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भहारेखाऩयीऺकको कामाारमको वार्षाक रेखाऩयीऺण नीतत य कामातातरका, २०७८।७९ 

(क) रेखाऩयीऺण नीतत 

1.  रेखाऩयीऺण गरयने 
कामाारम 

नेऩारको सॊर्वधान य रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ फभोजजभ याष्ट्रऩतत य 
उऩयाष्ट्रऩततको कामाारम, सवोच्च अदारत, सॊघीम सॊसद, प्रदेश सबा, 
प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह, सॊवैधातनक तनकाम वा सोको कामाारम, 

अदारत, भहान्मामातधवक्ताको कामाारम य नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी वा 
सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार रगामतका सफै सॊघीम य प्रदेश सयकायी 
कामाारम तथा काननु फभोजजभ भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनुे 
बनी तोर्कएका तनकामहरूको रेखा काननुफभोजजभ तनमतभतता, 
तभतव्मर्मता, कामादऺता, प्रबावकारयता य औजचत्म सभेतको र्वचाय गयी 
सफै कामाारमहरूको रेखाऩयीऺण गरयनेछ।मस सन्दबाभा तहाॉ 
भातहतका कामाारमको रेखाऩयीऺण गना गयाउन आवश्मक व्मवस्था 
तभराउन ुहनुेछ ।  

2.  फक्मौता रेखाऩयीऺण आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व ऐन, २०७६ को दपा 
३५ तथा रेखाऩयीऺण ऐन , २०७५ को दपा ३ भा 
भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनुे तनकामहरुको जजम्भेवाय 
ऩदातधकायीरे आमव्मम तथा आतथाक र्ववयण ऩेश गयी 
भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण गयाउन ुऩने व्मवस्था यहेको 
छ।र्वगतभा रेखाऩयीऺण हनु नसकी फक्मौता यहेका तनकामको 
र्ववयण अनसूुची १ भा  यहेको छ।मस सन्दबाभा तहाॉ भातहतका 
तनकामको रेखाऩयीऺण गना गयाउन आवश्मक व्मवस्था तभराउन ु
हनुेछ। 

3.  जोजखभ अनसुाय 
रेखाऩयीऺण 

भहारेखाऩयीऺाकरे रेखाऩयीऺण गरयने तनकामहरुको र्वत्तीम 
रेखाऩयीऺण भागादशान २०७३ भा उल्रेख बए अनसुाय जोजखभ  
भूल्माङ्कन गयी तनकामहरुराई उच्च जोजखभ, भध्मभ जोजखभ य न्मून 
जोजखभभा वगॉकयण गयी फगॉकयण गरयएको छ। 
उच्च जोजखभमकु्त तनकामको रेखाऩयीऺणको रातग तफस्ततृ 
रेखाऩयीऺण कामातफतध अफरम्फन गरयनेछ। 
भध्मभ जोजखभमकु्त तनकामको भहारेखा तनमन्रकको कामाारम फाट 
प्राप्त तसग्मास वा र्टएसएको उऩरब्ध जशषाकगत बकु्तानी तफफयण वा 
NAMS भा उऩरब्ध ऩहुॉचको  आधायभा कायोफाय अध्ममन एफॊ तफश्लषेण 
गयी ऩयीऺण गने तफषम वा कायोफाय ऩर्हचान गयी  तसतभत बौचय य 
कागजातहरु भाग गयी एवॊ केही पायभभापा त सूचना प्राप्त गयी 
रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गरयनेछ। 
न्मून जोजखभ देजखएका तनकामको आन्तरयक रेखाऩयीऺण प्रततवेदन, 
र्वत्तीम र्ववयण तरई रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गरयनेछ। 
उच्च जोजखभमकु्त तनकामको रेखाऩयीऺण गदाा स्थरगत रुऩभा सम्ऩन्न 
गरयनेछ बने भध्मभ जोजखभ य न्मून जोजखभ बएका तनकामको 
रेखाऩयीऺण गैयस्थरगत र्वतध अवरम्फन गरयनेछ। 

4.  प्रदेश तथा स्थानीम 
तहको रेखाऩयीऺण 

नेऩारको सॊर्वधान फभोजजभ प्रदेश तथा स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण 
भहारेखा ऩयीऺकफाट हनु ेव्मवस्था अनसुाय  रेखाऩयीऺण गरयनेछ । 
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स्थानीम तहको हकभा आवश्मकताअनसुाय  रेखाऩारन, रेखा दाजखरा 
य रेखाऩयीऺणका सम्फन्धभा काननुी, नीततगत, रेखा ढाॊचा य 
प्रर्िमागत व्मवस्था तभराई स्वीकृततका रातग ऩेस गनुाहनुेछ ।   

5.  कामाभूरक रेखाऩयीऺण कामाभूरक रेखाऩयीऺण गना सयकायको रगानी, प्राथतभकता ऺेर, 

र्वषमको गाम्बीमाता, फजेटको आकाय, सावाजतनक सयोकाय वा 
जनचासोको र्वषम, सञ्चाय भाध्मभभा आएका र्वषम, नेऩार सयकाय य 
र्वकास साझेदायफीच बएका सम्झौता, र्वकास साझेदायरे देखाएको 
चासोराई भहत्व ददई उऩरव्ध स्रोत साधन सभेतराई दृर्िगत गयी 
प्राथतभकताका आधायभा र्वषम छनौट गरयएको छ । सावाजतनक सेवा 
तथा कामाहरूको असय वा प्रबाव भूल्माङ्कन गना आवश्मकताअनसुाय 
नागरयक सभाजसभेतको सहबातगता फढाइॊनेछ । कामाभूरक 
रेखाऩयीऺण गरयने तनकामको र्ववयण अनसूुची २ भा छ ।  

6.  वातावयणीम 
रेखाऩयीऺण 

वातावयणभा ऩयेको असयराई न्मूनीकयण गना तथा बर्वष्मभा त्मस्ता 
असय ऩना नददनका रातग गरयएका प्रमासहरु ऩमााप्तता , सोको 
प्रबावकारयता अध्ममन र्वश्लषेण गयी सधुायका ऩऺहरुको प्रततवेदन गने 
उद्देश्मरे र्वगतदेजख गदै आइएको वातावयणीम रेखाऩयीऺणराई 
तनयन्तयता ददॊ दै मस वषाको रातग छनौट गरयएका र्वषमको र्ववयण 
अनसूुची ३ भा सॊरग्न छ। 

7.  सूचना प्रर्वतध 
रेखाऩयीऺण  

सयकायी तनकामभा सञ्चारनभा ल्माइएका सूचना प्रर्वतध प्रणारीको 
वैधातनकता य उऩमोगको जस्थतत भूल्माङ्कन गना सूचना प्रर्वतध 
रेखाऩयीऺण (IT Audit) गना  तनकाम वा र्वषमको छनौट गरयएको 
छ । मससम्फन्धी र्ववयण अनसूुची ४ भा सॊरग्न छ।  

8.  कोतबड १९ को तफशेष 
रेखाऩयीऺण  

कोतबड १९ भहाभायीको योकथाभ तनमन्रण य उऩचायको रातग सॊघ 
प्रदेश य स्थातनम तहरे तफतबन्न र्िमाकराऩहरु सञ्चारन गयेका 
छन।सो प्रमोजनको रातग आतथाक फषा २०७७।७८ भा तफतबन्न 
तनकामफाट खचा सभेत गरयएको छ।उक्त खचाको ऩायदजशाता तथा 
जफापदेर्हता प्रफाद्धन गने सम्फन्धभा सोसॊग सम्फन्धीत खचा तथा 
सञ्चातरत र्िमाकराऩको तफशेष रेखाऩयीऺण गरयनेछ।तफशेष 
रेखाऩयीऺणको फेग्रै प्रततफेदन तमाय गयी सम्भानतनम याष्ट्रऩततज्मू 
सभऺ ऩेश गरयनेछ।मसफाहेक कोतबड १९ सॊग सम्फजन्धत खचा 
तफजत्तम तथा ऩरयऩारनाको रेखाऩयीऺण सभेत गरयनेछ।उक्त 
रेखाऩयीऺणको तसरतसराभा भाग बएका कागजात सचुना तफफयण 
मथाजशघ्र उऩरब्ध गयाउन सम्फन्धीत तनकामहरुराई तनदेशन प्रदान 
गनुा हनुेछ। 

9.  सॊगदठत सॊस्थाको 
रेखाऩयीऺण 

नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ य अन्म प्रचतरत 
काननुफभोजजभ भहारेखाऩयीऺकरे रेखाऩयीऺण गनुाऩने नेऩार 
सयकायको ऩूणा स्वातभत्व वा तनमन्रण बएका सॊगदठत सॊस्थाहरूभध्मे 
मो वषा अनसूुची ५ भा उल्रेख बएका १ सॊगदठत सॊस्थाको 
रेखाऩयीऺण कामाारमको जनशजक्तफाट य अन्म सॊस्थाको रेखाऩयीऺण 
ऐन, २०७५ फभोजजभ प्रभाणऩर प्राप्त रेखाऩयीऺकहरुराई सहामकको रुऩभा 
तनमजुक्त गयी रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गरयनेछ।साथै  अतधकाॊश स्वातभत्वका 
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सावाजतनक सॊस्थानहरुको रेखाऩरयऺणको रातग रेखाऩयीऺक तनमजुक्तको 
रातग ऩयाभशा ददई रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गरयनेछ।भन्रारम भातहतका 
सॊगदठत सॊस्थाहरुराई सभमभै र्वत्तीम र्ववयण ऩेश गयी रेखाऩयीऺण 
गयाउन तनदेशन हनुे अऩेऺा गरयएको छ। 

10.  औजचत्मको दृर्िकोणफाट 
रेखाऩयीऺण 

रेखाऩयीऺण ऐन ,२०७५ को दपा ९ भा भहारेखाऩयीऺकराई 
औजचत्मको आधायभा रेखाऩयीऺण गने अतधकाय यहेको छ। मसवषा 
रेखाऩयीऺणको िभभा आवश्मकता अनसुाय रेखाऩयीऺण ऐनरे तनददाि 
गयेका कुयाहरुको सभेत औजचत्मका आधायभा रेखाऩयीऺण गरयनेछ। 

11.  हातन नोक्सानीको 
रेखाऩयीऺण 

चर अचर यार्ष्ट्रम सम्ऩजत्तको ठूरो हातन नोक्सानी बएको वा तत्कारै 
कायवाही नगये त्मस्तो हातन नोक्सानी हनु सक्ने देजखएभा त्मस्तो 
कायोफायको जनुसकैु फेरा रेखाऩयीऺण गयी याष्ट्रऩतत वा प्रदेश प्रभखु 
सभऺ प्रततवेदन ऩेश गरयनेछ। 

12.  ददगो र्वकास रक्ष्मको 
रेखाऩयीऺण 

इन्टोसाई डेबरऩभेन्ट इतनतसमर्टब ( आई.डी.आई.) द्वाया तजूाभा 
गयेको तनदेजशका सभेतराई आधाय भानी मसवषा ददगो र्वकास रक्ष्म 
प्रातप्तको अफस्था य सोको अनगुभन भूल्माङ्कन एवॊ तथ्माङ्क सङ्करन 
व्मवस्थाको फेग्रै रेखाऩयीऺण गयी प्रततवेदन गरयनेछ। 

