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श्री गौय नगयऩामरकाको कामडकायी अधधकृत भापड त गौय नगयऩामरका कामाडरम सभऺ प्रस्वतुत               

स्व्तन्र ऱेखापरीक्षणको प्रघतवेदन 

हाभीरे श्री गौय नगयऩामरका कामाडरमको २०७१ अषाढ ३२ सभाप्त बएको आधथडक वषड २०७०/७१ 
को आम -्मम वववयण य सो राई ऩुजष्ट गने अन्त्म वववयणहरुको रेखाऩरयऺण सम्ऩन्त्न गयेका 
छौँ। ववविम वववयणहरु तमाय गने उियदातमत्व नगयऩामरक कामाडरमको यहेको छ। मी वववयण 
भाथी भन्त्त्म जायी गनुड हाम्रो दातमत्व हो। 
१ प्रचमरत रेखाऩरयऺण मसद्दान्त्तको आधायभा रेखाऩरयऺन सम्ऩन्त्न गरयएको छ। ववविम 
वववयणभ उल्रेखखत यकभ य खरुाइएको अन्त्म वववयणहरुराई ऩुष््माई गने प्रभाणको छड्के 
ऩयीऺण सभेत रेखाऩरयऺणभा सभावेश छ। मसभा हाम्रो भन्त्त्मराई ऩमाडप्त आधाय प्रदान गने 
कुयाभा हाभी ववश्वस्वत छौँ। 
२ उऩयोक्तानुसाय ववविम वववयणको ऩरयऺण गयी देहाम फभोजजभ प्रततवेदन प्रस्वतुत गयेका छौँ।       
क)  हाभीराई रेखाऩयीऺण गने आवश्मक सुचना य स्वऩजष्टकयणहरु सभमभा उऩरब्ध बएका छ्न। 
ख) प्रस्वतुत वववयणहरु प्रचमरत ऐनको आवश्मकतानुसाय तमाय गरयएका छन य उक्त 
नगयऩामरकारे याखेको रेखासॉग भेर खाने देखखन्त्छ। मसै साथ सॊरग्न टटप्ऩणीहरु तथा वववयण 
अध्ममन गदाड प्रस्वतुत वववयणहरुको आ व २०७०/०७१ आधथडक कायोफायहरुको नततजा स्वऩष्ट हुन्त्छ। 
ग) नगयऩामरकारे दोहोयो शे्रष्ता प्रणारी अनुसाय टहसाफ य रेखा टिक सॉग याखेको छ । तय 
तनमभभा ्मवस्वथा बएय ऩतन हार सम्भ Accrual Basis (प्रोदबावी रेखा प्रणारी) भा याख्न 
सुरुवात गयी नसकेकोरे नगयऩामरकाको मथाथड वासरात (सम्ऩतत तथा दातमत्वको वववयण) तमाय 
हुन सकेको छैन । मसफाट नगयऩामरकारे कसराई कतत ततनुड छ य को सॉग कतत मरन ुछ सो 
मथाथड वववयण उऩरब्ध हुन सकेको देखखदैन ।  
घ)  रेखाऩयीऺणको क्रभभा देखखएका अतनममभत तथा सुधाय गनुड ऩन ेऩऺराई टटप्ऩणीभा मसै 
प्रततवेदनको अॊगको रुऩभा याखखएको छ ।  
ङ)  हाम्रो यामभा नगयऩामरका कामाडरमको आधथडक कायोफाय सॊचारनको जस्वथती सन्त्तोषजनक छ।  
मभतत:- २०७१/०७/१६     
स्वथान: गौय                                                        
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रेखाऩयीऺणका क्रभभा देखखएका टटप्ऩणीहरु 
 

१. आधथडक वषड २०७०/०७१ भा गौय नगयऩामरकार ेदेहाम अनसुायको आम तथा ब्मम गयेको छ । 

क्र.स. आय  मिर्षक रकि 
१ गत आ.व.को फैक भौज्दात १,१५,७१,०३७।८९ 
२ स्वथानीम ववकास शुल्क कोष चारु- केजन्त्िम वजेट १,०९,३४,०००।- 
३ आन्त्तयीक आम (नगयऩामरका) ५५,०४,५९०।- 
४ स्वथानीम स्ववामत शासन तथा साभुदातमक ववकास कामडक्रभ चारु 

