजार पूँजीगि खचा गरेको छ । िर पातलकाले 
आफ्नो खररद तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोर्जम बार्षाक खररद र्ोजना र 
गरुुर्ोजना नबनाई खररद कार्ा गरेको देर्खर्ो । पातलकाले लालझाडी गाउँपातलकाको सावाजतनक 
खररद तनर्मावली, २०७७ पाररि गररसकेको अवस्थामा आगामी ददनमा उक्त तनर्मावलीको तनर्म ८ 
बमोर्जम खररद गरुुर्ोजना िथा तनर्म ९ बमोर्जम गरुुर्ोजना बनाई व्र्वर्स्थि र प्रभावकारी हनुे गरी 
खररद कार्ा गनुापदाछ । 

 

26.  सवारीसाधन खररद – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालकु संघीर् 
मन्रालर्को पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन 
खररद गनुा पदाछ । अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन 
िथा सम्पिी हस्िान्िरर् सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल 
सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग 
सवारी साधन खररद गना नपाईने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार 
पातलकाले ५ थान दईु पांग्र ेसवारर साधन खररदमा रु. १२६०६५५ बजेटबाट खचा गरेको छ । 

 

 • कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  

27.  आर्को अनमुानः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा 
बजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्न े
ब्र्वस्था  छ । पातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, 
सेवा शलु्क, दस्िरु वापि अनमुातनि रु.६५०००००।- प्राप्त हनुे प्रक्षपेर् गरेकोमा आतथाक वषा 
२०७६।७७ मा रु.१०२२४२१७।- अथााि अनमुान भन्दा ५७.२९ प्रतिशि बढी आर् प्राप्त गरेको 
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छ । आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान बरृ्र्द् 
गनेिफा  र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क देर्खएको छ । 

28.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा 
एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी शलु्क 
उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषाकमा आर् अनमुान र असलुी र्स्थति तनम्नानसुार रहेको 
देर्खन्छ । 
आर् शीषाक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सम्पर्त्त कर र 
घरजग्गा कर 

१४४०००० १३६७१६९ ९४.९४ 

घरजग्गा वहाल कर ४५०००० २०२१४४ ४४.९२ 

व्र्वसार् कर ० ० ० 

वहाल र्वरौटी शलु्क १५००० ० ० 

 पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वर्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा 
मार कर एवं शलु्क बझु्ने पररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि असलुी र्थाथा मान्न सक्न ेअवस्था देर्खएन 
।िसथा आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्रामा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

29.  राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउन े
र्जम्मेवारी कार्ाालर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाबाट रतसद ठेतलहरु छपाई गरेर वडा 
कार्ाालर्मा पठाउन ेगरेको छ। र्सले गदाा व्र्र्क्तहरुले छुटै्ट रतसद छपाउने जोर्खम र्वद्यमान रहन्छ 
। कार्ाालर्ले आगामी ददनमा रतसद तनर्न्रर् िथा राजश्व असूलीलाई स्वचातलि प्रर्ाली माफा ि 
ब्र्वस्थापन गने सम्बन्धमा र्वशेष ध्र्ान परु्र र्ाउनपुने देर्खर्ो । 

 

30.  राजश्व दार्खला : आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम र्जम्मेवार 
व्र्र्क्तले आफ्नो र्जम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दार्खला गरी से्रस्िा खडा गनुा पने 
व्र्वस्था छ । साथै सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश्व रकम दार्खला नगरेमा सम्वर्न्धि 
िालकु कार्ाालर्ले १० ददन सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन सम्म र्ढला गरेको भए 
१५ प्रतिशि जररवाना गरी सो समेि दार्खला गना लगाउने र १५ ददन भन्दा र्ढलो गरेको भए २५ 
प्रतिशि जररवाना गरी नगद दार्खला गना लगाई कसूरको मारा अनसुार प्रचतलि कानून बमोर्जम 
तबभागीर् कारवाही समेि गना गराउन सक्ने व्र्वस्था छ । कार्ाालर् अन्िगाि ६ वटा वडाले प्राप्त 
गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको अवतध तभर दार्खला गरेको छैन । 
र्सरी र्ढला हनु ेगरी राजश्व रकम बैक दार्खला भएको अवतधको कार्ाालर्ले छानर्वन गरी, जररवाना 
रकम असलु गनुापने देर्खन्छ । कार्ाालर्ले सम्पूर्ा वडा कार्ाालर्हरुले प्राप्त गरेको आन्िररक राजश्व 
रकम र बैकमा दार्खला गरेको र्ववरर्मा कार्ाालर्ले र्वशेष ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

31.  सवारी कर : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा पातलकाले आफ्नो क्षेर तभरका 
सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी दिाा िथा वार्षाक सवारी कर र आफ्नो क्षेरमा आउने सबै प्रकारको 
सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी कर उठाउने उल्लेख भएकोमा र्स बषा असलुी भएको छैन। हरेक 
वषा दिाा हनुे सवारीको अतभलेख राखी कर असूलीलाई प्रभाबकारी बनाउन ेिफा  सम्वर्न्धि तनकार्को 
ध्र्ान जान ुपदाछ । 
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32.  मनोरिन कर : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा  ६४ बमोर्जम तसनेमा, तभतडर्ो हल, 

सांस्कृतिक प्रदशान हल, संतगि, तथर्टर, मनोरिन, प्रदशान स्थल, ऐतिहातसक स्थलको प्रवेश शूल्कमा कर 
तलनपुने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा २०७६।७७ मा पातलकाले र्स शीषाकमा कूनैपतन कर संकलन 
गरेको पाईएन । र्स पातलकाको क्षेर तभरवाट उठ्न ुपने मनोरिन कर एर्कन गरी असलु गनुापदाछ 
। 

 

33.  दहत्तर बहत्तर शलु्क : सदुरुपर्िम प्रदेशको प्रदेश आतथाक ऐन, २०७६ को दफा ८(३) मा ढंुगा, 
तगट्टी, बालवुा, दहत्तर बहत्तरको संकलनमा अनसुचुी ६ िोकीएको दरमा नघटने गरी शलु्क लगाईने र 
असूल गरीन े उल्लेख छ । आ.व. २०७६/७७ मा दहत्तर बहत्तर ठेक्कावापि न्र्नुिम अंक 
रु.१५०००००।– कार्म गरी ठेक्का आह्वान गरेकोमा सवैभन्दा धेरै रु.५७७७७७७।– कबोल 
गने भवानी कन्स्ट्रक्सन सम्झौिा गना नआएकाले तनजले राखेको र्वडबोण्ड रु.२८८८८८।– 
बराबरको रकम दार्खला गना लगाई दोस्रो बढी कबोल गने गरुड कन्स्ट्रक्सनसँग म.ुअ.करबाहेक 
३७५००००।– मा सम्झौिा भएकोमा ठेकेदारले सम्झौिाबमोर्जमको १० प्रतिशि छुट तलई 
एकमसु्ट रु.३३७५०००।– बझुाएको छ ।  सावाजतनक खररद ऐन,२०६३ को दफा २६ (६) मा 
बोलपरदािाहरुले तमलेमिो गरी बोलपर दार्खला गरेको भएमा बोलपर रद्द गनुापनेमा सो सम्बन्धमा 
छानर्वन लगार्िका कार्ा नगरी दोस्रो बढी कबोल गने ठेकेदारसँग सम्झौिा गदाा गाउँपातलकालाई 
रु.२०२७७७७।– आर् घाटा लागेको छ । गाउँपातलकाले आर् ठेक्का लगाउँदा तमलेमिो हनुेिफा  
ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.  तगट्टी, ढंुगा, बालवुाको करको बाडँफाडँः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 
64 को उपदफा १, १(च), ३ र ४ मा ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा 
स्थानीर् िहहरुको दोहोरो अतधकार रहने, करको दर सम्बर्न्धि प्रदेशले तनधाारर् गरी 
स्थानीर् िहहरुले संकलन गरेर प्रदेश स्िरको कोषमा जम्मा गने व्र्वस्था गरी प्रदेशले लाग ु
गरेको काननु अनसुार बाँडफाँड हनुे गरेको मा उक्त दफा संघीर् आतथाक ऐन, 2075 द्वारा 
खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर स्थानीर् िहहरुले तगट्टी, ढंुगा, बालवुा तबक्री गरी प्राप्त 
रकम आफ्नो संर्चि कोषमा जम्मा गने गरी सो करमा स्थानीर् िहहरुको एकल अतधकार 
कार्म गरेको देर्खन्छ िर सो अनरुुप प्रदेशहरुले िजुामा गरेका कानूनहहरु संशोधन गनुा 
पनेमा नगरेको कारर् सो करको बाँडफाँडमा अस्पष्टिा देर्खएको छ।र्स्िो अवस्थामा संघीर् 
कानून अनूसार नै गनुा पदाछ।त्र्स अतिररक्त दफा ६२(क) र्वपररि हनुे गरी संघीर् 
मन्रीपररषद्ले ढंुगा, तगट्टी, बालवुा उत्खन्न, तबक्री िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, 
2077 जारी गरी थप अस्पष्टिा सजृना गरेको अवस्था समेि देर्खर्ो। स्पष्ट कानूनी 
व्र्वस्था गरी  तगर्ट्ट, ढंुङ्गा,वालवुा करको संकलन िथा बाडँफाँड गनुापदाछ । 

 