13.  दयु रेखाऩयीऺण -

Remote Auditing_ 
रेखाऩयीऺण जोजखभराई न्मून गना ऩर्हचान बएका  तफषम ऩयीऺण 
गना अफरम्फन गरयने कागजात ऩनुयाफरोकन, तरुना, गणना, 
ऩिुीकयण, सोधऩछु, छरपर, तफश्लषेण, प्रश्नाफरी, अफरोकन, तनयीऺण 
रगामतका तफतधभध्मे कततऩम तफतध सचुना प्रतफतधभापा त सचुना तथा 
तथ्माॊकहरु भाग गयी वा सम्फन्धीत तनकामको सचुना प्रतफतध प्रणारीभा 
ऩहुॉच स्थाऩना गयी वा सम्फन्धीत तनकामफाट प्रश्नाफरी तफफयण, 
कागजात भाग गयी टाढैफाट रेखाऩयीऺण गयाउने तनकामभा उऩजस्थत 
नबैकन सम्ऩादन गरयने दयु रेखाऩयीऺण तफतध अफरम्फन गना शरुुवात 
गरयनेछ। 

14.  जजल्रागत रेखाऩयीऺण 
टोरी 

सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका तनकामहरूको रेखाऩयीऺण गना स्थरगत 
रेखाऩयीऺण टोरी खटाइॊनेछ।स्थरगत रेखाऩयीऺण गना छनौट 
गयीएका जजल्राहरूको र्ववयण अनसूुची ६ य ७  भा उल्रेख गरयएको 
छ। 

15.  स्थरगत अन्तयर्िमा एकर वा समकु्त टोरी स्थरगतरुऩभा खर्टएको जजल्राभा ऩगुेऩतछ 
कामाारम प्रभखु, रेखा प्रभखु, उऩरब्ध बएसम्भ सम्फजन्धत ऺेरका 
सॊघीम तथा प्रदेश साॊसद, प्रदेश तथा स्थानीम तहका ऩदातधकायी, 
नागरयक सभाज, ऩरकाय, सयोकायवारा व्मजक्त रगामतसॊग अन्तयर्िमा 
कामािभ आमोजना गयी रेखाऩयीऺणको प्रर्िमा, सभम आददफाये 
जानकायी ददने य उनीहरुफाट जोजखभ ऺेरफाये जानकायी य सझुावसभेत 
सङ्करन गरयनेछ ।  

16.  रेखा तथा र्ववयण 
दाजखरा 

रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा ३[२{ तथा आतथाक कामर्वतध  तथा 
र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व ऐन, २०७६ को दपा ३६(१) फभोजजभ अजन्तभ 
रेखाऩयीऺणको तसरतसराभा रेखाऩयीऺकफाट सोतधएको प्रश्नको जवाप 
वा भाग गरयएको रेखा तथा र्ववयणहरू तोर्कएको म्मादतबर दाजखरा 
गनुा सम्फजन्धत ऩदातधकायी वा जजम्भेवाय व्मजक्तको कताव्म हनुे 
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प्रावधानको ऩारना गनुा गयाउन ुहनुेछ। 
17.  आतथाक र्ववयण तथा 

सोसॉग सम्फजन्धत 
पाॉटवायीहरू 

सफै कामाारमहरूरे र्वतनमोजन, याजस्व, धयौटी रगामतका सम्ऩूणा 
आतथाक कायोफायको र्वत्तीम र्ववयणका साथभा देहामका र्ववयणहरू 
रेखाऩयीऺण टोरीराई ऩेस गने प्रवन्ध गनुाहनुेछ। 

 वार्षाक आतथाक र्ववयण 

 याजश्व÷आम्दानीको रगत य असरुी प्रततवेदन 

 खचाको पाॉटवायी 
 बकु्तानी ददन फाॉकीको खाता य कच्चावायी,  
 पस्र्मौट गना फाॉकी ऩेस्कीको भास्केवायी, 
 आतथाक वषा २०७७।७८ को सॊजऺप्त आतथाक एवॊ कामा सम्ऩादन 

प्रततवेदन, 

 वार्षाक कामािभ तथा प्रगतत र्ववयण ( आतथाक कामार्वतध तथा 
र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व तनमभावरी, २०७७ को अनसूुची १ य २ 

 आन्तरयक रेखाऩयीऺण प्रततवेदन, 

 आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व  तनमभावरी, २०७७ 
को तनमभ ७६ फभोजजभको आतथाक कायोफायको वार्षाक प्रततवेदन 

 सॊरग्न पायाभहरु,  

 आन्तरयक÷अजन्तभ रेखाऩयीऺणफाट कामभ फेरुजूको रगत खाता 
(भ.रे.ऩ.पा.नॊ. ८०१)  

काठभाडौँ उऩत्मकाजस्थत कामाारमहरूको कामा सञ्चारनस्तयको आतथाक 
र्ववयण कोष तथा रेखा तनमन्रक कामाारमफाट प्रभाजणत गयाई 
आतथाक वषा सभाप्त बएको २८ ददनतबर उऩरब्ध गयाउन ुहनुेछ । 

18.  एकीकृत र्वत्तीम र्ववयण रेखा उत्तयदामी अतधकृतरे भातहत कामाारम सभेतको प्रत्मेक आतथाक 
वषाको सम्ऩूणा आमव्ममको एकीकृत र्वत्तीम र्ववयण तमाय गयी 
भहारेखाऩयीऺकको कामाारमभा ऩेश गदाा भातहतका कामाारमको नाभ 
नाभेसीसर्हत खचा शीषाकगत तथा फजेट उऩशीषाकको फजेट, तनकासा, 
खचा य फाॉकी, याजस्वतपा को सार्वक य हारको रगत खलु्ने गयी 
असरुी, दाजखरा य फाॉकी ( नगद य रगत सभेत खलु्न)े र्ववयण एवॊ 
धयौटीतऩाm आम्दानी, खचा य फाॉकी तथा कामा सञ्चारन एवॊ अन्म 
कोषको गत वषाको जजम्भेवायी, मस वषाको आम्दानी, खचा य फाॉकी 
देजखने गयी ऩठाउने व्मवस्था गना गयाउनहुनुेछ । रेखाऩयीऺणको 
रातग र्वत्तीम र्ववयण ऩेश गदाा देहामका र्ववयणहरु ऩेश गनुा हनुेछ् 
 याजश्व÷आम्दानीको केन्रीम अतबरेख खाता 
 यकभान्तयको अतबरेख खाता 
 पस्मौट गना फाॉकी ऩेश्कीको केन्रीम अतबरेख खाता 
 आतथाक वषा २०७७।७८ को नेऩार सयकायको स्रोतको वार्षाक 

केन्रीम आतथाक र्ववयण 

 खचाको शीषाकगत फजेट य खचाको र्वत्तीम र्ववयण 

 दात ृतनकामगत फजेट य खचाको र्वत्तीम र्ववयण 

 सयकायी कोषको प्राप्ती य बकु्तानीको एकीकृत वार्षाक प्रततवेदन 

 सोझै बकु्तानी तथा तेस्रो ऩऺ बकु्तानी अतबरेख खाता 
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 तनकामगत खचा तथा अनदुानको वार्षाक र्ववयण 

 केन्रीम फजेट तनमन्रण खाता 
 फेरुजकुो केन्रीम कामाारमगत रगत 

 फेरुजकुो कामाारमगत केन्रीम प्रततवेदन 

 आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व ऐन, २०७६ को दपा 
२३ फभोजजभको फजेट तथा कामािभको अनगुभन तथा भूल्माॉकन 
प्रततवेदन, 

 प्रतततनतध सबाको सावाजतनक रेखा सतभततभा छरपर बई प्रतततनतध 
सबाफाट स्वीकृत बएको प्रततवेदनको कामाान्वमन जस्थतत प्रततवेदन, 

 सशुासन ( व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन) ऐन, २०६४ को दपा ४१ 
फभोजजभको वार्षाक प्रततवेदन 

19.  नेऩार सावाजतनक ऺेर 
रेखाभान अनसुायका 
र्वत्तीम र्ववयण 

नेऩार सावाजतनक ऺेर रेखाभान रागू गयी तमाय गरयएको एकीकृत 
र्वत्तीम र्ववयण (भ.रे.ऩ.पा.नॊ. २७०,२७१ य २७२) रेखाऩयीऺणका 
रातग सभमभै ऩठाउने व्मवस्था गनुा गयाउन ुहनुेछ। 

20.  आन्तरयक रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदन कामाान्वमन 

आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व ऐन, २०७६ को दपा 
३३(८) भा रेखा उत्तयदामी अतधकृतरे आन्तरयक रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदनभा सभावेश बएका व्महोया अजन्तभ रेखा ऩयीऺण हनु ुअगावै 
पस्मौट तथा सम्ऩयीऺण गयाई अजन्तभ रेखा ऩयीऺक सभऺ प्रस्ततु 
गनुा ऩने व्मवस्था अनसुाय फक्मौता रगामत सम्ऩूणा आतथाक 
कायोफायको आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयाई प्रततवेदनभा उल्रेख बएका 
फेरुजूहरू उऩय पस्मौट तथा सम्ऩयीऺण गयाई ऩेश गनुा हनुेछ । 

आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व  तनमभावरी, २०७७ को 
तनमभ ८६ फभोजजभ आतथाक कायोफाय गने कामाारम प्रभखु य आतथाक 
प्रशासन शाखा प्रभखुको सरुवा हुॉदा आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयाई 
बएको जवाप वा प्रभाण ऩेस गना रगाई हारवाराराई वा हारवाराराई 
फझुाउन े गयी भातहत कभाचायीराई फझुाई फयफझुायथ बएऩतछ भार 
यभाना तरन ु ददनऩुने व्मवस्था रागू गने गयाउन ेव्मवस्था गनुा हनुेछ । 
आन्तरयक रेखाऩयीऺणका रातग से्रस्ता ऩेस नगने, आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण नगने नगयाउन े य जवाप नददन े उऩय काननु फभोजजभ 
कायफाही गनुा हनुेछ । 

21.  कामाारम प्रभखु, रेखा 
प्रभखुको उऩजस्थतत य 
रेखाऩयीऺण गयाउन 
सर्िमता 

 जजल्राभा भहारेखाऩयीऺकको डोय भकुाभको साइनफोडा सर्हतको 
रेखाऩयीऺण डोय कामाारम स्थाऩना गरयनेछ । सोको रातग 
जजल्रा कोष तथा रेखा तनमन्रक कामाारम य जजल्रा सभन्वम 
सतभततको कामाारमभापा त आवश्मक प्रफन्धको रातग तनदेशन 
ददनहुनुेछ । 

 रेखाऩयीऺणफाट औॊल्माइएका व्महोयाउऩय छरपर गने, कागजात 
प्रभाण जटुाउने य सोधऩछु गरयएका र्वषमभा जवाप ददई आतथाक 
र्ववयण तथा अन्म र्ववयणहरू मथाथा य तथ्मऩूणा फनाउन 
रेखाऩयीऺण गयाउने तनकामफाट सहमोग प्राप्त हनुेछ । 
रेखाऩयीऺण प्रायजम्बक प्रततवेदनको भस्मौदा उऩय छरपर गयी 
तत्कारै प्रततर्िमा उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था तभराउन ु हनुेछ । 



 

लेखापरीक्षण नीति िथा वार्षिक कार्ििाललका,२०७८ 7  

रेखाऩयीऺणको िभभा भाग गरयएका कागजात जानकायी उऩरब्ध 
गयाउन ु सम्फजन्धत कामाारम प्रभखुको कताव्म यहने सॊवैधातनक 
व्मवस्था यहेकोरे स्थरगत रेखाऩयीऺण गरयने तनकामको 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा प्रभाण ऩेस नबएको फेरुजू  देजखन ु
वाञ्छनीम नबएको तपा  सफै तनकामराई सजग गयाउन ुहनुेछ ।  

