महालेखापरीक्षकको
वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
२०७८

चौरपाटी गाउँपातलका
अछाम

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्
काठमाण्डौँ, नेपाल

Serving the Nation and the People

जनर्हिका लातग जवाफदे र्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने र्वश्वसनीर् सं स्था हुन प्रर्त्नशील रहने
।
(We strive to be a credible institution in promoting accountability, transparency and
integrity for the benefit of the people)

सरोकारवालालाई साविजतनक कोषको दक्षिापूण ि उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पानि स्विन्र एवम्
गुणस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने ।
(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the public
funds are efficiently used)

तनष्ठा
स्विन्रिा
व्र्वसार्र्किाf
पारदर्शििा
जवाफदे र्हिा

(Integrity)
(Independence)
(Professionalism)
(Transparency)
(Accountability)
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Office of the Auditor General
बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal
प्रादे र्शक लेखापरीक्षण महातनदे शनालर्

(लुम्बीनी, कणााँली र सूदरु पर्िम प्रदे श)
प.सं . २०७८।७९

तमतििः२०७८।५।४

च.नं ६८
श्री अध्र्क्षज्र्ू,
चौरपाटी गाउँपातलका, अछाम ।
र्वषर्िः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।
नेपालको सं र्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ािपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न
गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन ले खपारीक्षण
ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोर्जम कारबाहीको लातग अनुरोध छ ।

...............................
( नारार्ण एम.सी. )
नार्ब महालेखापरीक्षक

बोधाथििः

सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,
तसं हदरवार, काठमाडौँ – प्रतिवेदन सं लग्न छ ।

Phone: 4258174, 4266034, A.G. Fax: 977-1-4268309,
Box:13328
Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np

Fax: 977-1-4262798,

Post

Website : www.oagnep.gov.np

"जनर्हिका लातग जवाफदे र्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िनमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षण सं स्था"

महालेखापरीक्षकको भनाइ
नेपालको सं र्वधानको धारा २४१ मा सं घ, प्रदे श र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर्को
लेखापरीक्षण

तनर्तमििा,

तमिव्र्र्ीिा,

कार्िदक्षिा,

प्रभावकारीिा

र

और्चत्र्को

आधारमा

महालेखापरीक्षकबाट हुने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा

महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक गाउँ पातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग
प्रतिवेदन जारी गनि सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को
आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ।
स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको सं र्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड,
र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदे र्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक
लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ ।
लेखापरीक्षणको प्रमुख उद्देश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरणको शुर्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुम
ि ा एवं कार्िक्रम
कार्ािन्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पर्त्तको सं रक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदे र्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था
मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको

छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लेषण

¥

गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सुधारका लातग सुझाव प्रस्िुि गरी सुशासन प्रबर्द्िनमा टे वा पु र्ाउनु लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।
आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु
तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरे र रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सुझावहरुको
कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र
प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पुग्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदे र्हिा र पारदर्शििा
प्रबर्द्िन हुने र्वश्वास तलइएको छ ।
लेखापरीक्षणबाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठे क्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्र्ून रहेको, पर्ािप्त आधार बेगर राजस्व छु ट ददएको, बक्र्ौिा असुलीमा प्रभावकारीिा नआएको,
बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पिाि बजेट िथा कार्िक्रम सं शोधन गरी अनुमोदन गने गरे को, वषािन्िमा
बढी खचि गरे को, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरे को, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरे को, बचि अनुदान र्फिाि नगरे को, र्विरणमूखी
खचिको बाहुल्र्िा रहेको जस्िा प्रवृर्त्त दे र्खएका छन् । त्र्सैगरी र्वकास तनमािणिफि र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरे को, साना िथा टु क्रे
आर्ोजनाको छनौट गरे को, जर्टल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजुटेको,

दीगो र्वकासका लक्ष्र् अनुरुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुम
ि ा नगरे को, दीघिकालीन र्वकासको खाका िजुम
ि ा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका
छन् ।
स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफि आवश्र्क अनुभवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्ुर्क्त िथा बढु वामा प्रदे श
लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सुधार हुन नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दुरुस्ि अतभलेख नरहेको,

सञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरण िर्ार गने नगरे को, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन
प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर्
िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्िर्वतध िजुम
ि ा हुन
बाँकी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औ ंल्र्ाएका व्र्होराहरु सुधार गरी गि र्वगिका बेरुजु उपर अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क
कारवाही भए गरे को समेि दे र्खएन ।
समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजुद र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपर्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको तथर्ो ।
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमुख सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा
प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरे को छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग पुर्रर्ािउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा
कमिचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा सं लग्न र्स कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलाइि धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।

(टं कमर्ण शमाि, दं गाल)
२०७8 भाद्र ४ गिे
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(लुम्बीनी, कणााँली र सूदरु पर्िम प्रदे श)
प.सं . २०७८।७९

तमतििः २०७८।५।४

च.नं ६९
श्री अध्र्क्षज्र्ू,

चौरपाटी गाउँपातलका, अछाम ।

र्वषर्िः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।
कैर्फर्ि सर्हिको रार्

हामीले चौरपाटी गाउँपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबत्तीर् र्ववरण र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् तबबरण िथा
लेखा र्टप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरे का छौं ।
हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर
बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरण र त्र्स सं ग
सम्बर्न्धि अन्र् तबबरणले स्थानीर् िहसं ग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून बमोर्जम सारभूि रुपमा सर्ह िथा र्थाथि अवस्था
र्चरण गदिछ ।
कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्तगने आधार
१. लेखापरीक्षणबाट रु ४ करोड ८२ लाख ८२ हजार बेरुजू दे र्खएको छ । सोमध्र्े असुलगनुप
ि ने रु. ४४ लाख
१८ हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुप
ि ने रु.

२ करोड २६ लाख ८ हजार, तनर्तमि गनुप
ि ने रु.१ करोड ६९

लाख ३६ हजार र म्र्ाद नाघेको पेश्की बाँकी रु ६३ लाख १६ हजार रहे को छ ।
२. लेखापरीक्षणमा दे र्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७८।२।२१ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन
उपर प्रतिर्क्रर्ा पेस हुन नआएकोले उक्त दफा प्रारर्म्भक प्रतिवेदनमा उल्लेर्खि बेरुजुका व्र्होराको अर्न्िम
प्रतिवेदन पाना बत्तीस (३२) र्सै साथ सं लग्न छ ।

३. आम्दानी िथा खचिको स्रे स्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरे कोले गाउँपातलकाको पेश्की बाहे क
सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्कीन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छै न ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको सं र्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरे का
सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षण सगं सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ
। र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसं ग हामी स्विन्र छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचारसं र्हिा अनुसार हामीले

काम गरे का छौं ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरे का लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्तगने आधारका लातग पर्ािप्त
र उपर्ुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ ।

Phone: 4258174, 4266034, A.G. Fax: 977-1-4268309,
Box:13328
Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np

Fax: 977-1-4262798,

Post

Website : www.oagnep.gov.np

"जनर्हिका लातग जवाफदे र्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िनमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षण सं स्था"

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्

Office of the Auditor General
बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी
आतथिक कार्ितबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि
कानुन बमोर्जम सही र र्थाथि हुने गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्िका कारण र्वत्तीर्

ँ डा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागु गने र्जम्मेवारी
र्ववरण सारभूि रुपमा गलि आक
गाउँपातलका व्र्वस्थापनमा रहे को छ ।गाउँ कार्िपातलका, अध्र्क्ष र प्रमुख प्रशासर्कर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर्
प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनुगमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन् ।
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी

ँ डा रर्हि रहेको होस् भतन
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारण सारभूि रुपमा गलि आक
उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । ले खापरीक्षणमा
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरे को हुन्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महाले खापरीक्षकको
कार्ािलर्ले अवलम्वन गरे का सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसं ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि
कानून बमोर्जम लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउन
सक्ने तनर्िििा भने हुदैन । र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिािले सामान्र्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि सक्ने
ँ डा
अवस्था दे र्खएका एउटै वा समग्रिामा हुने र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभूि रुपमा गलि आक
मातनएको छ ।

...............................
( नारार्ण एम.सी. )
नार्ब महालेखापरीक्षक
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चौरपाटी गाउँपातलका
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
२०७६।७७

पररचर्िः स्थानीर् नेित्ृ वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सुदृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्िकारीणी र न्र्ार्र्क
अभ्र्ासलाई सं स्थागि गनि स्थानीर् सरकारको सं चालन गने उद्देश्र्ले र्स गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर्

सरकारले सं चालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवधिन गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा,
उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शििा सुतनर्िि गरी नागररकलाई गुणस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि गाउँपातलकाको उद्देश्र् रहे को छ । र्स
गाउँपातलका अन्िगिि ७ वडा, ३९ सभा सदस्र्, १८२.१६ वगि र्कलोतमटर क्षेरफल िथा २५१४९ जनसं ख्र्ा रहे को छ ।
स्थानीर् सं र्चि कोषिः आतथिक वषि २०७६।७७ को
आर्िफि

तस.नं
१

२

स्थानीर् सर्ञ्चि कोष आर् व्र्र् र्हसाबको सं र्क्षप्त अवस्था तनम्न बमोर्जम रहे को छिः

र्ववरण

तस.नं
रकम

रकम

गि वषिको र्जम्मेवारी

र्ववरण
१

रकम

चालु खचि

३३६२०४४५१.०५

क) नगद

१९४३९५४५.०

२

ँ ीगि खचि
पूज

ख) बैँक

७१६९८३८.०

३

र्वर्त्तर् व्र्वस्था भ ुक्तानी

क) आन्िररक राजस्व

९८४५३२५.७

ख) ब्र्ाज भ ुक्तानी

ख) राजस्व बाँडफाँड

६०७६१९८७.९

ग) अन्र् भ ुक्तानी

ग) अन्र् आर्

४

र्वर्त्तर् हस्िान्िरण संघ

लगानी
ऋण लगानी

क) र्वर्त्तर् समानीकरण अनुदान

९०००००००

शेर्र लगानी

ख) सशिि अनुदान

१६३४३७४८५

अन्र् लगानी

ग) समपूरक अनुदान

१९४०००००

५

धरौटी र्फिाि

घ) र्वशेष अनुदान

१७५०००००

६

जनश्रमदान र्फिाि

७

कोष र्फिाि

८

मौज्दाि

प्रदे श सरकारबाट प्राप्त अनुदान
क) र्वर्त्तर् समानीकरण अनुदान

७०५५०००

ख) सशिि अनुदान

८११९०००

क) बैँक मौज्दाि

ग) समपुरक अनुदान

१११३६०००

ख) नगद मौज्दाि

घ) र्वशेष अनुदान

७५०००००

९
१०

५

अन्िर सरकारी अर्ख्िर्ारी प्राप्त

६

१८५६९१७२०.०९

क) ऋण भ ुक्तानी

राजस्व ( आन्िररक आर्)

३

४

व्र्र्िफि

१११९४४८१०

०.९५

शसिि अनुदान र्फिाि
तनकासा

र्फिाि

२६५३१२१६
(सशिि)

बैददशक श्रोि र्फनल्र्ाण्ड

११

गि बषिको बढी अल्र्ा

अन्र्

१२

जनश्रमदान मौज्दाि

क) क्षेरीर् शहरी र्वकास र्ोजना

१३

धरौट मौज्दाि

ख) सडक बोडि नेपाल

१४

कोष खािाको मौज्दाि

९३०१२

१००००

ग) पर्िटन बोडि नेपाल
७

र्वतभन्न कोषिफिको आर्

८

जनसहभातगिा (नगद)

९

र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त

१०

धरौटी आर्

११

लगानीको साँवा र्फिाि

१२

अन्र् र्वर्वध आर्
जम्मा

१५२२१४०८

५४८५३०४००.४

जम्मा

1

५४८५३०४००.४

रकम

चौरपाटी गाउँपातलका, अछाम
दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं


1.

आ.व. २०७६।७७
बेरुजू रकम

र्वत्तीर् र्ववरण र्वश्लेषण

र्वत्तीर् र्ववरण – स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँगाउँपातलका िथा
गाउँपातलकाले प्रत्र्ेक वषिको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषिको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई आतथिक

वषि कार्म गरी आर् र व्र्वर्को र्हसाव राख्नुपदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् अनुसार
गाउँगाउँपातलका िथा गाउँपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणलीको व्र्वस्थापन गनुप
ि दि छ । र्स
सम्बन्धमा दे र्खएका व्र्होरा दे हार् बमोर्जम छन्


स्थानीर् िहले बैं क समार्ोजन र्हसाब खािा राखेको छै न।गाउँपातलकाको असार मसान्िको बैं क
मौज्दाि र श्रे स्िाको मौज्दाि रु. १६८४१५२६.३७ ले फरक दे र्खएको छ ।



स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे बमोर्जमको
आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचि शीषिक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुप
ि ने लेखाङ्कन गरे को
पाईएन ।
त्र्सै ले िोके बमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को

वास्िर्वक र्स्थति दे र्खने गरी ले खांकन गनुप
ि दिछ ।

2.

र्जम्मेवारी फरक परे को – स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी, र्स वषि प्राप्त र खचि भएको
रकम स्पष्ट दे र्खने गरी र्हसाब राख्ने र र्जम्मेवारी एर्कन गनुप
ि दिछ ।िर गाउँपातलकाको लेखापरीक्षण

प्रतिवेदनअनुसार गि वषिको अन्त्र्मा रु २६६०९३८३.० मौज्दाि कार्म भएकोमा र्ो बषिको शुरुमा रु
१९४३९५४५.० र्जम्मेवारी सारे को दे र्खर्ो । जस अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको
भन्दा रु. ७१६९८३८.० घटी र्जम्मेवारी सरे को सम्बन्धमा र्र्कन गनुप
ि ने दे र्खएको छ।

3.

बजेट िथा कार्िक्रम िजुम
ि ा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्र्ीर्
बजेट िथा कार्िक्रम िजुम
ि ा सतमति गठन गरी आगामी वषिको नीति िथा कार्िक्रम, बजेट िथा कार्िक्रम,
कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण, र्वषर् क्षेरगि कार्िक्रम, र्ोजना िथा कार्िक्रममा दोहोरोपना हुन नददई आपसी
िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुप
ि ने ब्र्वस्था अनुसार सतमति गठन गरे को भएिा पतन आगामी
आतथिक वषिको नीति िथा कार्ि.क्रम, कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण, कार्िक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरे को
समेि नदे र्खएकाले बजेट िजुम
ि ा गदाि ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनुपदिछ ।

4.

बैक र्हसाब तमलान – स्थानीर् िह सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम स्थानीर्
िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि

भएको ढाँचामा राख्नुपने उल्लेख छ ।सो बमोर्जम मातसक रुपमा स्रे स्िा र बैक खािाको र्हसाब तमलान
र्वबरण िर्ार गनुप
ि नेमा कार्ािलर्ले सञ्चालन गरे को दे हार्बमोर्जमको खािाको बैं क र्हसाब तमलान िर्ार
गरी पेश गरे को छै न।कार्ािलर्लबाट खचि खािाको बतगिकरण अनुसार बैँ क स्टे टमेन्ट पेश नभएकोले,
श्रे स्िा बैँ क र्हसाब तमलानको र्ववरण एर्कन गनि सर्कएन।
बैंक स्टे टमेण्ट अनुसार

खािाको नाम

२०७७।३।३१ को

२०७७।३।३१ को

चालु खचि खािा तबजोर बषि

३००८६१६४.८६

20480662

९६०५५०२.८

३१०५९७९६.४९

25624044.46

५४३५७५२.०

तस.नं
.

१
२

फरक

श्रे स्िा अनुसार

पूर्ँ जगि खचि खािा तबजोर
वषि

बाँकी

2

बाँकी

चौरपाटी गाउँपातलका, अछाम

आ.व. २०७६।७७

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं
३

मूल सं र्चि कोष

२३६५७९१.४९

३१५९०२०.०६

–७९३२२८.५७

४

धरौर्ट खािा

०.००

१७४३३३

१७४३३३

५

र्वर्वध कोष खािा

१००००

१००००

०.००

६

र्वभाज्र् कोष खािा

०.००

०.००

०.००

७

प्रकोप व्र्वस्थापन कोष

500961

1333671

–८३२७१०.०
१६८४१५२६.३७

जम्मा

5.

