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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

काठमाडौं 



 

Serving the Nation and the People 

दरूदृन्टि (Vision)  

 

जनहितकािागग जवाफदेहिता, पारदलशिता र ननष्ठा प्रवर्दिधन गने ववश्विनीय िंस्था िुन प्रयत्नशीि 

रिने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

िरोकारवािािाई िाविजननक कोषको दक्षतापूर्ि उपयोग िम्बन्धमा आश्वस्त पानि स्वतन्र एवं 

गुर्स्तरीय िेखापरीक्षर् िेवा प्रदान गने ।  

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders 

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

ननष्ठा (Integrity) 

स्वतन्रता (Independence) 

व्याविानयकता (Professionalism) 

पारदलशिता (Transparency) 

जवाफदेहिता (Accountability) 
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च.नं      २०९ 

 

 

श्री प्रमखुज्य,ू  

भोटेकोशी गाउँपामिका, 
गाउँ कायिपालिकाको कायाििय, 

सन्धपुाल्चोक । 

 

ववर्र्ः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 
 

नेपािको िवंवधानको धारा २४१ बमोजजम त्यि पालिकाको आगथिक वषि २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् 

िम्पन्न गरी िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजजम यो प्रनतवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रनतवेदन 

िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोजजम कारबािीको िागग अनुरोध छ ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



    

 

िहािेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपािको संविधानको धारा २४१ िा संघ, प्रदेश र स्थानीय  हका सबै सरकारी 
कायााियको िेखापरीक्षण मनयमि  ा, मि व्ययी ा, कायादक्ष ा, प्रभािकारी ा र औचचत्यको आधारिा 
िहािेखापरीक्षकबाट हनुे व्यिस्था छ । िेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) िा 
िहािेखापरीक्षकिे प्रत्येक गाउँपामिका र नगरपामिकाको िेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अिग अिग 
प्रम िेदन जारी गना सक्न ेव्यिस्था छ । सोही व्यिस्थाबिोचजि स्थानीय  हको 2076।77 को 
आमथाक कारोबारको िेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रम िेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीय  हको िेखापरीक्षण नपेािको संविधान, िेखापरीक्षण ऐन, सरकारी िेखापरीक्षण 
िानदण्ड, वित्तीय िेखापरीक्षण िागादशान, स्थानीय  ह िेखापरीक्षण मनदेचशका, िहािेखापरीक्षकको 
िावषाक िेखापरीक्षण योजना र मनकायसँग सम्बचन्ध  ऐन, मनयिको आधारिा सम्पन्न गररएको छ । िेखापरीक्षणको प्रिखु 
उदे्दश्यहरुिा वित्तीय वििरणको शदु्ध ा, प्रचमि  कानूनको पािना, बजेट  था योजना  जुािा एिं कायाक्रि कायाान्ियन, खररद 
ब्यिस्थापन, सािाजमनक सम्पचत्तको संरक्षण र उपयोग, चजम्िेिारी र जिाफदेवह ा एिं सेिा प्रिाहको अिस्था िूल्याङ्कन गनुा रहेको 
छ । त्यसैगरी स्रो  साधनको प्राप्ती र उपयोग सम्बन्धिा प्रचमि  कानूनको पािना भए नभएको विश्लषेण गरी वित्तीय 
ब्यिस्थापनिा सधुारका िामग सझुाि प्रस्  ु गरी सशुासन प्रबद्धानिा टेिा प¥ुयाउन ुिेखापरीक्षणको उदे्दश्य रहेको छ ।  

आमथाक िषा २०७६।७७ को िेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चा  जारी गररएको प्रारचम्भक प्रम िेदन उपर प्राप्त प्रम वक्रयाका 
विषयहरु मििान गरी कायि रहेका व्यहोरा सिािेश गरेर राय सवह को अचन् ि प्रम िेदन पठाइएको छ । प्रम िेदनिा ददएका 
सझुािहरुको कायाान्ियनबाट स्थानीय  हिा रहेको सीमि  स्रो  साधनको उपयोग गरी विकास मनिााण र सेिा प्रिाहिा 
मि व्यवय ा, दक्ष ा र प्रभािकारर ा हामसि गना सहयोग पगु्न ेअपेक्षा गररएको छ । फिस्िरुप स्थानीय  हको कायासम्पादनिा 
जिाफदेवह ा र पारदचशा ा प्रबद्धान हनुे विश्वास मिइएको छ ।  

िेखापरीक्षणबाट िूि : आन् ररक आय र राजस्ि बाँडफाटँको प्रक्षेपण यथाथापरक नरहेको, आन् ररक आय ठेक्का 
ब्यिस्थापनिा स्पष्ट कानूनी ब्यिस्था नभएको, आय सङ्किन न्यून रहेको, पयााप्त आधार बेगर राजस्ि छुट ददएको, बक्यौ ा 
असिुीिा प्रभािकारी ा नआएको, बजेट अनशुासन किजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पश्चा  बजेट  था कायाक्रि 
संशोधन गरी अनिुोदन गने गरेको, िषाान् िा बढी खचा गरेको, खररद कानून विपरी  सोझै खररद गरेको, अत्यमधक प्रशासमनक 
खचा गरेको, बच  अनदुान वफ ाा नगरेको, वि रणिूखी खचाको बाहलु्य ा रहेको जस् ा प्रिचृत्त देचखएका छन ्। त्यसैगरी विकास 
मनिााण फा  योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, साना  था टुके्र आयोजनाको छनौट गरेको, जवटि प्रकृम का कायाहरु सिे  उपभोक्ता 
समिम बाट गराएको,  ोवकएबिोचजि जनसहभामग ा नजटेुको, दीगो विकासका िक्ष्य अनरुुप योजना र कायाक्रि  जुािा नगरेको, 
दीघाकािीन विकासको खाका  जुािा नभएको जस् ा सिस्या रहेका छन ्।  

स्थानीय  हको आन् ररक ब्यिस्थापन फा  आिश्यक अनभुिी र दक्ष जनशचक्तको किी रहेको, किाचारी मनयचुक्त  था 
बढुिािा प्रदेश िोकसेिा आयोगको परािशा नमिएको, सेिा प्रिाहिा अपेचक्ष  सधुार हनु नसकेको, स्रो , साधन र सम्पचत्तको दरुुस्  
अमभिेख नरहेको, सञ्चामि  योजना, कायाक्रि, सेिा प्रिाहको अमभिेख नराखेको, बैंक वहसाब वििरण  यार गने नगरेको, िेखाङ्कन 
 था सिग्र प्रम िेदन प्रणािी र आन् ररक मनयन्रण किजोर रहेको छ । साथै आन् ररक िेखापरीक्षण भरपदो र प्रभािकारी 
नभएको पाइएको छ। स्थानीय  हिा िेखा समिम को गठन, कायाक्षेर, िेखापरीक्षण प्रम िेदन उपर छिफि र बेरुजू फर्छ्यौट 
सम्बन्धी स्पष्ट कायाविमध  जुािा हनु बाकँी रहेको पाइएको छ । िेखापरीक्षणबाट औलं्याएका व्यहोराहरु सधुार गरी ग  
विग का बेरुज ुउपर अपेचक्ष रुपिा आिश्यक कारिाही भए गरेको सिे  देचखएन । 

सिय र जनशचक्तको सीमि  ाको बािजदु यथासम्भि स्थानीय  हको कायास्थििा नै उपचस्थ  भइा िेखापरीक्षण गररएको 
मथयो । िेखापरीक्षणको क्रििा िेखापरीक्षण टोिीिे स्थानीय  हका प्रिखु सवह का पदामधकारीहरुसँग छिफि सिे  गररएको 
मथयो । िेखापरीक्षण प्रम िेदनिा उल्िेख भएका ब्यहोराको कायाान्ियनबाट स्थानीय  हको वित्तीय व्यिस्थापन, भौम क पूिााधार 
र सेिा प्रिाहिा सधुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीय  हको िेखापरीक्षणिा सहयोग परु्रयााउन ेस्थानीय  हका सबै पदामधकारी 
 था किाचारीहरु र िेखापरीक्षण  था प्रम िेदन  यारीिा संिग्न यस कायााियका किाचारीहरु सबैिाइा धन्यिाद ज्ञापन गदाछु ।  
 

 

                (टंकिचण शिाा, दंगाि) 
२०७8 भाद्र ४  ग े              िहािेखापरीक्षक 
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श्री प्रिखुज्यू,        

भोटेकोशी गाउँपामिका, 
गाउँ कायापामिकाको कायाािय, मसन्धपुाल्चोक । 

विषयिः  िेखापरीक्षण प्रम िदेन । 

कैवफय  सवह को रायिः  हािीिे भोटेकोशी गाँउपामिकाको २०७६।०७७ को मबचत्तय वििरण र त्यससगँ सम्बचन्ध  आय–ब्यय मबबरण  था 
िेखा वटप्पणीहरुको िेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रायिा, यस प्रम िदेनको कैवफय  सवह को राय व्यक्त गने आधार खण्डिा उल्िेख भएका विषयिे पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ 
आषाढ ३१ िा सिाप्त भएको २०७६।७७ को वित्तीय वििरण र त्यससगँ सम्बचन्ध  अन्य वििरणिे स्थानीय  हसगँ सम्बचन्ध  प्रचमि  
कानूनबिोचजि सारभ ूरूपिा सही  था यथाथा अिस्था चचरण गदाछ ।  
कैवफय  सवह को राय व्यक्त गने आधार 
१. पामिकािे िहािेखापरीक्षकबाट स्िीकृ  नेपाि साबाजमनक के्षर िेखािानको ढाँचा प्रयोग गरी मबचत्तय वििरण  यार गरेको भए ापमन 

सिै आमथाक कारोबार सिेटेको  छैन । 

२. िेखापरीक्षणबाट रु.७ करोड 1 िाख 2 हजार बरेुजू देचखएको छ । सोिध्ये असिु गनुापने रु.४ िाख  ८८ हजार, मनयमि  गनुापने 
रु.३१ िाख ७० हजार, प्रिाण कागजा  पेश गनुापने रु.५ करोड 97 िाख 99 हजार र पेश्की रु.६६ िाख ४५ हजार रहेको छ । 

३. िेखापरीक्षणिा देचखएका व्यहोराहरुका सम्बन्धिा २०७८।3।5 िा जारी गररएको प्रारचम्भक प्रम िदेन उपर  प्राप्त प्रम वक्रया 
सवह का प्रिाण कागजा का आधारिा फर्छषाभएका दफाहरु हटाई कायि व्यहोराको अन् ीि प्रम िदेन पाना 25 (पच्चीस) यसैसाथ 
संिग्न छ । 

४. आम्दानी  था खचाको से्रस् ा नगदिा आधारर  िेखा प्रणािी अििम्बन गरेकोिे पामिकाको पेश्की बाहेक सम्पचत्त  था दावयत्ि 
यकीन हनुे कुनै जानकारी खिुाएको छैन ।   
हाम्रो िेखापरीक्षण काया नेपािको संविधान, िेखापरीक्षण ऐन  था िहािेखापरीक्षकको कायााियिे अििम्िन गरेका सरकारी 

िेखापरीक्षण िानदण्ड, िागादशान  था िेखापरीक्षणसँग सम्बचन्ध  अन्य प्रचमि  कानूनबिोचजि गररएको छ । वित्तीय वििरण  यार गने स्थानीय 
 हसँग हािी स्ि न्र छौं । त्यसका िामग स्िीकृ  आचारसंवह ा अनसुार हािीिे काि गरेका छौं । िेखापरीक्षणको क्रििा प्राप्त गरेका 
िेखापरीक्षण प्रिाणहरु हाम्रो राय व्यक्त गने आधारका िामग पयााप्त र उपयकु्त छन ्भने्न कुरािा कायाािय विश्वस्  छ ।   
वित्तीय वििरण उपर व्यिस्थापन र िेखाउत्तरदायीअमधकारीको चजम्िेिारी :- आमथाक कायामबमध  था मबचत्तय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ र स्थामनय 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४  था अन्य प्रचमि  काननु बिोचजि सही र यथाथा हनु ेगरी वित्तीय वििरण  यार गने  था जािसाजी िा अन्य 
गचल् का कारण वित्तीय वििरण सारभ ू रुपिा गि  आकँडा रवह  स्िरुपिा बने्न गरी आिश्यक आन् ररक मनयन्रण प्रणािी िाग ु गने 
चजम्िेिारी पामिका व्यिस्थापनिा रहेको छ । कायाकाररणी, पामिका प्रिखु र प्रिखु प्रशासवकय अमधकृ  पामिकाको वित्तीय प्रम िदेन प्रकृयाको 
अनगुिनका िामग चजम्िेिार रहेका छन ्। 

वित्तीय वििरणको िेखापरीक्षण उपर िेखापरीक्षकको चजम्िेिारी :- वित्तीय प्रम िदेन सिग्रिा जािसाजी िा अन्य गल् ी सिे का कारण सारभ ू 
रुपिा गि  आकँडा रवह  रहेको होस ्भनी उचच  आश्वस्  ा प्राप्त गरी राय सवह को िेखापरीक्षण प्रम िदेन जारी गनुा िेखापरीक्षणको उदे्दश्य 
हो । िेखापरीक्षणिा उचच  आश्वस्  ािे सािान्य स् रको आश्वस्  ासम्ि प्रदान गरेको हनु्छ,  र िेखापरीक्षण ऐन  था िहािेखापरीक्षकको 
कायााियिे अििम्बन गरेका सरकारी िेखापरीक्षण िानदण्ड, िागादशान  था िेखापरीक्षणसँग सम्बचन्ध  अन्य प्रचमि  कानूनबिोचजि गने 
िेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अिस्थािा पमन सबै प्रकारका जािसाजीजन्य िा अन्य गल् ी पत्ता िगाउन ेसक्ने मनचश्च  ा भने हदैुन । वित्तीय 
वििरणका उपयोगक ाािे सािान्य या गने आमथाक मनणायिा नै फरक पाना सक्ने अिस्था देचखएका एउटै िा सिग्र ािा हनुे विषशे िा 
जािसाजीजन्य िा अन्य गचल् िाई सारभ ू रुपिा गि  आकँडा िामनएको छ ।  

 

 

 (इन्द्र प्रसाद आचाया) 
 नायब िहािेखापरीक्षक
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िेखापरीक्षणको अचन् ि प्रम िेदन 
पररचयिः स्थानीय ने तृ्िको विकास गदै स्थानीय शासनपद्धम िाई सदुृढ गरी स्थानीय  हिा विधावयकी, कायाकारीणी 
र न्यावयक अभ्यासिाई संस्थाग  गना स्थानीय सरकारको संचािन गने उद्देश्यिे यस गाउँपामिकाको स्थापना भएको 
हो । स्थानीय सरकारिे संचािन गने कायािा सहकारर ा, सह-अचस् त्ि र सिन्ियिाई पिाद्धन गनुा र स्थानीय 
सरकारका काििा जनसहभामग ा, उत्तरदावयत्ि, पारदचशा ा समुनचश्च  गरी नागररकिाई गणुस् रीय सेिा प्रदान गनुा 
गाउँ पामिकाको उद्देश्य रहेको छ । यस पामिका अन् गा  ५ िडा, २९ जना गाउँसभा सदस्य, २७८.३१िगा 
वकिोमिटर क्षेरफि  था १७,१५६ जनसंखया रहेको छ । 

स्थानीय सचञ्च कोषिः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बिोचजि गाँउपामिकािे प्राप्त 
गरेको आय, अनदुान  था सहाय ा र स्थानीय सरकार सञ्चािनिा भएका आय-व्यय वहसाबको आमथाक िषा 
2076/77 को कोषको संचक्षप्त अिस्था मनम्नबिोचजि रहेको छिः 

वििरण वटप्पणी 

यस िषा रु. 