 कामाारमरे जोजखभभा आधारयत रेखाऩयीऺण ऩद्धतत अफरम्फन 
गयेको सन्र्दबभा न्मनु जोजखभ बएका कामाारमहरु दयु रेखाऩयीऺण 
नीतत अनरुुऩ रेखाऩयीऺण गने प्रमोजनका रातग कोष तथा रेखा 
तनमन्रक कामाारमफाट प्रभाजणत तफजत्तम तफफयण य आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण प्रततफेदन ऩठाईददन अनयुोध बएभा मथाजशघ्र ऩठाईददने 
ब्मफस्था तभराउनहुनुेछ ।  

 रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा जजम्भेवाय ऩदातधकायी य रेखा प्रभखुको 
कायोफायको अवतध खरुाई उक्त दार्मत्व र्कटान गनुाऩने बएकारे 
कामाारम प्रभखु तथा आतथाक कायोफायभा सॊरग्न जजम्भेवाय 
व्मजक्तको नाभ, ऩद य कामायत अवतध सर्हतको र्ववयण उऩरब्ध 
गयाउन ुहनुेछ ।  

 जजल्राको बौगोतरक अवस्थाअनसुाय स्थानीम तहको कामाारमसम्भ 
स्थरगत रुऩभा रेखाऩयीऺण गरयनेछ । सम्बव नबएभा जजल्रा 
सभन्वम सतभतत वा ऩामक ऩने स्थानभा रेखाऩयीऺण रेखाऩयीऺण 
डोयभकुाभ कामभ गयी रेखाऩयीऺणको व्मवस्था तभराइनेछ ।   

 रेखाऩयीऺण शरुु गनुा ऩूवा रेखाउत्तयदामी अतधकृत, जजम्भेवाय 
व्मजक्त, रेखा प्रभखु य सम्फद्ध ऩदातधकायी उऩजस्थत गयाई रेखा, 
से्रस्ता ऩेस गना य रेखाऩयीऺण गयाउने व्मवस्था गनुाहनुेछ ।  

 धेयै आतथाक कायोफाय बएका कामाारम, र्वकास तनभााणका ठूरा 
ऩरयमोजनाहरू, सेवा प्रवाहको दृर्िरे भहत्वऩूणा ठातनएका 
तनकामहरूको रेखाऩयीऺण गदाा सॊबव बएसम्भ सयोकायवाराहरूसॉग 
सभेत अन्तयर्िमा गयी रेखाऩयीऺण गरयन ेछ ।     

22.  तरजखत व्मवस्थाऩन 
प्रतततनतधत्वऩर य 
अनवुन्धऩर 

प्रत्मेक कामाारमरे रेखाऩयीऺण टोरीराई सॊरग्न ढाॉचा फभोजजभको 
तरजखत प्रतततनतधत्वऩर अतनवामा रुऩरे उऩरब्ध गयाउन य रेखाऩयीऺण 
शरुु गनुाऩूवा रेखाऩयीऺण गने तनकाम य रेखाऩयीऺकफीच सॊरग्न ढाॉचा 
अनसुायको रेखाऩयीऺण अनफुन्धऩर हस्ताऺय गने व्मवस्थाको रातग 
भातहतका सम्ऩूणा तनकामहरूराई तनदेशन ददनहुनुेछ । रेखाऩयीऺण 
अनफुन्धऩर य तरजखत प्रतततनतधत्वऩरको ढाॉचा अनसूुची ८ य ९ भा 
उल्रेख गरयएको छ । 

23.  पायाभहरुको प्रमोग रेखाऩयीऺण कामाभा एकरुऩता य र्वश्वसनीमता अतबवरृ्द्ध गना सूचना, 
र्ववयण, तथ्माङ्क सङ्करन गने प्रमोजनाथा पायाभ १ देजख १० सम्भको 
ढाॉचा तजुाभा गरयएको छ । उक्त सूचनाहरु सङ्करन गयी र्वश्लषेणसर्हत 
प्रायजम्बक प्रततवेदनभा सभावेश गरयनेछ । पायाभको ढाॉचा अनसूुची 
१० भा उल्रेख गरयएको छ । 

24.  रेखाऩयीऺणको 
प्रायजम्बक  प्रततवेदन 

स्थरगत रुऩभा रेखाऩयीऺण गरयएका कामाारमहरूको रेखाऩयीऺण 
प्रायजम्बक प्रततवेदन स्थरगत रुऩभा जायी गरयने छ । सम्फजन्धत कोष 
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तथा रेखा तनमन्रक कामाारम, र्वबाग, भन्रारम तथा सॊवैधातनक 
तनकामराई सभेत प्रायजम्बक प्रततवेदनको प्रतत ऩठाइनेछ । सफै 
तनकामफाट सभमभै कायवाहीको व्मवस्था हनुेछ ।   

25.  रेखाऩयीऺणको 
प्रायजम्बक  प्रततवेदन 
उऩयको कायवाही 

रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न बएका सॊघ तथा प्रदेश सयकायका सफै तनकाम य 
भन्रारम, प्रदेश य स्थानीम तहफाट रेखाऩयीऺणको प्रायजम्बक प्रततवेदन 
ऩठाएको ३५ ददनतबर कायफाही गयी पस्मौट गयेको प्रभाणसर्हत 
जवाप प्राप्त बएभा सो उऩय अध्ममन तथा पस्मौटको कायफाही 
तत्कार गयी फाॉकी व्महोयाभार सभावेश गयी रेखाऩयीऺण अजन्तभ 
प्रततवेदन जायी गरयने गरयनेछ।आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम 
उत्तयदार्मत्व ऐन, २०७६ को दपा ३७ अनसुाय ३५ ददनतबर 
जवापसाथ प्रभाण कागजात ऩेस गयी तत्कार फेरुजू पस्मौट गना 
ध्मानाकषाण गरयएको छ।मसभा तारकु भन्रारम, र्वबागफाट भातहत 
तनकामहरूराई तनदेशन ददन ुहनुेछ। 

26.  सम्ऩयीऺण  आतथाक वषा २०७७।७८ सम्भको फेरुजूको हकभा आतथाक 
कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व  तनमभावरी, २०७७ को तनमभ 
८९ तथा तनमभ ९० अनसुाय पस्मौट गयी सो र्ववयण तथा प्रभाण 
रेखाऩयीऺण टोरीराई अतनवामा रुऩभा उऩरब्ध गयाइददने व्मवस्था 
गनुाहनुेछ । उक्त प्रभाण तथा र्ववयणफाट पस्मौट बएको फेरुजू 
यकभको सम्ऩयीऺण रेखाऩयीऺण गना आउने रेखाऩयीऺण टोरीरे 
स्थरगत रुऩभा गने य त्मसभा देजखएका व्महोया चारू वषाको 
रेखाऩयीऺणको प्रायजम्बक प्रततवेदनभा सभावेश हनुेछ । साथै 
र्वगत वषाका ऩेस्की चारू वषाको रेखाऩयीऺण अवतधसम्भ पस्मौट 
बएको बए सम्फजन्धत कामाारमरे प्रभाण ऩेस गयी स्थरगत 
रेखाऩयीऺण टोरीफाट सम्ऩयीऺण गयाउने व्मवस्था गनुा गयाउन ु
हनुेछ ।  

 मस वषा रेखाऩयीऺण गयी उऩरब्ध गयाईएको  रेखाऩयीऺणको 
प्रायजम्बक प्रततवेदन भा सभावेश गरयएका फेरुजूहरू आतथाक 
कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व ऐन, २०७६ को दपा ३७ 
फभोजभको म्मादतबर पस्मौट गयी सम्ऩयीऺणको रातग ऩेश  गनुा 
हनुेछ ।  

 सावाजतनक तनकाम य सॊस्थाहरूको रेखा व्मवस्थाऩन य 
कामाप्रणारीभा सधुायात्भक उऩामहरू अवरम्वन गयी अतनमतभतता 
य फेरुजू न्मूनीकयण गने य सकबय फेरुजू नै नआउने व्मवस्था 
गनुाहनुेछ । 

  ऩूवार्िमाशीर सम्ऩयीऺण प्रणारी (Proactive follow up System) 
राग ु गयी रेखाउत्तयदामी अतधकृत तथा जजम्भेवाय व्मजक्तहरूफाट 
सभमवद्ध फेरुजू पछमौट कामामोजना भाग गयी अनगुभन गरयनेछ । 

 र्वत्तीम अनशुासन ऩारना य फेरुजू पछमौटभा उदासीन 
ऩदातधकायीहरूको अतबरेख तमाय गयी सम्फजन्धत तनकामहरूराई 
सूजचत गरयनेछ । 

 सावाजतनक ऩदभा फहार यहेका ऩदातधकायीराई र्वशेष जजम्भेवायी 
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ददनऩुदाा आतथाक अनशुासन, र्वत्तीम जवापदेर्हता ऩारनाको स्तय 
सभेतको आधाय तरने व्मवस्था तभराउन ुहनुेछ । 

27.  फेरुजूको रगत भन्रारम तथा तनकामका रेखाउत्तयदामी अतधकृतहरूरे आफ्नो 
भातहतका कामाारमहरूको फेरुजूको रगत आतथाक कामार्वतध तथा 
र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व तनमभावरी, २०७७ को ८८ फभोजजभको एकीकृत 
गयी २०७८ कातताक भसान्ततबर मस कामाारमभा ऩेस गयी सक्नऩुनेछ 
। 

28.  सऩुरयवेऺण  रेखाऩयीऺण तथा सम्ऩयीऺण कामाराई प्रबावकायी फनाउन मस 
कामाारमरे आवश्मकतानसुाय स्थरगत सऩुरयवेऺणको व्मवस्था गनेछ । 
उच्च जोजखभ, जनचासोसॊग सम्फजन्धत, ठूरा र्वकास तनभााणसॉग 
सम्फजन्धत तनकामको रेखाऩयीऺणको सऩुरयवेऺण उच्च तहफाट गने 
व्मवस्था तभराइनेछ । 

29.  फर्हगाभन फैठक रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न ऩश्चात ् देजखएका व्महोया उऩय छरपर गना 
फर्हगाभन फैठकको आमोजना गरयनेछ । उक्त फैठकभा रेखाउत्तयदामी 
अतधकृत, जजम्भेवाय व्मजक्त य रेखा प्रभखुहरूको अतनवामा उऩजस्थतत 
गयाइने व्मवस्था हनुेछ । 

30.  स्रोत ऩरयचारन य 
उऩरजब्ध 

मस वषा प्रत्मेक रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उऩरब्ध स्रोत य भखु्म भखु्म 
उऩरजब्धको सायाॊश तमाय गयी प्रस्ततु गरयने हुॉदा सोअनसुायको र्ववयण 
उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

31.  तफजत्तम जफापदेर्हताको 
भलु्माङ्कन  
 

रेखाऩयीऺण ऐन २०७५ रे भहारेखाऩयीऺकरे उऩमकु्त ठानेभा 
आफ्नो कामाऺ ेरतबरको कुनै ऩदातधकायीरे र्वत्तीम जवापदेर्हता फहन 
गये नगयेको सम्फन्धभा रेखाऩयीऺणका भान्म तसद्धान्त फभोजजभ 
ऩयीऺण गना सक्ने व्मवस्था गयेअनरुुऩ मसवषा र्वत्तीम जवापदेर्हताको 
भूल्माङ्कन देहाम फभोजजभ हनुेछ। 

