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भन्तव्म 
 

सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाको प्रचतरत भान्मताराई आत्भसात गदै सशुासन 
(व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ को दपा ४१ फभोजजभ आतथाक वषा २०७५/७६ 
भा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे सम्पऩादन गयेका व्मवस्थाऩकीम तथा प्रशासतनक काभको 
मथाथा जस्थतत जानकायी गयाउने अतबप्रामरे मो प्रगतत प्रततवेदन सावाजतनक गरयएको छ । 
प्रततवेदनभा सभावेश बएका सूचना एवॊ जानकायी सफैभा उऩमोगी हनेु नै छ।  

प्रततवेदन तमायीभा सॊरग्न य सहमोग ऩ¥ुमाउने सफैभा धन्मवाद ददन चाहन्छु । 
 
  
 (टॊकभजण शभाा, दॊगार) 
२०७६ असोज  भहारेखाऩयीऺक 
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१. ऩषृ्ठबतूभ 
१.१ कामाारम ऩरयचम् नेऩारको सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाको रुऩभा २०१६ सारभा स्थाऩना बएको हो । 

नेऩारको सॊववधान य रेखाऩयीऺण ऐन, 2075 रे भहारेखाऩयीऺकराई सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका 
सयकायी कामाारमको रेखा काननुफभोजजभ तनमतभतता, तभतव्मवमता, कामादऺता, प्रबावकारयता य औजचत्म 
सभेतको ववचाय गयी रेखाऩयीऺण गने जजम्पभेवायी प्रदान गयेको छ । मसैगयी ऩचास प्रततशतबन्दा फढी 
शेमय वा जामजेथाभा नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायको स्वातभत्व बएका सॊगदठत सॊस्थाहरुको 
रेखाऩयीऺणका रातग कामाारमफाट ऩयाभशा प्रदान गने गरयएको छ । मस अततरयि  सॊस्थासम्पफन्धी ववशेष 
ऐन तथा कामाकायी तनणामरे गदठत सतभतत, प्रततष्ठान, ववश्वववद्यारमरगामतको रेखाऩयीऺण 
भहारेखाऩयीऺकरे गनुाऩने गयी तोवकएकोभा कामाारमफाट रेखाऩयीऺण गने गरयएको छ । कामाारमरे 
ववत्तीम, कामाभूरक, सूचना प्रववतध य वातावयणीम रेखाऩयीऺण गदै आएको छ । भहारेखाऩयीऺकरे 
आपूरे गयेको काभको वावषाक प्रततवेदन यािऩततसभऺ ऩेस गने य यािऩततफाट प्रधानभन्त्रीभापा त 
व्मवस्थावऩका-सॊसद सभऺ ऩेस बई व्मवस्थावऩका-सॊसदको सावाजतनक रेखा सतभततभा छरपर हनु ेगयेको 
छ ।  

१.२ सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाको अन्तयााविम भानदण्ड (International Standards of Supreme Audit Institution - 

ISSAI) २० य २१ भा व्मवस्था बएको ऩायदजशाता य जवापदेवहताको भान्मताराई अङ्गीकाय गयी आतथाक 
वषा 207५।7६ भा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमफाट सम्पऩाददत काभराई सयोकायवाराहरु सभऺ 
जानकायीको रातग सावाजतनक गरयएको छ । 

१.३ दूयदृवि (Vision), गन्तव्म (Mission) य भूल्म भान्मता (Core Values): सॊववधान एवॊ काननु प्रदत्त 
जजम्पभेवायी तनवााह गना कामाारमरे तनम्पनफभोजजभ दूयदृवि, गन्तव्म य भूल्म भान्मताहरु तनधाायण गयेको छ्  

 दूयदृवि (Vision): जनवहतका रातग जवापदेवहता, ऩायदजशाता य तनष्ठा प्रवद्धान गने ववश्वसनीम सॊस्था हनु 
प्रमत्नशीर यहने ।  

 गन्तव्म (Mission): सयोकायवाराराई सावाजतनक कोषको दऺताऩूणा उऩमोग सम्पफन्धभा आश्वस्त ऩाना 
स्वतन्त्र एवॊ गणुस्तयीम सेवा प्रदान गने । 

 भूल्म भान्मता (Core Values): भहारेखाऩयीऺकको कामाारम य कामायत कभाचायीहरुराई तनददाि रक्ष्म 
एवॊ गन्तव्मतपा  अग्रसय गयाउन तनम्पन भूल्म भान्मताहरुराई अङ्गीकाय गरयएको छ् 

 स्वतन्त्रता् व्मावसावमक वववेकको प्रमोगभा नकायात्भक प्रबाव ऩाने तत्वहरुसॉग सम्पझौता नगयी, 
स्वाथागत वववादफाट टाढा यही तनजी स्वाथा य डय धम्पकीफाट भिु यही, तनष्ऩऺ बई रेखाऩयीऺण 
तनष्कषा तनकाल्ने, व्महोया औलँ्माउने, रेखाऩयीऺण याम व्मि गने । 

 तनष्ठा् रेखाऩयीऺणभा तनजी वा फाह्य ऩऺको स्वाथाफाट प्रबाववत नबई इभान्दारयता, स्वच्छता, 
वस्तऩुयकता य सत्मता प्रदशान गदै रेखाऩयीऺण गयाउने तनकामसॉग व्मवहाय गदाा ऩेशागत तनष्ठा 
प्रस्ततु गने।  

 ऩायदजशाता् ऩऺऩातयवहत यामको प्रस्ततुीकयण, रेखाऩयीऺणभानको तनयन्तय प्रमोग, अन्तयााविम 
उत्कृि प्रचरनको अवरम्पफन, सूचना, तथ्माङ्क सङ्करन य ववश्लषेणभा व्मवजस्थत ऩद्धततको अङ्गीकाय 
य तनजित आधायभा रेखाऩयीऺण नततजा भूल्माङ्कन गयी सम्पऩाददत कामाको ऩायदजशाता कामभ याख्न े
य रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गदाा गणुस्तय सतुनजित गने । 
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 व्मावसावमकता् व्मावसावमक य दऺ जनशजिभापा त गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गना 
कभाचायीको सेवा प्रवेशऩतछ जशऺा य तातरभको साथसाथै तनयन्तय सीऩ ववकास गने य 
स्वाध्ममनराई तनयन्तयता ददन।े  

 जवापदेवहता् रेखाऩयीऺण ऩेशा य आभ नागरयकप्रततको जजम्पभेवायी स्वीकाय गदै जनताको 
साभूवहक वहतको रातग सावाजतनक स्रोतको उजचत प्रमोग एवॊ सॊयऺणतपा  ध्मान केजन्ित गयी 
काननुको ऩरयतधतबत्र यही जनताको अऩेऺा ऩूया गना जवापदेही यहने ।  

१.४ कामाारमको गन्तव्म एवॊ रक्ष्म हातसर गना तम गरयएको यणनैततक रक्ष्म य उद्दशे्म  
 

 

 

 

 

 

 

यणनैततक उद्दशे्म 

२.१ ववत्तीम स्वामत्तता 
हातसर गने 

२.२ प्रशासतनक स्वामत्तता 
हातसर गने 

२.३ रेखाऩयीऺणका 
ऺेत्रातधकाय सदुृढ गने 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यणनैततक उद्दशे्म 

४.१ सूचना प्रववतध उऩमोग 
गयी तनमतभत तथा 
प्रबावकायी सञ्चायराई 
सतुनजित गने 

४.२ सञ्चाय जगत तथा 
सवासाधायणसॉगको 
अन्तयवक्रमाभा सधुाय 
गने 

४.३ सावाजतनक रेखा 
सतभततसॉग प्रबावकायी 
सम्पफन्ध स्थावऩत गने 

४.४ रेखाऩयीऺण गरयने 
तनकाम एवॊ ऩेशागत 
सॊगठनहरुसॉगको 
सम्पफन्ध सदुृढ गयने् 

 

  

 

यणनैततक रक्ष्म 

 
 

यणनैततक उद्दशे्म 

३.१ भानव सॊसाधन 
ववकास यणनीतत तमाय 
एवॊ कामाान्वमन गने 

३.२ सॊघीम सॊयचना य 
ववस्तारयत 
रेखाऩयीऺणको 
ऺेत्रातधकायराई 
सभफ्ोधन गना 
साॊगठतनक यणनीततको 
ऩनुसंयचना गने 

 

 

 

 

 

 

 

यणनैततक उद्दशे्म 

१.१ सवोच्च रेखाऩयीऺण 
सॊस्थाहरुको 
अन्तयााविम 
भानदण्डसॉग आफद्ध 
रेखाऩयीऺण ऩद्धततको 
कामाान्वमन गने 

१.२ गणुस्तय आश्वस्तता 
ऩनुयावरोकन सदुृढ 
गने 

१.३ अनगुभन ऩयीऺण 
सदुृढ फनाउन े

 

 

 

 

 

 

 

यणनैततक उद्दशे्म 

 

५.१ आन्तरयक तनमन्त्रण 
प्रणारी सदुृढ गने 

५.२ आचायसॊवहताको 
ऩारना सतुनजित गने 

५.३ कामा सञ्चारन मोजना 
भापा त यणनीतत 
कामाान्वमन गने 

 

१ 

रेखाऩयीऺणको गणुस्तय य 
प्रबाव ववृद्ध गने 

 

 

 

२ 

स्वतन्त्रता य ऺते्रातधकाय 
सदुृढ गने 

 

 

३ 

साॊगठतनक ऺभता ववकास 
गने 

 

 

४ 

फाह्य सयोकायवाराहरुसॉग 
ऩेशागत सम्पफन्ध अतबववृद्ध 
गने 

५ 

आन्तरयक शासन अतबववृद्ध 
गने 
 

 

 

 

दूयदृवि  

जतनहतका रातग जवापदेवहता, 
ऩायदजशाता य तनष्ठा प्रवद्धानभा 
ववश्वसनीम रेखाऩयीऺण सॊस्था 

गन्तव्म 
सयोकायवाराराई सावाजतनक कोषको 
दऺताऩूणा उऩमोग सम्पफन्धभा आश्वस्त 
ऩाना स्वतन्त्र एवॊ गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण 
सेवा प्रदान गने 

 

भूल्म भान्मता 
 तनष्ठा 
 स्वतन्त्रता 
 व्मावसावमकता 
 ऩायदजशाता 
 जवापदेवहता 
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१.५  सॊगठन सॊयचना् भहारेखाऩयीऺकको कामाारमको कामाफोझ, कामा प्रकृतत य उऩरब्ध दयफन्दीको 
अवस्थाराई दृविगत गयी सॊगठन सॊयचना स्वीकृत गयी रागू गरयएको छ । जसअनसुाय कामाारमको प्रभखु 
ऩदातधकायीको रुऩभा भहारेखाऩयीऺक यहने व्मवस्था छ बने नीततगत ववषमभा भहारेखाऩयीऺकराई याम 
सझुाव प्रदान गना उऩ-भहारेखाऩयीऺकको अध्मऺताभा केन्िीम सभन्वम सतभतत (Central Co-ordination 

Committee) यहेको छ । मसरे रेखाऩयीऺण कामाको अनगुभन तथा भूल्माङ्कनसभेत गदाछ । 
भहारेखाऩयीऺकको भातहतभा सॊगठन ववकास तथा व्मवस्थाऩन, आतथाक तथा साभाजजक सेवा, ऩूवााधाय 
ववकास य सॊवैधातनक तनकाम, सयुऺा तथा स्थानीम ववकास भहाशाखा हेने गयी चाय उऩ-भहारेखाऩयीऺक 
(याजऩत्रावङ्कत ववजशि शे्रणी) य भहाशाखाअन्तगात ववतबन्न भहातनदेशनारम हेने गयी १४ नामफ 
भहारेखाऩयीऺक (याजऩत्रावङ्कत प्रथभ शे्रणी) को व्मवस्था गरयएको छ । भहातनदेशनारमअन्तगात तनदेशक 
(याजऩत्रावङ्कत दितीम शे्रणी) को नेततृ्व यहने गयी ३७ तनदेशनारमहरुको व्मवस्था गरयएको छ । 
तनदेशनारमको कामासम्पऩादनका रातग तनदेशकको भातहतभा कामाफोझअनसुाय रेखाऩयीऺण अतधकायी 
(याजऩत्रावङ्कत ततृीम शे्रणी) देजख कामाारम सहमोगी (शे्रणीववहीन) सम्पभका कभाचायीहरु यहेका छन ्। प्रदेश 
एवॊ स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण गनुाऩने जजम्पभेवायी सभेतराई भध्मनजय गयी प्रदेशस्तयभा कामाारम स्थाऩना 
गना नेऩार सयकायफाट तभतत २०७५।३।३२ भा स्वीकृत प्राप्त बएको छ । आगाभी वषा प्रदेशस्तयसम्पभ 
कामाारम ववस्ताय गने कामाक्रभ यहेको छ । 

२. सॊववधान प्रदत्त अतधकाय य कताव्म  
नेऩारको सॊववधानभा यािऩतत य उऩयािऩततको कामाारम, सवोच्च अदारत, सॊघीम सॊसद, प्रदेश 

सबा, प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह, सॊवैधातनक तनकाम वा सो को कामाारम, अदारत, भहान्मामातधविाको 
कामाारम य नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी वा सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩाररगामत सफै सॊघीम य प्रदेश सयकायी 
कामाारमको रेखा काननुफभोजजभ तनमतभतता, तभतव्मवमता, कामादऺता, प्रबावकारयता य औजचत्म सभेतको 
ववचाय गयी भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनु ेव्मवस्था छ । मसैगयी ऩचास प्रततशतबन्दा फढी शेमय 
वा जामजेथाभा नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायको स्वातभत्व बएका सॊगदठत सॊस्थाहरुको रेखाऩयीऺणका 
रातग कामाारमफाट ऩयाभशा प्रदान गने गरयएको छ । मस अततरयि  सॊस्थासम्पफन्धी ववशेष ऐन तथा 
कामाकायी तनणामरे गदठत सतभतत, प्रततष्ठान, ववश्वववद्यारमरगामतको रेखाऩयीऺण भहारेखाऩयीऺकरे गनुाऩने 
गयी तोवकएअनसुाय कामाारमफाट रेखाऩयीऺण गने गरयएको छ । रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ रे 
भहारेखाऩयीऺकरे रेखाऩयीऺण गने तरयका, ऺेत्र, ऩयीऺण गने कुयाहरु य नेऩार सयकायको ऩूणा एवॊ 
अतधकाॊश स्वातभत्व बएका सॊगदठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺणको सम्पफन्धभा गरयनऩुने काभहरुको फायेभा 
व्मवस्था गयेको छ । रेखाऩयीऺण ऐनभा नेऩार सयकायको ऩूणा स्वातभत्व बएको सॊगदठत सॊस्थाको 
रेखाऩयीऺण भहारेखाऩयीऺकिाया हनुे य अतधकाॊश स्वातभत्व बएको सॊगदठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺण गना 
रेखाऩयीऺकको तनमजुि गदाा भहारेखाऩयीऺकको ऩयाभशा तरनऩुने व्मवस्था छ । 

सॊववधान एवॊ काननुभा व्मवस्था बएफभोजजभ भहारेखाऩयीऺकको कामाऺ ेत्रतबत्र देहामफभोजजभको 
रेखाऩयीऺण गने, ऩयाभशा ददने य तनदेशन ददनेसम्पफन्धी कामा ऩदाछन:् 

 सवोच्च अदारत, व्मवस्थावऩका-सॊसदरगामत सफै सॊवैधातनक अङ्ग, सयुऺा तनकाम य सयकायी 
कामाारमहरुको रेखाऩयीऺण, 

 नेऩार सयकायको ऩूणा स्वातभत्व बएका सॊगदठत सॊस्थाहरुको रेखाऩयीऺण, 
 भहारेखाऩयीऺकरे ऩयीऺण गनुाऩने गयी काननुिाया तोवकएका ववश्वववद्यारम, प्रातधकयण, प्रततष्ठान, 

ववतबन्न कोष, ववकास सतभतत तथा जजल्रा ववकास सतभतत एवॊ स्थानीम तनकामहरुको रेखाऩयीऺण, 
 नेऩार ऩऺ यहेका सजन्ध सम्पझौताअन्तगातका तनकामहरुको रेखाऩयीऺण,   
 नेऩार सयकायको अतधकाॊश स्वातभत्व बएका सॊगदठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺक तनमजुिभा ऩयाभशा,  
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 रेखासम्पफन्धी व्मवस्था तभराउन य तनमतभतता ल्माउनको रातग सम्पफजन्धत सयकायी तनकाम वा सॊगदठत 
सॊस्थाराई तनदेशन, य 

 रेखाव्मवसामको ववकास, सॊयऺण य सॊवद्धान गने सम्पफन्धभा नेऩार चाटाडा एकाउन्टेन््स सॊस्थाराई तनदेशन । 

भहारेखाऩयीऺकरे उऩमुािफभोजजभ रेखाऩयीऺण गयी आपूरे गयेको काभको वावषाक प्रततवेदन 
सॊववधानको धाया २९४ अनसुाय यािऩततसभऺ ऩेस गनुाऩने व्मवस्था छ । यािऩततरे प्रधानभन्त्रीभापा त 
त्मस्तो प्रततवेदन सॊघीम सॊसदसभऺ ऩेस गना रगाउने व्मवस्था छ । उि प्रततवेदनभा सॊववधान प्रदत्त 
जजम्पभेवायी ऩूया गना भहारेखाऩयीऺकफाट तनकामहरुको ववत्तीम एवॊ कामाभूरक रेखाऩयीऺण गने, सॊगदठत 
सॊस्थाको रेखाऩयीऺण गदाा अऩनाउनऩुने तसद्धान्त सम्पफन्धभा आवश्मक तनदेशन ददने, रेखासम्पफन्धी 
कागजात जनुसकैु फखत हेने य रेखाको ढाॉचा तोक्नेरगामतका कामा बई आएको छ । 

३. रेखाऩयीऺणभान य कामाऩद्धतत 
भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाहरुको अन्तयााविम सॊगठनको सदस्मको 

हैतसमतरे सो सॊगठनफाट स्वीकृत रेखाऩयीऺणभान, भागादशानको क्रभश् कामाान्वमन गयी रागू गदै आएको 
छ । भहारेखाऩयीऺकको कामाारमफाट सो सॊगठनफाट जायी बएका अन्तयााविम रेखाऩयीऺणभानभा 
आधारयत सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, ववत्तीम रेखाऩयीऺण एवॊ कामाभूरक रेखाऩयीऺण तनदेजशकाहरु तमाय 
गयी रागू गरयएको छ ।  

३.१ रेखाऩयीऺणभान् कामाारमरे सॊवैधातनक एवॊ काननुी व्मवस्था, रेखाऩयीऺणभान, ववतबन्न ऺेत्रगत भागादशान 
एवॊ तनदेजशकाराई आधाय फनाएय रेखाऩयीऺण एवॊ प्रततवेदन गने य रेखाऩयीऺणको  गणुस्तय आश्वस्तता गने 
गयेको छ । सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाहरुको अन्तयााविम भानदण्ड (International Standards for Supreme 

Audit Institutions - ISSAI) को आधायभा रेखाऩयीऺण भागादशान तमाय गयी रागू गरयएको छ । 

३.२ रेखाऩयीऺण कामाऩद्धतत् रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ रे भहारेखाऩयीऺकराई रेखाऩयीऺणको ऺेत्र, ऩद्धतत, 
तरयका य सभम तनधाायण गने अतधकाय प्रदान गयेको छ । प्रत्मेक वषा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे 
रेखाऩयीऺण सञ्चारन गनुा अजघ वावषाक कामामोजना तमाय गयी भन्त्रारम/तनकामका रेखाउत्तयदामी 
अतधकृत/सजचवराई जानकायी ददने गयेको छ । उि कामामोजनाको आधायभा सम्पफजन्धत 
भहातनदेशनारमहरुरे भन्त्रारमगत सभविगत रेखाऩयीऺण मोजना य रेखाऩयीऺण गनुाऩने प्रत्मेक 
कामाारमहरुको इकाईगत रेखाऩयीऺण मोजना तमाय गरयन्छ । हयेक वषा तनजित आधायहरु जस्तै 
कायोफायको ऩरयभाण, प्रकृतत, बौगोतरक ऺेत्र आदद ऩऺराई ववचाय गयी ववतबन्न भन्त्रारमभातहत जजल्राभा 
कामासञ्चारन स्तयका कामाारमहरुको सभेत रेखाऩयीऺण स्थरगत रुऩभा रेखाऩयीऺण टोरी खटाई सम्पऩन्न 
गरयन्छ ।  

रेखाऩयीऺण भानदण्ड य ववतबन्न भागादशान एवॊ तनदेजशकाको अधीनभा यही कामाारमफाट 
रेखाऩयीऺण एवॊ प्रततवेदन गने गरयन्छ । रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न बएऩतछ ३५ ददन म्पमाद ददई प्रायजम्पबक 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन रेखाऩयीऺण गरयएको तनकामराई स्थरगत रुऩभै उऩरब्ध गयाई सोको एक/एक 
प्रतत तारकु भन्त्रारम, ववबाग य सम्पफजन्धत कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाारमभा ऩठाइन्छ । सम्पऩाददत 
रेखाऩयीऺण कामाको गणुस्तय सतुनजित गना गणुस्तय भूल्माङ्कन तथा ऩनुयावरोकन गयी प्रततवेदन गने ऩद्धतत 
अवरम्पफन गरयएको छ ।   

३.३ रेखाऩयीऺण कामाववतध्  आतथाक वषा २०७५।७६ भा वावषाक मोजना य कामाक्रभको अधीनभा यही 4985 

सयकायी कामाारम य ६ भहानगयऩातरकासवहत ७47 स्थानीम तहको स्थरगत रुऩभा रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न गयी 
प्रततवेदन गरयएको छ । रेखाऩयीऺणको गणुस्तय अतबववृद्धका रातग कामाान्वमन चयणभा तनयीऺण, सऩुरयवेऺण 
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तथा आचायसॊवहता ऩारनाको अनगुभन गयी गणुस्तय आश्वस्तताको तनतभत्त सम्पऩाददत काभको ऩनुयावरोकन गने 
गरयएको छ । 

रेखाऩयीऺण गरयने तनकाम य कायोफायको छनौट गदाा जोजखभ भूल्माङ्कनको आधायभा स्वीकृत 
मोजना य कामाववतध अफरम्पफन गयी ववस्ततृ, सॊजऺप्त य आन्तरयक रेखाऩयीऺण तथा केन्िीम आतथाक 
वववयणको आधायभा रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न गरयएको छ । कामाभूरक रेखाऩयीऺणको क्रभभा केहीभा 
स्थरगत अवरोकनसवहत नागरयक सभाज, राबग्राही सभूहरगामत सयोकायवाराराई सभेत सहबागी फनाई 
छरपर तथा अन्तयवक्रमाभा सहबागी गयाई प्राप्त सूचनासभेतको ववश्लषेण गयी प्रततवेदन तमाय गरयएको छ ।  

३.४ तनदेजशका तथा भागादशान तजुाभा  

 सयकायी रेखाऩयीऺकको आचायसॊवहता, २०७०: सयकायी रेखाऩयीऺकको तनष्ठा, स्वतन्त्रता, तनष्ऩऺता, 
गोऩनीमता य ऩेसागत नैततक आचयण तथा भूल्म भान्मताको ऩारनाफाट मस कामाारमको सॊवैधातनक 
जवापदेवहता ऩूया गना, रेखाऩयीऺण कामाप्रतत सयोकायवाराहरुको ववश्वास अतबववृद्ध गना य सावाजतनक 
ऺेत्रभा ऩायदजशाता एवॊ उत्तयदावमत्व प्रवद्धान गना सवकने तथ्मराई दृविगत गयी कामाान्वमनभा ल्माइएको 
"सयकायी रेखाऩयीऺकको आचायसॊवहता, २०७०" ऩारनाको अनगुभन सतभततफाट अनगुभन हनु ेगयेको 
छ ।  

 ववत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान् कामाारमरे कामाान्वमनभा ल्माएको सयकायी रेखाऩयीऺण सञ्चारन 
भागादशानराई सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाहरुको अन्तयााविम सॊगठनरे जायी गयेको भानदण्डको 
आधायभा सधुाय गना ववत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान २०७३ तमाय गयी रागू गरयएकोरे कामाारमको 
ववत्तीम रेखाऩयीऺण अन्तयााविम स्तयको हनुे अऩेऺा गरयएको छ । 

 आन्तरयक तनमन्त्रण तनदेजशका् आतथाक कामाववतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९५ को 
व्मवस्थाअनसुाय आन्तरयक तनमन्त्रण कामाववतध, २०७१ तमाय गयी कामाान्वमनभा ल्माइएको छ ।  

३.५ रेखाऩयीऺण व्मवस्थाऩन  

 कामाभूरक रेखाऩयीऺण् मो वषा २२ ववषमको कामाभूरक, १ ववषमको वातावयणीम, ३ ववषमको 
सूचना प्रववतध य २ ववषमको ववशेष रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न बएको छ । 

 सॊगदठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺण् रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा १० अनसुाय नेऩार सयकायको 
ऩूणा स्वातभत्व बएका सॊगदठत सॊस्थाहरुको रेखाऩयीऺण गना तनमिु फाह्य रेखाऩयीऺक तथा 
कामाारमको जनशजिफाट रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न गयी मस वषा 42 सॊस्थाको 65 आतथाक वषाको 
अजन्तभ रेखाऩयीऺण गयी प्रततवेदन जायी बएका छन ्। मस वषा 5 सॊस्थाको 31 आतथाक वषाको 
रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न हनु नसकी फक्मौता यहेको छ । आतथाक वषा २०७5।७6 भा 40 इकाईको 
रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न गना 50 रेखाऩयीऺकराई सहामकको रुऩभा तनमिु गरयएको छ । त्मस्तै 
रेखाऩयीऺण ऐन, २०75 को दपा (11) अनसुाय नेऩार सयकायको अतधकाॊश स्वातभत्व बएको 
सॊस्थाभध्मे 25 सॊस्थाको 26 आतथाक वषाको रातग रेखाऩयीऺक तनमजुिको ऩयाभशा उऩरब्ध 
गयाइएको छ । प्रततवेदन अवतधभा कामाारमको जनशजिफाट 5 सॊस्थाको रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न बएको 
छ ।  

