
बारपाक सुलिकोट गाउपालिका

ताकुकोट गोरखा

आ.व २०७५/०७६ सम्मको बेरुजु सम्बन्धी
लववरण



बेरुजु को लववरण

• गत आ व सम्मको वेरुजु – १३५१३३०७।००

• आ व ७५/७६ को बेरुजु – २६७९५४७७।००

• कुि बेरुजु रु – ४०३०८८७४।००



मिेप बाट

• बालषिक खररद योजना तयार गनुि पने – साविजलनक खररद लनयाविी
२०६४ को लनयम ८ अनुसार -हुन नसकेको

• लजन्सी मािसमानको लििाम ममित गनुि पने- तत्काि लििाम

• उदेश्य प्राप्तिमा आइ पने सम्भालवत जोप्तखम के्षत्रको पलिचान र सो
लनराकरणको िालग व्यवप्तथित कायिक्रम गनुि पने ।

• कमिचारी कायि लववरण बनाइ िागु गराउनु पने – भइ रिेको
• तािुक लनकायबाट लनररक्षण नगररएको ।

• राजश्वको िागत तयार नगरेको । सम्पलत कर व्यवथिापनबाट

• वडा अनुसार राजश्वको िक्ष्य लनर्ािरण नगरेको ।

• प्रलतस्पर्ाित्मक खररद तिा लनमािण नगरेको ।



• लवतरण मुखी कायिक्रमिाइ बढावा लदइएको ।

• पुजीगत खचिमा प्रािलमकता नअपनाएको ।

• स साना योजनािाइ प्रािलमकतामा राखेको ।

• कोषिरुको कायिलवलर् कानुन नवनाएको ।

• उपभोक्तािरुको योगदान नु्यन भएको ।

• व्यापक जनभेिा नगराइ उपभोक्ता सलमलत गठन गरेको ।

• थिायी उपभोक्ता सलमलत गठन नगरी पटके उपभोक्ता सलमलत
गठन गरेको ।

• टुके्र योजना बनाएको ।

• र्रौटीको आयुगत बगीकरण नगरेको ।

• कर तिा शुल्कको ठोस आर्ार लनमािण नगरेको ।

• ममित कोष तिा कायिलवलर् नबनाएको ।

• सथिागत लवकासमा न्यन प्रगलत गरेको ।



• ठेक्का व्यवथिापन तेस्रो चौमालसकमा गरेको ।

• उपभोक्ता सलमलतको खररद तिा नापी र उपयोग नलभडेको ।

• चािु प्रकृलतको खचि पुजीगतमा लवलनयोजन भएको ।

• कायि लनलतगत व्यवथिापनमा प्रगलत लिन नसकेको ।

• राजश्व प्राप्तिको दायरािाइ प्रािलमलककरण नगरेको ।

• लवर्ािी तिा लशक्षकको अनुपात नलभडेको ।

• अवकाश कोष सम्बन्धी कानुनी पािना नगरेको ।

• आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको लनरे्द्रलशका बनाइ कायिन्वयनमा नल्याएको ।

• एलककृत सम्पलत लववरण र लजन्सीको एकलत्रत िगत र लनररक्षण नभएको ।

• लनमािण कायििरुको आलििक बषिको अन्त्यमा लनमािण सम्पन्न गरेको

• लनयमको अनुसरण गरी कायि नगरेको कारण लवलतय उतरदायी एवम
कानुनको पािनामा कमी आएको हुदा लजमे्मवार पदालर्कारीिे कामको
प्रकृलत अनुरुप आन्तररक लनयन्त्रण प्रणााँिी तयार गने र कानुनको पािना
गराउने ।



आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी तर्ि

• समायोजन गालवस र लवषयगत कायािियको िस्तान्तरण लजन्सी लववरण

• वडागत लजन्सी नभएको ।

• सलमलतको लवि भपािइ प्रमालणत नभएको ।

• खचिको अलर्कतम प्रलतर्ि र कामको गुणस्तर सुलनप्तथचत हुने गरी
लदर्िकालिन योजना तयार नगरी अनुत्पादक के्षत्रमा बढी बजेट लवलनयोजन