छनौट गरयएका केही तनकामको आतथाक कामातफतध तथा तफजत्तम 
उत्तयदार्मत्व ऐन २०७६ को ऩरयच्छेद ९ फभोजजभ तोर्कएको 
कामातफतध अफरम्फन गयी तफजत्तम उत्तयदार्मत्व ऩारना गयेनगयेको 
भलु्माङ्कन गरयनेछ । मसिभभा रेखाऩयीऺण गयाउने तनकामको 
अततरयक्त रेखाउत्तयदामी अतधकृत, तफबागीम प्रभखु य आमोजना 
प्रभखुको र्वजत्तम जवापदेर्हता तनवााहको स्तय भूल्माॊकन गयी नततजा 
साफाजतनक गरयनेछ।   
तनमतभतताको फेरुजूको र्हस्सा अत्मतधक यहेको सन्दबाभा  रेखाकन, 

प्रभाण कागजात य प्रततवेदन तथा आन्तरयक तनमन्रण य आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण सॊग सम्वजन्धत तफषमको सभेत भलु्माङ्कन गनुा ऩने अफस्था 
यहेको छ।तसथा भहारेखा  तनमन्रक कामाारम  य रेखा सभूहका 
कभाचायीको कामासम्ऩादनको तफश्लषेण गना रेखाऩारन, रेखाङ्कन प्रभाण 
कागजात प्रस्ततुी य प्रततवेदन रगामतभा रेखा सभूहका कभाचायीरे 
तनवााह गयेको बतूभका य जवापदेर्हता भूल्माॊकन गरयनेछ । 

32.  औजचत्मको दृर्िकोणफाट 
ऩयीऺण 

रेखाऩयीऺण ऐन ,२०७५ को दपा ९ भा भहारेखाऩयीऺकराई 
औजचत्मको आधायभा रेखाऩयीऺण गने अतधकाय यहेको छ। मसवषा 
रेखाऩयीऺणको िभभा आवश्मकता अनसुाय रेखाऩयीऺण ऐनरे तनददाि 
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गयेका कुयाहरुको सभेत औजचत्मका आधायभा रेखाऩयीऺण गरयनेछ। 
33.  प्रततवेदन 

कामाान्वमनको 
अनगुभनM 

भहारेखाऩयीऺकरे नेऩारको सॊर्वधान तथा रेखाऩयीऺण 
ऐन, २०७५ फभोजजभ ऩेश गयेका वार्षाक प्रततवेदनभा 
औ ॊल्माइएका व्महोयाहरुको कामाान्वमन अवस्थाको 
भूल्माॉकन गयी आगाभी वार्षाक प्रततवेदनभा सभावेश 
गरयनेछ।मस प्रमोजनका रातग नेऩार सयकाय , प्रदेश 
सयकाय तथा स्थानीम तहहरुफाट प्रततवेदन कामाान्वमनको 
कामामोजना भाग गयी कामाान्वमन अवस्थाको भूल्माॉकन 
गरयनेछ।   

 

(ख) रेखाऩयीऺण कामातातरका  ्सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका तनकामको रेखाऩयीऺण गना जजल्रास्तयभा रेखाऩयीऺण 
टोरी खटाइनेछ । स्थरगत रेखाऩयीऺण गना छनौट गरयएका जजल्राहरूको र्ववयण अनसूुची ६ य ७ भा सॊरग्न छ 
। केन्रीम तथा कामासञ्चारन स्तयका तनकामहरुरे उऩरब्ध गयाउनऩुने र्ववयण देहामको कामातातरकाफभोजजभ 
उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था तभराइएको छ ।  

 केन्दीम तथा कामासञ्चारनस्तयका तनकाम य भहारेखा तनमन्रक कामाारमफाट ऩेस गने र्ववयण य सभम सीभा 

तस.नॊ. सभम सीभा प्रस्ततु गने र्ववयण 

(क) आतथाक वषा व्मततत बएको 
२१ ददनतबर उऩरब्ध 
गयाउने र्ववयण 

१.  जजम्भेवाय व्मजक्तरे र्वतनमोजन, याजस्व य धयौटी रगामत अन्म 
सम्ऩूणा कायोफायको र्वत्तीम र्ववयण 

२.  जजम्भेफाय व्मजक्तरे गत र्वगत वषाको फेरुजू पस्मौटको र्ववयण 

३. जजम्भेवाय व्मजक्तरे ऩेस्की फाॉकीको एकीकृत र्ववयण  
४. स्थानीम तहको सजञ्चतकोषको र्हसाफ य एकीकृत र्वत्तीम 

र्ववयण 

(ख) २०७८ आजश्वन भसान्ततबर 
उऩरब्ध गयाउने र्ववयण 

१.  रेखाउत्तयदामी अतधकृतरे कामा सञ्चारन स्तयको एकीकृत 
र्वत्तीम र्ववयण 

२. रेखाउत्तयदामी अतधकृतरे ऩेस्की फाॉकीको एकीकृत र्ववयण  
३. रेखाउत्तयदामी अतधकृतरे र्वतनमोजन, याजस्व, धयौटी रगामत 

सम्ऩूणा आमव्ममभा भहारेखा तनमन्रक कामाारम य प्रदेश 
रेखा तनमन्रक कामाारमफाट प्रभाजणत गयाई केन्रीम र्वत्तीम 
र्ववयण, भन्रारम÷तनकामरे फजेटभा सभावेश नबएको 
प्रार्वतधक सहामता एवॊ अन्म सहामता प्रातप्त य खचाको र्वत्तीम 
र्ववयण। 

(ग) २०७८ काजत्तक १५ गते 
तबर भहारेखा तनमन्रक 
कामाारम य प्रदेश रेखा 
तनमन्रक कामाारमरे 
उऩरब्ध गयाउने र्ववयण 

 

 याजश्व आम्दानीको केन्रीम अतबरेख खाता 
 खचा शीषाकगत फजेट य खचाको र्वत्तीम र्ववयण 

 दात ृतनकामगत फजेट य खचाको र्वत्तीम र्ववयण 

 सयकायी कोषको प्राप्ती य बकु्तानीको एकीकृत वार्षाक 
प्रततवेदन  

 सोबैm बकु्तानी तथा तेस्रो ऩऺ बकु्तानी अतबरेख खाता  
 तनकामगत खचा तथा अनदुानको वार्षाक र्ववयण  
 र्वबाज्म कोष÷एकर कय प्रशासन कायोफाय (स्रकरन तथा 

फाॉडपाॉड) को खाता  
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तस.नॊ. सभम सीभा प्रस्ततु गने र्ववयण 

 अन्तय सयकायी कायोफायको एकीकृत प्रततवेदन  
 सॊजचत कोषको प्राप्ती तथा बकु्तानीको एकीकृत आतथाक 

र्ववयण  
 सयकायी कोषको र्हसाफ तभरान र्ववयण  
 शेमय रगानीको आवतधक प्रततवेदन  
 ऋण रगानीको आवतधक प्रततवेदन  
 शेमय तथा ऋण रगानीको एकीकृत वार्षाक प्रततवेदन  
 शोधबनाा तरन फाॉकी ऋण, अनदुान र्हसाफको अद्यावतधक 

र्ववयण 

 आन्तरयक रेखाऩयीऺणको एकीकृत प्रततवेदन 
(घ) २०७८ कातताक 

भसान्ततबर उऩरब्ध 
गयाउनऩुने फेरुजू र्ववयण 

रेखा उत्तयदामी अतधकृतहरूरे आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम 
उत्तयदार्मत्व तनमभावरी , २०७७ को अनसूुची १४  को ढाॉचाभा 
फेरुजूको र्ववयण  

(ङ) २०७८ कातताक भसान्त 
तबर नेऩार रेखाभान 
फभोजजभ र्वत्तीम र्ववयण 
तमाय गयेका सॊघीम 
भन्रारमरे उऩरब्ध 
गयाउने र्ववयण  

नेऩार सावाजतनक ऺेर रेखाभान फभोजजभ तमाय गरयएको 
भन्रारमगत एकीकृत र्वत्तीम र्ववयण 

(छ) २०७८ ऩौष १५ गते तबर 
भहारेखा तनमन्रक 
कामाारम तथा प्रदेश रेखा 
तनमन्रक कामाारम  

१. एकीकृत र्वत्तीम र्ववयण 

२. अन्म आम–व्ममको र्ववयण 
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कामासञ्चारन स्तयका तनकाम÷कामाारमफाट प्रस्ततु गने र्ववयण य सभम सीभा 

तस.नॊ. प्रस्ततु गने र्ववयण सभम सीभा 
१  रेखा तथा र्ववयण दाजखरा गनेM 

 अजन्तभ रेखाऩयीऺणको तसरतसराभा 
सोतधएको प्रश्नको जवाप वा भाग 
गरयएफभोजजभको रेखा तथा र्ववयणहरू 

 प्रायजम्बक प्रततवेदनभा उल्रेख बएका 
फेरुजूको जवाप तथा पस्मौट 

 रेखाऩयीऺणको तसरतसराभा सोतधएको 
प्रश्नको जवाप वा भाग गरयए फभोजजभको 
रेखा तथा र्ववयणहरू मथाशीघ्र उऩरब्ध 
गयाउने  

 आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व 
ऐन, २०७६ को दपा ३७ फभोजजभ 
प्रायजम्बक प्रततवेदन प्राप्त बएको ३५ 
ददनतबर 

२ आतथाक र्ववयण तथा सोसॉग सम्फजन्धत 
पाॉटवायीहरू  ् 
 र्वतनमोजन, याजस्व, धयौटीरगामतका सम्ऩूणा 

आतथाक र्ववयण 

 बकु्तानी ददन फाॉकीको र्ववयण,  

 ऩेस्की फाॉकीको र्ववयण ( म्माद नाघेको य 
ननाघेको),  

 फैंक र्हसाव तभरान र्ववयण, 

 वार्षाक कामािभ तथा प्रगतत र्ववयण, 

 आन्तरयक रेखाऩयीऺण प्रततवेदन 

 आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व  
तनमभावरी, २०७७ को तनमभ ७६ को 
अनसूुची ११ 

 रेखाऩयीऺण टोरीसॊग प्रवेश फैठक गयेको 
ददनभै  

 रेखाऩयीऺण टोरीराई उऩरब्ध गयाएको 
अफस्था फाहेक आतथाक वषा सभाप्त बएको 
३५ ददनतबर भहारेखाऩयीऺकको 
कामाारमभा 

३ आमोजना र्हसाफ तथा तत ् सम्फजन्धत 
कागजातहरू  ् रेखाउत्तयदामी अतधकृत य 
भहारेखा तनमन्रकफाट प्रभाजणकयण बएको 
आमोजना र्हसाफ 

आमोजना र्हसाफको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन  ऩेस 
गना तोर्कएको सभम बन्दा कम्तीभा १५ ददन 
अगातड 

४ फेरुजू रगत् भन्रारम तथा तनकामका 
रेखाउत्तयदामी अतधकृतहरूरे आफ्नो भातहतका 
कामाारमहरूको सातफकको वषाको फेरुजूको 
जस्थतत, फेरुजू पस्मौटको र्ववयण तथा एकीकृत 
प्रततवेदन तमाय गयी ऩेस गने 

२०७८ कातताक भसान्त 

५ सम्ऩयीऺण  ् रेखाऩयीऺणफाट कामभ बएका 
फेरुजूको हकभा आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम 
उत्तयदार्मत्व तनमभावरी, २०७७ को तनमभ ८९ 
तथा तनमभ ९० अनसुाय पस्मौट गयेको र्ववयण 
ऩेस गने 

२०७८ चैर १५ तबर 
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(ग) २०७८।७९ को रेखाऩयीऺणको वार्षाक कामाान्वमन कामातातरका 