 अन्तयााविम सॊस्थाको रेखाऩयीऺण् काठभाडौंजस्थत साका  सजचवारम (SAARC Secreteriat) रगामत 4 
भरुकुहरुभा यहेका साका  केन्ि य ऩरयषद्हरुको सन ्२०१८ को अजन्तभ रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न बएको 
छ ।   
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 रेखाऩयीऺणको अजन्तभ प्रततवेदन् रेखाऩयीऺणका भान्म तसद्धान्तअनसुाय रेखाऩयीऺण गरयएका ववत्तीम 
वववयणहरु उऩय यामसवहत रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गनुाऩने हनु्छ । सॊगदठत सॊस्थाको अजन्तभ 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गदाा सम्पफजन्धत सॊस्थाको ववत्तीम वववयणउऩय याम ददन ेगयी आएको छ । 
गत वषा अथा भन्त्रारम, भहारेखा तनमन्त्रक कामाारमरगामत केन्िीमस्तयका तनकामहरुको अजन्तभ 
प्रततवेदन य सजञ्चतकोषको हकभा यामसवहतको अजन्तभ प्रततवेदन जायी गरयएकोभा सो कामाराई मस 
वषाऩतन तनयन्तयता ददइएको छ । मो वषा सजञ्चत कोष सभेत केन्िीमस्तयका तनकाम, भन्त्रारम, नेऩार 
सयकायको ऩूणा स्वातभत्व बएका सॊगदठत सॊस्थाफाट प्रायजम्पबक प्रततवेदनको प्राप्त प्रततवक्रमासभेतभा 
कायफाही गयी अजन्तभ प्रततवेदन जायी गरयएको छ ।  

 यामसवहतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन् मो वषा भहारेखा तनमन्त्रक कामाारमरे तमाय गयेको सजञ्चत 
कोषको वहसाफउऩय यामसवहतको प्रततवेदन उऩरब्ध गयाइएको छ । केन्िीम तनकामफाट ऩेस बएका 
३९ केन्िीम आतथाक वववयणउऩय यामसवहतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन ददइएको छ । सॊगदठत 
सॊस्थातपा  ववगत य मो वषाको सभेत 42 सॊस्थाको 65 आतथाक वषाको कैवपमत सवहतको रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदन उऩरब्ध गयाइएको छ ।  

 आमोजना वहसाफको रेखाऩयीऺण् नेऩार सयकाय य दात ृयाि/तनकामफीच बएको सम्पझौताअनसुाय मो 
वषा ७१ आमोजनाको आमोजना वहसाफको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन ददनऩुनेभा ६९ आमोजनाको 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩरब्ध गयाइएको छ । आमोजना वहसाफ सम्पफन्धभा यामसवहतको रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदन उऩरब्ध गयाइएको भध्मे ववश्व फैङ्क, अन्तयााविम ववकास सॊस्थातपा  ३३, एतसमारी ववकास 
फैङ्कतपा  ३१ य अन्म दात/ृयाि य तनकामतपा  ५ यहेको छ । मो वषा २ आमोजनाहरुरे आमोजना 
वहसाफ प्रभाणीकयणका रातग ऩेस गयेका छैनन ्।  

 सावाजतनक ऺते्र रेखाभान (NPSAS) भा आधारयत ववत्तीम वववयण उऩय याम् मो वषा नेऩार सयकायका 
३१ तनकामफाट नेऩार सावाजतनक ऺेत्र रेखाभानअनरुुऩ ववत्तीम वववयण ऩेस बएकोरे सावाजतनक ऺेत्र 
रेखाभानभा आधारयत बई तमाय बएको ववत्तीम वववयण उऩय यामसवहतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन 
उऩरब्ध गयाइएको  छ ।  

 सम्पऩयीऺण् रेखाऩयीऺणफाट कामभ बएका सम्पऩयीऺण गना फाॉकी फेरुजू आतथाक कामाववतध ऐन, 
२०५५ य तनमभावरी, २०६४ को व्मवस्थाअनसुाय सम्पफजन्धत तनकामरे पर्छ्यौट गयी स्थरगत रुऩभा 
नै सम्पऩयीऺण गयाउन अनयुोध गने य भाघ भवहनाऩतछ मस कामाारमभा अनयुोध गने य अनयुोध बएको 
१५ ददनतबत्र सम्पऩयीऺणको जानकायी गयाउन ेनीतत कामाारमरे तरएको तथमो । तद्अनरुुऩ २०७५ 
श्रावणदेजख २०७६ आषाढ भसान्तसम्पभ नेऩार सयकायको कामाारमरे रु.८० अफा ७ कयोड ५६ 
राख सम्पऩयीऺण गयाएका छन ्।  

 वावषाक रेखाऩयीऺण मोजना् आतथाक वषा २०७५।७६ को कायोफायको रेखाऩयीऺण कामा तनमोजजत 
रुऩभा तछटो छरयतो, तभतव्ममी एवॊ दऺताऩूणा तवयरे सम्पऩादन गना रेखाऩयीऺणको उद्देश्म, ऩद्धतत, 
ऺेत्र, रेखाऩयीऺणभा जोड ददइने ववषमहरु, प्रततवेदन व्मवस्था, रेखाऩयीऺणका आधायहरु, गणुस्तय 
ऩनुयावरोकन, सतभिगत मोजना, तातरभ तथा जनशजि ववकास, कामातातरका रगामतका ववषमहरु 
सभेटी वावषाक रेखाऩयीऺण मोजना, २०७६ तजुाभा गयी रागू गरयएको छ ।  

 वावषाक कामातातरका: आतथाक वषा २०७५।७६ को कायोफायको रेखाऩयीऺण २०७६ श्रावणभा शरुु 
गयी भाघसम्पभभा सम्पऩन्न गने य चैत्र भसान्ततबत्र वावषाक प्रततवेदन ऩेस गने रक्ष्मसवहत कामातातरका 
तमाय गरयएको छ । उि कामातातरका २०७६।३।३१ भा रेखाउत्तयदामी अतधकृतहरुराई 
जानकायीको रातग ऩठाइएको तथमो ।  
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 सभविगत तथा तनकामगत रेखाऩयीऺण मोजना् सभविगत तथा तनकामगत रेखाऩयीऺण मोजनाको 
ढाॉचाभा ऩरयभाजान गयी सभविगत तथा तनकामगत रेखाऩयीऺण मोजनाको ढाॉचा, २०७६ रागू गरयएको 
छ । उि मोजना भूरत् जोजखभ ऩवहचान य भूल्माङ्कनको अवधायणाभा आधारयत छ ।  

 रेखाऩयीऺण टोरीको रातग तनदेशन् जजल्राभा खवटने रेखाऩयीऺण टोरीको कामासञ्चारन सम्पफन्धभा 
प्रवेश तथा फवहगाभन फैठक (Entry and Exit Meeting) सम्पऩयीऺणरगामतका ववषम सभावेश गयी तमाय 
गरयएको तनदेशनअनरुुऩ रेखाऩयीऺण गने कामाराई तनयन्तयता ददइएको छ ।  

 सऩुरयवेऺण् स्थरगत रेखाऩयीऺणको सऩुरयवेऺण गने ववतध, सऩुरयवेऺकको जजम्पभेवायी य सऩुरयवेऺण 
गयी ऩेस गरयन े प्रततवेदनको ढाॉचा सभेटी रागू गरयएको रेखाऩयीऺण अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण 
तनदेजशका, २०७४ अनरुुऩ सऩुरयवेऺण गने कामा गने गरयएको छ ।  

३.६ गणुस्तय आश्वस्तता् कामाारमरे रागू गयेको गणुस्तय ऩनुयावरोकन तनदेजशकाअनसुाय २०७४।७५ भा 
सम्पऩन्न गरयएका ववत्तीम रेखाऩयीऺणभध्मे नभूनाको रुऩभा छनौट गयी ववत्तीम तथा तनमतभत 
रेखाऩयीऺणतपा  ७८, सॊगदठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺणतपा  १ य कामाभूरक एवॊ सूचना प्रववतध 
रेखाऩयीऺणतपा  १ सभेत ८० पाइरहरुको गणुस्तय आश्वस्तता ऩनुयावरोकन गरयएको छ । रेखाऩयीऺण 
ऩिात ्गरयने गणुस्तय ऩनुयावरोकनफाट भात्र गणुस्तय सतुनजित गना कदठनाइ बएको भहससु गयी आतथाक 
वषा २०७४।७५ देजख रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गनुाऩूवा नै गणुस्तय ऩनुयावरोकन (Pre-issuence 

review) गना शरुु गरयएको छ । ऩनुयावरोकनभा तनकामको जानकायी, रेखाऩयीऺण मोजना तथा कामाक्रभ 
तमायी, जोजखभ ऺेत्र ऩवहचान य सोको कामाान्वमन, आन्तरयक तनमन्त्रण प्रणारीको भूल्माङ्कन, सङ्कतरत 
प्रभाणको अतबरेख व्मवस्थाऩन, नभूना छनौट प्रवक्रमा, रेखाऩयीऺकको कामावववयण तथा कामाववतधको 
अतबरेखीकयण, आचायसॊवहताको घोषणा तथा ऩारना, गणुस्तय तनमन्त्रण कामाववतधहरु, काननु तनमभहरुको 
ऩारना, रेखाऩयीऺण कामाऩत्र एवॊ प्रततवेदनको ऩनुयावरोकन, रेखाऩयीऺण टोरीको सऩुरयवेऺण तथा 
तनकामफाट प्राप्त तनदेशन तथा प्रततवक्रमाउऩय कायफाही गयी अजन्तभ प्रततवेदन जायी गनेरगामतका ऺेत्रभा 
गणुस्तय आश्वस्तता भूल्माङ्कन/ऩनुयावरोकन गयी थऩ सधुायका ऺेत्रहरु ऩवहचान गने गरयएको छ ।  

४. भानव सॊसाधन 
मस कामाारमभा तनजाभती सेवा ऐन, २०४९ फभोजजभ नेऩार रेखाऩयीऺण सेवा, नेऩार काननु 

सेवा, नेऩार ववववध सेवाका कभाचायीहरु आवद्ध यहेका छन ्। मस वषा कभाचायी प्रशासन, तातरभ य 
जनशजि ववकासको अवस्था तनम्पनानसुाय यहेको छ्  

 दयफन्दी य ऩदऩूतता्  नेऩार सयकाय (भजन्त्रऩरयषद्) फाट २०७५।३।३२ भा स्वीकृत दयफन्दी वववयण 
अनसुाय भहारेखाऩयीऺकको कामाारमको स्वीकृत दयफन्दी ६१४ यहेको छ । उि दयफन्दीभध्मे हार 
(२०७६ असायसम्पभभा) ४७८ ऩदऩूतता बई १२७ रयि यहेकोछ । कुर ऩदऩूतताभध्मे ७७ (१६.१० 
प्रततशत) भवहरा य ४०१ (८३.९० प्रततशत) ऩरुुष कभाचायी छन ्। दयफन्दी एवभ ्ऩदऩूतता सम्पफन्धी 
वववयण तातरका १ भा ददइएको छ । 

 तनमजुि य ऩदस्थाऩन् मो वषा रोक सेवा आमोगफाट तसपारयस बई आएका नामफ भहारेखाऩयीऺक १, 
तनदेशक २, रेखाऩयीऺण अतधकायी ४५, रेखाऩयीऺण अधीऺक ५० य रेखाऩयीऺण तनयीऺक १ 
सभेत ९९ कभाचायीको नमाॉ तनमजुि एवॊ ऩदस्थाऩन गरयएको छ । तनमजुि एवॊ ऩदस्थाऩनको वववयण 
तातरका २ सॊरग्न छ ।  

 फढुवा् मो वषा उऩ÷भहारेखाऩयीऺक १, नामफ भहारेखाऩयीऺक २, तनदेशक ४, रेखाऩयीऺण 
अधीऺक १ य रेखाऩयीऺण तनयीऺक १ सभेत ९ कभाचायी कामाऺ भता भूल्माङ्कनको आधायभा फढुवा 
बएको छ । मससम्पफन्धी वववयण तातरका ३ सॊरग्न छ । 



 

भहारेखाऩयीऺकको कामाारमको वावषाक प्रगतत प्रततवेदन, २०७५।७६ - 8 
 

 सेवा तनवतृ्त् मो वषा उभेय हद य याजीनाभा सभेतफाट उऩ÷भहारेखाऩयीऺक १, नामफ भहारेखाऩयीऺक 
१, तनदेशक ३, रेखाऩयीऺण अतधकायी ५, शाखा अतधकृत १, रेखाऩयीऺण अधीऺक १, हरकुा 
सवायीचारक २ य कामाारम सहमोगी १ सभेत १५ कभाचायी सेवा तनवतृ्त हनुबुएको छ । मस सम्पफन्धी 
तातरका ४ सॊरग्न छ ।  

 सरुवा: मस वषा ववतबन्न ऩदका ९ कभाचायीहरु अन्म कामाारमफाट मस कामाारमभा सरुवा बई आएका 
तथा मस कामाारमफाट ऩदोन्नतत तथा सरुवा बै १४ कभाचायी अन्मत्र सरुवा बई गएका छन ्। मस 
सम्पफन्धी तातरका ५ सॊरग्न छ । 

 ववबषूण: स ववधान ददवस तथा याविम ददवस २०७६ को अवसयभा २०७६।०६।०३ भा मस 
कामाारमका उऩ÷भहारेखाऩयीऺक श्री ईश्वय नेऩाररे सपु्रफर जनसेवाश्री (ततृीम शे्रणी) य तनदेशक  
श्री यवीन्िप्रसाद देवकोटारे प्रफर जनसेवाश्री (चतथुा शे्रणी) ववबषूण प्राप्त गनुाबएको छ । 

 तनजाभती सेवा ऩयुस्काय: तनजाभती सेवा ददवस, २०७६ को अवसयभा मस कामाारमका नामफ 
भहारेखाऩयीऺक श्री भहेश्वय काफ्रे तनजाभती सेवा ऩयुस्कायफाट ऩयुस्कृत हनुबुएको छ । 

 ऩयुस्काय: भहारेखाऩयीऺकको कामाारमको ६१  औ ँवावषाकोत्सवको उऩरक्ष्मभा तभतत २०७६।३।१५ 
भा मस कामाारमका तऩतसरफभोजजभका कभाचायीहरुराई नगद य सम्पभानऩत्रफाट सम्पभातनत हनुबुएको 
छ । 

१. नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री जीवनप्रसाद सवेुदी 
२. तनदेशक श्री रतरतफहादयु शाक्म 
३. रेखाऩयीऺण अतधकायी श्री वहयाभणी तनयौरा 
४. रेखाऩयीऺण अतधकायी श्री तसजाना रयभार 
५. रेखाऩयीऺण अतधकायी श्री याभकुभाय साऩकोटा 
६. रेखाऩयीऺण अधीऺक श्री ववष्ण ुसाऩकोटा 
७. हरकुा सवायीचारक श्री ददरफहादयु वाइफा 

५. आन्तरयक व्मवस्थाऩन 
५.१ भहारेखाऩयीऺकोको कामाारमको ५६ औ ँ वावषाक प्रततवेदन ऩेस: भहारेखाऩयीऺकको ५६ औ ँ वावषाक 

प्रततवेदन भाननीम भहारेखाऩयीऺक श्री टॊकभजण शभाा, दॊगारज्मूरे तभतत २०७५।१२।२९ भा सम्पभाननीम 
यािऩतत सभऺ ऩेस गनुाबमो ।  

५.२  ववत्तीम अनशुासन य आतथाक प्रशासनका सभसाभवमक ववषमभा फैठक सम्पऩन्नM  सम्पभातनत प्रधानभन्त्री श्री 
के.ऩी.शभाा ओरीको सभऩुजस्थततभा भाननीम भहारेखाऩयीऺक,  नेऩार सयकायका भखु्म सजचवव, सॊघीम 
सॊसद् सजचवारमका भहासजचव,  सवोच्च अदारतका भखु्म यजजिायरगामत नेऩार सयकायका रेखाउत्तयदामी 
अतधकृतहरुको सहबातगताभा आतथाक वषा २०७४।७५ को रेखाऩयीऺण मोजनासम्पफन्धी फैठक प्रधानभन्त्री 
तथा भजन्त्रऩरयषद्को कामाारम,  तसॊहदयफायभा तभतत २०७५।०४।१५ भा सम्पऩन् न बमो ।  

कामाक्रभभा सम्पभाननीम प्रधानभन्त्रीरे आतथाक कायोफायभा यहेका काननुी जवटरता य ववत्तीम 
अनशुासनका सम्पफन्धभा आफ्नो धायणा याख्दै फढ्दो फेरुजू सावाजतनक प्रशासनभा यहेको आतथाक 
अनशुासनको स्तय भाऩन हनुे उल्रेख गनुाबमो । सो क्रभभा उहाॉरे सभग्र भरुकुी प्रशासनको आतथाक 
कायोफायभा शदु्धता, स्वच्छता य ऩायदजशाता कामभ गना याजनैततक नेततृ्वभा स्वच्छता य ऩायदजशाता हनुऩुने 
फताउन ुबमो । भरुकुको सभवृद्धका रातग ववत्तीम अनशुासन य सेवा प्रवाहभा उल्रेख्म सधुाय गने ववषमभा 
नततजाभखुी कामा गना उहाॉरे नऩेार सयकायका रेखाउत्तयदामी अतधकृतहरुराई तनदेशन ददनबुमो । उहाॉरे 
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आतथाक प्रशासन सधुाय य अनशुासन कामभ गना सजचवहरुको ध्मानाकषाण गयाउनबुमो । त्मस क्रभभा 
सम्पभानीम प्रधानभन्त्रीज्मूरे सावाजतनक तनकामभा यहेका फेरुजू पयर््छ्यौटभा तदारुकता देखाई आगाभी 
ददनभा फेरुजू तसजाना हनु नददने अवस्था तनभााणका रातग ध्मानाकषाण गयाउनबुमो । उहाॉरे फेरुजूतबत्र 
यहेको गम्पबीय प्रकृततका बष् राचायजन्म वक्रमाकराऩ ऩवहचान गयी कायफाही गना तथा भहारेखाऩयीऺकको 
प्रततवेदन कामाान्वमनभापा त जजम्पभेवाय व्मजिराई जवापदेही फनाई पर्छ्यौट गना तनदेशन ददनबुमो ।  

उि अवसयभा भाननीम भहारेखाऩयीऺक श्री टॊकभजण शभाा, दॊगाररे भहारेखाऩयीऺकको ५५औ ँ
वावषाक प्रततवेदनरे औलँ्माएका प्रभखु व्महोया प्रस्ततु गदै भरुकुको ववत्तीम अनशुासनको ववद्यभान जस्थततभा 
सधुाय गयी नागरयकराई गणुस्तयीम सेवा प्रवाह गनुाऩने धायणा याख् नबुमो । त्मसैगयी उहाॉरे ववकास तनभााण, 
याजस्व आम्पदानी य खचा, सेवा प्रवाहरगामत ववत्तीम प्रशासनका ववववध ऩऺभा देजखएका कभजोयीको  
सधुायका रातग भहारेखाऩयीऺकको प्रततवेदनको प्रबावकायी कामाान्वमन हनुऩुने धायणा याख् नबुमो । उहाॉरे 
गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवाभापा त सावाजतनक कोषको सॊयऺण य उऩमोग तथा फदतरदो ऩरयवेशभा ——सभदृ्ध 
नेऩार, सखुी नेऩारी―― को भूर नाया हातसर गना नेऩार सयकायको रक्ष्मराई टेवा ऩरु् माउने कामाभा 
भहारेखाऩयीऺकको तपा फाट सहमोगी बतूभका यहने प्रततफद्धता व्मि गनुाबमो ।  

५.३  रेखा उत्तयदामी अतधकृतहरुसॉग छरपर: भाननीम भहारेखाऩयीऺक श्री टॊकभजण शभाा, दगार य सॊघीम 
सयकायका सजचव (रेखाउत्तयदामी अतधकृत) हरुफीच आतथाक वषा २०७५।७६ को रेखाऩयीऺण, सोको 
दामयाभा सभावेश गनुाऩने सम्पबाववत भखु्म ववषमहरु तथा सभग्र ववत्तीम अनशुासनरगामतका ववषमभा ३१ 
जेष्ठ २०७६ भा भहारेखाऩयीऺकको कामाारम, फफयभहरभा छरपर सम्पऩन्न बमो । उि छरपरभा 
भहारेखा तनमन्त्रक, ववतबन्न भन्त्रारमका प्रतततनतध य भहारेखाऩयीऺकको कामाारमका ऩदातधकायीहरु  
सभेतको उऩजस्थतत यहेको तथमो ।  

छरपरभा भाननीम भहारेखाऩयीऺकज्मूरे भहारेखाऩयीऺकको वावषाक, सभविगत य इकाईगत 
रेखाऩयीऺण मोजनाको तजुाभादेजख प्रततवेदन चयणसम्पभ सयोकायवाराको सहबातगता अतबववृद्ध गयी 
रेखाउत्तयदामी अतधकृतसवहत सम्पफजन्धत ऩदातधकायीको जजम्पभेवायी य जवापदेवहताभा अतबववृद्ध गयाउने नीतत 
कामाारमको यहेको फताउनबुमो । सो क्रभभा उहाॉरे रेखाऩयीऺण प्रततवेदनको गणुस्तयीमता, प्रबावकारयता 
तथा ववश्वसनीमताभा अतबववृद्ध हनुे तथा आपू य अन्तगातका तनकामफाट सम्पऩाददत कामा य सेवा प्रवाहप्रततको 
जजम्पभेवायी कुशरताऩूवाक तनवााह गना सम्पफजन्धत तनकाम थऩ अग्रसय हनु ेअऩेऺा गनुाबमो । 

५.४ रेखाऩयीऺण अन्तयवक्रमा तथा छरपर् सदूुयऩजिभ प्रदेश, कणाारी प्रदेश, प्रदेश नॊ.५, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 
नॊ.३, प्रदेश नॊ.१ य प्रदेश नॊ.२ का भाननीम भखु्मभन्त्रीको प्रभखु आततथ्मता य भाननीम भहारेखाऩयीऺक 
श्री टॊकभजण शभाा, दॊगारज्मूको उऩजस्थततभा सम्पफजन्धत प्रदेशहरुभा रेखाऩयीऺण अन्तयवक्रमा तथा छरपर 
कामाक्रभ सम्पऩन्न बमो । उि कामाक्रभभा प्रदेश प्रभखु सजचव, प्रदेश सजचवहरु, प्रभखु जजल्रा अतधकायी, 
जजल्रा सभन्वम सतभततका ऩदातधकायी, स्थानीम तहका प्रभखु, जजल्राजस्थत सयकायी तनकामका प्रभखु, रेखा 
प्रभखु, ऩत्रकाय य नागरयक सभाजका प्रतततनतधरगामतको सहबातगता यहेको तथमो । 

 कामाक्रभभा रेखाऩयीऺणको ऺेत्र, उद्देश्म य ऩद्धततफाये कामाारमका उऩ–भहारेखाऩयीऺक, प्रदेशको 
रेखा, रेखाऩयीऺण य सभसाभवमक ववषमभा प्रदेशका प्रभखु सजचव य जजल्राको सभग्र सेवा प्रवाह जस्थततफाये 
सम्पफजन्धत जजल्राका प्रभखु जजल्रा अतधकायीहरुरे प्रस्ततुीकयण गनुाबएको तथमो । त्मसैगयी जजल्रा 
सभन्वम सतभतत य स्थानीम तहका प्रभखुरे जजल्राजस्थत स्थानीम तहको कामासम्पऩादन अवस्था, देजखएका 
सभस्मा य सधुायका ऩऺफाये आफ्नो बनाइ याख्नबुएको तथमो । त्मस क्रभभा रेखा, रेखाऩयीऺण, फेरुजू, 

सम्पऩयीऺणका ववववध ववषमभा सहबागीरे आफ्नो जजऻासा याखेका तथए । 

कामाक्रभको अन्त्मभा भाननीम भहारेखाऩयीऺकज्मूरे सहबागीको तपा फाट प्रस्ततु जजऻासाको 
सम्पफोधन गदै फेरुजू नहनुे गयी काननुरे तोकेको ऩरयतधतबत्र फसी तोवकएको जजम्पभेवायी य जवापदेवहता 
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तनवााह गनेतपा  सहबागीहरुको ध्मानाकषाण गयाउनबुमो । भन्तव्मको क्रभभा उहाॉरे रेखाऩयीऺणफाट देजखने 
गयेका व्महोयाहरुको फायेभा सॊजऺप्त जानकायी गयाउॉदै जजल्राभा बइयहेको स्थरगत रेखाऩयीऺण कामाभा 
सम्पफजन्धत सफैको सहमोगको अऩेऺा गनुाबमो ।  

सो क्रभभा भहारेखाऩयीऺकज्मूरे सॊघीम, प्रदेश य स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण सम्पफन्धी सॊवैधातनक 
य काननुी व्मवस्था, प्रततवेदन प्रणारी, ववत्तीम जवापदेवहतारगामतका ववषमभा आफ्नो बनाइ याख्नबुएको 
तथमो । सो क्रभभा उहाॉरे सम्पफजन्धत प्रदेशका भाननीम प्रदेश प्रभखु, भखु्मभन्त्री, भन्त्रीहरु, प्रदेश सबाका 
सबाभखुरगामतका ऩदातधकायीसॉग छुट्टाछुटै्ट बेटघाट गनुाबएको तथमो । 

५.५  सम्पऩका  व्मजि (Focal Point): २०७५।७६ भा सम्पफजन्धत तनकामसॉग सभन्वम गयी कामासम्पऩादन गनाका 
रातग तनम्पन कभाचायीहरुराई सम्पऩका  व्मजिको रुऩभा तोवकएको तथमो्  
क्र.सॊ. ऩद, नाभ तोवकएको तभतत ववषम प्रभखु कामा 
१ नामफ भ.रे.ऩ. श्री ववष्णपु्रसाद रयजार २०७५।४।३१ प्रविा, सूचना अतधकायी  
२ तनदेशक श्री नायामणप्रसाद ऩयाजरुी २०७४।१।१४ सहामक सूचना अतधकायी सूचना सङ्करन एवॊ सोको अतबरेख याख्न े

