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5nkmnsf nfuL k]z ePsf k|:tfjx?
1.

dxfn]vf kl/Ifssf] sfof{nosf] k|f/lDes k|ltj]bg ;DjGwdf .

lg0f{o g+= !
cfhsf] o; gu/sfo{kflnsfsf] j}7ssf] sfo{;'lrdf r9L lg0f{osf] nflu k]z ePsf]] dn]ksf] bkmf–!
b]lv bkmf !@( ;Ddsf] k|f/lDes k|ltj]bg k]z eO k9LjfrL ;'gfO j[xt?kdf cWoog u/L 5nkmn
ubf{ . o; gu/kflnsfn] cfyL{s sf/f]jf/ ;+rfng g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ sf] dd{ / efjgf cg'?k
;+l3otf sfofGjogsf] nfuL jgfOPsf] :yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] cfwf/df :yfgLo
;/sf/nfO{ k|fKt ePsf] ljwfosL, sfo{sf/L0fL tyf GofoLs clwsf/sf] cEof; ub}{ oxfFsf hgtfsf]
ljsf; tyf ;d[l4sf] rfxfgfnfO{ k'/f ug{sf] nfuL o; gu/kflnsf] ;j} ;fwg ;|f]tsf] clwstd
pkof]u u/L o; gu/kflnsfsf] gu/;efaf6 :jLs[t ePsf] gu/ ljsf; of]hgf gu/sfo{kflnsfsf
ljleGg ;dosf] lg0f{o tyf gu/k|d'v Ho'af6 lbPsf] clVtof/Lsf] cfwf/df gu/kflnsfsf] ;j}
cfyL{s nufotsf ;fwgx? k|d'v k|zf;sLo clws[taf6 lgodLttf ldtJooLtf , k|efjsf/Ltf ,
cf}lrTotf tyf kf/bzL{tf h:tf cfyL{s k|;fzgsf d'ne't l;4fGtnfO{ cfTdf;fy u/L kl/rfng
ul/Psf] 5 .
cfyL{s ;fwgsf] k|of]u ubf{ ;fd'lxs hjfkmb]xLtfsf] cfwf/df gu/kflnsfsf] cfyL{s ;|f]t tyf
;fwgnfO{ hgtfsf] ;fj{hlgs lxtnfO{ Wofgdf /fvL kl/rfng ul/Psf] 5 . s'g]} lsl;dsf] lxgfldgf
;/sf/L bkf]6 d:of}6 ul/Psf] 5}g . s'g} lsl;dsf] clgodLtf tyf e|i6frf/ ePsf] 5}g . o:f}n] of]
k|f/lDes k|ltj]bgdf ljleGg bkmfdf pN]n]v ePsf] clgodLt /sd lgodLt ePsf]n] ;Dkl/If0f u./
lbg x'g dxfn]vf kl/Ifssf] ljefunfO{ cg'/f]w ug]{ . ;fy} ;'wf/sf nfuL lbPsf ;j} ;'emfjx?nfO{
o; gu/ sfo{kfnlsfn] cfTdf;fy ub]}{ cfufdL lbgdf o; tkm{ ;'wf/ ul/g] k|ltj4tf ub}{ b]xfo
cg';f/sf] k|ltlqmof ;lxt ;dkl/If0fsf] nfuL dxfn]vf kl/Ifssf] sfof{nonfO{ cg'/f]w ug]{ lg0f{o
ul/of] ..
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विषय - ले खापरिक्षणको प्रािम्भिक प्रतििेदन सभबन्धमा ।

श्री महालेखा पिीक्षकको कायाालय
डोिमुकाम, सलााही ।
प्रस्िुि विषयमा त्यहााँ कायाालयको डोिमुकामिाट ले खापिीक्षण गिी तमति 2076/09/17
गिे,

च.नं.