बेरुजू रकम

आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थातनर् िहले

आ–आफ्नो कामको प्रकृति अनुसार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरर लागु गनुप
ि दिछ ।र्स सम्वन्धमा
दे र्खएका व्र्होराहरु िपर्शल वमोर्जम रहे का छन ।


ु
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभि
िथर्ांक सं कलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुप
ि ने सो गरे को पाईएन ।



स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आतथिक वषिमा खचि हुन
नसकी बाँकी रहे को रकम आतथिक वषिको अन्िमा स्थानीर् िहको सं र्चि कोषमा ट्रन्सफर
गनुप
ि नेमा आतथिक वषि समाप्त भए पिाि् पतन चालु खचि खिामा रु ३००८६१६४.८६ , पुजीगि
खचि खािामा रु. ३१०५९७९६.४९ र र्वभाज्र्कोषमा रु.० समेि गरी रु. ६११४५९६१.३५
मौज्दाि रहे को पाईर्ो ।



अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचि सं रचना
िर्ार गनुप
ि नेमा गाउँपातलकाले सो बमोर्जम मध्र्कालीन खचिको सं रचना िर्ार गरे को पाईएन
।



गाउँपातलकाले र्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरण िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी
वडा कार्ािलर् िथा र्वतभन्न सं घ सं स्थालाई र्विरण गरे को पाईर्ो।



वडा कार्ािलर्मा रहेका र्जन्सी समान सर्हिको अतभले ख दे र्खने गरी गाउँपातलकाको मूल र्जन्सी
खािा अध्र्ावतधक गरे को पाईएन ।



र्जन्सी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार र्वतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि
पनेमा गरे को पाईएन ।



कार्ािलर्ले उद्देश्र् प्रातप्तमा आइपने सम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरर तनराकरणको प्रर्ास गरे को,
अतभलेख नराखेको ।



साविजतनक खररद तनर्मावतल २०६४ को तनर्म ७ र ८ मा खररदको गुरुर्ोजना र वार्षिक
खररद र्ोजना िर्ार गनुप
ि नेमा िर्ार गरे को पाईएन।



सं स्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ गाउँपातलकाबाट सं चालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमािण कार्ि
गनि सम्झौिा गठन गरे का उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनुसार मान्र्िा प्राप्त हुने गरी
दिाि गरे को पाइएन ।



सुशासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ अनुसार नागररक वडापरमा उल्लेर्खि
सेवाहरुको कार्ािन्वर्न र्स्थिी अनुगमन गनि अनुगमन सं र्न्र िर् गरे को पाईएन ।




तनजामिी सेवा ऐन २०४९ वमोर्जम कार्ि र्ववरण वनाई लागु गरे को पाईएन ।

मुल्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली २०५३ को तनर्म ६ क मा ठे क्का सम्झौिा र कर भ ुक्तानीको
जानाकारी सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददई आतथिक वषिको अन्िमा मार ददइएको
िथा इ टीतडएस गरे को छै न ।

3

चौरपाटी गाउँपातलका, अछाम
दफा

आ.व. २०७६।७७
भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं


बेरुजू रकम

ु न्दा पन्र
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १३ वमोर्जम आतथिक वषि शुरु हुनभ
ददन अवागै गाउँपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अन्र्
महशुलको स्थानीर् न्र्ुनिम दररे ट िोक्नु पनेमा िोकेको पाईएन।



ठे क्काहरुको र्वस्िृि र्ववरण दे र्खने गरर ठे क्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा अद्यावतधक राखेको
पाईएन।



स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साविजतनक खररद तनर्मावली
वनाई लागु गनि सक्ने व्र्वस्था भएकोमा सो वनाएको पाईएन ।



साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ अनुसार र्स वषि कार्िसम्पन्न भएका
आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरण गनुप
ि नेमा गरे को पाईएन ।



सं स्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ गाउँपातलकाबाट सं चालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमािण कार्ि
गनि सम्झौिा गठन गरे का उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनुसार मान्र्िा प्राप्त हुने गरी
दिाि गरे को पाइएन ।



सुशासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ अनुसार नागररक वडापरमा उल्लेर्खि
सेवाहरुको कार्ािन्वर्न र्स्थिी अनुगमन गनि अनुगमन सं र्न्र िर् गरे को पाईएन ।



भ्रमण अतभलेख खािा नरहे को िथा अतधकांश भ्रमणको उद्देश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ािलर्कै
कामका लातग भएको हो भनी सुतनर्िि हुने र्वश्वसनीर् आधार नदे र्खएको ।



स्पष्ट प्रर्ोजन बेगर वडा अध्र्क्ष सर्हिका पदातधकारीको ७ ददन वा सोभन्दा बढी भ्रमण
आदे श स्वीकृि गरी भ ुक्तानी गने गरे को ।



तनजामिी सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख २ वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार
िलव भत्ता भ ुक्तानी गनुप
ि नेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरर खचि लेखेको पाईर्ो
।िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रेडसमेि र्र्कन हुन सकेन ।

िसथि गाउँपातलकाले आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीलाई िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् बनाइ सेवा
प्रवाह सुदृढ बनाउने िफि ध्र्ान ददनुपने दे र्खन्छ ।

6.

बरबुझारथ : मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथिक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा
थप स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम र्स गाउँपातलका िथा गाउँपातलकामा समार्हि भएका
सार्वकका गाउँ र्वकास सतमति िथा गाउँपातलकाको नाममा रहे को पेश्की िथा बेरुजू अतभलेख समार्ोजन

भएको गाउँपातलकामा कार्म गरी तनर्मानुसार पेश्की फर्छ्यौट िथा बेरुजू सम्परीक्षण कार्ि गनुप
ि नेमा
र्स गाउँपातलकामा समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ािलर्को बेरुजू लगि िथा सम्परीक्षणको
अतभलेख गाउँपातलकाले एर्कन गरी अध्र्ावतधक नगरे कोले गाउँपातलकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न
गनुप
ि दिछ ।

7.

सम्पर्त्त हस्िान्िरण : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा

९७, ९८ र १०४ अनुसार

र्वषर्गि कार्ािलर्को चल अचल सम्पर्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ािलर्हरु समार्हि भएका
गाउँपातलकामा स्वििः हस्िान्िरण हुने व्र्वस्था छ

।र्सरी हस्िान्िरण हुने सम्पूणि सम्पर्त्तको अतभलेख

िथा र्जन्सी लगि खािा २०७५ असार मसान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार गरी प्रतिबेदन िर्ार गनुप
ि ने

व्र्वस्था गरे कोमा र्स गाउँपातलकाले सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि िर्ार नगरे को, कम्प्र्ुटर,
ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्र् फतनिचर जस्िा मूल्र्वान समानहरु र्जम्मेवारी सारे को पाईएन

। र्सरी र्जन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा र्जन्सी मालसामानहरु हराउन, र्हनातमना हुन सक्ने
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हुँदा खररद गररएका मालसामानहरुको प्रकृति अनुसार सम्बर्न्धि र्जन्सी खािामा आम्दानी जनाई र्जन्सी
खािा अद्याबतधक गनुप
ि दिछ ।
बजेट िथा कार्िक्रम



8.

बजेट पेश, पाररि र अर्ख्िर्ारी - स्थानीर् िह सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् िहले

आगामी आतथिक वषिको राजश्व र व्र्र्को अनुमान कार्िगाउँपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे

तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि गनुप
ि ने व्र्वस्था
छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमुखले

प्रमुख प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अर्ख्िर्ारी प्रदान गनुप
ि ने व्र्वस्था छ।र्स गाउँपातलकमा
तमति २०७६/०३/१० गिे बजेट सभा समक्ष पेश गरे कोमा तमति २०७६/०३/१० मा पाररि भएको

छ । र्सै गरी स्थानीर् िहका प्रमुखले २०७६/०४/०१ मा प्रमुख प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि
गने अर्ख्िर्ारी प्रदान गरे को दे र्खन्छ ।

9.

बजेट िथा कार्िक्रम िजुम
ि ा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्र्ीर्
बजेट िथा कार्िक्रम िजुम
ि ा सतमति गठन गरी आगामी वषिको नीति िथा कार्िक्रम, बजेट िथा कार्िक्रम,
कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण, र्वषर् क्षेरगि कार्िक्रम, र्ोजना िथा कार्िक्रममा दोहोरोपना हुन नददई आपसी
िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुप
ि ने ब्र्वस्था अनुसार सतमति गठन गरे को भएिा पतन आगामी
आतथिक वषिको नीति िथा कार्ि.क्रम, कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण, कार्िक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरे को
समेि नदे र्खएकाले बजेट िजुम
ि ा गदाि ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनुपदिछ ।

10.

चौमातसक खचििः आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म

२३ बमोर्जम स्वीकृि भएको

कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरण वनाई पेश गनुप
ि ने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा
कर्िक्रम बमोर्जम कार्िसम्पादन गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुप
ि ने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध

गराएको र्ववरण अनुसार चौमातसक खचिको र्स्थति दे हार् बमोर्जम छ । वषािन्िमा हिारमा काम गराउँदा
कामको गुणस्िरमा असर पने दे र्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनुरुप आषाढमा खचि गने पररपाटीमा
तनर्न्रण गनुप
ि दिछ ।
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गाउँपातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरणअनुसार बार्षिक िेश्रो चौमातसकमा रु ३०६९१४१८८.८२ अथािि
५८.८ प्रतिशि खचि गरे को दे र्खएको छ । र्सरी नै आषाढ मर्हनामा मार रु. २०४८६८००० अथािि
३९.२ प्रतिशि खचि दे र्खनुले आषाढमा आएर खचिको चाप बढे को दे र्खएकाले सन्िुतलि खचि ब्र्वस्थापन

भएको दे र्खएन । स्वीकृि कार्िक्रम अनुसार चौमातसक रुपमा सन्िुतलि खचि हुने गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न
गररनुपदिछ ।

11.

क्षेरगि बजेट र खचिको र्स्थतििः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानुपातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि रुपमा
समानुपातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचि गनुप
ि ने हुन्छ । र्स गाउँपातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि
बजेट र खचिको र्स्थति दे हार्अनुसार रहेको दे र्खन्छ ।

5
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आ.व. २०७६।७७

दफा
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नं
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खचि प्रतिशि
जम्मा

क्र.स

क्षेर

बजेट

१

आतथिक र्वकास

३०९५६६९०

२

पूवािधार र्वकास

२३४१५५९१०

३

सामार्जक र्वकास

४

बािावरण िथा र्वकास

५

सं स्थागि

र्वकास,

खचि

प्रवाह

र

िुलनामा

२३८४४८६३

७७.०३

२०४४६९६०१

८७.३२

१०१५०७०६१.

८६१९९७२९

८४.९२

०.००

०.००

०.००

६०४६४००

५९६८५००

९८.७१

८१५४४३२२

७२५८१७२९.१४

८९.०१

४९

सेवा

खचिको

सुशासन
६

अन्र्

कार्ािलर्

सं चालन

िथा

प्रशासतनक
जम्मा ४५४२१०३८३.४

३९३०६४४२२.१

८६.५३

उपरोक्त र्ववरण अनुसार सभाले र्वतनर्ोजन गरे को बजेट मध्र्े सबैभन्दा बढी 51.69 प्रतिशि सामार्जक
र्वकासमा भने वािावरण र्वकास िथा सं स्थागि र्वकासमा खचि गरे को छै न ।

12.

खचि तबश्लेषणिः गाउँपातलकाले र्सबषि कुल आर्न्िरक आर्बाट रु.

9845325.70

राजस्व बाँडफाँड र

अनुदानबाट रु ५१२०७५६९०.८१ समेि रु.५२१९२१०१६.५१ आम्दानी भएकोमा चालु िफि रु.
३३६२०४४५१.०५ र पूर्ँ जगि िफि रु. १८५६९१७२०.०९ र तबर्त्तर् ब्र्बस्था िफि रु ०.०० समेि

रु.५२१८९६१७१.१४ खचि भएको छ।खचि मध्र्े आन्िररक आर्को र्हस्सा १.८ प्रतिशि रहेको छ ।
।गाउँपातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६४.४ प्रतिशि चालु र

३५.५ प्रतिशिमार पूर्ँ जगि तनमािणमा खचि भएको दे र्खन्छ।र्सबाट गाउँपातलकाहरुले तबकास तनमािण
प्रर्ोजनमा न्र्ुन खचि गरे को प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बर्ढ खचि भएको दे र्खन्छ । प्रशासतनक खचि तनर्न्रण
गदै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािण प्रर्ोजनमा पररचालन गररनुपदिछ
।
सं गठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन

13.

वडा सर्चवको पदपूतिि : गाउँपातलका अन्िगििका वडा कार्ािलर्बाट सं चातलि सेवा प्रवाहमा महत्वपुणि
भूतमका रहे का वडा सर्चवको दरबन्दी र पदपूतििको अवस्था दे हार् बमोर्जम छ ।
वडा सं ख्र्ा

वड सर्चवको दरबन्दी

७

14.

वडा सर्चवको पदपूतिि

७

१

ररक्त वडा सर्चव

६

करार तनर्ुर्क्तिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार

क्षेर र कार्िबोझको र्वश्लेषण गरी सं गठन िथा व्र्वस्थापन सभे क्षणको आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको

लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुप
ि ने र अस्थार्ी दरबन्दी सृजना गनि
नसर्कने व्र्वस्था छ।साथै सोही ऐनको दफा ८३(८) वमोर्जम पातलकाले गाउँ प्रहरी, सवारी चालक, सर्श,

कार्ािलर् सहर्ोगी, पलम्बर, इलेक्टीतसर्न, चौर्कदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा मार करारवाट सेवा तलन
सर्कने व्र्वस्था गरे को छ। कार्ािलर्ले दरबन्दी बेगर िोर्कएको बाहे क दे हार्मा पदमा तनम्न सं ख्र्ामा कमिचारी

तनर्ुक्ती गरी रु २३१९०००.० भ ुक्तानी गरे को छ।दरबन्दी बाहेकको पदमा तनर्ुक्त गरी िलब खचि

लेखेकोले गाउँपतलकालालाई व्र्र्भार बढ्न गएको रु
तस.नं
१

पद
CBHC कमिचारी

कमिचारी सं ख्र्ा

भ ुक्तानी रकम

२

४०८०००.०
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दफा

आ.व. २०७६।७७
भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं
२

प्रशासन सहार्क

१०

१९११०००.०
जम्मा

15.

बेरुजू रकम

२३१९०००.०

तनर्ुर्क्ततबना खेल प्रर्शक्षकलाई िलब भ ुक्तानीिः ४४/२०७६/६/१३, करार कमिचारी तनर्ुर्क्त र करार
सम्झौिा कार्ािलर् प्रमुखले गनुप
ि ने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले खेलकुद प्रर्शक्षकको िलब भत्ता बापि रु
२८२०००.० भ ुक्तानी गरे कोमा, खेलकुद प्रर्शक्षकको दरबन्दी स्वीकृि दरबन्दी सं रचानमा नरहेको र
तनजको तनर्ुक्ती िथा करार सम्झौिा समेि गरे को छै न।दरबन्दी बाहेकको पदमा तनर्ुर्क्त िथा करार
सम्झौिातबना िलब खचि लेखेको छ।िलब खचि भ ुक्तानीको आधार पेश हुनपु ने रु

16.

२८२०००.०

र्ोजना छनौट र कार्ािन्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर्
िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त र्ोजना छनौट गरर प्राथातमकीकरण

गनुप
ि ने व्र्वस्था छ ।सभाबाट स्वीकृि बार्षिक गाउँ र्वकास र्ोजना २०७५÷७६ को अध्र्र्न गदाि
गाउँपातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरे को अतधकांश र्ोजना न्र्ून बजेट भएका र लागि प्रभावी हुने

र्कतसमले सं चालन गरे को पाइएन । गाउँपातलकाले र्स वषि सं चालन गरे का र्ोजना दे हार् अनुसार छन्
।
रु १ लाख

रु १ लाख दे र्ख

रु २ लाखदे र्ख

रु ५लाख दे र्ख

रु १०

सम्म

२ लाखसम्म

५ लाखसम्मका

१० लाखसम्मका

लाखभन्दा

जम्मा

बढीको

८५

५०

३५

१०

७

१५७

उपरोक्त र्ववरण अनुसार गाउँपातलकाले र्स वषि रु. १ लाख दे र्ख ५० लाख सम्मका जम्मा १५७ वटा
र्ोजना सं चालन गरे कोमा रु.२ लाख भन्दा मुतनका मार १४५ वटा र्ोजनाहरु रहे का छन् । त्र्सै ले

साना र र्विरणमूखी र्ोजनाहरु सं चालन गदाि कार्ािलर्को जनशर्क्त वषै भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टनु
पने, सं चातलि र्ोजनाबाट प्रतिफल भन्दा चालु प्रकृतिका कार्िमा बढी खचि भई लागि प्रभवी नहुने िथा
तनमािण कार्िको गुणस्िरमा समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफि ध्र्ान ददनु पदिछ ।


17.

कानून तनमािण एवं कार्ािन्वर्न

न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे र्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर

िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरे को छ । सतमतिमा परे को उजुरीमध्र्े मेलतमलाप प्रकृतिका
आधारमा र्ववाद दिाि भएको ३ मर्हनातभर टु ङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त
र्ववरण अनुसार गिबषि फर्छ्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी टु ङ्गो लगाउन बाँकी नरहेको, र्ो बषि थप
भएको ३ गरी कुल ३ र्ववाद दिाि भएकोमा १ वटा फर्छ्यौट भएको छ ।

18.

कानुन तनमािण : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीर् िहले आफ्नो
अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनुसार तनर्म, तनदे र्शका,
कार्िर्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था अनुसार १२ वटा ऐन र २७ बटा
कार्ितबतध स्वीकृि गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको छ ।


19.