35.  आर् ठेक्कामा म.ुअ. करः कर संकलनकिाा गरुड कन्स्ट्रक्सनसँग भएको सम्झौिाको ३ नं.मा मूल्र् 
अतभबरृ्र्द् कर बाहेक रु.३७५००००।– संकलनकिााले पातलकालाई बझुाउने िथा ६ नं. मा 
उल्लेर्खि रकमको म.ुअ.कर बझुाएको प्रमार् पेश गने उल्लेख छ । कर संकलन किााले ठेक्का 
रकम बझुाए पतन सो को म.ुअ.कर रु.४८७५००।- बझुाएको देर्खएन । उक्त मू.अ.कर 
लेखापरीक्षर् अवतधसम्म नबझुाएकोले मू.अ.कर ऐन,२०५२ अनसुार लाग्ने जररवाना एवं शूल्क सर्हि 
र्हसाव गरी असलु उपर गरी गाउँपातलकाको नामबाट संघीर् राजस्वमा दार्खला गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

४८७५०० 
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 • आर्कर एवं मू.अ.कर  

36.  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टी – आतथाक र्वधेर्क, २०७६ ले मू.अ.कर ऐन, २०५२ मा गरेको संशोतधि 
ब्र्वस्था एवं मू.अ.कर तनर्मावली, २०५३ को २१ औ संशोधनअनसुार ६(ग) को थप ब्र्वस्थाले 
कार्ाालर्ले ठेक्का, परामशा, सामान आपूतिामा आपूािकलाई तबजकअनसुार थप भकु्तानी हनु े मूल्र् 
अतभबरृ्र्द् कर रकमको ५० प्रतिशिले हनुआउने रकम कार्ाालर्बाट भकु्तानी खचा लेख्दा कट्टा गरी 
सम्बर्न्धि आपूािकको स्थार्ी लेखा दिाा रहेको आन्िररक राजस्व कार्ाालर्को कोडमा न ै दार्खला 
गनुापने ब्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले भकु्तानीमा थप ददएको म.ुअ.कर रकमको ५० प्रतिशिले हनुे 
रकम कट्टा नगरी परैु म.ुअ.कर भकु्तानी ददएको देर्खर्ो । परीक्षर् भएका भौचरहरुको आधारमा 
देर्खएका उल्लेखनीर् मू.अ.कर कट्टी नगरेको कर रकमको म.ुअ.कर समार्ोजन प्रमार् पेश गनुापने 
अन्र्था असलु हनुपुने रु. 
गो.भौ.नं.र तमति र्ववरर् र्वल रकम मू.अ.कर  ५०% 

मू.अ.कर 

२०३।०७७।३।२६ तड आर टे्रड एण्ड सप्लार्सा २०८४०० २३९७५ ११९८७ 

२१०।०७७।३।२८ तड आर टे्रड एण्ड सप्लार्सा २३६९०० २७२५४ १३६२७ 

२१२।०७७।३।२८ स्वेिा टे्रतडङ्ग कन्सना  २९९९०० ३४५०१ १७२५० 

२१४।०७७।३।२८ वागेश् वरी अटोमोर्टभ्स २३४९०० २७०२३ १३५१२ 

२२१।०७७।३।२९ श् र्ामराठी टे्रडसा ३००५५० ३४५७६ १७२८८ 

२२२।०७७।३।२९ ददप्सन मल्टी टेर्क्नकल टे्रतडङ्ग सेन्टर  ४००००० ४६०१८ २३००९ 

१०,२०७७।३।२९ 

स्थानीर् पूवााधार 

डेकोर स्टुतडर्ो प्रा तल ९७५००६ ११२१६८ ५६०८४ 

न.पा. चाल ु     

३७३।०७७।३।२
८ 

र्पस ररसचा एण्ड डेभलपमेन्ट 
कन्सलटेन्ट प्रा.ली 

३५३९३० ४६०११ २३००५ 

जम्मा १७५७६२ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

१७५७६२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.  ररिपूवाकको तबल र्वजकः प्रदेश आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०७६ को तनर्म ३७(३) बमोर्जम 
खचा लेख्दा खचाको तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले देहार्का भकु्तानी 
गदाा ररिपूवाक नभएको कर र्वजक राखी भकु्तानी गरेकोले उक्त भकु्तानीको म.ुअ.कर समार्ोजनको 
प्रमार् पेश गनुापने रु. 
गो.भौ.नं.र तमति तनमाार् व्र्वसार्ी रकम मू.अ.कर कैर्फर्ि 

३५०।०७७।३।२८ मैटुप तनमाार् सेवा ४९७०७१ ५७१८५ कर र्वजक नं.१ 
हािले लेखेको 

 

 

 

 

 

५७१८५ 

38.  संघीर् सरकारवाट हस्िान्िररि कार्ाक्रम (८०७७६४०६५०१) पूजीगि –तनम्नानसुार 
र्वद्यालर्हरुलाई र्वद्यालर् भवन एवं शौचालर् तनमाार् गनाको लातग स्वीकृि लागि अनमुान वरावरको 
कार्ा सम्पन् न गनाको तनतमत्त तनम्नानसुार रकम उपलब्ध गराउने शिामा प्रथम र दोश्रो र्कस्िा गरी 
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तनम्नानसुार रकम तनकासा पठाएकोमा तनम्न व्र्होरा देर्खर्ो ।    
तस.नं
. 

र्वद्यालर्को नाम लागि अनमुान भकु्तानी भएको 
रकम 

ठेक्का र्वल वमोर्जमको 
रकम 

कैर्फर्ि 

१ नवोदर् आ.र्व. १७४५१०२ १६००००० १७४५१०२ कार्ा स्वीकार एवं 
कार्ासम्पन् न प्रतिवेदन 
पेश नभएको २. Payable 

amount  मार उल्लेख 
गरी संझौिा गरेको 
३.स्वीकृि लागि 
अनमुान भन्दा घटी काम 
भएकोमा अनपुातिक कट्टी 
नगरेको 

२ बैजनाथ बहभुार्षक 
आ.र्व.  

१७३३५६९ १६००००० १७०८७४२ 

३ जनचेिना आ.र्व. १७३३५६९ १६००००० १७३३६११ 

४ वैजनाथ आ.र्व. ९६६३६१ ७००००० ९५९३६१ 

     

 
39.  कार्ाक्रमको स्वीकृि लागि अनमुान वमोर्जम कार्ाालर्वाट भकु्तानी गने रकम एवं उपभोक्ताको 

श्रमदान स्पष् ट र्कटान गरी सम्झौिा गनुापनेमा श्रमदानको अंश उल्लेख नगरी भकु्तानी गने रकम 
मारको संझौिा गरेकोले र्ोजनाको संझौिा ररु्टपूर्ा रहेकोले र्स्िा कार्ामा सधुार गरी र्ोजना संचालन 
गनुापदाछ । 

 

40.  वैजनाथ आ.र्व. को शौचालर् तनमाार् गना स्वीकृि लागि अनमुान रु.९६६३६१।– वरावरको काम 
सम्पन् न हदुा कार्ाालर्वाट रु. ७०००००।– मार भकु्तानी गनुापनेमा रु.९५९३६१।– मारको 
काम गदाा समेि अनपुातिक अंश रु.५०७०।– कट्टा नगरी संझौिा वमोर्जमकै रकम भकु्तानी 
गरेकोले वढी भकु्तानी रकम सम्वर्न्धि पदातधकारीलाई र्जम्मेवार वनाई असूल गनुापने रु...........  

 

 

 

 

 

५०७० 

41.  वैजनाथ वहभुार्षक आ.र्व. को दईु कोठे भवन तनमाार् गना स्वीकृि लागि अनमुान 
रु.१७३३५६९।– वरावरको काम सम्पन् न हदुा कार्ाालर्वाट रु.१६०००००।– मार भकु्तानी 
गनुापनेमा रु.१७०८७४२।– मारको काम गदाा समेि अनपुातिक अंश रु.२२९१४।–कट्टा नगरी 
संझौिा वमोर्जमकै रकम भकु्तानी गरेकोले वढी भकु्तानी रकम सम्वर्न्धि पदातधकारीलाई र्जम्मेवार 
वनाई असूल गनुापने रु......... 

 

 

 

 

 

 

२२९१४ 

42.  नवोदर् आ.र्व, वैजनाथ वहभुार्षक आ.र्व. एवं जनचेिना आ.र्व. को तनमाार् कार्ा स्वीकार एवं 
कार्ासम्पन् न प्रतिवेदन पेश नभएकोले उक्त प्रतिवेदन प्राप् ि गनुापदाछ । 

 

43.  १२४।०७६।१०।२७ सरस्विी मा.र्व.को नाममा नमनुा र्वद्यालर् शैर्क्षक भ्रमर् कार्ाक्रमवाट १ 
लाख रुपैर्ा वजेट खचा लेखेकोमा संलग्न तमति ०७६।८।२४ को चालक महेन्द्रमान शे्रष् ठ संग 
रु.९५०००।– मार ददनेगरी सम्झौिा भएकोमा रु.१०००००।– वजेट खचा लेखेकोले वढी खचा 
सम्वर्न्धि पदातधकारीलाई र्जम्मेवार वनाई असूल गनुापने रु........ 

 

 

 

४५०० 

44.  ३५६।०७७।३।२८ तमति २०७६ श्रावर् देखी ०७७ असार मर्हनासम् म गाउपातलका 
अन्िरगिका र्वतभन् न र्ोजना अनगुमन गरेको पाररश्रतमक र्फल्ड भत्ता स्वरुप र्वतभन् न  १५ जना 
पदातधकारी िथा कमाचारीहरुलाई दैतनक रु.१०००।– का दरले १८१ ददनको हनुे 
रु.१८१०००।– वजेट खचा लेखेकोमा कार्ाालर्ले कुन कुन पदातधकारी एवं कमाचारीलाई कुन कुन 
र्ोजना अनगुमन गना कर्हले कर्हले आदेश भए वमोर्जम कहाँ कहाँ अनगुमन भई  सो को अनगुमन 
प्रतिवेदन प्राप्त भएको हो सो सम्वर्न्ध अतधकाररक प्रमार् कागजाि वेगर वजेट खचा लेखेको रकम 
तनर्तमि नदेर्खएको रु..... 