बजेट आफैिे गरेको प्रामप्त/भकु्तानी 
िस् गु 
/सोझै 

भकु्तानी 
जम्िा 

क. प्रामप्त (संचच कोषिा आम्दानी बामँधने)   ४२,०८,७३,४८४ ३१,९४,७०,५५१.८९ ० ३१,९४,७०,५५१ 

११००० कर ११ १४,३३,३०,४८४ ७,९२,२४,५५१.८९ ० ७,९२,२४,५५१.८ 

१३००० अनदुान   २७,७५,४३,००० २४,०२,४६,००० ० २४,०२,४६,००० 

संघीय सरकार १२ २३,६२,४८,००० २१,८९,५१,००० ० २१,८९,५१,००० 

प्रदेश सरकार १२ ४,१२,९५,००० २,१२,९५,००० ० २,१२,९५,००० 

ख. अन्य प्रामप्त   ७,८७,२७,७२१ ७,२७,१८,६४७   ७,२७,१८,६४७ 

वि रण गना बाकी राजस्ि   ० ० ० ० 

कोषहरु   १,१५,४९,१२१ १,०४,००,००० ० १,०४,००,००० 

धरौटी   ० ७,०१,३१८ ० ७,०१,३१८ 

संघीय, प्रदेश सरकार िा अन्य कायाक्रि   ६,७१,७८,६०० ६,१६,१७,३२९ ० ६,१६,१७,३२९ 

भकु्तानी (ग+घ)   ५३,९६,०१,२०५ ४३,००,०५,६३२   ४३,००,०५,६३२ 

ग. भकु्तानी (सचञ्च  कोषबाट)   ४६,०८,७३,४८४ ३५,८३,४३,७१९   ३५,८३,४३,७१९ 

   २१००० पाररश्रमिक / सवुिधा १८ १०,८२,९२,५०४ ८,१३,९०,८६६.१९ ० ८,१३,९०,८६६. 
   २२००० िािसािान  था सेिाको उपयोग १८ १२,०२,२७,९८० ९,००,९८,९९८.८८ ० ९,००,९८,९९८ 

   २७००० सािाचजक सरुक्षा १८ २०,००,००० २०,००,००० ० २०,००,००० 

   २८००० अन्य खचा १८ १७,००,००० १५,३५,९४९ ० १५,३५,९४९ 

  ३१००० गैर वित्तीय सम्पत्ती / पूजँीग  खचा १८ २२,८६,५३,००० १८,३३,१७,९०५ ० १८,३३,१७,९०५ 

घ. अन्य भकू्तानी   ७,८७,२७,७२१ ७,१६,६१,९१३   ७,१६,६१,९१३ 

कोषहरु   १,१५,४९,१२१ १,०१,१९,३८९ ० १,०१,१९,३८९ 

धरौटी   ० ९६,१४० ० ९६,१४० 

संघीय, प्रदेश सरकार िा अन्य कायाक्रि   ६,७१,७८,६०० ६,१६,१७,३२९ ० ६,१६,१७,३२९ 

कट्टी रकि भकु्तानी/दाचखिा गना बाकी     (१,७०,९४५)   (१,७०,९४५) 

ङ. यो िषाको बच  (न्यनु)   (४,००,००,०००) (३,७८,१६,४३३)   (३,७८,१६,४३३) 

च. ग िषाको चजम्िेिारी रकि (अ.ल्या)     ६,०१,४४,७२५   ६,०१,४४,७२५ 

िषाान् को बाकी रकि (ङ + च)   (४,००,००,०००) २,२३,२८,२९१.४७   २,२३,२८,२९१.४ 
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शीषाक विमभन्न                    कायााियको नाि  भोटेकोशी गाउँपामिका                       आ ि २०७६।७७ 

दफा भौ.नं., मिम  र ब्यहोरा बेरुजू रकि 

1.  वित्तीय वििरण – स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७२ िा गाउँपामिका  था 
गाँउपामिकािे प्रत्येक िषाको साउन एक ग ेदेचख आगािी िषाको असार िसान् सम्िको अिमधिाई 
आमथाक िषा कायि गरी आय र व्यियको वहसाि राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ िा  ोकीए 
अनसुार गाँउपामिकािे आफ्नो आमथाक काया प्रणािीको व्यिस्थापन गनुापदाछ ।  

2.  स्िीकृ  ढाचँा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,2074 को मनयि ७२(२) िा नेपाि सरकारिे मनधाारण 
गरे बिोचजिको आय र व्ययको िगीकरण  था खचा शीषाक सम्बन्धी व्यिस्था अििम्बन गनुापने  था 
मनयि ७६(२) िा िहािेखा परीक्षकबाट स्िीकृ  भए बिोचजिको ढाँचािा िेखा राख्नपुने व्यिस्था 
गरेकोिा यस गाँउपामिकािे २०७६.२.१९ िा िहािेखापरीक्षकबाट स्िीकृ  भएको ढाँचािा प्रम िेदन 
 था िेखाङ्कन  गरे ा पमन सबै आमथाक कारोबारिाई सिेट्न सकेको देचखएन। यस सम्बन्धिा देचखएका 
व्यहोरा मनम्न छन।  

2.1.  चजम्िेिारी  स्थानीय  हको सचञ्च  कोषिा ग  विग को बाँकी, यस िषा प्राप्त र खचा भएको रकि स्पष्ट 
देचखने गरी वहसाब राख्न ेर चजम्िेिारी एवकन गनुापदाछ । ग  िषाको िेखापरीक्षण प्रम िेदन अनसुार ग  
िषाको अन्त्यिा रु. ८ करोड ६३ िाख ९० हजार िौज्दा  कायि भएकोिा यो बषाको शरुुिा रु.   
६ करोड ०१ िाख ४४ हजार चजम्िेिारी सारी रु. २ करोड ६२ िाख ४६ हजार घटी चजम्िेिारी 
सारेको देचखयो। बैक ररकचन्समिएशन  यार गरी यथाथा िौज्दा  चजम्िेिारी सारी आमथाक वििरण 
यथाथापरक िनाउनपुने रु। २६२४६००० 

2.2.  बैक वहसाब मििानिः स्थानीय  ह सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बिोचजि स्थानीय 
 हिे आफ्नो कारोबारको िेखा िहािेखा मनयन्रक कायााियको मसफाररसिा िहािेखापरीक्षकबाट 
स्िीकृ  भएको ढाँचािा राख नपुने उल्िेख छ। सो बिोचजि िामसक रुपिा से्रस् ा र बैक खा ाको 
वहसाब मििान वििरण  यार गनुापनेिा बैंक वहसाब मििान वििरण  यार गरेको छ। सो अनसुार  
मनम्नानसुार फरक पना गएको देचखन्छ . बैंक स्टेटिेन्ट जम्िा हनु बाँकीको वििरण पेश गरेको छैन । 
उक्त वििरण पेश हनुपुदाछ ।  

 शे्रस् ा अनसुार बाकँी बैंक स्टेटिेण्ट अनसुार बाकँी जम्िा हनु बाकँी  साट्न बाकँी फरक कारण  

२२३२८२९१ 6993712.05 

0.00 0.00 सरुिा सिै आइटि सिाबेश नभएको 
कारण फरक परेको    

3.  आन् ररक मनयन्रण प्रणािीिः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ ििोचजि आन् ररक 
मनयन्रण प्रणािी  यार गरर िाग ु गनुापनेिा िाग ु गरेको पाईएन । यस सम्िन्धिा देचखएका अन्य 
व्यहोराहरु  पचशि ििोचजि रहेका छन । 

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरमभरको आधारभ ु  थयांक 
संकिन, अमभिेखांकन र व्यिस्थापन गनुापने सो गरेको पाईएन ।  

 गाँउपामिकािे एक आमथाक िषाको अन्त्य मभर भएको आफ्नो आमथाक कारोिारको अनसुचुी 14 
ििोचजि ढाँचािा िावषाक प्रम िेदन  यार गरेको पाईएन ।  

 गाँउपामिकािे कायाक्रिग   था योजनाग  खा ा राखेको पाईएन । साथै गाँउपामिकाबाट यस िषा 
संचामि  कायाक्रि  था योजनाको कायाान्ियन र सेिा प्रिाह सिे को िावषाक कायाक्रि अनसुारको 
प्रगम   यार गरेको पाईएन। 

 अन् र सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बिोचजिको िध्यकािीन खचा संरचना 
 यार गनुापनेिा गाँउपामिकािे सो बिोचजि िध्यकािीन खचाको संरचना  यार गरेको पाईएन। 

 गाँउपामिकािे चजन्सी सािानको एकीकृ  वििरण  था सहायक चजन्सी खा ा अध्यािमधक नगरी िडा 
कायाािय  था विमभन्न संघ संस्थािाई वि रण गरेको पाईयो । 

 चजन्सी व्यिस्थापन गना सफ्टियर िाग ुगनुापनेिा हाि सम्ि पमन उक्त काया गरेको देचखएन ।  
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 िडा कायााियिा रहेका चजन्सी सािान सवह को अमभिेख देचखने गरी गाँउपामिकाको िूि चजन्सी 
खा ा अध्यािमधक गरेको पाईएन । 

 चजन्सी मनररक्षण प्रम िेदनिा उल्िेख भए अनसुार विमभन्न िािसािान ििा   था मििाि गनुा पनेिा 
गरेको पाईएन । 

 िलु्य अमभिवृद्ध कर मनयिाििी २०53 को मनयि 6 क िा ठेक्का सम्झौ ा र कर भकु्तानीको 
जानकारी सम्िचन्ध  आन् ररक राजस्ि कायााियिाई नददई आमथाक िषाको अन् िा िार ददइएको 
 था इ टीमडएस गरेको पाइएन । 

 कायााियिे उद्देश्य प्रामप्तिा आइपने सम्भावि  जोचखिहरु पवहचान गरर मनराकरणको प्रयास गरेको 
अमभिेख राखेको पाइएन । 

 कुनै रकि रकिको भकु्तानी ददँदा रर  पगुेको िा नपगुेको जाँच गरी रमसद विि भपााइहरुिा 
मसिमसिेिार नम्िर राचख कायाािय प्रिखुिे  ोकेको किाचारीिे भकु्तानी भएको जनाउने छाप सिे  
िगाई दस् ख  गरी प्रिाचण  गनुापनेिा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

 सािाजमनक खररद मनयिाििी 2064 को मनयि 7 र 8 अनसुार खररदको गरुुयोजना र िावषाक 
खररद योजना  यार गनुापनेिा  यार गरेको पाईएन। 

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 2074 को दफा 13 ििोचजि आमथाक िषा शरुु हनुभुन्दा पन्र ददन 
अगािै गाँउपामिकािे आफ्नो क्षेरमभरको मनिााण सािाग्री िूल्य, ज्यािा, भाडा  था अन्य िहशिुको 
स्थानीय न्यनु ि दररेट  ोक्न ुपनेिा  ोकेको पाईएन। 

 ठेक्काहरुको विस्  ृ वििरण देचखने गरर ठेक्का खा ा र कचन्टन्जेन्सी खा ा राखेको पाईएन। 

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनसुार सािाजमनक खररद मनयिाििी 
िनाई िाग ुगना सक्ने व्यिस्था भएकोिा िनाएको पाईएन । 

 सािाजमनक खररद मनयिाििी 2064 को मनयि 97 अनसुार यस िषा कायासम्पन्न भएका आयोजना 
 था कायाक्रिहरु उपभोक्ता समिम िाई हस् ान् रण गनुापनेिा गरेको पाईएन । 

 संस्था द ाा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार गाँउपामिकाबाट संचािन भएका विमभन्न योजना मनिााण 
काया गना सम्झौ ा गठन गरेका उपभोक्ता समिम  ऐनको उक्त व्यिस्था अनसुार िान्य ा प्राप्त हनु े
गरी द ाा गरेको पाइएन । 

 सञ्चामि  योजनाको सूचना पाटीिा आय-व्यय, अपेचक्ष  र िास् विक िाभका साथै उपभोक्ताको 
योगदान र कायासम्पादन िगाय का विषयिा स्पष्ट गरी सरोकारिािा सवह को सािाजमनक सनुिुाई र 
सािाजमनक परीक्षणिाई अमनिाया गनुा गराउन ुपनेिा पूणा रुपिा पािना भएको पाईएन। 

 िा ािरणको संरक्षणको एवककृ  ददघाकामिन योजना  यार गरेको देचखएन ।  
 गाँउपामिकाको विकास मनिााण व्यिस्थापन  था सेिा प्रिाहका िामग आिश्यक स्थायी प्राविमधक 

किाचारीको अभाि रहेको पाईयो । 

 सशुासन व्यिस्थापन  था सञ्चािन मनयिाििी २०६५ अनसुार नागररक िडापरिा उल्िेचख  
सेिाहरुको कायाान्ियन चस्थ ी अनगुिन गना अनगुिन संयन्र  य गरेको पाईएन । 

 मनजाि ी सेिा ऐन 2049 ििोचजि काया वििरण िनाई िाग ुगरेको पाईएन । 

 मनजाि ी सेिा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 ििोचजि  ििी प्रम िेदन पारर  गराएर िार  िि 
भत्ता भकु्तानी गनुापनेिा कायााियिे  ििी प्रम िेदन पारर  नगरर खचा िेखेको पाईयो । 

 िन्राियको मिम  2073.12.25 को पररपर अनसुार यस गाँउपामिकािा सिावह  भएका 
साविकका गाँउ विकास समिम को नाििा रहेका पेश्की  था िेरुजकुो िग   यार गरेको पाईएन । 

      सथा गाँउपामिकािे आन् ररक मनयन्रण प्रणािीिाई  ोकीए बिोचजि प्रभािकारी र विश्वशनीय 
बनाइ सेिा प्रिाह सदुृढ बनाउन े फा  ध्यान ददनपुने देचखन्छ। 
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बजेट  था कायाक्रि 
4.  बजेट पेश, पारर  र अचख यारीिः स्थानीय  ह संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७१ िा स्थानीय  हिे 

आगािी आमथाक िषाको राजश्व र व्ययको अनिुान कायापामिकाबाट स्िीकृ  गराई असार १० ग े मभर 
पेश गने र यसरी पेश भएको बजेट छिफि गरी असार िसान् मभर सभाबाट पारर  गनुापने व्यिस्था 
छ । सोही ऐनको दफा ७३ िा सभाबाट बजेट स्िीकृ  भएको ७ ददनमभर स्थानीय  हका प्रिखुिे 
प्रिखु प्रशासकीय अमधकृ िाई बजेट खचा गने अचख यारी प्रदान गनुापने व्यिस्था छ । यस स्थानीय 
 हिा उप प्रिखुिे 2076/3/11 िा नीम   था कायाक्रि र बजेट पेश भई रु. ४५ करोड ६१ 
िाख ७५  हजारको बजेट  मिम  २०७६।३।24 पारर  भएको छ। यसैगरी स्थानीय  हका प्रिखुिे 
207६/4/१ िा प्रिखु प्रशासकीय अमधकृ िाई बजेट खचा गने अचख यारी प्रदान गरेको देचखन्छ । 
कानूनिे  ोकेको सियिा आय र व्ययको अनिुान पेश गरी पारर  गने र अचख यारी ददन ेफा  ध्यान 
ददनपुदाछ ।   

5.  बजेट  था कायाक्रि  जुािािः स्थानीय  ह सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६७ िा ४ सदस्यीय बजेट 
 था कायाक्रि  जुािा समिम  गठन गरी आगािी िषाको नीम   था कायाक्रि, कायाक्रिको 
प्राथमिकीकरण, विषयक्षेरग  कायाक्रि र कायाक्रििा दोहोरोपना हनु नददन कायाक्रिको आपसी 
 ादम्य ा  था पररपूरक ा मििाउन ेव्यिस्था छ । योजना छनौट एिं सञ्चािन गदाा संघीय सरकार, 
प्रदेश सरकार अन् गा का मनकायबाट सञ्चामि  योजना र गाँउपामिकाबाट सञ्चामि  योजनाबीच 
दोहोरोपना हनु नददन आिश्यक सिन्िय सहयोगको प्रणािी स्थावप  गरी काया गनुापनेिा सो भए गरेको 
देचखएन । यस िषा गाँउसभाबाट स्िीकृ  भई बजेट विमनयोजन भएका कम पय योजनािा प्रदेश  था 
केन्द्रीय िजेटिाट र कम पय कायाक्रििा गाँउपामिकािाट सिे  थप बजेट छुट्याएको देचखएबाट 
योजनािा बजेट दोहोरो परेको अिस्था छ । एउटै योजना  था कायाक्रि दोहोरो  था  ेहोरो रुपिा 
सञ्चािन नगरी बजेट एकै ठाउँबाट सञ्चािन गने व्यिस्थाको िामग विग को सिे  अमभिेख अद्यािमधक 
हनु जरुरी देचखएको छ ।  

6.  वित्तीय प्रगम को चस्थम िः- आमथाक कायाविमध मनयिाििी, २०६४ को मनयि २४ िा चौिामसक प्रगम  
वििरण पेश गने व्यिस्था छ । कायााियिे सञ्चािन गरेका गाँउस् रीय  था िडास् रीय आयोजनाको 
उपयुाक्त मनयि बिोचजि अनसूुची–२ बिोचजिको ढाँचािा प्रगम  वििरण  यार गरेको देचखएन । 
बजेटिा भएको व्यिस्था अनरुुप कायाक्रि, काया िक्ष्य र सियिीच  ादाम्य ा मििाई वित्तीय र भौम क 
प्रगम  सिे  देचखन ेगरर प्रगम  वििरण  यार गनुापदाछ ।  

7.  क्षरेग  िजेट गाउँपामिकाको क्षेरग  रुपिा कुि बजेट 46 करोड 08 िाख 73 हजार र खचा 35 
करोड 83 िाख 43 हजार को आधारिा सिग्र रुपिा 77.75  प्रम श  खचा भएकोिा क्षेरग  बजेट 
खचा प्रगम  मनम्नानसुार रहेको छ ।                                                                    

 क्र स के्षरग  बजेट  बजेट रकि खचा प्रम श  

1.  आमथाक विकास 16528547 ११५९५८२७ ३ 

2.  सािाचजि विकास 149029623 १२४०३८७४६ ३५ 

3.  पूिााधार विकास 204789000 १६२९९२०६८ ४५ 

4.  सशुासन विकास 16000 ३२०० ० 

5.  कायाािय संचािन  था प्रशासमनक  90510314 ५९७१३८७६ १७ 

जम्िा 460873484 ३५८३४३७१७ 100   
 उपयुाक्त वििरण अनसुार गाउँसभािे विमनयोजन गरेको बजेटिध्ये सबैभन्दा बढी पूिााधार विकासिा 45 

प्रम श , सािाचजक विकासिा 35 प्रम श  र सस्थाग  विकास  था सशुासनिा 0.002 प्रम श  रहेको 
छ । आमथाक विकास  फा  3 प्रम श  िार रहेको देचखयो ।अ : संस्थाग  विकास र सशुासनको 
क्षेरिा बजेट विमनयोजन गरी सो क्षेरिा सधुार गनुापने देचखयो । 
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8.  चौिामसक पूजँीग  खचािः प्रदेश आमथाक कायाविमध मनयिाििी, २०76 को मनयि  26 बिोचजि स्िीकृ  
भएको कायाक्रििा अनसुचुच ३ बिोचजि चौिामसक प्रगम  वििरण िनाई  ािकु मनकायिा पेश गनुापने 
व्यिस्था छ । गाँउपामिकािे उपिव्ध गराएको वििरण अनसुार चौिामसक पुचँजग  खचाको चस्थम  देहाय 
बिोचजि छ । िषाान् िा ह ारिा काि गराउँदा कािको गणुस् रिा असर पने देचखएकोिे मनयििा 
भएको व्यिस्था अनरुुप चौिामसक व्यिस्थापन गरी खचा गने पररपाटीिा मनयन्रण गनुापदाछ ।          

 रु हजारिा  
 

मस.नं. 
खचा 
शीषाक 

कुि खचा 
चौिामसक खचा (रु.हजारिा) अषाढिा 

खचा  
प्रम श  

प्रथि 
चौिामसक 

प्रम श  

दोस्रो 
चौिामसक 

प्रम श   ेस्रो चौिामसक प्रम श  

1 पूचजग  १८३३१७ ३६९२ २ ५५७५६ ३० १२३८६९ ६८ १००३८४ ५५   
 प्रस्  ु वििरण अनसुार कायााियबाट  ेस्रो चौिामसकिा 68 प्रम श  र आषाढ िवहनािा िार 55 
प्रम श  खचा भएको छ ।  ेस्रो चौिामसक  था आषाढ िवहनािा बढी खचा गदाा विचत्तय जोचखिका 
क्षेरहरु बढ्न सक्न,े अनगुिन र गणुस् र मनयन्रणिा कठीनाई हनुे  था कािको गणुस् रिा सिे  
नकारात्िक प्रभाि पना सक्न ेदेचखएकािे यस् ो अिस्थािा सधुार गरी खचा प्रणािीिाई  ोवकए बिोचजि 
व्यिचस्थ  बनाउन ुपदाछ ।  