पदातधकारी सुर्वधा

स्थानीर् िहका पदातधकारी सुर्वधा : गाँउसभाका सदस्र्ले पाउने सुर्वधाका सम्बन्धमा प्रदे श कानूनबमोर्जम
हुने ब्र्वस्था अनुसार सुदरु पर्िम प्रदे श सं सदले स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सुर्वधा
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सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरे को छ।उक्त ऐनमा भएको ब्र्वस्था अनुसार गाउँपातलकाबाट दे हार्
बमोर्जम रु ५८०७८५९.० सुर्वधा वापि भ ुक्तानी भएको छ।

20.

स्वकीर् सर्चव र सल्लाहकार:– सुदरु पर्िम प्रदे श स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सुर्वधा सम्वन्धी
ऐन, २०७५ (पर्हलो सं शोधन समेि) मा र्स प्रदे शमा स्थानीर् िहका प्रमुख िथा उप प्रमुखले स्वकीर्
सर्चव/सल्लाहकार राख्न पाउने व्र्वस्था गरे को छै न ् । त्र्सैगरी स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को
दफा ८३(८) मा िोकीएको भन्दा फरक पदमा कमिचारी पदपूिी गनिनहुने उल्लेख छ।कार्ािलर्ले

गाउँ पातलकाको कानुनी सल्लाहकार भतन अतधकृिस्िरको िलब भत्ता भ ुक्तानी हुने गरी तनर्ुक्त गरी मातसक रु
२५०००.० का दरले रु. ३२५०००.० भ ुक्तानी गरी व्र्र्भार बढ्न गएको

21.

रु

३२५०००.०

पदातधकारी थप संचारिः ४९७/२०७७/२/७,सू दूरपर्िम प्रदे शको स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा

सदस्र्को सुर्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा १ सँग समबन्धीि अनुसूची १(ख) मा
तनधािरण गरे को सुर्वधा बाहेक अन्र् सुर्वधा तलन नपाइने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले पदातधरकारीहरुलाई
सं चार बापि ऐनले िोकेको रकम एकमुष्ठ भ ुक्तानी गरे कोमा, ९ जना पदातधकारीहरुलाई सं चार खचि बापि
रु ६७२००.० भ ुक्तानी भएकोले, सं चार बापि दोहोरो भ ुक्तानी भएको सम्बर्न्धिबाट असुल गनुप
ि ने रु

22.

पदातधकारीलाइि अनुगमन भत्ता

– सूदूरपर्िम प्रदे शको स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सुर्वधा

सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा १ सँग समबन्धीि अनुसूची १(ख) मा तनधािरण गरे को
सुर्वधा बाहे क अन्र् सुर्वधा तलन नपाइने व्र्वस्था छ, िथा कमिचारीहरुले कार्ािलर्को तनर्तमि काम

कारवाही सं चालन गदाि अतिररक्त भत्ता वा लाभ तलन तमल्ने दे र्खदै न।गाउँपातलकाको पदातधकारी िथा
कमिचारीहरुले दे हार्को कार्िक्रममा अनुगमन भत्ता रु १४१६६०.० भ ुक्तानी गरे को छ।
भौ.नं/तमति

व्र्होरा

पदातधकारी

खुद भ ुक्तानी

सं ख्र्ा
३१५/२०७६/१०/२८

उपभोक्ता सतमति पदातधकारी

११

११९९००.०

५

२१७६०.०

अतभमुर्खकरण
५४३/२०७७/३/४

ग्रामीण खानेपानी ममिि सम्भार कार्िकिाि
िातलम
जम्मा



23.

१४१६६०.०

कर दस्िुर एवं आन्िररक आर्

आन्िररक आर्िः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनुमान िथा वजेट

सीमा तनधािरण सतमतिले गाउँपातलकामा प्राप्त हुने आन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गनि सक्ने व्र्वस्था

छ ।गाउँपातलकाले आतथिक वषि २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनुदानबाट गरे को खचिका िुलनामा आन्िररक
आर्को र्स्थति दे हार् बमोर्जम छ ।
केर्न्द्रर् अनुदानबाट खचि

आन्िररक आर्

आन्िररक आर् प्रतिशि

५१२०७५६९०.८१

9845325.70

१.९

उपरोक्त र्ववरण अनुसार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनुदानबाट भएको खचिको िुलनामा आन्िररक

आर्को र्हस्सा १.९ प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सै ले गाउँपातलकाको आन्िररक आर् सं कलनको
दार्रालाई फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बृर्र्द् गनेिफि ध्र्ान ददनुपने दे र्खन्छ ।

8

६७२००.०

चौरपाटी गाउँपातलका, अछाम
दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं

24.

आ.व. २०७६।७७
बेरुजू रकम

कर िथा शुल्क असुली – स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा

एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी शुल्क उठाउने
व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषिकमा आर् अनुमान र असुली र्स्थति तनम्नानुसार रहेको दे र्खन्छ ।
आर् शीषिक

अनुमान

असुली

परीक्षा शुल्क

०.००

०.००

अन्र् प्रशासतनक सेवा शुल्क

०.००

०.००

अन्र् करसम्पिी बहाल िथा) पट्टा १०००००

८२९२०

वाफिको आर्मा लाग्ने कर
वहाल र्वरौटी शुल्क

५०००

६०००

टे न्डर सुल्क

०.००

०.००

व्र्वसार् कर

३५००००

२९३४००

एककृि सम्पिी कर िथा मालपोि ७५०००

७००००

िथा अन्र्
जम्मा

५३००००.०

४५२३२०.०

गाउँपातलका तभर रहे का करदािाहरुको अतभले ख व्र्वर्स्थि नरहेको एवं बुझाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मार
कर एवं शुल्क बुझ्ने पररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि असुली र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था दे र्खएन ।िसथि
आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउनु पदिछ ।

25.

रतसद तनर्न्रण खािािः गाँउपातलकाले आन्िररक आर्

िफि प्रर्ोग हुने नगदी रतसदहरुको रतसद तनर्न्रण

खािा अद्यावतधक गरी राख्नुपदि छ । गि वषिको मौज्दाि, र्ो वषिको आर्,र्स वषिको खचि र बाँकी

र्जम्मेवारी सने रतसद ठे लीको र्ववरण गाँउपातलकाले िर्ार गरे को छै न ।जसबाट आन्िररक आर् िफि
प्रर्ोग भएका सबै रतसदको आर् गाउपातलकाको आन्िररक श्रोिको आर्मा आएको छ भन्न सक्ने अवस्था
छै न ।
25.1. गाँउपातलकाले र्ो वषि रु ९८४५३२५.० आर् गरे को छ ।सो आर् मध्र्े कुन कुन र्शषिकबाट प्राप्त आर्

हो सो को श्रोिगि र्ववरण कार्िलर्ले िर्ार गरे को छ ।एर्ककृि सम्पर्त्त कर लागु गरे को छै न भने
ड्रोजर भाडा स्वरुप प्राप्त आर्को अतभलेख रहेको छै न,ढु ङ्गा तगर्ट्ट,बालुवाको आर् रहे नरहे को खुलेको छै न
।गाँउपातलकाले आर्को श्रोि पर्हचान गरी आन्िररक आर् बढाउने िफि ध्र्ान ददनुपदिछ ।

उपभोक्ता सतमतिमाफिि तनमािण

26.

र्ोजना हस्िान्िरणिः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१३) मा उपभोक्ता वा लाभग्राही
समुदार् माफिि तनमािण सम्पन्न र्ोजना तनमािण सम्पन्न भएपिात्त आर्ोजनाको स्वातमत्व सोही सतमिीलाई
हस्िान्िरण गनुि पने व्र्वस्था रहेको, कार्ािलर्ले सो बमोर्जम र्ोजना हस्िान्िरण गरे को पाईएन । र्ोजना

हस्िान्िरण नहुँदा सोको रे खदे ख, ममििको र्जम्मेवारी समेि कार्ािलर्लमा रही थप व्र्र्भार थर्पन जाने
दे र्खन्छ ।

27.

तनमािण कार्िको गुणस्िरिः साविजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म १११(१ङ) अनुसार साविजतनक तनकार्ले
खररद सम्झौिा कार्ािन्वर्न गदाि गुणस्िर पक्षको तनररक्षण र परीक्षण गनुप
ि दिछ । कार्ािलर्ले उपभोक्ता
सतमति माफिि् तनमािण/कार्ािन्वर्न गराइएका र्ोजनाको ददगोपनाका लातग सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमति
माफिि गुणस्िर परीक्षणको आवश्र्क व्र्वस्था गनुप
ि दिछ ।कार्ािलर्ले तनमािण कार्िको गुणस्िर सुतनर्िििा
गनि र्वतभन्न तनमािण सामग्रीको प्रर्ोगशाला परीक्षण गने/गराउने, ढु ङ्गा र तसमेन्टको गाह्रो लगाउने िथा
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आ.व. २०७६।७७

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं

बेरुजू रकम

ढलानको कार्िको गुणस्िरका लातग प्रर्ोग हुने ग्र्ार्वर्न िार, तसमेण्ट, मोटािर िथा कंर्क्रट क्र्ूब टे ष्ट
जस्िा कार्ि गराएको पाइएन।र्सले गदाि तनमािण कार्िमा आवश्र्क गुणस्िर कार्म भएको सम्बन्धमा
आश्वस्ि हुन सक्ने अवस्था छै न।अििः तनर्मावली िथा सम्झौिामा उल्लेख भए अनुसार तनमािण कार्िको
गुणस्िर सुतनर्िि गनि गुणस्िर पररक्षणलाइि अतनवार्ि गनुि पदिछ ।

28.

बीमा गराउनुपनेिः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२(१) मा दश लाख रुपैँ र्ाभन्दा

बढीको तनमािण कार्िमा तनमािण व्र्वसार्ीले िोर्कएको कुराको तबमा गराउनुपने व्र्वस्था रहेको छ ।
कार्ािलर्द्वारा सं चातलि दश लाख मातथका अतधकाँश तनमािण कार्िको सम्झौिामा तबमाको व्र्वस्था गरे को
छै न भने सम्झौिामा तबमाको व्र्वस्था भएिापतन तनमािण व्र्वसार्ीले तबमा गरे को प्रमाण पेश भएका
छै नन्। तनमािण कार्िमा हुनसक्ने सम्भाव्र् दुघट
ि नाबाट हुन सक्ने क्षति न्र्ूनीकरणका लागतथ अतनवार्ि
रुपमा सं रचनाको र्वमा गरे र तनर्मावलीको व्र्वस्था पालना गररनुपदिछ ।

29.

उपभोक्ता सतमतििः

साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ घ मा उपभोक्ता सतमति

(३)

माफिि गरे को कार्िको तनमािण सम्झौिामा सम्पन्न तनमािण कार्िको सञ्चालन र ममिि सं भार उपभोक्ता
समुदार्ले गनुप
ि ने व्र्वस्था समावेश गनुप
ि ने प्रा सतमति वा लाभग्राहीवधान रहेकोमा

उपभोक्ता सतमतिसँग गरे को अतधकांश सम्झौिामा उक्त व्र्होरा समावेश गरे को दे र्खएन
९७

गाँउपातलकाले
।साथै तनर्म

मा उपभोक्ता सतमतिले प्रत्र्ेक र्कस्िामा गरे को काम िथा खचिको सूचना साविजतनक स्थानमा (७)

टाँस गनुप
ि ने र काम कारबाहीको सम्बन्धमा साविजले खापरीक्षण गनुप
ि ने व्र्वस्था रहेकोमा उक्त व्र्वस्था
अनुसार अतधकांश र्ोजनाहरुमा साविजतनक लेखापरीक्षण गरे को दे र्खएन उपभोक्ता सतमतिले गरे को कार्िको
पारदर्शििा वृर्र्द् गने उक्त प्रावधानको पूणि
ि िः पालना गनुप
ि ने दे र्खएको छ ।

सशिि कार्िक्रमिफि
सशिि चालुिफि

30.

अनुगमन प्रतिवेदन नभएकोिः कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पुर्स्िका,२०७६/७७ र्क्रर्ाकलाप नं २.७.१३.१३
को ९.१ मा र्वद्यालर्मा शैर्क्षक गुणस्िर सुदृर्ढकरण एवम कार्िसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनुदान
बापि र्शक्षा सतमतिको तनणर्ािथ िपर्शल बमोर्जमका छनौट भएका र्वद्यालर्हरुलाई र्शक्षण तसकाईमा
ICT को प्रर्ोग (कम्प्र्ुटर,इन्टरनेट,कनेर्क्टतभटी इक्र्ुपमेन्ट िथा Kits) खररदका लातग

अनुदान बापि

र्वद्यालर्

स्थापना

प्रति र्वद्यालर् ६५००००.० का दरले, माध्र्तमक र्वद्यालर्मा र्वज्ञान प्रर्ोशाला अनुदान बापि प्रति
६५००००.०

का

दरले

र

माध्र्तमक

र्वद्यालर्मा

पुस्िकालर्

िथा

व्र्वस्थापन(फतनितसङ,र्किाब खररद,िथा ई पुस्िकालर् समेि)का लातग अनुदान बापि र्वद्यालर्लाई रु
६५००००.० का दरले प्रदान गने व्र्वस्था रहे को छ ।र्शक्षा सतमतिले उक्त अनुदान प्रदान गरे पिाि
र्शक्षण तसकाईमा ICT को प्रर्ोग गरे नगरे को र पुस्िकालर् स्थापना िथा व्र्वस्थापन सम्बर्न्ध र्वद्यालर्मा
भएको प्रगति बारे अनुगमन प्रतिवेदन पेश गररनुपदिछ।
क्र.सं .

र्वद्यालर्को नाम

कार्िक्रम

तनकासा रकम

१

श्री वैजनाथ मा.र्व. ४

माध्र्तमक र्वद्यालर्मा ICT स्थापना िथा व्र्वस्थापन

६५००००.०

२

श्री गगुडा आ.र्व. ३

पुस्िकालर् स्थापना िथा व्र्वस्थापन अनुदान

३

श्री दे वीमाण्डौ मा.र्व. ६

अनुदान
माध्र्तमक र्वद्यालर्मा र्वज्ञान प्रर्ोशाला अनुदान

जम्मा

31.

६५००००.०
६५००००.०
१९५००००.०

पाठ्यपुस्िक र्विरणिः ११७/२०७७-३-२६ कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पुर्स्िका,२०७६/७७ र्क्रर्ाकलाप नं

२.४.६.१ को ३.१ बुँदामा प्रति र्वद्याथी लागिका आधारमा कक्षा १ दे र्ख १० सम्म अध्र्र्नरि
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र्वद्याथीका लातग तनिःशुल्क पाठ्यपुस्िक अनुदान ददँदा पर्हलो पटकमा र्वद्याथी सङख्र्ाको

७५ प्रतिशि

सङख्र्ालाई मार अनुदान ददई बाँर्क २५ प्रतिशि २०७७ वैशाखबाट सुरु हुने शैर्क्षक सरको र्वद्याथी
भनािको र्ववरण,पाठ्यपुस्िक खररद र र्विरण गरे को र्ववरणका आधारमा एर्कन गरी नपुग

हुने रकम

मार थप अनुदान ददने व्र्वस्था छ । िर गाँउपातलकाले पाठ्यपुस्िक खररद र र्विरण गरे को प्रमार्णि
र्ववरण,भपािई र्वना थप २५ प्रतिशिले हुन आउने रु ५७८०७७.० बराबरको पाठ्यपुस्िक अनुदानको
लातग थप तनकासा भएको प्रमाण पेश गनुप
ि ने रु

32.

भ्रमण अवतधमा स्थानीर् भत्ता भ ुक्तानीिः भ्रमण

५७८०७७.०

खचि तनर्मावतल,२०६४ को तनर्म ७(११) मा सरकारी

कामको तसलतसलामा भ्रमणमा रही दै तनक भं मण भत्ता उपभोग गने पदातधकारी वा कमिचारीले दै तनक भत्ता

उपभोग गरे को अवतधभर र्फल्ड भत्ता, बैदठक भत्ता, िातलम भत्ता, स्थातनर् भत्ता वा अन्र् कुनै र्कतसमको
भत्ता नपाउने व्र्वस्था रहेको छ ।कार्ािलर्बाट र्वतभन्न समर्मा दे हार् बमोर्जमका कमिचारीहरुको भ्रमणमा
स्थातनर् भत्ता नकार्टएको रकम सम्बर्न्धिबाट असुल गररनु पने रु
भौ नं तमति

कमिचारीको नाम

३९/२०७६-९-०१

बेद जोर्श

११३/२०७७-३-२६

सतबिा चौधरी

पद

भ्रमण ददन
३

स्टाफ नसि

स्थातनर् भत्ता

दर प्रति ददन
२९३.३
१८३.६

११

जम्मा



33.