३४

को

लेखापिीक्षणको

प्रािम्भिक

प्रतििेदन

तमति

2076/10/17

गिे

यस

नगिपातलकाको कायाालयमा प्राप्त िई व्यहोिा अिगि ियो । सो सभबन्धमा तनभन दफामा िाय
प्रतिविया उल्लेख गिी आिश्यक कागजाि प्रमाण सवहि समपरिक्षणको लागी पठाइएको व्यहोिा सादि
अनुिोध गरिन्छ ।
िपतसल

१. दफा नं. ९ (१), आ.ि. 2075/076 को प्रदे श सशाि अनुदान िफा एक किोड िकमको
योजना सवहि िजेट प्राप्त िएकोमा पवहलो चौमातसक तनकासा रु. 33,00,000।00 ( िे तिस
लाख) प्राप्त िएको ि बााँकी ६७,००,०००।०० (सिसठ्ठी लाख) रुपैया आ.ि. 2076/077
ु ानी बााँकी
को श्रािण मवहनाको 17 गिे प्रदे श सिकािबाट तनकासा प्राप्त िएको हुाँदा िक्त
ु ानी गएको हुाँदा वफिाा
कायापातलकाको तनणायबाट सािी यस चालु आ.ि. 2076/077 मा िक्त
गनुा नपने । यसै दफाको ५१,९२,०००।०० (ऐकाउन्न लाख व्यान्बे हजाि) को म्शक्षाको थप
प्रावितधक धाि िफाको विधालय सं चालनका लागी श्री महाविि जन्िा मा.वि हरिपुि सलााहीको
लागी प्रयोगशाला (Lab)अनुदान प्राप्त िएको िकम आ.ि. 2075/076 को असाि ३१ गिे
तनकासा प्राप्त िएको ि यस नगिपातलकाको ले खा प्रणाली Sutra मा आिद्ध िएकोले सोवहददन नै
खचा ले खन नसवकएको ि उक्त िकम म्शक्षा िथा मानि श्रोि विकास केन्र शैम्क्षक प्रवितध शाखा
सानोदठमी िक्तपुििाट एकमुष्ठ रुपमा विम्िय हस्िान्ििण माफाि अनुदान तनकासा िएको ि यो
िकम एक पटक ददने अनुदान (Ones Time Grant) को िकम िएकोले आ.ि. 2076/077
मा म्जभमेिािी सािी सभबम्न्धि विधालयलाई तनकासा गरिसवकएकोले वफिाा गनुा नपने दे म्खन्छ ।
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२. दफा ३४, स्थातनय िहका पदातधकािीका सुविधा सभबम्न्ध दफामा ७५,६१,७८८।०० (पच्हिि
लाख एकसठ्ठी हजाि साि सय अठ्ठासी) रुपैया अतनयतमि दे म्खएको िनी ले म्खएकोमा उक्त
दफामा उल्ले म्खि िकम ईश्विपुि नगिपातलकाको िएको ितन उल्ले ख गरिएको हुाँदा यस
नगिपातलकाको अतनयतमि िन्न तमले न । यस नगिपातलकाको नगिसिािाट जनप्रतितनतधको
िलब, ििा म्शषाकमा गि िषा ि चालु िषा २ िटा म्शषाकमा एकमुष्ठ िकम वितनयोजन गिी गि
ु ानी बााँकी ि आ.ि. 2075/076 को जनप्रतितनतधको सुविधा नगिसिािाट स्िीकृि
िषाको िक्त
गिी खचा ले म्खएको हुाँदा अतनयतमि िन्न तमले न ।
३. दफा ३४(४), उपचाि खचा सभबन्धमा स्थातनय िहको कायाकारिणी अतधकाि प्राप्त कायाापातलका
द्वािा तनणाय गिी उपलव्ध गिाएको उपचाि खचा अन्य सहायिािाट खचा ले म्खएको ि स्थातनय
सिकािले मानविय सहायिाको रुपमा उपलव्ध गिाएको खचालाई अतनयतमि िन्न नसवकने ।

ु ानी िकम नगि सिािाट िक्त
ु ातन दावयत्ि दे खाई खचा स्िीकृि
४. दफा ३४(६), गि िषाको िक्त
गिी लेम्खएको ६१,१८,९२४।०० (एकसठ्ठी लाख अठाि हजाि नौ सय चौविस) रुपैया िकम
नगिसिा सदस्य िथा पदातधकािीहरुको सुविधा सभबम्न्ध प्रदे श कानुनमा तनिााम्चि तमति दे खी
सुविधा पाउने कानुन िएकोले नगिसिािाट स्िीकृि गिी उक्त म्शषाकमा खचा ले खेको हुाँदा
अतनयतमि िन्न तमले न ।
५. दफा