तस.नॊ. सम्ऩादन गरयन ेकाभको र्ववयण सभम सीभा 
१  सॊघ, प्रदेश, य स्थानीम तह रगामत सफै सयकायी 

कामाारमको वार्षाक रेखाऩयीऺण मोजना तमाय गने, 

 सावाजतनक सॊस्थानहरूको रेखाऩयीऺक तनमजुक्त तथा 
ऩयाभशा ददने । 

२०७८ बार तेस्रोहप्तातबर 

२ सयकायी कामाारम, सावाजतनक सॊस्थान, प्रदेश तथा स्थानीम 
तह तथा सॊगदठत सॊस्था ( सतभतत य कोषहरू सभेत) को 
रेखाऩयीऺण शरुु गयी सम्ऩन्न गने। 

 २०७८ बार तेस्रो हप्ताभा शरुु 
गयी २०७८ भाघ भसान्ततबर 
सम्ऩन्न गने 

३ भन्रारमगत, वार्षाक प्रततवेदनको भस्मौदा तमाय गयी 
रेखाउत्तयदामी अतधकृतराई उऩरब्धगयाउन,े प्रदेश भन्रारमको 
हकभा प्रदेश प्रभखु सजचवराई उऩरब्ध गयाउन े। 

२०७८ चैर १५ गते तबर 

४  भन्रारमको केन्रीम आतथाक र्ववयणभा याम सर्हतको 
अजन्तभ रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩरब्ध गयाउने, 

 नेऩार सावाजतनक ऺेर रेखाभान फभोजजभ एकीकृत 
र्वत्तीम र्ववयण तमाय गयेका भन्रारम वा केन्रीम 
तनकामको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन तमाय गने 

 सॊगदठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन तमाय गने । 

२०७८ चैर भसान्ततबर  

५ स्थानीम तहको अजन्तभ प्रततवेदन उऩरब्ध गयाउने । २०७८ चैर भसान्ततबर 

६ सम्भाननीम याष्ट्रऩततज्मू सभ  ऺवार्षाक प्रततवेदन तमाय गयी ऩेस 
गने । प्रदेशको हकभा प्रदेश प्रभखु सभ  ऺप्रततवेदन ऩेस गने । 

२०७८ चैर भसान्ततबर  

७  रेखाऩयीऺण गणुस्तय आश्वस्तता ऩनुयावरोकन गने, 

 आतथाक वषा २०७८।७९ को वार्षाक रेखाऩयीऺण 
तथा भन्रारमगत रेखाऩयीऺण मोजना स्वीकृत गने, 

 तनदेशनारमहरूको आतथाक वषा २०७८।७९ को  
वार्षाक कामातातरका तमाय गने, 

 कामाभूरक, सूचना प्रर्वतध रेखाऩयीऺणका र्वषम 
छनौट तथा सॊचारन य कामाान्वमन गने, 

 सावाजतनक सॊस्थानहरूको रेखाऩयीऺक तनमजुक्त गने। 

२०७९ आषाढ भसान्ततबर 
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अनसूुची – १ 

सॊघ य प्रदेशका सयकायी तनकाम य स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण फक्मौताको र्ववयण 
(रु हजायभा) 

ि.सॊ. भन्रारमय तनकामको नाभ 
र्वतनमोजन याजस्व धयौटी अन्म कायोवाय जम्भा 

इकाई यकभ इकाई यकभ इकाई यकभ इकाई यकभ इकाई यकभ 
1 सवोच्च अदारत 0 0 44 2448 44 40929 0 0 88 43377 
2 तनवााचन आमोग 5 390 6 2 37 129 0 0 48 521 
3 अथा 1 499 13 1745 11 43551 1 11435 26 57230 
4 उद्योग, वाजणज्म तथा आऩतुता 1 6,080 7 887 1 1239 0 0 9 8206 
5 ऊजाा जरस्रोत तथा तसचाई 67 108,266 2 103 90 26819 0 0 159 135188 
6 काननु न्माम तथा सॊसदीम भातभरा 3 274 0 0 0 0 0 0 3 274 
7 कृर्ष तथा ऩशऩुन्छी 25 575,742 16 10230 94 7294 0 0 135 593266 
8 गहृ 8 11,414 10 8145 78 14859 0 0 96 34418 
9 ऩययाष्ट्र 2 217,897 7 303304 0 0 1 0 10 521,201 
10 सस्कृती ऩमाटन तथा नागरयक उड्डमन 7 1595 30 4654 25 1960     62 8209 
11 बतूभ व्मवस्था सहकायी तथा गरयवी तनवायण 26 13,126 195 13092 87 15547 2 2539 310 44304 
12 बौततक ऩूवााधाय तथा मातामात व्मवस्था 187 238,203 0 0 43 44910 0 0 230 283113 
13 भर्हरा फारफातरका तथा जेष्ठ नागरयक 1 21,392 16 283 4 146     21 21821 
14 मवुा तथा खेरकुद 4 12,418 0 0 0 0 0 0 4 12418 
15 यऺा   35,222 2 45 5 6673 0 0 7 41940 
16 फन तथा फातावयण 13 27,001 4 22881 46 27706 18 227 81 77815 
17 जशऺा र्वऻान तथा प्रर्वतध 96 252,113 88 8101 113 34445 1 0 298 294659 
18 शहयी र्वकास 18 26,543 2 4 41 2949 0 0 61 29496 
19 खानेऩानी 40 130,313 0 0 14 218 0 0 54 130531 
22 सॊचाय तथा सूचना प्रर्वतध 0 0 0 0 12 3026 0 0 12 3026 
21 सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन 229 312,675 0 0 159 19334 0 0 388 332009 
22 स्वास्थ्म तथा जनसॊख्मा 274 960,039 58 6073 497 43646 0 0 829 1009758 
  जम्भा  ् 1007 2951202 500 381997 1401 335380 23 14201 2931 3682780 
  प्रदेशतपं                     
1 गण्डकीप्रदेश 1 17,107 1 10 1 936   0 3 18,053 
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ि.सॊ. भन्रारमय तनकामको नाभ 
र्वतनमोजन याजस्व धयौटी अन्म कायोवाय जम्भा 

इकाई यकभ इकाई यकभ इकाई यकभ इकाई यकभ इकाई यकभ 
  जम्भा  ् 1 17,107 1 10 1 936 0 0 3 18,053 
  सॊघ य प्रदेशको कुर जम्भा 1,008 2,968,309 501 382,007 1,402 336,316 23 14,201 2,934 3,700,833 
  कोतबड १९ का कायणरेखाऩयीऺण सम्ऩन्न हनु नसकी फक्मौता यहेको       
1 सवोच्च अदारत 4 154637 4 44392 4 263568       ४६२५९७ 
2 तनवााचन आमोग 1 5022 1 1681 1 1681       ८३८४ 
3 प्रधानभजन्र तथाभजन्रऩयीषद्को कामाारम 1 19006 1 1515 1 9836 0 0 ३ ३०३५७ 
4 ऊजाा, जरस्रोत तथा तसचाई ६ १७७०२७६ ६ २६०० ६ ४७८७९२ ० ० १८ २२५१६६८ 
5 कृर्ष तथा ऩशऩुन्छी ११ ८९९३९ ० ० ० ० ० ० ११ ८९९३९ 
6 गहृ ११ १७०२४५६ ११ ४४०८५ ११ ४०९५३ २ ९५०५६ ३५ १८८२५५० 
7 ऩययाष्ट्र २ २३९३७२ २ ४०५५० ० ० ० ० ४ २७९९२२ 
8 बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथागरयवी तनवायण ३ ५६०६८ ३ १०५८५९ ३ ७९०४८ ३ १३४२२८३ १२ १५८३२५८ 
9 बौततक ऩूवााधाय तथामातामात व्मवस्था ४ ९८६१४६ ४ १४८३९ ४ २५७८३० ३ ३३०५६२ १५ १५८९३७७ 
10 यऺा ५ १२९७२१६ ५ १०२१ ३ ४०२७० ० ० १३ १३३८५०७ 
11 फन तथा फातावयण १ ६१५५३ १ १०७१३ १ २६७२ १ ५३०९ ४ ८०२४७ 
12 जशऺा, र्वऻान तथा प्रर्वतध २ २४३३०२ २ १२४६२ १ ३७३ २ ६६४३ ७ २६२७८० 
13 शहयी र्वकास २ ८३५३७२ २ १७२१८ २ २४४४८८ २ ४३८१९ ८ ११४०८९७ 
14 सञ्चाय तथा सचुना प्रर्वतध ३ १४८६३३ ३ १४२४७ ३ १६२५ ० ० ९ १६४५०५ 
15 सॊघीम भातभरा तथा साभान्मप्रशासन 3 29755 0 0 3 28737 3 688155 ९ ७४६६४७ 
16 स्वास्थ्म तथा जनसॊख्मा 1 147951               १४७९५१ 

 
सॊघतपा को जम्भा ६० ७७८६७०४ ४५ ३१११८२ ४३ १४४९८७३ १६ २५११८२७ १४८ १२०५९५८६ 

 
प्रदेश तपं                     

१ प्रदेशनम्वय १ 2 183896 1 429 1 27486 0 0 4 211811 
२ फागभती प्रदेश 5 1564985 5 11489 5 115902 0 0 15 1692376 
३ रजुम्वनी प्रदेश 1 102040 1 291 1 16355 0 0 3 118686 
४ कणाारी प्रदेश 1 4781 0 0 0 0 0 0 1 4781 
५ सदुयुऩजश्चभ प्रदेश 5 379191 4 2377 3 6281 3 17545 15 405394 

 
प्रदेशतपा को जम्भा १४ २२३४८९३ ११ १४५८६ १० १६६०२४ ३ १७५४५ ३८ २४३३०४८ 

 
सॊघ य प्रदेशतपा को कुर जम्भा ७४ १००२१५९७ ५६ ३२५७६८ ५३ १६१५८९७ १९ २५२९३७२ १८६ १४४९२६३४ 