कर्ट्ट

रकम

हुनपु ने

८८०
२०२०.०
२९००.०

अन्र् कमिचारीको हकमा कार्ािलर्बाट रकम र्र्कन गरी असुल गररनुपदिछ।

बहाल करिः आर्कर ऐन,२०५८ को

दफा ८८ अनुसार ढु वातन बापि १० प्रतिशि कर कट्टी गनुप
ि ने

व्र्वस्था छ ।िर कार्ािलर्ले दे हार् बमोर्जम र्वतभन्न प्रर्ोजनका लातग ढु वातन बापि बहाल कर कट्टी
नगरे कोले असुल हुनपु ने रु
क्र.सं.

गो.भौ.नं./तमति

प्रर्ोजन

1

११०/२०७७-३-

कृर्ष सामातग्र ढु वातन

२

११२/२०७७-३-

कृर्ष सामातग्र ढु वातन

२६

२५

सवारर नं

दर * ददन

बहाल कर

से १ ि ८३७१

४००००* १ ददन

४००0

ग २ ि १२१७

४७२००* १ ददन

४७२०

जम्मा

34.

२९००.०

८७२०.०

८७२०.०

सहर्जकरण वापिको भत्तािः अथिमन्रालर्को कार्ि सं चालन तनदे र्शका २०७५ को पररच्छे द ७ को ७.१.१५
मा सबै प्रकारका िातलम, गोर्ष्ठ सेतमनार लगार्िका खचिको मापदण्ड सम्बन्धमा व्र्वस्था छ ।उक्त
तनदे र्शकाले सहजकिाि भत्ताको व्र्वस्था गरे को छै न ।कार्ािलर्ले दे हार् कार्िक्रम सं चालनमा उल्लेर्खि
व्र्वस्था र्वपररि अनुगमन सहर्जकरण वापिको रकम भ ुक्तानी गरे कोमा नम्सि र्वपरीि भ ुक्तानी भएको
भत्ता रकम सम्बर्न्धिबाट असुल गररनु पने रु
भौ नं तमति

कार्िक्रम

१३२/२०७७-३-

पुणि

३१

१३२/२०७७-३३१

सुतनर्िििाको

अतभमूर्खकरण

खोप

लातग

बापि

ददन(तमति)

सहजकिाि दर

अनुगमन

५ ददन

१६००

सहर्जकरण(१

कार्िक्रम

जना)

रुबेला खोप सम्बर्न्ध

अनुगमन

अतभमूर्खकरण

२.२५ ददन

सहर्जकरण
(१जना)

11

१६००

भ ुक्तातन भएको
८०००

३६००

४१९२०.०

चौरपाटी गाउँपातलका, अछाम

आ.व. २०७६।७७

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं
१३२/२०७७-३३१

पुणि

सुतनर्िििाको

अतभमूर्खकरण

खोप

लातग

३१

दादुरा

रुबेला

७ ददन

१६००

२२४००

२.२५ ददन

१७६०

३९६०

सहर्जकरण
(२ जना)

कार्िक्रम
१३२/२०७७-३-

अनुगमन

बेरुजू रकम

खोप

अतभर्ान कार्िक्रम

अनुगमन
सहर्जकरण
(१जना)
जम्मा

४१९२०.०

सशिि पूर्ँ जगििफि

35.

सडक ममिि समूहिः गाँउपातलकाले दे हार् बमोर्जमको सडक ममिि कार्ि स्वरुप श्रतमकले गरे को कामको
आधारमा पाउने रकम भ ुक्तानी गरे को छ।कार्ािलर्ले कुन सडकमा के कति कार्ि गनुप
ि ने सोको लागि
अनुमान िर्ार नगरी िथा सम्पन्न भएको कामको नापजाँचतबना, के कति श्रतमकले कार्ि गरे को सो को

प्रार्वतधक मूल्र्ाङकन नरार्ख रु ८७७५००.० खचि लेखेको छ । सडक ममिि समूहको बैं क खािामा
जम्मा गरे को सो को प्रार्वतधक मूल्र्ाङकन िथा डोर हार्जरी र रकम बुझेको भपािई राख्नुपने रु

36.

भौ.नं/तमति

खचि

१०/२०७७-१-२३

२१९३७५.०

११/२०७७-२-६

२१९३७५.०

१२/२०७७-३-२

४३८७५०.०

जम्मा

८७७५००.०

८७७५००.०

कार्िसम्पन्न नभएकोिः कार्िक्रम कार्ािन्वर्न तनदे र्शका २०७६/७७ बमोर्जम र्वद्यालर् भवन तनमािण कार्ि
आतथिक वषि तभर सम्पन्न गने गरी कार्ि गराउनु पदिछ ।गाँउपातलकाले दे हार्का र्वद्यालर्मा र्वद्यालर्
भवन तनमािण स्वरुप रु ६४०००००.०

तनकासा ददएकोमा तनदे र्शका बमोर्जम र्कस्िा कार्म गरी

भ ुक्तानी गरे को छै न ।भवन तनमािण िफि नापी र्किाबको आधारमा भ ुक्तानी ददनुपने, कार्ि सम्पन्न पिाि
अर्न्िम र्कस्िा ददनुपनेमा कार्ि सम्पन्न नहुदै पुरै रकम तनकासा ददएको छ । तनमािण सम्पन्न भएपिाि
कार्ि सम्पन्नमा र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिका अध्र्क्ष र प्रधानाध्र्ापकको हस्िाक्षर अतनवार्ि गनुप
ि दिछ

। र्वद्यालर् भवन तनमािण सुधार िफिको रकममा कर्न्टन्जेन्सी कट्टा गनि नपाउनेमा गाउँपतलकाले ४
प्रतिशि कट्टा गरी राखेको छ ।र्वद्यालर्हरुमा गएको तनकासा रकमको कार्िसम्पन्न पेश गनुप
ि ने रु
भौ.नं/तमति

र्वद्यालर्

तनकासा रकम

५/२०७७-२-६

मस्टामाण्डौं आ.र्व. ४ कोठे भवन

३२०००००.०

६४०००००.०

वडा नं ४
१५/२०७७-२-१८

दे वकन्र्ा आ.र्व. २ कोठे भवन

१६०००००.०

३६/२०७७-३-३०

मस्टामाण्डौं आ.र्व. २ कोठे भवन

१६०००००.०

वडा नं ६
जम्मा

37.

६४०००००.०

सोझै खररदिः १९/२०७७-३-११ गाँउपातलकाले सुधाररएको च ुल्हो कार्िक्रमबाट ५३१ घर पररवारलाई
र्विरण गरी नर्वकरर्णर् उजाि कार्िक्रममा रु १८४९८९२.० खचि गरे को छ ।इन्नोभेर्टभ एण्ड सस्टे नेबल
टे क्नोलोर्ज सोलुशन प्रा.तल. सं ग भएको खररद कार्ि साविजतनक खररद तनर्मावतल,२०६४ को तनर्म ८४
बमोर्जम तसलबन्दी दरभाउपरको माध्र्मबाट नगरी सोझै खररद गरे को अतनर्तमि रु

12

१८४९८९२.०

चौरपाटी गाउँपातलका, अछाम
दफा

आ.व. २०७६।७७
भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं

बेरुजू रकम

ग्रातमण जलस्रोि र्वकास पररर्ोजना (RVWRMP)

38.

सम्झौिा बमोर्जम नगरे कोिः ग्रातमण जलस्रोि र्वकास पररर्ोजना र गाँउपातलकाबीच भएको सम्झौिामा

ु ानी गनुप
उल्लेख भए बमोर्जमको प्रतिशिको आधारमा खचि रकम भक्त
ि दिछ । र्ोजनामा भएको खचि
रकममा र्फनल्र्ाण्ड सरकार,नेपाल सरकार र गाँउपातलका श्रोि िथा उपभोक्ताले व्र्होनुप
ि ने अं श तनधािरण
भएको छ । गाँउपातलकाले दे हार्को र्ोजनामा भएको खचिमा उपर्ुक्त
ि
बमोर्जम प्रतिशिको आधारमा
नगरी र्फन्ल्र्ाण्ड सरकारको श्रोिबाट मार रु २१८२७९२.० खचि गरे को छ।
भौ.नं/तमति

र्ोजना

तनकासा रकम

१६/२०७७-२-३२

ऐरीमुल बुढाखोला खानेपानी िथा

१००७७९२.०

सरसफाई र्ोजना
१७/२०७७-२-३२

कालीगढी बुढीखोला खा.पा िथा

११७५०००.०

सरसफाई र्ोजना
जम्मा

39.

२१८२७९२.०

अतग्रम कर कर्ट्ट नभएकोिः आर्कर ऐन,२०५८ को दफा ८८(१) अनुसार परामशि सेवा वापि १५ प्रतिशि
कर कर्ट्ट गनुप
ि नेमा कार्ािलर्ले RUDeC

नामक गैह्रसरकारी सं स्थालाई तबल तबजक र्वना रु

१८४८९७३.० भ ुक्तानी गरे कोमा, अतग्रम करकट्टी गरे को छै न।तनर्मानुसार अतग्रम करकर्ट्ट बापि १५
प्रतिशिले हुने रु २७७३४५.० सम्बर्न्धि सं स्थाबाट असुल गनुप
ि ने रु

२७७३४५.०

सं र्घर् सरकार र्वशेष अनुदान

40.

तनदे र्शका र्वपररिको कार्ििः सं र्घर् सरकार र्वशेष अनुदान तनदे र्शका,२०७५ को बुदा नं ८.२ मा स्थातनर्
िहबाट र्वस्िृि पररर्ोजना प्रतिवेदन DPR िर्ार भै सकेका रु ५० लाख भन्दा मातथका र्ोजनाहरु सं र्घर्

सरकार र्वशेष अनुदानको कार्िक्रमबाट गनि सर्कने व्र्वस्था छ ।स्वीकृि र्ोजनाहरु साविजतनक खररद
ऐन िथा तनर्मावतल बमोर्जम प्रतिस्पधाि गराई ठे क्का व्र्वस्थापनबाट गनुप
ि दिछ ।गाँउपातलकाले सोकट
खानेपानी र्ोजना तनमािण कार्ि उपभोक्ता सतमति माफिि गराई र्स कार्िक्रमबाट रु ७४८७३९५.० खचि
गरे को छ ।सो खानेपानीप र्ोजनाको DPR भए नभएको एर्कन हुन आएन । तनदे र्शका र्वपररि ठे क्काको
माध्र्मबाट कार्ि गराउनुपनेमा उपभोक्ता सतमतिबाट कार्ि गरे को तनदे र्शका र्वपररि खचि रु

41.

स्वास्थर् सामाग्री खररदिः साविजतनक खररद तनर्मावतल २०६४ को तनर्म २५ मा मालसामान आपूतिि गने
बोलपरदािाको र्ोग्र्िाका आधार तनधािरण गदाि साविजतनक तनकार्ले मालसामान आपूतिि गने आपूतििकिािको
प्रार्वतधक क्षमिा िथा आपूतिि हुने मालसामानको सुतनर्िििा लगार्िका र्वतभन्न र्वषर्को र्वचार गनुप
ि ने
व्र्वस्था गरे को छ ।गाँउपातलकाले र्स सं र्घर् र्वशेष कार्िक्रमबाट चौरपाटी गाँउपातलकाको पूणि सं स्थागि

सुत्केरी अतभर्ान सं चालन कार्िक्रमको लातग रु ३४९४४१२.० को स्वास्थर् सामाग्री न्र्ू काल भैरव
कन्सट्रक्सनसं ग सम्झौिा गरी खररद गरे को छ ।तनमािण ठे क्काको अनुभव भएको तनमािण व्र्वसार्ीले

स्वास्थर् सामाग्री खररद सम्बर्न्ध प्रार्वतधक र्ोग्र्िा के कसरी पुग्र्ो र खररद कार्िमा सहभातग हुन पाएको
ु
सम्बन्धमा स्पष्ट भएको छै न ।तनमािण व्र्वसार्र् न्र्ू काल भैरव कन्सट्रक्शनले र्शरोमर्ण आधारभि

र्वद्यालर्को तनमािण कार्ि गरररहे को अवस्था छ ।स्वास्थर् सामाग्री खररदको कर तबजकमा के के स्वास्थर्
सामाग्री खररद भएको हो खुलाएको छै न । कर तबजक तनमािण कार्िको जस्िो जारी गरे को कुन कुन

सामान कति दर रे टमा खररद गरे को उल्ले ख गरे को छै न ।गाँउपातलकाको पूणि सं स्थागि सुत्केरी अतभर्ान
कसरी सं चालन गने सो को कार्ि र्ोजना छै न । सं र्घर् र्वशेष कार्िक्रमको रकम स्वीकृि भएका र्ोजनामा

मार खचि गनि सर्कने र ५० लाख भन्दा मातथको लागि अनुमान भएका र्ोजना मार सं चालन गउन

13

७४८७३९५.०

चौरपाटी गाउँपातलका, अछाम

आ.व. २०७६।७७

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं

बेरुजू रकम

सर्कनेमा साविजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावतल र सं र्घर् सरकार र्वशेष अनुदान तनदे र्शका २०७५

३४९४४१२.०

र्वपररि भएको अतनर्तमि खचि रु

42.

मू.अ.कर कट्टा नगरे कोिः आतथिक ऐन २०७७ बमोर्जम साविजतनक तनकार्ले ठे क्का वा करारको भ ुक्तानीमा

भ ुक्तानी गदािकै समर्मा भ ुक्तानी हुने मूल्र् अतभवृर्र्द् करको ५० प्रतिशि कट्टा गरीददनुपने व्र्वस्था छ

।गाँउपातलकाले दे हार् बमोर्जमको भ ुक्तानीमा ५० प्रतिशि मू.अ.कर कट्टा नगरे कोले मू.अ.कर दार्खला
भएको प्रमाण पेश गनुप
ि ने रु

१०७४८३१.०

व.र्श.नं

भौ.नं/तमति

तनमािण व्र्वसार्र्

सं र्घर् र्वशेष

३३/२०७७-३-२९

न्र्ू

काल

मू.अ.कर रकम
भैरव

३८०४१३.०

भैरव

४०२०१२.०

कन्सट्रक्शन
सं र्घर् र्वशेष

३२/२०७७-३-२९

सं र्घर् समपूरक

१९६/२०७७-३-२९

न्र्ू

काल

कन्सट्रक्शन
सेर्वका तनमािण सेवा

जम्मा

43.

२९२४०६.०
१०७४८३१.०

पेश्की व्र्वस्थापनिः गाँउपातलकाले कुनै पतन कार्िको लातग पेश्की दददा स्वीकृि कार्िक्रमको नम्सि
बमोर्जमको कार्ि र्ोजना स्वीकृि गराई िोर्कए बमोर्जमको रकम मार पेश्की ददनुपदिछ ।पेश्की फछर्ौटि

गदाि िोर्कएको कार्ि बमोर्जम समर्मानै कार्ि भए नभएको एर्कन गरी पेश्की फछर्ौटि गनुप
ि दिछ ।
गाँउपातलकाले दे हार् बमोर्जमको रु १९९६२०८.० को पेश्की ददएको र फछर्ौटि गरे कोमा के कार्िको
लातग पेश्को ददएको हो सो कार्ि भए नभएको श्रे स्िा कागजाि बेगर पेश्की ददने र फछर्ौटि गरे को रु
भौ.नं/तमति (पे.फ)

पेश्की रकम

४२/२०७७-३-३०

९९८१०४

४३/२०७७-३-३०

९९८१०४
जम्मा

१९९६२०८.०

सं र्घर् समपूरक

44.

श्रोि बमोर्जम खचि नभएकोिः समपूरक खचि तनदे र्शका बमोर्जम सं र्घर् समपूरक श्रोिबाट व्र्होने
र्ोजनाहरुको

खचिमा सं र्घर्

सरकार समपूरकबाट ५० प्रतिशि र गाँउपातलका श्रोिबाट ५० प्रतिशि

खचि व्र्होनुि पदिछ ।गाँउपातलकाले र्स कार्िक्रमबाट रु ९५६६६८३.० खचि गरे कोमा गाँउपातलकाको
श्रोिबाट नव्र्होने सं र्घर् सरकार समपूरक कोषबाट मार खचि व्र्होरे को छ । तनदे र्शका बमोर्जम
गाँउपातलकाको श्रोिबाट समेि ५० प्रतिशि खचि व्र्होनुप
ि दिछ।
भौ.नं/तमति

र्ोजना

सम्झौिा अंक

खचि रकम

१९६/२०७७-३-२९

कृति खाम दे र्ख चौरपाटी

७९६७३३१.०

२५४१६८३.०

सम्म

सडक

पेश्की ८७४०००.०

स्िरोन्नति
९५/२०७७-३-०७

सार्न्िकोट मर्न्दर तनमािण

६५०२९१२.०

११५१०००.०(पे
श्की)

१९८/२०७७-३-२९

गाउपातलकाको भवन

३२७४२१४१.०

५००००००.०(पे
श्की)

जम्मा

45.