 

 

 

 

 

१५३८५० 

45.  वडा नं. ६ को कार्ाालर् भवन तनमाार् कार्ाका तनमाार् व्र्वसार्ी र्व पी तनमाार् सेवाद्वारा भवन 
तनमाार् कार्ा स्वीकार एवं कार्ासम्पन् न प्रतिवेदन पेश नभएकोले उक्त प्रमार् पेश गनुापदाछ। 
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46.  वडा नं. ३ को तनमाार्ातधन पक्की पलु तनमाार् गना रु.४०१२२३५।– मा तनमाार् व्र्वसार्ी शभुम 
कन्सट्रक्सनसंग ठेक्का सम्झौिा भई तनमाार्कार्ाकै चरर्मा कररव २०% भेररएसन गरी 
रु.३६४१०६२।– को लागि अनमुान वमोर्जमको ठेक्का रकम कार्म गरी कूल 
रु.३६३८९५६।–वरावरको तनमाार् कार्ा सम्पन् न गरी अर्न्िम र्वल भकु्तान भएको छ। स्वीकृि 
लागि अनमुान वमोर्जम ठेक्का रकम रु.४०१२२३५।– मध्रे् रु.३७११७२।– वरावरका तनमाार् 
कार्ाका आइटमहरु घटाउनपुनाको प्रार्वतधक पसु्याई वम लागि संसोधनको प्रर्क्रर्ामा नगई 
भेररएसन स्वीकृि गरी कार्ासम्पन् न गराउन ुमनातसव देर्खएन। अिः र्स्िो कार्ामा सधुार हनुपुदाछ। 

 

47.  २६२।०७७।३।१७ तमति ०७६।११।६ देर्ख १५ गिेसम्म शैर्क्षक भ्रमर् र्चिवन, ईलाम 
सम्मको वजेट खचा रु.१०००००।– लेखेकोमा गाडी भाडा खचा रु.५००००।– लेखेकोमा सवारी 
धनी संगको गाडीभाडा  सम्वन्धी सम्झौिा लगार्िका प्रमार् पेश नभएको रु..... 

 

 

५०००० 

48.  २४१।०७७।३।९ उखरु्वऊ खररदगरी ५०% अनदुान स्वरुप वडा नं.४ का कृषकलाई उपलव्ध 
गराएकोमा उक्त उखरु्वऊ रु.६००००।– खररदमा तनर्मानसुार लाग्ने १५% अतग्रम आर्कर कट्टी 
नगरेकोले सम्वर्न्धि पदातधकारीलाई र्जम्मेवार वनाई असूल गनुा पने रु..  

 

 

९००० 

49.  हू्यम पाईप खररद – ८५।०७६।१०।७ सेिी हू्यमपाईप िथा र्वद्यिु पोल उद्योग प्रा.ली. संग 
६००mm ३६ थान  र ९००  २० थान गरी जम्मा ५६ थान हू्यमपाईप खररद गरी वडा नं.१ मा 
१० थान, वडा नं.२ मा ११ थान, वडा नं.३ मा १२ थान, वडा नं.४ मा ११थान, वडा नं.५ मा ६ 
थान, वडा नं.६ मा ६ थान हू्यमपाईप उक्त वडाका कुन कुन स्थानमा जडान गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको 
छ वा मौज्दाि छन ् सो को नापी र्किाव, कार्ासम्पन् न प्रतिवेदन लगार्िका प्रमार् कागजाि पेश 
नभएको रु......... 

 

 

 

 

 

१४९६९११ 

50.  पूजँीगि खचा र्शषाकवाट चाल ु खचा भकु्तानी – कार्ाालर्ले वार्षाक वजेट वनाउँदा चाल ु प्रकृतिका 
खचाहरु चाल ुखचा र्शषाक अन्िगाि र पूजीगि प्रकृतिका खचाहरु पूजँीगि प्रकृतिका खचाहरु पूजँीगि 
खचा र्शषाकवाट व्र्होने गरी प्रस्िाव गरी सोही वमोर्जम खचा लेख् न ुपनेमा र्स्िा खचाहरु जथाभावी 
रुपमा तमसम्र्ाच गरी दवैु िफा का खचाहरु दवैु र्शषाकहरुवाट व्र्होरेको पाईर्ो। जसले गदाा साधारर् 
(चाल)ु खचा र पूजँीगि (कार्ाक्रम) खचाको लेखाङ्कनले वास्िर्वक र्चरर् गरेको देर्खएन । अिः 
साधारर् खचा र र्वकास खचाको लेखाङ्कनलाई अरु वढी र्थाथापरक, वास्िर्वक र पारदशी वनाउन े
िफा  कार्ाालर्को पहल हनुपुदाछ। र्स्िा केही उदाहरर् र्स प्रकार छन । 

 क) पूजँीगि खचा र्शषाकवाट चाल ु प्रकृतिका खचा लेखेको –  , सामार्जक पररचालक. न्र्ार्र्क 
सल्लाहकार, प्रार्वतधक एवं करारका कमाचारीहरुको पाररश्रतमकमा मार र्स आतथाक वषा १० लाख 
८६ हजार रुपैर्ा वजेट खचा लेखेको छ। 

 

51.  तनमाार्ाधीन आर्ोजना – आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २६ अनसुार र्ोजनाहरुको 
भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको सामरु्हक समीक्षा गनुापने र र्सरी गररने समीक्षामा प्रगति कम हनुकुा प्रमखु 
कारर्हरु र सोको तनतमत्त र्जम्मेवार व्र्र्क्तको पर्हचान गनुापने, त्र्स्िो समीक्षामा सधुारका लातग 
चाल्न ुपने कदमहरु र र्जम्मेवार व्र्र्क्त उपर गनुापने कारबाही समेि उल्लेख गनुापने व्र्वस्था छ । 
र्स स्थानीर् िहले र्ो वषा देहार्अनसुार र्ोजनाको कार्ा सम्पन्न हनु नसर्क र्जम्मेवारी सारेको छ । 
र्स प्रकारको र्ोजनाहरु कार्ाालर्ले समर्मै सम्पन्न गराउनेिफा  ध्र्ान परु्र र्ाउनपुदाछ ।  
गो.भौ.नं.र तमति र्ोजना  सम्झौिा सम्पन् न 

काम 

अवस्था 
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८३।०७६।१०।३ 

रामेश्वर मा.र्व.भवन तनमाार् 
कार्ा उ.स. 

३४५२ २८७८ क्रमागि २८२।०७७।३।२९ 

८।०७७।३।२९ 

७५।०७६।९।२२ पूनवाास–१० सीमारेखा देखी 
काठेपलु सम्म सडक तनमाार् –

शभम कन्सट्रक्सन 

४६५६ १७३३ क्रमागि १३८।०७६।१२।३ 

२९८।०७७।३।२५ 

९।०७७।३।२५ वडा नं.२ कार्ाालर् भवन 
तनमाार् –एम. एस. तनमाार् सेवा 

२५२० ११७६ क्रमागि 

११।०७७।३।२६ 

१५१।०७६।१२।६ वडा नं.३ को कार्ाालर् भवन 
तनमाार् – कर्विा तनमाार् सेवा  

३९०१ १६४८ क्रमागि 

१९२।०७७।२।१५ वडा नं.४ वेल चौराहा देर्ख पूवा 
दोदा नदी हदैु डाडाजाई गाउँघर 
र्क्लतनक हदैु पतसार्ाको काठेपलु 

४७७८ २१५८ क्रमागि 

२५८।०७७।३।१५ चानदेव वजारदेखी पर्श् चम 
हररपाटी मागा कालोपरे– तड 
के डी एस कन्सट्रक्सन 

४५१३ ५८० क्रमागि 

 
52.  ठेक्का सम्झौिा भई तनमाार् भैरहेका र्ोजनाहरुको थप कार्ा गराएको –  स्वीकृि लागि अनमुान 

वमोर्जम ठेक्का सम्झौिाद्वारा तनमाार् कार्ा गराएका तनम्न र्ोजनाहरु पनुः तनम्नानसुारको छुट कार्ा 
गराएको भनी खचा लेखेको छ।र्सरी वाह्य पक्षवाट लागि अनमुान नगराई कार्ा गराउदा आइटम 
छुटाई पनुः काम गराउन ुपरेका तनम्न उदाहरर् वाट त्र्स्िो कार्ा र्वश् वसनीर् देर्खएन। अिः र्स्िो 
कार्ामा सधुार हनुपुदाछ। 

वडा नं.२ को कार्ाालर् भवन तनमाार् 

गो.भौ.नं. र तमति तनमाार् व्र्वसार्ी  रकम रु. 

३५०।०७७।३।२८ मैटुप तनमाार् सेवा  ४९७०७१ 

३५१।०७७।३।२९ जर्भैरव कन्सट्रक्सन  ४९७९९० 

वडा नं. ३ को कार्ाालर् भवन तनमाार् 

३४१।०७७।३।२७ जेवी तनमाार् सेवा  ४८५१४५ 

 

 

53.  ८।०७६।८।३० भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७(८) अनसुार कुन ै प्रशासर्कर् 
र्जल्लाको सदरमकुाम क्षेर वा राि र्विाउनपुने गरी खर्टएको स्थान देखी पन्र र्कलोतमटर तभर 
आफ्नो र आफ्नो पररवारको नाममा स्थार्ी घरवास भएका पदातधकारी एवं कमाचारीले त्र्स्िो क्षेरमा 
भ्रमर् वा काजमा रहँदा दैतनक भत्ता र होटल वास खचा नपाउने उल्लेख छ ।कार्ाालर्ले कृर्ष 
प्रार्वतधक र्वसन तसंह र्वष् टलाई र्हउदे र्वउ वाली र्विरर् गना वडा नं.४ र ५ मा र्विरर् गरेवापि 
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रु.२८००।– दैतनक भ्रमर् खचा वापि लेखेको छ। त्र्स्िो भ्रमर् खचा सम्वर्न्धि वाट असूल 
गनुापने रु...... 