३ तनदेशक श्री नेत्रप्रसाद ऩौडेर  २०७५।४।२१ सहामक प्रविा  सूचना सङ्करन य सोको अतबरेख याख्न े

३ रे.ऩ. अतधकायी श्री रेखफहादयु थाऩा  सयकायी ऩोटार  सयकायी सूचना ऩोटारभा अद्यावतधक 
गने 

५.६ रेखाऩयीऺण तनमभावरी भस्मौदा सतभतत गठन् रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २८ फभोजजभ 
रेखाऩयीऺण तनमभावरीको भस्मौदा तमाय गना देहामफभोजजभका ऩदातधकायीहरु यहने गयी सतभतत गठन 
गरयएको छ् 

क्र.सॊ. ऩदातधकायीको नाभ ऩद 

१ उऩ–भहारेखाऩयीऺक श्री फाफयुाभ गौतभ सॊमोजक 

२ नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री ऩदभयाज ऩौडेर सदस्म 

३ तनदेशक श्री घनश्माभ ऩयाजरुी सदस्म 

४ उऩ–सजचव (काननु) श्री उऩेन्िकेशय खनार सदस्म 

५ तनदेशक श्री जशवप्रसाद आचामा सदस्म 

६ प्रतततनतध, काननु, न्माम तथा सॊसदीम भातभरा भन्त्रारम सदस्म 

७ प्रतततनतध, आतधकारयक रेड मतुनमन, ववबागीम कामा सतभतत सदस्म 

५.७ रेखाऩयीऺण सेवाका कभाचायीको ऩयुस्कायसम्पफन्धी कामाववतध भस्मौदा सतभतत गठन् रेखाऩयीऺण ऐन, 

२०७५ को दपा २६ फभोजजभ “रेखाऩयीऺण सेवाका कभाचायीको ऩयुस्कायसम्पफन्धी कामाववतध” भस्मौदा 
तमाय गना देहामफभोजजभका ऩदातधकायीहरु यहने गयी एक सतभतत गठन गरयएको छ् 

क्र.सॊ. ऩदातधकायीको नाभ ऩद 

१ उऩ–भहारेखाऩयीऺक श्री ईश्वय नेऩार सॊमोजक 

२ नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री ववष्णपु्रसाद रयजार सदस्म 

३ तनदेशक श्री नायामणप्रसाद ऩयाजरुी सदस्म 

४ उऩ–सजचव (काननु) श्री उऩेन्िकेशय खनार सदस्म 

५ तनदेशक श्री नेत्रप्रसाद ऩौडेर सदस्म 

६ प्रतततनतध, आतधकारयक रेड मतुनमन, ववबागीम कामा सतभतत सदस्म 

५.८ रेखाऩयीऺण सेवाका कभाचायीको सेवा सवुवधासम्पफन्धी तनमभावरी भस्मौदा सतभतत गठन् तनजाभती सेवा ऐन, 

२०४९ को दपा ७५ फभोजजभ “रेखाऩयीऺण सेवाका कभाचायीको सेवा सवुवधासम्पफन्धी तनमभावरी” 

भस्मौदा तमाय गना देहामफभोजजभका ऩदातधकायीहरु यहने गयी एक सतभतत गठन गरयएको छ् 
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क्र.सॊ. ऩदातधकायीको नाभ ऩद 

१ नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री ववष्णपु्रसाद रयजार सॊमोजक 

२ तनदेशक श्री यवीन्िप्रसाद देवकोटा सदस्म 

३ तनदेशक श्री रक्ष्भण आचामा सदस्म 

४ तनदेशक श्री भहेश ऩौडेर सदस्म 

५ उऩ–सजचव (काननु) श्री उऩेन्िकेशय खनार  सदस्म 

६ तनदेशक श्री नेत्रप्रसाद ऩौडेर सदस्म 

७ प्रतततनतध, आतधकारयक रेड मतुनमन, ववबागीम कामा सतभतत सदस्म 

५.९   अनगुभन सतभतत गठन: भहारेखाऩयीऺकको ६ वषे कामामोजनाको कामाान्वमन एव उऩरजब्धको अनगुभन गना 
देहामफभोजजभको अनगुभन सतभतत २०७४।०७।२० भा गठन गरयएको छ । कामामोजनाभा उजल्रजखत 
ववषमहरु कामान्वमनका रातग सूजचत गने भातसक रुऩभा प्रगतत तरने य कामामोजना कामाान्वमन गने तसरतसराभा 
आइऩयेका सभस्माफाये भहारेखाऩयीऺकराई जानकायी गयाउने जजम्पभेवायी सो सतभततको यहेको छ । 

तस  न ऩदातधकायीको नाभ ऩद 

१ उऩ- भहारेखाऩयीऺक श्री याभपु्रसाद डोटेर सॊमोजक 
२ नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री ऩदभयाज ऩौडेर सदस्म 
३ तनदेशक श्री चन्िकान्त बण्डायी सदस्म 
४ तनदेशक श्री भहेश ऩौडेर सदस्म 
५ तनदेशक श्री नेत्रप्रसाद ऩौडेर सदस्म- सजचव 

५.१० सूचना सङ्करन्  कामाारमफाट वषाबय सम्पऩाददत काभको नततजाको रुऩभा वावषाक प्रततवेदन तमाय गने गरयएको  
छ । सूचनाको हकसम्पफन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ को प्रमोजनका साथै प्रततवेदनहरुको अतबरेखीकयण गयी 
सॊस्थागत स्भयण (Institutional Memory) कामभ याख्न शरुुदेजखका वावषाक प्रततवेदन, रेखाऩयीऺण 

ऩतत्रकारगामतका प्रकाशनहरु य कामाारमका अन्म गततववतधसम्पफन्धी सूचनाहरु सङ्करन कामाराई तनयन्तयता 
ददइएको छ । 

५.११  प्रकाशन् सूचना सम्पप्रषेणराई प्रबावकायी फनाउन २०७५ आषाढ भवहनादेजख भातसक रुऩभा रेखाऩयीऺण 
फरेुवटन प्रकाशन गने कामाको थारनी गयी मसराई तनयन्तयता ददइएको छ । सयकायी रेखा, याजस्व, 

रेखाऩयीऺणरगामत सावाजतनक ववत्त व्मवस्थाऩनका सान्दतबाक ववषम तथा कामाारम गततववतध सभेटी 
रेखाऩयीऺण ऩतत्रकाको ८७ औ ँअङ्क २०७५ ऩौष भवहनाभा य २०७६ आषाढ भवहनाभा ८८ औ ँअङ्क प्रकाशन 

गरयएको छ । मसफाट ववत्तीम व्मवस्थाऩनका ऺेत्रभा सॊरग्न व्मजि एवॊ ऩाठकवगाका रातग सहमोग तभल्ने 
अऩेऺा याजखएको छ । त्मसैगयी कामाारमरे आफ्नो आवतधक रक्ष्म हातसर गनेतपा  उन्भखु हनु एवॊ 
काभकायफाहीराई व्मवजस्थत गना तेस्रो यणनीततक मोजना (२०१६-२०२०) ववत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान, 

कामा सञ्चारन मोजना (Operational Plan 2016-2020) य कामाारमको सम्पफन्धभा आवश्मक आधायबतू जानकायी 
ददने उद्देश्मरे ब्रोसय तमाय गरयएको छ । साथै मो वषा सयोकायवाराहरु कामाारमको सम्पऩका  य सम्पफन्ध ववस्ताय 
गयी सभाजभा कामाारमको गरयभा फढाउनको रातग सञ्चाय यणनीतत स्वीकृत गयी रागू गरयएको छ । 

५.१२ खरयद्  कामाारमराई आवश्मक भारसाभान तथा सेवाहरु सावाजतनक खरयद ऐन, २०६३ रे तोकेको 
प्रावधानअनसुाय खरयद गना खरयद इकाई गठन गयी वावषाक खरयद मोजनाअनसुाय तसरफन्दी दयबाउऩत्र तथा 
फोरऩत्रको भाध्मभद्धाया खरयद कामा गरयएको छ ।   
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क्र.सॊ. खरयदको वकतसभ खरयद ववतध 

खरयद सम्पझौता यकभ 

(भू.अ.कय फाहेक) 
१ भसरन्द साभान आऩूतता फोरऩत्र 15,46,680/- 
२ पोटोकऩी तथा कम्प्मटुय वप्रन्टयको टोनय आऩूतता फोरऩत्र 19,48,500/- 
३ कभाचायी फस सेवा  फोरऩत्र 22,६8,000/- 
$ डेस्कटऩ कम्प्मटुय खरयद फोरऩत्र (ववद्यतुीम) 10,22,000/- 
% ल्माऩटऩ कम्प्मटुय य वप्रन्टय खरयद फोरऩत्र (ववद्यतुीम) 8९,२५,०00/- 
६ जजऩ, भोटयसाइकर य स्कुटय खरयद फोरऩत्र (ववद्यतुीम) 2,30,47,787/- 

५.१३  ववद्यतुीम सशुासन (E-Governance): कामाारमरे आफ्नो काभकायफाहीराई व्मवजस्थत गना तनम्पन ववद्यतुीम 

सशुासन प्रणारी रागू गरयएको छ् 

 कभाचायीहरुको उऩजस्थतत, सोको अतबरेख य तफदाको प्रततवेदन व्मवस्थाऩन गना ववद्यतुीम हाजजयी (E-

Attendance) व्मवस्थाराई तनयन्तयता ददइएको छ ।  

 कभाचायीको अतबरेख अद्यावतधक गना तनजाभती वकताफखानासॉग गत वषा सम्पझौता गयी सरुु बएको 
कभाचायी सूचना प्रणारी (Personnel Information System) सम्पफन्धी कामा चार ुयहेको छ ।   

 गतववगत वषादेजख प्रायम्पब गरयएको रेखाऩयीऺण प्रायजम्पबक प्रततवेदनहरुराई ववद्यतुीम भाध्मभभा याख्न े

कामाराई मो वषाऩतन तनयन्तयता ददएको छ । रेखाऩयीऺणसम्पफन्धी कागजातको व्मवस्थाऩन ववद्यतुीम 

भाध्मभफाट गयाउन सफ्टवेमय तनभााण गयी प्रमोगभा ल्माइएको छ ।  

 कामाारमको जजन्सी अतबरेख ववद्यतुीम भाध्मभभा याख्न ेकामाराई तनयन्तयता ददइएको छ ।  

 कामाारमको सफै तनदेशनारम तहसम्पभ कम्प्मटुय य इन्टयनेट/इन्रानेट सवुवधा ऩ¥ुमाइएको  य वेबसाइट 

www.oagnep.gov.np राई Static फाट Dynamic फनाई कामाारम सम्पफन्धी सूचनाहरु सभावेश 

गरयएको छ ।  

 कामाारमभा दताा कम्प्मटुयकृत गयी रेखाङ्कन गने प्रणारी सञ्चारनभा छ ।  

 कामाारमका ऩरयऩत्रहरु Electronic भाध्मभफाट सम्पप्रषेण गने व्मवस्थाको शरुुवात गरयएको छ । 

६. आम–व्ममको जस्थतत 

६.१ आतथाक कायोफाय् मस कामाारमको २०७५।७६ को ववतनमोजन, याजस्व, धयौटीरगामतका आतथाक कायोफाय 
देहामअनसुाय यहेको छ् 
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 फ.उ.शी.नॊ. २०८०११३ चार ुखचातपा  मो वषा रु.४६ कयोड १५ राख ८० हजाय फजेट व्मवस्था 
बएकोभा रु.३४ कयोड ११ राख ११ हजाय `खचा बएको छ । त्मस्तै अथा फजेटतपा  सजञ्चत 
तफदाफाऩत रु.१ कयोड १२ राख १२ हजाय य औषतध उऩचायफाऩत रु.९२ राख ८१ हजायसभेत 
कुर रु.३६ कयोड १६ राख ४ हजाय खचा बएको छ । मससम्पफन्धी वववयण तातरका       ६ भा 
सभावेश छ । 

 फ.उ.शी.नॊ. २०८००१३ चार ुखचातपा  मो वषा रु.२४ राख फजेट व्मवस्था बएकोभा रु.२० राख 
८९ हजाय खचा बएको छ । मससम्पफन्धी वववयण तातरका       ७ भा छ । 

 फ.उ.शी.नॊ. २०८०११४ ऩुॉजीगत खचातपा  मो वषा रु.२४ कयोड ६५ राख फजेट व्मवस्था बएकोभा 
रु.२ कयोड ९३ राख खचा बएको छ । मससम्पफन्धी वववयण तातरका  ८ भा छ । 

 फ.उ.शी.नॊ. ३०५१२०३ (ऩेपा) सावाजतनक ववत्तीम व्मवस्थाऩन सधुाय कामाक्रभ तपा  मो वषा रु.१४ 
कयोड २४ राख ३१ हजाय फजेट व्मवस्था बएकोभा रु.६२ राख २ हजाय खचा बएको छ । 
मससम्पफन्धी वववयण तातरका       ९ भा छ । 

 फ.उ.शी.नॊ. ३०५१२०४ सावाजतनक ववत्तीम व्मवस्थाऩन सधुाय कामाक्रभ ऩुॉजीगत खचा एकीकृत 
आमोजना (ऩेपा) तपा  मो वषा रु.१ कयोड ६० राख फजेट व्मवस्था बएकोभा खचा बएको छैन । 
मससम्पफन्धी वववयण तातरका      १० भा छ । 

याजस्व  

 मस वषा अन्म तफक्रीफाट प्राप्त, ऩयीऺा शलु्क, अन्म प्रशासतनक सेवा शलु्क, अन्म याजस्व य फेरुजू 
सभेत जम्पभा ५ वटा शीषाकभा रु.५ राख ३८ हजाय याजस्व प्राप्त गयी सम्पफजन्धत शीषाकभा सजञ्चतकोष 
दाजखरा गरयएको छ । याजस्वको आतथाक वववयण तातरका       ११ भा छ । 

धयौटी  

 गत आतथाक वषासम्पभको जजम्पभेवायी रु.१३ राख ६१ हजायभा मस आतथाक वषा रु.१९ राख ६० 
हजाय प्राप्त बई रु.३३ राख २० हजाय आम्पदानी बएकोभा रु.५ राख ९८ हजाय वपताा बई रु.२७ 
राख २२ हजाय फाॉकी यहेकोभा एकर खाता कोष तनदेजशकाअनरुुऩ उि यकभ कोष तथा रेखा 
तनमन्त्रक कामाारम, काठभाडौं ऩठाइएको छ । धयौटीको आतथाक वववयण तातरका       १२ भा छ । 

६.२ रेखाऩयीऺण य फेरुजू पर्छ्यौट् मस कामाारमको आतथाक वषा २०७४।७५ को रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न बई 
रेखाऩयीऺणको प्रायजम्पबक प्रततवेदन प्राप्त बएकोभा रगती फेरुजू कामभ बएको छैन ।   

६.३ जग्गा य बवन् नेऩार सयकायरे मो कामाारमराई उऩरब्ध गयाएको अनाभनगयको जग्गाभा कामाारम बवन 
तनभााणको रातग ठेक्का व्मवस्था बई तनभााण कामा बइयहेको छ । 

६.४ कामासम्पऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन बत्ता  

 भजन्त्रऩरयषद्को तनणामफाट मस कामाारमभा कामायत कभाचायीराई २०७5 पागनु १ देजख २०७६ 
असाय भसान्तसम्पभभा शरुु तरफभानको अतधकतभ ५० प्रततशतसम्पभ ववद्यतुीम हाजजयीअनसुाय ८० 
घण्टासम्पभ अततरयि सभम काभ गयेफाऩत प्रोत्साहन बत्ता उऩरब्ध गयाइएको तथमो ।  

 प्रोत्साहन यकभ बिुानी् मो वषा प्रोत्साहन बत्ताफाऩत ववद्यतुीम हाजजयीअनसुाय ८० घण्टासम्पभ अततरयि 
सभम काभ गयेफाऩतको आधायभा रु.३० राख ६६ हजाय प्रोत्साहन बत्ता बिुानी गरयएको छ ।  
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७.    अन्तयााविम सम्पफन्ध एवॊ सहमोग 
वैदेजशक तातरभ, अध्ममन य अवरोकन:  

 आतथाक वषा २०७५।७६ भा भाननीम भहारेखाऩयीऺक श्री टॊकभजण शभाा, दॊगारज्मूफाट ववतबन्न 
भरुकुभा आमोजना बएको देहामअनसुायका तातरभ, अध्ममन, अवरोकन, कामाशाराभा सहबातगता 
जनाउनबुएको छ । 

तस.न. भरुकु÷सॊस्था कामाक्रभ अवतध (ददन) 
1 स ॊमिु याज्म अभेरयका Contribution Of Supreme Audit Institutions to SDG 9 
2 स ॊमिु याज्म अभेरयका 2018 Global Partners Forum of the Global Partnership for 

Social Accountability 
2 

3 तबमतनाभ 
14nd  ASOSAI Assembly, 52nd ASOSAI Governing 

Board Meeting 
7 

4 इजयामर 
III EUROSAI–ASOSAI Joint Conference 5 

 २०७५।७६ भा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमफाट ववतबन्न भरुकुभा आमोजना बएको देहामअनसुायका 
तातरभ, अध्ममन, अवरोकन, कामाशाराभा सहबातगता  बएको छ । 

तस.नॊ भरुकु÷सॊस्था कामाक्रभ 
अवतध 
(ददन) 

सहबागी 
सॊख्मा 

1 अभेरयका Contribution Of Supreme Audit Institutions to SDG 9 2 
2 थाइल्माण्ड 

IDI Programme On SAI Engaging with Stakeholders 12 1 
3 बायत 

142nd ITP on Financial & Regularity Audit 27 1 
4 चीन 

Foreign- funded Project Auditor Capacity Building 

Workshop 
5 2 

5 चीन 
2018 Asian Evalution Week (Making Evalution work 

at the country level) 
5 1 

6 तबमतनाभ 
14th ASOSAI Assembly & 7th ASOSAI Sympuisium 

(State Audit Office of Vietnam-SAV) on 

"Environmental Audit" 

7 3 

7 इण्डोनेतसमा WEGA International Training on Forestry Audit 5 1 
8 हङकङ 

NAC Audit 8 2 
9 कताय NAC Audit 8 2 
10 स ॊमिु याज्म अभेरयका Audit of Diplomatic Mission 5 1 
11 बायत 

144th ITP on Audit of State owned Enterprises 27 1 
12 रुस,, स्ऩेन, अविमा Audit of Diplomatic Mission 19 2 
13 मएुई 

NAC Audit 8 2 
14 चीन, थाइल्माण्ड, अिेतरमा Audit of Diplomatic Mission 18 2 
15 दजऺण अविका SAI s Engaging with Stakeholders Program 9 1 
16 चीन 

International Program for Development Evaluation 

Training 
5 1 

17 केन्मा Eco Tourism and REDD plus Training 5 1 
18 थाइल्माण्ड 

Second Joint meeting of Cooperative Audit and 

Research Project 
3 2 

19 ऩावकस्तान 
The Int'l Intensive Training Program in Performance 

Auditing 
25 3 

20 ऩायाग्वे 
Int'l Public sector Conference, 2019 2 1 

21 बायत 
Inernational Workshop on Audit of Waste 

Management 
8 1 

22 मएुई 
12th Research project on Audit implementation of 

SDGs 
2 1 

23 अविमा Study Visit to Understand Accrual based IPSAS 

Implementation 
5 1 
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24 इजयामर 
III EUROSAI–ASOSAI Joint Conference 5 2 

25 थाइल्माण्ड 
ASOSAI Capacity devlopment program on IT Audit 5 1 

26 दजऺण कोरयमा 13th BAI Seminar 4 1 
27 थाइल्माण्ड 

6th Asia Pacific SDG Programme 3 2 
28 टकी Panel on "Latest Approaches in Measuring the Added 

Value of Audit and Challenges" 
2 1 

29 तबमतनाभ 
Essentials on REDD Implementation in South East 

Asia 
8 1 

30 कुवेत 
INTOSAI Capacity Building Committee 4 1 

31 बायत 
Nepal Transit and Warehouse Company Limited 5 1 

32 राओस 
Essentials on REDD Implementation in South East 

Asia 
8 1 

८. याविम तातरभ, सेतभनाय तथा गोष्ठीभा सहबातगता 
 २०७५।७६ भा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमफाट देहामअनसुायका तातरभ, सेतभनाय तथा गोष्ठीभा 

सहबातगता बएको छ । 

तस.नॊ आमोजकको नाभ कामाक्रभ अवतध(ददन) सहबागी 
सॊख्मा 

1 नेऩार प्रशासतनक प्रजशऺण 
प्रततष्ठान 

Senior Executive Development Programme 

(SEDP) 
2075/4/14-
10/14 

४ 

2 UCEP, Nepal Light Vechicle Mechanic (Automobile) 2075/5/1 देजख 

6 भवहना 
1 

3 सावाजतनक ववत्त व्मवस्थाऩन 
तातरभ केन्द्य 

अतधकृतस्तयीम सेवाकारीन तातरभ 2075/5/17 -
2075/6/24 

6 

4 एतसमन डेबरऩभेन्ट फैंक, 

नेऩार येतसडेन्ट तभशन, 

Capacity Bulding Workshop on Disaster Risk 
Financing 

2075/6/17 1 

5 सावाजतनक खचा तथा ववत्तीम 
उत्तयदावमत्व सजचवारम, 
भहारेखा तनमन्त्रकको 
कामाारम 

एकीकृत ववत्तीम व्मवस्थाऩन सधुाय आमोजना 
कामाान्वमनको वताभान अवस्था 

2075/7/15-
16 

6 

6 सावाजतनक ववत्त व्मवस्थाऩन 
तातरभ केन्ि 

सेवाकारीन तातरभ 2075/7/28-
2075/9/5 

3 

7 नेऩार प्रशासतनक प्रजशऺण 
प्रततष्ठान 

एतसमारी ववकास फैंकको सहमोगभा सञ्चातरत 
ऩरयमोजनाहरु सम्पफन्धभा ववत्तीम व्मवस्थाऩन 
तातरभ 

2075/8/3 2 

8 एतसमन डेबरऩभेन्ट फैंक, 

नेऩार येतसडेन्ट तभशन, 

Tripartite Portfolio Review Meeting 2075/08/07 1 

9 नेऩार प्रशासतनक प्रजशऺण 
प्रततष्ठान 

Gender Equality and Social Inclusion and 

Gender Responsive Budget 
2075/9/30-
10/04 

1 

10 सावाजतनक ववत्त व्मवस्थाऩन 
तातरभ केन्ि 

सावाजतनक खरयद सम्पफन्धी अल्ऩकारीन तातरभ 2075/10/27-
11/02 

1 

11 नेऩार चाटाडा एकाउन्टेन््स 
सॊस्था 

रेखाऩयीऺण प्रततवदेन फाये अन्तयवक्रमा कामाक्रभ 2075/08/15 1 

12 भहारेखा तनमन्त्रक कामाारम सावाजतनक ववत्तीम व्मवस्थाऩन सम्पफन्धी याविम 
गोष्ठी 

1 ददन 1 

13 World Bank Country Office Workshop on IDA Financial Products 2075/10/28 1 

14 नेऩार प्रशासतनक प्रजशऺण 
प्रततष्ठान 

Advance Course on Management 2075/12/05 b 
देजख 30 ददन 

4 
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15 नेऩार प्रशासतनक प्रजशऺण 
प्रततष्ठान 

Professional Course on  

Management and Development 
2075/12/04 
देजख 30 ददन 

4 

16 नेऩार ऩमाटन तथा होटर 
व्मवस्थाऩन प्रततष्ठान 

ऩवातायोहण सम्पऩका  अतधकृत अनसु्थाऩन तातरभ 2075/12/07 b 
देजख 7 ददन 

1 

17 USAID & PEFA Secretariat PEFA Assessment Tool Intraction Progrma 2075/12/11 2 

18 नेऩार ऩमाटन तथा होटर 
व्मवस्थाऩन प्रततष्ठान 

ऩवातायोहण सम्पऩका  अतधकृत अनसु्थाऩन तातरभ 2075/12/17-
2075/12/23 

7 

19 अथा भन्त्रारम,अन्तयााविम 
आतथाक सहामता सभन्वम 
भहाशाखा 

Negotiation Skills 2075/12/10-
12 

1 

20 नेऩार प्रशासतनक प्रजशऺण 
प्रततष्ठान 

Advance Course on Management and 

Development (ACMD) 
2076/1/2 देजख 
35 ददन 

2 

21 नेऩार चाटडा एकाउन्टेन््स 
सॊस्था, 

Enabling Business Environment for Economic 
Development (SAFA Conference ) 

2075/12/21 1 

22 नेऩार प्रशासतनक प्रजशऺण 
प्रततष्ठान 

Professional Course on Management and 
Development 

2075/12/25 
देजख 30 ददन 

1 

23 भहारेखातनमन्त्रक कामाारम नेऩार सावाजतनक ऺेत्र रेखाभान अनरुुऩको ववत्तीम 
वववयण सम्पफन्धी कामाशारा गोष्ठी 

2076/01/13 25 

24 नेऩार प्रशासतनक प्रजशऺण 
प्रततष्ठान 

Professional Course on Management and 

Development 
2076/01/09 
देजख 30 ददन  

1 

25 अथा भन्त्रारम, अन्तयााविम 
आतथाक सहामता सभन्वम 
भहाशाखा 

Project Administration and Implementation 

Workshop 
2019 भे 7-8 3 

26 केन्िीम तथ्माङ्क ववबाग डाटा÷ तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन सम्पफन्धी तातरभ 2076/01/24 1 

27 ऩेपा सजचवारम 
Website, Report, Digital Circular Related 

Training 
 1 

28 रोक सेवा आमोग, ऩयीऺण 
प्रववतध शाखा 

कामा सम्पऩादनको तसरतसराभा आईऩने ववशेष 
ऩरयजस्थतत÷ घटनाका सभमभा आपूरे गयेका कामा÷ 

तनणामका फायेभा अनबुव आदानप्रदान सम्पफन्धी 
कामाक्रभ 

2076/02/28 12 

29 भहारेखा तनमन्त्रक कामाारम 
(धतुरखेर) 