९५६६६८३.०

DPR को प्रतिवेदन नभएकोिः १९९/२०७७-३-२९ गाँउपातलकाले सान्नीकोट मर्न्दरको DPR गरे को भतन
रु ४८१५१५.० भ ुक्तानी गरे कोमा सो को सक्कल तबजक िथा मर्न्दरको र्वस्िृि पररर्ोजना प्रतिवेदन

14

१९९६२०८.०

चौरपाटी गाउँपातलका, अछाम
दफा

आ.व. २०७६।७७
भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं
प्राप्त

बेरुजू रकम

भएको छै न । सान्नीकोट मर्न्दर तनमािण कार्ि शुरु भईरहेको अवस्थामा मर्न्दरको DPR गनिको

लातग रकम प्रदान गनुि तनर्म सं गि नभएको रु

४८१५१५.०

प्रदे श सरकार समपूरक

46.

श्रोिगि खचि नव्र्होरे कोिः गाँउपातलकाले प्रदे श सरकार समपूरक र्शषिकबाट श्र १०८७४४०२.० खचि
गरे को छ । सो कार्िक्रमबाट सं चातलि र्ोजनामा गाँउपातलकाको श्रोिबाट ५० प्रतिशि र प्रदे श सरकार
समपूरकबाट ५० प्रतिशि खचि व्र्होनुप
ि नेमा सबै खचि प्रदे श सरकार समपूरकबाट व्र्होरे को छ ।तनदे र्शका
बमोर्जम दुवै श्रोिबाट ५०/५० प्रतिशिका दरले खचि व्र्होनुप
ि दिछ ।
स्थातनर् पूवािधार र्वकास साझेदारी कार्िक्रम

47.

दोहोरो कार्ििः गाँउपातलकाले कोर्कलेगडा सेलघरा ग्रातमण सडक उपभोक्ता सतमति माफिि वडा नं ५ मा
रु १४४००००.० मा गने गरी तमति २०७६-११-६ मा सम्झौिा गरे को छ । भौ नं ४/२०७७-३-

१८ मा सो सडक कार्ि सम्पन्न गरी भ ुक्तानी भईसकेको अवस्थामा पुनिः सोही सडक सोही उपभोक्ता

सतमति माफिि उही कार्ि सोही वडा नं ५ मा गरे को दे खाई भौ नं ११ तमति २०७७-३-२८ मा रु
११६००००.० भ ुक्तानी भएको छ । पतछल्लो भ ुक्तानी सम्झौिा िथा दुवै कार्िको लागि अनुमान पेश
भएको छै न । तमति २०७६-११-६ मा उपभोक्ता सतमति माफिि भईसकेको कार्िमा पुनिः दोहोरो भ ुक्तानी
भए/नभएको सम्बन्धमा र्र्कन गरी, दोहोरो भ ुक्तानी भएको खण्डमा सम्बर्न्धिबाट असुल गनुप
ि ने रु

48.

११६००००.०

बढी भ ुक्तानीिः गाँउपातलकाले तसउँडी मा.र्व.को छारावास तनमािण िफि तड.आर. तनमािण सेवासं ग रु
३५८१९५६.०मा कार्ि सम्पन्न गने गरी तमति २०७७-१-३१ मा सम्झौिा गरी कार्ि गरे को छ ।तनमािण
व्र्वसार्र्को अर्न्िम तबल बमोर्जमको रकम रु २६५५६१८.० भ ुक्तानी गनुप
ि नेमा रु २८०९०००.०
भ ुक्तानी भएकोमा रु ४७५००.० अतग्रम कर रकम तमति २०७७-४-२१ मा दार्खला भएको कारण सो

कट्टा गरी बाँकी रु १०५८८१.० बढी भ ुक्तानी हुन गएको रकम असुल गरी सं र्घर् सं र्चि कोष दार्खला
गनुप
ि ने रु

१०५८८१.०

48.1. सोही तनमािण व्र्वसार्र्को उक्त भ ुक्तानीमा पूर्ँ जगि धरौटी कट्टा नगरे कोले धरौटी रकम रु १५८२९१.०

असुल गरी जम्मा गनुप
ि ने रु

49.

१५८२९१.०

तनमािण कार्िको तबल नभएकोिः गाँउपातलकाले डुँग्री आ.र्व.को भवन तनमािण कार्ि उपभोक्ता सतमति माफिि
गराएको छ ।भौ नं १०/२०७७-३-२८ मा रु १२२७०००.० उपभोक्ता सतमतिलाई भ ुक्तानी भएकोमा

के कति तनमािण कार्ि भएको हो सो को नापी र्किाब िथा तनमािण तबल सं लग्न छै न। तबल िथा नापी

र्किाब पेश नभएको कारण कार्ि नभएको अवस्थामा भएको भ ुक्तानी सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमतिबाट
असुल गनुप
ि ने रु

50.

१२२७०००.०

कर्न्टन्जेन्सी खचििः १२/२०७७-३-२८ गाँउपातलकाले कोर्कले गडा सेलधरा ग्रातमण सडक तनमािण कार्िको
पूव ि सभे कार्ि गरे को भतन ई.लोकेन्द्र बहादुर रावललाई रु ११९०००.० र अ.सव ईर्न्जतनर्र सुभाष
ब.कामीलाई रु १०००००.० गरी रु २१९०००.० भ ुक्तानी ददएको छ । र्ोजना सं चालन भईसकेको
अवस्थामा सभे गनुक
ि ो कारण नखुलेको,सो सभे गरे को कागजाि समेि कुनै प्र.प्र नभएको,र्ोजना सभे

गनुप
ि ने आवश्र्किा पतन नखुलेको र आ.व. अन्िमा केवल कर्न्टन्जेन्सीबाट खचि भ ुक्तानी भएकोले कार्ि
नभएको अवस्थामा भएको भ ुक्तानी असुल गरी सं र्घर् सं र्चि कोष दार्खला गनुप
ि ने रु

प्रदे श सरकारबाट हस्िान्िररि
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२१९०००.०

चौरपाटी गाउँपातलका, अछाम

आ.व. २०७६।७७

दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं

51.

बेरुजू रकम

ब्र्वस्थापन खचििः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म ९७(४)मा उपभोक्ताको हरे क र्कस्िाको
भ ुक्तानीमा कामको प्रार्वतधक मुल्र्ांकन भई आएको आधारमा लागि अनुमानमा रहेको ओभरहेड मुल्र्

अतभबृद्दीकर कर्न्टजेन्सी र जनसहभातगिाको अं श कट्टा गरे र मार भ ुक्तानी ददन सर्कने व्र्वस्था गरे को छ
। तनर्म ९७(८)मा साविजतनक तनकार्ले सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमतिलाई प्रार्वतधक सहर्ोग गराउन
नसक्ने भएमा सो कार्िको लातग आबस्र्क जनशक्ती उपभोक्ता सतमति आफैले करारमा तनर्ुक्त गनि सक्ने
र सोको पारीश्रतमक वापि

लगाि अनुमानको ३ प्रतिशिमा नवढ्नेगरी कन्टीजेन्सी रकम वाट भ ुक्तानी

गनि सर्कने व्र्वस्था गरे को छ ।र्स गाउँपातलकाका दे हार्का उपभोक्ताको र्ोजनाहरुमा कन्टीजेन्सीको
अतिररक्त व्र्वस्थापन खचि भनी मुल्र्ांकनमा जोडी भ ुक्तानी ददने गरे को र उपभोक्ताले र्वतभन्न होटलहरुको

खाजा नास्िाको र्वल पेश गरी भ ुक्तानी तलएको दे र्खर्ो ।र्सरी तनर्ममा नभएको र्शषिकमा रकम समावेश

गरी भ ुक्तानी गनि र असम्बर्न्धि खचिको र्वल रार्ख भ ुक्तानी तलएको दे र्खन्छ ।तनर्मानुसार भ ुक्तानी ददन
नतमल्ने ब्र्वस्थापन खचि सम्बर्न्धि उपभोक्ताबाट असुल गनुप
ि ने रु
गो भौ नं. र तमति

भ ुक्तान रकम

र्ोजनाको नाम

ब्र्वस्थापन

१२२०००.०

खचि

रकम
८/२०७७/३/२८

कमलवाडा भट्कीरा खाली मालवेला

४८११५२०.०

५००००.०

७६९९००.०

१६०००.०

२६८८०००.०

५६०००.०

सडक तनमािण
९/२०७७/३/२९
१०/२०७७/३/२९

छिरा आ.र्व घेरा पखािल तनमािण
सैतनरोलदे खी

र्वमढुँ गा

खानेपानी

र्ोजना
जम्मा

52.

१२२०००.०

सैतनरोलदे र्ख तबमढुँ गा खानेपानी र्ोजनािः १०/२०७७/३/२९, कार्ािलर्ले सै तनरोलदे र्ख तबमढुँ गा खानेपानी
र्ोजना तनमािण बापि उपभोक्ता सतमतिलाई रु २६८८०००.० भ ुक्तानी गरे को छ।र्स सम्बन्धमा दे हार्का
व्र्होरा दे र्खएका छन्।

52.1. कार्ािलर्ले उपभोक्तालाई ढु वानी बापि एकमुष्ठ रुपमा रु २१००००.० भ ुक्तानी गरे को छ।सं लग्न

फाँटवारी अनुसार उक्त ढु वानी के कति प्रर्ोजनको लागी नखुलेको साथै उपभोक्ताले ढु वानी सम्बर्न्ध
तबल/तबजक समेि पेश नगरे कोले, ढु वानी बापि एकमुष्ठ भ ुक्तानी भएको तनर्मसम्मि नदे र्खएको रु

२१००००.०

52.2. कार्िसम्पन्न अनुसार उपभोक्ताले ४९९८ मी मार पाईप जडानको कार्ि गरे को छ भने, पाईप जडानको

लागी Excavation को कार्ि ५५५४ तम लम्बाई, ०.४४ तम चौढाई र ०.८ तम उचाई बराबर र सोही
बराबर Backfilling को कार्ि नापी भएको छ।पाईप जडानको कार्ि घटी भएको अवस्थामा, Excavation

र Backfilling को कार्ि बढी भ ुक्तानी गनुप
ि ने कारण पुर्ष्ट नभएकोले १९५.७१ घ.तम Excavation र
Backfilling बढी कार्ि प्रमार्णि भएको छ।बढी कार्ि प्रमार्णि गरी भ ुक्तानी भएको रु १३७०२६.२
सम्बर्न्धि उपभोक्ताबाट असुल गनुप
ि ने रु
१३७०२६.०

53.

प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम – स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्र्ूनिम रोजगारी प्रत्र्ाभूि
गराउन एवम् सामूदार्र्क पूवािधारहरुको र्वकास माफिि नागररकको जीवनर्ापनमा सुधार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले
स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम

सं चालन तनदे र्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम गाउँपातलकाले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक
गरे र, सुचीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरण गरी प्राथतमकिा क्रम अनुसार, कामका लातग रोजगार
कार्िक्रममा सं लग्न गराई रोजगारी ददनुपने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ािलर्ले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक

16

चौरपाटी गाउँपातलका, अछाम
दफा

आ.व. २०७६।७७
भौ.नं, तमति र ब्र्होरा
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गरे को छै न ।कामका लागी रोजगार कार्िक्रम कार्ािन्वर्नका लातग तनदे र्शकामा उल्लेर्खि व्र्वस्थाहरुको
पालना नगरी, अत्र्ातधक सं ख्र्ामा र्ोजना छनौट भएको, पूवािधार एवम् अन्र् र्वकास तनमािणका लातग
अतधकाँश र्ोजना छनौट नभई, अनुत्पादनमुलक कार्ि गराउने गरी र्ोजना कार्ािन्वर्न भएका छन् । साथै
श्रतमकको सं ख्र्ा पतन अतधक रहेकोले कार्िक्रमको उद्देश्र् अनुरुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी कार्ािन्वर्न
भएको पाईएन । र्स कार्िक्रम अन्िगिि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सडक, नाला, तनमािण कार्ि
लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरी र्स वषि वडा नं १,२,३,४,५,६ र ७ वडाका ३२५ जनालाई रोजगारी
उपलव्ध गराई रु.१९३५२५०.० खचि गरे को छ ।लर्क्षि वगिलाई १० ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध
गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्िक्रम खचि समेि खचि लेखेका छन् ।उक्त खचिवाट लर्क्षि वगिमा

अल्पकालीन रोजगारी सृजना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोजगारी श्रृजना भएको
दे र्खं दैन।

गाउँपातलका पूर्ँ जगििफि

54.

बजेट खचििः आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्ीत्व ऐन ¸२०७६को दफा

४अनुसार स्थानीर्

(१)

िहले आफ्नो तनकार्को लातग प्राप्त सवै रकमको आम्दानी िथा खचिकोर्थाथि र्ववरण िर्ार गरी पेश
गनुि पने व्र्वस्था गरे को छ।र्स गाउं पालसकाले र्वत्तीर् समानीकरण अनुदान (गाउं पातलका पूंर्जगि )
¸िफि जम्मा रु १२६५¸३९¸९०५।– खचि गरे को र्ववरण पेश गरे को छ ।सो सम्वन्धमा दे र्खएका अन्र्

व्र्होरा तनम्न छन् ।
54.1. खचि र्र्कन नभएकोिः गाउं पातलकाले पेश गरे को खचिको वैं क नगदद र्किाव अनुसार प्रिेक मर्हना भएको

खचिको आधारमा तनम्नानुसार रु १४¸२७¸३३¸३९९।– कुल खचि भएको दे र्खन्छ ।उक्त वैंक नगदद
र्किावमा

जम्मा

रु

१२¸६५¸३९¸९०५।– मार

खचि

भएको

उल्ले ख

गरे को

दे र्खएकोले

रु

१¸६१¸९३¸४९४।– बढी खचि लेखेको दे र्खन्छ ।खचि सम्बन्धमा कार्ािलर्ले र्र्कन गनुप
ि दि छ।
खचि गरे को मर्हना

मर्हनाको जम्मा खचि

कैर्फर्ि

आश्वीन

४६९९८६३

श्रावण र भाद्रमा खचि नभएको

पौष

१०१३१९८०

कातििक र मं र्शरमा खचि नभएको

माघ

८६४०००

फाल्गुण

७३९७१४८

चै र

४५३४४०८

वैशाख

२११२००

जेष्ठ

४००४६००

आषाढ

११०८९०२००

जम्मािः

१४¸२७¸३३¸३९९।–

54.2. उपरोक्त वमोर्जम भएको खचि र्वश्लेषण गदाि एक वटा र्शषिक िफि २०७७ आषाढमा मार ११ करोड ८

लाख ९० हजार खचि लेखेको सो भ ुक्तानीको लातग आषाडमा मार २१८ चेक भ ुक्तानी भएको मध्र्े
आषाड ३१ मा मार १५० वटा रहेको दे र्खन्छ ।र्सरी एक र्शषिक वाट मार १ ददनमा १५० वटा

भ ुक्तानी गरे को दे खाईएकोले सो भ ुक्तानी स्वभार्वक नदे र्खं दा आषाड ३१ उल्लेख गरी आषाड मसान्ि
पिाि भ ुक्तानी खचि लेखेको स्पष्ट हुन्छ ।िसथि गाउं पातलकाको खचिको अवस्था र र्वत्तीर् र्ववरण उपर
र्वश्वस्थ हुने आधार दे र्खएन ।
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55.
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ब्र्वस्थापन खचििः ४०।०७६।११।२८ साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म ९७(४)मा

उपभोक्ताको हरे क र्कस्िाको भ ुक्तानीमा कामको प्रार्वतधक मुल्र्ांकन भई आएको आधारमा लागि

अनुमानमा रहेको ओभरहे ड मुल्र् अतभबृद्दीकर कर्न्टजेन्सी र जनसहभातगिाको अं श कट्टा गरे र मार भ ुक्तानी
ददन सर्कने व्र्वस्था गरे को छ । तनर्म ९७(८)मा साविजतनक तनकार्ले सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमतिलाई
प्रार्वतधक सहर्ोग गराउन नसक्ने भएमा सो कार्िको लातग आबस्र्क जनशक्ती उपभोक्ता सतमति आफैले
करारमा तनर्ुक्त गनि सक्ने र सोको पारीश्रतमक वापि

लगाि अनुमानको ३ प्रतिशिमा नवढ्नेगरी

कन्टीजेन्सी रकम वाट भ ुक्तानी गनि सर्कने व्र्वस्था गरे को छ ।र्स गाउं पातलकाले

तनम्नानुसार

उपभोक्ताको भ ुक्तानीमा कन्टीजेन्सीको अतिररक्त व्र्वस्थापन खचि भनी मुल्र्ांकनमा जोडी भ ुक्तानी गरे को

ु ानी गनि र असम्बर्न्धि खचिको र्वल रार्ख
दे र्खर्ो ।र्सरी तनर्ममा नभएको र्शषिकमा समावेश गरी भक्त

भ ुक्तानी तलएको दे र्खन्छ ।तनर्मानुसार भ ुक्तानी ददन नतमल्ने ब्र्वस्थापन खचि दे हार्अनुसार असुल हुन ु
पने दे र्खएको रु
गो भौ नं. र तमति

र्ोजनाको नाम

११।०७६।८।२०

झाडबजार दे र्ख दनी सडक

१२।०७६।८।२०

कृतिखाम

लुग्रा

चौरपार्ट

सडक

कुल भ ुक्तानी गरे को

ब्र्वस्थापन

रकम

रकम

१३९६५७५

५०००

१८४५१९१

२००००

८०७५३८

२००००

खचि

स्िरोन्निी
१४।०७६।८।२०

डांडा सुगाठा ठांतड काट्य भद्रिोला
सडक

२०।०७६।९।८

मदने खा पा र्ो

२२०८०००

४७०००

३३।०७६।११।५

मटे ना खापा र्ोजना

६३५०००

८०००

११७।०७७।३।२२

रन्र्खाली तसन्नौला सडक ममिि

९६००००

२००००

२८३।०७७।३।३१

कालीगढी बुढीखोला

५४७८८९६

१०००००

२८४।०७७।३।३१

एरीमुल बुढाखोला खा पा र्ोजना

५९०३८९६

१०००००

डाँडासं गाडा ठातड काट्टे भडिोला पार्ल

३९४७०००

७००००

बल्लवान्ने मुल्ली पर मुल्ली खा पा

४८००००

१००००

१५१।०७७।३।२९

वडा नं ५ तसं चाई पोखरी

७६८०००

८०००

२८७।०७७।३।३१

तसमखेि र्चन्नापानी तसचाई र्ोजना

६८१६००

१२०००

२८५।०७७।३।३१

खा पा र्ोजना

सडक
२८६।०७७।३।३१

र्ोजना

जम्मा

४¸२०¸०००।–

उपरोक्त वमोर्जमको र्ोजनाको अतिरक्त अन्र् र्ोजनाहरुमा समेि व्र्वस्थापन खचि थप गरी ददएको
दे र्खएकोले सो समेि र्र्कन गरी असुल भएको प्रमाण पेश हुन ु पदिछ।

56.