9.  प्रम ष्पधााको चस्थम  :- सािाजमनक खररद मनयिाििी 2064 को मनयि  खररद प्रकृया पारदचशा  था 
मि व्ययी हनुपुने व्यिस्था रहेको छ । गाउँपामिकािे यस आ.ि. िा सम्झौ ा गरेका केवह योजनािा 
न्यूनिारािा घटी भइ सीमि  प्रम ष्पमधा सँग खररद सम्झौ ा भएको हदुा खररद प्रकृया प्रम ष्पमधा 
भए/नभएको एवकन गना सवकएन । जसको केवह उदाहरण मनम्नानसुार रहेको छ ।  

 योजनाको नाि िाग  अनिुान सम्झौ ा रकि हािको अिस्था 
वहन्दी नारायणथान सडक िडा नै नं 4  4812827 4801592 अिरोध भएको 
गोल्छी खानेपानी 2500000 2269410 काया नभएको  
कोदारी नादङु भैरिकुण्ड सडक २ 80000000 7999803 

 

श्री पन्चकन्या आ वि घेरािार मनिााण 2416220 2416220 सम्पन्न 

से ीदेिी आ.वि. खेििैदान काङ्गिाङ्ग 4842871 4796389 सम्पन्न 
काडिाङ्ग सािदुावयक स्िास्थय इकाई भिन मनिााण 9918158 9756063 सम्पन्न   

9.1.  वहन्दी नारायणथान सडक िडा नं ४ को योजना िाई अिरोध भएको भनी मनिााण भएको छैन । अ  : 
अिरोधको सिाधान गरी मनिााण कायािाई यथाचश्रर सम्पन्न  गनुापदाछ ।  

9.2.  गोल्छा खानेपानी  आयोजना सम्झौ ा भएको िािो सिय सम्ि पमन काया भएको छैन । कायााियिे 
ठेकेदारको कारण काया सम्पन्न नभएको जनाएको छ ।मनिााण व्यिसायीिाई चजम्िेिार बनाई सियिै 
काया सम्पन्न गनुापदाछ ।  

10.  योजना छनौट र संचािनिः स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा २४ बिोचजि स्थानीय  हिे 
योजना बनाउँदा सहभामग ािूिक, उत्पादनिूिक र प्रम फि प्राप्त योजना छनौट गरी प्राथमिवककरण 
गनुापने व्यिस्था छ । साथै योजना बनाउँदा िध्यि  था ददघाकािीन प्रकृ ीका आयोजनाहरुको सूची 
सिे   यार गरी कायाान्ियनिा ल्याउन ु पने व्यिस्था छ । गाँउपामिकाको विमनयोजन ऐन बिोचजि 
स्िीकृ  भएका कुि 146 योजनाहरुिध्ये ८३ िटा योजना रु. 5 िाख भन्दा कि, 48 िटा रु.5 
िाख भन्दा िाथीको बजेटिा संचािन भएको देचखयो । गाँउपामिकािे साना  था टुके्र योजना संचािन 
गरेकोिे ऐनको दफा २४ अनसुार प्राथमिवककरण गरेको पाइएन ।साथै गाँउपामिकािे पूिााधार नीम  
अन् गा  सके सम्ि कि योजना छनौट गरी रु. ५ िाख भन्दा बढीका योजना छनौट गने काया थािनी 
गने उल्िेख भएकोिा सो  को पािना भएको देचखएन । गाउँपामिकािे िध्यि  था ददधाकामिन योजना 
छनौट  था प्राथमिवककरण गरी सहभामग ािूिक, उत्पादनिूिक, दीगो र प्रम फि प्राप्त गने गरी 
योजना संचािन हनु ुपदाछ । 
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11.  िक्ष्य प्रगम िः गाँउपामिकािे यसिषा 146 योजना संचािन गरेको प्रगम  पेश गरेको छ सो िध्ये  8 
िटा योजना ठेक्काद्धारा र बाँकी 138 योजना उपभोक्ता समिम  िाफा   भएको देचखन्छ . गाँउपामिकािे 
सञ्चािन गरेका योजनाको वकमसि, योजना संखया, उक्त योजनाहरुको िाग  अनिुान आमथाक िषामभर 
सम्पन्न कािको िूल्याङ्कन चस्थम  एिं सम्पन्न अिस्था र चाि ुअिस्था सम्बन्धी वििरण पेश नगरेकोिे 
योजनाग  प्रगम  सम्बन्धी विश्लषेण गना सवकएन ।अ : छनौट भएका योजनाको वकमसि, संखया, िाग  
अनिुान, सञ्चामि  योजना संखया, सम्झौ ा रकि, सम्पन्न संखया, सम्पन्न रकि, सञ्चािन हनु नसकेका 
योजना र सञ्चािन हनु नसकेका योजनाको बजेट रकि सम्बन्धी वििरण अद्यािमधक गरी योजना 
सञ्चािन प्रवक्रया पारदशी बनाउन ुपदाछ ।  

12.  िाग  सहभामग ा :- गाउँपामिकािे आयोजना/कायाक्रि छनौट गदाा उपभोक्ता समिम को  पाmबाट नगद 
िाग  सहभामग ा जटु्ने आयोजनािाई प्राथमिक ा ददनपुने, नगद सहभामग ा  ोवकएको अिस्थािा 
सहभामग ा िाप को रकि सम्बचन्ध  स्थानीय  हको खा ािा दाचखिा गरी सो को भौचर प्राप्त भएपमछ 
िार उपभोक्ता समिम सँग योजना सम्झौ ा गनुापने व्यिस्था गररएको छ ।  गाउँपामिकािे उक्त 
व्यिस्था अनसुार विमभन्न आयोजना/कायाक्रि सञ्चािन गने क्रििा सािाजमनक खररद मनयिाििीको 
व्यिस्था अनसुार नगद िाग  सहभामग ा जटु्ने आयोजनािाई प्राथमिक ा ददएको पाइएन । कायााियिे 
यस िषा विमभन्न 146 िटा विकास मनिााण  था पूिााधार योजनािा संचािन गरेको भए  ापमन  ी कुनै 
पमन आयोजनाका उपभोक्ता समिम बाट नगद सहभामग ा व्यहोरेको पाइएन । अ िः नगद िाग  
सहभामग ा जटु्न ेआयोजनािाई प्राथमिक ा ददनपुदाछ ।  

13.  ििा  सम्भार कोष :-  सािाजमनक खररद मनयिाििी, २०६४ को मनयि ९७ को मनयि उपमनयि (३) 
िा सम्पन्न मनिााण कायाको सञ्चािन िा ििा  सम्भार उपभोक्ता समिम  िा िाभग्राही सिदुायिे गनुापने, 

सोही मनयिाििीको उपमनयि (१५) िा उपभोक्ता समिम  िा िाभग्राही सिदुायिे सम्पन्न आयोजनाको 
सेिा उपयोग गरे िाप  उपभोक्तािे म नुापने सेिा शलु्क  ोकी शलु्क जम्िा गने कुनै कोष खडा गरी 
सोही कोषबाट त्यस् ो मनिााण काया सञ्चािन  था ििा , सम्भार गनुापने व्यिस्था रहेको छ । साथै  
गाउँपामिकािे विमभन्न आयोजना/कायाक्रि सञ्चािन गना सम्बचन्ध  उपभोक्ता समिम सँग गरेको 
सम्झौ ाको श ािा ििा  सम्भारको चजम्िा सम्बचन्ध  उपभोक्ता समिम को हनु ेउल्िेख भए÷नभएकोिे 
सम्पन्न आयोजना ििा  सम्भारका िामग उपभोक्ता समिम हरुिे ििा  सम्भार कोषको व्यिस्था गरेको 
पाइएन । अ िः मनमिा  आयोजनाहरुको स–ुसञ्चािन  था ददगोपनाको िामग ििा  सम्भार कोषको 
व्यिस्था गररनपुदाछ ।  

14.  सेिा प्रिाहिः  गाउँपामिकािे यस िषा सम्पादन गरेको सेिा प्रिाहको चस्थ ी झल्कने गरी प्रगम  वििरण 
 यार गरी पेश नगरेकोिे सम्पादद  सेिाको िास् विक वििरण प्राप्त गना सवकएन । िेखापरीक्षणको 
क्रििा कायााियबाट प्राप्त जानकारी अनसुार यस िषा गाउँपामिकाबाट मनम्नअनसुार सेिा प्रिाह भएको 
देचखन्छ  ।गाउपामिकािे नक्सापासको मनयि अगामड आमथाक िषाबाट िागू गररने उल्िेख गरेकोिा सो 
कायाान्ियनिा जोड ददनपुने देचखयो ।  
 क्र.स वििरण सखया 

1.  नागररक ा मसफररस 378 
2.  घरबाटो मसफाररस 28 

3.  ना ा प्रिाचण  190 

4.  जन्ि  था ितृ्य ुद ाा 335 

5.  
अन्य 627   

 संगठन  था किाचारी ब्यिस्थापन  
15.  किाचारी करारिः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ िा स्थानीय  हिे आफ्नो 

अमधकार क्षेर र कायाबोझको विश्लषेण गरी संगठन  था व्यिस्थापन सभेक्षणको आधारिा स्थायी 
प्रकृम को कािको िामग  था सेिा करारबाट मिईने किाचारीको दरबन्दी प्रस् ाि गनुापने र अस्थायी  
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दरबन्दी सजृना गना नसवकने व्यिस्था छ ।  र गाँउपामिकािे 6३ जना किाचारीहरु करारिा राखेको 
देचखन्छ । 

    त्यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) ििोचजि गाँउपामिकािे गाँउ प्रहरी, सिारी 
चािक, सयश, कायाािय सहयोगी, पिम्बर, इिेक्टीमसयन, चौवकदार, िामि, बगैँचे िगाय का पदिा िार 
करारिाट सेिा मिन सवकने व्यिस्था गरेको छ । स्थानीय  हिे िामथ उल्िेचख  पद िाहेकको विमभन्न 
इचन्जमनयर, सब इचन्जमनयर, स्िास्थय किाचारी िगाय  17 जना करारिा किाचारी मनयकु्ती गरी रु. 
५८15581.00  खचा िेखेको छ । 

16.  उपदान कोष स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ९१.1 िा स्थानीय  हिे स्थानीय 
सेिाका  किाचारी मनजको सेिा श ा  सम्िन्धी कानून बिोचजि अिकास हदुा प्राप्त गने योगदानिा 
आधारर  उपदान िा मनितृ्तभरण औषमध िगाय का सवुिधा उपिव्ध गराउनका िामग एक अिकास 
कोष स्थापना गनुापने व्यिस्था छ । उक्त ऐन को दफा 91.2 अनसुार आफ्नो दरबन्दीिा कायार  
प्रत्येक किाचारीिे खाईपाई आएको िामसक  िबबाट १० प्रम श  रकि कट्टा गरी सो रकि बराबरिे 
हनु आउने रकि थप गरी जम्िा गनुापने व्यिस्था छ । गाँउपामिकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन 
2074 प्रचिनिा आए पमन हािसम्ि पमन ८ जना कायार  स्थानीय स्थायी किाचारीको एकिषु्ट 
िामसक  िब भत्ता रु. २६५४३८ को 10 प्रम श  रु.26534.8 िामसक रुपिा कट्टी गरी  
अिकास कोषिा जम्िा गरेको देचखएन। विमभन्न पदिा कायार  ८ किाचारीको उल्िेचख  ऐन अनसुार 
2074 काम ाक देचख 2077 आषाढ सम्ि 32 िवहनाको  िि भत्ता रु.849401.6 कट्टी गरर 
अिकास कोषिा जम्िा गनुापने देचखएको छ । स्थानीय सेिा ऐन  जुािा भैनसकेको , साविक स्थानीय 
 हबाट सिायोजन भएका किाचारीहरुको सेिा श ा सम्िन्धी स्पष्ट कानूनी व्यिस्था  नभएइसकेको 
कारण कट्टी नगरेको गाँउपामिकािे जनाएको छ ।  

17.  प्रशासकीय संगठन र किाचारी व्यिस्थापनिः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बिोचजि स्थानीय  हको कायाबोझ, राजस्ि क्षि ा, खचाको आकार र स्थानीय आिश्यक ा सिे िाई 
ध्यानिा राखी किाचारी सिायोजन भएपमछ िार संगठन  था व्यिस्थापन सिेक्षणका आधारिा स्थानीय 
 हिा संगठन संरचना कायि हनुे व्यिस्था छ । गाँउपामिकािे पेश गरेको स्िीकृ  दरबन्दी र 
पदपमु ाको वििरण अनसुार गाँउपामिकािा प्रिखु प्रशासकीय अमधकृ  सवह  29 दरबन्दी स्िीकृ  
रहेकोिा िेखापरीक्षण अिमध सम्ि प्रिखु प्रशाकीय अमधकृ  सवह  स्थायी  फा  10 जना र करार  फा  
2जना सिे  जम्िा १२  पदिा पदपू ी भएको देचखन्छ ।   

18.  Goflos न्याय सम्पादन :-  स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ अनसुार गाउँपामिकाको उप–
प्रिखुको ने तृ्ििा न्यावयक समिम िे दफा ४९ अनसुार न्याय सम्पादनको काया गने व्यिस्था छ  
गाउँपामिकाबाट प्राप्त वििरण अनसुार यस िषा न्यावयक समिम को काया सम्पादन अिस्था देहाय बिोचजि 
छ ।  

 अ.ल्या यस िषा थप जम्िा फर्छ्यौट संखया िामथल्िो मनकायिा ररफर िौज्दा  

७ 12 19 8 0 11 

 

 
 उपरोक्त वििरण अनसुार यस िषा द ाा भएका १२ र ग  िषाको अ.ल्या ८ गरी जम्िा १९ वििाद 

िध्ये िषा भरर ८  िटा वििाद फर्छ्यौट भई  ११  बटा वििाद मनरुपण हनु िांकी देचखएकोिे  सियिै 
मनरुपण  था फर्छ्यौट गने  फा  ध्यान ददनपुदाछ ।  

19.  कानून मनिााणको चस्थम िः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीय 
 हहरुिे आफ्नो अमधकारक्षेर मभरका विषयिा ऐन  था सोको अमधनिा रही मनयि मनदेचशका, कायाविमध 
र िापदण्ड बनाई कायाान्ियनिा ल्याउन सक्ने व्यिस्था छ । स्थानीय  ह सञ्चािनको िामग संघीय 
िामििा  था सािान्य प्रशासन िन्राियबाट 42 निूना कानूनहरु बनाई उपिब्ध गराएकोिा 
िेखापरीक्षणको क्रििा प्राप्त वििरण अनसुार गाँउपामिकािे हािसम्ि  ७ िटा ऐन,  १ िटा  
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मनयिाििी, १३ िटा कायाविमध  था मनदेचशका गरी जम्िा २१ िटा काननु मनिााण गरी कायाान्ियनिा 
ल्याएको छ । उक्त कानूनहरु प्रभािकारी रुपिा कायाान्ियनिा ल्याउन ुपदाछ । 

20.  आन् ररक िेखापरीक्षण :- स्थानीय  ह संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) िा स्थानीय  हिे 
आमथाक कारोबारको मनयमि  ा, मि व्यवय ा, कायादक्ष ा र प्रभािकारी ाको आधारिा प्रत्येक चौिामसक 
सिाप्त भएको एक िवहना मभर आन् ररक िेखापरीक्षण गराउन ुपने उल्िेख छ । गाँउपामिकािे यस 
िषाको कोष  था िेखा मनयन्रक कायााियबाट  एकिषु्ट रुपिा आन् ररक िेखापरीक्षण गराएको छ । 
कानून बिोचजि आफ्नै आ.िे.प. शाखा गठन गरी  चौिामसक रुपिा आन् ररक िेखापरीक्षण गराई 
आन् ररक मनयन्रण प्रणािीिाई प्रभािकारी बनाउने  फा  ध्यान ददनपुदाछ ।  

21.  अिण्डा रकि :- गाउँपामिकािे यस बषा अध्यक्षको कोष शीषाकिा रु. १ करोड ४० िाख  अिण्डा 
राखी विमभन्न सियिा सडक, िाग  सहभामग ाको योजना, झोिङु्गेपिु, गमु्िा ििा  स्िास्थय चौकी मनिााण 
िगाय का सँरचना मनिााणिा रु. १ करोड ३९ िाख   खचा गरेको छ । सो खचा रकि गाउँसभािे 
स्िीकृ  गरेको भए  ापमन यसरी अिण्डा राखी पमछ कायापामिकाको मनणायबाट खचा गने कायािे बजेट 
अनशुासन पारदचशा ा र वित्तीय जिाफदेवह ािा चनुौ ी मसजाना गना सक्ने भएकोिे अिण्डा राखी खचा 
गने प्रिचृत्तिा मनयन्रण गनुापदाछ ।  

22.  विविध खचािः- स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बिोचजि व्ययको बजेट अनिुान 
आन् ररक आयको पररमधमभर रही औचचत्य ाको आधारिा विविध खचा गनुापने व्यिस्था छ . गाँउपामिकािे 

सश ा चाि ुर राजश्व बाँडफाड गरी विविध चशषाकिा रु.6 िाख 50 हजार खचा गरेको छ .  
23.  चजन्सी व्यिस्थापनिः गाँउपामिकािे आमथाक कायाविमध ऐन  था मनयिाििी छुटै्ट  यार गरी िागू गरेको 

छैन .प्रदेश आमथाक कायाविमध मनयिाििी, २०६४ को पररच्छेद-६िा सरकारी सम्पचत्तको चजम्िा त्यसको 
िग  संरक्षण र बर बझुारथ सम्बन्धी व्यिस्था र पररच्छेद-९ िा मििाि मबक्री सम्बन्धी व्यिस्था 
रहेको छ .गाँउपामिकाििे चजन्सी मनरीक्षण गरेको उल्िेख गरे ापमन प्रम िेदन  यार  गरेको देचखएन । 
कायााियिा िौज्दा  रहेका मििाि गनुापने, मिन्हा गनुापने, ििा  गनुापने चजन्सी सािानको  ोवकएको 
सियमभर मििाि विवक्र  था ििा  संभार गनुापने एिि ् किाचारर सरुिा हदुा चजन्सी फरफारक 
गरेरिार रिाना ददने काया गरी  चजन्सी व्यिस्थापन प्रभािकारी बनाउन ुपदाछ ।  