-केजन्त्िम वजेट 
२४,८३,१३२।- 

५ फारभैरी स्वथानीम शासन कामडक्रभ (CFLG)- मुतनसेप/LGCDP 
cluster unit 

५,०२,२०६।५२ 

६ नगयऩामरका अनुदान ऩ ॉजजगत - केजन्त्िम वजेट १०,१६,४०,०००।- 
७ स्वथानीम ववकास शुल्क कोष ऩ ॉजजगत - केजन्त्िम वजेट १,९५,१६,०००।- 
८ स्वथानीम मातामात तथा ऩुवाडधाय ववकास कामडक्रभ कृवष सर्क- 

केजन्त्िम वजेट 
२३,९७,४०५।- 

९ जगेर्ा कोष- केजन्त्िम वजेट - सॊतघम भामभरा तथा स्वथातनम 
ववकास भन्त्रारम 

१,४१,८२,०००।- 

१० सर्क फोर्ड नेऩार - केजन्त्िम वजेट  १९,९७,६७७।- 
११ जनसहबाधगता ४०,७९,२०४।- 
१२ कभडचायी कल्माण कोष -नगयऩामरका (आन्त्तरयक आम) २४,७४,५५५।०२ 
१३ स्ववास्व्म साभुदामीक बफशषे कोष २,२०,०००।- 
१४ भभडत सम्बाय बफशषे कोष ७,३५,०३१।- 
१५ धयैाटी आम ३८,८०,८३८।- 
१६ दमरत फारफामरका ऩोषण खचड ( जज.वव.स.फाट) १४,९३,०००।- 
१७ ऩेजश्क फपताड १२,६५०।- 
१८ नगय ववकास कोष ऋण -फस टडमभडनर तनभाडण)  १,४३,२८,३४६।- 
 जम्भा १०,६५,१९,००६।०९ 
नगयऩामरकारे सो अफधधभा रु १०,६५,१९,००६।०९ आम्दानी गयी रु ९,६७,७७,२९२।३८ खचड बई रु 
९७,४१,७१३।७१ फैँक भौज्दात फाॉकी देखखन्त्छ । सो को वववयण अनुस चीभा सॊरग्न छ । 