NPSAS Workshop 2076/2/29-
30 

2 

30 नेऩार प्रशासतनक प्रजशऺण 
प्रततष्ठान 

Gender Equality and Social Inclusion and 
Gender Responsive Budget 

2076/03/13 1 

९.  फाह्य सयोकाय ऩऺसॉगको सम्पफन्ध 
9.१ याम ऩयाभशा्  भहारेखाऩयीऺकको कामाारमको ऩयाभशा भाग बई आएकोभा २०७४ श्रावणदेजख २०७५ 

आषाढ भसान्तसम्पभभा ऩयाभशा प्रदान गरयएको वववयण तनम्पन यहेको छ् 

क्र.सॊ. ऩयाभशा भाग गने तनकाम ऩयाभशा ददएको ववषम ऩयाभशा उऩरब्ध 
गयाएको सॊख्मा 

१. अथा भन्त्रारम वैदेजशक सभन्वम 
भहाशाखा 

अन्तयााविम सॊघसॊस्था, दात ृतनकामफीच हनुे सहामता 
सम्पझौताको भस्मौदा उऩय कामाारमको याम ददइएको  

२ 

9.२ प्रतततनतधत्व् देहामका तनकामहरुभा आतथाक वषा २०७५।७६ भा मस कामाारमफाट तनम्पन कभाचायीहरुरे 
प्रतततनतधत्व गनुाबएको छ्  
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क्र.सॊ. तनकाम प्रतततनतधत्व गने कभाचायी तनणाम तभतत 
१ ऩेपा तनदेशक सतभतत उऩ-भहारेखाऩयीऺक श्री याभपु्रसाद डोटेर  
२ आठौँ ऩरयषद् सदस्म  नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री जीवनप्रसाद सवुदेी 2075/05/06 
३ अनशुासन सतभतत  नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री तत्ररोचन आचामा 2075/05/01 
४ नेऩार रेखाभान फोडा नामव भहारेखाऩयीऺक श्री ववष्णपु्रसाद रयजार 2074/12/21 
५ नेऩार रेखाऩयीऺणभान फोडा नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री भहेश्वय काफ्रे 2075/03/19 
६ गणुस्तय आश्वतता फोडा नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री ववन्द ुववि 2075/05/01 
७ NPSAS Committee नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री वैकुण्ठफहादयु अतधकायी 2075/05/01 
8 Gender Foacal Person नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री ववन्द ुववि 2075/05/15 
9 CIAA-Focal Person नामव भहारेखाऩयीऺक श्री ववष्णपु्रसाद रयजार 2075/05/01 
१०  तनवााचन Focal Person नामव भहारेखाऩयीऺक श्री ववष्णपु्रसाद रयजार   

9.३ सूचना सम्पप्रषेण् कामाारमको काभ कायफाहीसम्पफन्धी सूचनाहरु उऩरब्ध गयाउन प्रविा य सहामक प्रविा, 
सूचना अतधकायी य सहामक सूचना अतधकायीको व्मवस्था गरयएको छ । साथै सूचना ववबागफाट सञ्चारन 
हनुे प्रविा य ऩत्रकाय बेट (Meet the press) कामाक्रभभा कामाारमको तपा फाट तनमतभत रुऩभा सहबागी 
बई सूचना प्रवाह गने गरयएको छ ।  

सूचनाको हक सम्पफन्धी ऐन, २०६४ अनसुाय वावषाक प्रततवेदन यािऩततसभऺ ऩेस बएऩतछ 
सयोकायऩऺफाट भाग बएफभोजजभको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन ऐनरे तोकेको म्पमादतबत्र उऩरब्ध गयाउन े
गरयएको छ ।  

9.४ गनुासो सनुवुाइ् कामाारमभा गनुासो सनु्ने अतधकृत (नोडर अतधकृत) तोकी कभाचायीको सेवा सवुवधासॉग 
सम्पफजन्धत आन्तरयक य सयोकायऩऺफाट प्राप्त तरजखत गनुासो सनुवुाइको व्मवस्था गरयएको छ । 

9.५ नोवटस फोडा्  कामाारमफाट प्रकाजशत सूचनाको जानकायी प्रदान गना Audio Notice Board Service 
१६१८०१४२५३२७० फाट सूचना प्राप्त गना सवकने व्मवस्थाराई तनयन्तयता ददइएको छ । 

१०. नततजा 
 नततजा सम्पप्रषेण् इन्टोसाई रेखाऩयीऺणभानरे सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाहरुराई प्रत्मेक रेखाऩयीऺण 

नततजा सम्पप्रषेण हेत ु तरजखत रेखाऩयीऺण प्रततवेदन तमाय गना सझुाव ददएको छ । नेऩारको 
सॊववधानअनसुाय वषाबरयभा सम्पऩादन गयेको काभको प्रततवेदन व्मवस्थावऩका-सॊसदभा प्रस्ततुत एवॊ 
छरपरका रातग तमाय गनुा भहारेखाऩयीऺकको अतधकाय एवॊ कताव्म हो । त्मसैरे 
भहारेखाऩयीऺकफाट गरयने रेखाऩयीऺणको नततजा सम्पप्रषेणको ढाॉचाराई देहामको जचत्रभा प्रस्ततु 
गरयएको छ ।  
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ववत्तीम वववयणको प्रस्ततुत 

प्रधानभन्त्री 
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 रेखाऩयीऺण नततजा् भहारेखाऩयीऺकरे आपूरे गयेका काभको वावषाक प्रततवेदन ऩेस गनुाऩने 
सॊवैधातनक व्मवस्थाअनसुाय मो वषा सॊघीम भन्त्रारम तथा तनकाम ४ हजाय ८४१, प्रदेश भन्त्रारम 
तथा तनकाम ६८, स्थानीम तह ७४७, सॊगदठत सॊस्था ९९ य सतभतत ८६१ तथा २२ ववषमको 
कामाभूरक, ३ सूचना प्रववतध, १ ववषमको वातावयणीम य २ ववषमको ववशेष रेखाऩयीऺणसभेत ६ 
हजाय ६४४ तनकामको रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न गयी २०७५ चैत्र २९ गते (आतथाक वषा सम्पऩन्न बएको 
९ भवहनातबत्र) सम्पभाननीम यािऩततज्मूसभऺ भहारेखाऩयीऺकको छऩन्नौँ वावषाक प्रततवेदन ऩेस गरयएको 
छ । उि वावषाक प्रततवेदन मस कामाारमको वेबसाइट www.oagnep.gov.np भा याजखएको छ ।  

रेखाऩयीऺण गरयएका तनकामको वववयण 
रेखाऩयीऺण गरयएका तनकाम य ववषम सॊख्मा यकभ (रु. कयोडभा) 

(क) ववत्तीम रेखाऩयीऺण 
  

 १. सॊघीम भन्त्रारम तथा तनकाम 4841 200884 
 २.  प्रदेश भन्त्रारम तथा तनकाम 68 262 
 ३.  स्थानीम तह  747 57151 
 ४. जजल्रा सभन्वम सतभतत 76 14445 
 ५. सतभतत य अन्म सॊस्था 785 10927 
 ६. सॊगदठत सॊस्था 99 232423 
(ख) कामाभूरक रेखाऩयीऺण  22 0 
(ग) सूचना प्रववतध रेखाऩयीऺण 3 0 
(घ) वातावयणीम रेखाऩयीऺण 1 0 
(ङ)  ववशेष रेखाऩयीऺण 2 0 

जम्पभा 6644 516092 

मो वषा ४ हजाय ८४१ सॊघीम भन्त्रारम तथा तनकामको रु.२० खफा ८ अफा ८४ कयोड, प्रदेश 
भन्त्रारम तथा तनकाम ६८, जजल्रा सभन्वम सतभतत ७६, स्थानीम तह ७५३ भध्मे ७४७, ववश्वववद्यारम, 

सतभतत, सॊस्था, प्रततष्ठानरगामत ८८४ तनकामको रु.३१ खवा ५२ अवा ८ कयोडसभेत रु.५१ खवा ६० 
अवा ९२ कयोडको रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न गरयएको छ । ववत्तीम रेखाऩयीऺणको अततरयि २२ ववषमको 
कामाभूरक, ३ ववषमको सूचना प्रववतधभा आधारयत, १ ववषमको वातावयणीम तथा २ ववषमको ववशेष 
रेखाऩयीऺण गरयएको छ । रेखाऩयीऺण गरयएका कामाारमहरुको वववयण अनसूुची १, १क, १ख, २, ४ य 
१४ भा उल्रेख छ ।  
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 कायफाही टुङ्गो रगाउनऩुने यकभ:  सॊघीम सयकायी कामाारम प्रदेश, स्थानीम तह, जजल्रा सभन्वम सतभतत, 

अन्म सतभतत य सॊस्थातपा को ववगतको फेरुजूका अततरयि रेखाऩयीऺण फक्मौता, याजस्व फक्मौता, शोधबनाा 
तरनऩुने वैदेजशक अनदुान तथा ऋण यकभका सम्पफन्धभा सभमभा नै कायफाही गयी टुङ्गो रगाउनऩुने 
अद्यावतधक यकभ रु.३ खफा ६ अफा १८ कयोड यहेको छ । उि यकभ गत वषाबन्दा ४६.११ प्रततशत 
फढेको छ । 

(रु. राखभा) 
क्र.सॊ. वववयण गत वषासम्पभ मस वषा थऩ/घट अद्यावतधक 

१ रेखाऩयीऺण फक्मौता 3,38,07 2,14 3,40,21 
२ याजस्व फक्मौता 1,61,16,15 90,96,86 2,52,13,01 
३ शोधबनाा तरन फाॉकी वैदेजशक अनदुान 20,58,14 18,12 20,76,26 
४ शोधबनाा तरन फाॉकी वैदेजशक ऋण 22,37,81 5,45,79 27,83,60 
५ जभानत फसी ददएको ऋणको बाखा नाधेको साॉवा 

ब्माज 

2,05,00 0 2,05,00 

 जम्पभा 2095517 96,62,91 3,06,18,08 

उि यकभभा अद्यावतधक फेरुजू रु.३ खफा ७७ अफा ४८ कयोड थऩ गदाा सभविगतभा 
कायफाही गयी टुङ्गो रगाउनऩुने अद्यावतधक यकभ रु.६ खफा ८३ अफा ६६ कयोड ऩगुेको छ । गत 
वषा मस्तो यकभ रु.५ खफा ८ कयोड यहेको तथमो । गत वषाको तरुनाभा कायफाही गयी टुङ्गो 
रगाउनऩुने यकभ ३६.७१ प्रततशतरे फढेको छ । 

 फेरुजू वगॉकयण् आतथाक कामाववतध ऐन, २०५५ को दपा २(द) भा प्रचतरत काननुफभोजजभ 
ऩ¥ुमाउनऩुने यीत नऩ¥ुमाई कायोफाय गयेको वा याख्नऩुने रेखा नयाखेको तथा अतनमतभत वा फेभनातसफ 
तरयकारे आतथाक कायोफाय गयेको व्महोयाराई फेरुजूको रुऩभा ऩरयबावषत गरयएको छ ।  

फेरुजूराई असरु गनुाऩने, अतनमतभत बएको, प्रभाण कागजात ऩेस नबएको, जजम्पभेवायी नसायेको, 
शोधबनाा नतरएको य ऩेस्की फाॉकीभा वगॉकयण गरयएको छ । ऩेस्की अनत्गात कभाचायी ऩेस्की, 
भोतफराइजेसन ऩेस्की, प्रतीतऩत्र ऩेस्की य सॊस्थागत ऩेस्कीभा वगॉकयण यहेको छ । मो वषा सॊघीम य 
प्रदेश, सयकायी कामाारम, स्थानीम तह, सॊगदठत सॊस्था, सतभतत य अन्म सॊस्थातऩाm रेखाऩयीऺणफाट 
देहामअनसुाय रु.१ खफा ४१ अफा ५ कयोड फेरुजू औलँ्माइएको छ । फेरुजू वगॉकयण अङ्क 
तनम्पनानसुाय यहेको छ्  

(रु. राखभा) 

वगॉकयण 
सयकायी 
कामाारम 

प्रदेश सयकायी 
कामाारम 

स्थानीम तह 
सतभततयअन्म सॊस्था य 
जजल्रा सभन्वम सतभतत 

जम्पभा 
कुर वेरुजूको 

प्रततशत 

१. असरु गनुाऩने 320352 211 27216 6979 354758 25.15 
२. तनमतभत गनुाऩने 292542 663 148160 75568 516933 36.65 

 अतनमतभत बएको  66738 296 63254 20464 150752 10.69 
 प्रभाण कागजात ऩेस    

नबएको  
215253 367 84244 54991 354855 25.16 

 जजम्पभेवायी नसायेको  0 0 417 5 422 0.03 
 शोधबनाा नतरएको  10551 0 245 108 10904 0.77 

३. ऩेस्की  450486 1077 66040 21211 538814 38.20 
 कभाचायी ऩेस्की   2670 2 23164 249 26085 1.85 
 भोतफराइजेसन ऩेस्की 263699 0 0 0 263699 18.70 
 प्रतीतऩत्र ऩेस्की 87451 0 0 0 87451 6.20 
 अन्म ऩेस्की 96666 1075 42876 20962 161579 11.45 

जम्पभा फेरुजू 1063380 1951 241416 103758 1410505 100.00 

ििव्म् सॊगदठत सॊस्थाहरुको फेरुजूको रगत याख्न े एवॊ सम्पऩयीऺण कामा सम्पफजन्धत तनकामफाट हनेु बएकोरे 
उजल्रजखत अङ्कभा सभावेश छैन । 
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मो वषा सॊघीम य प्रदेश सयकायी कामाारम, स्थानीम तह, जजल्रा सभन्वम सतभतत, सॊगदठत 
सॊस्था, अन्म सतभतत तथा सॊस्थासभेतको रु.५१ खवा ६० अवा ९२ कयोडको रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न 
बएको भध्मे सॊघीम सयकायी कामाारमतपा  रु.२० खफा ८ अवा ८४ कयोडको रेखाऩयीऺण गदाा 
प्रायजम्पबक प्रततवेदनफाट रु.१ खफा ११ अफा २३ कयोड फेरुजू देजखएको छ । सोभध्मे प्रततवेदन 
अवतधसम्पभ रु.४ अफा ८९ कयोड (कुर फेरुजूको ४.३९ प्रततशत) सम्पऩयीऺण गयाएफाट फाॉकी 
फेरुजूका सम्पफन्धभा फेरुजू पर्छ्यौटको कायफाही हनु आतथाक कामाववतध ऐन, २०५५ को दपा 
१९(३) को व्मवस्थाअनसुाय सम्पफजन्धत रेखाउत्तयदामी अतधकृतराई जानकायी गयाइएको छ । सोही 
ऐनको उऩमुाि दपाको व्मवस्थाअनसुाय पर्छ्यौट तथा सम्पऩयीऺण नगयाएको यकभसवहतको वववयण 
सम्पफजन्धत ववबागीम भन्त्री य तनकाम प्रभखुराई जानकायी गयाउॉदा ऩतन रु.१ खफा ६ अफा ३४ 
कयोडको फेरुजू पर्छ्यौट हनु फाॉकी यहेको छ ।  

 भन्त्रारमगत फेरुजू् सॊघीम सयकायी कामाारमतपा  मो वषा यकभगत आधायभा फढी फेरुजू हनुे भन्त्रारम 
तनम्पनानसुाय छन:् 

-?= nfvdf_ 

क्र.सॊ. भन्त्रारम 
रेखाऩयीऺण 

अङ्क 

फेरुजू अङ्क कुर 
फेरुजूको 
प्रततशत 

रे.ऩ.अङ्कको 
तरुनाभा फेरुजू 

प्रततशत 
असरु 
गनुाऩनंे  े

तनमतभत गनुाऩन ं ऩेस्की फाॉकी जम्पभा 

१ अथा 10492322 254510 56451 4424 315385 29.66 3.01 
२ बौततक ऩूवााधाय तथा मातामात 1352489 10791 30096 165790 206676 19.44 15.28 
३ यऺा 689096 128 776 111473 112377 10.57 16.31 
४ जशऺा, ववऻान तथा प्रववतध  483548 412 69426 1589 71427 6.72 14.77 
५ खानेऩानी  268182 23874 17848 18718 60440 5.68 22.54 
६ ऊजाा जरस्रोत तथा तसॉचाइ 810669 3859 22002 33211 59072 5.56 7.29 
७ शहयी तफकास 305590 1185 2986 52201 56372 5.30 18.45 
८ सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन 631392 3685 23817 14097 41599 3.91 6.59 
९ प्रधानभन्त्री तथा भजन्त्रऩरयषद्को कामाारम 1565309 1344 12568 23414 37326 3.51 2.38 
१० बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयवी तनवायण  457347 1858 21251 163 23272 2.19 5.09 
११ अन्म 3032457 18707 35321 25405 79433 7.47 2.62 
 जम्पभा 20088403 320352 292542 450486 1063380 100.00 5.29 

उजल्रजखत दश भन्त्रारमभा सॊघीम सयकायी कामाारमतपा को कुर फेरुजूको ९२.५३ प्रततशत 
यहेको छ ।   
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 मो वषा ४ हजाय ८४१ सॊघीम सयकायी कामाारमको रेखाऩयीऺण गयेकोभा १ हजाय ८५४ कामाारम 
(३८.२९ प्रततशत) भा रगती फेरुजू देजखएन । 

 मो वषा ३ हजाय ८७८ सॊघीम सयकायी कामाारम, प्रदेश य स्थानीम तह एवॊ जजल्रा सभन्वम सतभततको 
९७ हजाय ७५ दपा फेरुजू देजखएकोभा ५९ हजाय ४६९ दपा सैद्धाजन्तक य ३७ हजाय ६०६ दपा 
रगती फेरुजू कामभ बएको छ । 

 सॊघीम सयकायी कामाारमतपा  मो वषा रेखाऩयीऺणफाट असरु गनुाऩने देजखएको रु.३३ अफा ८२ कयोड 
४१ राखभध्मे २८ तनकामअन्तागातका कामाारमरे रेखाऩयीऺणको क्रभभा रु.५६ कयोड ५६ राख य 
प्रायजम्पबक प्रततवेदन ऩठाएऩतछ २१ तनकामअन्तागातका कामाारमरे रु.१ अवा २२ कयोड ३२ राख 
तथा गत ववगतको फेरुजू सम्पऩयीऺणको क्रभभा २३ तनकाम भातहतका कामाारमरे रु.६ अफा ९५ 
कयोड ५१ राखसभेत रु.८ अफा ७४ कयोड ३९ राख य अन्म तनकामफाट असरु बएको रु.१० 
कयोड ४४ राख सभेत कुर रु.८ अफा ८४ कयोड ८३ राख असरु बएको छ । मो वषा 
रेखाऩयीऺणफाट असरु गना फाॉकी देजखएको रु.३२ अफा ३ कयोड ५२ राखभध्मे १० 
भन्त्रारम/तनकामको रु.३१ अफा ६४ कयोड ४५ राख (९८ .७८ प्रततशत) य फाॉकी 
भन्त्रारम/तनकामको रु.३९ कयोड ७ राख (१.२२ प्रततशत) देजखएको छ ।  

 सॊघीम सयकायी कामाारमतपा  गत वषाम्पभको ऩेस्की रु.८२ अफा ४ कयोड २ राख फाॉकी यहेको भध्मे 
रु.२३ अफा ७४ कयोड ९६ राख (२८.९५ प्रततशत) पर्छ्यौट बई रु.५८ अफा २९ कयोड ६ राख 
फाॉकी यहेको य सोभा मो वषाथऩ बएको रु.४५ अफा ४ कयोड ८६ राखसभेत कुर ऩेस्की रु.१ खवा 
३ अफा ३३ कयोड ९२ राख फाॉकी यहेको छ । सोभध्मे कभाचायी रु.१ अफा ३६ कयोड १ राख -
१.३२ प्रततशत) भोतफराइजेसन रु.५४ अफा १२ कयोड ६० राख (५२.३७ प्रततशत), प्रतीतऩत्र 
रु.१५ अफा ३ कयोड ६९ राख (१४.५५ प्रततशत) य अन्म ऩेस्की रु.३२ अफा ८१ कयोड ६२ 
राख (३१.७६ प्रततशत) यहेको छ । त्मस्तै सतभतत, अन्म सॊस्थातपा  मो वषा रु.२ अफा १२ कयोड 
११ राख ऩेस्की फाॉकी देजखएको छ । 

 तरुनात्भक फेरुजू जस्थतत् सॊघीम सयकायी तनकामतपा  ववगत ३ वषाको रेखाऩयीऺण य फेरुजू अङ्कको 
तरुनात्भक जस्थतत तनम्पनानसुाय छ् 
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(रु. राखभा) 
प्रततवेदन रेखाऩयीऺण अङ्क फेरुजू अङ्क प्रततशत 

चवन्नौँ 12,95,44,92 88,85,59 6.68 
ऩचऩन्नौँ 17,52,92,38 94,81,54 5.41 
छऩन्नौँ 20,08,84,03 1,06,32,68 5.29 

रेखाऩयीऺण अङ्कको तरुनाभा फेरुजू गत वषा ५.४१ प्रततशत यहेकोभा मो वषा ५.२९ 
प्रततशत यहेको छ ।  

 फेरुजू पर्छ्यौट:  मो वषा फेरुजू पर्छ्यौट तथा सम्पऩयीऺणको जस्थतत देहामफभोजजभ छ् 
-?=nfvdf_ 

तनकाम/वववयण 
सॊघीम सयकायी 

कामाारम 
सॊगदठत सॊस्था, सतभत, 

अन्म सॊस्था 
प्रदेश सयकायी 

कामाारम 
स्थानीम तह जम्पभा 

ववगतको फेरुजू 2,13,66,79 62,61,28 0 14,24,60 2,90,52,67 
सभामोजनाफाट थऩ (घट) 12,47,62 (11,93,11) 0 10 54,61 
पर्छ्यौट तथा सम्पऩयीऺण 46,48,08 5,76,98 0 2,39,62 54,64,68 
फाॉकी 1,79,६6,33 44,91,19 0 11,8५,०8 2,36,42,60 
चार ुवषा रेखाऩयीऺण फेरुजू 1,06,33,80 10,37,58 19,51 24,14,16 1,41,05,0५ 
अद्यावतधक फाॉकी फेरुजू 2,86,00,13 55,28,77 19,51 35,99,२4 3,77,47,65 

मो वषा पर्छ्यौट तथा सम्पऩयीऺण बएको सॊघीम सयकायी कामाारमको रु.४६ अफा ४८ कयोड 
८ राखभध्मे खानेऩानी, शहयी ववकास, तसॉचाइ, बौततक ऩूवााधाय तथा मातामात भन्त्रारमको सम्पऩयीऺण 
बएको फेरुजू रु.१५ अफा ९२ कयोड ८७ राख यहेको छ । उि फेरुजू सम्पऩयीऺणको ५८.४३ 
प्रततशत वहस्सा अथाात ्रु.९ अफा ३० कयोड ७४ राख भोतफराइजेसन ऩेस्की यहेको छ । त्मस्तो 
ऩेस्की तनभााण कामाको यतनङ तफर बिुानी गदाा कट्टा बई स्वत् पर्छ्यौट हनुे य सोफाहेकका अन्म 
फेरुजू असरु पर्छ्यौट गना सम्पफजन्धत तनकामहरुरे ऩमााप्त ध्मान ददने गयेको ऩाइएन । भजन्त्रऩरयषद्को 
२०६९।६।११ को तनणामानसुाय २०५९।६० सम्पभको फेरुजू रगत कुभायीचोक तथा केन्िीम 
तहतसर कामाारमभा हस्तान्तयण बएकोभध्मे रु.१० कयोड १५ राख पर्छ्यौट बएको छ ।  

 फेरुजू न्मूनीकयण् सयकायको आतथाक कायोफायभा 
भहारेखाऩयीऺकफाट प्रत्मेक वषा औलँ्माइएको त्रवुटराई 
सधुाय नगयी अतनमतभत काभको तनयन्तयतारे फेरुजूको 
भात्रा फढ्न गई सभग्रभा आतथाक अनशुासनको जस्थतत 
कभजोय देजखएको छ । मस्तो जस्थतत आउनभा भूरत् 
कभजोय आन्तरयक तनमन्त्रण प्रणारी, अप्रबावकायी 
आन्तरयक रेखाऩयीऺण, आतथाक कामाववतध, 

खरयदरगामतका काननुभा यहेका जवटरता य अऩमााप्तता 
एवॊ ऩारनाभा कभी, कभजोय अनगुभन तथा तनमभन य कभाचायीतन्त्रभा जजम्पभेवायी वहनको जस्थततभा 
आएको कभी प्रभखु छन ् । अतनमतभत कामाभा सॊरग्न व्मजि उऩय न्मून भात्राभा कायफाही बई 
दण्डहीनतारे प्रश्रम ऩाएको छ बने ववत्तीम जजम्पभेवायी ऩारनाको भूल्माङ्कन गयी प्रोत्सावहत गने 
प्रबावकायी व्मवस्था छैन । कभाचायीको कामासम्पऩादन भूल्माङ्कनभा ववत्तीम जजम्पभेवायी वहनको 
सूचकाङ्कको व्मवस्थासवहत उऩमुाि कभजोयीभा सधुाय गनुा जरुयी छ । 

 

 

 

रेखाऩयीऺणफाट असरुीभा मोगदान 

(रु. हजायभा) 
फरेुजू असरुी वववयण यकभ 

रेखाऩयीऺणको क्रभभा  1171876 
प्रायजम्पबक प्रततवदेन ऩठाएऩतछ 1469007 
सम्पऩयीऺणको क्रभभा 6955084 
अन्म तनकामको रेखाऩयीऺणफाट 104405 

जम्पभा असरुी 9700372 
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11. बावी कामाददशा 
 भहारेखाऩयीऺकको कामामोजना (२०७४−२०८०) 