 

२८०० 

54.  वढी भकु्तानी – कार्ाालर्ले र्वतभन्न कार्ाक्रममा सम्वर्न्धि कृषक समूह र कार्ाालर् र्वच ५०% 
अनदुानमा कार्ाक्रमको सम्झौिा गरी भकु्तानी गदाा कुन कुन क्षेरमा कार्ाालर्को र कुनकुन क्षेरमा 
लाभग्राही कृषक समहुको अनदुान हनुे नखलुाएकोले सम्झौिा रकमको ५०% भन्दा कम लाभग्राही 
कृषक समहुको अनदुानमा सहभातगिा भएको हनुाले देहार्का कार्ाक्रममा कार्ाालर्को िफा वाट वढी 
भकु्तानी भएकोले वढी भकु्तानी भएकोले सम्वर्न्धि पदातधकारीलाई र्जम्मेवार वनाई असूल गनुापने 
रु......... 

गो.भौ.नं.र तमति कार्ाक्रम पदातधकारी  सम्झौिा 
रकम 

भकु्तानी 
रकम 

वढी  

१२।०७६।९।२४ उन्नि गहकुो र्वउ र्विरर्  प्रा.स. श्री पजुा 
आग्री 

३४८००० १८०००० ६००० 

२३।०७७।२।६ च्र्ाउ र्वउ र्विरर्  १८००१५ १००००० १०००० 

१६।०७६।१२।३ वगरमा िरकारी खेिी ना.प्रा.स. श्री 
हजतमला लावड 

१८४०१२ ९९००० ७००० 

२८।०७७।३।११ धान र्वउ र्विरर्  ३९७५०० २०५००० ६२५० 

 २९२५० 

 

 

 

 

 

२९२५० 

55.  ३७९।०७७।३।२९ कार्ाालर्ले वडा नं. २ मा रहेको भान ु माध्र्तमक र्वद्यालर्मा अधरुो गेट 
पखााल तनमाार् गना उपभोक्ता सतमति संग कार्ा गराउदा प्रार्वतधक र्वल िथा कार्ासम्पन् न प्रतिवेदनमा 
रु.६८४८४३।– को र्वल उठाएको र कार्ाालर्ले र्वल भकु्तानी गदाा रु.७०००००।– को 
भकु्तान गरेको छ । कार्ाालर्ले सम्वर्न्धि वाट वढी भकु्तानी रकम असूल गरी दार्खला गनुापने 
रु..... 

 

 

 

१५१५७ 

56.  ज्र्ालादारी कमाचारी – आतथाक ऐन, २०७६ मा रोजगारवाट प्राप् ि आर्मा १ प्रतिशिको दरले 
सामार्जक सरुक्षा कर अतग्रम कट्टी गनुापने व्र्वस्था छ। कार्ाालर्ले तनम्न कमाचारीहरुलाई र्वतभन् न 
पदमा सेवा गरेवापिको रकम भकु्तानीमा १ प्रतिशिको दरले लाग्ने सामार्जक सरुक्षा कर कट्टी 
नगरेकोले सम्वर्न्धिवाट करकट्टी गरी संघीर् संर्चि कोष दार्खला गनुापने रु...... 

तस.नं. पद नाम थर  भकु्तानी रकम  १२ मर्हना  सा.स.ुकर  

१ स्टाफ नसा राममिी वडार्क २३५०० २८२००० २८२० 

२ कास  मंगल ुचौधरी  ११२५०  १३५०००  १३५०  

३ कास  र्हमानी चौधरी ११२५०  १३५०००  १३५०  

४ कास  राजेश चौधरी  ११२५०  १३५०००  १३५०  

५ सचा हररओम राना १५२५० १८३०००  १८३०  

६ कास  जसोदा चौधरी  ११२५०  १३५०००  १३५०  

७ सचा राजकुमार राना १५२५० १८३०००  १८३०  

 

 

 

१४५८० 
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८ कास  नर्न चौधरी ११२५०  १३५०००  १३५०  

९ कास  र्वर वहादरु राना ११२५०  १३५०००  १३५०  

जम्मा १४५८०  
 • उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा  

57.  प्रार्वतधक तबल र कार्ा सम्पन्नः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद 
सम्झौिा अनसुार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाा 
प्रार्वतधक नापजाँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भकु्तानी 
गनुापने ब्र्वस्था रहेको छ । उपभोक्ता सतमतिहरुबाट सञ्चातलि र्ोजनाको ठेक्का तबलहरुमा लागि 
अनमुान र वास्िर्वक कामको मूल्र्ाङ्कनमा बरावर पररमार् र रकम उल्लेख भएको देर्खन्छ । लागि 
अनमुान बरावर न ै मूल्र्ाङ्कन भएको देर्खएकाले वास्िर्वक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा 
आश्वस्ि हनु सक्ने अवस्था देर्खएन । प्रार्वतधकले पेश गने कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्ा सम्पन्न 
गनुापने तमति र कार्ा सम्पन्न भएको तमति लगार्िका इर्न्जतनर्ररङ नम्र्स अनसुार तबलमा खलुाउनपुने 
िथर्ाङ्क उल्लेख गरेको पाईएन । र्सले गदाा कुन काम कर्हले सम्पन्न गनुापने र िोर्कएको अवतधमा 
सम्पन्न भए/नभएको र्वषर्मा र्र्कन हनु नसर्कएको हुँदा प्रार्वधकले इर्न्जतनर्ररङ नम्र्स अनसुारको 
उपभोक्ता सतमतिको तबल बनाउँदा नापजाँचलाई वास्िर्वक कार्ासम्पादनमा आधाररि बनाउनपुदाछ । 

 

58.  लागि सहभातगिा — पातलकाले आर्ोजना/कार्ाक्रम छनौट गदाा उपभोक्ता सतमतिको िफा बाट नगद 
लागि सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद सहभातगिा िोर्कएको अवस्थामा 
सहभातगिा वापिको रकम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको खािामा दार्खला गरी सो को भौचर प्राप्त 
भएपतछ मार उपभोक्ता सतमतिसँग र्ोजना सम्झौिा गनुापने गनुापदाछ । िर पातलकाले लागि 
सहभातगिा सर्हिका लागि अनमुान िर्ार गरेको देर्खएन ् । अिः नगद लागि सहभातगिा जटु्ने 
आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुदाछ । 

 

 सशिा कार्ाक्रमिफा   

59.  प्रदेश आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०७६ को तनर्म ३७(३) अनसुार खचाको बील भरपाई वा 
खचा पषु्टर्ाई आधार प्रमार् संलग्न राखी बजेट खचा लेख्न ु पनेमा तनम्नानसुार कैर्फर्ि बेहोरा 
देर्खएकोले उक्त खचा तनर्तमि छ भन् न सर्कएन ।  
गो.भौ.नं.। तमति  र्ववरर् रकम  कैर्फर्ि  
स्थानीर् पवुााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रम   
६,२०७७।३।
२५ 

सरस्विी मा.र्व.मा कम्प्र्टुर 
ल्र्ाव 

५१६००० खररद गररएका सामग्रीको र्जन्सी 
दार्खला संलग्न नरहेको 

९, 
२०७७।३।२९ 

एन. एस. इन्फोतससमाफा ि 
खररद भएका सरस्वति 
मा.र्व.का लातग सामग्री खररद 

१४२३२३५ खररद गररएका सामग्रीको र्जन्सी 
दार्खला संलग्न नरहेको 

९, 
२०७७।३।२९ 

डेकोर स्टुतडर्ो प्रा.तल. ९७५००६ तड.र्प.आर र्जन्सीमा दार्खला 
नभएको  

जम्मा २९१४२४१   

 

 

२९१४२४१ 

 

60.  र्शक्षकको बढी तनकाशा 
र्वद्यालर्ले पाररि िलवी प्रतिवेदनका आधारमा माग गरेको माग फारमलाई रुज ुगरी गाउँपातलकाले 
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िलव तनकाशा गनुापदाछ । भान ुमा.र्व. किका र्शक्षक िस्वीरतसंह घटाल २०७६।१०।२८ मा 
सेवातनवृत्त भएकोमा तनजको दोस्रो चौमातसकको िलव तनकाशा गदाा सेवामा बहाल रहेको अवतधको 
मार िलव तनकाशा गनुापनेमा दोस्रो चौमातसकको परैु िलव तनकाशा भएकाले सेवातनवृत्त 
भइसकेपतछको अवतधको िलववापि रु.३८९५६।– बढी तनकाशा गएकाले उक्त रकम असलु गरी 
संघीर् संर्चि कोषमा दार्खला गनुापने रु. 

