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दूयदृर्ि (Vision) 
 

जवापदेर्हता, ऩायदर्शाता य तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीम सॊस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्तव्म (Mission) 
 

देशभा स्वतन्र एवॊ गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

भूल्म भान्मता (Core Values) 

 

स्वतन्रता (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

ऩायदर्शाता (Transparency) 

जवापदेर्हता (Accountability) 

व्मावसार्मकता (Professionalism) 



 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सफै सयकायी 
कामाारमको रेखा कानून फभोर्जभ तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता, प्रबावकारयता य और्ित्म 
सभेतको र्विाय गयी भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनेु व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺण ऐन, 

२०७५ को दपा २०(२) भा भहारेखाऩयीऺकरे प्रत्मेक स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी 
अरग अरग प्रततवेदन जायी गना सक्ने व्मवस्था छ । सोही व्मवस्थाफभोर्जभ स्थानीम तहको 
207७/7८ को आतथाक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ। 

स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन, सयकायी रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड, र्वत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण तनदेर्शका, भहारेखाऩयीऺकको 
वार्षाक रेखाऩयीऺण मोजना य स्थानीम तहसॉग सम्फर्न्धत ऐन, तनमभको आधायभा सम्ऩन्न गरयएको 
छ । रेखाऩयीऺणको प्रभखु उद्देश्महरूभा र्वत्तीम र्ववयणको शरु्द्ता, प्रितरत काननुको ऩारना, फजेट तथा मोजना तजुाभा एवॊ कामाक्रभ 
कामाान्वमन, खरयद ब्मवस्थाऩन, सावाजतनक सम्ऩर्त्तको सॊयऺण य उऩमोग, र्जम्भेवायी, जवापदेर्हता एवॊ ऩायदर्शाता य सेवा प्रवाहको 
अवस्था भूल्माङ्कन गनुा यहेको  छ । त्मसैगयी स्रोत साधनको प्रातप्त य ऩरयिारन सम्फन्धभा तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता य 
प्रबावकारयता बए नबएको र्वश्लषेण गयी र्वत्तीम व्मवस्थाऩनभा सधुायका रातग सझुाव प्रदान गयी सशुासन प्रवर्द्ानभा टेवा ऩयु    माउन ु
रेखाऩयीऺणको उद्देश्म यहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को रेखाऩयीऺ ण सम्ऩन्न बएऩश्चात जायी गरयएको प्रायर्म्बक प्रततवेदन उऩय प्राप्त 
प्रततर्क्रमाका र्वषमहरू तभरान गयी कामभ यहेका व्महोया सभावेश गयेय याम सर्हतको अर्न्तभ प्रततवेदन ऩठाइएको छ ।  

रेखाऩयीऺणफाट देर्खएका व्महोयाहरु भूरत: आन्तरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺेऩण मथाथाऩयक नयहेको, आन्तरयक 
आम स्रोत व्मवस्थाऩनभा स्ऩि कानूनी व्मवस्था नबएको, आम सङ्करन न्मून यहेको, ऩमााप्त आधाय फेगय याजस्व छुट ददएको, फक्मौता 
असरुीभा प्रबावकारयता नआएको, फजेट अनशुासन कभजोय यहेको, अफण्डा फजेट याखेको, खिा ऩश्चात फजेट तथा कामाक्रभ सॊशोधन गयी 
अनभुोदन गने गयेको, वषाान्तभा फढी खिा गयेको, खरयद काननु र्वऩयीत खरयद गयेको, अत्मतधक प्रशासतनक खिा गयेको, फित अनदुान 
र्पताा नगयेको, अनतु्ऩादक तथा र्वतयणभखुी खिाको फाहलु्मता यहेको रगामत छन  । त्मसैगयी र्वकास तनभााणतपा  मोजना प्राथतभकीकयण 
नगयेको, साना तथा टुके्र आमोजनाको छनौट गयेको, रागत अनभुान तथा आमोजना तमायीभा अत्मतधक रुऩभा ऩयाभशादाताभातथ तनबाय 
यहेको, जर्टर प्रकत ततका कामाहरू सभेत उऩबोक्ता सतभततफाट गयाएको, जनसहबातगता नजटेुको, ददगो र्वकासका रक्ष्म अनरुूऩ मोजना य 
कामाक्रभ तजुाभा नगयेको, दीघाकारीन र्वकासको खाका तजुाभा नबएको जस्ता सभस्मा यहेका छन  ।  