• अनुगमन सलमलत र पदालर्कारीिे योजना अनुगमन प्रलतवेदन पेश नगरेको
।

• चौमालसक बजेट अनुसार खचि हुन नसकेको ।

• बजेट अवण्डा राखी खचि गने गरेको ।

• पदालर्कारी तिा कमिचारी भ्रमण अलभिेख नभएको ।

• कायाििय उदेश्य प्राप्तिमा आइपने जोप्तखमिरु पलिचान गरेको छैन ।



लवलवर् कोष संचािन र पररचािन

• लवलवर् कोषिरु संचािन तिा व्यवथिापन

कोषिरुको थिापना तिा कायिलवलर् लनदेलशका र

मापदण्ड बनाउनु पने



• र्र लनमािण तिा भवन लनमािण गदाि नक्सा पास र
मुल्याङकन को आर्ारमा लनमािण गनुि पने सो लनयमन
पालिकािे गनुि पने ।

• बालषिक कायिक्रम तिा प्रगलत भौलतक तिा लवलतय समेत
देप्तखने गरी तयार पानुि पने

• चौमालसक खचि अनुपात सुर्ार गनुि पने ।

• लनमािण योजनािरुमा १० िाख भन्दा मालिको योजनाको
मेलशन श्रलमक तिा प्रालवलर्क माि समानको
सम्झौतामा लवमाको समेत दर्ा राखी व्यवथिापन गररनु
पने ।



• थिानीय तथ्याङक र अलभिेख – नभएको ।
• र्ोिोर व्यवथिापनमा ध्यान जानु पने ।

• संचार सुलवर्ा – गण्डकी प्रदेश पदालर्कारी सुलवर्ा एन २०७४ अनुसार

• लनमािण कायिको गुणस्तर सुलनलितता नभएको ।

• साविजलनक सुनुवाइ – योजनाको साविजालनक सुनुवाइ गनुि पने ।
• उपभोक्ता सलमलतिरु संथिा दताि एन 2034 दर्ा ३ अनुसार दताि भइ कायि
गनुि पने

• उपभोक्ता सलमलतिे श्रमप्रर्ान कायििरु पलन मेलशन प्रयोगबाट काम भएको
देप्तखएको ।

• खानेपानी योजनािरु लनमािण सम्पन्न पिात रेखदेख ममित लजमे्मवारी सलित
िस्तातरण हुनु पने ।



• सम्झौता भन्दा बढी कायि गरेको

• आयकर एन 2058 को दर्ा ८८ अनुसार १५ प्रलतशत कर कट्टी प्यान
लविमा

• साझेदारी योजनािरुमा भएको भुक्तानीमा कुन लनकायबाट कलत खचि
एलकन नभएको व्यिोरा

• खानेपानी योजनािरुमा खररद भन्दा मुल्याङकन पररमाण बढी भइ असुि
उपर गनुि पने ।

• कायि ठेक्का प्राि गने र कायि नगने र्मििरुिाइ साविजलनक खररद
अनुगमन कायािियमा कािो सुचीमा राख्न िेप्तख पठाउनु पने ।

• लशक्षक तिा कमिचारी िगत अध्यावलर्क हुनु पने

• लवदाियमा भएको लनकासा बढी भएको सो को असुि गनुि पने ।

• लवदाियिरुमा पुजीगत लनमािण लनकासाको लवि भपािइ पेश नभएको र
सोको र्ोटो सलित प्रमालणत लवि भरपाइ पेश गनुि पनि ।



• लवदाियमा लवर्ािी र लशक्षकको िालग भन्दा बढी

पुस्तक खररद गररएको ।

• छात्र बृप्ति लवतरण भपािइ पेश नभएको ।

• जग्गा खररद मुल्याङकनको आर्ार नभएको ।

• MIS अलभिेख अनुसार सामालजक सुरक्षा भत्ता लिने
व्यप्तक्तिरुको अलभिेख लभडान हुनु पने ।