 

 

 

 

३८९५६ 

61.  समानीकरर्बाट र्शक्षकको िलव तनकाशा 
अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीर् िहलाई स्वीकृि दरबन्दी 
तभरका र्शक्षकको िलब भत्ता बापि सशिा अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ । सार्वकको 
र्जल्ला र्शक्षा कार्ाालर्बाट अनमुति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पतन दरबन्दी िथा राहि 
अनदुान कोटा प्राप्त नगरेका र्वद्यालर्लाई र्शक्षक व्र्वस्थापन गने गरी शैर्क्षक सर २०७६ का 
लातग सहर्ोग अनदुान ददन सर्कने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले स्वीकृि दरबन्दीतभर नपरेका एवं 
र्वद्यालर्ले गि र्वगिदेर्ख न ै आन्िररक स्रोिबाट िलब भत्ता व्र्होरेका र्शक्षकलाई र्वत्तीर् 
समानीकरर् अनदुानबाट रु.२६९११६६।- िलब भत्ता भकु्तानी गरेको पाईर्ो । 
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62.  शैर्क्षक व्र्वस्थापन / र्वद्यालर् प्रशासन – र्स पातलका अन्िगाि संचातलि सामदुार्र्क/सावाजतनक 
र्वद्यालर्हरुमा र्शक्षक कमाचारीहरुको िलव भत्ता भौतिक पूवााधार तनमाार् (भवन तनमाार्, शौचालर् 
तनमाार्, पसु्िकालर् तनमाार्) पाठ्यपसु्िक िथा पाठ्य सामाग्री, छार –छारा छारवृति, ददवा खाजा, 
प्रोत्साहन रकम, परुस्कार, संचालन खचा, मसलन्द, प्रार्वतधक धारिफा का र्वद्यालर्हरुको तनकासा 
लगार्िका र्वतभन् न नाम र र्शषाकमा रकमहरु तनकासा हनुे गरेकोमा वषा भररमा प्रत्रे्क त्र्स्िा 
र्वद्यालर्हरुलाई कुनकुन र्शषाकमा के कति रकम वजेट तनकासा/ खचा लेखी र्वद्यालर्को नाममा 
पठाइएको हो सो सम्वन्धमा र्वद्यालर्गि अतभलेख र्ववरर् अद्यावतधक गरेको पाइएन। कार्ाालर्वाट 
गररने र्स्िो वजेट खचा एवं अनदुान तनकासाको सदपुर्ोतगिा र प्रभावकाररिा सम्वन्धमा तनरन्िर 
अवलोकन, तनररक्षर् िथा अनगुमन गरी प्रगति प्रतिवेदन हातसल गनुापदाछ। 

    र्सका साथसाथै तनधााररि प्रकृर्ा एवं तनर्मानसुार र्वद्यालर्हरुको लेखापरीक्षर् गराई सो को 
प्रतिवेदन तलने र औल्र्ाइएका व्र्होरा सम्वन्धमा अनगुमन गनुा पने देर्खन्छ। 

 

 

 

 

63.  र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिा - स्थानीर् िह अन्िगाि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा दरबन्दी अनसुार 
र्शक्षकको पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िह अन्िगाि र्वतभन्न 
िहका ३३ सामदुार्र्क र्वद्यालर् रहेको छ । उक्त र्वद्यालर्हरुमा ८८ र्शक्षक दरवन्दी रहेकोमा 
८२ पदपतुिा रहेको छ भने पदपतुिामध्रे् ४९ करारबाट पतुिा िथा ६ दरवन्दी ररक्त रहेको छ । 
दरबन्दी बमोर्जम र्शक्षक पदपूतिा गनेिफा  गाउँपातलकाले ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

64.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम –  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी 
प्रत्र्ाभिू गराउन एवम ् सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार 
ल्र्ाउने उद्देश्र्ले स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्री 
रोजगार कार्ाक्रम संचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम गाउँपातलकाले बेरोजगारको 
िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, सचुीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, 
कामका लातग रोजगार कार्ाक्रममा संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ाालर्ले 
बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेको छैन/बेरोजगारको सूर्चमा समावेशलाई प्रथतमर्ककरर् गरेको 
छैन । कामका लागी रोजगार कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नका लातग तनदेर्शकामा उल्लेर्खि व्र्वस्थाहरुको 
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पालना नगरी र्ोजनाको छनौट अगावै औजार खररद भएको, खररद भएको औजारहरुको र्जन्सी 
दार्खला नभएको, अत्र्ातधक संख्र्ामा र्ोजना छनौट भएको, पूवााधार एवम ् अन्र् र्वकास तनमाार्का 
लातग अतधकाँश र्ोजना छनौट नभई, अनतु्पादनमलुक कार्ा गराउने गरी र्ोजना छनौट भएका छन ्। 
साथै श्रतमकको संख्र्ा पतन अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको उद्देश्र् अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी 
कार्ाान्वर्न भएको पाईएन । र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सडक नाला, 
मोटर बाटो, इनार, प्रतिक्षालर् तनमाार् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी र्स वषा १०५० 
कार्ाददन रोजगारी उपलव्ध गराई रु.७६१५६५।- खचा गरेको छ । लर्क्षि वगालाई रोजगारी 
उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्ाक्रम खचा समेि खचा लेखेका छन ्। उक्त खचावाट 
लर्क्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघाकालीन रोजगारी 
सजृाना भएको देर्खंदैन । 

65.  कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार 
लागि अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कर्न्टन्जेन्सी खचा समावेस 
गना सर्कने र  नेपाल सरकार अथा मन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनर्ार्अनसुार खचा गदाा 
पूजँीगि प्रकृतिको २ प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचा ३ प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी खचा गना सर्कने 
ब्र्वस्था  गरेको छ । कार्ाालर्ले पूवााधार र्वकासका आर्ोजनाहरुबाट कट्टी गरेको रकम रु. 
२०९४३४८ खचा गरेको र्ववरर् पेश भएको छ । कार्ाालर्ले कर्न्टन्जेन्सीको अतभलेख राखी 
कर्न्टन्जेन्सी रकमलाई कार्ार्ोजना बनाई खचा गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

66.  कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै तनमाार् 
कार्ा सम्पन्न भई रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमाचारीबाट जाँचबझु 
गराई कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुा व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले उर्ल्लर्खि कानूनी 
व्र्वस्था बमोर्जम रटुी सच्र्ाउन े दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार 
गरेको पाइएन । कानूनी व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा स्वीकृि ड्रइङ तडजाइन 
वा स्पेतसर्फकेशन बमोर्जम भए नभएको र्र्कन हनु सक्ने अवस्था देर्खएन । 

 

67.  सावाजतनक परीक्षर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले 
सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्ाक्रमको सामार्जक परीक्षर् 
अन्िगाि सावाजतनक परीक्षर् र सावाजतनक सनुवुाई गनुापने व्र्वस्था बमोर्जमको कार्ा भएको पाइएन 
। सावाजतनक परीक्षर्को अभावमा आतथाक कारोबारमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शािाको प्रवर्द्ान गने 
कार्ामा बाधा पने देर्खन्छ । 

 

68.  डीपीआर खचा – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर 
लगार्िको अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषा स्वीकृि बार्षाक 
कार्ाक्रम अनसुार र्वतभन्न १२ कामको लातग ५ परामशादािाबाट तड.र्प.आर. गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरी 
रु.३१५७२५६।– खचा लेखेको छ । डी.पी.आर.िर्ार गदाा गाउँपातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्त 
प्रर्ोग नगनााको कारर् स्पष्ट गदै आगामी ददनमा गाउँपातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्तबाट र्स्िो कार्ा 
गराउन ुपदाछ । 

 

69.  गरु्स्िर परीक्षर् - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनसुार सावाजतनक 
तनकार्ले आपतुिा गरेका मालसामान सम्झौिामा उल्लेर्खि प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेसन र गरु्स्िर 
वमोर्जम भए नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुा गराउन ुपने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले तनमाार् 
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व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराएकोमा तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग हनुे सामानको 
गरु्स्िर परीक्षर् गरेको पाइएन ।  

70.  भ्रमर् खचा :  सदुरु पर्िम प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ िथा भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोर्जम कार्ाालर्को काममा कमाचारी 
िथा पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देर्खएका व्र्होराहरु देहार् बमोर्जम छन ्.  

• अतधकांश भ्रमर्को उद्दशे्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ाालर्कै कामका लातग भएको हो भनी 
सतुनर्िि हनुे र्वश्वसनीर् आधार नदेर्खएको । 

• तनर्मानसुार भ्रमर् अतभलेख खािा नरहेकाले पदातधकारी िथा कमाचारीको भ्रमर् सम्बन्धी 
एर्ककृि र्ववरर् प्राप्त हनु नसकेको । 

• भ्रमर् पिाि ्िोर्कए बमोर्जम भ्रमर् प्रतिवेदन पेश नगरी अतधकांश भ्रमर्को भ्रमर् खचा 
भकु्तानी गने गरेको ।   

• कतिपर् भ्रमर्हरु पातलका वा कार्ाालर्सँग असम्बर्न्धि नगर/गाँउपातलका गएको जनाई सो 
वापिको खचा भकु्तानी गने गरेको ।  

• स्पष्ट प्रर्ोजन बेगर वडा अध्र्क्ष सर्हिका पदातधकारीको ७ ददनको भ्रमर् आदेश स्वीकृि 
गरी भकु्तानी गने गरेको ।  

      र्सरी स्पष्ट प्रर्ोजन र उद्देश्र् बेगर अतधकांश भ्रमर्हरुमा ७ ददनको समर्ावधी राखी भ्रमर् 
खचा भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । त्र्सैले िोर्कएको काननुी व्र्वस्थाको पालना गदै भ्रमर् खचामा 
तनर्न्रर् गनुापदाछ ।  

 

71.  डोजर ममाि : पातलकामा रहेको  डोजर, लोडर, रोलर लगार्िका हेतभ मेर्शनको ममाि िथा ईन्धनमा 
र्ो साल कार्ाालर्ले गरेको खचा र्ववरर् पेश भएन । उक्त हेतभ मेतसनहरुबाट कार्ाालर्ले 
रु.१०२५६६०।- आम्दानी गरेको छ । कार्ाालर्ले उपलब्ध मेर्शनरीको अतधकिम प्रर्ोग गने 
एवम ्सरकारी रकम लगानीको उर्चि प्रतिफल प्राप्त हनुे गरर प्रर्ोग गनुापदाछ । उक्त मेतसनरीहरू 
प्रर्ोग गरेवापिको र्वतभन्न व्र्र्क्तहरुबाट उठ्न बाँकी रकम रु.२८०९०।– र्थार्शघ्र असलु गनुापने 
रु. 