२. नगयऩामरकाको आन्त्तरयक आम रु. ५५,०४,५९०/- भध्मे प्रशासतनक खचड रु.५१,८३,८७५/- बएको 
देखखन्त्छ । प्रशासतनक खचड कभ गनड य तनमभानुसाय नगयऩामरकारे मरन ऩाउने कय, शुल्क 
दस्वतुयको दय तथा दामया अमबफदृ्धध गनड य एफककृत सम्ऩतत कय रगाउन सो सम्फन्त्धभा 
आवश्मक ऩवुड फक्रमाकराऩहरु सॊचारन गयी रागु गनड ध्मानाकषडण गदडछु । 
३. आधथडक वषो अन्त्त्मभा असुरी हुन फाॉकी भारऩोत तथा बुमभकय रगत अद्मावधधक बएको 
देखखएन जसरे गदाड सो आधथडक वषड २०७०/०७१ भा असुर हुन ुऩने मथाथड आमको आकरन गनड 
य असुरीको राधग कतत यकभ फक्मौता फाॉकी छ बन्त्ने सभेत थाहा हुन सकेन ।  
४. गत आधथडक वषडरुको रेखाऩयीऺण प्रततवेदनरे सभेत औल्माएका फेरुजु यकभ पयपायक गनडका 
राधग ध्मानाकषाड गनड चाहान्त्छु । ऩेश्की फेरुजु वववयण अनुस चीभा उल्रेख गरयएको छ ।  
५. धयौटी फपताड गनुड ऩने यकभ सभमभा फपताड नरगेभा तनमभानुसाय म्माद सभाप्त बई सकेको 
यकभ सदय स्वमाहा गयी आम्दानी फाध्न ुऩने देखखन्त्छ ।   
६. नगयऩामरकाको जजन्त्सीराई ्मवजस्वथत गनड तथा जजन्त्सी सफ्ट्वेमय जर्ान बएको तय प्रमोगभा 
ल्माएको देखखएन सो सफ्ट्वेमय मथामसघ्र प्रमोगभा ल्माई बन्त्र्ायणराई चसु्वत दरुुस्वत गनड 
आवश्मक छ । भभडत गयी प्रमोग गनड सफकने साभानराई भभडत गन ेय प्रमोगभा आउन नसक्न े
ऩुयाना साभानहरुराई तनमभानुसाय मरराभी प्रकृमा अऩनाउन तथा मरराभी हुन नसक्न े य 
प्रमोगभा आउन नसक्न ेसाभानराई आवश्मक प्रकृमा ऩुया गयी नष्ट गनुड ऩने देखखन्त्छ ।    
७. मस कामाडरमफाट कामाडरम प्रमोजनको सवायी साधनहरु, सयसपाई ्मवस्वथाऩनका सवायी 
साधनहरु य वारुण मन्त्र सॊचारनभा इन्त्धन खचड ऩरयषदफाट ववतनमोजन गयी रगफुकको अतनवामड 
य मथाथड प्रमोग तथा औधचत्म प्रभाखणत हुन ेगयी ऩायडदशी रुऩभा खचड ्मवस्वथाऩन य प्रबावकायी 
तनमन्त्रण गने तपड आवश्मक कदभ चाल्न ध्मानाकषाडण गदडछु । 
८. ववमबन्त्न मशषड, कामडक्रभ तथा आमोजनाको राधग गएको ऩेश्की यकभ सभमभा पछ्र्मोटको 
राधग सम्फजन्त्धत शाखाहरु एॊव खास गयी मोजना तथा प्राववधधक शाखा य आन्त्तरयक रेखा 
ऩरयऺण शाखारे ववशषे ध्मान टदनु ऩन े देखखन्त्छ । मस आ.व.को अन्त्त सम्भभा भार 
रु.१२,०६,०२३/२३ ऩेश्की पतछडन फाॉकी छ । ऩेश्कीको सम्फन्त्ध नगयऩामरकाको कामडसम्ऩादन भाऩन 
सॉग सम्फजन्त्धत यहेकोरे सभेत ऩेश्की पछ्र्मोट तपड प्राथमभकता साथ नगयऩामरकारे ध्मान टदनु 
अत्मावश्मक देखखन्त्छ ।  
९. नगयऩामरकारे दोहोयो शे्रष्ता प्रणारी अनुसाय टहसाफ य रेखा टिक सॉग याखेको छ । तनमभभा 
्मवस्वथा बएय ऩतन हार सम्भ Accrual Basis (प्रोदबावी रेखा प्रणारी) भा याख्न सुरुवात गयी 
नसकेकोरे नगयऩामरकाको मथाथड वासरात (सम्ऩतत तथा दातमत्वको वववयण) तमाय हुन सकेको 
छैन । मसफाट के देखखन्त्छ बने नगयऩामरकारे कसराई कतत ततनुड छ य को सॉग कतत मरनु छ 
सो मथाथड वववयण उऩरब्ध हुन सकेको देखखदैन । 



१०. गत ववगत देखख आम्दानी फाध्न छुट बएको तय फैंक वववयणभा देखखएको रु.८५,०६०/९० 
ववववध आम्दानी फाधी मभरान गनुड ऩने देखखन्त्छ ।   
११. मस कामाडरम फाट सॊचारन हुने तामरभ सेमभनाय गोष्िी तथा मशववय सॊचारन गनड नेऩार 
सयकाय अथड भन्त्रारमको नम्सड अनुसाय एकरुऩता हुन ेगयी कामडक्रभ सॊचारन हुनु ऩने देखखन्त्छ । 
मस्वतो नम्सड ऩयीषद फाट स्ववीकृत गयी कामक्रभ सॊचारन गनड ध्मानाकषाड गदडछु । 
१२. साभाजजक सुयऺा तथा दमरत फारफामरकाको बिा सन्त्दडबडभा साभाजजक सुयऺा फाऩतको यकभ 
फैक भापड  बफतयण गयीएकोरे सो को रेखा ऩयीऺण गयीएको छैन । दमरत फारफामरकाको बिा 
यकभ रु ५,६०,०००/- गत फषो यकभ मस फषडबुक्तानी रेखेको छ । सभमभा नै जज.वव.स.वाट 
तनकासा मरई बफतयण गनड ध्मानाकषाड गदडछु । 
१३. अन्त्त्मभा गत आधथडक फषडरुको रेखाऩरयऺण प्रततवेदनरे औल्माएका असुर उऩय हुनु ऩन े
यकभहरु असुर गनड तथा सुधाय गनुड ऩने ऩऺहरु सुधाय गनड ध्मानाकषाड गनड चाहन्त्छु ।  
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