स्थानीम तहको आन्तरयक व्मवस्थाऩनतपा  आवश्मक अनबुवी य दऺ जनशर्क्तको कभी यहेको, कभािायी तनमरु्क्त तथा फढुवाभा 
प्रदेश रोकसेवा आमोगको ऩयाभशा नतरएको, सेवा प्रवाहभा अऩेर्ऺत सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩर्त्तको दरुुस्त अतबरेख 
नयहेको, सञ्चातरत मोजना, कामाक्रभ, सेवा प्रवाहको मथाथा रुऩरे अतबरेख नयाखेको, अतधकाॊशको फैङ्क र्हसाफ नतबडेको, रेखाङ्कन तथा 
सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य आन्तरयक तनमन्रण कभजोय यहनकुा साथै आन्तरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ। 

स्थानीम तहभा भहारेखाऩयीऺकको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩय छरपर य फेरुजू पर्छ्यौट सम्फन्धी स्ऩि कामार्वतध तजुाभा बएको 
देर्खएन । रेखाऩयीऺणफाट औ ॊल्माएका व्महोयाहरू सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुजू उऩय आवश्मक कायवाही गयी र्वत्तीम अनशुासन हनेु 
व्मवस्था तभराउनऩुदाछ । 

सभम य जनशर्क्तको सीतभतताको फाफजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामास्थरभा नै उऩर्स्थत बइा रेखाऩयीऺण गरयएको य 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीरे स्थानीम तहका प्रभखु सर्हतका ऩदातधकायीहरूसॉग छरपर सभेत गरयएको तथमो । 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएका व्महोयाको कामाान्वमनफाट स्थानीम तहको र्वत्तीम व्मवस्थाऩन, र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा 
सधुाय हनेु अऩेऺा गयेको छु । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩरु् माउने स्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभािायीहरू य 
रेखाऩयीऺण तथा प्रततवेदन तमायीभा सॊरग्न मस कामाारमका कभािायीहरू सफैराइा धन्मवाद ऻाऩन गदाछु ।  
  

  

 (टॊकभर्ण शभाा दॊगार) 
२०७९ आषाढ  भहारेखाऩयीऺक 



 



 

 1 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

याप्तीसोनायी गाॉउऩातरका 
 

फेरुज ुफतगाकयण (तफतनमोजन, याजस्व, धयौटी य अन्म कायोफाय) 
२०७७।७८  

(रु. हजायभा) 

प्रायर्म्बक फेरुज ु प्रततर्क्रमाफाट पर्छ्यौट फाॉकी फेरुज ु

फेरुज ु

असरु 
गनुाऩने 

तनमतभत गनुाऩने ऩेस्की 
दपा सॊख्मा 

यकभ 

दपा सॊख्मा 

यकभ 

दपा सॊख्मा 

यकभ 

अतनमतभत 
बएको 

प्रभाण 
कागजात ऩेश 
नबएको 

याजस्व रगत 
र्जम्भेवायी नसायेको 

सोधबनाा 
नतरएको 

जम्भा 

 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

५९ ७२ ६९९१२ ० ० ० ५९ ७२ ६९९१२ ४१८३६ ८१४४ ११६५२ ० ० 
 ८२८० 

                                      
 

 

अद्यावतधक फेरुजू र्स्थतत 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजायभा) 
र्जल्रा गत वषा 

सम्भको 
फाॉकी 

सभामोजन मो वषाको पर्छ्यौट फाॉकी फेरुजू मो वषा सम्ऩयीऺणफाट 
कामभ फेरुज ु

मो वषाको फेरुज ु कुर फेरुज ुफाॉकी 
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