ववत्तीम प्रशासनका ववद्यभान अवस्थाका सफर य दफुार ऩऺहरुको ववश्लषेण गदै 
भहारेखाऩयीऺकको काभ, कताव्म य जजम्पभेवायीराई प्रबावकायी फनाउन, अन्तयााविम ऺेत्रभा 
रेखाऩयीऺणको ऩद्धततभा आएका नवीनतभ अवधायणा, भरुकुको याजनैततक, साभाजजक य आतथाक 
ऩरयवेशभा आएको ऩरयवतान तथा नेऩारको सॊववधानअनसुाय थऩ बएको प्रदेश तथा स्थानीम तहको 
रेखाऩयीऺणको फढ्दो ऺेत्रातधकाय सभेतराई भध्मनजय याखी ववगतका यणनीततक मोजना, कामामोजना 
य प्रततवेदनहरु सभेतको आधाय तरई भहारेखाऩयीऺकको कामामोजना (२०७४−२०८०) सावाजतनक 
गरयएको छ । उि कामामोजनाभा सॊगठनात्भक व्मवस्था य कामाप्रणारी सधुाय, नीततगत तथा काननुी 
सधुाय, रेखाऩयीऺण प्रवक्रमाभा सधुाय, रेखाऩयीऺणको प्रभबावकारयता य गणुस्तय सधुाय, ववत्तीम 
अनशुासन तथा जवापदेवहता, सॊस्थागत सम्पफन्ध य सञ्चायरगामतका कामाक्रभहरु याजखएको छ ।  
सावाजतनक तनकामहरुभा जजम्पभेवायी य जवापदेवहता अतबववृद्ध हनु,े ऩायदजशाता प्रवधान हनुे, सयकायी 
कोषको दरुुऩमोग तनमन्त्रण बई भिुाको साथाकता सतुनजित हनु,े भरुकुको शासकीम व्मवस्थाभा 
अतनमतभतता य खयाफ प्रवजृत्तसॉग जधु्न सक्न े प्रततयोधात्भक ऺभता ववृद्ध बई सशुासनका सूचकहरुभा 
सधुाय आउने, आतथाक अनशुासन कामभ बई अतनमतभतता य फेरुजू न्मूनीकयण हनु,े ववत्तीम 
व्मवस्थाऩनका फायेभा आभ नागरयकभा सचेतना फढ्ने, भहारेखाऩयीऺकको कामारमफाट सम्पऩाददत 
रेखाऩयीऺणको गणुस्तय य प्रबावकारयता ववृद्ध बई सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाको ववश्वसनीमता य 
अन्तयााविम साख अतबववृद्ध गना भद्दत ऩगु्ने अऩेऺाका साथ कामामोजना ल्माइएको छ । 

 रेखाऩयीऺ ण सम्पफन्धभा भहारेखाऩयीऺ कको कामारंमको प्रवेषत वावषकं रेखाऩयीऺ ण कामातातरका, २०७६।७७ 

1.  रेखाऩयीऺण गरयन े
कामाारम 

नेऩारको सॊववधान य रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ फभोजजभ यािऩतत य 
उऩयािऩततको कामाारम, सवोच्च अदारत, सॊघीम सॊसद, प्रदेश सबा, 
प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह, सॊवैधातनक तनकाम वा सोको कामाारम, 
अदारत, भहान्मामातधविाको कामाारम य नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी 
वा सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩाररगामतका सफै सॊघीम य प्रदेश सयकायी 
कामाारम तथा काननुफभोजजभ भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनुे 
बनी तोवकएका तनकामहरूको रेखा काननुफभोजजभ तनमतभतता, 
तभतव्मवमता, कामादऺता, प्रबावकारयता य औजचत्म सभेतको ववचाय गयी 
जोजखभको आधायभा तनकाम छनौट गयी स्थरगत रुऩभा रेखाऩयीऺण 
गरयनेछ । मस सन्दबाभा तहाॉ भातहतका कामाारमको रेखाऩयीऺण 
गना गयाउन आवश्मक व्मवस्था तभराउन ुहनुेछ ।  

2.  फक्मौता रेखाऩयीऺण फक्मौता रेखाऩयीऺणको रातग आतथाक कामाववतध ऐन, २०५५ को 
दपा १८ अनसुाय प्रभाण ऩेस गयी गयाई वा असरुउऩय गयी पर्छ्यौट 
गने दावमत्व जजम्पभेवाय व्मजिको हनुे य फेरुजू पर्छ्यौट गये नगयेको 
सम्पफन्धभा येखदेख गयी प्रचतरत काननुफभोजजभ पर्छ्यौट गना रगाउन े
दावमत्व रेखाउत्तयदामी अतधकृतको हनुे व्मवस्था छ । 

भहारेखाऩयीऺकको छऩन्नौं वावषाक प्रततवेदन, २०७५  अनसुाय  
(२०७५ चैत्र भसान्तसम्पभको) सयकायी तनकामतपा  २९०० इकाईको 
रु.३ अफा ४० कयोड २१ राखको रेखा ववत्तीम वववयणसवहतका 
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से्रस्ता ऩेश नबई रेखाऩयीऺण फक्मौता यहेको छ । भातहत 
कामाारमहरूफाट स्थरगत रेखाऩयीऺणकै सभमभा रेखा ऩेश गयी 
रेखाऩयीऺण गयाउने व्मवस्था गनुा हनुेछ ।   

3.  रेखा तथा वववयण 
दाजखरा गने दावमत्व 

आतथाक कामववतध ऐन, २०५५ को दपा १७(१) फभोजजभ अजन्तभ 
रेखाऩयीऺणको तसरतसराभा सोतधएको प्रश्नको जवाप वा भाग 
गरयएफभोजजभको रेखा तथा वववयणहरू तोवकएको म्पमादतबत्र ऩेश गनुा 
जजम्पभेवाय व्मजिको कताव्म हनुे प्रावधान बएफभोजजभ सोको ऩारना 
गनुा गयाउन ु हनुेछ । प्रचतरत ऐन तथा तनमभफभोजजभ आन्तरयक 
तनमन्त्रणराई प्रबावकायी फनाई ववत्तीम व्मवस्थाऩन सदुृढ गयाउन ु
जजम्पभेवाय व्मजि य रेखाउत्तयदामी अतधकृतको कताव्म बएकोरे 
त्मसातपा  सम्पफजन्धत ऩदातधकायीराई तनदेशन ददनहुनुेछ ।  

4.  प्रदेश तथा स्थानीम 
तहको रेखाऩयीऺण 

नेऩारको सॊववधानफभोजजभ प्रदेश तथा स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण मस 
कामाारमफाट हनुे व्मवस्था बएअनसुाय  रेखाऩयीऺण गरयनेछ । 
मसको रातग आवश्मकताअनसुाय ऩेशागत ऻान, सीऩ य अनबुव बएका 
व्मजिहरूको सेवासभेत तरन सवकनेछ ।  

5.  कामाभूरक रेखाऩयीऺण याविम भहत्वका आमोजना तथा कामाक्रभ, फढी जवटर कायोफाय य 
जोजखभ बएका तथा जनसयोकायका तनकामको तभतव्मवमता, कामादऺता 
एफॊ प्रबावकारयताभध्मे सफै वा कुनै ऩऺको ववश्लषेण गयी प्रततवेदनभा 
सभावेश गरयनेछ । सावाजतनक सेवा तथा कामाहरूको असय वा प्रबाव 
भूल्माङ्कन गना आवश्मकताअनसुाय नागरयक सभाजसभेतको सहबातगता 
फढाइनेछ ।  

6.  सूचना प्रववतध 
रेखाऩयीऺण  

सयकायी तनकामभा सञ्चारनभा ल्माइएका सूचना प्रववतध प्रणारीको 
रेखाऩयीऺण (IT Audit) गना  तनकाम/ववषमको छनौट गरयएको छ ।   

7.  सॊगदठत सॊस्थाको 
रेखाऩयीऺण 

नेऩारको सॊववधान, रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ य अन्म प्रचतरत 
काननुफभोजजभ भहारेखाऩयीऺकरे रेखाऩयीऺण गनुाऩने सॊगदठत, 
स्वामत्त सॊस्था, ववकास सतभतत एवॊ अन्म सॊस्थाहरूभध्मे मो वषा ८ 
सॊगदठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺण कामाारमको जनशजिफाट य अन्म 
सॊस्थाको हकभा ऩेशागत रेखाऩयीऺकराई सहामकको रुऩभा तनमजुि 
गयी रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न गरयनेछ । भन्त्रारम भातहतका सावाजतनक 
सॊस्थाराई सभमभै रेखा वववयण ऩेस गयी रेखाऩयीऺण गयाउन तनदेशन 
हनुे अऩेऺा गरयएको छ । 

8.  जजल्रागत रेखाऩयीऺण 
टोरी 

जोजखभ ववश्लषेणको आधायभा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका 
तनकामहरूको छनौट गयी रेखाऩयीऺण गना जजल्रास्तयभा स्थरगत 
रेखाऩयीऺण टोरी खटाइनेछ ।स्थरगत रेखाऩयीऺणको रातग छनौट 
गरयएका जजल्राहरूको वववयणभा उल्रेख गरयएको छ । 

9.  आतथाक वववयण तथा 
सोसॉग सम्पफजन्धत 
पाॉटवायीहरू 

सफै कामाारमहरूरे ववतनमोजन, याजस्व, धयौटी रगामतका सम्पऩूणा 
आतथाक वववयणका साथभा देहामका वववयणहरू स्थरगत रेखाऩयीऺण 
हनुे जजल्राहरूको हकभा रेखाऩयीऺण टोरीरे कामाारमभा सम्पऩका  



 

भहारेखाऩयीऺकको कामाारमको वावषाक प्रगतत प्रततवेदन, २०७५।७६ - 25 
 

गयेको ददनभै ऩेस गने प्रवन्ध गनुाहनुेछ । 
 खचाको पाॉटवायी 
 बिुानी ददन फाॉकीको वववयण  
 ऩेस्की फाॉकीको वववयण (म्पमाद नाघेको य ननाघेको),  
 वावषाक कामाक्रभ तथा प्रगतत वववयण, 
 आन्तरयक रेखाऩयीऺण प्रततवेदन, 
 आतथाक कामाववतध तनमभावरीको तनमभ ९० फभोजजभको सॊजऺप्त 

वावषाक प्रततवेदन,   
 फेरुजूको  वववयण, 
 आतथाक कायोफायको घोषणा पायाभ,  
 तरजखत प्रतततनतधत्वऩत्र,  

काठभाडौँ उऩत्मकाजस्थत कामाारमहरूको आतथाक कायोफायको कामा 
सञ्चारनस्तयको आतथाक वववयण कोष तथा रेखा तनमन्त्रक 
कामाारमफाट सभेत प्रभाजणत गयाई आतथाक वषा सभाप्त बएको ३५ 
ददन अथाात ्२०७६ सार बाि ३ गतेतबत्र मस कामाारमभा उऩरब्ध 
गयाउन ुहनुेछ । 

10.  यकभगत वववयण तनकाम तथा भन्त्रारमरे भहारेखाऩयीऺकको कामाारमभा ऩेस गने 
ववतनमोजन, याजस्व, धयौटी य अन्म आम-व्ममको एकीकृत केन्िीम 
आतथाक वववयणभा कामाारमगत वववयण ऩठाउॉदा कामाारमको नाभ 
नाभेसीसवहत ववतनमोजनतपा  फजेट उऩशीषाकको यकभगत तनकासा, खचा 
य फाॉकी, याजस्वतपा  रगत सम्पफन्धभा सो सभेतको साववक य हारको 
खलु्ने गयी रगत, असरुी, दाजखरा य फाॉकी (नगद य रगत सभेत 
खलु्ने) वववयण एवॊ धयौटीतपा  आम्पदानी, खचा य फाॉकी देजखने केन्िीम 
आतथाक वववयणसवहत ऩठाउने व्मवस्था गना गयाउनहुनुेछ ।  

नेऩार सावाजतनक ऺेत्र रेखाभान रागू गयी ववत्तीम वववयण तमाय 
गयेका तनकामरे सो रेखाभानफभोजजभ तमाय गरयएको एकीकृत ववत्तीम 
वववयण रेखाऩयीऺणका रातग सभमभै ऩठाउने व्मवस्था गनुा गयाउन ु
हनुेछ ।  

11.  आन्तरयक रेखाऩयीऺण 
गयाएय भात्र यभाना ददन े

आतथाक कामाववतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९६(४) भा सभमभै 
आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयी फेरुजू पर्छ्यौट नगने जजम्पभेवाय 
अतधकायीराई काननुफभोजजभ कायफाही गनुाऩने व्मवस्था छ । सोही 
तनमभको उऩतनमभ (८) फभोजजभ पर्छ्यौट गना गरयएको 
कायफाहीसवहतको वववयण अजन्तभ रेखाऩयीऺणको रातग ऩेस गनुाऩनेछ । 
अत् फक्मौतारगामत सम्पऩूणा आतथाक कायोफायको आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण गयाई त्मसफाट देजखएका फेरुजूहरू उऩय कायफाही गयी 
पर्छ्यौट गयेको हनुऩुनेछ ।  

आतथाक कामाववतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ११६ फभोजजभ 
आतथाक कायोफाय गने कामाारम प्रभखु य आतथाक प्रशासन शाखा 
प्रभखुको सरुवा हुॉदा आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयाई सम्पफजन्धत जवाप 
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वा प्रभाण ऩेस गना रगाई हारवाराराई वा हारवाराराई फझुाउने 
गयी भातहत कभाचायीराई फझुाई फयफझुायथ बएऩतछ भात्र यभाना तरन ु
ददनऩुने व्मवस्था रागू गने गयाउने व्मवस्था गनुा हनुेछ । से्रस्ता ऩेस 
नगने, आन्तरयक रेखाऩयीऺण नगने नगयाउने य जवाप ददन आरटार 
गने उऩय काननुफभोजजभ ववबागीम कायफाही गनुा हनुेछ ।  

12.  कामाारम प्रभखु, रेखा 
प्रभखुको उऩजस्थतत य 
रेखाऩयीऺण गयाउन 
सवक्रमता 

 जजल्राभा भहारेखाऩयीऺकको डोय भकुाभको साइनफोडा सवहतको 
रेखाऩयीऺण डोय कामाारम स्थाऩना गरयनेछ । सोको रातग 
जजल्रा कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाारम य जजल्रा सभन्वम 
सतभततको कामाारमभापा त आवश्मक प्रफन्ध बएभा सॊघीम, प्रदेश 
य स्थानीम तहका कामाारमभा सभन्वम गना सहज हनुेछ ।  

 रेखाऩयीऺणफाट औलँ्माइएका व्महोयाउऩय छरपर गने, 
कागजात प्रभाण जटुाउने य सोधऩछु गरयएका ववषमभा जवाप 
ददई आतथाक वववयण तथा अन्म वववयणहरू मथाथा य तथ्मऩूणा 
फनाउन रेखाऩयीऺण गयाउन े तनकामफाट सहमोग प्राप्त हनुेछ । 
रेखाऩयीऺण प्रायजम्पबक प्रततवेदनको भस्मौदा उऩय छरपर गयी 
तत्कारै प्रततवक्रमा उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था तभराउन ुहनुेछ । 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा भाग गरयएका कागजात जानकायी 
उऩरब्ध गयाउन ु सम्पफजन्धत कामाारम प्रभखुको कताव्म हनुे 
सॊवैधातनक व्मवस्था यहेको य स्थरगत रेखाऩयीऺण गरयन े
बएकारे कुनै तनकामको रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा प्रभाण ऩेश 
नबएको फेरुजू हनु ुवाञ्छनीम नबएको तपा सफै तनकामराई सजग 
गयाउन ुहनुेछ । गत ववगत वषा मस्तो फेरुजूको प्रततशत अतधक 
यहेकोरे मस ऩटकको रेखाऩयीऺणभा मस्ता व्महोया 
न्मूनीकयणको रातग सभमभै ध्मान ऩयुम्ाउन ुहनुेछ ।  

 रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा जजम्पभेवाय ऩदातधकायी य रेखा प्रभखुको 
कायोफायको अवतध खरुाई उि दावमत्व वकटान गनुाऩने बएकारे 
कामाारम प्रभखु तथा आतथाक कायोफायभा सॊरग्न जजम्पभेवाय 
व्मजिको नाभ, ऩद य कामायत अवतध सवहतको वववयण उऩरब्ध 
गयाउन ुहनुेछ ।  

 जजल्राको बौगोतरक अवस्थाअनसुाय स्थानीम तहको हकभा 
मथासम्पबव स्थरगत रुऩभा रेखाऩयीऺण गरयनेछ । बौगोतरक 
कदठनाइ, सभमरगामतका कायणरे सम्पबव नबएभा जजल्रा 
सभन्वम सतभतत वा ऩामक ऩने स्थानभा रेखाऩयीऺण कामाकऺ 
स्थाऩना गयी रेखाऩयीऺणको व्मवस्था तभराइनेछ ।   

 रेखाऩयीऺण शरुु गनुा ऩूवा रेखाउत्तयदामी अतधकृत, जजम्पभेवाय 
व्मजि, रेखा प्रभखु य सम्पफद्ध ऩदातधकायी उऩजस्थत गयाई रेखा, 
से्रस्ता ऩेस गना य रेखाऩयीऺण गयाउन े व्मवस्था गनुाहनुेछ । 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा तनमन्त्रक य तनमजन्त्रत तनकामको 
अवधायणा कामाान्वमनभा ल्माइनेछ ।  
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 स्थानीम तहका कामाारम, ववकास तनभााणका ऩरयमोजनाहरू, सेवा 
प्रवाहको दृविरे भहत्वऩूणा ठातनएका तनकामहरूको रेखाऩयीऺण 
गदाा सम्पबव बएसम्पभ सयोकायवाराहरूसॉग सभेत अन्तयवक्रमा गयी 
रेखाऩयीऺण गरयने छ ।     

13.  आतथाक कायोफायको 
घोषणा पायाभ 

प्रत्मेक सावाजतनक तनकामहरुरे आतथाक कायोफायको घोषणा पायाभ 
(अनसूुची ५) बयी आतथाक वषा सभाप्त बएको ३५ ददनतबत्र प्रभाजणत 
गयी आतथाक वववयणसाथ ऩेस गनुाऩनेछ । रेखाऩयीऺण टोरीरे उि 
घोषणा पायाभ सङ्करन गयी रेखाऩयीऺणको कामा गने बएकोरे 
सभमभा नै उि वववयण तमाय गयी प्रभाजणत गने एवॊ स्थरगत 
रेखाऩयीऺण टोरी सभऺ ऩेस गना रेखाउत्तयदामी अतधकृत एवॊ 
जजम्पभेवाय व्मजिराई तनदेशन ददनहुनुेछ ।  

14.  अनवुन्धऩत्र य तरजखत 
प्रतततनतधत्वऩत्र  

रेखाऩयीऺण शरुु गनुाऩूवा रेखाऩयीऺण गने तनकाम य रेखाऩयीऺकफीच 
सॊरग्न ढाॉचाअनसुायको रेखाऩयीऺण अनफुन्धऩत्र हस्ताऺय गने 
व्मवस्थाको रातग भातहतका सम्पऩूणा तनकामहरूराई तनदेशन ददनहुनुेछ ।   

प्रत्मेक कामाारमरे रेखाऩयीऺण टोरीराई सॊरग्न ढाॉचाफभोजजभको 
तरजखत प्रतततनतधत्वऩत्र अतनवामा रुऩरे उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 
अनवुन्धऩत्र य व्मवस्थाऩन प्रतततनतधत्वऩत्रको ढाॉचा उल्रेख गरयएको  
छ । 

15.  रेखाऩयीऺणको 
प्रायजम्पबक  प्रततवेदन 

sf7df8f}F pkTosf aflx/sf] :ynut ?kdf n]vfk/LIf0f ul/Psf 

sfof{nox¿sf] n]vfk/LIf0f k|f/lDes k|ltj]bg :ynut ?kdf 

hf/L ug]{ Joj:yfnfO{ lg/Gt/tf lbOPsf] 5 . ;DalGwt sf]if tyf 

n]vf lgoGqs sfof{no, ljefu, dGqfno tyf ;+j}wflgs 

lgsfonfO{ ;d]t k|f/lDes k|ltj]bgsf] af]wfy{ tyf sfof{y{ 

k7fOg]5 . ;a} lgsfoaf6 ;dod} k|To'Q/sf] Joj:yf x'g]5 .   

16.  रेखाऩयीऺणको 
प्रायजम्पबक  प्रततवेदन 
उऩय प्रततवक्रमा 

रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न बएका सॊघ तथा प्रदेश सयकायका सफै तनकाम य 
भन्त्रारम, प्रदेश य स्थानीम तहफाट रेखाऩयीऺणको प्रायजम्पबक 
प्रततवेदन ऩठाएको ३५ ददनतबत्र कायफाही गयी पर्छ्यौट गयेको 
प्रभाणसवहत जवाप प्राप्त बएभा सो उऩय अध्ममन तथा पर्छ्यौटको 
कायफाही तत्कार गयी फाॉकी व्महोयाभात्र सभावेश गयी रेखाऩयीऺण 
अजन्तभ प्रततवेदन जायी गरयने गरयनेछ । आतथाक कामाववतध ऐन, 
२०५५ को दपा १९ अनसुाय ३५ ददनतबत्र जवापसाथ प्रभाण 
कागजात ऩेस गयी तत्कार फेरुजू पर्छ्यौट गना ध्मानाकषाण गरयएको 
छ । मसभा तारकु भन्त्रारम, ववबागफाट भातहत तनकामहरूराई 
तनदेशन ददन ुहनुेछ । 

17.  सम्पऩयीऺण  आतथाक वषा २०७४।७५ सम्पभको फेरुजूको हकभा आतथाक 
कामाववतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १०९(१)(छ) तथा 
तनमभ ११०(१)(ङ) अनसुाय सम्पफजन्धत तनकामफाट पर्छ्यौट गयी 
सो वववयण तथा प्रभाण रेखाऩयीऺण टोरीराई अतनवामारुऩभा 
उऩरब्ध गयाइददने व्मवस्था गनुाहनुेछ । उि प्रभाण तथा 
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वववयणफाट पर्छ्यौट बएको फेरुजू यकभको ऩयीऺण मस 
कामाारमफाट रेखाऩयीऺण गना आउने टोरीरे स्थरगत रुऩभा 
गने य त्मसभा देजखएका व्महोया चारू वषाको रेखाऩयीऺणको 
प्रायजम्पबक प्रततवेदनभा सभावेश हनुेछ । साथै ववगत वषाको ऩेस्की 
चारू वषाको रेखाऩयीऺण अवतधसम्पभ पर्छ्यौट बएको बए 
सम्पफजन्धत कामाारमरे प्रभाण ऩेस गयी स्थरगत रेखाऩयीऺण 
टोरीफाट सम्पऩयीऺण गयाउन ेव्मवस्था गनुा गयाउन ुहनुेछ ।  

 मस वषा रेखाऩयीऺण गयी प्रततवेदनभा सभावेश गरयएका फेरुजूहरू 
आतथाक कामाववतध ऐन, २०५५ को दपा १९ फभोजजभको 
म्पमादतबत्र प्राप्त फेरुजू सम्पऩयीऺण अनयुोध उऩय भात्र कायफाही 
हनुेछ ।  

 सावाजतनक तनकाम य सॊस्थाहरूको रेखा व्मवस्थाऩन य 
कामाप्रणारीभा सधुायात्भक उऩामहरू अवरम्पवन गयी अतनमतभतता 
य फेरुजू न्मूनीकयण गने य सकबय फेरुजू नै नआउने व्मवस्था 
तभराउन आन्तरयक रेखाऩयीऺणराई प्रबावकायी फनाई आन्तरयक 
तनमन्त्रण सदुृढ गनुा हनुेछ । 

 ऩूवावक्रमाशीर सम्पऩयीऺण प्रणारी (Proactive follow up System) 
रागू गयी रेखाउत्तयदामी अतधकृत तथा जजम्पभेवाय व्मजिहरूफाट 
सभमफद्ध फेरुजू पछमौट कामामोजना भाग गयी अनगुभन 
गरयनेछ । मस प्रमोजनको रातग भन्त्रारम य केन्िीम तनकामफाट 
अनसूुची ८ फभोजजभको ढाॉचाभा वववयण उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था 
गनुाहनुेछ ।  

 ववत्तीम अनशुासन ऩारना य फेरुजू पछमौटभा उदासीन 
ऩदातधकायीहरूको अतबरेख तमाय गयी सम्पफजन्धत तनकामहरूराई 
उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 सावाजतनक ऩदभा फहार यहेका ऩदातधकायीराई ववशेष जजम्पभेवायी 
ददनऩुदाा आतथाक अनशुासन, ववत्तीम जवापदेवहता ऩारनाको स्तय 
सभेतको आधाय तरने व्मवस्था तभराउन ुहनुेछ । 

18.  फेरुजूको जस्थतत सॊघीम भन्त्रारम तथा तनकामका रेखाउत्तयदामी अतधकृतहरूरे आफ्नो 
भातहतका कामाारमहरूको सातफक वषादेजखको फेरुजूको जस्थतत आतथाक 
कामाववतध तनमभावरीको तनमभ ९०(१) अनसूुची १४ को फुॉदा नॊ. ८ 
फभोजजभको फेरुजू रगत (अङ्क) एकीकृत गयी २०७६ कातताक 
भसान्ततबत्र मस कामाारमभा ऩेस गयी सक्नऩुनेछ ।  

प्रदेश य स्थानीम तहको हकभा फेरुजू तथा पछमौटको वववयण 
रेखाऩयीऺण टोरी खवटएको सभमभा उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

19.  सऩुरयवेऺण रेखाऩयीऺण तथा सम्पऩयीऺण कामाराई प्रबावकायी फनाउन मस 
कामाारमरे आवश्मकतानसुाय स्थरगत सऩुरयवेऺणको व्मवस्था गनेछ ।  

उच्च जोजखभ, जनचासोसॉग सम्पफजन्धत, ठूरा ववकास तनभााणसॉग 
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सम्पफजन्धत तनकामको रेखाऩयीऺणको सऩुरयवेऺण उच्च तहफाट गने 
व्मवस्था तभराइनेछ । 

20.  फवहगाभन फैठक रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न ऩिात ् देजखएका व्महोया उऩय छरपर गना 
फवहगाभन फैठकको आमोजना गरयनेछ । उि फैठकभा रेखाउत्तयदामी 
अतधकृत, जजम्पभेवाय व्मजि य रेखा प्रभखुहरूको अतनवामा उऩजस्थतत 
गयाइने व्मवस्था हनुेछ ।  