धरौटी कट्टा नगरे कोिः२१९।०७७।३।२१ साबिजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(४)मा
साबिजतनक तनकार्ले सं झौिामा उल्लेख भए बमोर्जम तनमािण व्र्वसार्ीको प्रत्र्ेक रतनङ र्वलवाट तबल वा
तबजकमा उल्लेर्खि रकमको ५ प्रतिशि ररटे न्सन वापिको रकम कट्टा गनुि पने व्र्वस्था गरे को
छ।गाउं पातलकाले र्वतभन्न तनमािण कार्िको भ ुक्तानीमा तनम्न तनमािण ब्र्वसार्ी सं ग भएको सं झौिा बमोर्जम
५ प्रतिशि धरौटी कट्टा नगरी भ ुक्तानी ददएको दे र्खएकोले रु १८४४२२.० ।– धरौटी कट्टा गनुप
ि दिछ।
गो भौ नं. र तमति

र्ोजनाको नाम

तनमािण व्र्वसार्ी

भ ुक्तानी
रकम
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कट्टा गनुि पने धरौटी
रकम

४२००००.०
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आ.व. २०७६।७७
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नं
१६१।०७७।३।
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वास खान्र्ा खा पा

र्ुवराज तन. सेवा

१९०२५८२

८४१८५

२६२।०७७।३।

कृतिखाम

तबशाल कन्स्ट्रक्सन

१३३५३६८

५९०८७

३१

जोरपाटी सडक

१७७।०७७।३।

र्घमी गाउं पटकानी

र्ुवराज तन. सेवा

४५७७२५

२०२५३

३१

तनमािण कार्ि

१८३।०७७।३।

लुगाडा

थापा तनमािण सेवा

४७२२९३

२०८९७

३१

सेिी सडक

३०
लुं ग्रा

ररर्खचडा

जम्मा

१८४४२२

उपरोक्त वमोर्जमको र्ोजनाको अतिररक्त अन्र् र्ोजनाहरुको तनमािण व्र्वसार्ीलाई समेि धरौटी कट्टा
नगरी भ ुक्तानी ददएको दे र्खएकोले सो समेि र्र्कन गरी कट्टा भएको प्रमाण पेश हुन ु पदिछ ।

57.

दर्ा र्पपलिोला मा र्व भवन तनमािणिः १५२।०७७।३।३० गाउं पातलकाले र्स मा र्व भवन तनमािण
कार्िको लातग मु अ कर समेि रु ८३¸८०¸६५३।५२को लागि अनुमान िर्ार गरी ठे क्का व्र्वस्थाको
लातग बोलपर आह्वान गरे बमोर्वम र्वतभन्न ६ जनाले बोलपर फारम तलएकोमा ३ वटा दिाि भएको मध्र्े
तनम्नानुसार कबोल गरे को अं क मध्र्े सवै भन्दा घटी अथािि २४.३२ प्रतिशि घर्ट कबोल गने ए एण्ड
तब कन्स्ट्रक्सनको कबोल अं क ६३¸४२¸७४०।३४ को बोलपर स्वीकृि गरी ठे क्का सं झौिाको लातग
जानकारी पर लेखेको दे र्खर्ो ।
कार्ािलर्को
अनुमान

मु

लागि
अ

समेि

कर

ए

एण्ड

तब

कन्स्ट्रक्सनको

कबोल

अं क मु अ कर समेि

सेर्वका

कन्स्ट्रकसन

तसद्द

गणेश

एण्ड ई कन्स्ल्टे न्टको

सेवाको

कबोल अं क मु अ कर

मु अ कर समेि

तनमािण

कबोल अं क

समेि
८३८०६५३.५३

६३४२७४०.३४

८३७९२९४.०८

८४०९५३९.४७

घटी प्रतिशि

(२४.३२)

(०.०२)

०.३४

उपरोक्त बमोर्झम खररद प्रकृर्ा सम्वन्धमा दे र्खएको अन्र् व्होरा तनम्न छन्।
57.1. सं झौिा नगरे कोिः

गाउं पातलकाले उपरोक्त बमोर्जम सवै भन्दा घटी कबोल गने तनमािण व्र्वसार्ीको

बोलपर स्वीकृि भएको भए पतन सं झौिा गनि नआएको कारण दे खाई तनजको नाममा रहेको २धरौटी ५.
¸रु २१९¸०००।– जफि गरी दोश्रो घटीवाला अथािि ०प्रतिशि घटी कवोल गने सेवीका

०२.

¸कन्स्ट्रकसन एण्ड ईर्न्जतनर्ररङ्ग कन्सल्टे न्सीको कबोल अं क रु ८३७९¸२९४।०८ को बोल पर स्वीकृि
गरी २०७७।८।२५ तभर कार्ि सम्पन्न गने गरी २०७६।९।२१ मा सं झौिाभए बमोर्जम र्ो बषि प्रथम
रतनङ र्वलको रु २६९३२५८।९० भ ुक्तानी भएको दे र्खर्ो।

57.2. कारवाही नभएकोिःसाबिजतनक खररद ऐन २०६३को दफा ६३ख अनुसार बोलपर दािा वा (१)

प्रस्िावदािाको वोलपर वा प्रस्िाव स्वीकृि भए पिाि सं जौिा गनि नआएमा साविजतनक खररदअनुगमन

बषिसम्म कालो सूर्चमा राख्न सक्ने ब्र्वस्था गरे को छ ।साथै साविजतनक कार्ािलर्ले एक बषि दे र्ख िीन
खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १४१बमोर्जम अनुसार साविजतनक तनकार्ले ऐनको दफा ६३ (१)
कुनै वोलपरदािा प्रस्िावदािा परामशिदािा सेवा प्रदार्क आपूतििकिाि तनमािण व्र्वसार्ी वा अन्र् व्र्क्ती

वा कम्पनीलाई कालो सूर्चमा राख्नु परे मा त्र्स सम्वन्धी र्वस्िृि र कारण खुलाई सम् फमि सं स्थाबन्ध
कागजाि सर्हि साबिजतनक खररद अनुगमन कार्ािलर्लाई लेर्ख पठाउनु पने व्र्वस्था गरे को छ ।उपरोक्त
वमोर्जम तनमािण ब्र्वसार्ीहरुवीच एक आपसमा तमलोमिो गरी ठे क्का सं झौिा गनि नआएको स्पष्ट दे र्खन्छ

।र्स्िो अवस्थामा ऐन िथा तनर्मको उक्त व्र्वस्था अनुसार तनमािण व्र्वसार्ीलाई कालो सूर्चमा राख्ने
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दफा

भौ.नं, तमति र ब्र्होरा

नं

बेरुजू रकम

लगार्िको आवस्र्क कावािही गने गराउने िफि पहल गरी साविजतनक खररद अनुगमन कार्ािलर्लाई
आवस्र्क प्रमाण सर्हि लेर्ख पठाउनु पनेमा सो बमोर्जम नगरी तनमािण व्र्वसार्ीलाई सहुतलर्ि पुग्ने गरी
रु २¸१९¸०००।–धरौटी जफि गरी उन्मुक्ती ददनु तनर्म सम्मि दे र्खएन ।िसथि सो सम्बन्धमा
सम्बर्न्धि पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाउनु पदिछ ।
57.3. थप व्र्हभार पारे कोिः उपरोक्त बमोर्जम सवै भन्दा घटी कबोल गने तनमािण व्र्वसार्ीको कबोल अं क र

दोश्रो घटीवालाको फरक रु २०३६५५३।७५रहेको दे र्खर्ो ।बोलपर स्वीकृि पिाि गाउं पातलकाले

साविजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावली वमोर्जम आवस्र्क कारवाही नगरी केवल धरौटीमार जफि गरी
दोश्रोलाई लागि अनुमान वरावरको कोल अं कमा सं झौिा गदाि जफि भएको धरौटी वाहे क रु
१८१७५५३।७५ले थप ब्र्हभार पनि गएको छ।

58.

मु.अ.कर समार्ोजनिः मुल्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली २०५३(आठौं सं सोधन) को दफा ६(ग) अनुसार
ठे क्का वा करार अन्र्िगि वस्िु आपूतिि वापिको मुल्र् अतभवृदद्दकर भ ुक्तानी गदाि सो कर रकमको ५०
प्रतिशिले हुन आउने रकम ठे केदार वा आपूतििकिािको नामबाट स्वर्ं भ ुक्तानी गने तनकार्बाट सम्बर्न्धि
राजस्व शीषिकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर रकम मार सम्वर्न्धि आपूतििकिािलाई भ ुक्तानी ददनु पने र
सो व्र्होराको जानकारी सम्बर्न्धि ठे केदार वा आपूतििकिािलाई ददनु पने व्र्वस्था छ। गाउं पातलकाले

उक्त व्र्वस्था वमोर्जम ५० प्रतिशि मु.अ.कर रकम स्वर्ं कार्ािलर् माफिि राजस्व दार्खला गनुि पनेमा
सो वमोर्जम नगरी उपरोक्त बमोर्जमको भ ुक्तानीमा आपूिक
ि लाई शिप्रतिशि भ ुक्तानी ददएको दे र्खएकोले

भ ुक्तानी भएको तनम्नानुसार मु अ कर रु ६४¸३४¸३००।– सम्वन्धमा सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व
कार्ािलर्वाट मु.अ.कर समार्ोजन भएको प्रमाण पेश हुन ु पने अन्र्था असुल गरी दार्खला गनुि पने
दे र्खएको रु.
गो.भौ.र तमति

भ ुक्तानी रकम

आपूिक
ि को नाम

भ ुकिानी भएको मु अ कर
रकम
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(३००७९२५९५)
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साउद
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प्रा
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३०८५६०८.००

३५४९८१.४५

तल(६०२४१४५१९) स
क
जम्मा

६४३४३००.०७

उपरोक्त वमोर्जमको मु अ कर समार्ोजन अन्र् भ ुक्तानीहरुमा समेि ५० प्रतिशि कट्टा गरे को नदे र्खएकोले

अन्र् आपूतििकिाि िथा तनमािण व्र्वसार्ीले भ ुक्तानी तलएको हकमा समेि र्र्कन गरी मु अ कर समार्ोजन
भएको प्रमाण पेश हुन ु पदिछ ।

59.

परामशि खचििः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म ७२ मा ऐनको दफा ६(क) बमोर्जमको
मौजुदा सूर्चमा रहेका कर्म्िमा ३ वटा परामशिदािाबाट तलर्खि रुपमा प्रार्वतधक र आतथिक प्रस्िाब माग
गरी प्राप्त प्रस्िाबहरुको गुणस्िर र लागि तबतध अनुसार छनोट गनुि पने ब्र्वस्था गरे को छ ।र्स
गाउं पातलकाले र्ो वषि र्वतभन्न परामशिदिाहरुबाट तनम्नानुसार परामशि सेवा तलएको छ ।
गो भौ र तमति

परामशिदािा

१५६।०७७।३

शमाि

।२६

२६३।०७७।३
।३१

लागि अनुमान मु

सं झौिा रकम

भ ुक्तानी रकम

गा

१८५०७१४

१८५०७१४

अछाम ई. क.एण्ड

कृतिखाम

लुं ग्रा

१४१६३६६

१३४०७००

१३३२१००

१३।५५

र्कमी सडक तड र्प

१५३७५३५

१४७४६५०

१४६१८७०

७०५६१७

७०५६१७

११३६१०४

११३६१०४

६५१११

६५१११

तल
ई

प्रा

प्रा

तल

तनमािणको तड र्प
आर

चौरपाटी

छाउकुटी

नेक्स्ट कन्स्ल्ट प्रा

डांडा

२६१।०७७।३

नेक्स्ट कन्स्ल्ट प्रा

र्चरेपार्ल

२६१।०७७।३

नेक्स्ट कन्स्ल्ट प्रा

खेिाली

।३१

ई प्रा तल १४.८७

तल
तल
तल

१४

आर

२६१।०७७।३

।३१

मु अ कर समेि

१८५०७१४

सैपाल ई. क.एण्ड

।३१

मु अ कर समेि

भवन

२६०.०७७।३।
३१

अ कर समेि

पा

कन्सल्टे न्सी

ई.

र्ोजनाको नाम

चौरपाटी १५ र्क
मी सडक

भ ुड्िाला¸ ¸

सुं गाडा
१९८१३९२

चौरपाटी ग्रा स
गाउं

बैजनाथ मा र्व ग्रा
स

जम्मा

६५५१५१६

उपरोक्त वमोर्जमको परामशि खचि सम्बन्धमा दे र्खएको अन्र् व्र्होरा तनम्न छन् ।
59.1. प्रतिवेदन पेश नगरे कोिः उपरोक्त बमोर्जम कृतिखाम लुं ग्रा चौरपाटी १४ र्कमी / छाउकुटी चौरपाटी १५

र्क मी सडक तड र्प आर गने गरी सं झौिा भएकोमा क्रमश १३. र्क र १४.८७ ५५.मीमार तड र्प

.

आर भएको र्वल पेश गरे को आधारमाभ ुक्तानी गरे को दे र्खर्ो ।सं झौिा अनुसारको कार्ि सम्पन्न गरी

प्रतिवेदन पेश गरी सोको गुणस्िर परीक्षण गरी सं झौिा अनुसारको कार्ि सम्पन्न भएमा पुरा रकम भ ुक्तानी
गनुि पनेमा लेखापरीक्षण अबतधमा सो प्रतिवेदन पेश नभएकोले सोको र्थाथििा र्र्कन गनि सर्कएन ।
59.2. साविजतनक खररद ऐन, २०६३ िथा तनर्मावली, २०६४ वमोर्जम साविजतनक तनकार्ले खररद गदाि

तमिव्र्र्ी र प्रतिस्पधी रुपमा खररद हुनपु दिछ । सो खररद ऐन २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिष्पधाि
सीतमि हुने गरी टु क्रा पारी खररद कार्ि िथा परामशि सेवा तलन नहुने िथा साविजतनक खररद तनर्मावलीको
तनर्म ८५ मा एक आतथिक वषिमा एकै पटक वा पटक पटक गरी सीमा भन्दा बढी रकमको सोझै खररद
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कार्ि गराउन नहुने उल्लेख छ । खररद गनुि पूव ि वार्षिक खररद आवश्र्किा पर्हचान गरी खररद र्ोजना

वनाई सोही वमोर्जम उपर्ुक्त खररद र्वतध छनौट गरी प्रतिस्पधाि तसतमि नहुने गरी खररद कार्ि गराउनु
पनेमा गाउं पातलकाले उक्त परामशि सेवा खररदमा २० लाख भन्दा घटी गराई प्रतिष्पधाि वेगर ५ वटा
ग्रातमण सडकको तड र्प आर वापि ३ परामशिदािालाई रु ४७००८०२.० भ ुक्तानी गरे को छ।

59.3. उपरोक्त वमार्जम गा पा भवन तनमािणको तड र्प आर गने कार्िको लातग शमाि ई कन्सल्टे न्सी प्रा तल

सम्ममा कार्ि सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गनुि पने गरी

.

सं ग भएको सं झौिा अनुसार २०७६।१२।१५

२०७६।१०।१५मा सं झौिा भएकोमा लेखापरीक्षण अवतधमा सोको

कार्ि सम्पन्न र तड र्प आर

प्रतिवेदन पेशगाउँेेको र सोको म्र्ाद थप समेि भएको नदे र्खएकोमा सोको भ ुक्तानी २०७७।३।३१मा

भएको दे र्खएकोले साविजतनक खररद

तनर्मावली २०६४को तनर्म १२१ अनुसार कार्ि सम्पन्न गनुि पने

सं झौिा अनुसारको म्र्ाद भन्दा पतछको पूवति नधािररि क्षतिपूतिि वापिको रकम र्र्कन गरी असुल गनुप
ि दिछ
भने सो फमिलाई तनर्मानुसार कालोसूर्चमा राख्न तसफाररस गररनुपदिछ।

60.