४३,

िृद्ध

िृद्धा

िथा

अपाङ्गको

लागी

कभबल

विििण

कायािममा

खचा िएको

९,८८,७५०।०० (नौ लाख अठ्ठासी हजाि साि सय पचास) रुपैया ित्कातलन समयमा म्शि
लहिी पिी जाडो िाट वपतडि लम्क्षि िगालाई िाहि ददन खचा ले म्खएको सभबम्न्धि व्यम्क्तहरुलाई
िुरुन्ि विििण गनुा पने िएकोले उक्त कभिलहरु पािदशी िरिकाले खरिद गिी लम्क्षि िगालाई
विििण गरिएको हुनाले उक्त िकमलाई अतनयतमि िन्न तमले न ।
६. दफा ५१, वपडािी खानेपानी िथा सिसफाई उपिोक्ता सतमतिलाई जग्गा खरिद गनाको लागी
१०,००,०००।०० (दश लाख) रुपैया अनुदान उपलव्ध गिाएको यदद स्थानीय िहले जग्गाको
व्यिस्था नगिे मा ५८४ लाखको खानेपानीको आयोजना नै गुभने अिस्था िएकोले उक्त अनुदान
िकमबाट

जग्गा खरिद गिी खानेपानीको काम सं चालन हुाँदै गिे को हुाँदा लक्ष्य बमोम्जम काया
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िएको, अपेम्क्षि उपलम्व्ध हातसल िएको प्रमाणको रुपमा जग्गा धनी प्रमाण पुजाा ि खानेपानीको
ओििहे ड ट्याङ्की बन्दै गिे को कुिा मौजुद िहे को हुाँदा उक्त िकम तनयम सं गि छ ।
७. दफा ५८, ६० ि ६१, आ.ि. 2076/077 मा झुल विििण िएको ििपाई सं लग्न िहे को छ
।
८. दफा ५९, आ.ि. 2076/077 को ििपाई सं लग्न िहे को छ ।
९.

दफा १२०, समाजीक सुिक्षाको िकम बैंक माफाि विििण गनुा पने सिकािको तनिी िएको ि

यस नगिपातलकाबाट समाजीक सुिक्षाको िकम िैक माफाि विििण गरिएको हुाँदा सिकािको तनिी
अनुसाि गरिएको कामको िकम अतनयतमि िन्न नतमल्ने

ि सोको

प्रमाणको कागजाि सलग्न िहे को

१०. दफा ६५ को मदिसालाई विििण गरिएको रु १५ लाखको

अनुदान िकम स्थानीय सिकािको

छ ।

नगिसिा िथा नगि कायापातलकाबाट कायाकािीणी अतधकाि प्रयोग गिी तनणाय को आधािमा मदिसा
सचालनके लागी अनुदान खचा ले म्खएको हुाँदा अतनयमीि िन्न नतमल्ने ।
११. दफा ७६ मा १२ लाखको
कायापातलकाबाट

कायाकािीणी

अतधकाि

अनुदान िकम स्थानीय सिकािको नगिसिा िथा नगि
प्रयोग

गिी

तनणायको

आधािमा

हरिपुि

नगिपातलकामा

सचालनमा िहेको एकमात्र क्याभपस िएको उक्त क्याभपसमा अनुदान विना सचालनमा आउन नसक्ने
िएकोले क्याभपस सचालनके लागी अनुदान खचा ले म्खएको हुाँदा अतनयमीि िन्न नतमल्ने ।
१२. दफा ९७ को न्यानो झोला विििणको विल िपााइ सग्लग्न िहे को छ ।
१३. दफा १०४ दे खी दफा ११३ सभम म्शक्षाको शशिा अनुदानको िकम वितिन्न विद्यालयको
अतिलेख ि मागपत्रको आधािमा खचा ले म्खएको हुाँदा अतनयमीि िन्न तमलेन ।।
१४. दफा १२१ दे म्ख उल्ले ख गरिएको िाष्ट्रपिी च ुिे ििाई सिक्षण कायािम उपिोक्ता सतमिी माफाि
कायाान्ियन गरिएको समयमा काम सभपन्न पतन िएको िि असािको अम्न्िममा ििाइमा पिे को तिषण
िषााको कािण आएको िाढीले आयोजनामा ठु लो क्षति पुयााएको व्यहोिा समेि जानकािीको लागी
अनुिोध छ ।
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१५. अन्िमा नेपालको सं तबधान 2072 को िािना ि ममा अनुसाि सं म्ियिाको कायाान्िनको िममा
बनेको स्थातनय सिकाि सं चालन ऐन 2074 को परितधतित्र िही स्थातनय नेित्ृ िको विकास गदै
स्थातनय शासन पद्धतिलाई सुद्धढ गिी स्थातनय िहमा िहे को विधावयकी, कायाकारिणी िथा न्यावयक
अतधकािको