 
हार सम्भ सॊघ य प्रदेशतपा को कुर जम्भा १०८२ १२९८९९०६ ५५७ ७०७७७५ १४५५ १९५२२१३ ४२ २५४३५७३ ३१२० १८१९३४६७ 
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तस.न. प्रदेश स्थानीम तह जजल्रा तस.न. प्रदेश स्थानीम तह जजल्रा 
1 प्रदेश नॊ १ तफतााभोड नगयऩातरका झाऩा 31 रजुम्फनी स्वगाद्वायीनगयऩातरका प्मठुान 
2 प्रदेश नॊ १ साॉगयुीगढी गाउॉऩातरका धनकुटा 32 रजुम्फनी गॊगादेव गाउॉऩातरका योल्ऩा 
3 प्रदेश नॊ १ चौतफसे गाउॉऩातरका धनकुटा 33 रजुम्फनी याभऩयु नगयऩातरका ऩाल्ऩा 
4 प्रदेश नॊ १ कटहयी गाउॉऩातरका भोयङ 34 रजुम्फनी ससु्ता गाउॉऩातरका ऩजश्चभ नवरऩयासी 
5 प्रदेश नॊ 2 धनकौरा गाउॉऩातरका सरााही 35 रजुम्फनी सयावर गाउॉऩातरका ऩजश्चभ नवरऩयासी 
6 प्रदेश नॊ 2 याभनगय गाउॉऩातरका सरााही 36 रजुम्फनी ऩाल्हीनन्दनगाउॉऩातरका ऩजश्चभ नवरऩयासी 
7 प्रदेश नॊ 2 कटहरयमा नगयऩातरका यौतहट 37 रजुम्फनी प्रताऩऩयु गाउॉऩातरका ऩजश्चभ नवरऩयासी 
8 प्रदेश नॊ 2 गढीभाई नगयऩातरका यौतहट 38 रजुम्फनी भधवुन नगयऩातरका फददामा 
9 प्रदेश नॊ 2 ऩकाहा भैनऩयुगाउॉऩातरका ऩसाा 39 रजुम्फनी ठाकुयद्वाया नगयऩातरका फददामा 
10 फाग्भती तरख ुताभाकोशी गाउॉऩातरका याभेछाऩ 40 रजुम्फनी गेरुवा गाउॉऩातरका फददामा 
11 फाग्भती तरसॊखऩुाखय गाउॉऩातरका तसन्धऩुाल्चोक 41 रजुम्फनी जानकी गाउॉऩातरका फाॉके 
12 फाग्भती सनुकोशी गाउॉऩातरका तसन्धऩुाल्चोक 42 रजुम्फनी खजयुा गाउॉऩातरका फाॉके 
13 फाग्भती फरेपी गाउॉऩातरका तसन्धऩुाल्चोक 43 रजुम्फनी कोहरऩयु नगयऩातरका फाॉके 
14 फाग्भती जगुर गाउॉऩातरका तसन्धऩुाल्चोक 44 रजुम्फनी याप्ती सोनायीगाउॉऩातरका फाॉके 
15 फाग्भती ऩाॉचऩोखयी थाङ्गऩारगाउॉऩातरका तसन्धऩुाल्चोक 45 कणाारी  याया नगयऩातरका भगु ु
16 फाग्भती हेरम्फ ुगाउॉऩातरका तसन्धऩुाल्चोक 46 कणाारी  भगुभुकाभाायोंगगाउॉऩातरका भगु ु
17 फाग्भती इन्रावती गाउॉऩातरका तसन्धऩुाल्चोक 47 कणाारी  सोरु गाउॉऩातरका भगु ु
18 फाग्भती फाह्रतफसे नगयऩातरका तसन्धऩुाल्चोक 48 कणाारी  खत्माड गाउॉऩातरका भगु ु
19 फाग्भती भेरम्ची नगयऩातरका तसन्धऩुाल्चोक 49 कणाारी  अदानचरुी गाउॉऩातरका हमु्रा 
20 फाग्भती गोसाइकुण्ड गाउॉऩातरका यसवुा 50 कणाारी  ठूरोबेयी नगयऩातरका डोल्ऩा 
21 फाग्भती कातरका गाउॉऩातरका यसवुा 51 सदूुयऩजश्चभ  भहाकारीनगयऩातरका दाच ुारा 
22 फाग्भती धनुीफेसी नगयऩातरका धाददङ 52 सदूुयऩजश्चभ  शैल्मजशखय नगयऩातरका दाच ुारा 
23 फाग्भती नीरकण्ठ नगयऩातरका धाददङ 53 सदूुयऩजश्चभ  रेकभ गाउॉऩातरका दाच ुारा 
24 फाग्भती गल्छी गाउॉऩातरका धाददङ 54 सदूुयऩजश्चभ  दहु ुगाउॉऩातरका दाच ुारा 
25 फाग्भती तरऩयुासनु्दयीगाॉउऩातरका धाददङ 55 सदूुयऩजश्चभ  व्मास नगयऩातरका दाच ुारा 
26 फाग्भती ज्वाराभखुी गाउॉऩातरका धाददङ 56 सदूुयऩजश्चभ  अऩी र्हभार गाउॉऩातरका दाच ुारा 
27 फाग्भती थािे गाउॉऩातरका धाददङ 57 सदूुयऩजश्चभ  भाभाा गाउॉऩातरका दाच ुारा 
28 फाग्भती नेरावती गाउॉऩातरका धाददङ 58 सदूुयऩजश्चभ  नौगाड गाउॉऩातरका दाच ुारा 
29 फाग्भती रुतफभ्मारी गाउॉऩातरका धाददङ 59 सदूुयऩजश्चभ  भातरकाजुान गाउॉऩातरका दाच ुारा 
30 फाग्भती तसद्धरेक गाउॉऩातरका धाददङ     

 

 

अनसूुची् २ 

ऩरयऩारना तथा कामाभूरक रेखाऩयीऺणका रातग छनौट गरयएका र्वषम 

-क_ कामाभूरक तनदेशनारमफाट रेखाऩयीऺण गरयने र्वषमहरु 
ि.सॊ. र्वषम  सम्फजन्धत तनकाम सम्वजन्धत भन्रारम 
ऩरयऩारनाको रेखाऩयीऺण 
१ सावाजतनक खयीद 

काननुको ऩारना 
खरयद मोजना , तमायी , फोरऩर आह्ववान , 
छनौट, सम्झौता  कामाान्वमन, 

छनौट गरयएका 
भन्रारम  

कामाभूरक रेखाऩयीऺण 
१ उऩत्मकाको बौततक 

तफकास मोजन तजूाभा एफॊ 
कामान्वमन 

काठभाण्डौं उऩत्मका र्वकास प्रातधकयण को 
तफजत्तम रेखाऩयीऺण सभेत , काठभाण्डौ 
उऩत्मकाका स्थानीम तह 

शहयी तफकास  

२ तफशेष आतथाक ऺेर 
सञ्चारन एफॊ ब्मफस्थाऩन 

तफशेष आतथाक ऺेर आमोजनाको तफजत्तम 
रेखाऩयीऺण सभेत 

उद्योग फाजणज्म तथा 
आऩूतता 
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३ आमोजना छनौट य फजेट 
र्वतयण प्रणारीको 
अध्ममन  

सॊघीम य प्रदेश अथा  भन्रारम, यार्ष्ट्रम 
मोजना आमोग  

सॊघीम य प्रदेश अथा  
भन्रारम, यार्ष्ट्रम 
मोजना आमोग 

४ मफुा स्वयोजगाय कामािभ 
कामाान्वमन जस्थतत  

मफुा तथा साना ब्मफसामी स्वयोजगाय कोष 
सजचफारमको तफजत्तम रेखाऩयीऺण सभेत 

मफुा तथा खेरकुद 
भन्रारम 

५ कृर्ष ब्माज अनदुानको 
उऩमोग  

अथा भन्रारम , कृर्ष तथा ऩशऩुॊऺी तफकास 
भॊन्रारम, नेऩार याष्ट्र फैक फाजणज्म 
फैंकहरु  

अथा भन्रारम , कृर्ष 
तथा ऩशऩुॊऺी 
तफकास भॊन्रारम, 

नोट: उऩयोक्त र्वषमको रेखाऩयीऺणका रातग प्रायजम्बक अध्ममनको आधायभा र्वषमहरु थऩघट गना 
सर्कनेछ। 

-ख) र्वषमगत भहातनदेशनारमफाट कामाभूरक रेखाऩयीऺण गरयन ेर्वषमहरु 

ि.सॊ. भहातनदेशनारम । तनदेशनारम र्वषम 

1.  आन्तरयक याजस्व प्रततरजब्ध दय तनधाायण एफॊ याजस्व सॊकरन 

2.  कृर्ष तथा ऩशऩुॊऺी र्वकास अनदुानको तफतयण एफॊ उऩमोग (प्रधानभन्री कृर्ष 
आधतुनर्कयण ऩरयमोजना) 

3.  मवुा, खेरकुद, भर्हरा फारफातरका 
तथा जेष्ठ नागरयक 

जेष्ठ नागरयकको सॊयऺण य साभाजजक सयुऺाको अफस्था 
तफश्लषेण 

4.  साफाजतनक सॊस्थान  ऩूणा स्वातभत्वको सॊस्थान सञ्चारनको दऺता य प्रबाफकायीता 
(छनौट गरयएका केही सॊस्थान) 

5.  साफाजतनक सॊस्थान तनमभनकायी साफाजतनक सॊस्थानको प्रबाफकायीता (छनौट 
गरयएका केही सॊस्थान) 

6.  बौततक ऩूफााधाय तथा सञ्चाय तनतभात ऩरुहरुको भयम्भत सॊबाय तथा ऩनु तनभााण मोजनाको 
तफश्लषेण 

7.  उजाा जरश्रोत ऩमाटन र्वद्यतु उत्ऩादन अनभुतत, सॊचारन य अनगुभन 

8.  सञ्चाय तथा सूचना प्रर्वतध नेऩार दयुसञ्चाय प्रातधकयणफाट ऩूफााधाय तनभााणको कामा 
सञ्चारनभा दऺता   

9.  स्वास्थम स्वास्थम उऩकयण प्राप्ती य उऩमोग [सॊघीम अस्ऩतार _{ 

10.  जशऺा   तरबवुन र्वश्वर्वद्यारमको ऩाठ्यिभ ऩरयभाजान एफॊ कामाान्वमन 

11.  यऺा  ऩोशाक एवॊ फन्दोफस्तीका साभान ब्मफस्थाऩन 

नोट: उऩयोक्त र्वषमको रेखाऩयीऺणका रातग प्रायजम्बक अध्ममनको आधायभा र्वषमहरु थऩघट गना 
सर्कनेछ। 

अनसूुची ३ 

वातावयणीम रेखाऩयीऺण गना छनौट बएका र्वषम 

१ र्वषम जजम्भेफाय तनदेशनारन ऺेर 
1.  जरवाम ुऩरयवतान कामाभूरक तथा तफशेष रेखाऩयीऺण फन तथा वातावयण 
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अनसूुची ४  

सूचना प्रर्वतधको रेखाऩयीऺण गना छनौट बएका र्वषम 

ि.सॊ. र्वषम जजम्भेफाय तनदेशारम ऺेर 

१ एकर खाता कोष प्रणारी (TSA)  कामाभूरक तथा तफशेष 
रेखाऩयीऺण 

अनगुभन 

२ र्वद्यतुीम सयकायी खरयद (e-GP)  अनगुभन 

३ स्वचातरत बन्साय जाॉचऩास प्रणारी (ASYCUDA)  अनगुभन 

अनसूुची – ५ 

     भहारेखाऩयीऺकको कामाारमको जनशजक्तफाट रेखाऩयीऺण गरयन ेसॊगदठत सॊस्था 

क्र.सं. निकायको िाम आर्थिक वर्ि 
1 नेपाल वारु्सेवा तनगम २०७७।७८ 
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अनसूुची - ६ 
रेखाऩयीऺण कामातातरका 

२०७८ बार तेस्रो हप्ताफाट एकर वा समकु्त रेखाऩयीऺण टोरी खर्टने जजल्रा 

तस.नॊ जजल्रा जम्भा 
कामाारम 

रेखाऩयीऺण टोरी 
सॊख्मा 

स्थानीम तह 
सॊख्मा 

प्रदेश सयकायका 
कामाारम 

सॊघीम सयकायका 
कामारम 

१ दाच ुारा ४१ ४ ९ ५ २७ 
२ वैतडी ५५ ३ १० १५ ३० 
३ डडेल्धयुा ४८ २ ७ १४ २७ 
४ अछाभ 44 ३ 10 8 26 
५ फझाङ ४० ३ १२ ९ १९ 
६ फाजयुा ३५ २ ९ ९ १७ 
७ डोटी ७२ ३ ९ १८ ४५ 
८ जाजयकोट 37 २ 7 9 21 
९ रुकुभ ऩजश्चभ 37 २ 6 11 20 