24.  योजना अनगुिनिः पामिकाको बावषाक स्िीकृ  कायाक्रि अनसुार सम्पन्न भएका योजनाहरुको अनगुिन 
गरी भकु्तामनका िामग मसफररस गना उपाध्यक्षको संयोजकत्ििा एक समिम  गठन भएको छ । उक्त 
समिम िे यस बषा सम्पन्न भएका योजनाहरुको अनगुिन गदाा अनगुिनबाट देचखएका व्यहोराहरु र 
म निा गनुापने सधुारहरु बारेिा कुनै कुरा उल्िेख नगरी केिि भकु्तामनका िामग मसफाररस गरेको 
देचखयो । अनगुिनबाट देचखएका किी किजोरी  था सधुार गनुापने कुराहरु स्पष्ट गरीिार भकु्तामनका 
िामग मसफाररस गनुापने देचखन्छ ।  
 कर दस् रु एिं आन् ररक आय  

25.  आन् ररक आयिः स्थामनय सरकार संचािन ऐन 2074 को दफा 54 अनसुार स्थानीय  हिे आफ्नो 
क्षेर मभर कानून अनसुार कर िगाउने  था असिु गनासक्ने व्यिस्था रहेको छ। जस अनसुार 
गाँउपामिकािे यस िषा विमभन्न चशषाकिा रु. 561160.5 आम्दानी गरेको देचखन्छ।  
 राजस्ि उपशीषाक प्राप्त रकि रु. 
व्यिसाय कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 67770 

घर िहाि कर 32160.5 
किाडी दस् रु 10000 
व्यिसाय नविकरण 21050 
ढुङ्गा मगट्टी िाप  317000 
विमभन्न मसफाररस 15440 

बोिपर फारि विवक्र 72000  
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 आन् ररक आय सम्िन्धिा देचखएको  व्यहोरा मनम्नानसुार रहेको छन ्।                         

पररक्षा शलु्क 25740 
कुि आन् ररक आय 561160.5 

25.1.  व्यिसाय करिः स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ५८ िा गाँउपामिकािे आफ्नो कायाक्षेर 
मभर रहेका विमभन्न व्यिसाय गने व्यचक्तबाट व्यिसाय  कर उठाउन सक्ने व्यिस्था रहे ा पमन  
व्यिसाय कर असिु गरेको देचखएन।  

25.2.  घर जग्गा बहाि करिः गाँउपामिकािे जारी गरेको आमथाक ऐन २०७५ को दफा ४ अनसुार 
गाँउपामिका क्षेरमभर कुनै पमन व्यचक्त िा संस्था िा मनकायिे घर पसि ग्यारेज गोदाि टहरा सेड 
कारखाना जग्गा िा पोखरी पूरै िा आचशंक रुपिा बहाििा ददएिा बहाि िागेको रकििा घर जग्गा 
बहाि कर िगाइने व्यिस्था रहेको छ । गाँउपामिकािे उक्त बहाि कर को क्षेरग  िग  
नराखेकािे कुन क्षेरबाट कम  बहाि कर उठेको हो सो रकिको एवकन गना सवकएन ।अ  
मनयिानसुार अमभिेख राखी कर उठाउन ेप्रकृयािाई प्रभािकारी बनाउनपुदाछ ।  

26.  राजश्व अमभिेखिः नेपाि सािाजमनक क्षेर िेखािानिा स्िीकृ  िेखाढाँचा  था प्रदेश नं. ३ को आमथाक 
ऐन २०७४ को दफा २(झ) िा विचत्तय वििरण सम्िन्धी आिस्यक आमथाक वििरण  यार गरी 
िेखापरीक्षणको क्रििा पेश गनुापने व्यिस्था रहेको छ।  गाँउपामिकािे करदा ा िा सेिाग्राहीबाट प्राप्त 
हनुे राजस्िको सम्िचन्ध  आय चशषाक जनाइ कम्पटुरिा अमभिेख राखे ापमन राजश्व जम्िाको बैंक 
दाचखिा भौचरको आधारिा ि िे प फारि नं.  212 राजस्ि आम्दानीको दैमनक गोश्वरा खा ा र 
ििेप  फा नं 213 को राजश्व अम्दानी बैक नगदी वक ाि  ोवकए बिोचजिको ढाँचािा  यार गरी 
िेखाङ्कन गनुापनेिा सो काया गरेको पाइएन। अ  मनयिानसुार खा ा  यार गरी राजश्व शे्रस् ा  यार 
गनुापदाछ।  

27.  राजश्व परािशा समिम िः स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ६५ िा राजश्व परािशा को 
िामग एक स्थानीय राजश्व परािशा समिम  सम्िन्धी व्यिस्था रहेको छ। उक्त समिम को काि क ाव्य 
 था अमधकार अन् गा  राजश्व सम्िचन्ध आिस्यक कानूनको  जुािा संशोधन पररिाजान र सो को 
पररपािनाका सम्िन्धिा आिस्यक परािशा ददने राजश्वको स्रो  दायरा  था दर सिे को विश्लषेण गरी 
आगािी  आमथाक िषािा प्राप्त हनु सक्ने राजश्वको मबश्लषेण गरी सो सम्िन्धिा  अनिुान गरी राजश्वका 
दर र क्षेर िगाय का कायाहरु  ोवकएको छ। राजश्व परािशा समिम को बैठक बसी मनम ग  छिफि 
भए ापमन  थयग  विश्लषेण गरेको पाइएन । अ  मनयिानसुार आफ्नो काया प्रभािकारी रुपिा परुा 
गनुापदाछ।  

28.  मगट्टी, ढंुगा, बाििुाको करिः- स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 2074 को सामबक दफा 64 को उपदफा 
१, १(च), ३ र ४ िा ढंुगा, मगट्टी र बाििुाको करिा प्रदेश  था स्थानीय  हहरुको दोहोरो अमधकार 
रहने, करको दर सम्बचन्ध  प्रदेशिे मनधाारण गरी स्थानीय  हहरुिे संकिन गरेर प्रदेश स् रको 
कोषिा जम्िा गने व्यिस्था गरी बाँडफाँड हनुे गरेको मथयो ।  र उक्त दफा संघीय आमथाक ऐन, 
2075 द्वारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर स्थानीय  हहरुिे मगट्टी, ढंुगा, बाििुा मबक्री गरी 
प्राप्त रकि आफ्नो संचच  कोषिा जम्िा गने ब्यबस्था गरेको छ । यसै सम्बन्धिा बागिम  प्रदेश 
सरकारको प्रदेश आमथाक ऐन २०७६ को दफा ९ िा संघीय काननुसंग बाचझने गरी ढंुगा, मगटी, 
बाििुा दहत्तर बहत्तरको शलु्क असिुी र बाँडफाँड सम्बन्धी  ब्यबस्था गरेको छ । बागि ी प्रदेश 
आमथाक ऐन २०७६ को दफा ९(५) अनसुार मगट्टी ढंुगा बाििुा िाप  संकमि  करको चामिस 
प्रम श  प्रदेश सचञ्च  कोषिा दाचखिा गनुापने व्यिस्था छ । यसैगरी संघीय िन्रीपररषद्िे ढंुगा, मगट्टी, 
बाििुा उत्खन्न, मबक्री  था व्यिस्थापन सम्बन्धी िापदण्ड, 2077 जारी गरी मगट्टी ढंुगा बाििुा 
मबवक्रबाप को राजस्ि स्थामनयिे सङ्ककिन गरी प्रदेश र स्थामनय  ह बीच क्रिशिः ४० र ६० प्रम श  
हनुेगरी बाँडफाँड गने ब्यबस्था गरेको छ जनु स्थामनय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ६२(क) मबपरर     
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देचखन्छ । यस गाँउपामिकािे मगट्टी ढंुगा बाििुा मबवक्रबाट यसबषा रु317000 िार (भ्याट सवह ) 
राजस्ि गरी सिै रकि  स्थामनय संचच कोषिा जम्िा गरेको पाईयो।मगट्टी ढंुगा बाििुा मबवक्रबाट प्राप्त 
हनुे राजस्ि उत्प ीको आधार एबं सो राजस्ि सङ्किन गदाा पने बा ाबरणीय असर सिग्र प्रदेशसंग 
सम्बचन्ध  भएकािे राजस्ि बाँडफाँड सम्बन्धी काननु  जूािा गदाा सो मबषयिाई िध्यनजर राखेर संघीय 
काननुसंग नबाचझने गरी स्पष्ट कानूनी व्यिस्था गने र सो को आधारिा  राजश्वको दायरा बवृद्ध गरी 
राजस्ि संकिन  था बाँडफाँड गनुापदाछ। 

 अनदुान वफ ाा  
29.  शस ा अनदुानिः संघीय िामििा  था सािान्य प्रशासन िन्राियको प.सं.०७४।७५ च.नं. १०६४ मिम  

२०७५।३।३ को सश ा अनदुान रकि वफ ाा सम्बन्धी विषयको पर अनसुार स्थानीय  हिा 
हस् ान् रण भएको सश ा अनदुानको रकि आषाढ िसान् सम्ि खचा हनु नसकेिा संघीय सचञ्च  कोषिा 
 था प्रदेश संचच  कोषिा दाचखिा गनुापने व्यिस्था भएको छ। प्रदेश श्रो  शस ा अनदुान कुि मनकासा 
रु.11450000  भएकोिा रु. 6420807  खचा गरी रु.5029193 बाँकी रहेको छ । अ : 
बषाान् को अन्त्यिा बाँकी रहेको रकि वफ ाा गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\5029193 

30.  संचघय सम्परुक अनदुान :- प्रदेश सम्पूरक कोष अन् गा  गाँउपामिकािाई रु. १००००००० मनकाशा 
भएकोिा कुनै रकि  खचा नभई बाँकी रहेको रु.१०००००० कायााियिे बषाान् को अन् िा वफ ाा 
पठाउनपुनेिा सो रकि वफ ाा पठाएको छैन । अ  वफ ाा पठाउनपुने रु. 1000000 

31.  स्थानीय पूिााधार सझेदारी कायाक्रि :- स्थानीय पूिााधार साझेदारी कायाक्रि अन् गा  रु. 3500000 
मनकासा भएकोिा रु .3179900 खचा भई बाँकी रु. 320100 वफ ाा पठाउन बाँकी देचखन्छ । 
बषाान् को अन्यिा बाँकी रहेको रु. 320100 

 उपभोक्ता समिम बाट काया  
32.  उपभोक्ता समिम िः गाँउपामिकािे उपभोक्ता समिम बाट गराएका काििध्ये िेखापरीक्षणको क्रििा छनौट 

गरी परीक्षण गदाा साबाजमनक खरीद ऐन,२०६३ को दफा ४४ िा उल्िेख भएका विषय स्पष्ट नगरेको ,  
सािाजमनक खरीद मनयिाििी, २०६४ को मनयि ९७ विपरर  जवटि प्राविमधक पक्ष सिािेश हनुे काया 
सिे  उपभोक्ता समिम  िाफा   गराउने गरेको, योजनाको भकु्तानीिा संिग्न गररएका अमधकांश विि 
भरपाई प्रिाचण  नगरेको, वििरण पूणा रुपिा नभररएको, सवह छाप नभएको अिस्था देचखएको छ । 
त्यस् ै मनयिाििीको मनयि १२५.2 अनसुार कायासम्पन्न प्रम िेदन  यार गने, मनयि 115.1 अनसुार 
गणुस् र परीक्षण गने गराउन,े समिम िे गरेका खचाको अनिुोदन गरी सािाजमनक गने, सािाचजक परीक्षण 
गने एिि ्मनिााण कायाको स्थान पवहचान हनुे गरी स्पष्ट वििरण राख्न ेकायािा सधुार गनुापने  देचखएको 
छ ।  
 गाउँपामिका पुचँजग   

33.  बढी भकु्तानी :- आमथाक कायाविमध  था विचत्तय उत्तरदावयत्ि  मनयिाििी 2077 को मनयि 3९(10) 
चजम्िेिारी व्यचक्तिे सरकारी रकिको खचा िेख्न ुअचघ त्यस् ो रकि खचा गना िा भकु्तानी ददन आिस्यक 
विि भरपाई र संिग्न कागजा  अनसुिार भकु्तानी ददन रर  पगुे िा नपगुेको जाँच गनुापने व्यिस्था 
रहेको छ ।गाँउपामिकािे चाकू िामिाङ्ग गचल्छ िोटोरबाटो को गो भौ नं 14/076.8.12 िा रु. 
667637.60 को भकु्तानी गदाा नावप वक ाि अनसुार 336.60 घ.मि.  िाटो कवटङ्ग कायािा 
अमडानरी स्िाइिको 30 %, हाडा स्िाइिको 70% भइ सकेपमछ १०% सफ्ट स्िाइि सिे  गरी ११० 
प्रम श िे हनुे गरी पररिाण बढी गणना गरी 33.66 घ.मि. सफ्ट रकको रु.1483 िे रु. 
49924.51 बढी भकु्तानी भएको छ । अ  बढी भकु्तानी भएको रकि असिु गरी दाचखिा गनुापने 
रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49924.51 

34.  सिारी खररद :- अथा िन्राियको स्थानीय  हिा बजेट  जुािा कायाान्ियन आमथाक व्यिस्थापन  था 
सम्प ी हस् ान् रण सम्बन्धी मनदेचशका, २०७४ को मनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाि सरकारबाट  
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उपिब्ध गराइएको बजेट  था स्रो  साधनबाट कायााियको मनयमि  प्रयोजनको िामग सिारी साधन 
खररद गना नपाईन ेव्यिस्था छ । िेखापरीक्षणको क्रििा प्राप्त वििरण अनसुार गाँउपामिकािे १ थान 
चार पांग्र े सिारी साधन खररदिा रु 7065000.00  खचा गरेको छ । कायााियिे उक्त गामड 
खररदिा बोिपर आव्हान गरेकोिा एक िार िोिपर फारि विवक्र भई एक िार दाचखिा भएकोिा 
अंक खिेुको छैन । यसरी बोिपरिा रकि अंक नखिेुको कारण किोि अङ्क एंि  ोवकएको 
स्पेमसवफकेसन अनसुार खररद काया भए/नभएको एवकन गना सवकएन । 

35.  एम्ििेुन्स खररद :- अचग्न कपोरेट सँग २ थान एम्ििेुन्स खररद गरेको भमन  खररद गरेको विि संिग्न 
नगरी गो भौ नं. 57/076.10.16 बाट रु. 20026696.00 खचा गरेको छ । साथै उक्त खररद 
कायाको दाचखिा/प्राविमधक प्रम िेदन सिे  पेश भएको छैन । अ : विि  था प्राविमधक प्रम िेदन पेश 
गनुापने रु. 2002696 

36.  पून: प्रयोग :- सािाजमनक खररद मनयिाििी २०६४ अनसुार मनिााण काया मि व्ययी  हनुपने व्यिस्था 
रहेको छ । गाउपामिकािे मनम्नानसुारको मनिााण काया गदाा उक्त कायाबाट प्राप्त हनुे मनिााण सािामग्र 
सोही  था अन्य योजनािा प्रयोग गना सवकनेिा सो को िेखाजोखा राखेको देचखएन । जस बाट मनिााण 
काया मि व्ययी भयो भन्ने आधार पेश भएन । जसका केवह उदाहरण मनम्नानसुार रकेका छन ्।  

 गो भौ नं र मिम  योजनाको नाि र उ.स. काया कैवफय  खचा रकि 

23/076.9.1 कोदारी िा वि 
भत्काउन उ.स. 

आर  मस  मस र 
इट्टाको पखााि 
भत्काउन ेकाया 

 फिािको डचण्ड, ढुङ्गा र 
ईट्टा को प्रयोग 

374893 

27/076.9.17 नारायणथान आ.वि. 
खेििैदान मनिााण  

खेि िैदान मनिााण मस चज आई मसट उड काया 
भत्काउन े

20000 

62/076.10.20 गोरखनाथ सािाजमनक 
गमु्िा मनिााण 

मडसमिचन्टमिङ्ग 
कायाको  

ढुङ्गाको पनु प्रयोग 20685 

जम्िा  415578   

37.  दराज खररद :- वि वप इन्टरप्राईजेज बनेपा ७- काभ्रबेाट विि नं 621 र ६२२ बाट दईुिटा दराज 
खररद गरेको भनी कायााियिे गो भौ नं 56/076.10.15 भकु्तानी ददएको छ । िाग फारि नं 31 
र चजन्सी दाचखिा प्रम िेदन 34 अनसुार एक िार दराज खररद भइ दाचखिा भएको देचखन्छ ।अ : १ 
थानको  बवढ भकु्तानी भएको रकि  वि वप इन्टरप्राइजेजबाट असिु गरी दाचखिा गनुापने रु. 20905 

38.  दर प्रयोग :- सािाजमनक मनिााण काया मि व्ययी  था प्रभािकारी हनुपुने व्यिस्था छ । गाँउपामिकािे 
विमभन्न मनिााण कायाको िामग एकै थररको कायाको िामग कि रकि भएको नम्श प्रयोग गनुापनेिा एकै 
प्रकृम को विमभन्न मनिााण कायाको िामग सडक र भिन सम्िचन्ध नशा प्रयोग गरी काया गरेको कारण  
कारण एकै प्रकृम को िामग फरक फरक रकि खचा भइ योजनाको िाग  बवृद्ध भएको छ ।अ : 
मि व्ययी  था कि दर भएको नम्श प्रयोग गरी मनिााण कायािाई मि व्ययी र प्रभािकारी बनाउन े फा  
कायााियको ध्यान जानपुदाछ ।  

 नम्श रु. 
ड्राई स्टोन सोमिङ्ग वप वप मस काया स्टोन िमसनरी  

रोड भिन रोड  भिन रोड  भिन 
2925 5480 12300 12557 944537 11729   

39.  िू.अ.कर कट्टी  िूल्य अमभबवृद्ध कर मनयिाििी 2053 को मनयि ६(ग) अनसुार सरकारी मनकाय िा 
नेपाि सरकारको पूणा िा आचशंक स्िामित्ि भएको संध संस्थािे ठेक्का सम्झौ ा िा करार अन् गा  
आपूम ा हनुे िस्  ु ,सेिा िा दिैु  आपूम ा गरी सो बाप को रकि सम्िचन्ध  ठेकेदार िा आपूम ाक ाािाई 
भकु्तानी गदाा मनजिाई भकु्तानी  गने कर रकिको पचास प्रम श िे हनु आउने रकि मनजको नािबाट 
सम्िचन्ध  राजस्ि शीषाकिा जम्िा गरी बाँकी रहने कर िाप को रकि िार भकु्तानी गनुा पने व्यिस्था 
गरेको छ । जस अनसुार कायााियिे मनम्नानसुार का आपूम ाक ाा सँग सम्झौ ा गरर खररद गरेकोिा  177135 
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खररद बाप को रकि भकु्तामन गदाा िूल्य अमभबवृद्ध कर रकिको ५० प्रम श  कट्टी गरी बाँकी 
रकििार सम्िचन्ध  आपूम ाक ाािाई भकु्तानी ददनपुनेिा सिै िूल्य अमभबवृद्ध कर भकु्तानी भएको छ 
।अ  मनयि अनसुार कट्टा गनुापने कर कट्टा नगरी िकु्तानी भएको  िू.अ. कर रकिको कर 
सिायोजनपर पेश गनुापने रु. 