21.  सावाजतनक रेखा 
सतभततको तनणाम 
कामाान्वमनको 
प्रबावकारयता अनगुभन  

सावाजतनक रेखासतभततवाट बएका तनणामराई रेखाऩयीऺण कामाक्रभभा 
सभावेश गयी कामाान्वमन अवस्थाको अनगुभन गरयनेछ ।  

22.  ववत्तीम जवापदेवहता 
भूल्माङ्कन 

रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा ९.२ अनसुाय कुनै ऩदातधकायीरे 
ववत्तीम जवापदेवहता वहन गये नगयेको सम्पफन्धभा रेखाऩयीऺणका 
भान्म तसद्धान्तफभोजजभ ऩयीऺण गरयनेछ । मसका रातग इकाईगत 
मोजनाभा सभावेश गयी ऩयीऺण गरयनेछ ।  

 

१२ सधुायका ऺते्रहरु 
१२.१ फजेट तथा खचाको आॉकरन: फजेट व्मवस्थाऩनसॉग सम्पफजन्धत सभस्मा सभाधानको रातग नीततगत तथा 

कामाान्वमनगत ववषमभा तनम्पनानसुाय सधुाय गनुाऩदाछ्  

 दीघाकारीन मोजनाभा प्राथतभकताभा ऩयेको य सम्पबाव्मता अध्ममन, ववस्ततृ सवेऺण, ड्रइङ तडजाइन 
बइसकेका प्राथतभकता प्राप्त आमोजनाराई आवश्मक फजेट ववतनमोजन गनुाऩदाछ ।  

 वैदेजशक सहामताभा सञ्चारन हनुे आमोजनाको रातग सहामता प्रातप्तको सतुनजितता बएऩतछ भात्र 
फजेटभा सभावेश गने व्मवस्था गनुाऩदाछ ।  

 सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहरे आगाभी तत्रवषॉष खचा प्रऺेऩणसवहतको खचा सॊयचना फजेट तजुाभा गदाा नै 
तमाय गयी ऩेस गने व्मवस्था गनुाऩदाछ ।  

 ववकास तनभााण य सेवा प्रवाहको आवश्मकताको आधायभा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहरे आमोजना फैङ्क 
तमाय गयी मस्तो फैङ्कभा यहेका आमोजनाभा तत्रवषॉष खचा प्रऺेऩणको आधायभा फजेट ववतनमोजन गने, 
आमोजना वा कामाक्रभ फावहय ववतनमोजन गने ऩद्धततभा तनमन्त्रण गने, शरुुभा फजेट ववतनमोजन नगयी 
यकभान्तय तथा  गैयफजेटयी खचा गने कामाभा तनमन्त्रण गनुाऩदाछ । 

 फजेट ववतनमोजन गदाा सारफसारी रुऩभा सञ्चारन हनुे, स-साना आमोजनाभा उऩरजब्ध नहनुे गयी 
ववतनमोजन गनेबन्दा उऩरजब्धभूरक य प्रततपरभखुी ऺेत्रराई प्राथतभकता ददनऩुदाछ ।  

 फजेट तसद्धान्त ववऩयीत कोष प्रणारीफाट खचा गने, सम्पफजन्धत कामाक्रभ य शीषाकभा ववतनमोजन नै 
नगने वा न्मून ववतनमोजन गयी अथा ववववध शीषाकफाट अथा भन्त्रारमको तनणामरे यकभान्तय गयी ठूरो 
यकभ तनकासा ददने कामाभा तनमन्त्रण गनुाऩदाछ ।  

 फजेट तजुाभा गदाा गरयफी तनवायण, रैवङ्गक य ददगो ववकास रक्ष्मका सूचकाङ्कका आधायभा ववश्लषेण 
गनुाऩदाछ । ददगो ववकास रक्ष्मअनसुायको सॊकेत याखी फजेट ववतनमोजन गने व्मवस्था हनुऩुदाछ ।  

 याविम प्राकृततक स्रोत तथा ववत्त आमोगफाट तनधाायण बएको ववस्ततृ ढाॉचाअनसुाय सॊघ, प्रदेश य 
स्थानीम तह फीच याजस्व फाॉडपाॉड गने एवॊ सभानीकयण अनदुान प्रदान गने व्मवस्था फजेटभा सतुनजित 
हनुऩुदाछ । 
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१२.२ खचा व्मवस्थाऩन:  अनतु्ऩादक खचा तनमन्त्रण गयी अतधक प्रततपर प्राप्त हनुे गयी खचा व्मवस्थाऩन गना 
देहामफभोजजभ गनुाऩने देजखन्छ् 

 अनतु्ऩादक खचा तनमन्त्रण गना तजुाभा गयेको सावाजतनक खचाभा तभतव्मवमता य प्रबावकारयता कामभ 
गने सम्पफन्धी नीततगत भागादशान, २०७५ अनसुाय उच्च ऩदस्थ ऩदातधकायीहरु आपैँ  तभतव्ममी, 
भमााददत य उदाहयणीम रुऩभा प्रस्ततु हनु,े सभान कामाक्रभभा फेग्राफेग्रै तनकामफाट स्रोत जटुाउने 
कामाभा तनमन्त्रण गने य खचाको उऩादेमता स्थावऩत नगयी फजेट उऩमोगको कामाायम्पब नगने रगामतका 
व्मवस्था प्रबावकायी रुऩभा ऩारना गयी फजेट खचा गनुाऩदाछ । 

 भन्त्रारम/ववबागका शाखा भहाशाखाहरु अनगुभन, तनदेशन य प्रततवेदनभा केजन्ित हनुऩुनेभा ती 
तनकामफाटै कामाक्रभनै सञ्चारन गने गयी फजेट ववतनमोजन गने कामाभा तनमन्त्रण गनुाऩदाछ ।  

 ऩटक ऩटक यकभान्तयको तनणाम गयी ठूरो यकभ तनकासा ददने, फजेट खचा हनु नसक्न ेअवस्थाभा 
खचाको आकाय भात्र फढाउन ववववध खाताभा याख्न ेवा सॊघसॊस्थाको खाताभा रान्सपय गने, वैदेजशक 
स्रोतको ऋण तथा अनदुान खचाको तोवकएको सभमभा शोधबनाा नतरने सम्पफजन्धत व्मजिराई जजम्पभेवाय 
फनाउन ेय फजेट तसद्धान्त ववऩयीत खचा गने ऩरयऩाटीभा तनमन्त्रण गनुाऩदाछ । 

 सजञ्चत कोषफाट प्रदान गयेका अनदुानभध्मे खचा नबएको सशता अनदुान यकभ सजञ्चत कोषभा वपताा 
गनुाऩदाछ ।  

 भन्त्रारमगत फजेट सूचना प्रणारी (एर.एभ.फी.आई.एस) राई एकर कोष तथा खातासॉग आवद्ध गयी 
फजेटबन्दा फढी तनकासा नहनुे व्मवस्था तभराउनऩुदाछ ।  

 कामातातरकाअनसुाय सावाजतनक तनभााणको काभ गयाउने ऩद्धतत ववकास गयी वषाान्तभा यकभान्तय एवॊ 
अत्मतधक खचा गने ऩरयऩाटीभा तनमन्त्रण गनुाऩदाछ । 

 फजेट ववतनमोजन, खचा य उऩरजब्धराई कामासम्पऩादन भूल्माङ्कन एवॊ सम्पफजन्धत कभाचायीको वजृत्त 
ववकाससॉग आवद्ध गयी उऩरजब्धअनसुाय दण्ड य ऩयुस्कायको व्मवस्था गनुाऩदाछ । 

 आमोजना व्मवस्थाऩनभा सधुाय गयी ऩुॉजीगत खचाभा ववृद्ध गनुाऩदाछ ।  

१२.३ वैदेजशक सहामता: ऩेरयस तथा आक्रा घोषणाअनसुाय वैदेजशक सहामताराई सम्पफजन्धत यािको अऩनत्वका 
रातग याविम फजेट, सभान प्रततफेदन प्रणारी तथा नततजाभा आधारयत भूल्माङ्कन य याविम नीततको ऩरयऩारना 
सम्पफन्धभा अध्ममन गदाा सधुाय गनुाऩने व्महोया तनम्पन छन:्  

 सफै वैदेजशक सहामताराई याविम फजेट प्रणारीभा आवद्ध गनुाऩनेभा २२ प्रततशत सहामता याविम फजेट 
फावहय यहेकोरे सम्पझौता गदाा याविम फजेटभा सभावेश हनुे गयी सहामता ऩरयचारन गने एवॊ नेऩारको 
सॊवैधातनक व्मवस्था अनरुुऩ रेखाऩयीऺण गने व्मवस्था तभराउनऩुदाछ ।  

 नेऩार सयकायराई उऩरब्ध गयाउने घोषणा बएको यकभ अन्तयााविम गैयसयकायी सॊस्थारे खचा गने 
ऩरयऩाटीभा तनमन्त्रण गनुाऩदाछ ।  

 प्राववतधक सहामताराई प्रववतध हस्तान्तयणसॉग सम्पफजन्धत तथा ऩुॉजी तनभााणभा प्रमोग गने कामाभा 
ऩरयचारन गनुाऩदाछ ।  

 सहामताको स्वीकृतत वा सम्पझौता गदाा तनजित वगा य धातभाक सभदुामभा केजन्ित बएका, धातभाक तथा 
साॊस्कृततक सद्भावभा असय ऩने कामाक्रभभा तनमन्त्रण गयी स्वीकृतत एवॊ सम्पझौता गनुाऩदाछ ।  

 वैदेजशक सहामताभा सञ्चातरत आमोजनाभा सभमभा शोधबनाा नबएको कायणरे याज्मरे प्राप्त गनुाऩने 
अनदुान गभुाउन ुऩयेको अवस्था छ । मस्तो ऩद्धततभा तनमन्त्रण गयी शोधबनाा प्रवक्रमाभा कडाई गनुा 
जरुयी छ । 

 वैदेजशक सहामता ऩरयचारनको ऺभताका कायणरे दातारे प्रततवद्धता व्मि गयी सम्पझौता गयेको यकभ 
कामा मोजनाअनसुाय खचा हनु नसक्दा सहामताको न्मून उऩमोग बएकोरे कामासम्पऩादन ऺभताभा 
अतबववृद्ध गयी सहामताको प्रबावकायी ऩरयचारन गनुाऩदाछ ।  
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१२.४ आमोजना व्मवस्थाऩन: रक्ष्मअनरुुऩको रागत य सभमभा आमोजना सम्पऩन्न हनु नसकी अऩेजऺत प्रततपर 
प्राप्त गना नसक्न ु आमोजना व्मवस्थाऩनको भखु्म सभस्माको रुऩभा यहेको देजखन्छ । आमोजना 
व्मवस्थाऩनभा सम्पबाव्मता अध्ममन, आमोजना छनौट, फजेट तथा कामाक्रभ स्वीकृतत, कामाान्वमन, 
सऩुरयवेऺण, अनगुभन भूल्माङ्कन रगामत ववतबन्न चयणभा देजखएका सभस्मा सभाधान गना देहामफभोजजभ 
सधुाय गनुाऩने देजखन्छ् 

 याविम गौयवका आमोजना रगामत सयकायका प्राथतभकता प्राप्त आमोजनाको छनौटसम्पफन्धी नीतत एवॊ 
भाऩदण्ड तमाय नगयी आमोजना छनौट गने गयेको देजखएकोरे भाऩदण्ड तमाय गयी आमोजनाको छनौट 
गनुाऩदाछ । 

 सम्पबाव्मता अध्ममन, ववस्ततृ आमोजना प्रततवेदन, ड्रइङ, तडजाइन तथा रागत अनभुान जस्ता आमोजना 
तमायी जस्ता  प्रवक्रमाहरु ऩूया गयी आमोजना स्वीकृतत तथा फजेट व्मवस्थाऩन गयी कामाान्वमन 
गनुाऩनेभा कततऩम मोजना फजेट ववतनमोजन बएऩतछ ती प्रवक्रमा शरुु गने अभ्मास देजखएकोरे मसराई 
तनमन्त्रण गनुाऩदाछ । 

 ववस्ततृ सवेऺण गयी कामास्थरको अवस्थाराई ध्मान ददई मथाथाऩयक ढङ्गरे ड्रइङ, तडजाइन तथा 
रागत अनभुान तमाय गनुाऩने य ड्रइङ तडजाइनभा त्रवुट बई आमोजना सभमभा कामाान्वमन हनुनसकी 
आमोजनाको व्ममबाय फढ्न गएभा त्रवुटऩूणा ड्रइङ तडजाइन तमाय गने ऩयाभशादाता तथा स्वीकृत गने 
ऩदातधकायी सभेतराई जजम्पभेवाय फनाउनऩुदाछ । मसका रातग ड्रइङ तडजाइन कामाको 
ऩयाभशादातासॉगको सम्पझौताभा त्रवुट सच्माउने अवतध याख्न ेय धयौटी सभेत कट्टी गयी आमोजना तनभााण 
ऩिात वपताा गने व्मवस्था गनुाऩदाछ । 

 वातावयणीम प्रबाव अध्ममन नगयी कामास्थरको छनौट गने, भआुवजा ऺततऩूतता य जग्गा प्रातप्तसम्पफन्धी 
अवयोध जस्ता ववषमको टुङ्गो नरगाई खरयद कामा अगातड फनाउन े एवॊ आमोजना कामाान्वमन गना 
उऩरब्ध गयाउनऩुने सेवा सवुवधाको व्मवस्था नगयी आमोजना कामाान्वमन गरयॉदा सम्पऩन्न गना वढराइ 
बइयहेकोरे काननुभा सधुायरगामतका प्रवक्रमा ऩूया बएऩतछ भात्र कामाान्वमन गनुाऩदाछ । एकीकृत 
वस्ती ववकासको अवधायणा कामाान्वमन गदाा जग्गा वववादको सभस्मा तनयाकयण हनुे देजखन्छ । 

 आमोजनाको छनौट गदाा खदु वताभान भूल्म, रागत राब ववश्लषेण, आन्तरयक प्रततपर दय, रागत ऩूतता 
हनुे  सभमावतध आददको आधायभा प्राथतभकीकयण गयी कामाान्वमन गने य आमोजना सम्पऩन्न बएऩतछ 
ती प्रततपर दयहरुको अवस्था भूल्माङ्कन एवॊ अनगुभन गने व्मवस्था हनुऩुदाछ ।  

 आमोजना प्रभखुसॉग कामासम्पऩादन सम्पझौता गयी ऩदस्थाऩन गने य कामा प्रगतत तथा रक्ष्म प्रातप्त प्रतत 
जजम्पभेवाय फनाउन,े कामासम्पऩादन कयाय गयी तनजित अवतधसम्पभ सरुवा नगने व्मवस्था तभराउनऩुदाछ । 
आमोजना कामाान्वमन गना आवश्मक ऩने स्रोत, साधन य जनशजि  व्मवस्थाऩन गने य ठूरा 
आमोजनाको त्रवुट सच्माउने अवतध कम्पतीभा ३ वषा वा सोबन्दा फढी याखी उि अवतधसम्पभ हनु े
त्रवुटका रातग तनभााण व्मवसामीका साथ साथै आमोजना प्रभखु सभेतराई जजम्पभेवाय फनाउने गयी 
काननुी व्मवस्था गनुाऩदाछ । 

 ठूरा आमोजना तनभााणका रातग आवश्मक ऩने जनशजि, हेबी भेतसन उऩकयणहरु, तनभााण साभग्रीको 
उऩरब्धता य तनभााण व्मवसामीको व्मावसावमकता सभेतराई भध्मनजय याख्दै याविम तनभााण ऺभता 
(National Construction Capacity) ववश्लषेण गयी यािको आवश्मकतासॉग तनभााण ऺभताको 
तादात्म्पमता हनुे गयी ऺभता अतबववृद्ध गनुाऩदाछ ।  

 ववकास तनभााणका कामाक्रभभा तनभााण खचाको तरुनाभा ऩयाभशा सेवाभा अत्मतधक खचा गने 
ऩरयऩाटीराई न्मूनीकयण गयी ववबागीम जनशजिको ऺभता अतबववृद्ध गयी हार ड्रइङ तडजाइन, रागत 
अनभुान तमायी, सवेऺण, ववत्तीम वववयण तमायी जस्ता ऩयाभशादाताफाट हुॉदै आएका कामा ववबागीम 
जनशजिफाट गयाउने य तनभााण खचाको तरुनाभा ऩयाभशा खचाको सीभा तनधाायण गनुाऩदाछ ।  
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 सॊघीमता कामाान्वमनभा प्रबावकारयता ल्माउन सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सयकायरे कामाान्वमन गने 
आमोजनाको वगॉकयण गयी दोहोयोऩना, ख्टने य टुवक्रने ऩद्धतत अन्त्म एवॊ सभन्वम य साभन्जस्मता 
कामभ गनुाऩने देजखन्छ । सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको कामा ऺेत्रभा ऩने आमोजनाहरु हस्तान्तयण 
गने य सम्पफजन्धत सयकायको कामा ऺेत्रभा नऩने आमोजनाको रातग फजेट ववतनमोजन नगने व्मवस्था 
तभराउनऩुदाछ । 

 अन्तयसम्पफजन्धत तनकामभा यहेका सूचनाहरु य अन्म तनकामको कामाभा सहमोग ऩगु्ने सूचनाहरु 
सम्पफजन्धत तनकामराई जानकायी गयाउनकुा साथै सडक, ववद्यतु, टेतरपोन, खानेऩानी, काठभाडौँ 
उऩत्मका ववकास प्रातधकयण, भहानगय/नगयऩातरका जस्ता तनकामसॉग सयोकाय बएका सावाजतनक 
तनभााण गदाा स्ऩि भाऩदण्ड य कामाववतध तमाय गयी आऩसी सभन्वमका आधायभा कामा सञ्चारन 
गनुाऩदाछ ।             

१२.५ सावाजतनक खरयद व्मवस्थाऩन:  ठेक्का व्मवस्थाऩन, कामाान्वमन, कामातातरका, म्पमाद थऩ, बेरयएसन, भूल्म 
सभामोजन, तनभााण कामाको गणुस्तय य कामा सम्पऩन्न गयी आमोजना हस्तान्तयण रगामतका ववषमभा 
देहामफभोजजभ सधुाय गनुाऩने देजखन्छ् 

 ववकास तनभााणका सभान वक्रमाकराऩ सञ्चारन गने तनकामका तनभााण सम्पफन्धी अरग अरग दयका 
नम्पसा बएकोरे नम्पसाको मथाथाता मवकन हनु सक्ने अवस्था यहेको छैन । मस्ता ववबागीम नम्पसा 
मथाथाऩयक नहुॉदा रागत अनभुानबन्दा उल्रेख्म घटीभा सभेत तनभााण व्मवसामीरे कामा सकाय गने 
गयेको देजखएकोरे वैऻातनक आधायभा नम्पसा ऩनुयावरोकन गयी एकरुऩता कामभ गनुाऩने देजखन्छ । 

 सावाजतनक खरयद व्मवस्थाऩनभा तनभााण सऺभताको भूल्माङ्कन गयी एउटा तनभााण व्मवसामीसॉग यहेको 
स्रोत साधनको आधायभा एकै सभमभा जजम्पभा तरन ददन सक्ने तनभााण कामाको सीभासम्पफन्धी भाऩदण्ड 
तमाय गनुाऩने य ऺभता फावहयको तनभााण कामाको सम्पझौता गयी सभमभा तनभााण कामा गना नसक्न े
अवस्थाभा ऩरयवतान गना प्रबावकायी व्मवस्था हनुऩुदाछ । 

 प्रचतरत काननुभा ठेक्का सम्पझौताको म्पमाद थऩ अवतध सम्पफन्धभा कुनै सीतभतता नयहेका कायण राभो 
अवतधसम्पभ म्पमाद थऩ गने गयेको ऩाइन्छ । ठेक्का व्मवस्थाऩन तथा अतबरेख सधुाय गयी कामाारम वा 
तनभााण व्मवसामीभध्मे जसको कायणरे वढराइ बएको हो मवकन गयेय भात्र म्पमाद थऩ गनुाऩने य 
व्मवसामीको वढराइफाट कामा बएकोभा ऩूवा तनधाारयत ऺततऩूतता तथा कारोसूचीको व्मवस्था कडाइका 
साथ कामाान्वमन गनुाऩदाछ । 

 हेबी भेतसन तथा उऩकयण आवश्मक ऩने, जवटर प्रकृततका य मोजनाको ठूरो अॊश फजायफाट साभान 
खरयद गयी सम्पऩन्न गने तथा उऩबोिाको सॊरग्नता नयहने जस्ता काभ उऩबोिा सतभततफाट गयाउन 
नतभल्ने य उऩबोिा सतभततरे काभ तरई तनभााण व्मवसामीभापा त गयाउन नतभल्ने व्मवस्थाको ऩारना 
गयाउनऩुदाछ ।  

 ववद्यतुीम प्रणारीफाट फोरऩत्र ऩेस गने व्मवस्था रागू बइसकेको अवस्थाभा गैयववद्यतुीम फोरऩत्रसभेत 
ऩेस गना सक्ने व्मवस्थाफाट ववद्यतुीम खरयद प्रणारी ऩूणारुऩभा रागू नबएकोरे ववद्यतुीम खरयद 
प्रवक्रमाराई अतनवामा गनुाऩदाछ । ववद्यतुीम खरयद प्रणारी सम्पफन्धभा सॊरग्न कभाचायी एवॊ अन्म 
सम्पफजन्धतको ऺभता ववकास गनुाऩदाछ ।   

 गणुस्तय ऩयीऺण एवॊ अनगुभन व्मवस्थाभा कडाई गयी आमोजना तथा सभग्र गणुस्तय व्मवस्थाऩन 
नगयी काभ गयाउन ेय बिुानी ददने आमोजना प्रभखुराई जजम्पभेवाय फनाई कायफाही गनुाऩदाछ ।  

 सावाजतनक खरयदसम्पफन्धी प्रचतरत काननु तथा सम्पझौताअनसुाय सभमभा काभ शरुु नगने, ठेक्काको 
प्रगतत सन्तोषजनक रुऩरे नगने, फीचभा ठेक्का छोड्ने य तोवकएको सभमभा कामा सम्पऩन्न नगने तनभााण 
व्मवसामीसॉगको ठेक्का तोड्न,े कामा सम्पऩादन जभानत जपत गने, कारोसूचीभा याख्न े य अधयुो कामा 
सम्पऩन्न गना आवश्मक यकभ असरु गने रगामतका व्मवस्थाको अतनवामा कामाान्वमन गनुाऩदाछ । 
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 तनभााण कामा गयाउॉदा तनभााण साभग्रीको व्मवस्थाऩन, तनभााणस्थरको सयुऺा व्मवस्थाऩन सम्पफन्धभा 
उजचत सतका ता अऩनाउन, कुर तनभााण कामाको जोजखभ वहन गना अतनवामा फीभा गने जस्ता व्मवस्था 
कामाान्वमन गनुाऩदाछ । 

 भूल्म सभामोजनसम्पफन्धी सूत्रको सॊयचना, आधायभूल्मको सूचकाङ्क, ऩेस्की कट्टा गने व्मवस्था, ठेक्काको 
काभ सभमभा सम्पऩादन नहुॉदाको भूल्म सभामोजन, तडजाइन एण्ड तफल्टरगामत एकभिु यकभ बिुानी 
हनुे ठेक्काको भूल्म सभामोजन सम्पफन्धभा स्ऩिता नबएकोरे स्ऩि तनदेजशका तमाय ऩायी कामाान्वमनभा 
ल्माउनऩुदाछ । 

 स्ऩेतसवपकेसन तथा फोरऩत्र भूल्माङ्कनका आधाय तम गदाा केही तनभााण व्मवसामी, आऩूतताकताा य 
ऩयाभशादाताराई भात्र अनकूुर हनु े ढङ्गरे तमाय गयेका कायण प्रततस्ऩधाा सीतभत बई खचाभा 
तभतव्मवमता आउन नसकेको अवस्था छ । मसराई तनयाकयण गना काननुको ऩारनाभा ध्मान ददनऩुने 
य त्मसयी सीतभत आऩूताक, तनभााण व्मवसामी, ऩयाभशादाता छनौट हनुे गयी कागजात तमाय गने 
ऩदातधकायीराई कायफाहीको दामयाभा ल्माउनऩुदाछ । 

 अतधकाॊश ऩरु तडजाइन एण्ड तफल्ट प्रवक्रमाफाट ठेक्का व्मवस्थाऩन गयेऩतन मस्तो खरयद प्रवक्रमा 
सम्पफन्धभा सावाजतनक खरयद ऐन तनमभावरीभा स्ऩिता यहेको छैन । मो व्मवस्थाअन्तागत खरयद 
सम्पझौता बएऩतछ तडजाइन तमायी तथा स्वीकृततको काभ हनुे य तनभााण व्मवसामीको भनुापाराई ध्मान 
ददई कभ रागत तथा आम ु हनुे गयी तडजाइन ऩेस गने जोजखभ यहन्छ । तडजाइन एण्ड तफल्ट 
प्रवक्रमाफाट गरयने खरयद कामाको रागत अनभुान तमाय गने नम्पसा वा आधाय तनधाायण गनुाऩने देजखन्छ । 

 ठेक्का ्माकेजजङ्ग गने तनजित आधाय य भाऩदण्ड तमाय गयी ऩमााप्त प्रततस्ऩधाा हनुे व्मवस्था तभराउनऩुदाछ ।  
 सावाजतनक तनकामरे खरयद गरुुमोजना तमाय गने नगयेको य वावषाक खरयद मोजना तमाय गयेताऩतन 

ऩारना गयेको देजखॉदैन । ऩटक ऩटक सोझै खरयद गने ऩरयऩाटीभा तनमन्त्रण हनुऩुने एवॊ खरयद 
मोजनाको कडाइका साथ ऩारना गनुाऩदाछ ।  

 सावाजतनक तनजी साझेदायी, तनभााण स्वातभत्व सञ्चारन हस्तान्तयण (फूट), इजन्जतनमरयङ्ग प्रोक्मोयभेण्ट 
कन्रमाक्ट एवॊ सञ्चारन तथा ववत्तीम तरजका प्रस्ताव आव्हान एवॊ भूल्माङ्कन गना भागादशान, तनदेजशका, 
भूल्माङ्कनको आधाय तम नबएकोरे मथाशीघ्र तमाय गनुाऩदाछ । 