१० डोल्ऩा ३७ २ ८ १० १९ 
११ जमु्रा ५८ ३ ८ ११ ३९ 
१२ भगु ु ३३ २ ४ ९ २० 
१३ हमु्रा ३७ २ ७ १० २० 
१४ कातरकोट ३६ २ ९ ९ १८ 
१५ रुकुभ ऩूवा  28 १ 3 ६ 19 
१६ योल्ऩा 49 ३ 10 10 29 
१७ प्मठुान 43 ३ 9 10 24 
१८ अघााखाॉची 41 २ 6 8 27 
१९ म्माग्दी 34 २ 6 10 18 
२० रभजङु ४३ २ ८ १० २५ 
२१ भनाङ २७ १ ४ ७ १६ 
२२ भसु्ताङ ३७ २ ५ ८ २४ 
२३ यसवुा ३९ २ ५ ७ २७ 
२४ दोरखा ५० ३ ९ ८ ३३ 
२५ याभेछाऩ ४६ ३ ८ ११ २७ 
२६ सोरखुमु्फ ु 44 २ ८ ११ २५ 
२७ ओखरढुॊगा ५२ ३ ८ १६ २८ 
२८ खोटाङ ५० ३ १० ९ ३१ 
२९ बोजऩयु ५१ २ ९ १२ ३० 
३० सॊखवुासबा ५८ ३ १० १० ३५ 
३१ तेह्रथभु ३६ २ ६ ७ २३ 
३२ ऩाॉचथय 46 ३ ८ १३ २५ 
३३ ताप्रेजङु ४१ २ ९ ९ २३ 

 जम्भा 1425 79 256 329 837 
 

र्वजशिीकृत वा र्वबागगत रेखाऩयीऺण टोरीफाट २०७८ बारदेजख २०७८ भाघसम्भ चयणफद्ध रुऩभा नेऩार 
रेखाऩयीऺण व्मवस्थाऩन प्रणारी प्रमोग गयी रेखाऩयीऺण गरयने जजल्रा 
तस.नॊ
. जजल्रा जम्भा कामाारम स्थानीम तह सॊख्मा प्रदेश सयकायका कामाारम सॊघीम सयकायका कामारम 

१ कञ्चनऩयु 93 9 1६ 69 
२ कैरारी 130 13 34 83 
३ सखेुत 131 9 33 89 
४ दैरेख ४४ ११ ९ २४ 
५ फाॉके 114 8 23 83 
६ फददामा 51 8 7 3७ 
७ सल्मान ४४ १० ९ २५ 
८ दाङ 99 10 20 69 
९ कर्ऩरवस्त ु 62 10 12 4१ 
१० गलु्भी 49 12 10 27 
1१ ऩाल्ऩा 59 10 16 33 
1२ रुऩन्देही 159 16 44 99 
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1३ ऩयासी 41 7 6 28 
1४ नवरऩयु 40 8 9 23 
1५ फाग्रङु 62 10 13 39 
1६ ऩवात 41 7 11 23 
1७ कास्की 157 5 53 99 
१८ स्माङ्जा 53 11 14 28 
१९ तनहॉ 70 10 17 43 
२० गोयखा ६५ ११ १४ ४१ 
2१ धाददङ ५३ १३ १३ २७ 
2२ नवुाकोट 57 12 13 32 
2३ काठभाण्डौ ६६१ ११ १२ ६३७ 
2४ रतरतऩयु १७७ ६ १९ १५२ 
2५ बक्तऩयु ६८ ४ ११ ५३ 
२६ तसन्धऩुाल्चोक ५७ १२ १० ३४ 
2७ काभ्रऩेराञ्चोक 66 13 14 ४० 
2८ जचतवन 90 7 16 6८ 
२९ भकवानऩयु 128 10 42 76 
३० तसन्धरुी 54 9 13 32 
३१ फाया 70 16 11 3९ 
३२ ऩसाा 79 14 13 52 
3३ यौतहट 69 18 1४ 36 
3४ सरााही 74 20 1३ 42 
3५ भहोत्तयी 70 15 13 42 
3६ धनषुा 136 18 4२ 77 
3७ तसयाहा 70 17 16 37 
3८ सप्तयी 65 18 12 35 
३९ उदमऩयु 53 8 14 31 
४० धनकुटा 64 7 18 39 
4१ सनुसयी 106 12 2१ 7२ 
४२ भोयङ 149 17 37 95 
४३ झाऩा 88 15 18 55 
४४ इराभ 63 10 14 3८ 
 जम्भा 4131 497 789 2844 
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 अनसूुची – ७ 

रेखाऩयीऺण अनफुन्ध ऩर 

     तभतत 

रेखाऩयीऺण गरयएको तनकामको नाभ य ठेगाना  …………… 

सम्फोतधत व्मजक्त (Address) (कामाारम प्रभखुको ऩद रेख्न)े 
र्वषम् रेखाऩयीऺण अनफुन्ध 

र्प्रम भहोदम÷भहोदमा (श्रीभान÷्श्रीभती)   
…………………रेखाऩयीऺण गरयने तनकामको नाभ रेख्न)े को आतथाक वषा २०..÷ ..  को आतथाक र्ववयणहरू 

नेऩारको सॊर्वधान य रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ फभोजजभ भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण गरयन्छ ।  
मो ऩरको उद्देश्म  

 रेखाऩयीऺण अनफुन्धको कामाशताहरू य रेखाऩयीऺणको प्रकृतत य सीभाहरूको रूऩयेखा तमाय गनुा ।  
 रेखाऩयीऺक  य त्मस तनकामको व्मवस्थाऩनको आ–आऩm्नो जजम्भेवायीहरूको रूऩयेखा तमाय गनुा  ।  
 रेखाऩयीऺण अनफुन्धका कामाशताहरू तर उल्रेख गरयएको छ । मो ऩर तफसम्भ कामभ यहनेछ 

जफसम्भ नमाॉ रेखाऩयीऺण ऩर जायी गरयदैन । 

रेखाऩयीऺणको उद्देश्म Objective of the audit 

रेखाऩयीऺणको उद्देश्म आतथाक र्ववयणको साथै आतथाक र्वषमहरूभा प्रमोग÷रागू हनु े सम्फजन्धत ऐनहरू य 
तनमभहरूको ऩारना÷अनसुयणफायेभा गरयएको जाॉच÷ऩयीऺणभा स्वतन्र याम य र्टप्ऩणी व्मक्त गनुा हो ।  
(कुनै थऩ उद्देश्महरू बएभा रेख्न,े उदाहयणको रातग, अतधकायहरू वा आन्तरयक तनमन्रणहरूको ऩारनाको 

भूल्माङ्कन, जहाॉ प्रमोग हनु सक्छन ्।)  

रेखाऩयीऺकका जजम्भेवायीहरू  (Responsibilities of the auditor) 

१. हाम्रो रेखाऩयीऺण सवोच्च रेखाऩयीऺण तनकामहरूको अन्तयाार्ष्ट्रम भानहरू य नेऩार सयकायी 
रेखाऩयीऺणभान, २०७७ ( २०२०) फभोजजभ गरयनेछ । मी भानदण्डहरूफभोजजभ हाभीरे नैततक 
आचायसॊर्हत ऩारना गनुाऩछा य आतथाक र्ववयणहरू सायवान गरत र्ववयणफाट भकु्त छन ्छैनन ्बनेय उजचत 
सतुनजश्चतता प्राप्त गना रेखाऩयीऺण मोजना फनाउन ु य सोको सम्ऩादन गनुाऩदाछ । एउटा रेखाऩयीऺणभा 
यकभहरूको कायोफायका फायेभा रेखाऩयीऺण प्रभाण प्राप्त गने य आतथाक र्ववयणहरूभा खरुासाहरू गने 
कामाहरू सभावेश हनु्छन ्।  

२.  छनौट गरयएका कामार्वतधहरू खास गयेय जारसाॉजी वा गजल्तको कायणरे आतथाक र्ववयणहरूभा सायवान 
गरत र्ववयणको जोजखभहरूको भूल्माङ्कनरगामत रेखाऩयीऺकको तनणाम÷अतबभतभा बय ऩदाछन ् । 
रेखाऩयीऺणभा प्रमोग गरयएका रेखा नीततहरूको उऩमकु्तता य व्मवस्थाऩनद्वाया गरयएको रेखा 
अनभुानहरूको उजचतताको भूल्माङ्कनका साथसाथै व्मवस्थाऩनद्वाया याजखएको रेखाहरू य प्रस्ततु गरयएका 
सभग्र आतथाक र्ववयणहरू नेऩार सयकायका रेखा नीततहरूभा आधारयत छन ् छैनन ्सोको भूल्माङ्कन ऩतन 
सभावेश हनु्छन ्। 

३.  हाभी प्रत्मेक कायोफायको जाॉच गदैनौँ, न त आतथाक र्ववयणहरूको ऩूणा मथाथाताको प्रत्माबतूत वा प्रमोगभा 
यहेका सफै काननुहरूको ऩारना बएको छ बनेय प्रत्माबतूत नै गदाछौँ ।  

४. रेखाऩयीऺणका अन्तयतनर्हत सीभाहरूका साथै आन्तरयक तनमन्रण य रेखा प्रणारीका अन्तयतनर्हत 
सीभाहरूको कायणरे गदाा सवोच्च रेखाऩयीऺण तनकामका अन्तयाार्ष्ट्रम भानदण्डहरूफभोजजभ रेखाऩयीऺणको 
मोजना ठीक ढङ्गरे तमाय गयी य सम्ऩादन गरयएको बए ताऩतन रेखाऩयीऺणभा केही सायवान गरत 
र्ववयणहरू ऩत्ता राग्न नसक्न ेटानै नसर्कने खारको जोजखभ ऩतन हनु्छ ।  

५.  व्मवस्थाऩनका कभीकभजोयीहरू य आन्तरयक तनमन्रणफायेभा प्रततवेदन प्रस्ततु गने हाम्रो प्रत्मऺ उद्देश्म 
नबएता ऩतन हाभी आन्तरयक तनमन्रणभा भहत्वऩूणा कभीकभजोयीहरू, सञ्चारनहरूको अप्रबावकायी सम्ऩादन, 



 

लेखापरीक्षण नीति िथा वार्षिक कार्ििाललका,२०७८ 22  

अतधकायहरूको ऩारना नबएका उदाहयणहरू, खेय गएका य दरुूऩमोगको उदाहयणहरू य अन्म मस्तै 
कुयाहरू जनु रेखाऩयीऺणको तसरतसराभा हाम्रो जानकायीभा आउॉछन ्ती सफैका फायेभा प्रततवेदन ददनेछौँ 
वा तऩाईँराई सञ्चाय गनेछौँ । 

तऩाईँको व्मवस्थाऩनका जजम्भेवायीहरू  Responsibilities of your management 

व्मवस्थाऩनका तनम्नानसुायका जजम्भेवायी हनु्छन ्। (Management has the following responsibility) 

१.  काननुरे तोकेफभोजजभ नेऩार सयकायका रेखा नीततहरूअनसुाय आतथाक र्ववयणहरू तमाय गने ।  
२.  तनम्न कुयाका रातग आन्तरयक तनमन्रणहरू स्थाऩना गने य ततनराई कामभ गने ।  

 जारसाजी वा गल्तीको कायण हनुे सायवान गरत र्ववयणफाट भकु्त यहेका आतथाक र्ववयणहरू तमाय गने 
कामाराई सऺभ तलु्माउन ।  

  रागू गरयएका नीततहरू य तसपारयस गरयएका कामार्वतधहरूको ऩारना बएको छ य जारसाजी य 
गैयकाननुी कामाहरूरगामत गल्तीहरू य अतनमतभतताहरूफाट फचाइएका छन ्वा र्मनीहरूराई ऩत्ता 
रगाइएको छ बनेय उजचत सतुनजश्चतता प्रदान गना ।  