 भौ.  मिम   मनिााण व्यिसायी काया जम्िा भकु्तानी ि ुअ कर  
65/076.10.24 आचाया टे्रड मिंक वपन्टर 498328 57329 

141/077.2.31 आचाया टे्रड मिंक विमभन्न कायाािय सािाग्री 463856 53363 
210/077.3.24 आचाया टे्रड मिंक वफल्ड सजु, ल्यापटप व्याग र  

कायाािय सािान 
256679 33368 

जम्िा 1506362 177135   

40.  पाउँगमु्िा िािा घर :- पाउगमु्िा िािा बस्ने घर मनिााणको ि.ई. रु. 998261 िा रु. 1002594 
को कायासम्पन्न भई गो भौ नं. 71/076.11.01 बाट रु. 900000.00 भकु्तानी भएको छ । 
जसको आइटि नम्िर ८ िा अदर म्यावटरेि एण्ड ल्यािर (other material and labour) को 7.7 
क्याचन्टवट रु 5852 का दरिे रु. 45048.18 भकु्तानी भएको छ ।सिै आइटििा भेररययिि र 
िान्छे सिािेश भएकोिा थप अदर(other) को आधार नदेचखएकोिे सो को आधार पेश हनुपुने रु. 45048.18 

40.1.  ढुिानी दर विश्लषेण :-  सािाजमनक मनकायिे आिस्यक कागजा  र सोको आधारिा भकु्तानी ददन 
िनामसि ठानेिा िार भकु्तामन ददन पने व्यिस्था रहेको छ । कायााियिे क्रवकट बल्क ३०/10/15 
साइजको चजल्िा दर रेट प्रम  िल्क रु 33 रहेकोिा रु. १२ दिुानी रकि थप गरी प्रम  िल्क रु. 
45 का दरिे भकु्तानी ददएको छ । अ : बास् विक रुपिा ढुिानीको दर विश्लषेण नगरी भकु्तानी ददने 
काया िनामसि देचखएन ।  

41.  सफ्टियर खररद :- नेपाि सरकारको सूचना प्रविमध प्रणािी (व्यबस्थापन  था सञ्चािन) मनदेचशका, 
२०७१ को बुँदा नं.४.१ िा कुनै सरकारी मनकायिे आफ्नो काया विद्य ुीय िाध्यिबाट सञ्चािन गनाका 
िामग प्रयोग गने सूचना प्रविमध प्रणािीको मनिााण गदाा त्यस् ो प्रणािी सम्बन्धी कागजा   यार गरी 
िानक अनरुुप भए नभएको मनधाारण गना सूचना प्रविमध विभागबाट स्िीकृ  गराउन पने व्यबस्था रहेको 
छ । गाँउपामिकािे गो भौ नं 116, 201 र 218 बाट इ-विड सफ्टियर मसष्टि, द ाा चिानी 
सफ्टियर र विविध मसफाररस सफ्टियर  खररद िाप  प्रयोगशािा टेक्नोिोजी धरान, रक्तकामिका 
इचन्जमनयररङ्ग र प्रयोगशािा टेक्नोिोचजिाई क्रिश रु. 90400, रु 499550 र रु 498330 गरी 
कुि रु 1088280 भकु्तानी ददएको छ । उक्त खररद सफ्टियरको उपयोग र संचािन अिस्था 
खलु्नपुनेिा सो खिेुको छैन ।  

42.  पुचँजग  बजेटिा चाि ु प्रकृम का खचा – स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िा स्थानीय  हिे 
अमधक ि प्रम फि ददने र पूँजीको मनिााण हनु ेएिि ्उपयोमग ा मसजाना हनुे गरी योजना छनौट  था 
कायाान्ियन गनुापने व्यिस्था गरेको छ । गाँउपामिकािे पूचजग  कायाक्रिबाट िडा अध्यक्ष खेिकुद 
प्रम योमग ा उ.स. िाइ गो भौ नं 113/077.01.20 बाट रु. ५00000 भकु्तानी ददएको छ । 
अ : यस प्रकार पुचँजग खद चशषाकबाट चािू प्रकृम को खचा गने कायािा मनयन्रण गनुापदाछ ।  

43.  अधरुो काया :- सािाजमनक खररद मनयिाििी 2064 को मनयि 128(१) िा खररद सम्झौ ािा 
आपूम ाक ाा िा सेिा प्रदायकिे खररद सम्झौ ा उल्िन्धन गरेिा सािाजमनक मनकायिाई उपचार प्रदान 
गनुापने व्यिस्था रहेको छ । गाँउपामिकािे चाकू नारायणघाट देउढुङ्गा िोटरबाटो मनिााण गना आ.ब. 
075/076 िा रु 19478627 को िाग  अनिुान  यार गरी मनिााण व्यिसायी श्री िामिाङ्ग मनिााण 
सेिासँग रु 19218797.90 िा सम्झौ ा भई मनिााण काया सरुु भएकोिा हािसम्ि रु 
10233157.00 को काया भएको र सोही आधारिा कायासम्पन्न  यार गरेको देचखन्छ । यसरी 
 ोकीएको पररिाणको काया नै नगरी कायासम्पन्न गरेको काया मनयिसँग  देचखएन । अ : बाँकी काया 
उक्त मनिााण व्यिसायीबाटै गराउनपुने देचखएको रु. 8985640 
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44.  कायासम्पन्न प्रम िेदन :-  सािाजमनक खररद मनयिाििी 2064 को मनयि 128(१) िा खररद 
सम्झौ ािा आपूम ाक ाा िा सेिा प्रदायकिे खररद सम्झौ ा उल्िन्धन गरेिा सािाजमनक मनकायिाई 
उपचार प्रदान गनुापने व्यिस्था रहेको छ ।गाँउपामिकािे मनम्नानसुारको कायाको मनिााए काया नै सम्पन्न 
नभइकनै  कायासम्पन्न प्रम िेदन  यारी गरी भकु्तानी ददएको छ । अ : बाँकी काया उक्त मनिााण 
व्यिसायीबाटै गराउनपुने देचखएको रु.  

 गो भौ नं र मिम  योजनाको नाि ि ई सम्झौ ा भकु्तानी बाकँी काि रकि 
224/077.3.30 कोदारी नादङु्ग भैरिकुण्ड सडक स् ोन्न ी 

काया 
8000000 7999803 5376379 2623426 

  

45.  बढी भकु्तानी :- चाकू िामिाङ्ग िोटरबाटो स् रोउन्न ी कायाको िाग  अनिुान रु. 1112959 रहेकोिा 
रु. 1113086 को काया भई भौ नं 96/076.12.4 बाट भकु्तानी भएकोिा 1.5*1*1 को 
जािीको चजल्िा दर प्रम  जािी रु. 2080 रहेकोिा िू.अ. कर एसेचम्िङ्ग र ढुिानी 3% सिे  जम्िा 
रु 2535 हनुेिा रु 2993 करदरिे भकु्तानी ददएकोिे ४९ थान जािीको प्रम जािी 398 का दरिे 
बढी भकु्तानी भएको असिु गनुापने रु. 19502 

46.  पामिका भिन :- गाउँपामिका भिन मनिााणको िाग  अनिुान रु 75716108 रहेकोिा 
2077.9.20 सम्ि सम्पन्न गने गरी श्री मसद्धाथा कन्सट्रक्सन प्रा.मि. चािवहि 2076.9.27 िा रु 
58822560 को सम्झौ ा भएकोिा 2077.3.21 सम्ि रु 22678063 को काया भइ रु 
3500000 पेश्की कट्टा गरी भकु्तानी भएको छ । िेखापरीक्षण अिमध 2078.1.20 सम्ि पमन 
देचखएन । पामिकाको िकुाि (मनिााण स्थि) सम्िचन्ध वििाद अदाि  सिक्ष पगुेकोिे मनिााण काया 
 ोवकएको जानीकारी प्राप्त भए ापमन सो सम्िचन्ध कागजा  िाग गदाा पेश नभएकोिे विश्लषेण गना 
सवकएन ।  

47.  सोझै खररद :- सािाजमनक खररद मनयिाििी 2064 को मनयि    खररद गना नहनु ेव्यिस्था रहेको छ 
।पामिकािे  पटक पटक गरी मनम्नानसुारकि सािान क्षिादेिी वप्रचन्टङ्गबाट खिुा दरभाउपरको िाध्यि 
खररद गरेको छ । आिस्यक ाको आधारिा खररद गनुापनेिा क्यािेन्डर 3500 थान छपाईिाप  रु 
246392 खचा गरेकोिा  2630 थान आमथाक िषाको अन्त्य सम्ि िौज्दा  नै रहेको देचखन्छ ।  

 क्र.स. पाटीको नाि सािानको वििरण रकि 

१.  क्षिादेिी वप्रचन्टङ्ग नापी वक ाि हाचजर बकु द ाा चिानी बकु १८९२७५ 

२.  क्षिादेिी चस्क्रन वप्रन्ट कायाािय सिान र काटेज ७८१३० 

३.  क्षिादेिी वप्रचन्टङ्ग फोटोकपी  था क्यािेन्डर २१७२४३ 

४.  क्षिादेिी वप्रचन्टङ्ग क्यािेन्डर १५६३९२ 

जम्िा ६४१०४०   

 संचघय सरकार हस् ान् रर  चािू  

48.  जोचखि भत्ता :- कोरोना भाईरस(कोमभड-१९)को संक्रिणको उपचारिा संिग्न जनशचक्तको जोचखि भत्ता 
व्यिस्थापन आदेश, 2077 को बदुा नै ६(२) िा कोमभड रोग रोगथाि कायािा संिग्न हनु े
जनशचक्तिाई स्थानीय  ह आफैिे जोचखि भत्ता उपिव्ध गराउनपुने व्यिस्था गरेको छ । 
गाँउपामिकािे कोरोना मनयन्रण कायािा संिग्न भएको भमन विमधन्न स्िास्थय संस्था  था गाँउपामिकािा 
कायार  विमभन्न २१ जना स्िास्थय कमिािाई शरुु  िि स्केिको ५० प्रम श का दरिे संचघय 
सरकारको हस् ान् रर  कायाक्रि चािूको गो भौ नं 95/077.3.24 बाट रु. 861360.00 कोरोना 
जोचखि भत्त उपिव्ध गराएको छ । यसरी जोचखि भत्ता आदेश विपरर  स्थानीय  हिे आन् ररक 
श्रो बाट रकि व्यिस्थापन गरी जोचखि भत्ता उपिव्ध गराउनपुनेिा संचघय हस् ान् रर  बजेटबाट खचा 
रु. 861360 

49.  विि भरपाई :- आमथाक कायाविमध  था विचत्तय उत्तरदावयत्य मनयिाििी 2070 को मनयि 39(10) 
िा  कायाािय प्रिूखिे सरकारी रकि खचा िेख्न ुअमध त्यस् ो रकि खचा गना िा भकु्तानी ददन आिस्यक 
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विि भरपाई संिग्न भए/नभएको  था संिग्न कागजा  अनसुार भकु्तानी ददन रर  पगु ेिा नपगुेको जाँच 
गनुापने व्यिस्था रहेको छ ।सो व्यिस्था विपरर  कायााियिे मनम्नानसुार भकु्तानीिा आिस्यक कागजा  
 था विि भरपाई नपगु भएको  था  कुनै भकु्तानी विि भरपाई नै पेश भएको छैन । अ : आिस्यक 
विि भरपाई पेश गनुापने रु. 

 

 

 

 

440830 

 गो भौ नं  था मिम  भकु्तानी पाउनकेो नाि व्यहोरा रकि 

९७/077.3.25 
 रोटा खोप सरुुिा  कायाक्रि संचािन प्रम िदेन 

नभएको ।साथै प्रचशक्षकको नोट नभएको । 

84900 

९९/077.3.25 क्षिादेिी चस्क्रन वप्रन्ट  प्रम  विद्यामथा िाग का आधारिा चशक्षण सािाग्री 
मसंकाई कायाक्रििा कायाक्रको प्रस् ाि र 
कायाक्रिको खचाफाटिारी नभएको । 

55930 

105/077.3.30 क्षिादेिी वप्रन्ट्रङ्ग  कोमभड-१९ बाट क्षम  न्यूमनकरण  था विद्याथीको 
मसंकाई प्रिादान कायाक्रको िामग ६०० थान 
पसु्क  छापेर खचा गरेर कायाक्रि अनसुार खचा 
नभएको रु. 

300000 

जम्िा ४४०८३०   

50.  सेनटरी प्याड खररदिः सेनटरी प्याड वि रण  था व्यिस्थापन कायाविमध 2076 िा सािदुावयक 
विद्याियिा अध्ययनर  वकशोरािस्थाका छाराहरुिाई िवहनािरीका सियिा आिश्यक पने िवहनािरी 
व्यिस्थापन सािाग्री उपिव्ध गराई उनीहरुको स्िास्थयिा सधुार गरी सोही कारणबाट विद्यािय छाड्ने 
सिस्या सिाधान गना गणुस् रीय चशक्षाको प्रत्याभमु  गना र िवहनािरी व्यिस्थापन सािाग्रीको ददगो 
विसजान  था पनु प्रयोग गना सवकने सािाग्रीको प्रयोग गना  फा  उत्प्ररेर   गने उद्देश्य राखेर  यार 
गररएको यस कायाविधीिा विद्याियिे छारा विद्याथी िग   यार गरी सम्िन्धी  स्थानीय  हिा िेखी 
पठाउने स्थानीय  हिे प्राप्त संखयाको आधारिा एक िवहनािा बढीिा प्रम  विद्याथी १६ िटा सेनेटरी 
प्याड वि रण गने गरी सम्िन्धी  विद्याियको िवहिा चशक्षक िा किाचारीिाई सम्पका  व्यचक्त  ोकी 
प्याड वि रण प्रकृया सचुारु गरी  ेस्को भरपाई  यार गरी अको िवहनाको ७ ग े सचुना पावटािा 
वििरण टास्न ु पने व्यिस्था उल्िेख गरेको छ । िाथी उल्िेचख  आिश्यक प्रकृया परुा नगरी  
गाँउपामिकािे यस िषा गो भौ नं 104/077.3.30 बाट  रु. 637668.00 आचाया टे्रड मिंकिाई 
भकु्तानी ददइ खचा िेखेको छ । गाँउपामिकािे यस सम्िन्धिा अनगुिन गनुापदाछ ।  

51.  नाइट्रोजन खररदिः नाईट्रजन खररद सेक्सेड मसिेन खररद  था वि रण कायाक्रि संचािन कायाविमध 
२०७५ िा  गाइ पािक कृषकिे सािाजमनक मनकायिा पेश गरेको मनिेदनको आधारिा आिस्यक िाग 
मनधाारण गरी मसिेन खररद गरी आिस्यक ा अनसुार मसिेनको दरुुपयोग नहनुे गरी अत्यािस्यक 
कृषकिाई वि रण गनुापने व्यिस्था रहेको छ । गाँउपामिकािे यस िषा सेक्सेड मसिेन सरुक्षािा खप  
हनुे नाईट्रोजन ग्याँस खररदिा गो भौ नं ७८/077.2.22 बाट रु. ४४५०००  खचा गरेको छ । 
आिश्क ाको पवहचान गरेर अत्यािस्यक कृषकिाई िार मसिेन वि रण गने प्रकृया अबिम्िन गरी पश ु
उत्पादक्तिा बवृद्ध गनुा पनेिा उक्त काया नगरी साथै कुनै पमन वििरण नराखी मसिेन वि रण गरेको 
देचखयो । अ  मसिेन वि रण प्रकृया व्यिचस्थ  गनुापदाछ ।  

52.  चशक्षािा पहूच समुनचश्च ा :- गाँउपामिकािे विद्यािय बावहर रहेका बािबामिकािाई विद्यािय भनाा मसकाई 
मनरन् र ा कायाक्रिका िामग ९ विद्याियिाई गो भौ नं 53/076.11.29 बाट रु. २० िाख खचा 
गरेको छ । कायाक्रिको मबस्  ृ आधार र कायाक्रि संचािनको प्रस् ाि बेगर नै खचा िेखेको छ 
।साथै उक्त कायाक्रिको रकिबाट उक्त विद्याियिे कुन कुन कायाको िामग खचा गरेको हो शो को 
गाँउपामिकाबाट अनगुिन गरेको देचखदैन । अ : अनगुिन गरर प्रम िेदन पेश गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000000   

53.  चशक्षक विद्याथी अनपुा  चशक्षा मनयिाििी २०५९ को मनयि १२ क िा सािदुावयक विद्याियहरु  
एक  एक आपसिा गामभँनको िामग उक्त मनयिाििीको  मनयिको ७७ बिोचजि पहाडी चजल्िा प्रम  
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कक्षा विद्याथी संखया ४५ जना नभएको खण्डिा आपसिा गाभ्न सवकने व्यिस्था रहेको छ । 
गाँउपामिका िा ह िा रहेका ५० बटा सािदुावयक विद्याियको चशक्षक विद्याथी अनपुा  मनम्नानसुार 
रहेको हदुा मनयिानसुार रहेको हदुा मनयििा भएको व्यिस्था अनसुार एक आपसिा गामभ चशक्षाको 
गणुस् रिा बवृद्ध गराउनपुदाछ । 