अभ्यास

गदै

जनिाको

समृवद्ध

ि

विकासको

आिश्यकिाको

लागी

नगिसिा,

नगिकायापातलका िथा नगिप्रमुख ज्यू िाट अम्तियािी प्राप्त िए बमोम्जम यस नगिपातलकाको आतथाक
श्रोि साधन परिचालन गरिएको छ ।

gu/;efaf6 :jLs[t ul/Psf] jflif{s gu/ ljsf; of]hgfsf]
cfwf/df ;fd'lxs hjfkmb]xLtf nLO hgtfsf] ;fj{hlgs lxtnfO{ Wofgdf /fvL sfdx? ul/Psf] 5 .
s'g} lsl;dsf] lxgfldgf ;/sf/L bkf]6 d:of}6 ul/Psf] 5}g . s'g} lsl;dsf] clgodLtf tyf
e|i6frf/ ePsf] 5}g . तनयतमििा, प्रिािकारििा, औम्चत्यिा िथा पािदम्शािा जस्िा आतथाक प्रशासनका
मुलि ुि तसद्धान्िहरुलाई आत्मसाथ गरिएको छ । म्जभमेिािी, जिाफदे ही िथा उििदायी िई पूण ा
आतथाक अनुशासन पालना गिी आतथाक कािोिाि गरिएको व्यहोिा समेि सादि अनुिोध छ ।

o:f}n] of]
k|f/lDes k|ltj]bgsf] ljleGg bkmfdf pNn]v ePsf] clgodLt /sd lgodLt ePsf]n] ;Dkl/If0f ul/
lbg x'g ;fb/ cg'/f]w ul/G5 .
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5nkmnsf nfuL k]z ePsf] k|:tfj
2.

sfof{nonfO{ uf8L ef8f lng] ;DjGwdf .

lg0f{o g+= @
cfhsf] o; gu/sfo{kflnsfsf] j}7ssf] sfo{;'lrdf r9L lg0f{osf] nflu k]z ePsf sfof{nonfO{ uf8L
ef8f lng] ;DjGwL k|:tfjdf 5nkmn ubf{ o; gu/kflnsfsf] sfo{nfO{ k|efjsf/L ?kdf ;+rfng ug{
of]hgfx?sf] cg'udg tyf cGo ;DjGwLt sfof{nox?;Fu ;dGjo ug{ o; gu/kflnsfsf] lzIff,
:jf:Yo nufot cGo zfvfsf] sfo{x?nfO{ cg'udg ug{ Ps yfg rf/ kf+u|] ;jf/L ;fwg ef8fdf lng
cfjZos k/]sf] x'Fbf dfl;s ?kdf k|lt dlxgf ?+ !,)),))).)) -Ps nfv dfq_ ef8f lbg] u/L
@)&^ df3 ! ut] b]lv c;f/ d;fGt ;Dd 5 dlxgfsf] nflu ! yfg rf/ kf+u|] ;jf/L ;fwg ef8fdf
lng] lg0f{o ul/of] .
5nkmnsf nfuL k]z ePsf] k|:tfj
3.