• सामालजक सुरक्षा भत्ता बैक मार्ि त भुक्तान गररनु

पने ।



• मुल्यअलभबृप्तिकर मालसक रुपमा २५ गते लभत्र बुझाउनु पने र कुनै पलन
भ्याटमा दताि भएको र्मििे पौष मसान्त सम्म कर चुक्ता लिइ कायि गनुि
भएको र कलत उपभोक्ता सलमलतिे खररद गरेकोमा उक्त लनलत लनयम
पािना नभएको । ननर्ााँइिर

• ठेक्काको केसमा ७६ जेष्ठ १५ देप्तख मु अ क ६।५ प्रलतशत भुक्तानी कताि
स्वयमिे सम्बप्तन्धत आराकामा पठााँउनु पने ।

• नगदी रलसद लनयन्त्रण र राजश्व अध्याबलर्क नभएको ।

• मुल्याङकन कताि मा भुक्तानी गररएको रकमिरु मुल्याङकन कताि भनेर
प्रमाण पेश गनुि पने ।

• लनयम अनुसारको बैठक भता लवतरणमा लमलत समय र ओलचत्यताको
आर्ारमा मात्र बैठक भत्ता लदनु पने ।

• सिजीकरण भत्ता उपिब्ध नहुने भएकोिे असुि उपर हुनु पने ।

• २० िजार भन्दा मालिको टुके्र लविमा १५ प्रलतशत कर



• ढुवानीमा १० प्रलतशत कर

• प्रमाण बेगरको खचििरु सामाग्री बुझाएको भरपाइ तिा लनणिय
नभएको ।

• लिमािय मालव सौरपानीको सामग्री खररदको कायािियमा दाप्तखिा
पेश नभएको

• सु्कि तिा खेिकुद सामग्री लवतरण भरपाइ पेश नभएको ।

• कृलष अनुदान तिा पशु पािन अनुदानमा प्रालवलर्क मुल्याङकन
तिा कायि सम्पन्न लवि नभएको

• गा पा को शैलक्षक अनुदान बापत लनकासाको अनुगमन तिा
मुल्याङकन गरी िेखा पररक्षण समेत नभएको िे सो बरावारको
आवश्यक खचि हुने कागजात पेश हुनु पने ।

• लवि भरपाइमा प्यान लवि प्रयोग नगरी चिान लवि प्राि भएकोिे
चिानमा भएको खचि असुि उपर गनुि पने ।



• पदालर्कारी तिा कमिचारी बैठक भत्ता प्रदेश कानुनमा नरिेको ।

• न्यालयक सलमलत सुसाशन सलमलत खररद सलमलत छनौट सलमलतको बैठक
भत्ता लिने कानुनी व्यवथिा नभएको

• मलििा शशप्तक्तकरण कायिक्रम तर्ि कायिक्रम सेडुि िालजरी प्रलशक्षण
प्रमाण नभइ कायि संचािन भएको ।

• िगानी रकम मा व्यप्तक्तगत ररनी खाता िगानी लर्ताि सुलनलितता काम भए
नभएको सुलनलितता गरी अनुगमन गनुि पने र िगानीको अध्यावलर्क गनुि
पने ।

• प्रलशक्षक भत्ता अिि मन्त्राियको लनदेलशका अनुसार कक्षा को भत्ता दर हुनु
पनेमा बढी भुक्तानी हुन गएकोिे तालिम तिा प्रलशक्षणमा असुि उपर गनुि
पने ।

• लवरुवा खररद र्ास खररदमा नाम िर जात खुिाइ खररद गररनु पने र
लवतरणमा उक्त अनुसारको लववरण खुिाइनु पने ।



• यातायात खचि बापतको रकम िचुवाको भरमा भुक्तानी गररएको ।

• बोिपत्र िारा खररद रकम ४९ प्रलतशत र्टीमा भएकोिे गुणस्तर मापन मा
ध्यान लदनु पने

• खररद गररएको मािसमान खचि को आवश्यक प्रमाण पेश गनुि पने ।

• कायािियिे संचािन गरेको तालिममा सोिी कायािियको प्रलशक्षकिे
प्रलशक्षक भत्ता लिएको देप्तखएकोिे लनयम संगत नभएको ।