 
 

क्र स ljBfnosf] gfd ;+rflnt sIff 
ljBfyL{ 

;+Vof 
b/aGbL ;+vof 

lzIfs ljBfyL 

cg'kft 

1 sf]bf/L df=lj=ef]6]sf]zL  jf=lj=s]–!@ 401 16 25 

2 e}/js'08 cf=lj= ef]6]sf]zL @ jf=lj=s] –% 31 2 16 

3 e"ld/fh cf=lj= ef] ]̂sf]zL ,# sIff ! –% 39 2 20 

4 dfld{ª df=lj= ef]6]sf]zL ,% jf=lj=s] – !) 270 5 54 

5 uf]/vgfy cf=lj= ef]6]sf]zL ,$ sIff ! –# 30 1 30 

6 tftf]kfgL cf=lj= ef]6]sf]zL,@ jf=lj=s] – * 195 8 24 

7 u'Kt]Zj/L cf=lj= ef]6]sf]zL ,# jf=lj=s] – ^ 118 4 30 

8 yflkgf/fo0f cf=lj= ef]6]sf]zL ,$ sIff ! – * 203 6 34 

9 pu|r08L df=lj= ef]6]sf]zL ,! jf=lj=s=] !) 160 7 23 

10 led;]g df=lj= ef]6]sf]zL ,% jf=lj=s] – !) 154 7 22 

11 lemk"{ df=lj= ef]6]sf]zL ,$ jf=lj=s] – !@ 503 15 34 

12 ;]tLb]jL k=s= cf=lj= ef]6]sf]zL ,$ sIff ! – % 33 2 17 

13 wg]Zj/L df=lj= ef]6]sf]zL ,% jf=lj=s] – !) 115 8 14 

14 uf]NrL cf=lj= ef]6]sf]zL ,% sIff ! – $ 23 1 23 

15 dxfFb]j cf=lj= ef]6]sf]zL ,% sIff ! – % 71 3 24 

16 ;]tLb]jL cf=lj= ef]6]sf]zL,! jf=lj=s] ! –* 118 4 30 

17 5\ofªl;ª cf=lj= ef]6]sf]zL ,! jf=lj=s]=– * 81 4 20 

18 lxdfno k=s= cf=lj= ef]6]sf]zL ,! jf=lj=s= – * 43 2 22 

19 sfnLb]jL cf=lj= ef]6]sf]zL ,% sIff ! – % 56 2 28 

20 u'Djf cf=lj= ef]6]sf]zL ,! jf=lj=s] – % 43 3 14 

21 b]p9'+uf cf=lj= ef]6]sf]zL ,% jf=lj=s] – $ 20 2 10 

22 ;"of]{bo cf=lj= ef]6]sf]zL ,! sIff ! – $ 20 1 20 

23 yfdLufpFcf=lj= ef]6]sf]zL ,@ jf=lj=s] % 69 2 35 

24 e}/js'08 cf=lj= ef]6]sf]zL , # jf=lj=s] – % 23 1 23 

25 ;]tLb]jL cf=lj= ef]6]sf]zL,@ jf=lj=s]= – % 43 1 43 

26 e"d]Zj/L cf=lj= ef]6]sf]zL ,! sIff ! – $ 39 1 39 

27 gf/fo0f cf=lj= ef]6]sf]zL ,$ jf=lj=s] – % 101 2 51 

28 dxfFsfnL cf=lj= ef]6]sf]zL , $ sIff ! – # 44 1 44 

29 sfnLb]jL cf=lj= ef]6]sf]zL ,! jf=lj=s]]= – # 20 1 20  

54.  गाऊपामिकािे सोिार मसस्टि  खररद  था जडान िाप  सौया ईनचजा प्रामि िाई भौ. न. 
१७/२०७७/३/६ बाट रु ११०६४३०। िा अमग्रि कर रु १६६५। कट्टी गरर रु ११०४७६५। 
भकु्तामन ददएकोिा मनम्नानसुार देचखयो। 

 

54.1.  साबाजमनक खररद मनयिािमि २०६४ को मनयि १२५  अनसुार  काया सम्पन्न प्रम बेदन  यार ननुा पने 
उल्िेख छ । गाऊपामिकािे सोिार मसस्टि  खररद  था जडानको काया सम्पन्न प्रम बेदन  यार गरेको 
पाईएन ।अ  कायाको काया सम्पन्न प्रम बेदन पेश हनुपुदाछ रु  ११०६४३० 

54.2.  आयकर ऐन २०५८ िा १.५ का दरिे कर कट्टी गनुा पने उल्िेख छ ।कुि भकु्तामन 
रु११०६४३०। िा १.५ का दरिे कर िाप  रु १६३९७। कट्टी गनुा पनेिा रु १६३५। िार 
कर कट्टी गरेको छ । कर  िाप  कि कट्टी भएको रकि असिु हनु ुपदाछ रु  १४७४४ 

55.  कृष्ण  मग्रि  था ईचिमनयररङ िका स प्रा मि िाई भौ न १९ २०७७ ३ १२ बाट रु २९८५१९१। 
भकु्तामन ददएकोिा मनम्नानसुार देचखयो। 

 

55.1.  कावपासे खोिा झोिङु्गे पिुका िामग १४ थरी सािान खररद िाप  रु १२९२१०४ र  घटे्ट खोिा 
झोिङु्गे पिुका िामग १३ थरी सािान खररद िाप  रु १३४५६०५। गरी रु २६३७७०९। का  
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सािान उपभोक्ता समिम िाई हस् ान् रण गरको छ । हस् ान् रण गरका सािानहरु सम्बचन्ध  पिुिा 
प्रयोग भएको नापी वक ाब  िेखापरीक्षणको क्रििा पेश भएको छैन । अ  सािान प्रयोग भयको नापी 
वक ाब पेश हनु ुपदाछ रु  

 

 

 

२६३७७०९ 

55.2.  उक्त सािानहरु आपमु ा गना मिम  २०७६।७।२९ िा संझौ ा भएको र संझौ ािा मिम  
२०७६।१०।१३ सम्ि आपमु ा गनुापने उल्िेख छ । मबमभन्न कारणिे सािान आपमु ा हनु नसकेको 
भमन  २०७६ चैर िसान्  सम्ि म्याद थप भएको छ । फिािे २०७७।३।८ िा िार सािान 
आपमु ा गरेको छ ।म्याद थप भन्दा ६८ ददन वढिो सािान आपमु ा गरेको छ ।सािाजमनक खररद 
मनयिािमि २०६४ अनसुार संझौ ा भन्दा वढिो काि सम्पन्न गरेिा दैमनक .०५ वप्र श का दरिे 
जररिाना असिु गनुा पनेिा जररिाना असिु गरेको छैन । अ : जररिाना बापप को रकि असिु हनु ु
पदाछ रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८९६८२। 

 गाउँपामिका चािू(चशक्षा)  
56.  कोचचङ्ग कक्षा :- गाँउपामिकािे कोचचङ्ग वटउसन भनी विमभन्न ६ िटा विद्याियिाई प्रम  विद्यािय रु. 

125000 का दरिे गो भो नं 2/076.6.12 बाट रु 750000 को पवहिो वकस् ा िाप  रु. 
246000 भकु्तानी ददएको छ ।कोचचङ्ग कक्षा संचािन गरेको प्रिाण र आधार पेश गनुापने रु. 246000 

57.  कायाक्रि :- दमि  बाि बामिकाको िामग शैचक्षक सािाग्री वि रण गरेको भमन गाँउपामिकािे क्षिादेिी 
टे्रमडङ्ग वप्रन्टसाको कवप, किि र ज्यामिम को वििको आधारिा गो भौ नं 25/077.3.17 बाट रु. 
483973.00 खचा िेखेको छ । विद्याियको प्रस् ािको आधारिा दमि  विद्याथीको आिस्यक ाको 
आधारिा सािान वि रण गरी खचा गनुापनेिा विद्याथीिे बझेुको भरपाई बेगर खचा गरी अमनयमि  
भएको रु. 483973.00 

 गाउँपामिका चाि ु  
58.  प्रशासमनक किाचारीिाई भत्तािः कोरोना भाइरसको संक्रिणको उपचारिा संिग्न जनशचक्तको जोचखि 

भत्ता व्यिस्थापन आदेश २०७७ को बदुा नं. ३ िा स्थानीय  हिा कोरोना उपचारिा संिग्न किाचारी 
 था अन्य जनशचक्त व्यिस्थापनिा संिग्न किाचारी  था कोरना मनयन्रण कायाको अनगुिन िूल्याङ्कन 
 था व्यिस्थापनिा संिग्न किाचारीिाई सो कायािा खटाएको प्रिाण िा खवटएको स्थानिा काया गरको 
प्रिाचण  हाचजरी पेश भएको खण्डिा शरुु  िि स्केिको ५० प्रम श  सम्ि जोचखि भत्ता ददन सक्न े
व्यिस्था रहेको िा सो कायािा संिग्न भएको भमन विमभन्न पदका प्रशासमनक शाखािा कायार  किाचारी 
उक्त िाथी उल्िेचख  कायािा सररक भएको भमन ३८ जना किाचारीिाई  कर बाहेक 
रु.1256260खचा िेखेको छ । उपरोक्त कायािा खवटएको प्रिाण र प्रिाचण  हाचजरी पेश हनुपुने रु. 1256260 

59.  किाचारी प्रोत्साहन भत्ता :- कायााियिे प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गदाा कायासम्पादन िूल्याङ्गनको आधार िा 
अम ररक्त सिय काि गरेको आधारिा प्रदान गनुापनेिा सो व्यिस्था विपरर  गाँउपामिकािे कायाािय 
उपचस्थम को आधारिा गो भौ नं 308/077.3.24 बाट रु. 427695.00  प्रोत्साहन भत्ता 
उपिव्ध गराएको खण्डिा मनम्नानसुारको किाचारीको मनम्न व्यहोरा देचखयो ।अ : कायााियिा 
उपचस्थम  नै नभइ प्राप्त गरेको प्रोत्साहन भत्ता असिु गरी दाचखिा गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83606 

 किाचारीको नाि 

प्रोत्साहन भत्ता बझेुको 
िवहना प्रोत्साहन भत्ता अनपुचस्थम  भएको ददन 

अनपुचस्थ  ददनको 
भत्ता 

िोहन प्रसाद मनरौिा जेष्ठ 10797 8 2880 

निराज मगरर बैशाख र अषाढ 22272 बैशाखिा ६ ददन र अषाढिा 
13 गरी जम्िा 19 ददन 

7195 

 ेज प्रसाद ढकाि बैशाख 11361 14 ददन अनपुचस्थम  5301 

नइन्द्र  ािाङ्ग बैशाख देचख अषाढ 32391 26 ददनिार वहचजरर १०००० 
केशि राज ढंुगाना बैशाख देचख आषाद ३ 

िवहना 
21594 २ िवहना विदा 10797 
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पनु्य प्रसाद पराजिुी २ िवहनाको प्रोत्साह भत्ता 16920 30 ददन अनपुसमथम  र काज ५४०० 

बाददि िािा २ िवहनाको प्रोत्साह भत्ता 16920 33 ददन विदा  था काज ६२०० 

रोहन खमरिडा ४ िवहनाको प्रोत्साहन भत्ता 31932 39 ददन अनपुचस्थम  ७५०० 
निराज शाख 3 िवहनाको 19809 अषादिा अनपुचस्थम  6333 
ज्योम  प्रधान 3 िवहना 29220 २ िवहनाको हाचजरी नभएको ९००० 
सम्झना काकी 3 39915 बैशाख र जेष्ठ गरी ३३ ददन 

हाचजरी नभएको 
८००० 

शृ्रजना पौडेि ३ 29220 बैशाख ६ देचख २० सम्ि 
हाचजरी नभएको 

5000 

जम्िा   83606 

60.  सोझै खररद :- सािाजमनक खररद मनयिाििी २०६४ मनयि ३१(१) अनसुार सािाजमनक मनकायिे बीस 
िाख भन्दा बढी िाग  अनिुान भएको िािसािान खरीद गदाा िोिपरको िाध्यिबाट खररद गनुापने 
उल्िेख छ । गाँउपामिकािे मनम्न भौ नं/मिम बाट फमनाचर कायाािय सािान मसधै खररद गरेको छ । 
मनयििा व्यिस्था भए बिोचजि खररद प्रकृया अपनाई िािसािान खररद गनुापदाछ । 

 

 भौ न मिम  वििरण रकि 

३४ /२०७६. ६. १५ कायााियको सािाग्री ५०३१५३ 

६० /२०७६ .७. २२ कायााियको सािाग्री १३६८३९ 
७७ /२०७६. ८ .६ कायााियको सािाग्री १९७७२९ 
९० /२०७६. ८. १३ कायााियको सािाग्री ३१३७१७ 
९३ /२०७६. ८. १९ कायााियको सािाग्री १८०४६१ 
१४२/ २०७६. १० १ कायााियको सािाग्री ३२०७२१ 
१५०/ २०७६. १२.१३  कायााियको सािाग्री १२८५१५ 
२०६ /२०७७ .३. २१ कायााियको सािाग्री ३२३२८७ 

जम्िा २१०४४२२   

61.  िहोत्सि खचा :- स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ िे संस्था, सिूह, पिा, जारा, यारा, विरािी, 
संस्कृम  िगाय िा आमथाक सहाय ा ददन सक्ने कानूनी व्यिस्था गरेको देचखदैन ।  र गाउँपामिकािे 
यस िषा उत्सि िहोत्सि,  धामिाक, सािाचजक, साँस्कृम क प्रकृम का कायािा गो भौ नं 11,20 र 34 
बाट  रु.790022.00 खचा िेखेको छ । 

 

62.  चजन्सी दाचखिा :- आमथाक कायाविमध  था विचत्तय उत्तरदावयत्िय मनयिािमि 2070 को मनयि 95(१) 
िा कायाािय प्रिूखिे कुनै पमन खररद गरेको िा कुनै प्रकारको हस् ान् रण भई प्राप्त भएको सम्पम  
 था िािसिानको वििरण  था िूल्य सिे  खिुाई सम्पम   था चजन्सी वक ाििा ७ ददन मभर 
आम्दानी बाँधी िग  अद्यािमधक गनुा गराउनपुने व्यिस्था रहेको छ । कायााियिे खररद गरेको िा 
हस् ान् रण भइ प्राप्त हनु साउण्ड मसस्टि जडानको २४ थरीको सािानको िामग गो भौ नं 
९१।०७६।८।१३ बाट रु २१६९०० खचा िेखेको छ । खररद भएका सम्पम   था िािसािाको 
मनयिानसुार चजन्सी दाचखिा गरी िग  अद्यािमधक गरेको देचखएन ।अ : चजन्सी दाचखिाको प्रिाण पेश 
गनुापने रु. २१६९०० 

63.  अन्य मनकायको भकु्तामन :-  गाऊपामिकािे मनम्न भौ.न  र मिम िा मनम्नानसुार शरुक्षा मनकायका िोटर 
ििा  िाप  रु. 190226.00  खचा िेखेको छ ।गाँऊपामिका भन्दा अन्य मनकायको िोटर ििा  
िाप   भकु्तामन खचा िेखेको अमनयमि  रु  

 

 
 

भौ न/ मिम  ब्यहोरा रकि 

९४/२०७६/८/१७ २२ नं गलु्िको ना १ झ १५३५ न िोटर ििा  िाप  ५००००। 

१०५/२०७६/८/२५ मसिा चौवक कोदारीको बा १ झ ८०५६ न िोटर ििा  िाप  ५००००। 
१११/२०७६/९/२ बा २ ब ६०६१ न को िोटर साईकि ििा  २७४००। 
१५३/२०७६/१०/१३ २२ नं गलु्िको ना १ झ १५३५ न िोटर ििा  िाप  ६२८२६। 

जम्िा १९०२२६। 
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64.  विि भरपाई :- आमथाक कायाविमध  था विचत्तय उत्तरदावयत्य मनयिाििी 2070 को मनयि 39(10) 
िा  कायाािय प्रिूखिे सरकारी रकि खचा िेख्न ुअमध त्यस् ो रकि खचा गना िा भकु्तानी ददन आिस्यक 
विि भरपाई संिग्न भए/नभएको  था संिग्न कागजा  अनसुार भकु्तानी ददन रर  पगुे िा नपगुेको जाँच 
गनुापने व्यिस्था रहेको छ ।सो व्यिस्था विपरर  कायााियिे मनम्नानसुार भकु्तानीिा आिस्यक कागजा  
 था विि भरपाई नपगु भएको  था  कुनै भकु्तानी विि भरपाई नै पेश भएको छैन । अ : आिस्यक 
विि भरपाई पेश गनुापने रु. २१४५०४० 

 गो भौ नं  था मिम  भकु्तानी पाउनकेो नाि व्यहोरा रकि 

१६३/076.10.21 वहमस पोमिमथन एण्ड 
पिावष्टक इन्डविज 

एच मड मड पाईप खररद गरेकोिा योजनािा 
प्रयोग गरेको नापी वक ाि पेश नभएको  

499900 

  विषद व्यिस्थापनको िामग सािान ढुिानी 
िाप  भकु्तानी भएकोिा प्रिाण पेश नभएको 

25000 

330/077.3.31 ८ जना विप  प्रभावि  विप  व्यिस्थापनको िामग प्रहरी िचुलु्का 
बेगर २५००० का दरिे भकु्तानी 

200000 

332/077.3.31 आचाया टे्रड मिङ्क 40 थान ल्यापटप व्याग वि रणको भरपाई 
नभएको । 

201140 

३११/077.3.25 सिि बहउुदे्दशीय कृवष  था 
पशपुक्षा फिा र पाचखाि 
एग्रोभेट 

दमि  क्षि ा अमभबृवद्ध कायाक्रि अन् गा  
४५ िटा पाठा वि रण गरेको र १२ थररको 
 रकारीको विउ वि रण गरेको भरपाई 
नभएको । 