:jf:y rf}+sLdf sfof{no ;xof]uLnfO{ s/f/df sd{rf/L /fVg] ;DjGwdf .

lg0f{o g+= #
cfhsf] o; gu/sfo{kflnsfsf] j}7ssf] sfo{;'lrdf r9L lg0f{osf] nflu k]z ePsf :jf:y rf}+sLdf
sfof{no ;xof]uLnfO{ s/f/df sd{rf/L /fVg] ;DjGwL k|:tfjdf 5nkmn ubf{ o; gu/kflnsfdf ;zt{
cg'bfgaf6 tnj eQf kfpg] u/L ljut cf=j= b]lv g} sfd u/L cfPsf b]xfo adf]lhdsf sfof{no
;xof]uLx?sf] ;zt{ cg'bfgaf6 /sd gcfpg] eP kl5 ldlt @)&^.)^.#) ut]sf] sfo{kflnsfsf]
lg0f{oaf6 cjsfz lbPsf] ePtf klg pgLx? geO{ sfo{;+rfng ug{ ckm\7of/f] k/]sf] / nfdf] ;do
b]lv sfof{no ;xof]uLsf] ?kdf sfd u/]sf cg'ejL sd{rf/Laf6 g} sfd u/fpFbf pko'Qm x'g] x'Fbf
ldlt @)&^ df3 ! ut] b]lv @)&& c;f/ d;fGt ;Dd kmf]xf]/ Aoj:yfkgaf6 vr{ Aoxf]g]{ u/L
s/f/df ;Demf}tf u/L sfd nufpg] lg0f{o ul/of] . ;fy} $ j6f gofF :jf:Yo ;+:yfx?df $ hgf
sfof{no ;xof]uL s/f/ ;]jfdf egf{ ug]{ lg0f{o ul/of] .
qm=;+=

gfd

kb

:jf:Yo

tnj /sd

!

zDe' k|;fb ;fx

sfof{no ;xof]uL

:jf:Yo rf}+sL lk8f/L

!^,))).))

@

;Gtf]if 7fs'/

sfof{no ;xof]uL

:jf:Yo rf}+sL nIdLk'/

!^,))).))

#

dfwj k|;fb e§/fO{

sfof{no

k|f=:jf=s]Gb| xl/k'/

!^,))).))

$

lxdsnf bnf{dL

sfof{no ;xof]uL

:jf:yo rf}+sL lk8f/L

!^,))).))
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5nkmnsf nfuL k]z ePsf] k|:tfj
4.

/fi6«ktL /lg+u lzN8 k|ltof]lutfdf gk'u /sd ;DjGwdf .

lg0f{o g+= $
cfhsf] o; gu/sfo{kflnsfsf] j}7ssf] sfo{;'lrdf r9L lg0f{osf] nflu k]z ePsf /fi6«ktL /lg+u
lzN8 k|ltof]lutfdf gk'u /sd ;DjGwL k|:tfjdf 5nkmn ubf{ o; gu/kflnsfdf ;zt{ cg'bfgdf
/sd ?= !,)),))).)) ljlgof]hg ePsf] / pQm /sdn] /fi6«ktL /lg+u lzN8 k|ltof]lutf ;+rfngdf
gk'Ug] ePsf]n] v]ns'b lzif{saf6 ?= !,)),))).)) yk ;d]t u/L ?= @,)),))).)) df ;fdflhs
ljsf; ;ldltsf ;+of]hs >L x[bo gf/fo0f klhof/sf] cWoIftfdf u7g ePsf] /fi6«ktL /lg+u lzN8
k|ltof]lutf ;+rfng ;ldlt dfkm{t /sd pknAw u/fO{ @)&^ kmfu'g $ ut] b]lv % ut] ;Dd
/fi6«ktL /lg+u lzN8 k|ltof]lutf ;+rfng ug]{ lg0f{o ul/of] .
5nkmnsf nfuL k]z ePsf] k|:tfj
5.

cfo'j]{b sfof{nosf] nflu gk'u cf}ifwL vr{ ;DjGwdf .

lg0f{o g+= %
cfhsf] o; gu/sfo{kflnsfsf] j}7ssf] sfo{;'lrdf r9L lg0f{osf] nflu k]z ePsf cfo'j]{b
sfof{nosf] nflu gk'u cf}ifwL vr{ ;DjGwL k|:tfjdf 5nkmn ubf{ o; gu/kflnsfsf] cfo'j]{b lk8f/L
zfvfdf sfof{nosf] dfu cg';f/ cf}ifwL vl/bsf] nflu e}k/L lzif{saf6 vr{ x'g] u/L ?=
$,%),))).)) ljlgof]hg u/L vr{ ug]{ lg0f{o ul/of] .