 कामाारमका चरअचर सम्ऩजत्तहरू य जामजेथाहरूको सयुऺा गना ।  
३.  रेखाऩयीऺकराई तनम्न कुयाभा तनवााद ऩहुॉच प्रदान गने ।  

  रेखाहरू, अतबरेखहरू, कागजात य अन्म र्वषमहरूरगामत आतथाक र्ववयणहरूको प्रस्ततुतसॉग सम्फजन्धत 
सफै सूचनाहरू ।  

  रेखाऩयीऺणको प्रमोजनका तनजम्त व्मवस्थाऩनसॉग अनयुोध गना सर्कने कुनै ऩतन थऩ सूचनाहरू ।  
  तनकामतबरका कुनै ऩतन व्मजक्तहरू जसफाट रेखाऩयीऺण प्रभाण प्राप्त गना हाभी आवश्मक ठान्छौँ ।  

शताहरूभा सहभतत÷सम्झौता (Agreement to terms) 

मो ऩर तफसम्भ कामभ यहन्छ जफसम्भ मस्राई सॊशोधन, तनरम्फन वा प्रततस्थाऩन गरयॉदैन । मो ऩरभा 
उजल्रजखत शताहरूभा तऩाईँरे आफ्नो स्वीकृतत बएको कुया हस्ताऺय गयी ऩरु्ि गरयददन ुबएभा साथै फन्द 
गरयएको ऩरको प्रतत र्पताा ऩठाई ददन ुबई सहमोग गरयददनबुएभा हाभी आबायी हनुेछौँ ।  
मो रेखाऩयीऺणको अवतधभा तऩाईँको कामाारमफाट हाभीरे ऩूणा सहमोगको अऩेऺा याखेका छौँ ।  
 

भहारेखाऩयीऺकको कामाारमको तपा फाट                 रेखाऩयीऺण गरयने तनकामको तपा फाट 

_______________________________  ______________________________ 

नाभ् ................................... नाभ् ................................... 
ऩद् (Designation)  ...................  ऩद् (Designation)  ...................... 
तभतत् ................................... तभतत् .................................... 
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अनसूुची – ८ 

नेऩार सयकाय । प्रदेश सयकाय । स्थानीम तह 
तनकामको नाभ 

ऩर सॊख्मा : २०७८।७९  
च.नॊ. : तभतत् २०७८।   ।  
 

र्वषम् तरजखत प्रतततनतधत्व ऩर । 

 

श्री भहारेखाऩयीऺकको कामाारम, 

रेखाऩयीऺण डोय भकुाभ, 

..................................... 

 मस भन्रारम÷र्वबाग÷कामाारमको आतथाक वषा २०७७।७८ को र्वत्तीम कायोफायहरूको रेखाऩयीऺण गना 
य ती र्वत्तीम र्ववयणहरूउऩय याम उऩरब्ध गयाउन तऩाई तोर्कनबुएको ऻात बमो।त्मस कामाको तसरतसराभा मस 
भन्रारम÷र्वबाग÷कामाारमको कायोफायसम्फन्धी तरजखत प्रतततनतधत्व ऩर मसैसाथ सॊरग्न गयी ऩेश गयेका छौं । 
प्रचतरत काननु तथा रेखा प्रणारीरे तोकेअनसुायको ढाॉचाभा आतथाक र्ववयण ऩेश गने हाम्रो उत्तयदार्मत्व य सो 
र्ववयणउऩय ऩयीऺण गयी याम ददन ुतहाॉको उत्तयदार्मत्व बएको हाभीराई जानकायी छ ।  
 तऩाईराई तभतत ............................. को ऩरसाथ उऩरब्ध गयाइएको आतथाक र्ववयणहरू एवॊ 
तनम्नानसुायको व्महोयाफाट खरुासा हनुे व्महोया अनयुोध गरयन्छ । 

१. आतथाक कायोफाय तथा आन्तरयक तनमन्रण व्मवस्थाऩन कामाभा सॊरग्न कभाचायीफाट आतथाक र्ववयणको 
सायबतू ऩऺभा असय ऩने गयी कुनै अतनमतभत कामा बएको छैन, 

२. आतथाक कायोफायको ऩमााप्त ऩषु्याईको रातग आवश्मक प्रभाण, आदेश, तनणामरगामतका सान्दतबाक 
कागजातहरू रेखासाथ सॊरग्न छन,् 

३. सॊरग्न आतथाक र्ववयणभा उल्रेख बए फाहेक अन्म कायोफाय मस कामाारमफाट सञ्चातरत छैन,   

४. कामाारमको आतथाक कायोफाय गदाा प्रचतरत काननुको ऩारना गरयएको छ । सयकायी नगदी जजन्सी जजम्भा 
तरन,े कायोफायभा सॊरग्न हनुे वा सावाजतनक सम्ऩजत्तको सयुऺा गने जजम्भेवायीभा यहेको कुनै व्मजक्तफाट 
जानाजानी वा फदतनमतऩूवाक कुनै काभ कायफाही बएको छैन । त्मस्तो कुनै काभ कायफाही बएको 
अवस्थाफाये रेखाऩयीऺकराई उऩमकु्त सभम य भाध्मभफाट जानकायी गयाइएको छ ।   

५. आतथाक र्ववयणभा सभावेश बएका सम्ऩजत्तको स्वातभत्व कामाारमभा र्ववादयर्हत रुऩभा यहेको छ, 

६. भन्रारम÷र्वबाग÷कामाारमका आतथाक र्ववयणहरू काननुरे तोकेफभोजजभ सत्म तथ्म कुयाहरूभा आधारयत छन ्
य गरत आॉकडाहरू सभावेश गरयएको छैन, 

७. आतथाक र्ववयणको अवतध ऩश्चात ्आतथाक र्ववयणभा उजल्रजखत व्महोयाराई असय ऩाना सक्ने र्ववयण (ऩेस्की 
पछ्र्मौट, बकु्तानी नबएका चेकको र्ववयण, भागास्थ नगद, फढी बकु्तानी असरु जस्ताको र्ववयण) बएका 
कायोफायहरू मो आतथाक र्ववयणभा जचरण नगयी छुटै्ट ऩेश गरयएको छ, 

८. रेखाऩयीऺणफाट उठेका र्टप्ऩणीउऩय तत्कार आवश्मक कायफाही गयी आतथाक कायोफाय स्वच्छ, स्वस्थ याख्न 
कामाारम प्रततफद्ध छ, 

९.   कामाारमका प्रभखु य रेखा प्रभखुको जजम्भेवायी य जवापदेर्हताको अवतधसर्हतको र्ववयण ऩेश गरयएको छ । 

१०. कायोफायका सम्फन्धभा कुनै भदु्दा भातभरा बएको तथा से्रस्ता कागजात अन्मर रतगएको छैन ।  
११. आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व ऐन, २०७६ को दपा ३७ भा तोर्कएको अवतधतबर फेरुजू 

पस्मौट गयी सम्ऩयीऺणको रातग अनयुोध गरयनेछ । 

 

आतथाक प्रशासन÷रेखा भन्रारम÷र्वबागीम÷कामाारम  
        प्रभखु प्रभखु 
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अनसूुची –९ 

रेखाऩयीऺणको िभभा उऩरब्ध गयाउन ुऩने पायाभहरु 
पायाभ – १ ऩूॉजीगत खचाको र्वस्ततृ र्ववयण 

ि.सॊ. उऩशीषाकको नाभ खचा शीषाक नम्फय खरयद र्वतध खचा यकभ 

   खरुा फोरऩर 
 

   तसरफन्दी दयबाउऩर 
 

   सोझै 
 

   अभानत 
 

   उऩबोत्ता सतभतत वा राबग्राही 
सभदुाम 

 

   गैय सयकायी सॊस्था  

   कन्टीन्जेन्सी  

पायाभ – २ टुिा ऩायी खरयद गयेको र्ववयण 

कामाारमको नाभ् 
(रु. हजायभा) 

ि.सॊ. उऩशीषाकको नाभ काभको 
प्रकृतत 

रागत अनभुान टुिा सङ्ख्मा खचा यकभ 

      

      

पायाभ – ३ खरयद सम्झौता सम्फन्धी र्ववयण   
कामाारमको नाभ्     

(रु. हजायभा) 

ि.सॊ. 
कामािभको 

नाभ 

खरयद सम्झौता 
मस वषा सम्ऩन्न 

जम्भा प्रथभ चौभातसक दोस्रो चौभातसक तेस्रो चौभातसक 

आषाढ भर्हनाको 
भार 

सङ्ख्मा यकभ सङ्ख्मा यकभ सङ्ख्मा यकभ सङ्ख्मा यकभ सङ्ख्मा यकभ सङ्ख्मा यकभ 

              

              

पायाभ – ४ अवतध थऩसम्फन्धी र्ववयण 

कामाारमको नाभ्  
(रु. हजायभा) 

ि.सॊ. 
 

कामािभको 
नाभ 

 

जम्भा 
कामभ 
सम्झौता 
सङ्ख्मा 

 

म्माद थऩ बएको सम्झौता सङ्ख्मा  

अवतध थऩ गनुा 
नऩने 

शरुु अवतधको ५०% 
सम्भ थऩ 

शरुु 
अवतधको 
५१ देजख 
१००% 
सम्भ थऩ 

शतप्रततशतबन्दा 
फढी अवतध थऩ 

       

       

पायाभ – ५ कजन्टन्जेन्सी खचा सम्फन्धी र्ववयण 

कामाारमको नाभ्  
(रु. हजायभा) 
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ि.सॊ. 
 

कामािभको नाभ 

 

रागत अनभुान 
 

कन्टेन्जेन्सी खचा रु हजायभा 
गत वषासम्भको चार ुवषाको  फढी  यकभ 

      

      

पायाभ – ६ अधयुो तनभााण कामाको र्ववयण 

कामाारमको नाभ्  
(रु. हजायभा) 

ि.सॊ. तनभााण कामा तनभााण व्मवसामी सॊझौता तभतत 

सम्ऩन्न 
गनुाऩने तभतत 

मो वषा 
सम्भको खचा 

बौततक प्रगतत 

       

       

पायाभ – ७ सम्झौताको फी.ओ.क्मू.भा सभावेश गयी खरयद गयेको सवायी साधन÷उऩकयणको र्ववयण 

कामाारमको नाभ् 
(रु. हजायभा) 

ि.सॊ कामािभको नाभ खरयद गयेको साभग्री खचा रेखेको यकभ कैर्पमत 

     

     

पायाभ – ८ कामािभ सञ्चारन वा ऩुॉजीगत खचा र्ववयण 

कामाारमको नाभ्  
(रु. हजायभा) 

ि.सॊ. 
 

फजेट 
उऩशीषाक 

 

फजेट य खचा प्रथभ चौभातसक दोस्रो चौभातसक तेस्रो चौभातसक 

फजेट खचा फजेट खचा फजेट खचा फजेट खचा 
          

          

उऩयोक्त खचा भध्मे आषाद भर्हनाको खचा रु. ... यहेको छ । 

पायाभ – ९ ऩयाभशा खचा सम्फन्धी र्ववयण 

कामाारमको नाभ्  
(रु. हजायभा) 

ि.सॊ. कामािभको नाभ कुर खचा रु कुर खचा भध्मे ऩयाभशा खचा रु 

    

    

पायाभ – १० कामा सञ्चारन तथा अन्म कोषसम्फन्धी र्ववयण 

कामाारमको नाभ् 
(रु. हजायभा) 

कोषको नाभ 

कोष गठन 
बएको काननु 

शरुु भौज्दात मो वषा थऩ मो वषाको खचा फाॉकी 

      

      

 

 

 