1219000 

जम्िा 2145040   

65.  ७ िडा समिम  बैठक  िडा समिम को बैठक भत्ता बाप  प्रम  बैठक रु १०००। का दरिे भकु्तामन 
ददन पाऊने उल्िेख छ ।गाऊपामिकािे प्रम  बैठक रु १५००। दरिे भकु्तामन ददएको छ । मनयििा 
पाउने भन्दा रु ५००। दरिे बवढ भकु्तामन ददएको छ । िडा समिम को बैठकिा ६ जना सम्ि 
सहभामग हनुपुनेिा १० जना सम्ि सहभामग गराई भकु्तामन ददएको छ । यस् ो काया  मनयन्रण हनु ु
पदाछ र बढी दरिे भकु्तामन भएको रकि असिु हनुपुदाछ रु   180000 

 
 

भौ न /मिम  िाडा न िवहना 
उपचस्थम  

संखया 

भकु्तामन 
पाउने बैठक 

संखया 

भकु्तामन 
भएको दर 

भकु्तामन 
हनुपुने दर 

बढी भकु्तामन 
दर 

बढी 
भकु्तानी 

२७३/०७७/३/१२ २ 

बैशाख जेष्ठ 
आसाढ ८ ७२ १५०० १००० ५०० 36000 

३१६/०७७/३/२९ 

५ 

 
 

बैशाख  
जेठ आषाढ 

९ 

 

 

६५ 

 

 

१५०० 

 

 

१००० 

 

 

५०० 

 

 32500 
 

 

१ 
बैशाख  
जेठ आषाढ 

 

 

९ 

 

 

८१ 

 

 

१५०० 

 

 

१००० 

 

 

५०० 40500 

 4 

बैशाख  
जेठ आषाढ 10 70 1500 1000 500 35000 

 3 

बैशाख  
जेठ आषाढ 8 72 1500 1000 500 36000 

जम्िा       180000  
66.  बैठक भत्ता :-  अथािन्राियको काया संचािन मनदेचशका 2075 को बदुा नं 7.1.1 िा बैठक भत्ता 

प्राप्त गनाको िामग बैठकको स्पष्ट विषयिस्  ुिा कायायोजना हनुपुने, कायाािय सिय भन्दा अमध िा पमछ 
हनुपुने, एकै मनकाय िा अन् गा का पदामधकारी िार उपचस्थम  रहेको बैठक हनुनहनुे, कानून अनसुार 
गदठ  समिम को बैठक  था आिचन्र  रुपिा सदस्य राख्न नहनुे  र विशेषज्ञ ा आिस्यक पने बैठकिा 
३ जना सम्ि आिचन्र  भएको हनुपुने व्यिस्था गरेको छ । त्यस् ै स्थानीय सरकार संचािन ऐन 
२०७४ को दफा नं 73(6) िा प्रिूख प्रशासवकय अमधकृ िे स्िीकृ  बजेट खचा गदाा मनयमि  ा, 
मि व्यवय ा, कायादक्ष ा, प्रभािकारर ा र औचचत्य ा कायि गना आिस्यक व्यिस्था मििाउनपुने व्यिस्था 
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रहेको छ । गाँउपामिकािे िामथ उल्िेचख  मनदेचशका बिोचजि बाहेको बैठकहरुिा सिे  स्थानीय 
सरकार संचािन ऐनको दफा बिोचजि बैठक भत्ता मि व्यवय ा सम्िचन्ध कुनै कानूनी व्यिस्था नगरी 
भत्ता वि रण गरेको हदुा यस प्रकारको बैटक भत्ता वि रण कायािाई मनयमि  िान्न सवकएन । बैठक 
भत्ताको सम्िन्धिा देचखएका व्यहोरा मनम्नानसुार रहेका छन ्। 

66.1.  गाँउपामिकािे विचत्तय सिानीकरण पूचँजग  चशषाकको  गो भो नं 221 ,34 बाट विमभन्न पदामधकारी 
 था किाचारीिाई बैठक भत्ता िाप  रु. 195075 खचा िेखेको छ । जसिे गदाा बैठक भत्ता 
वि रण काया मि व्ययी भएको आधार पेश भएन । 

 

67.  चजन्सी िौन्दा  :- न्यावयक समिम को काया सम्पादन जानकारर सम्बचन्ध सचुना भएको २१ थान ल्फेक्स 
बोडा खररद बाप  आचाया टे्रड मिङ्सिाई भौ. न. ३३१/२०७७.३.३१ बाट  रु ४८२९०। भकु्तामन 
ददएको छ । खररद गररएका ल्फेक्स बोडा िेखापरीक्षणको अबमध मिम  २०७८/१/१८ सम्ि 
कायााियिा िौज्दा  रहेको चजन्सी वक ाबबाट देचखन्छ । अ : आिस्यक ा पवहचान गरेरिार सािान 
खररद गनुापने रु. 48290 

68.  बवढ भकु्तामन :- िेखा राखदा मबि भरपाई अनसुार राख्न ुपदाछ ।चौवकडाडा कोदारी गमु्बा बाटो गोरेटो 
बाटो मनिािाणका िामग भौ. न. २८८/२०७७.३.१६ बाट रु ४७००९६िाग  इस्टीिेट रहेकोिा
परैु रकि कायााियबाट भकु्तामन हनुे गरी संझौ ा भएको छ ।उपभोक्ता समिम िे कुनै अंश ब्यहोरेको 
छैन ।खदु काि रु ४७०२०४ भएकोिा रु ५०००००। भकु्तामन भएको छ ।काि भन्दा बढी रु 
२९७९६। भकु्तामन भएको छ ।बढी भकु्तानी भएको असिु हनुपुने देचखएको रु  29796 

69.  चझपुा िा मब र कोदारी िा मब िाई िन्टेश्वरर कक्षा सञ्चािन बाप  प्रम  मबध्यािय रु १७७९०००। का 
दरिे जम्िा रु ३५५८०००। भौ. न. ३१४/२०७७/३/२८ बाट भकु्तामन ददएकोिा मनम्नानसुार  
देचखयो । 

 

69.1.   दबैु मबध्याियिे प्रम  एकिे रु १७७९०००। का दरिे भ्यामि एजकेुशन मसस्टि एण्ड टेक्नोिोचज प्रा 
मि बाट मबमभन्न सािमग्र खररद िाप  भकु्तामन ददएका छन ्।  सािमग्र खररद  गदाा साबाजमनक मनकायिे 
अपनाउन ुपने प्रम स्पधााको मबमध  अपनाएका छैनन ्। 

 

69.2.  Full monteswary Teaching Material Charge  बाप  दबैु मबध्याियिे पाँच पाच िाखका दरिे खररद 
गरी भकु्तामन  ददएका छन ्। कुन कुन Teaching Material Charge  कम  पररिाणिा कुन दरिे खररद  
गरेको हो खिेुको छैन ।अ   सािमग्र खररद गरेको मबबरण र सो को चजन्सी दाचखिा पेश हनु ुपदाछ  
रु  १००००००  

69.3.  मबध्याियिे खररद गरेका सािानहरु मबध्याियको चजन्सी वक ाबिा आम्दामन बाध्न ु पनेिा आम्दामन 
बाधेको छैन ।चजन्सी सािान आम्दामन नबाध्दा सािानको उचच  संरक्षण नहनु सक्दछ ।अ खररद गरेका 
सािानको चजन्सी दाचखिा भएको प्रिाण पेश हनुपुदाछ  रु 

 

 सािानको नाि पररिाण  चझपुा िा मब कोदारी िा मब रकि 

काठको रयाक १० /१० िटा ९००००० ९००००। १८००००। 

कापेट नखिेुको २५०००। २५०००। ५००००। 
कुशन २० । २० िटा १००००। १००००। २००००। 
काठको जाचप्नज टेबिु ५ । ५  िटा  ४००००। ४००००। ८००००। 
फोि भएको कापेट नखिेुको ३५०००। ३५०००। ७००००। 
प्िाचस्टक स्िाईड नखिेुको ७५०००। ७५०००। १५००००। 
२२ feet long iron fiber glass play 

station outdoor 

नखिेुको २७५००० २७५०००। ५५००००। 

Iron outdoor नखिेुको ५५०००। ५५०००। ११००००। 
Phpto file ४।४ सेट १५०००। १५०००। ३००००। 
Moteswary curriculam supply नखिुको ३००००० ३०००००। ६०००००। 

 जम्िा      
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69.4.  दईु िटा मबध्याियका ३।३ जना चशक्षकिाई १ िवहना  ामिि ददए िाप  उक्त फिािाई रु 
१५००००। भकु्तामन ददएका छन ् ।कुन कुन चशक्षकिाई  ामिि ददएको हो  चशक्षकको नाि र 
 ामिि गरेको प्रिाण पर से्रस् ा साथ संिग्न छैन । ामिि प्राप्त चशक्षकको नाि र  ामिि गरेको 
प्रिाण पर पेश हनु ुपदाछ रु   १५०००० 

70.  चजन्सी दाचखिािः-  ा ोपामन धारािाई बाढीबाट जोगाउन मड वप आर गरे िाप  भौ. न. 
३२१/२०७७.३.२१ बाट रु ७२३०००। भकु्तामन ददएको छ ।मड. वप. आर. स्थावय सम्पचत्तको रुपिा 
खचा नहनुे चजन्सी वक ाबिा  आम्दामन बाध्नपुनेिा आम्दामन बाधेको छैन ।आबश्यक ा पवहचान गरी 
कायाान्िनिा जाने कािको िार मड. वप .आर. गनुापदाछ ।िेखापरीक्षणको अबमध मिम  २०७७/३/१५ 
सम्ि कायाान्ियनिा गएको छैन ।अ  मड. वप. आर. चजन्सी वक ाबिा आम्दामन बाधेको प्रिाण पेश हनु ु
पदाछ रु   ७२३००० 

71.  क्षि ा अमभबवृद्ध कायाक्रि :- देहाय अनसुार  क्षि ा अमभबदृद  कायाक्रिका िामग भौ न 

३२५।२०७७।३ ।३० बाट रु ५०८६२८३। खचा िेखेकोिा मगम्नानसुार देचखयो । 
 

 कायाक्रि रकि 

अल्पसंखयक क्षि ा अमभबृदद  ४९१२६०। 

मसिान् कृ को क्षि ा अमभबृदद ४९३००५। 
जेष्ठ नागररकको क्षि ा अमभबृदद ९७४६०९। 
अपाङ्गको क्षि ा अमभबृदद ९७४७९७। 
बािकबमिकको क्षि ा अमभबृदद ९७०८७६। 
 जनजाम को क्षि ा अमभबृदद ९७६९२४। 
िवहिाको क्षि ा अमभबृदद २०४८१२। 
जम्िा ५०८६२८३।   

71.1.  साबाजमनक खररद मनयिािमि २०६४ को मनयि     अनसुार  मबस िाख भन्दा बवढको सािान खररद 
गदाा  बोिपरको िाध्यिबाट खररद गनुािा पाँच िाख भन्दा  बवढका ४ िटा कायाक्रिको ४ िटा 
मसिबचन्द दरभाऊ परबाट रु ३८९७२०६। को र ३ िटा दरभाऊ परबाट रु ११८९०७७। बाट 
टुक्रा टुक्रा खररद गरेको छ । मनयििा ब्यबस्था भएअनसुार खररद काननुको अबिम्बन गरेको छैन । 

 

71.2.  ६ िटा कायाक्रिको आचाया टे्रड मिंकबाट र अल्पसंखयक क्षि ा अमभबदृदको रु ४९१२६०।को सािमग्र 
िािा ह्याचण्ड  क्राफ्ट बाट खररद गरेको छ । कर िाप  रु ३०३१७। र ि ु अ कर िाप  रु 
३८०९८९। गरी खदु  ४६३४७७७। आचाया टे्रड मिंकिाई भकु्तामन ददएको छ । िािा ह्याचण्ड  
क्राफ्ट बाट खररद गरेको सािानको सिे  आचाया टे्रड मिंकिाई भकु्तामन भएको छ ।िािा ह्याचण्ड  
क्राफ्टिे सािान मबवक्रको रकि बझेुको  देचखएन । 

 

71.3.  क्षि ा अमभबदृद  कायाक्रिबाट  छुट्टाएको रकि सबै सािमग्र  खररदिा खचा गरेको छ।अध्ययन  
अनसुन्धान  गोवष्ठ   ामिि भ्रिण अददिा रकि खचा गरेको छैन । 

 

71.4.  प्िावष्टक कुचचा ६०० थान रु ४९१५५०।पोिार १९५ थान रु ३४३९६६। जेष्ठ नागररकिे टेक्ने 
िवि ८८० थान रु ८०३४७५। दिि चचयर रु ७१५१८०। कम्प्यटुर म न थान रु १०२८९०। 
मबध्यामथा झोिा ३८१ थान रु २६४७७५। सवह  ५९ वकमसिका सािमग्र  िेखापरीक्षणको अबमध मिम  
२०७८ बैशाख १५ ग े सम्ि भण्डार शाखािा िौज्दा  रहेका छन।् सरकारी रकि खचा गदाा 
आबयक ा पवहचान गरी आबश्यक कािका िामग िार खचा गनुा पदाछ । खररद गरी िौज्दा  राख्न ु
उपयकु्त देचखएन । खररद गरेका सािमग्र मब रण गरेको भरपाई पेश हनु ुपदाछ रु  ५०८६२८३ 

 कृवष  था भेटेनरी गा.पा चािू 
 

72.  भरपाई पेश :- आमथाक कायाविमध मनयिाििी 2064 को मनयि ३७(५) िा विि भरपाई सवह  िेखा 
राख्नपुने व्यिस्था रहेको छ । गाँउपामिकािे बावषाक स्िीकृ  कायाक्रि िाछा भरुा वि रण कायाक्रि 
अनसुार नेपाि ट्राउट प्रोडक्सन प्रा मि िेिम्चीबाट िाछाको  प्रम  भरुा २० का दरिे १०००० को 
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भरुा खररद भौ नं 34/077.3.5 बाट रु. २00000.00 खचा िेखेको छ । खचा शे्रस् ा साथ 
दाचखिा गरिेको दाचखिा फारि पेश गरे ापमन सम्िचन्ध  िाछापािक कृषकिाई वि रण गरेको भरपाई 
पेश भएको छैन । अ : सम्िचन्ध  कृषकिाई वि रण गरको भरपाई पेश गनुापने रु. 

 

 

 

 

200000 

 गा.पा चािू स्िास्थय 
 

73.  भरपाई :- आमथाक कायाविमध मनयिाििी 2064 को मनयि ३७(५) िा विि भरपाई सवह  िेखा 
राख्नपुने व्यिस्था रहेको छ । गाँउपामिकािे बावषाक स्िीकृ  कायाक्रि गभािम  सम्िान कायाक्रि 
अनगा  चना केराउ अण्डा चघउ गौरी प्रिा  प्रा मि बाट गो भौ नं 47/077.3.25 बाट रु. 
149260.00 सािान खररद गरी विमभन्न स्िास्थय चौकीिा पठाएको उल्िेख छ ।  सम्िचन्ध  
स्िास्थय चौवकबाट सम्िचन्ध  सतु्केरी िवहिािाई उक्त िामथ उल्िेचख  सािाग्री वि रण गरेको भरपाई 
पेश भएको छैन । अ  : भरपाई पेश हनुपुने रु. 149260 

 प्रदेश शस ा चािू  

74.  पोशाक भत्ता :- करार ऐन २०५६ अनसुार करार सम्झौ ािा उल्िेख भएको श ा बिोचजि आमथाक 
िेनदेन गनाका िामग दिैु पक्षको  सिान दावयत्ि हनुे व्यिस्था रहेको छ । गाँउपामिकािे प्रदेश बजेट 
बाट संचामि  एक विद्यािय एक नशा कायाक्रि िा कायार  नशा श्री गोिा भट्टराई िाई  किााचारीिाई 
करार सम्झौ ािा उल्िेख नगरेको खचा रु. 10000 सवुिधा उपिव्ध गराएको छ । सम्झौ ा बेगर 
उपिव्ध गराएको रु 10000 

 प्रकोष  था कोरोना मनयन्रण कोष  फा   
75.  स्थामनय  हको  आफ्नै बजेटबाट मबमनयोजन रु १ करोड ४ िाख  र प्रदेश सरकारबाट रु. 10 

िाख  र अन्य स्रो  बाट रु. 1 िाख 49 हजार गरी जम्िा गरी  रु. 1 करोड 16 िाख प्राप्त 
भएकोिा मनम्नानसुार रु 1 करोड  १ िाख 16 हजार खचा भएको छ ।  

 

 

क्र सं चशषाक रकि 

१ राह  वि रण 5809000 

२ क्िारेन्टाईन होचल्डन सेन्टर मनिााण 1012000 

३ जनशक्ती पररचािन भत्ता 53000 

४ औषधी एंि उपकरण  1169000 
५ अन्य 2073000 

जम्िा रकि 10116000   
75.1.  सोझै खररद सािाजमनक खररद ऐन २०६३ को दफा ८(२) िा प्रम ष्पधाा िाई सीमि  हनुे गरी टुक्रा 

टुक्रा पारी खररद गनुा हदैुन भन्ने व्यिस्था गरेको छ । सािाजमनक खररद मनयिाििी २०६४ को 
मनयि ८४.१ सािाजमनक मनकायिे स्िीकृ  कायाक्रि र खररद योजना अनसुार बीस िाख रुपैयाँसम्ि 
िाग  अनिुान भएको िािसािान मनिााण काया िा जनुसकैु सेिा ऐनको दफा ४० बिोचजि मसििन्दी 
दरभाउपर आव्हान गरी खररद गनुापने व्यिस्था छ । गाँउपामिकािे मनम्नानसुार खलु्िा दरभाउपर 
 था सोझै खररद  विमध िाफा   औषमधजन्य सािान खररद गरेको छ ।  

 गो भौ नं र मिम  सािानको वििरण आपूम ाक ााको नाि रकि 

15/077.3.15 औषमध खररद म्याचक्सि इन्टनेशनि टे्रमडङ्ग 196620 

7/077.2.6 औषमध खररद सािघारी िेमडसन 470641 

4/077.1.21 औषमध खररद िेमडसेल्स इन्टरनेशनि 468300 

ररवद्धमसवद्ध िेमडटेक इन्टरनेशनि 366946 

जम्िा  1502507   
 (क) गो भौ नं १५/077.3.15 बाट म्यिचक्सि इन्टरनेशनि टे्रमडङ्गबाट रु. 196620 को  विमभन्न 