१२.६ सावाजतनक सम्पऩजत्तको उऩमोग य सॊयऺण: सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह तथा अन्म सावाजतनक तनकामसभेतको 
स्वातभत्वभा यहेका सम्पऩजत्तको अतबरेख, उऩमोग य सॊयऺणभा देहामफभोजजभका सधुाय गनुाऩने देजखन्छ्      

 अततक्रभणभा ऩयेका सयकायी तथा सावाजतनक य गठुी जग्गाहरुफाट अततक्रभण हटाई सम्पफजन्धत 
तनकामको अधीनभा ल्माउनऩुदाछ । 

 सवायीसाधनको तनकामगत एवॊ केन्िीम एकीकृत रगत याख्न ेय केही सॊघीम भन्त्रारम तथा कामाारमभा 
जनशजिको अनऩुातभा सवायीसाधन फढी देजखएकोरे उि सवायीसाधनहरु प्रदेश तथा स्थानीम तहभा 
हस्तान्तयण गयी नमाॉ सवायीसाधन खरयद गने प्रवजृत्तभा तनमन्त्रण गनुाऩदाछ । 

 सयकायी तथा सावाजतनक घयजग्गा, बवनको केन्िीम अतबरेख याख्नऩुने य जजल्रा सदयभकुाभभा 
सयकायी बवनहरु आवश्मकताबन्दा फढी बएका य स्थानीम तहभा आवश्मकतानसुाय उऩरब्ध 
नबएकोरे आगाभी ददनभा जजल्रा सदयभकुाभभा नमाॉ सॊयचना तनभााण नगयी बएका सॊयचनाको उजचत 
व्मवस्थाऩन गनुाऩने य हार खायेज बएका जजल्रास्तयीम कामाारमका पतनाचय तथा कम्प्मटुयरगामत 
उऩकयणहरु सम्पफजन्धत प्रदेश कामाारम तथा स्थानीम तहभा हस्तान्तयण गयी उऩमोग गनुाऩदाछ । 

 आतथाक कामाववतध तनमभावरी, २०६४ अनसुाय खचा बएय नजाने सम्पऩजत्तको केन्िीम तथा ववबागीम 
अतबरेख याखी सॊयऺण य उऩमोग गने एवॊ भभात सम्पबाय य तरराभ तफक्रीको व्मवस्थाराई प्रबावकायी 
फनाउनऩुदाछ । तरराभी गनुाऩने साभानहरुको जजल्रागत वववयण एकीकृत गयी कोष तथा रेखा 
तनमन्त्रक कामाारमफाट तरराभ तफक्रीसम्पफन्धी कायफाही हनुऩुदाछ । 
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 सयकायको सेमय ऋणको अतबरेख व्मवजस्थत याखी त्मसको प्रततपर तथा साॉवा ब्माज असरुीभा ऩमााप्त 
ध्मान ददनऩुदाछ ।  

 सयकायी जग्गा तथा वन ऺेत्रको तरज, उऩमोग, बोगातधकाय ददने तथा खानी उत्खनन्रगामत प्राकृततक 
स्रोत साधनको अतनमजन्त्रत दोहनराई व्मवजस्थत गना स्ऩि भाऩदण्ड तमाय गयी सोको सभजुचत उऩमोग 
य प्रततपर प्राप्त हनुे ढङ्गरे व्मवस्थाऩन एवॊ अनगुभन गनुाऩदाछ । 

 ववद्यतु उत्ऩादनको अनभुतत, नवीकयण एवॊ उत्ऩादन अनगुभनको व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी 
फनाउनऩुदाछ । 

 सावाजतनक भठ, भजन्दय, देवारम, गमु्पफा, तीथास्थररगामतभा दशानाथॉफाट चढाइन े बेटीघाटी 
व्मवस्थाऩनभा सभस्मा देजखएकोरे सफै यकभ चन्दा फाकसभा सङ्करन गयी आम्पदानी जनाउने, प्राप्त हनु े
फहभूुल्म धात ुतथा ऩत्थयको तौर य सॊख्मा दवैुको आधायभा आम्पदानी फाॉध्ने य ती धातभाक सॊस्थाको 
ववकास तनभााण सञ्चारनभा खचा गने व्मवस्थाको प्रबावकायी रुऩभा कामाान्वमन गनुाऩदाछ । 

 ऩयुाताजत्वक भहत्वका सम्पऩदा तथा सॉग्रहारमहरुभा यहेको फहभूुल्म वस्तकुो अतबरेख, भभात सम्पबाय य 
सॊयऺण गनुाऩदाछ । 

१२.७ सेवा प्रवाह: सफै सावाजतनक तनकामरे सेवाग्राहीका भाग य उऩरब्ध सावाजतनक स्रोत य साधनको अतधकतभ 
उऩमोग गयी सेवा प्रवाहराई तभतव्ममी, प्रबावकायी य दऺताऩूवाक सञ्चारन गना देहामफभोजजभ सधुाय गनुाऩने 
देजखन्छ्     

 प्रत्मेक तनकामरे हार प्रवाह गरययहेको सेवाको तथ्माङ्कीम अतबरेख याखी तनकामको कुर सेवा प्रवाह 
ऺभता सम्पफन्धभा ववश्लषेण गयी सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणका भाध्मभफाट जनशजि व्मवस्थाऩन 
गने तथा आवश्मक मन्त्रउऩकयणको व्मवस्था तभराई सेवा प्रवाह प्रबावकायी हनु े व्मवस्था 
तभराउनऩुदाछ ।  

 सूचना प्रववतधको प्रमोग भापा त सेवाग्राहीको सभम, दूयी य रागत घटाउन ववद्यतुीम भाध्मभफाट सेवा 
प्रवाह गने व्मवस्था तभराउनऩुदाछ । मसका रातग सावाजतनक तनकामरे भोफाइर एज्रकेशनहरु तथा 
वेफसाइटको ववकास गनुाका साथै ववद्यतुीम प्रणारीफाट बिुानी गयी सयुजऺत सेवा प्रदान गनुाऩदाछ ।  

 सूचना प्रववतधको ऩहुॉच नबएको य फढी सेवाग्राहीको उऩजस्थतत हनु ेस्थानभा सेवा प्रवाहराई गणुस्तयीम 
य प्रबावकायी फनाउन चक्रीम सभम प्रणारी ऩनु् राग ु गनुाऩने तथा टोकन प्रणारी, एकिाय सेवा 
प्रणारी य हेल्ऩडेस्क प्रणारी कामाान्वमनभा ल्माउन आवश्मक व्मवस्था तभराउनऩुदाछ ।   

 सावाजतनक तनकामहरुरे गरययहेका सेवा प्रवाहराई आधायबतू (Core) य गैयआधायबतू (Non Core) 
सेवाभा छुट्याई आधायबतू कामा जस्तै नागरयकता, जग्गाधनी प्रभाणऩजुाा, याहदानी जस्ता सॊवेदनशीर 
सेवाहरु सयकायी तनकामरे प्रदान गने य गैयआधायबतू कामाहरु जस्तै मवुटतरटी बिुानी जस्ता सेवाहरु 
फाह्य सेवा प्रदामकराई जजम्पभा ददई उि सेवा प्रवाहको अनगुभन गने व्मवस्था गनुाऩने देजखन्छ ।  

 टेरी हेल्थ तथा इ-हेल्थ जस्ता आधतुनक सेवा प्रवाहको व्मवस्था तभराउनऩुदाछ । मसका रातग छुटै्ट 
हेल्थ काडा जायी गयी स्वास्थ्म सेवा प्रवाहराई छरयतो, ववश्वसनीम य तभतव्ममी फनाउनऩुने देजखन्छ ।  

 स्वास्थ्म सेवाभा सहज ऩहुॉचका रातग जनशजि, उऩकयण य बौततक ऩूवााधायको भाऩदण्ड तनधाायण तथा 
भागको आधायभा आवश्मकता ऩवहचान गयी सभमभा खरयद, औषतधको आऩूतता य ववतयणको व्मवस्था 
तभराउनऩुदाछ । तनजी अस्ऩतारको सेवा य शलु्कको अनगुभन तथा तनमभन व्मवस्था हनुऩुदाछ । 
मसको रातग स्वास्थ्म सेवाको तनमभनकायी तनकाम स्थाऩना गनुाऩदाछ ।  

 सेवाग्राहीको फढी चाऩ यहने भारऩोत, नाऩी, वैदेजशक योजगाय, मातामात व्मवस्था रगामतका 
कामाारमरे प्रदान गने सेवाभा भध्मस्थ वा तफचौरीमाहरुको बतूभका तनरुत्सावहत गना आवश्मक 
कभाचायी व्मवस्था गयी हेल्ऩडेस्क सञ्चारन गने तथा सेवा तरने प्रवक्रमा य अवतधराई सकेसम्पभ कभ 
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गयी अनावश्मक कागजी प्रवक्रमा हटाउने व्मवस्था तभराउनऩुदाछ । अध्मागभन सेवाराई सूचना 
प्रववतधभा आधारयत फनाई ई-तबसा तथा अनगुभन प्रणारी शरुुवात गनुाऩदाछ ।  

 ऺततऩूतता सवहतको नागरयक फडाऩत्र याखी सो फभोजजभ सावाजतनक तनकामरे सेवा प्रवाह गये नगयेको, 
सभमभै सेवा प्रवाह नगयेकोभा सेवाग्राहीराई ऺततऩूतता ददने व्मवस्था रागू बए नबएको सम्पफन्धभा 
प्रबावकायी अनगुभन हनुऩुदाछ । 

 जशऺाराई गणुस्तयीम, सवासरुब य रागतप्रबावी फनाउन तन्शलु्क ऩाठ्यऩसु्तक सभमभा नै सवासरुब 
ववतयण, जशऺकको तातरभ तथा ऺभता अतबववृद्ध, ऩठनऩाठनको गणुस्तय अनगुभन, तनजी ववद्यारमको 
शलु्क अनगुभन, प्राववतधक तथा योजगायभूरक जशऺारगामतका ववषमभा जोड ददनऩुदाछ । 

 फजायभा न्मून गणुस्तयीम, कभ तौर तथा म्पमाद नाघेका वस्त ुतथा सेवा आऩूतता हनुे, अत्मावश्मक 
वस्तकुो अबाव, कारोफजायीरगामतका सभस्मा यहेकोरे सम्पफद्ध तनकामको सभन्वमभा फजाय अनगुभन 
तथा कायफाही गनुाऩदाछ । 

 ववकास तनभााण य सेवा प्रवाहसम्पफन्धी एउटै काभ गना ववतबन्न तनकाम खडा बएको, ववबाग य केन्िीम 
कामाारम, ऺेत्रीम, तडतबजन, जजल्रा, इराका कामाारम यहेकोभा ऩनुयावरोकन गयी सॊघ, प्रदेश य 
स्थानीम तहको सॊगठन चसु्त, छरयतो य काभभा दोहोयोऩन नहनु ेगयी तभराउनऩुदाछ । 

 बकूम्पऩफाट ऺततग्रस्त तनजी, सावाजतनक य ऩयुाताजत्वक सॊयचनाहरु ऩनु्तनभााण बई नसकेको, प्रबाववतको 
तथ्माङ्क मथााथऩयक नबएको अवस्थाराई तनयाकयण गना अनदुानको अनगुभन, एकिाय नीतत अवरम्पफन, 
प्राववतधक जनशजिको ऩरयचारन य कामाप्रगततअनसुाय अनदुान प्रवाहभा सयरीकयण गनुाऩने देजखन्छ । 

 सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको सॊगठन सॊयचना तमाय बई कभाचायी सभामोजन बएऩतछ ऩतन आवश्मक 
कामाारमभा कभाचायी ऩदस्थाऩना नहनु,े कततऩम कामाारमभा फढी कभाचायी ऩदस्थाऩना बई तनजष्क्रम 
फस्ने य काजभा फस्ने जस्ता ववषमराई तनमन्त्रण गनुाऩदाछ  ।  

 ववतबन्न तातरभ केन्िको कामा ऩनुसंयचना गयी जनशजिराई सऺभ फनाउन व्मावहारयक य 
कामासम्पऩादनभा आधारयत राभो अवतधको तातरभ ददने य अनसुन्धानभूरक वक्रमाकराऩसभेत सञ्चारन 
हनुे गयी केन्िीम तातरभ केन्िहरुराई सेन्टय अप एजक्सरेन्सको रुऩभा रुऩान्तयण गनुा जरुयी छ ।  

१२.८ याजस्व प्रशासनभा सधुाय:  याजस्व सङ्करन फढ्दै गएऩतन याजस्वको प्रऺेऩण, कय राग्ने कायोफाय गने सफै 
कयदाताराई कयको दामयाभा ल्माउन, कय ऩरयऩारनाको स्तय फढाउन, कय उऩरजब्ध य अनगुभन एवॊ कय 
ऩयीऺण सम्पफन्धभा  देहामफभोजजभ सधुाय गनुाऩने देजखन्छ् 

 याजस्व प्रऺेऩणराई वैऻातनक एवॊ ऩायदशॉ फनाउन ेय कय सम्पफन्धी काननुराई सभम साऩेऺ फनाउनऩुने 
देजखन्छ ।  

 कूर गाहास्थ्म उत्ऩादनको आधाय ऩनुभूाल्माङ्कन गयी नमाॉ व्मवसामहरु प्रवेश बएको सन्दबाभा 
सभसाभवमक सधुाय गयी मथाथा अवस्था मवकन गनुाऩदाछ ।  

 याजस्व प्रशासनरे रक्ष्मअनसुाय याजस्व असरुी गयेको उल्रेख गये ऩतन कायोफायभा आधारयत भूल्म एवॊ 
ववश्व बन्साय सॊगठनको हाभोनाइज्ड कोडको आधायभा भार वस्तकुो घोषणा य भहसरु असरुीभा थऩ 
प्रबावकारयता ल्माउन बन्साय भूल्माङ्कनराई मथाथाऩयक फनाई सूचना प्रववतधभापा त सफै तनमभनकायी 
तनकामभा अन्तय आवद्धता गने एवॊ बन्साय दयफन्दी व्माख्माराई थऩ स्ऩि गनुाऩने देजखएको छ । 

 भार वस्तकुो खरयद तफक्रीभा तफर तरने ददन,े सोको रेखाङ्कन, वववयण य राग्ने कय स्वमॊ तनधाायणको 
कामाभा अझै सधुाय आएको छैन । भूल्म अतबववृद्ध कय के्रतडट तथा शून्म वववयण फझुाउने य वववयण 
नफझुाउने कयदाताको सॊख्मा फढेको छ बने डेतफट वववयण फझुाउनेको सॊख्मा न्मून यहेको छ । कय 
ऩरयऩारना सम्पफन्धी कभजोयी न्मून गना फजाय सवेऺण तथा अनगुभन, भौज्दात ऩयीऺण, तफतरङ 
इन्पोसाभेन्टरगामतका तनमन्त्रणात्भक कामाववतध अवरम्पफन गनुाऩदाछ । तफतरङ्ग सफ्टवमयको 
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प्रबावकायी कामाान्वमन गयी आन्तरयक याजस्व ववबागसॉग तथ्माङ्क आदान प्रदान (तरङ्क) हनुे व्मवस्था 
तभराउनऩुदाछ ।  

 आतथाक ऐनभा ििव्म याखी छुट ददन ेकामाभा कभी आए ऩतन मसराई अझै न्मून गने य याजस्व 
छुटको रेखाङ्कन गयी प्रततवेदन गने एवॊ अन्तयााविम अभ्मास अनसुयण गनुाऩदाछ । ऩटके तनणामफाट 
याजस्व छुट ददएको यकभ य सोको प्रभाण भूल्माङ्कन नबएकोरे छुटको असय ववश्लषेण गयी मसभा 
ऩनुयावरोकन गनुाऩदाछ ।  

 सञ्चारक साऩटी, असयुजऺत ऋण तथा अन्म प्रवक्रमाफाट साझेदायहरुरे व्मवसामभा यकभ उऩरब्ध 
गयाउॉदा वा रगानी गदाा उि यकभ वैधातनक तवयरे आजान गयी कय ततयेको सतुनजित गना अतनवामा 
रुऩभा सञ्चारकरे सभेत स्थामी रेखा नम्पफय तरई कायोफायको स्वमॊ कय तनधाायण गने ऩद्धततको थारनी 
गनुाऩदाछ । सफै ऩेसा तथा व्मवसाम गनेको अन्तय तनकाम सूचना तरई सफैराई स्थामी रेखा नम्पफय 
प्रदान गने तथा आम वववयण ऩेस गयेको प्रभाण ऩेस बएऩतछ भात्र स्थामी रेखा नम्पफय नवीकयण गने 
व्मवस्था गनुाऩदाछ । 

 साभाजजक सॊजार, सोतसमर तभतडमा, अन राईन व्मवसाम रगामत ववद्यतुीम कायोफायभा नेऩारको 
कायोफाय सॊयऺण गना नेऩारफाट उत्ऩजत्त बएको कायोफायभा कय तरने गयी काननुी व्मवस्था तभराई 
अन्तयााविमस्तयभा ऩहर गनुाऩदाछ ।  

 स्थामी सॊस्थाऩन, भूल्म हस्तान्तयण, दीघाकारीन कयाय, दोहोयो कय भजुि सम्पझौता य कय भजुिको 
मोजनारगामतका ववषमभा थऩ स्ऩिता ल्माउने गयी तनदेजशका फनाउनऩुने, ऩरयभाजान एवॊ कामाान्वमनको 
भाध्मभफाट कय चहुावटको जोजखभराई न्मूनीकयण गना प्रबावकायी उऩाम अवरम्पफन गनुाऩने देजखन्छ । 

 कयदाताहरुको व्मावसावमक रागत घटाई गणुात्भक सेवा प्रदान गने य कय काननुको ऩारना गयाई 
कय सहबातगता ववृद्ध गने, कयदाता वगॉकयण गयी सभान आमराई सभान कयको अवधायणा 
कामाान्वमनभा ल्माउनऩुदाछ ।  

 आमात, तनमाात, घयजग्गा, वस्त ु तथा सेवा तफक्रीभा न्मून फीजकीकयण वा न्मून भूल्माङ्कन यहेकोरे 
तनमन्त्रण गना अन्तयतनकाम सूचना आदान प्रदान एवॊ तनमभन य कय सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारी 
स्थाऩना गयी चहुावट तनमन्त्रण गनुाऩने देजखन्छ । 

 कय अनसुन्धानभा कभजोयी यहेकोरे जोजखभ सूत्रका आधायभा कयदाता छनौट गयी कय ऩयीऺण गने 
गयेकोभा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमफाट रेखाऩयीऺण गदाा प्रशस्त त्रवुट य कय छरी बएको ऩाइएको 
छ । अनसुन्धान सॊमन्त्र ववकास गयी कय छरी तनमन्त्रण गनुाऩदाछ । 

 कयऩयीऺण ऩिात वववादको तसजाना हनु ेतथा सॊशोतधत कय तनधाायण ऩिात ्ऩनु् सॊशोतधत कय तनधाायण 
गनुाऩने अवस्थारे  कय ऩयीऺणको गणुस्तयभा असय ऩयेको छ । कय ऩयीऺणको गणुस्तय अतबववृद्ध 
गना कय प्रशासनभा सॊरग्न जनशजिको ऺभता ववकास, जोजखभ सूचकको आवतधक ऩनुयावरोकन गयी 
तनजित अवतधभा सफै जोजखभमिु कयदाता छनौट हनुे ऩद्धततको अवरम्पफन एवॊ अनगुभन गयी सही कय 
तनधाायण (Right Taxation) को अवधायण कामाान्वमनभा ल्माउनऩुदाछ । 

 कय तनधाायण ऩिात ् राभो सभम फक्मौता यहने, वववाद तसजाना बई भदु्दा भातभरा हुॉदा याजस्व 
सङ्करनभा नकायात्भक असय ऩयेको छ । वववादराई सभमभा नै तनरुऩण गने एवॊ वववाद तसजाना हनुे 
ववषमहरुराई काननुी रुऩभा स्ऩि गने य सफै काननुी उऩाम अवरम्पफन गदै कडाइका साथ याजस्व 
फक्मौता असरुी गनुाऩदाछ । 

 कय रेखाऩयीऺकरे न्मूनतभ रुऩभा तबडान गनुाऩने, मवकन गनुाऩने य प्रभाजणत गनुाऩने ववषम नतोकेकोरे 
रेखाऩयीऺकरे प्रभाजणत रेखा सम्पफन्धभा अनगुभन गयी ऩेसागत दावमत्व ऩारना नगने कय 
रेखाऩयीऺकराई जजम्पभेवाय फनाई कायफाही गने व्मवस्था हनुऩुदाछ ।  

 कय ऩयीऺण गयी कय दावमत्व कामभ गदाा कयदातारे ऩेस गयेको वववयणको आधायभा कय तनधाायण 
गयेको, सो वववयण फाहेक कुनै सूचना ऩाएभा जनुसकैु फखत कय तनधाायण गना सवकने शता सवहत कय 
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तनधाायण आदेश कय अतधकृतरे जायी गने ववषमभा सधुाय गयी कयदाताफाट आम वववयण साथ सफै 
कायोफाय सभावेश बएको स्ऩिोजि घोषणा गयााई कय ऩयीऺण ऩिात ्छुटेको कय दावमत्वका सम्पफन्धभा 
छानतफन गयी कय दाता, कय रेखाऩयीऺक, कय ऩयीऺण गने ऩदातधकायीराई सभेत जजम्पभेवाय 
फनाउनऩुदाछ । 

 ववशेष वकतसभका वस्त ु तथा सेवा, भानव स्वास्थ्म य वातावयणराई प्रततकूर असय ऩाने ऺेत्रभा 
अन्त्शलु्क रगाउने तथा अनतु्ऩादक तथा ववरातसताका वस्तहुरुको आमात य उऩबोगराई व्मवजस्थत 
गयी कय रगाउन ेसम्पफन्धभा अध्ममन गनुाऩदाछ । 

 गैयकयका दय राभो सभमदेजख ऩनुयावरोकन नगयेकोरे सेवा प्रवाह, रागत, सवुवधा, प्रववतधको उऩमोग 
य सभमसभेतराई भध्मनजय याखी कयका दयहरु सभसाभवमक फनाउनऩुदाछ । 

 कयको दामया ववस्ताय एवॊ आतथाक कायोफायको ऺेत्र य प्रकृततभा बएको ऩरयवातनसभेतराई भध्मनजनय 
याखी कय प्रशासनको उऩजस्थतत एवॊ सॊयचना तनधाायण गनुाऩदाछ ।  

१२.९ सावाजतनक ववत्तीम व्मवस्थाऩनसॉग सम्पफजन्धत काननु:  सावाजतनक जवापदेवहता तथा ऩायदजशाता अतबववृद्ध 
गयी ववत्तीम सशुासन कामभ गना सावाजतनक ववत्तीम व्मवस्थाऩनसॉग सम्पफजन्धत काननुभा देहामफभोजजभ 
सधुाय गनुाऩने देजखन्छ् 

 आतथाक कामाववतध ऐन, २०५५ को दपा १६,२६ य ३३ भा यहेका जरयवाना सम्पफन्धी व्मवस्था 
सभमानकूुर ऩरयभाजान गनुाऩने, आतथाक वववयण तमाय गने सभमावतध कभ गनुाऩने, सफै बिुानी 
चेकभापा त गयी कभाचायीराई ऩेस्की ददने काननुी व्मवस्था ऩनुयावरोकन गनुाऩदाछ । 

 तनमजन्त्रत तनकाम य तनमन्त्रक तनकामको ऩरयबाषा य जजम्पभेवायी तोकी सॊघीम आतथाक कामाववतध तथा 
ववत्तीम उत्तयदावमत्व ऐन ल्माउनऩुदाछ ।  

 प्रत्मेक भन्त्रारमभा रेखाऩयीऺण सतभतत गठन गने, सम्पऩयीऺण सम्पफन्धभा काननुी रुऩभा स्ऩि गनुाऩने, 
तनभााण कामा शरुु बएको प्रभाणको आधायभा ऩेस्की प्रदान गने तफषमभा सधुाय हनुऩुदाछ । 

 तनभााण कामाको ऩेस्कीको सीभा घटाउन,े ऩेस्कीभा ब्माज तरन े व्मवस्था गने य ऩयाभशा सेवाभा 
कामासम्पऩादन जभानतको व्मवस्था गनुाऩदाछ ।  

 सफै कामाारमरे प्रमोग गने भसरन्दरगामतका साभग्रीभा एकीकृत ठेक्का व्मवस्थाऩनफाट दय तनधाायण 
गने य फोरऩत्र ऩेस गने सभमावतध कभ गने व्मवस्था गने काननुभा सधुाय गनुाऩदाछ । 

 आमोजना व्मवस्थाऩन गदाा आमोजना सम्पऩन्न बएऩतछ तनजित अवतधसम्पभ तनभााण व्मवसामीराई भभात 
कामाको जजम्पभा ददॉदा तनभााण कामा गणुस्तयीम य कम्पतीभा उि अवतधसम्पभ सॊयचना ददगो हनु जान े
देजखएकोरे तनभााण य भभात ववतध अवरम्पफन गना खरयद काननुभा आवश्मक सॊशोधन गनुाऩदाछ ।  

 सम्पझौताफभोजजभ सभमभा काभ सम्पऩन्न नबएभा कामा सम्पऩन्न हनु नसक्नाको कायण य जजम्पभेवाय ऩऺ 
स्ऩि उल्रेख गयी सरुु सम्पझौता अवतधको तनजित सभमबन्दा फढी म्पमाद थऩ नगने, वढराइको 
जजम्पभेवायी ऩवहचान गने आधाय य रागत अनभुानफभोजजभको काभ सम्पऩन्न गने सभमावतध तोक्ने 
सूत्र/ववतध सावाजतनक खरयद तनमभावरीभा याख्नऩुदाछ । साथै ठेक्का सम्पझौता अन्त्म गना सवकन े
व्मवस्थाराई थऩ स्ऩि य व्मावहारयक फनाउनऩुने देजखन्छ । 