• दरौदी नदीको २ ठेक्कामा पालिका साँग सम्झौता गरी नदी जन्य पदाििको
५० प्रलतशत रकम जम्मा गरी ठेक्का लिइ पालिका साँग ढुङगा लगटीबािुवा
खररद अनुसार पालिकािाइ लदनु पने ५० प्रलतशत रकम सम्झौता अवलर्
सम्म भुक्तान नगररएकोिे जररवाना सलित तत्काि उक्त र्मिबाट असुि
उपर गररनु पने ।



• सवारीसार्नमा प्रयोगमा इन्धन िगबुक प्रयोग गरी लमतव्ययी
गराइनु पने ।

• सवारी सार्न ममित गदाि ममित आदेश अनुसार मात्र ममित
गराउनु पने ।

• मेलशसन प्रयोगको लवि सम्बन्धीत संथिा सलमलत सामुदायको
बैठक बाट अनुमोदन भइ सम्बप्तन्धत साविजलनक लनकायमा
पेश गनुि पने छ । कायािियिे सडक लनमािण तिा ममित
योजनाको िालग मेलशन दर प्रयोग गरी नापजााँज गरी
कायिसम्पन्न प्रलतवेदन तयार गरेकोमा कम कायि सम्पन्नको
लवि पेश गरी भुक्तानी भएकोमा अपुग लवि पेश गनुि पने ।



• लनमािण र खररद कायिको िालग भुक्तानी गरर अग्रीम

कर कट्टी सम्बन्धीत आराकामा जानकारी

नगराइएको िे कर चुक्ता पेश गररनु पने र

समायोजन गनुि पने ।



असुि उपर सम्बप्तन्ध बेरुजुिरु

– संचार सुलवर्ा 235000.00 जनप्रलतलनलर्को सुलवर्ाबाट लनणिय गराइ असुि गररने
प्रलक्रयामा रिेको

-आरलसयुपी संरक्षण उ स रु ज्यािादरी दररेटमा मेलशन प्रयोग गरर बढी भुक्तानी गररएको
रु 36571.00

- गाउपालिका भवन सेड 1 रु 156057.00

- गाउपालिका भवन सेड 2 रु 441691.00

- झाक्री चोक देउरािी सडक बढी भुक्तानी सोम एण्ड अमर कन्सटरक्सन रु 54520.00-
र्रौटीबाट कट्टी गररने

- लवलभन्न र्मिबाट भ्याट लवि जारी नगरी प्यानमा खररद गररएको बाट १५ प्रलतशत
करक६टी बााँकी रु 13891.00

- स्पोटि वल्ड कन्सटरक्सनबाट बढी भ्याट लवि 4920.00 र्रौटीबाट कट्टी

- तल्लो पोखरी खोिा खानेपानी वडा न ७ उ स को बढी भुक्तानी 145315.00
सलमलतिाइ पत्र पठाइ असुि उपर गराइने

- बारपाक खानेपानी ठुिोगाम खानेपानी पाइप नापी लकताव बेगर खचि िेखेको रु
146711.24 प्रालवलर्क मुल्याङकन पुन गनुि पने ।



असुि उपर सम्बप्तन्ध बेरुजुिरु

• सौरपानी ढल्कोरी खानेपानी समान लर्टीङको लवि भएको तर नापी लकताव बेगर भुक्तानी
290709.23 रे्रो ट्याङक इप्तिमेट तिा mesurement book नभएको रु 160000.00

• रागरखोिा खानेपानी योजना Mesurement book detail estimate नभएको रु 137225.00

• खान्चोक ठोटनेरी सडक नापी लकताव बेगर 26,07,136.00 भुक्तानी भएकोमा नापी पेश
गररनु पने ।