 

 

 

 

 

२८०९० 

72.  सामार्जक सरुक्षािफा  
सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को पररच्छेद ७ बमोर्जम प्रत्रे्क स्थानीर् 
िहले मन्रालर्को स्वीकृति तबना कुनैपतन प्रकारका सामार्जक सरुक्षा भत्ता नगद र्विरर् गना नपाइने 
र प्रत्रे्क स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेर तभरका सबै लर्क्षि वगा िथा समूहको िथर्ाङ्क केन्द्रीर् 
पर्िकरर् र्वभागको एम.आई.एस. प्रर्ालीमा Online प्रर्वष्टी गरी अद्यावतधक गरेको िथर्ाङ्कको 
आधारमा नर्जकको बैंकको शाखाबाट  खािा सञ्चालन गरी र्विरर् गनुापने व्र्वस्था छ । 

 

 (क) गाउँपातलकाले सामार्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने व्र्र्क्तको र्ववरर् अद्यावतधक गरेको देर्खएन । 
र्ो वषा सामार्जक सरुक्षा भत्ता रकममा रु.३३७४२०००।– खचा भएको छ । गाउँपातलकाले 
सामार्जक सरुक्षा भत्ता बैर्ङ्कङ प्रर्ालीबाट र्विरर् गरेको छ। सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन 
तनदेर्शका, २०७५ को अनसुचुी ७ बमोर्जम बैङ्क र गाउँपातलकाबीच भएको सम्झौिाको ६ नं. 
बमोर्जमको र्ववरर् बैङ्कले गाउँपातलकालाई उपलब्ध गराएको छैन भन े सम्झौिाको १०  नं. 
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बमोर्जमको तनर्ष्क्रर् खािाको र्ववरर्समेि बैङ्कले उपलब्ध गराएको छैन । बैङ्कले भत्ता र्विरर् 
गरेको १५ ददनतभर तबवरर् ददनपुने र बाँकी रकमसमेि र्फिाा गनुापनेमा बैङ्कले दोश्रो र िेश्रो  
चौमातसकको पेश्की फर्छ्यौट गरेको छैन । बैङ्कबाट सम्झौिाबमोर्जमको र्ववरर् प्राप्त गना 
नगरपातलकाले आवश्र्क कदम चाल्नपुदाछ ।  

 (ख) सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन तनदेर्शका, २०७५ को बुदँा नं.११ अनसुार सामार्जक 
सरुक्षा सम्बन्धी अनसूुची ८, ९, १०, ११ र १२ िर्ार गरी सोको आधारमा भत्ता खचा लेख्नपुने 
ब्र्वस्था उल्लेख छ । सामार्जक सरुक्षा भत्ता पाउने व्र्र्क्तको पररचर्पर सर्हिको नामावली 
अद्यावतधक नहुँदा भत्ता पाउन े व्र्र्क्त छुट्न े वा अको व्र्र्क्तले दोहोरो भत्ता भकु्तानी तलई खचामा 
अतनर्तमििा हनु जान ेसम्भावना रहन्छ । तनदेर्शकाले ब्र्वस्था गरे अनसुार सबै अनसूुचीको तभडान 
गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता खचा लेख्न,े अर्घल्लो चौमातसकमा भएको नर्वकरर्, लगि कट्टाको 
अतभलेखलाई अद्यावतधक गरेर मार अको चौमातसकको र्कस्िा भकु्तानी गनुापनेमा सो वेगर भकु्तानी 
भएको छ । एम.आई.एस. प्रर्ालीलाई अद्यावतधक गनेिफा  गाउँपातलकाले र्वशेष ध्र्ान 
परु्र र्ाउनपुदाछ। 

 

 प्रकोप व्र्वस्थापन कोष (कोतभड १९)  

73.  कोतभड १९ बाट उत्पन्न जर्टल पररर्स्थतिको व्र्वस्थापन गना गाउँपातलकाले प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 
खडा गरी आन्िररक िथा बाह्य स्रोिबाट स्रोि व्र्वस्थापन गरी राहि र्विरर्, क्वारेर्ण्टन व्र्वस्थापन 
िथा आइसोलेसन व्र्वस्थापनको कार्ा गरेको छ । प्रकोप व्र्वस्थापन कोषको आर् िथा व्र्र्को 
अवस्था तनम्न बमोर्जम रहेको छ। 

आम्दानीको र्ववरर् रकम खचाको र्ववरर् रकम 

संघीर् संर्चि कोष ३३५००० राहि र्विरर् १३६६८६६ 

प्रदेश संर्चि कोष १३३०००० क्वारेर्ण्टन व्र्वस्थापन २३४७२६९ 

आन्िररक स्रोि ५०००००० 
आइसोलेसन 
व्र्वस्थापन 

४१५५०० 

संघीर् कोतभड कोष   जोर्खम भत्ता ५२३४८० 

अन्र् ५८६२६७ 
औषतध एवं स्वास्थर् 
सामग्री 

८७९७८५ 

    अन्र् ३८५००० 

    मौज्दाि १३३३३६७ 

जम्मा ७२५१२६७ जम्मा ७२५१२६७ 
 

 

74.  राहि र्विरर्ः राहि सामग्री खररद गदाा सोझै खररद गरेको छ । गाउँपातलकाले राहि र्विरर्मा रु. 
१३६६८६६।- खचा गरेको छ । गाउँपातलकाले राहि र्विरर्सम्बन्धी मापदण्ड तनधाारर् गरी सोही 
अनसुारका वडाबाट तसफाररस भई आएका नामावली अनसुार राहि र्विरर् गरेको पाइर्ो । 

 

75.  क्वारेर्ण्टन व्र्वस्थापनः गाउँपातलकाले २७ वटा क्वारेर्ण्टन व्र्वस्थापनमा रु. २३४७२६९।- खचा  
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भएको छ। क्वारेर्ण्टनमा बसेका व्र्र्क्तहरुको खाना खचामा रु.२०६९०८४।– खचा भएको छ ।  

76.  र्जन्सी व्र्वस्थापनः क्वारेर्ण्टन व्र्वस्थापनको क्रममा खररद गररएका खप्ने िथा नखप्ने सामानहरु 
र्जन्सीमा आम्दानी जनाइएको छैन भने खप्ने र्कतसमका पंखा, पानीयाङ्की लगार्िका सामानहरुसमेि 
कहाँ के कुन अवस्थामा रहेका छन सो को लगि राखेको पाइएन । र्वद्यालर् िथा सावाजतनक 
भवनहरुमा प्रर्ोग भएका त्र्स्िा सामानहरु त्र्स्िा संस्थाहरुलाई हस्िान्िरर् गरी वा कार्ाालर्ले 
आफ्नो र्जम्मामा तलई संरक्षर् गनुापदाछ । 

 

77.  जोर्खम भत्ताः कार्ाालर्ले स्वास्थर्कमी िथा प्रशासतनक कमाचारीहरुलाई कार्ार्वतधले व्र्वस्था 
गरेअनसुार रु.३६७८६०।– जोर्खम भत्ता र्विरर् गरेको छ ।  

 

78.  वार्षाक प्रतिवेदन – र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा 
स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक वषामा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक 
प्रतिवेदन िर्ार गरी र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमति 
समक्ष पेस गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी 
सम्बर्न्धि सतमतिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 

 

79.  सरकारी िथा सावाजतनक जग्गा संरक्षर्, उपर्ोग िथा हक हस्िान्िरर् - स्थानीर् सरकार सञ् चालन 
ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षरेतभरको सरकारी 
सामदुार्र्क िथा सावाजतनक सम्पर्त्तको रेखदेख, ममाि सम्भार र संरक्षर् गनुापने व्र्वस्था छ ।र्स 
सम्वन्धमा तनम्नानसुार देर्खएको छ: पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सावाजतनक सम्पर्त्तको ममाि 
सम्भार एवं संरक्षर् गरेको/अतभलेख राखेको पाइएन । पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सम्पर्त्तको 
रेखदेख ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गनुापदाछ । 

 

80.  पेश्कीः  
सदुरुपर्िम प्रदेशको आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ३६(५) मा सरकारी 
तनकार्बाट कुन ैिातलम, गोष्ठी, कार्ाशाला गोष्ठी आदद सञ्चालन गदाा सो कार्ाको कार्ाक्रम िथा लागि 
अनमुान िर्ारी गरी अतधकारप्राप्त अतधकारीबाट स्वीकृि गराउनपुने ब्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले कृर्ष, 

र्शक्षा, पश ुर स्वास्थर् लगार्िका क्षेरका कार्ाक्रम सञ्चालन गना पेश्की माग गदााको बखि कार्ाक्रम 
तनदेर्शका अनरुुपका र्क्रर्ाकलापहरु तनधाारर् गने र स्वीकृि नम्र्स अनसुार लागि अनमुान िर्ार गरी 
स्वीकृि लागि अनमुानका आधारमा त्र्स्िा िातलम, गोष्ठी सञ्चालन गनुुँपनेमा तनवेदनका आधारमा 
पेश्की तलने, तलएको पेश्की फर्छ्यौट नगरी पनुः पेश्की ददने आतथाक वषाको अन्त्र्सम्म कार्ाक्रम 
नगरी पेश्की रर्हरहने र बषाान्िमा मार कार्ाक्रम गरी पेश्की फर्छ्यौटको लातग पेश गने गरेको 
देर्खर्ो ।  

उपभोक्ता सतमतिहरुमाफा ि कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाइएका र्ोजनाहरु बहवुर्षार् नहनुे र चाल ु वषामातभर 
फर्छ्यौट नहनुे गरी पेश्की समेि उपलव्ध गराउन नसर्कने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले आषाढ 
मर्हनामा मार उपभोक्ता सतमतिमाफा ि सम्झौिा गरी र्वतभन्न र्ोजनाका लातग पेश्की ददएको देर्खन्छ। 

पेश्की फर्छ्यौटः 

पेश्की ददएको रकम म्र्ादतभर फर्छ्यौट गनुा गराउन ुपेश्की तलने ददने दवैुको किाव्र् िोर्कएको छ । 
कार्ाालर्ले माद ननाघेको पेश्की रु.९४५४५३७।- म्र्ादतभरै फर्छ्यौट गराउनपुदाछ । कार्ाालर्ले 
म्र्ाद नाघेको पेश्की रु.२१९४५६।- आतथाक वषाको अन्त्र्सम्म फर्छ्यौट नभई बाँकी देर्खएकाले 
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तनर्मानसुार फछार्ौट गनुा पने रु. 