औधमधजन्य सािामग्र खररद गरी रकि भकु्तानी ददएकोिा उक्त से्रस् ा साथ सक्कि विि पेश भएको छैन 
। अ : सक्कि विि पेश गनुापने रु. 196620 
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प्रधानिन्री रोजगार कायाक्रि 
76.  प्रधानिन्री रोजगार कायाक्रि :- कािका िामग पाररश्रमिकिा आधारर  सािदुावयक आयोजना (सञ्चािन 

 था व्यिस्थापन) कायाविमध, २०७६ अनसुार स्थामनय  हिा सूचचकृ  बेरोजगार व्यचक्तिाई न्यून ि 
रोजगारी प्रत्याभ ू गराउन एिि ्सािूदावयक पूिााधारहरुको विकास िाफा   नागररकको जीिनयापनिा 
सधुार ल्याउन ेउद्देश्यिे यस गाउँपामिका मभर प्रधानिन्री रोजगार कायाक्रि सञ्चािनिा रहेको छ । 
यस कायाक्रि अन् गा  गाउँपामिका विमभन्न िडाहरुिा सडक बाटो, सडक नािा, मसंडी मनिााण ििा  
जस् ा कायाक्रि संचािन रोजगारी उपिब्ध गराई श्रमिक ज्यािा िाप  रु1999562.00, मनिााण 
सािामग्र खररदिा रु. 203804  र प्रशासमनक र अन्य सिे  रु 140732 सिे  जम्िा रु 
2344099  खचा िेखेको छ ।जसको 90 प्रम श  भौम क प्रगम  भएको छ भने 100 विचत्तय 
प्रगम  भएको छ । उक्त खचािाट िचक्ष  िगािे अल्पकामिन रोजगारी सजृना भए ापमन उक्त खचािाट 
कािको ददगोपना  था ददघाकामिन रोजगारी सजृाना भएको देचखंदैन । त्यसैिे ददघाकामिन रोजगारी 
सजृना हनु े था ददगो आयोजना संचािन गने  फा  कायााियिे ध्यान ददन ुपने देचखन्छ ।    

 स्थानीय पूिााधार विकास साझेदारी कायाक्रि  
77.  िक्ष्य प्र मग :- स्थानीय पूिााधार विकास साझेदारी कायाक्रि (संचािन कायाविमध) मनयिाििी २०७६ 

बिोचजि कायाान्ियन हनुे  स्थानीय पूिााधार विकास साझेदारी कायाक्रिको िामग यस स्थानीय  हिाई 
देहायअनसुार २पररयोजना संचािन गना रु 3500000  बजेट प्राप्त भएकोिा रु.3445000  खचा 
भई   100 प्रम श  भौम क प्रगम  भएको छ ।   

 आयोजनाको नाि बजेट खचा रकि विचत्तय प्रगम  प्रम श  भौम क प्रगम  प्रम श  

नारायणथान गाँउ प्रयटावकय गोरेटोबाटो मनिााण  2500000 2475000 92 100 

ड्राईपोट देचख दगुनुा गढी सम्ि गोरेटो बाटो मनरम्ण 1000000 970000 87 100 
जम्िा 3500000 3445000     

77.1.  स्थानीय पूिााधार विकास साझेदारी कायाक्रि (संचािन कायाविमध) मनयिाििी २०७६ को बदुा नं. ६(घ) 
मनदेशक समिम िे छनौट  गरेका आयोजना स्िीकृ ीका िामग स्थानीय  हिा िेखी पठाउने  र स्थानीय 
 हको स्िीकृ ी पश्या  योजना संचािन गनुापना व्यिस्था रहे ा पमन यस कायाक्रि अन् गा  मनदेशक 
समिम िे सोझै योजना पठाएको देचखन्छ ।जसिे स्थानीय आिस्यक ाको सम्िोधन नहनुसक्ने भएकािे 
गाँउपामिकािे यस् ा आयोजना संचािन गदाा मनयिानसुार प्रकृया अििम्िन गरर प्रभािकारी योजना 
छनौट हनुे पद्धम िा ध्यान ददनपुदाछ ।  

 प्रदेश पूिााधार साझेदारी कायाक्रि  

78.  िक्ष्य प्र मग :- प्रदेश पूिााधार विकास साझेदारी कायाक्रि (संचािन कायाविमध) मनयिाििी २०७६ 
बिोचजि कायाान्ियन हनुे  प्रदेश पूिााधार विकास साझेदारी कायाक्रिको िामग यस स्थानीय  हिाई 
देहायअनसुार  पररयोजना संचािन गना रु. 12000000  बजेट प्राप्त भएकोिा रु.7150307 खचा 
भई 59.5   प्रम श  विचत्तय प्रगम  भएको छ । यस सम्िन्धिा मनम्नानसुार व्यहोरा देचखयो।  

 आयोजनाको नाि बजेट खचा रकि विचत्तय प्रगम  
प्रम श  

भौम क प्रगम  प्रम श  

थाङ्गमसङ्ग र्छ्योमिङ्ग गमु्िा मनिोण 1000000 970000 87 100 

िािााङ्ग नागढुङ्गापदिागा मनिााण 1000000 970000 86 100 
काङ्गिाङ्ग सािादावयक स्िास्थय भिन मनिााण 10000000 5210307 53.4 निााणामधन 

जम्िा 12000000 7150307     
78.1.  म्याद थप:- काङ्गिाङ्ग सािदुावयक स्िास्थय ईकाई भिनको 2077.3.30 सम्ि सम्पन्न गने गरी मिम  

2077.2.20 रु. 9756063.00 सम्झौ ा भएको छ । जसिध्ये हािसम्ि रु. 5210307 खचा 
भई मनिााण सम्पन्न भएको छैन । जसको मनिााण काया हािसम्ि पमन मनरन् र संचािन भएको 
अिस्थािा सिे  म्याद थप भएको प्रिाण पेश भएको छैन ।  

79.  अनगुिन प्रदेश आमथाक कायाविमध मनयिाििी २०७५ अनसुार अनदुानबाट संचािन हनु ेयोजनािा उक्त 
योजना सिापन पश्या  अनगुिन गरी त्यसको प्रभाकारर ा सम्िचन्ध अध्यनन गरी प्रभाि सिे  उल्िेख  
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गरी अनगुिन प्रम िेदन पेश गनुा पने व्यिस्था गरेको छ ।  र गाँउपामिकािे यस िषा अनदुानिा 
संचामि  विमभन्न कायाक्रि संचािन गरेको छ । यस प्रकारका अनदुानका काया विग  िषा पमन प्रदान 
गररदै आएको अिस्थािा सो कायाक्रि कम  प्रभािकारी भयो सो सििन्धी अनगुिन गरी बास् विक 
प्रम िेदन पेश गनुापदाछ । साथै साििसािी रुपिा अनदुान अमभिेख अध्धािमधक गरी दोहोरो अनदुान 
मब रण हनुबाट रोक्नपुदाछ। 
 सािाचजक सरुक्षा  फा   

80.  सािाचजक सरुक्षा फा िः- सािाचजक सरुक्षा कायाक्रि संचािन कायाविमध, २०७२ िे िाभग्राहीको नाि द ाा 
र निीकरण, िग  कट्टा  था भत्ता वि रण िगाय  यससँग सम्बचन्ध  विविध व्यिस्थाहरु गरेको छ । 
यस िषा गाउँपामिकािे ५ िडाको सािाचजक सरुक्षा भत्ता वि रणका िामग रु. 50011600.00 
मनकासा प्राप्त गरेकोिा रु. ४६७७७२००.00 को भत्ता वि रण गरी बाँकी रु. 3234400.00 
संचघय कोषिा वफ ाा गरेको छ ।  सािाचजक सरुक्षा भत्ता वि रण गरेकोिा देचखएका व्यहोराहरु देहाय 
बिोचजि छन ्:-  

80.1.  सािाचजक सरुक्षा कायाक्रि सञ्चािन कायाविमध, २०७५ िे िाभग्राहीको नाि द ाा र निीकरण, िग  
कट्टा  ोवकएको मिम  मभरै पररचयपर अमनिाया रुपिा निीकरण गरी सािाचजक सरुक्षा भत्ता वि रण 
गनुापने, प्रत्येक बषा िग  अध्यािमधक गरी िाभग्राहीको संखया यवकन गनुापने, भत्ता वि रण गदाा बैंक 
िाफा   भत्ता वि रण गनुापने, सािाचजक सरुक्षा कायाक्रििाई प्रभािकारी रुपिा सञ्चिान गना मनयमि  
रुपिा अनगुिन गनुापने, केचन्द्रकृ  सूचना प्रणािीिा प्रविष्टी गरर अधािमद्यक गने चजम्िेिारी सािाचजक 
सरुक्षाको अचख यारी पाउने सम्िचन्ध  स्थानीय मनकायको हनुे व्यिस्था  गरेको छ । अ  िाभग्राहीको 
वििरण अध्यािमधक गनुापदाछ ।  

80.2.  बैवङ्कङ सेिाको प्रयोगिः- स्थानीय  हको सेिा सञ्चािन  था व्यिस्थापन सम्िचन्ध आदेश, २०७४ को 
दफा ४३ अनसुार सािाचजक सरुक्षा भत्ता िाप को रकि बैंकबाट वि रण गने व्यिस्था मििाईने र यस 
प्रयोजनको िागी अथा िन्राियको सहिम िा संघीय िामििा  था स्थानीय विकास िन्राियिे कुनै 
स्थानीय  हको िागी कुनै एक िा अिग अिग बैंकिाई यस सम्िन्धी कायाको चजम्िेिारी प्रदान गना 
सक्न े व्यिस्था छ ।  सािाचजक सरुक्षा सञ्चािन कायाविमध, २०७२ को दफा २२(ख) ििोचजि  
बैंवकङ सवुिधा भएिा बैंक िाफा   भत्ता वि रण गररनपुने व्यिस्था छ । गाँउपामिकािे प्रथि र दोस्रो 
चौिामसक भत्ता वि रण सोझै िाभग्राहीिाई वि रण गरेकोिा  ेस्रो चौिामसकिा  ५ िटा िडा को िामग 
३ जना िडा सचचिको नाििा  कोष  था िेखा मनयन्रक कायााियिे सोझै  रु.16551600 
सम्िचन्ध  सचचििे िाभग्राहीको खा ािा रकि जम्िा गरेर आिस्यक कागजा  सवह  पेश्की फछौट 
गरी बाँकी रहेको रकि को िे मन का वफ ाा भएको छ ।  

81.  डीपीआर खचा – बजेट व्यिस्था भई कायाान्ियन हनुे आयोजनाको िार गरुुयोजना डीपीआर िगाय को 
अध्यय  गरी प्रम िेदन  यार गनुा पदाछ । यस स्थानीय  हिे यो बषा स्िीकृ  बावषाक कायाक्रि 
अनसुार देहायबिोचजिको काया परािशादा ाबाट गराई प्रम िेदन प्राप्त गरको छ ।  

 
 
गो भौ नं परािशादा ा काया वििरण िाग  

अनिुान 

भकु्तानी रकि प्रम िदेनको 
विद्यिान अिस्था 

201/077.3.7 विषज कन्सट्रक्सन 
एण्ड कन्सल्टेन्सी 

च्यािबाटो िोटरयिि 
पिु 

300100 294930 प्रतिवेदन 

ियारीमात्र 

321/077.3.30 पीसो कन्सन्ट्यान्ट  ा ोपानी धारा मड वप 
आर  

 723200 प्रतिवेदन 

ियारीमात्र 
 

 यस् ो अध्ययन काया गराउँदा िाग्न े खचाको िाग  अनिुान  यार गदाा कुनै आधार नमिई स्िीकृ  
बजेट बिोचजिकै रकि खचा गरेको उपयकु्त देचखएन । डी.पी.आर. यार गदाा गाऊँपामिकाको प्राविमधक 
जनशचक्त प्रयोग नगनााको कारण स्पष्ट गदै आगािी ददनिा आगािी ददनिा गाऊँपामिकाको प्राविमधक  
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जनशचक्तबाट यस् ो काया गराउन ु पदाछ । साथै यसरी अध्ययन प्रम िेदन  यार भएका आयोजनाहरु 
कायाान्ियनिा गएको सिे  नदेचखएकोिे खचाको साथाक ा सिे  देचखएन ।साथै  यार गररएका प्रम िेदन 
चजन्सी दाचखिा गरी आम्दानी बाँधेको प्रिाण पेश भएको छैन । 

82.  पेश्की बाकँीिः आमथाक कायाविमध मनयिाििी,2076 को मनयि 73(3) िा आमथाक िषाको अन्त्य 
सम्ििा पेश्की फर्छ्यौट गनुापने व्यिस्था रहेकोिा देहाय अनसुार फर्छ्यौट गना बाँकी पेश्की देचखएको 
रु. 

 

 

६६,४५,००० 

 

 
क्र.स. पेश्की मिन ेब्यक्ती, फिा िा कम्पनीको नाि 

चाि ुआ. ि. 

म्याद ननाघेको फर्छ्यौटको अचन् ि म्याद म्याद नाघेको 

३ मसदाथा कन्स्ट्रक्सन प्रा.मि. 
 

११/०४/२०७६ ५०,५२,५०० 

४ मसदाथा कन्स्ट्रक्सन प्रा.मि. 
 

१२/०३/२०७६ १५,९२,५०० 

जम्िा 0.00   ६६,४५,०००   
83.  स्थिग  मनरीक्षण िेखापरीक्षणको मसिमसिािा मनम्नानसुारका योजनाहरुको स्थिग  मनरीक्षण गरेकोिा 

देचखएका व्यहोरा मनम्नानसुारका रहेकोिे आिाश्यक सधुार गरी खचाको उपयोमग ा अमभबवृद्ध गनुापने 
देचखएको छ ।  

 क्र स योजनाको नाि देचखएको व्यहोरा 
1.  मिस् ीघारा अगामड सािाजमनक 

घारा शौचािय सोिार वहटर 
जडान मनिााण 

शोिार वहटर जडान भए ापमन सािाजमनक घारा शौचािय र वहटर संचािनिा 
रहेको नदेचखएकोिा संचािन कायाविमध नभएकोिे संचािन हनु बाकँी रहेको 
जनाएको छ । 

2.  काङ्गिाङ्ग सािूदावयक स्िास्थय 
इकाई बाड नं १ 

मनिााण व्यिसायीबाट मनिााण काया सम्पन्न प्रम िदेन प्राप्त भएकोिा छ   था 
बरण्डाको पमनङ्ग प्िाष्टर चकेको र पेटीको भाग दिकेोिे हल्का क्रयाक देचखएको 
छ । अ  उक्त काया ििा  सम्भार गनुापने देचखएको छ । 

3.  दनुिुागढीिा पखााि मनिााण उपभोक्ता समिम बाट मनिााण गरी भकु्तानी ददएकोिा कररि १५ मिटर पखााि 
भत्केकोिे पून मनिााण गरी सधुार गनुापने देचखन्छ ।   

84.  अनगुिनिः  ग  िषाको प्रम िेदनिा आयोजना कायाान्ियन, सोझै खररद, मबि भरपाई, से्रस् ा पेस नभएको, 
बैङ्क सिायोजन, अमग्रि कर, बढी भकु्तानी,  कर िीजक िगाय का व्यहोरा औलं्याइएकोिा यो िषा पमन 
सधुार गरेको पाइएन । बेरुजू व्यहोरा पनुरािचृत्त नहनुे गरी कायासम्पादन गनुापने देचखन्छ ।  
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 अनुसुर्च १ 
गााँउपाललकाको संर्चिकोर्को वववरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेशिः बागि ी 

-रु हजारिा_ 
क्र. 
ि.ं 
 

 

 

स्थानीय ति 
 

 

 

जजल्िा 
 

 आय 
 

 

जम्मा आय 

  

 

मौज्दात गत वषिको 
जजम्मेवारी 

िंघ तथा 
प्रदेश अनुदान 

राजस्व वाडफाड आन्तरीक 
आय 

अन्य आय चािु खचि पूँजीगत 
खचि 

अन्य खचि जम्मा खचि 

1 2 3 ४ ५ ६ (2+3+4+५) ७ ८ ९ १० (७+८+९) ११ (1+६-१०) 

1.  भोटेकोशी लिन्धुपाल्चोक 60144 240246 79224 0 72718 392188 175026 183317 71661 430004 22328 

 

 

                           बेरुज ूबगीकरण (ववतनर्ोजन, राजस्व, धरौिी र अतर् कारोबार)                         अनुसुर्च २ 

                                      २०७६।७७            -रु हजारिा_ 

l;-g_- lhNnf 

स्थामनय 
 हको नाि 

k|f/lDes a]?h" k|ltlqmofaf6 km5\of}{6 afFsL a]?h" jfFsL a]?h" 

दफा संखया 

रकि 

दफा संखया 

रकि 

दफा संखया 

रकम 

अशिु 
गनुापने 

मनयमि  गनुापने पेश्की 
सैदाचन् 
क  

िगम  सैदाचन् क  िग ी ;}bflGts nutL 

अननयलमत 
भएको 

प्रमार् 
कागजात पेश 

नभएको 

राजस्व िगत 
जजम्मेवारी 
निारेको 

िोधभनां 
नलिएको 

जम्मा कमचंारी अन्य जम्मा 
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                               बेरुजुको अध्र्ावर्धक अवस्था                       अनुसुर्च ३ 

                                      २०७६।०७७                                                        -रु हजारिा_               
 

क्र 
स 

स्थामनय  ह चजल्िा ग  बषा सम्िको 
बाँकी 

सिायोजन सं प को अनरुोध 

भएको रकि 

सम्परीक्षण भएको 
रकि 

कारिाही गना 
बाँकी रकि 

ग  िषाको बाँकी यो बषाको थप ५८ औ प्रम िेदन 

सम्िको बाँकी 
५८ औ प्रम िेदन सम्िको 

बाँकी िध्ये पेश्की 

२ भोटेकोशी लिन्धुपाल्चोक 123781 0 0 0 0 123781 70102 193883 6645 

 

  