र्वद्युि सामाग्री खररदिः१६।०७६।९।७ साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म ९७(४)मा

उपभोक्ताको हरे क र्कस्िाको भ ुक्तानीमा कामको प्रार्वतधक मुल्र्ांकन भई आएको आधारमा लागि

अनुमानमा रहेको ओभरहे ड मुल्र् अतभबृद्दीकर कर्न्टजेन्सी र जनसहभातगिाको अं श कट्टा गरे र मार भ ुक्तानी
ददन सर्कने व्र्वस्था गरे को छ।जस अनुसार उपभोक्ता सतमतिलाई जनश्रमदान समावेश हुने तनमािण

कामको लातग सं झौिा गरी कार्ि अनुमति ददनु पने दे र्खन्छ । तनमािण सामाग्री खररदको कार्ि उपभोक्ता
माफिि गराउन तमल्ने आधार दे र्खं दैन । र्वभन्न वडाहरुको लातग र्वधुि सामाग्री खररद वापि
उपभोक्तालेखररदको र्वल पेश गरे को आधारमा तनम्नानुसार रु ९४¸९६¸३८२।– भ ुक्तानी खचि लेखेको
दे र्खर्ो ।सो सम्वन्धमा दे र्खएको अन्र् व्र्होरा तनम्न छन् ।
गो भौ र तमति

र्ोजाको नाम

१६ ।०७६।९।७

र्वधुि

र्वस्िार

भ ुक्तानी रकम
वडा

नं

३३२६१८०

र्वधुि र्वस्िार वडा नं ५

२६७१७७६

कैर्फर्ि
सक्कल र्वल नभएको

२¸३¸७
४० ।०७६।११।७

जडान िथा मुल्र्ांकनको
प्रार्वतधक

र्वल

पेश

नभएको
२७६।०७७।३।१८

र्वधुि र्वस्िार वडा नं १

३४९८४२६

दे र्ख ७ वडाहरु

जडान िथा मुल्र्ांकनको
प्रार्वतधक

र्वल

पेश

नभएको
जम्मािः

९४¸९६¸३८२।–

60.1. लागि अनुमानिः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म ११ अनुसार

मालसामानको लागि

अनुमान िर्ार गदाि तनर्म ९मा उल्लेर्खि कुराहरु र स्पेर्शकेशनको अतधनमा रर्ह सम्बर्न्धि साविजतनक

तनकार् िथा अन्र् साविजतनक तनकार्ले चालु िथा अर्घल्ला वषि हरुमा सोही प्रकृतिको खररद गदाि लागेको
वास्िर्वक दर¸ स्थानीर् बजारको प्रचतलि दरभाउ अन्र् वजारको प्रचतलि दरभाउ¸ िथा उद्योग वार्णज्र्
सं घले जारी गरे को दररे ट समेिको र्वचार गरी लागि अनुमान िर्ार

गनुि पने व्र्वस्था गरे को

छ।गाउं पातलकाले तनर्ममा उल्लेर्खि कुराहरुको आधार नतलई आपूतिकिािले पेश गरे को दरको आधारमा

लागि अनुमान िर्ार गरी सोही बमोर्जम खुला कोटे शनको माध्र्म वाट खररद गरे को आधारमा भ ुक्तानी

गरे को छ। जसवाट प्रर्ाप्त प्रतिष्पधाि नगराई खररद कार्ि गराउं दा बढी दरमा भ ुक्तानी हुन गई राज्र्लाई
थप व्र्हभार पने हुंदा सो सम्वन्धमा गाउं पातलकाको ध्र्ानकषिण हुन ु पने दे र्खर्ो ।
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61.
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नाँपजाँच र्थाथि नभएकोिः १५३।०७७।३।३० साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म
१२३(ख) बमोर्जम तनमािण कार्िको प्रार्वतधक नाप जाँच गरी नापी र्किाबमा उल्लेख भएको वास्िर्वक

कार्िसम्पादनको आधारमा तबलको भ ुक्तानी गनुि पने व्र्वस्था छ।चौखुट्टे दे र्ख मं ग्रा पर्िटकीर् सडक
तनमािणको लातग ३+५८० दे र्ख ३+८६० सम्ममा १३२३८.६० घनमीटर अथिवकिको कामको लातग रु

२१¸००¸०७२।८८ को लागि अनुमान िर्ार गरी सोही वमोर्जम उपभोक्ता सतमति सं ग सं झौिा भएकोमा
सोको मुल्र्ांकनमा समेि सोही लागि अनमानलाई नार्पकिावको रुपमा रुपानरण गरी प्रमाणीि गरी
३+५८०

दे र्ख

३+८६०

सम्ममा

१३२३८.६०

घनमीटर

अथिवकिको

कामको

लातग

रु

२१¸००¸०७२।८८ नै मुल्र्ांकन भएको दे खाई भ ुक्तानी गरे को दे र्खएकोले कामको र्थाथि नाँपजाँच
नभएको स्पष्ट हुन्छ । िसथि सो सम्वन्धमा छानर्वन गरी नाँपजाँच सर्हिको प्रिवेदन पेश हुन ु पदिछ ।

61.1. उपरोक्त वमोर्जमको सडक तनमािणमा ३+५८० भन्दा पूवक
ि ो चेनेजको कामको भ ुक्तानी सम्वन्धमा अर्घल्लो

र्वल पेश नभएकोले चेनेज दोहोरो मापन भई भ ुक्तानी भए नभएको सम्वन्धमा समेि र्र्कन
।

हुन सकेन

61.2. उक्त सडक खण्डको लागि अनुमान बरावरनै उपभोक्तालाई भ ुक्तानी गरे को दे र्खएको जनश्रमदान वापिको

रकम कट्टा नगरे कोले न्र्ूनिम १० प्रतिशिले हुने रु २¸१०¸०००।– बढी भ ुक्तानी हुन गएको रकम
असुल हुन ु पने दे र्खएको रु

62.

२१००००.०

खालढुं गा तसमखेि र्चन्नापानी तसंचाई र्ोजनािः

62.1. कर

र्वजकिः२८७।०७७।३।२८

साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म ९७(४)मा

उपभोक्ताको हरे क र्कस्िाको भ ुक्तानीमा कामको प्रार्वतधक मुल्र्ांकन भई आएको आधारमा लागि

अनुमानमा रहेको ओभरहे ड मुल्र् अतभबृद्दीकर कर्न्टजेन्सी र जनसहभातगिाको अं श कट्टा गरे र मार भ ुक्तानी
ददन सर्कने व्र्वस्था गरे को छ।साथै मुल्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, 2053 को तनर्म 17 अनुसार
मुल्र् अतभवृर्र्द् करमा दिाि भएको प्रत्र्ेक व्र्र्क्त वा फमिले िोर्कएको ढाँचामा रीिपुवक
ि को कर र्वजक

जारी गनुप
ि ने व्र्वस्था छ ।र्स गाउं पातलकाले उक्त तसं चाई र्ोजनाको भ ुक्तानीमा उपभोक्ताले र्वतभन्न
करर्ोग्र् तनमािण सामाग्री समेि पान नं मार उल्लेख भएका र्वतभन्न र्वल पेश गरे को आधारमा रु

५३¸८३५।–भ ुक्तानी ददएको छ। लागि अनुमान िर्ार गदाि कर र्ोग्र् सामानमा १३ प्रतिशि मु अ

कर थप गरी िर्ार गरे को हुंदा कर र्वजक वेगर उपभोक्तालाई भ ुक्तानी गदाि मु अ कर वढी भ ुक्तानी हुने
हुंदा भ ुक्तानी भएको मु अ कर रु ६¸९९८।– असुल गरी कर दार्खला गनुि पने रु

६९९८.०

62.2. दर बढी ददएकोिःउपरोक्त बमोर्जम खाने पानी र्ोजनाको भ ुक्तानीमा उपभोक्ताले ६३।६ के जी को प्रति

रतनङ तमटर मु अ कर समेि रु ३०० को दरले खररद गरे को र्वल पेश गरे कोमा सोको मुल्र्ांकनमा

रतनङ तमटर मु अ कर समेि रु ३३८ को दरले मुल्र्ांकन गरे को दे र्खएकोले जडान भएको १४१३।५५
रतनङ तमटरको वढी भ ुक्तानी हुन गएको रु ५३¸७१४।९० असुल हुन ु पने दे र्खएको रु

63.

सब–कन्ट्रर्ाक्टरिः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(१०)मा उपभोक्ता सतमति वा

लाभग्राही समुदार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुि पनेछ र कुनै तनमािण व्र्वसार्ी वा सब–
कन्ट्रर्ाक्टरबाट गराउन नसर्कने व्र्वस्था छ ।कुनै कारणवश सो सतमति वा समुदार् आफैले सं झौिा

अनुसारको काम सम्पन्न गनि नसक्ने भएमा साविजतनक तनकार्ले सतमति वा समुदार्सँग भएको सम्झौिा
िोडी बाँकी काम ऐन र तनर्मावली बमोर्जम गराउनु पने उल्लेख छ ।र्स गाउं पातलकाले र्वतभन्न सडक
र्ोजनाहरुको उपभोक्ता सतमति सं ग सम्झौिा गरे कोमा सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमतिहरुले सं झौिा अनुसारको
काम आफैले नगरी तनम्नानुसार सब– कन्ट्रर्ाक्टरबाट काम गराई तनमािण व्र्वसार्ीले पेश गरे को कर
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र्वजकको आधारमा मु.अ.कर समेि तनम्नानुसार भ ुक्तानी गरे को छ। ।र्सरी सतमति वा समुदार् आफैले
सं झौिा अनुसारको काम सम्पन्न गनि नसकेको अबस्थामा तनर्मको उक्त व्र्वस्था अनुसार पातलकाले

स्वर्म ठे क्का माफिि काम गराउं दा प्रतिष्पधी दरमा काम गराउन सर्कनेमा सो बमोर्जम नगरी उपभोक्ता
सतमति माफिि सब–कन्ट्रर्ाक्टरले पेश गरे को तबलको रकम भ ुक्तानी ददं दा राज्र्लाई थप ब्र्हभार परे को
छ । सो सम्बन्धमा गाउं पातलका लगार्ि सम्बर्न्धि तनकार्को ध्र्ानाकषिण हुन ु जरुरी दे र्खन्छ ।
गो भौ नं. र तमति

र्ोजनाको नाम

सब–कन्ट्रर्ाक्टरको

भ ुक्तानी रकम

नाम
११।०७६।८।२०

झाडबजार दे र्ख दनी सडक

साउद कन्स्ट्रक्सन प्रा

१३९१५७५.६८

तल(६०२४१४५१९)
कृतिखाम

१२।०७६।८।२०
१३।०७६।८।२०

लुग्रा

चौरपार्ट

सडक

साउद कन्स्ट्रक्सन प्रा

स्िरोन्निी

तल(६०२४१४५१९)

तसउदी मा र्व खेल मैदान तनमािण

साउद कन्स्ट्रक्सन प्रा

१८५००००.००
४५६२२२.७५

तल(६०२४१४५१९)
१४।०७६।८।२०
२८५।०७७।३।३१

डांडा सुगाठा ठांतड काट्य भद्रिोला

साउद कन्स्ट्रक्सन प्रा

सडक

तल(६०२४१४५१९)

डांडा सुगाठा ठांतड काट्य भद्रिोला

साउद कन्स्ट्रक्सन प्रा

सडक

तल(६०२४१४५१९)

३०८५६०८.००
७५¸८२¸९४४।५

जम्मा

64.

७९९५३८.१४

र्ोजना छनौटिः गाउं पातलकाले र्वतभन्न ब्र्क्तीहरुलाई कुखुरा¸ भैसी िथा वाख्रापालन र िरकारी खेिी गरे

वापि र्वतभन्न ४६ जनालाई ५० हजार दे र्ख १ लाख ८० हजार को दरले भ ुक्तानी गरे कोमा ति कृषक
हरु छनोटको आधार पेश नभएको र सो भ ुक्तानी सम्वन्धमा गाउं सभावाट स्वीकृि भएको नदे र्खएकोले
सो सम्वन्धमा आधार सर्हि स्पष्ट हुन ु पने दे र्खर्ो ।

ग्रातमण जलश्रोि कार्िक्रम िफििः

65.

उपभोक्ताको कामको मुल्र्ांकनिः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म ९७(४)मा उपभोक्ताको
हरे क र्कस्िाको भ ुक्तानीमा कामको प्रार्वतधक मुल्र्ांकन भई आएको आधारमा लागि अनुमानमा रहेको
ओभरहेड मुल्र् अतभबृद्दीकर कर्न्टजेन्सी र जनसहभातगिाको अं श कट्टा गरे र मार भ ुक्तानी ददन सर्कने
व्र्वस्था गरे को छ।गाउं पातलकाले तनम्न खानेपानी र्ोजनाहरुको लातग पाईप र्फर्टङ्गस लगार्िका समातग्र
खररद गरे को आधारमा मुल्र्ांकन गरे को आधारमा भ ुक्तानी गरे को दे र्खर्ो ।र्स्को साथै मातनसको
कामकोदर समिि लमसम आईटमको रुपमा तनम्नानुसार दै तनक ६२५को दरको गणना गरी खचि दार्व
गरे को दे र्खं दा तनर्िि नमिसको प्रर्ोग गरी मुल्र्ांकन गरे को नपाईएको र दर र्वश्लेषण समेि पेश नभएकोले
भ ुक्तानी खचिको र्थाथििा र्र्कन भएन ।
गो भौ नं. र तमति

र्ोजनाको नाम

पाईप

लाईतनङको

भ ुक्तानी रकम

कार्िददन
२८३।०७७।३।

कालीगढी

बुढा

३१

खोला खा पा र्ो

२८४।०७७।३।

एरीमुल बुढा खोला

३१

खा पा र्ो

कुल भ ुक्तानी भएको
रकम

४६२३ ददन

२८८९३७५

५४७८८९६

४५७८.५ ददन

२८६१५६२

५९०३८९६
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उपरोक्त बमोर्जमको
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५७५०९३७

११३८२७९२

र्ोजनाको मुल्र्ांकनमा प्रर्ोग भएको नमिस र दर र्वश्लेषणको आधार समेि पेश

नभएकोले सोको र्थाथििा र्र्कन भएन ।

66.

शान्िी मा र्व भवन तनमािणिः र्स भवन तनमािणको लातग मु अ कर समेि रु ८२¸५०¸८२५।८७ को
लागि अनुमान िर्ार गरी ठे क्का व्र्वस्थाको लातग सूचना प्रकाशन गरे वमोर्जम दिाि हुन आएका ३ वटा
बोलपर दािाहरुमध्र्े लागि अनुमान भन्दा ०प्रतिशि

घटी अथािि मु अ कर समेि रु

०९.

¸८२४३¸२५५।३१ कवोल गने र्ुवराज तनमािण से वाको वोलपर स्वीकृि गरी २०७७।७।२५ सम्मा

काम सम्पन्न गने गरी ०७६।८।२५ मा कार्ािदेश ददएको दे र्खन्छ ।र्ो बषि २०७७।३।३० मा प्रथम
र्वल पेश गरे बमोर्जम मु अ कर समेि रु ५५¸४३¸७३२।– भ ुक्तानी भएको छ ।सो सम्वन्धमा दे र्खएको
अन्र् व्र्होरा तनम्न छन् ।
66.1. प्रतिष्पधाििः१५५।०७७।३।३० साबिजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा २६मा कुनै बोलपरदािाले (६)

आपसमा तमलोमिो गरी बोलपर दार्खला गरे को प्रमार्णि भएमा त्र्स्िा बोलपरहरु रद्द हुने ब्र्वस्था छ

।ठे क्का ब्र्वस्थाको लातग बोलपर आह्वान गरे कोमा र्वक्री भएका र्वतभन्न बोलपर हरुमध्र्े दिाि हुन

आएका ३ वटा बोलपर दािाहरुमध्र्े २ वटाले लागि अनुमान भन्दा बढी कबोल गरे को र १ जनाले

कररव लागि अनुमान वरावर उल्लेख गरे को दे र्खं दा बोल पर दािाहरु वीच तमलोमिो नभई स्विन्ररुपमा
प्रतिष्पधाित्मक वािावरणमा खररद कार्ि भएको सम्बन्धमा र्वश्वस्थ हुने आधार दे र्खएन ।

67.