तस.नं. पेश्की तलएको  तमति पेश्की तलनकेो नाम पेश्की रकम कैर्फर्ि 
म्र्ाद नाघेको पेश्की    
1.  २०७७।२।२७ एम.एस तनमाार् सेवा २१९४५६ मोर्वलाइजेशन 

  जम्मा २१९४५६  
म्र्ाद ननाघकेो पेश्की    
2.  २०७७।३।४ तड.के.तड.एस. कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल. २०१४५१  

3.  २०७७।३।९ एम.एस तनमाार् सेवा २१९४५६  

4.  २०७७।३।२८ र्हम सगरमाथा/प्रमे डेभलपसा ग्रपु जे तभ ३४२६६३०  
5.  २०७७।३।२९ तड.के.तड.एस. कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल. १०४१०००  
6.  २०७७।३।२९ तड.के.तड.एस. कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल. १०३३०००  
7.  २०७७।३।२९ पजुार र्क्रर्र्टभ कन्स्ट्रक्सन एण्ड 

सप्लार्सा 
५३७०००  

8.  २०७७।३।२९ बस्नेि कन्स्ट्रक्सन ९९२०००  
9.  २०७७।३।२९ बस्नेि कन्स्ट्रक्सन १००६०००  
10.  २०७७।३।२९ बस्नेि कन्स्ट्रक्सन ९९८०००  

जम्मा ९४५४५३७   

२१९४५६ 

 आन्िररक लेखापरीक्षर्ः 
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७७ (२) मा प्रत्रे्क  स्थातनर् तनकार्ले सवै 
प्रकारका आर् व्र्र्को लेखापरीक्षर् गराउन ु पने व्र्वस्था छ। आन्िररक लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा 
औलँ्र्ाइएका बेरुज ु अर्न्िम लेखापरीक्षर् हनु ु अगावै फर्छ्यौट गररसक्नपुने व्र्वस्था भएिापतन 
देहार्बमोर्जमका बेरुज ुफर्छ्यौट गरेको प्रमार् पेश नभएकाले बेरुज ुकार्म गररएको छ 

 

81.  गो.भौ. नं. १०९, २०७६।१०।२० वडा नं. २को सावाजतनक शौचालर् तनमाार् उपभोक्ता 
सतमतिलाई ददएको भकु्तानीमा स्वीकृि लागि अनमुान अनसुार Sallwoodpanallled, Supply pipe 4 

inch, Airvent 4 Inch को दर रकम रु १०००,१००,१०० भएको र अर्न्िम प्रार्वतधक मूर्ांकन 
अनसुार Sallwoodpanallled, Supply pipe 4 inch, Airvent 4 Inch को दर रकम रु 1250,513.38,513.38 

भएको (खररद पररमार् 38,30,6) र सो अनसुार रकम रु 9500,12401,2478 बढी भकु्तातन भएकोले 
जम्मा रकम रु 24,379/- असलुउपर गरर सम्बर्न्धि खािामा दार्खला गनुापने ।   

२४३७९ 

82.  गो.भौ. नं. १९०, २०७७।२।१४ वडा नं. ३ र्स्थि ढकैना िाल पोखरी तनमाार् उपभोक्ता सतमतिले 
ढकैना िाल पोखरी तनमाार् गदाा रामकृष्र् चौधरीको जे.तस.बी बहालमा ल्र्ाई प्रर्ोग गरी 62500 

भकु्तानी भएको र बहाल कर वाफि 10% ले हनु आउने रकम रु 6250/- कट्टी नभई बढी भकु्तानी 
भएकाले सो रकम असलु गरी सम्बर्न्धि खािामा दार्खला हनुपुने ।  

६२५० 

83.  गो.भौ. नं. २८५, २०७७।३।२३ वडा नं. ४ र्स्थि मर्हलाहरुका लातग तसलाईकटाई िातलम 
सञ्चालनको भकु्तानीमा दईु जना  प्रर्शक्षकहरुलाई ददईएको जनही रु 15000 का दरले रु 30000 मा 
पाररश्रतमक कर रु ४५०० र  सो सँगै रार्खएको अन्र् तबल तबजक रु 33930 मा लाग्ने अतग्रम 
आर्कर 509 कट्टी गरी सम्बर्न्धि खिामा दार्खला भएको प्रमार् पेश हनुपुने अन्र्था असलुपुर हनुपुने 

रकम रु 5009/- । 

५००९ 

84.  गो.भौ. नं. २९०, २०७७।३।२४ वडा नं. ३ मा र्वद्यिु ट्रान्सफमार िथा र्वद्यि लाईन र्वस्िारमा 
कुल र्वतनर्ोर्जि रकम रु 8,00,000 भएको , प्रार्वतधकको अर्न्िम मूल्र्ांकन अनसुार गो.भौ.नं. 278 

बाट 7,31,906 भकु्तानी भएको र गो.भौ.नं. २९० बाट तबना प्रातबतधक मूल्र्ांकन थप भकु्तानी भनी 
५३०५८ 
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र्टप्पर्ीको आधारमा रु 53,058/- भकु्तानी भएकोले थप प्रातबतधक मूल्र्ांकनको कागजाि पेश हनुपुने 
अन्र्था सम्बर्न्धि खािामा दार्खला हनुपुने रकम रु 53,058/- 

85.  गो.भौ. नं. ३०३, २०७७।३।२५ रामतसंह धामीलाई बेिबास सम्बन्धी िातलम सञ्चालनका लातग 
ददईएको रकम रु७५000/- को तबल भरपाई अनसुार बेिबास प्रर्शश्क्षकलाई 7000 ददएको र  

पाररश्रतमककर 15% ले हनुा आउने रकम रु 1050 र अन्र् भत्ता 4000 वाफि ददएको र पाररश्रतमककर 
१५% ले हनुआउने रकम रु 600 िथा 33000 को अन्र् तबल बाट अतग्रम आर् कर १.५% ले  हनु 
आउने रकम रु ४९५ र जम्मा 2146,कर दार्खला भएको प्रमार् पेश हनुपुने मा नभएकाले 
असलुउपर गरर सम्बर्न्धि खािामा दार्खला गनुापने । 

२१४६ 

86.   गो.भौ. नं. ३७९, २०७७।३।२९ भान ु मा.र्व. अधरुो गेट पखााल तनमाार् उ.स. लाई ददईएको 
भकु्तानीमा रहेको भरपाई अनसुार उ.सले ढुवानी वाफि 35570 ददएको, ढुवानी कर १0% ले हनुआउने 
रकम रु 3557 र अन्र् तबल 2,97,402 को अतग्रम आर्कर १.५% ले हनु आउने रकम रु 4461 जम्मा 
रकम रु 8018/- कर दार्खला भएको प्रमार् पेश हनुपुने मा नभएकाले असलुउपर गरर सम्बर्न्धि 
खािामा दार्खला गनुापने । 

 ८०१८ 

87.   भ्रमर् खचा तनर्मावली २०६४ को तनर्म १८ को उपतनर्म २बमोर्जम हवाई र्ािार्िको सरु्वधा 
तलन ेपदातधकारी वा कमाचारीले हवाई र्टकट पेस गरेमा मार सो बाफिको रकम भकु्तानी ददईनेछ र 
३ बमोर्जम उपतनर्म (२) बमोर्जम भकु्तानी माग गदाा सार्वक कार्ाालर्बाट तलएको दैतनक भत्ता िथा 
भ्रमर् खचाको तबलको प्रमार्र्ि कागज संलग्न गनुापने कुरा उल्लेख छ गो. भौ.न. 249/2076/12/12, 

तमति 2076/11/18-2076/11/21 गिे काठमाण्डैँ जादा आउदाको श्री ई.राम प्रसाद अवस्थी लाई 
ददइएको भ्रमर् खचाभकु्तानीमा प्लेन र्टकट प्रर्ोग गरे बाफिको रकम रु13000(दईु िफा ) सो प्लेन 
र्टकट खचा प्रमार्र्ि गने वोतडाङ्ग पास नभएकोले जम्मा रकम रु 13000 तनर्म संगि खचा नभएकोले 
तनर्ातमि मान्न नसर्कने ।  

१३००० 

88.  गो.भौ. नं. ११८, २०७७।३।२३ संघीर् सशिा दगुाा आ.र्व र बैजनाथ आ.र्व हरुलाई ICT Lab 

