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तिन्नमस्िा गाउँपातलका 
 

 सप्तरी 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा,पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु। 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा काननु बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था ि । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था ि । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको ि। 

स्रोि साधनको प्रातप्त र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु ्र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको ि ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  ि ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व िुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना िनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको ि ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको ि। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर िलफल र बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाि । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको ि । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
िलफल समेि गररएको ि। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको िु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदािु ।  
 टंकमर्ण शमाा, दंगाल 

२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 



 

 
 

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नपेाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, मधेश प्रदेश 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ३९४ तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

तिन्नमस्िा गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
सप्तरी । 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले तिन्नमस्िा गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा 
र्टप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका िौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवदेनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग 
सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाि।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिामा पणुारुपमा सवै कारोवार समावशे नगरी र्वत्तीर् 

र्ववरण िर्ार गरेको ि । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू ५ करोड ८३ लाख ३९ हजार बेरुजू देर्खएकोमा प्रतिर्क्रर्ा प्रमाण पेश हनु आएको िैन। उक्त वरेुज ुमध्रे् प्रमाण 
कागजाि पेस गनुापने वरेुज ुरू ५ करोड ८३ लाख ३९ हजार रहेको ि । गाउँपातलकाको गिवषा रु २१ करोड ६१ लाख ६८ हजार 
बेरुजू बाकँी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बरेुजू 
२७ करोड ४५ लाख ७ हजार रहेको ि । गाउँपातलकाको बरेुजू वगीकरण र अद्यावतधक बरेुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न ि । 

३. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातप्तको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको 
दरबन्दीअनसुार पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााप्त अनगुमन नभएको, 
र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको एवम र्वर्त्तर् हस्िान्िरण अनदुानको रकम अतधकांशि 
खिा नभ  तनस्कृर् रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवदेनमा  औल्र्ाइएको ि।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक 
प्रतिवदेन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको ि । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले गाउँपातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन 
हनुे कुनै जानकारी खलुाएको िैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको ि । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् 
िहसँग हामी स्विन्र िौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका िौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका 
लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त िन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि ि।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा 
रर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी गाउँपातलका व्र्वस्थापनमा रहेको ि।गाउँ कार्ापातलका, 
अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवदेन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका िन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवदेन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा 
प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवदेन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्ि, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न ेतनर्िििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै 
फरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीला  सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको 
ि।                    

                                                                                                               

                     

        
                                                                                  ( पदमराज पौडेल ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

तिन्नमस्िा गाउँपातलका,  
बेरुज ुवगीकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  
(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
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अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 
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