• ढोडेनी िानीिान सडक योजनाको रु 125000.00 र्रौटीबाट असुि गररएको ।

• मुल्य अलभबृप्तिकर समायोजन नन र्ाइिर को रु 56982.64

• मुल्य अलभकबृिीकर समायोजन रु 633386.00 समायोजन पत्र तयार भएको पेश हुन
बााँकी

• भ्रमण खचि रु 8000. असुि हुन बााँकी

• प्रमाण बेगरको खचि रु 851538.00 मा बारपाक स्वास्थ्य चौकीको प्रमाण नपुगेको रु
48000 कागजात र स्वास्थ्य संथिािरुको सुते्करी तिा अन्य भरपाइ पेश भएको र बााँकी
लशक्षा शाखा मा जम्मा भएको ।

•



असुि उपर सम्बप्तन्ध बेरुजुिरु

• लस न ६४ मा कागजात भन्दा बढी र भाडाकर तालिम भत्ता को ७७०८३
असुि हुन बााँकी

• लसचाइ टनेि तिा लवउ मि तारजािीको कायि सम्पन्न प्रलतवेदन पेश गनुि
पने रु ५०००००।००

• लशक्षा कायि दि बैठक भत्ता 38500।०० लशक्षा शाखाबाट असुि उपर
गररने ।

• लशक्षा शाखा पररक्षा संचािन खचिमा असुि गररनु पने रु 144900।00

• पदालर्कारी बैठक भत्ता 279585। सुलवर्ाबाट असुि गररने

• लवलभन्न सलमलत बैठक भत्ता 262650.00 कायािियको लनणिय अनुसार तिव
भत्ता लशषिक बाट असुि गररने ।

• मलििा शशप्तक्तकरण कायिक्रमको तालिम प्रमाण िालजरी तालिम सेडुि
पेश नभएको लनयलमत गररनु पने रु 38250.00



असुि उपर सम्बप्तन्ध बेरुजुिरु

• परामशि सेवा खररद लनयलमत नभएको रु 1356000.00को कागजात तयार भइ मिेपमा पेश हुन बााँकी रिेको
।

• गाउपालिका अध्यक्ष गररवी लनवारण कायिक्रममा रु १४०००००। ररन िगानीमा व्यप्तक्तगत लकताव नभएको
बेरुज संपररक्षणको िालग पेश हुन बााँकी

• लवषादी सुरलक्षत प्रयोग शशति बजेट बाट भत्ता खचि िेखेकोिे असुि उपर गररनु पने । रु 18000. असुि हुन
बााँकी

• सकरात्मक सोच लवकास तालिम – 41350.00

• डािेर्ास खररद प्रलत मुल्य खुल्न नसकेको रु 150000.00

• मेिलमिाप कताि तालिममा यातायात खचि एलकन नभइ असुि गनुि पने रु 40000.00

• पशु सेवा शाखा भैसी कुखुरा खोर लनमािण िागत अनुमान र मुल्याङकन नभएको लनयलमत गनुि पने
887500.00

• स्वास्थ्य सामाग्री प्रमाण पेश गनुि 96110.00

• मलििा लवकास कायिक्रम भत्ता 18000.00 असुि गररनु पने ।

• मलििा लवकास कायिक्रम भत्ता 4500.00

• सिकारी खेलत साना लसचाइ प्रमाण पेश गनुि पने 180000.00 लवतरण भरपाइ ।

• पेश्की बााँकी बेरुजु 615000 र्छि यौट भइ सकेको ।

• आन्तररक िेखा पररक्षण बेरुजु 6487219.00 रिेकोमा



• लवलभन्न उपभोक्ता सलमलतिरुको रु 6800000.00

को लवि नपुग लनयलमत गनुि पने ।

• कायाििय लजन्सी सामाग्रीको रु 900000.00 को
दाप्तखिा नभएको लनयलमत गररएको ।



बेरुजुको अवथिा

• कुि बेरुजु – चार करोड तीन िाख

• िाि सम्म लनयलमत तिा असुिको िालग शे्रष्ता पेश

भएको रु पचास िाख अन्ठाउन्न िजार मात्र. जसमा

असुि 855000.00 लनयलमत रु 5103000.00

• लशक्षा शाखाको शे्रष्ता पेश भएको रु ....