तनमाार्को लातग रकम रु 1300000 ददएको बजेट खचामा सक्कल र्वल भरपाई पेश नभएको िथा दगुाा 
आ.र्व को तबल भरपाई अनसुार 6500 को ढुवानी खचा देखाई सो अनसुार 10% ले हनु आउने 
ढुवानीकर 650 र अन्र् तबलबाट हनुआउने रु 8782 अतग्रमआर्कर सम्बर्न्धि खािामा दार्खलागरेको 
प्रमार् पेश नभएको । बैजनाथ आ.र्व को तबल भरपाई अनसुार जम्मा तबलबाट हनुआउने रु 8629 

अतग्रमआर्कर सम्बर्न्धि खािामा दार्खलागरेको प्रमार् पेश नभएको ।  

 १८०६१ 

89.  गो.भौ. नं. ७, २०७७।३।२५(संघ सशिा पुजँीगि) तनम्न र्वद्यालर्हरुलाई भवन तनमाार्का लातग रु 

55,00,000 रकम भकु्तानी ददँदा खचा प्रमार्र्ि तबल भरपई बेगर भकु्तानी ददई बजेट खचा जनाएकाले 
खचा प्रमार्र्ि र्वल भरपाई पेश हनुपुने अन्र्था असलुउपर गरी सम्बर्न्धि खािामा दार्खलाको प्रमार् 
पेश गनुापने । 

  

 नवोदर् आधारभिु र्वद्यालर् लाई 16,00,000 बजेट खचा ददएको र नवोदर् आधारभिु र्वद्यालर् को 
र्वल भरपाई अनसुार रु 2,01,900 को ढुवानी खचा देखाएको, ढुवानी कर 10%  बमोर्जम हनुआउने 
रकाम रु 20,190 र अन्र् र्वल वाफि हनुआउने अतग्रमआर्कर 1.5% हनुआउने रकम रु 15167 िथा 
जम्मा कर रकम रु35357 सम्बर्न्धि खािामा दार्खला गरेको प्रमार् पेश हनुपुनेमा दार्खलाको प्रमार् 
पेश नभएको । 

 ३५३५७ 

 बैजनाथ बहभुार्षक र्वद्यालर् लाई 16,00,000 बजेट खचा ददएको र बैजनाथ बहभुार्षक र्वद्यालर्को 
र्वल भरपाई अनसुार रु 2,64,500 को ढुवानी खचा देखाएको, ढुवानी कर 10%  बमोर्जम हनुआउने 
रकाम रु 26450 र अन्र् र्वल वाफि हनुआउने अतग्रमआर्कर 1.5% ले हनुआउने रकम रु 18920 
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दफा नं. भौ.नं, तमति र व्र्होरा बेरुजू रकम 

िथा जम्मा कर रकम रु45370 सम्बर्न्धि खािामा दार्खला गरेको प्रमार् पेश हनुपुनेमा दार्खलाको 
प्रमार् पेश नभएको । 

 

४५३७० 

 बैजनाथ आधारभिु र्वद्यालर् लाई 7,00,000 बजेट खचा ददएको र बैजनाथ आधारभिु र्वद्यालर्को र्वल 
भरपाई अनसुार रु 62,900 को ढुवानी खचा देखाएको, ढुवानी कर 10% बमोर्जम हनुआउने रकाम रु 
6290 र अन्र् र्वल वाफि हनुआउने अतग्रमआर्कर 1.5% ले हनुआउन ेरकम रु 7155 िथा जम्मा कर 
रकम रु13,445 सम्बर्न्धि खािामा दार्खला गरेको प्रमार् पेश हनुपुनेमा दार्खलाको प्रमार् पेश नभएको 
। 

  

 

 

१३४४५ 

 जनचेिना आधारभिु र्वद्यालर् लाई 16,00,000 बजेट खचा ददएको र जनचेिना आधारभिु र्वद्यालर्को 
र्वल भरपाई अनसुार रु 1,85,550 को ढुवानी खचा देखाएको, ढुवानी कर 10%  बमोर्जम हनुआउने 
रकाम रु 18,555 र अन्र् र्वल वाफि हनुआउने अतग्रमआर्कर 1.5%ले हनुआउने रकम रु 15,342 

िथा जम्मा कर रकम रु33,897 सम्बर्न्धि खािामा दार्खला गरेको प्रमार् पेश हनुपुनेमा दार्खलाको 
प्रमार् पेश नभएको । 

  

 

 

३३८९७ 

90.  गो.भौ. नं. १५, २०७७।३।२९(प्रदेश सशिा पुजँीगि) भान ुमार्व अधरुो भवन तनमाार्मा कुल बजेट 
9,72,100 खचा भएको भान ु मार्व अधरुो भवन तनमाार् उ.सको र्वल भरपाई बमोर्जम 1,73,500 

ढुवानीमा खचा देखाई ढुवानी कर 10% बमोर्जम हनुआउने रकम रु17,350 र अन्र् तबल बमोर्जम 
1.5% ले  हनुआउने अतग्रमआर्कर रु 9,794 सम्बर्न्धि खािामा दार्खला गरेको प्रमार् पेश हनुपुनेमा 
पेश नभएको र सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 19 को २(क) बमोर्जम स्थार्ी लेखा नं. 
प्राप्त गरेका व्र्वसार्र्हरु बाट 20 हजार भन्दा कमको कारोबार गना तमल्ने िर तमति र तबजक नं. मेल 
नखाने गरी टुके्र तबजक बनाई स्थार्ी लेखा नं.मा रु 1,52,660 बराबरको समान खररद गररएकोले 
मलु्र् अतभवृर्र्द् कर छलेकोले मलु्र् अतभवृर्र्द्कर बाफि हनु आउने 13.5% प्रतिशि रकम रु.20609 

गरी जम्मा रकम रु 47,752 असलुउपर गरी सम्बर्न्धि खािामा दार्खला गनुापने । 

 

 

 

 

 

 

 ४७७५२ 

91.  गो.भौ. नं. ३, २०७६।९।२४(र्शक्षा चाल)ु गा.पा. अन्िरगिको श्री रामेश्वर मा.र्व र्वद्यालर्मा 
कार्ारि र्शक्षक श्री गोपीलाल चौधरीलाई िलब भकु्तनी गदाा श्री गोपीलाल चौधरीको िलब रु 3915 

का दरले छ मर्हना को िलब र दसै खचा जम्मा रु.27,405 भकु्तातन हनुपुनेमा तनजलाई रकम रु 
29,425 भकु्तानी भएको देर्खन्छ रु 2020 बढी भकु्तानी भएकोले असलु उपर गरी सम्बर्न्धि खािामा 
दार्खला हनुपुने । सामार्जक सरुक्षा कर 2242.35 कट्टी गरी दार्खला हनुपनेमा रु 222 मार कट्टी भई 
दाखीला भएको देर्खन्छ, बाकी रकम रु.2020.35 असलुउपर गरर सम्बर्न्धि खािामा दार्खला हनुपुने ।  

  

 

 

 

४०२० 

92.  गो.भौ. नं. १०, २०७७।३।१२(र्शक्षा पूजँीगि) गा.पा. अनिरगिका (बैजनाथ बालज्र्ोिी 
बालर्वकास केन्द्, बैजनाथ बालर्वकास केन्द्र, परु्र्ामा बालर्वकास केन्द्र, नवोदार् बालर्वकास केन्द्र) 
र्वद्यालर्हरुमा शैर्क्षक गरु्स्िर सधुारका लातग बालर्वकास नमनुा कक्षाकोठा तनमाार् र शैर्क्षक िथा 
खेलकुद व्र्वस्थापनका लातग भएको भकु्तानी रकम रु 6,00,000 बजेट खचा भई, खचा प्रमार्र्ि तबल 
भरपाई िथा प्रार्वतधक र्वल बेगार भकु्तानी ददई बजेट खचा जनाएकोले प्रार्वतधक र्वल िथा 
खचाप्रमार्र्ि तबल भरपाई पेश हनुपुने अन्र्था असलुउपर गरी सम्बर्न्धि खािामा दार्खला गनुापने ।  

 

 

 

 

६००००० 
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सर्ञ्चि कोषको र्ववरर्                                                                   अनसूुची १ 

                                                                  २०७६।०७७                                                               (रु. हजारमा) 

क्र.सं. स्थानीर् िह र्जल्ला 
आर् व्र्र् 

मौज्दाि बाकँी गि वषाको 
र्जम्मेवारी 

सङ्घ िथा 
प्रदेश अनदुान 

राजस्व 

बाडँफाँड 
आन्िररक 

आर् 

अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचा पूरँ्जगि खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

१  लालझाडी गाउँपातलका कञ्चनपरु 40162 217263 50987 10335 62818 341403 119324 122564 76190 318078 63487 

                           
 

बेरुज ुबतगाकरर् (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार)                                          अनसूुची २ 

                                                                    २०७६।०७७                                                              (रु. हजारमा) 

क्र.सं. स्थानीर् िह 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् 
कागजाि पेश 
नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

1  लालझाडी गाउँपातलका 
58 34 9989 0 0 0 58 34 9989 773 3463 5534 0 0 8997 0 219 219 

                                      
 

                                                                     
अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति                                                       अनसूुची ३ 

                                               २०७६।०७७                                        (रु. हजारमा) 
क्र.सं. स्थानीर् िह र्जल्ला गि वषा सम्मको बाकँी समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बरेुजू र्ो वषा सम्परीक्षर्बाट कार्म 

बेरुज ु
र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी हालसम्मको 

पेश् की बाकँी 
1  लालझाडी गाउँपातलका कञ्चनपरु 57404 0 0 57404 0 9989 67393 657 

 

  
 