खचि पुर्ष्ट नभएकोिः आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) मा र्वल भपािइ सर्हिको

लेखा राख्नुपने व्र्वस्था रहे को छ । त्र्सै गरी सोही तनर्मको उपतनर्म ८ मा कुनै रकमको भ ुक्तानी ददं दा

ररि पुगे वा नपुगेको जाँच गनुप
ि ने उल्लेख छ । र्स गाउँपातलकावाट तनम्नानुसारको भ ुक्तानी खचि
पुष्ट्याईको लातग आवस्र्क प्रमाण सं लग्न नगरी भ ुक्तानी खचि लेखेको दे र्खएकोले आवस्र्क प्रमाण पेश
हुन ु पने रु

गो भौ र तमति

भ ुक्तानी र्ववरण

भ ुक्तानी तलने

खचि पुर्ष्ट नभएको

४२०२५८२.०

कैर्फर्ि

रकम
१६१।०७७।३।

वास खान्र्ा खा पा

र्ुवराज तनमािण सेवा

१९०२५८२

३०

ठे क्का

फाईल

पेश

नभएको

२७५।०७७।३।

तसउदी मा र्व भवन

उ स

तसउं दो मा र्व घेरा वार

एम

२३०००००

र्वल पेश नभएको

३१
जम्मा
१६२।०७७।३।३
०

एम

कन्स्ट्रकसन

तड

४२०२५८२.०
१५३६१५४

कर र्वजक सञ्चाएको
कर

समार्ोजन

हुन ु पने

पेश

गाउँपातलका चालुिफि

68.

करकट्टी दार्खलािः ३१५/२०७६/१०/२८, कार्ािलर्ले उपभोक्ता सतमति पदातधकारी र जनप्रतितनतधलाई
र्ोजना कार्ािन्वर्न सम्बर्न्ध अतभमुर्खकरण कार्िक्रम सं चालन ज.स्वा.तन धन बहादुर थापालाई रु

५०००००.० भ ुक्तानी गरे को छ।सं लग्न श्रे स्िाअनुसार करकट्टी बापिको रु ११३७८.० दार्खला भएको
भौचर पेश नभएकोले, करकट्टी बापिको रकम दार्खला प्रमाण पेश गनुप
ि ने अन्र्था असुल गनुप
ि ने रु

69.

िलब बढी भ ुक्तानीिः प्रमुख प्रशासर्कर् अतधकृि श्री गणेश प्रसाद जैशी (शाखा अतधकृि, रा.प.िृतिर्) को
नेपाल सरकारले िोकेको िलबमान अनुसार मातसक िलब स्केल (ग्रेड बाहेक) रु ३५९९०.० भ ुक्तानी
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हुनपदिछ।कार्ािलर्ले तनजलाई मातसक रु ४०३८०.० (ग्रेड बाहेक) का दरले, िलबी प्रतिवेदन समेि

पाररि नगरी भ ुक्तानी गरे को छ।तनजलाई सं चर् कोष थप समेि मातसक रु ३९५८९.० भ ुक्तानी हुनपु नेमा,
ु ानी भएको
रु ४४४१८.० भ ुक्तानी भएकोले, सं चर् कोष थप समेि तनजलाई रु ६२३३८.० बढी भक्त
दे र्खएकोले, िलब स्केल बढी भ ुक्तानी हुने आधार पेश हुनपु ने अन्र्था असुल हुनपु ने रु

70.

६२३३८.०

ममिि खचििः साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ९६(१) मा मालसामान ममिि गनुप
ि ने भएमा
सोको लागि अनुमान स्वीकृि गराउनु पने र तनर्म ९६(३) मा पाँच हजार मातथका पाटिपूजाि फनुि पने

भएमा सोको र्जन्सी दार्खला गनुप
ि ने व्र्वस्था रहेको छ।कार्ािलर्ले गाडी, मोटरसाईकल िथा डोजरको
ममििमा २७ लाख खचि गरे कोमा, ममिि कार्िको लागि अनुमान िर्ार गरी स्वीकृि गरे को छै न भने
ु ािको र्जन्सी दार्खला गरे को छै न।तनर्मावलीको व्र्वस्था अनुसार लागि अनुमान िर्ार
फेरीएको पाटिपज

ु ािको र्जन्सी दार्खलासमेि नगरे कोले, खचिको वास्िर्वकिा र्र्कन गनि
नभएको िथा फेरीएका पाटिपज
सर्कएन।

71.

सहभातगिा भत्तािः अथि मन्रालर् कार्ि सं चालन तनदे र्शका, २०७५ को दफा ७.१.१५ मा कार्िक्रममा

सहभातगि भत्ता बापि प्रति ददन १०० का दरले भ ुक्तानी गने उल्लेख छ।कार्ािलर्द्वारा सं चातलि दे हार्का

ु नेमा, िोर्कएकोभन्दा बढी रकम भ ुक्तानी
कार्िक्रममा सहभातग बापि रु १०० का दरले भ ुक्तानी हुनप
भएकोले, बढी भ ुक्तानी भएको रु ५१०३०.० सम्बर्न्धिबाट असुल गनुप
ि ने रु
भौ.नं/तमति

कार्िक्रम

सहभागी

८३/२०७६/६/१५

स्वास्थर् वार्षिक सतमक्षा

३१

सं ख्र्ा

भ ुक्तानी भएको

भ ुक्तानी

पिात्त)

पिात्त)

रकम (करकर्ट्ट
५६३००

रकम

हुनपु ने

(करकर्ट्ट

५२७०

रकम

भ ुक्तानी

५१०३०

जम्मा

72.

बढी

५१०३०.०

५१०३०.०

सट्टा र्शक्षक बापि भ ुक्तानीिः नेपाल सरकारको पररपरअनुसार श्रोिव्र्र्क्तको पदावतध २०७५ फागुन
मर्हनापतछ

समाप्त

भईसकेको

र

तनजहरुले

कार्िरि

रहेको

र्वद्यालर्कबाट

नै

पाररश्रतमक

बुझ्नुपदिछ।गाउँपातलकाले श्रोिव्र्र्क्तको सट्टामा कार्िरि सट्टा र्शक्षकको पाररश्रतमकबापि दे हार्का

र्वद्यालर्लाई रु ७८५२००.० भ ुक्तानी गरे को छ।श्रोिव्र्र्क्तको पदावतध समाप्त भईसकेको अवस्थामा
सट्टा र्शक्षकको लागी िलब/भत्ता भ ुक्तान गरी व्र्र्भार बढ्न गएको दे र्खन्छ।
तस.नं

र्वद्यालर्को नाम

रकम

१

तसउडी मा.र्व

३९२६००.०

२

बैजनाथ मा.र्व

३९२६००.०

जम्मा

73.

७८५२००.०

बैठक भत्तािः ५४५/२०७७/२/२९, अथि मन्रालर् कार्ि सं चालन तनदे र्शका, २०७५ को दफा ७.१.१
मा बैठक भत्ताको मापदण्ड अनुसार एकै तनकार् र अन्िगििका पदातधकारी/कमिचारी मार बस्ने बैठकमा
भत्ता प्रदान नगने उल्लेख छ।तनकार्का कमिचारी िथा पदातधकारी मार सर्म्मतलि भएको तनम्मानुसार
सं ख्र्ाका पदातधकारीहरुलाई, बै ठक भत्ता बापि भ ुक्तानी भएको रु २७८४००.० अतनर्तमि खचि रु
भौ.नं/तमति

प्रर्ोजन

पदातधकारी सं ख्र्ा

रकम
(करकरट्टी बाहेक)

१६५/२०७६/८/१६

शार्न्ि मा.र्व ८ कोठे भवन

२०

१६३२००.०

बोलपर मूल्र्ाङ्कन
५३८/२०७७/३/१

र्वतभन्न टे न्डर बैठक बापि

२०

१०५०००.०

५६६/२०७७/३/१२

सामार्जक सुरक्षा स्थातनर्

८

१०२००.०

समन्वर् सतमति बैठक भत्ता
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74.

बेरुजू रकम
२७८४००.०

तनजी सवारी प्रर्ोगकिािलाई ममिि खचि भ ुक्तानीिः ११४/२०७६/९/१५, आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली,
२०६४ को तनर्म ३६(८)मा कुनै रकम भ ुक्तानी दददा रीि पुगेमा वा नपुगेको जाँच गनुि पने व्र्वस्था

रहेको छ।कार्ािलर्ले प्रर्ोजन नखुलाई तनजी सवारी ममिि बापि जलस्रोि अतधकृिलाई रु ४४७५०.०
ु ानी भएको तनर्मसम्मि नदे र्खएको रु
भ ुक्तानी गरे को छ।प्रर्ोजनतबना तनजी सवारी ममििका लागी भक्त

75.

४४७५०.०

गाउँसभा संचालन सहर्जकरण बापि भ ुक्तानीिः ५५५/२०७७/३/११, आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली,
२०६४ को तनर्म ३६(८)मा कुनै रकम भ ुक्तानी दददा रीि पुगेमा वा नपुगेको जाँच गनुि पने व्र्वस्था

रहेको छ। कार्ािलर्ले गाउँसभा सं चालन सहर्जकरण बापि झं कर बहादु कँ ु वरलाई रु ४९७००.०
भ ुक्तानी गरे कोमा, सोको लागी कार्िर्ववरण िोर्क, सम्झौिा भएको छै न।कार्ािलर्मा मौजुदा जनशर्क्तले

सभा सं चालन गनि सक्ने अवस्थामा, कार्िर्ववरण िथा सम्झौिातबना तनजलाई भ ुक्तानी भएको रु ४९७००
तनर्मसम्मि नदे र्खएको रु

४९७००.०

75.1. ७३९/२०७७/३/१२, ७४३/२०७७/३/३०, कार्ािलर्ले गाउँसभा सं चालनमा सहर्ोग गरे बापि १३

कमिचारीहरुलाई एक मर्हनाको िलब बराबर रु ४२७२४२.० प्रोत्साहन भत्ता भ ुक्तानी गरे को छ।सं लग्न
फाँटवारी अनुसार, तनजहरुले एक मर्हना के कति थप कार्ि गरे को, सोको र्ववरण साथै अतिररक्त कार्ि
गरे को हार्जरीसमेि पुर्ष्ट भएको छै न।

76.

लागि अनुमान तबना भ ुक्तानीिः २०३/२०७६/९/१, साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) मा
साविजतनक तनकार्ले एकलाख मातथको कुनै पतन खररदको लागी िोर्कए बमोर्जम लागि अनुमान िर्ार

गनुप
ि ने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले ११ वटा कार्िर्वतध तनमािण बापि झं कर बहादुर कँ ु वरलाई रु
११४०००.० भ ुक्तानी गरे कोमा, परामशि सेवा खररदका लागी लागि अनुमान स्वीकृि गरे को छै न।तनजले

कुन कुल कार्िर्वतध तनमािण गरे को पेश समेि नभएकोले, कार्िर्वतध तनमािण बापि भ ुक्तानी भएको
तनर्मसम्मि नदे र्खएको रु

११४०००.०

76.1. अतडर्ो/तभतडर्ो तनमािणिः ४२०/२०७६/१२/२, आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा परामशि सम्बन्धी

कार्ि गरे वापि रकम भ ुक्तानी गदाि सम्झौिा अनुसार १५ प्रतिशिको दरले अतग्रम करट्टी गनुप
ि ने व्र्वस्था छ ।

कार्ािलर्ले कृर्ष र पर्िटन सम्बर्न्ध अतडर्ो/तभतडर्ो प्रशारण गरे बापि तरनेर मर्ल्टतमतडर्ालाई उक्त
सं स्थाको तबजकतबना रु ५००००.० भ ुक्तानी गरे कोमा, सो बापि रु १६६२ मार अतग्रम करकट्टी गरे को
छ।लेखापरीक्षणको क्रममा उक्त मर्ल्टतमतडर्ाको अतडर्ो/तभतडर्ो पेश भएको छै न भने, ऐन बमोर्जम घटी
करकट्टी गरे को रु ७३३३८.० उक्त फमिबाट असुल गनुप
ि ने रु

सामार्जक सूरक्षािफि

77.

सामार्जक सुरक्षा खचििः सामार्जक सुरक्षा कार्िक्रम सं चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा १५ बमोर्जम
कार्ािलर्ले पेश गरे को र्ववरण अनुसार आ व २०७६।७७ मा १० वडामा सामार्जक सुरक्षा भत्ता बापि
रु १०४१४०६०० र्विरण गरे को छ ।र्स सम्बन्धमा दे हार्का व्र्होरा दे र्खएको छ।

77.1. सामार्जक सुरक्षा कार्ािक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को १३मा नाम दिाि र नवीकरणबाट आगामी

आतथिक वषिका लातग कार्म हुन आएको लाभग्राहीको र्ववरण प्रत्र्ेक स्थानीर् िहले फागुन मसान्ितभर
र्वभागले सञ्चालनमा ल्र्ाएको व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली (एम.आई.एसं ) मा अतनवार्ि रुपमा प्रर्वर्ष्ट गनुप
ि नेमा
समर्मै सो कार्ि भएको छै न ।
77.2. बैंक माफिि भत्ता र्विरण नभएकोिः सामार्जक सुरक्षा कार्िक्रम सं चालन कार्िर्वतध, २०७५ को पररच्छे द

७ को दफा २२ मा स्थातनर् िहले सशिि अनुदानको सामार्जक सुरक्षा भत्ता र्विरण कार्िक्रम मन्रालर्को
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बेरुजू रकम

स्वीकृिी वेगर हािहािै नगद र्विरण गनि नपाइने उल्ले ख छ ।गाउपातलकाले

७ वटै वडामा िीनै

चौमासीकमा बैर्कङ्क प्रणाली माफिि भत्ता र्विरण नगरी स्वीकृिी र्वना हािहािै नगद र्विरण गरे को पाईर्ो

।र्सरी र्विररि सामार्जक सुरक्षा सम्बर्न्धि सेवाग्राहीले प्राप्त गरे नगरे को र्र्कन हुन सकेन ।कार्िर्वतधमा

भएको व्र्वस्था पालना गनुप
ि दिछ ।मृत्र्ु भएमा, बसाई सरी गएमा, एकल वा र्वधवा मर्हलाले र्ववाह गरे मा,
बालबातलकाको हकमा पाँच बषि उमेर पूरा भएमा, नवीकरण नगरे मा, एक आातथिक वषिको कुनै पतन र्कस्िा

रकम नबुझेमा वा बैङ्क माफिि र्विरण भएकामा लगािार उक्त वषिसम्म खािा तनर्ष्क्रर् भएमा, अर्ोग्र्
व्र्र्क्तले भत्ता प्राप्त

गरे को प्रमार्णि भएको अवस्थामा लाभग्राहीको नाम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले मूल

अतभलेखबाट कट्टा गनुप
ि ने व्र्वस्था रहेकोमा सामार्जक सुरक्षाको मुल अतभलेख िर्ार गरर पेश भएको
छै न ।लाभग्राहीको अद्यावतधक र्ववरणका आधारमा मार सामार्जक सुरक्षा भत्ता तनकासा हुने व्र्वस्था
कडाइिका साथ लागु गनुि पदिछ ।

कोतभड खचिसम्बर्न्ध र्ववरण

78.

कोतभड कोष र खचििः गाँउपातलकाको कोषमा स्थातनर् िहको आफ्नै र्वतनर्ोर्जि बजेटबाट रु 6673848,
र अन्र् श्रोिबाट रु 6923511 गरी कुल रु १६४८२३५९.०

प्रदे श कोतभड कोषबाट रु 2885000

प्राप्त भएकोमा राहि र्विरणमा रु १३३३५००, क्वारे र्न्टन होर्ल्डङ्ग सेन्टर तनमािण व्र्वस्थापनमा रु
५५७७८६०, जनशर्क्त पररचालनमा रु ७५४२१९, औषतध एवं स्वास्थर् उपकरण िथा सामाग्री खरीदमा
रु ५१७४३६३ र अन्र् र्शषिकमा रु १५०४१२३ गरी कुल रु १४५२८२३७.० खचि लेखेको छ ।

79.

कोतभड औषतध खररदिः ४९/२०७७/३/२५, कार्ािलर्ले कोतभड औषतध खररदका लागी ज.स्वा.तन धन

बा.थापालाई रु ७०८२३८५.० भ ुक्तानी गरे को छ।तनजलाई सो बापि तमति २०७७/१/८ मा रु
५०००००.० पेर्श्क उपलब्ध गराएकोमा, सं लग्न श्रे स्िा अनुसार पेश्की उपलब्ध गराएको तमति भन्दा
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२९८९०.० सम्बर्न्धिबाट असुल गनुप
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80.

लेखापरीक्षण नभएकोिः धरौटी िफिको कारोबार श्रे स्िा िर्ार नगरे कोले लेखापरीक्षण भएको छै न ।

आन्िररकलेखापरीक्षणबाट कार्म बेरुजुिः आन्िररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वाट औल्र्ाईएका व्र्होरा
तनम्नानुसार फछिर्ौट गनुि पने दे र्खन्छ ।

81.

कर घटी कटाएकोिःआर्कर ऐन २०५८ को दफा ८८ िथा ८९ अनुसारको र्वतभन्न भ ुक्तानीमा िोर्कएको

ु ानीमा कर
दरमा कर कट्टा गनुि पने व्र्वस्था गरे को छ ।र्स गाउँ पातलकाले तनम्नानुसारको भक्त
नकटाएको र कटाएको हकमा घटी कटाएको दे र्खएकोले दे हार्अनुसार असुल गरी कर दार्खला गनुि पने
दे र्खएको रु
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स्थानीर् पूवािधार र्वकास कार्िक्रमिफि
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