 सावाजतनक खरयद तनमभावरीभा तनभााण कामाको त्रवुटऩूणा ड्रइङ, तडजाइन वा रागत अनभुान तमाय गने 
य स्वीकृत गनेराई जजम्पभेवाय फनाउन ेबतनए ऩतन स्ऩि आधाय य भाऩदण्ड तनधाायण गना नसक्दा सो 
ऩरयऩाटी तनमन्त्रण हनु नसकेकोरे स्ऩि जजम्पभेवायी तोकी कडा काननुी व्मवस्था गनुाऩदाछ ।  

 न्मून कफोर गयी कामा नगने जोजखभराई न्मून गना थऩ जभानत याख्न ेव्मवस्था गये ऩतन न्मून कफोर 
गने प्रचरनभा सधुाय बएको छैन । मसफाट काभको गणुस्तयभा सभेत असय ऩने जस्थतत छ । रागत 
अनभुानबन्दा अत्मतधक न्मून कफोर गने प्रचरनराई तनमन्त्रण गना सफै प्रबावग्राही फोरऩत्रदाताभध्मे 
रागत अनभुानबन्दा अत्मतधक, सफैबन्दा उच्च य अत्मतधक न्मून कफोर गनेराई हटाई फाॉकी 
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फोरऩत्रदाताका औसत कफोर अङ्कको नजजक हनुे फोरऩत्रदाताको फोरऩत्र स्वीकृत हनुे व्मवस्था 
गनुाऩदाछ । मस प्रमोजनको रातग तनमभावरीभा नै सूत्र याख्न ेव्मवस्था हनुऩुदाछ । 

 एउटै तनभााण व्मवसामीरे ऺभताबन्दा धेयै काभ तरई सभमभा कामा सम्पऩन्न नगने अवस्थाराई 
तनयाकयण गना फोरऩत्रको भूल्माङ्कनको क्रभभा तनभााण व्मवसामीको कुर ऺभता भूल्माङ्कन गयी ववगतभा 
सम्पझौता गयी कामाान्वमन चयणभा यहेका ठेक्काको ऩरयभाणको आधायभा तनजित अङ्क कट्टा गने वा 
तनभााण व्मवसामीरे आफ्नो ऩुॉजी, उऩकयण, जनशजिको आधायभा तरनसक्न े अतधकतभ काभको 
ऩरयभाण तोक्न ेकाननुी व्मवस्था गनुाऩदाछ । 

 ठूरा सावाजतनक तनभााणको कामास्थरभा सो काभ जजम्पभा तरने तनभााण व्मवसामी, सोको ठेक्का अङ्क, 
सम्पऩन्न गनुाऩने सभमावतधको अरावा सो काभको तडजाइन, रागत अनभुान तमाय गने, स्वीकृत गने, 
काभको येखदेख गने य कामासम्पऩन्न प्रततवेदन स्वीकृत गने ऩदातधकायीको वववयण उल्रेख गनुाऩने 
व्मवस्था तनमभावरीभा गनुाऩने देजखन्छ । 

१२.१० ववत्तीम उत्तयदावमत्व ऩारना् प्रचतरत काननुी व्मवस्था अनसुाय जजम्पभेवाय ऩदातधकायीरे तोवकए फभोजजभको 
जजम्पभेवायी ऩूया नगयेको कायण ववत्तीम अनशुासन, जवापदेवहता य ऩायदजशाता कामभ गना तथा सावाजतनक 
खचाको उजचत प्रततपर प्राप्त गना सभस्मा देजखएको छ । मस सम्पफन्धभा देहाम फभोजजभका सधुाय गनुाऩने 
देजखन्छ: 
 सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफाट सम्पऩाददत कामाको सम्पऩूणा जजम्पभेवायी य उत्तयदावमत्व सम्पफजन्धत 

तनकामको रेखा उत्तयदामी अतधकृत हनुे व्मवस्थाराई प्रबावकायी रुऩभा कामाान्वमनभा ल्माउनऩुदाछ ।  
 तनकामरे गयेको सावाजतनक खचा य सम्पऩाददत कामाको नततजा भूल्माङ्कन गने तथा देजखएका कभी-

कभजोयी प्रतत जजम्पभेवाय ऩदातधकायी सवहत सम्पफजन्धत रेखा उत्तयदामी अतधकृतराई जजम्पभेवाय 
फनाउनऩुदाछ ।  

 तनवााजचत/भनोतनत ऩदातधकायीफाट बएको तनणामप्रतत उत्तयदामी फनाई उि तनणामफाट कुनै सयकायी 
हातन-नोक्सानी हनु गएभा कायफाही हनुे गयी काननुी व्मवस्थाभा सधुाय गनुाऩदाछ ।   

 सावाजतनक सॊस्थान य तनजित यकभबन्दा भातथका आमोजना कामाान्वमनका सूचकहरु तमाय गयी सोका 
आधायभा कामासम्पऩादन सम्पझौता गयी सॊस्थान प्रभखु तथा आमोजना प्रभखुको तनमजुि गनुाऩने, साथै 
सॊस्थान वा आमोजनाको आवतधक भूल्माङ्कन गयी सम्पऩाददत कामा प्रतत तनजराई जजम्पभेवाय फनाउन े
ऩद्धततको अवरम्पफन गनुाऩदाछ । सावाजतनक सॊस्थान प्रभखुहरुको अतबरेख याखी जजम्पभेवायी तनवााहभा 
उदासीनराई ऩनु् तनमजुि नगने व्मवस्था तभराउनऩुदाछ ।   

 तनजित तहबन्दा भातथ कामायत कभाचायी तथा याजनैततक ऩदातधकायीको ववत्तीम उत्तयदावमत्व ऩारना 
जस्थततको भूल्माङ्कन गने य सोका आधायभा भात्र अन्म सावाजतनक ऩद धायण गना सक्ने व्मवस्था 
कामाान्वमनभा ध्मान ददनऩुदाछ ।   

 तोवकएको सभमभा रेखा वववयण ऩेस नगने, आन्तरयक तथा अजन्तभ रेखाऩयीऺण नगयाउन,े सयकायी 
तथा सावाजतनक सम्पऩजत्त, नगदी तथा जजन्सी साभानको दरुुऩमोग गने रगामत सावाजतनक वहत ववऩयीत 
कामा गने कभाचायी/ऩदातधकायीराई ववबागीम कायफाही हनु ेअवस्थाराई सतुनजित गनुाऩदाछ । 

 प्रचतरत काननुको ऩरयऩारनाभा अतबववृद्ध ल्माउने, उत्तयदामी हनुे सॊस्कृततको ववकास गयी 
दण्डववहीनताको अन्त्म हनुऩुदाछ । तनवााजचत तथा सावाजतनक ऩदभा तनमिु ऩदातधकायी, कभाचायी तथा 
सेवा प्रवाहभा सॊरग्न व्मजि, सॊस्था आपूरे गयेको तनणाम तथा कामाको जवापदेवहता य जजम्पभेवायी 
वहन गने सम्पफन्धभा काननुभा व्मवस्था गनुाऩदाछ । 

 फेरुजू  पर्छ्यौट  सम्पफन्धभा अनगुभन एवॊ भूल्माङ्कनका रातग सतभतत गठन बई साववकको फेरुजू 
पर्छ्यौट गना रक्ष्म तनधाायण गयी रक्ष्मअनसुाय प्रगतत हातसर बए नबएको अनगुभन गने गयेको छ । 
हार फेरुजू पर्छ्यौटको अनगुभन गदाा फेरुजू अङ्कराई भात्र आधाय भान्ने गयेको छ । साववकको फेरुजू 
पर्छ्यौट गने तय ऩनु् सोही  प्रकृततको घटना वा व्मवहायभा सधुाय नगने अवस्था छ । जसरे गदाा 
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एउटै प्रकृततको फेरुजू फायम्पफाय  दोहोरययहेको  देजखन्छ । सम्पफजन्धत जजम्पभेवाय ऩदातधकायीरे तोकेको 
सभमतबतै्र सझुाव कामाान्वमन गने, फेरुजू पर्छ्यौट गने य मस सम्पफन्धभा तारकु तनकामरे अनगुभन 
गनुाऩदाछ ।  

 आतथाक  कामाववतध  तनमभावरी,  २०६४  को  तनमभ  ४५ रे  अतधकाय  प्राप्त अतधकायीरे  
सयकायी यकभ  तनकासा  ददॉदा  वा  खचा  गदाा  तनमतभत,  तभतव्ममी,  दऺ,  प्रबावकायी  य 
औजचत्मऩूणा तवयरे गनुाऩने य गयेका कायोफायको आन्तरयक जाॉच गयी वा गयाई ठीक छ बने कुयाभा 
ववश्वस्त हनुऩुने व्मवस्था छ  । उि काननुी व्मवस्था ऩारना नबएको कायणरे नै फेरुजू हनु ेगयेको  
छ । अत् फेरुजू कामभ बएऩतछ पर्छ्यौट  गनेतपा  बन्दा फेरुजू आउनै नददने व्मवस्था गरयनऩुछा । 

 सावाजतनक रेखा सतभततरे गयेका तनणाम कामाान्वमन नगने, रेखाऩयीऺण नै नगयाउन,े कामासम्पऩादन 
सम्पझौता गये ऩतन सो अनरुुऩ काभ कायफाही नहनुे अवस्थाराई न्मून गना कभाचायी एवॊ तनवााजचत 
ऩदातधकायीरे गयेको तनणाम जवापदेवहता तरनऩुने य दरुुऩमोग बएभा कायफाही हनुे व्मवस्थासवहत 
ववत्तीम उत्तयदावमत्व सम्पफन्धी काननु तजुाभा गनुाऩदाछ ।  

 ववत्तीम व्मवस्थाऩन ऩऺसॉग सम्पफजन्धत ववषमभा प्रधानभन्त्री तथा भजन्त्रऩरयषद्को कामाारम, 
भहारेखाऩयीऺकको कामाारम, अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, याविम मोजना आमोग, अथा 
भन्त्रारम, भहारेखा तनमन्त्रकको कामाारम, याविम सतका ता केन्ि, सम्पऩजत्त शदु्धीकयण अनसुन्धान 
ववबाग, आन्तरयक याजस्व ववबाग, बन्साय ववबाग, याजस्व अनसुन्धान ववबाग, केन्िीम तथ्माङ्क ववबाग, 
कम्पऩनी यजजिाय कामाारम, नेऩार याि फैङ्क जस्ता तनमभनकायी तनकामफीच सूचना आदान प्रदान गने 
सॊमन्त्रको ववकास गनुाऩदाछ ।   

१२.११ सूचना प्रववतधको उऩमोग: ऩरयवततात सन्दबाभा सूचना प्रववतधको उऩमोग भापा त सूचना आदान प्रदान, सङ्करन, 
सेवा प्रवाह, ऩायदजशाता य तनणाम प्रवक्रमारगामतका ववषमराई सभम य रागत प्रबावी फनाउन ध्मान 
ददनऩुदाछ । मस सम्पफन्धभा देहाम फभोजजभका सधुाय गनुाऩने देजखन्छ्    

 अन्तयसम्पफजन्धत तनकामको कामा सम्पऩादनभा सहमोग ऩगु्ने भहत्वऩूणा सूचनाहरु आदान-प्रदान य उऩमोग 
गने ऩद्धततको ववकास गयी तनकामको कामाप्रवक्रमासॉग आवद्ध गयी कामासम्पऩादन ऺभताभा अतबववृद्ध 
गनुाऩदाछ ।  

 सयकायी तनकामभा  प्रमोग बइयहेका सूचना प्रववतध सफ्टवेमयहरुभा एकरुऩता ल्माउन उऩमिु सयकायी 
सूचना प्रववतध आवका टेक्चय तमाय गयी सफै सफ्टवेमय सोही आवका टेक्चयभा तमाय गने य सूचना प्रववतध 
ववबागफाट स्वीकृत गने व्मवस्था गरयनऩुदाछ ।  

 सयकायी तनकामभा प्रमोग बइयहेको सफ्टवेमयहरुको सूचना प्रववतध रेखाऩयीऺण गयी इन्ऩटु, प्रोसेस य 
आउटऩटु सयुजऺत य बयऩदो यहेको सतुनजित हनुऩुदाछ । सूचना प्रववतधको भाध्मभफाट सूचनाहरु 
सावाजतनक गयी तनकामसॉग सम्पफजन्धत कामाभा ऩायदजशाता य जवापदेवहता तसजाना गने तथा सशुासन 
प्रवद्धानभा सहमोगी हनुे गयी प्रबावकायी य फाध्मात्भक फनाउनऩुदाछ ।  

 नागरयकको दैतनक जीवनसॉग प्रत्मऺ सयोकाय याख्न े तथा सावाजतनक सयोकायका ववषमभा नागरयक 
सचेतना अतबववृद्ध गना उऩमिु सूचना प्रणारीको ववकास य कामाान्वमनभा ध्मान ददनऩुदाछ ।  

 सावाजतनक तनकामको कामा प्रकृतत अनसुाय सेवा प्रवाहसॉग सम्पफजन्धत उऩमिु सूचना प्रववतधको ववकास 
गयी सभान कामा प्रकृतत बएका तनकामरे एउटै सूचना प्रववतध प्रणारी प्रमोग गने व्मवस्था 
तभराउनऩुदाछ ।  

१२.१२ रेखाङ्कन तथा प्रततवेदन प्रणारी: सावाजतनक तनकामको रेखा प्रणारी, रेखा ढाॉचाको स्वीकृतत तथा ववत्तीम 
प्रततवेदन प्रणारीभा सभमसाऩेऺ सधुाय गयी सावाजतनक कोषको ऩायदजशाता य ववश्वसनीमता प्रवद्धान गना 
देहामफभोजजभ सधुाय गनुाऩने देजखन्छ्  
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 नेऩार सयकायफाट २०६६।५।३० भा सावाजतनक ऺेत्रको रातग नेऩार सावाजतनक ऺेत्र रेखाभान 
(ने्सास) को कामाान्वमन गने तनणाम बएको छ । उि भानदण्ड रागू गने कामाभा वढराई बएकोरे 
कामा मोजना फनाई रागू गनऩुदाछ । अन्तयााविमस्तयभा नगदभा आधारयत रेखाभान (इ्सास) रागू 
बैसकेकोरे सोको आधायभा रेखा तथा रेखाङ्कन प्रणारी अद्यावतधक गनुाऩदाछ । मो रेखा तथा 
रेखाङ्कन प्रणारी सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहभा सभेत कामाान्वमनभा ध्मान ददनऩुदाछ ।   

 नेऩारको सॊववधानरे भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण गरयने सफै तनकामको रेखाको ढाॉचा 
भहारेखाऩयीऺकरे तोक्न े व्मवस्था गये ताऩतन भहारेखाऩयीऺकको स्वीकृतत नतरई ववतबन्न तनकामरे 
छुट्टा-छुटै्ट रेखासम्पफन्धी सफ्टवेमय तनभााण गयी कामाान्वमनभा ल्माएका छन ्। त्मस्ता सफ्टवेमयको 
प्रमोग सम्पफन्धभा ऩूवा स्वीकृतत तरनऩुदाछ । 

 रेखाङ्कनका रातग प्रमोगभा यहेको कम्प्मटुयभा आधारयत एकीकृत सयकायी रेखाप्रणारी (तसग्मास) राई 
ऩूणा कामाान्वमनभा ल्माई रेखाका गोश्वाया बौचय, खाता य वावषका  आतथाक वववयण स्वचातरत रुऩभा 
तमाय हनुे तथा न्मूनतभ आधायबतू रेखासम्पफन्धी कागजात अऩरोड हनुे व्मवस्थासभेत तभराउनऩुदाछ । 
मस प्रणारीको अततरयि प्रदेश तथा स्थानीम तहको कायोफाय सभेतराई सभे्ने एकीकृत प्रततवेदनको 
सफ्टवेमय रागू गयी ववत्तीम प्रततवेदन प्रणारीभा प्रबावकारयता ल्माउनऩुदाछ । 

 भहारेखा तनमन्त्रकफाट स्वीकृत एकीकृत आतथाक सॊकेत तथा वगॉकयण य व्माख्मा, २०७४ को 
कामाान्वमन नगयेकोरे सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहरे तत्कार प्रमोग गने व्मवस्था तभराउनऩुदाछ ।  

 नगदभा आधारयत ववत्तीम प्रततवेदन प्रणारीफाट प्रोदबावी (एकु्रअर) रेखा प्रणारीभा आधारयत ववत्तीम 
प्रततवेदन प्रणारीभा रुऩान्तयण गने सम्पवन्धभा आवश्मक ऩहर गनुाऩदाछ ।  

 स्थानीम तहरे सभेत भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत ढाॉचाभा रेखा याखी ववत्तीम प्रततवेदन तमाय 
गनुाऩदाछ ।  

 अन्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ फभोजजभ फाॉडपाॉड हनु ेयाजस्वको रातग सॊघ, प्रदेश य 
स्थानीम तहभा ववबाज्म कोष खडा गने, याविम प्राकृततक स्रोत तथा ववत्त आमोगको तसपारयसभा 
फाॉडपाॉड गने य ववबाज्म कोषराई दावमत्वको रुऩभा रेखाङ्कन गयी वषाान्तभा शून्म भौज्दात हनु े
व्मवस्था तभराउनऩुदाछ ।  

 प्रदेश तथा स्थानीम तहको आम्पदानी य खचाराई सॊघीम ववत्तीम प्रततवेदनभा एकीकृत हनु े व्मवस्था 
तभराई एकीकृत ववत्तीम प्रततवेदन तमाय गनुाऩदाछ ।  

१२.१३ आन्तरयक तनमन्त्रण एवॊ आन्तरयक रेखाऩयीऺण: सावाजतनक स्रोत साधनको अतधकतभ उऩमोग गयी 
सावाजतनक सेवा प्रवाहराई तभतव्ममी, प्रबावकायी य दऺताऩूणा फनाई आन्तरयक तनमन्त्रण प्रणारी सफर 
फनाउन एवॊ आन्तरयक रेखाऩयीऺणराई प्रबावकायी फनाउन देहामफभोजजभ सधुाय गनुाऩने देजखन्छ् 

 सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम तहरे ऺेत्रगत रुऩभा आचायसॊवहता जायी गयी सोको कडाइका साथ ऩरयऩारना 
एवॊ अनगुभन गने व्मवस्था तभराउनऩुदाछ । साथै ववकास तनभााण, कामाक्रभ कामाान्वमन, प्रशासतनक 
खचा व्मवस्थाऩन सम्पफन्धभा ऩनुयावरोकन गयी भाऩदण्ड तनधाायण गनुाऩदाछ ।  

 सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम तहका सावाजतनक तनकाम य सॊगदठत सॊस्थाहरुरे सम्पफजन्धत काननु, आवतधक 
तथा वावषाक नीतत तथा कामाक्रभ फभोजजभ हातसर गनुाऩने सॊस्थागत उद्देश्म प्राप्त गने क्रभभा आउन 
सक्ने जोजखभको ऩवहचान गने, आॉकरन गने, ततनको ववश्लषेण गयी तीव्रता य ऩरयभाणको आधायभा 
प्राथतभकता तनधाायण गयी ती ववषमराई व्मवस्थाऩन गना आवश्मक यणनीतत वा कामानीतत सवहतको 
जोजखभ व्मवस्थाऩन प्रणारीको ववकास गनुाऩदाछ ।  

 सावाजतनक तनकाम य सॊगदठत सॊस्थाहरुरे आतथाक कामाववतध ऐन, तनमभ तथा अन्म ववषमगत तथा 
ऺेत्रगत काननु य आवतधक तथा वावषाक नीतत तथा कामाक्रभभा बएका व्मवस्था फभोजजभ सेवा प्रवाह, 
कामाक्रभ सञ्चारन, आमोजना व्मवस्थाऩन य आतथाक कायोफाय गदाा ऩारना गनुाऩने तनमन्त्रण व्मवस्था य 
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ववषमगत तथा ऺेत्रगत सावाजतनक तनकामहरुराई रागू हनुे तनमन्त्रण प्रणारीको व्मवस्था गनुाऩदाछ । 
मसयी स्थावऩत तनमन्त्रण प्रणारीको कामाान्वमनको तनयन्तय तथा आवतधक अनगुभन भूल्माङ्कन गने य 
प्राप्त ऩषृ्ठऩोषणको आधायभा जजम्पभेवाय व्मजिराई आवश्मकताअनसुाय दण्ड, ऩयुस्काय तथा ऺभता 
अतबववृद्धको व्मवस्था गदै जाने प्रणारी ववकास गनुाऩदाछ ।  

 सावाजतनक तनकाम य सॊगदठत सॊस्थाहरुरे जोजखभ व्मवस्थाऩन य आन्तरयक तनमन्त्रण प्रणारीको 
प्रबावकायी कामाान्वमन गना काभ, कताव्म, जजम्पभेवायी, प्रततवेदन गनुाऩने तह, सभम, तरयका, स्वरुऩ य 
उऩरब्ध हनुे बौततक स्रोत साधन सवहत स्ऩि कामाऺ ेत्रगत अतधकाय तनजित गयेको सॊस्थागत सॊयचना 
तमाय गनुाऩदाछ । 

 आन्तरयक रेखाऩयीऺणको प्रबावकारयता, आन्तरयक रेखाऩयीऺणको कामाात्भक स्वतन्त्रता कामभ याख्न 
तमाय गयेको सॊगठनात्भक व्मवस्था, ऩेसागत सऺभता, भागादशान, भानदण्ड, तनदेजशकाको उऩरब्धता य 
ऺभता अतबववृद्ध कामाक्रभ, कामाववतध तथा सऩुरयवेऺणका तरयकाहरु य आन्तरयक रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदनको कामाान्वमनभा बय ऩदाछ । आन्तरयक रेखाऩयीऺणको अन्तयााविम असर अभ्मास सभेतको 
आधायभा नेऩारको वताभान आन्तरयक रेखाऩयीऺणराई स्वतन्त्र य सऺभ फनाउने, भाऩदण्ड य 
तनदेजशकाको प्रबावकायी कामाान्वमन एवॊ कभाचायीको ऺभता ववकास, रेखाऩयीऺण कामाको अनगुभन 
तनयीऺण एवॊ सऩुयतबजन य रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएका ववषमको सभमभै सम्पफोधन गने 
व्मवस्था तभराउनऩुदाछ ।    

 ववश्वववद्यारम, सतभतत, फोडा, सॊगदठत सॊस्थारगामत सावाजतनक सॊस्थाभध्मे केहीको आफ्नै आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण इकाई भापा त य केहीरे इजाजत प्राप्त रेखा व्मवसामी तनमिु गयी आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण गयाउन े गयेका छन ्। ती तनकामको आन्तरयक रेखाऩयीऺण स्वतन्त्र एवॊ गणुस्तयीम 
रुऩभा सभमभा सम्पऩन्न गना आवश्मक सधुाय गनुाऩने देजखन्छ  ।  

 आन्तरयक रेखाऩयीऺणरे तनमतभतता एवॊ आन्तरयक तनमन्त्रण प्रणारीको प्रबावकारयता सम्पफन्धभा ध्मान 
ददने गयी आन्तरयक रेखाऩयीऺण मोजना तजुाभा, कामाान्वमन, सऩुयीवेऺण, गणुस्तय, ऩनुयावरोकन गने 
व्मवस्था तभराउनऩुदाछ ।  

 सयकायी य अन्म ऺेत्रका सवै सावाजतनक तनकामहरुको आन्तरयक रेखाऩयीऺणराई सञ्चारन य 
व्मवस्थाऩकीम जजम्पभेवायीवाट अरग गयी स्वतन्त्र य ऩेसागत फनाउन सॊगठनात्भक सॊयचनाभा सभेत 
सधुाय गनुाऩदाछ । 

 चौभातसक रुऩभा आन्तरयक रेखाऩयीऺण गने व्मवस्था कामाान्वमन हनु नसकेको सन्दबाभा आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण तनदेजशकारे तोकेको सभमभा रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न गने व्मवस्था हनुऩुदाछ ।  

 आन्तरयक रेखाऩयीऺण प्रबावकायी हनु नसकेका कायण भहारेखाऩयीऺकको कामाारमफाट 
तनमतभतताको ऩयीऺणभा फढी स्रोत य सभम खजचान ुऩयेको छ । आन्तरयक रेखाऩयीऺण प्रबावकायी 
बएभा तनमतभतताको ऩयीऺण भहारेखा तनमन्त्रक कामाारमफाट गना सवकने हुॉदा भहारेखाऩयीऺकको 
कामाारम कामाभूरक रगामत ववशेष रेखाऩयीऺणभा केजन्ित यहन सक्नेछ ।  

१२.१४ अजन्तभ रेखाऩयीऺण: ववत्तीम व्मवस्थाऩन ऩायदजशाता, जवापदेवहता य तनष्ठा प्रवद्धान गना अजन्तभ 
रेखाऩयीऺणभा देहामको सधुाय गनुाऩने देजखन्छ्  

 सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाहरुको अन्तयााविम सॊगठनको तरभा तथा भेजक्सको घोषणा य ववतबन्न सभमभा 
सॊमिु याि सॊघको भहासबारे ऩारयत गयेका प्रस्तावहरुरे सम्पफोधन गये फभोजजभ सवोच्च रेखाऩयीऺण 
सॊस्थाराई ववत्तीम एवॊ प्रशासतनक य कामाात्भक स्वतन्त्रता कामभ गना आवश्मक स्रोत साधन उऩरब्ध 
हनुे अवस्था तसजाना गनुाऩदाछ । रेखाऩयीऺणको प्रबावकारयता फढाउन कामा वातावयणभा सधुाय 
ल्माउन आवश्मक ऩने न्मूनतभ बौततक ऩूवााधायको व्मवस्था तभराई मस्ता ऩूवााधायराई सूचना 
प्रववतधभैत्री फनाउनऩुदाछ । 



 

भहारेखाऩयीऺकको कामाारमको वावषाक प्रगतत प्रततवेदन, २०७५।७६ - 42 
 

 कामाभूरक रेखाऩयीऺणभा नागरयक सभाज, सयोकायवारा वा सम्पफद्ध ऩऺराई सॊरग्न गयाइएको छ । 
कामाभूरक रेखाऩयीऺण गरयने ववषमको छनौट य सोको रातग आवश्मक ऩने सूचना प्रातप्त गने, 
रेखाऩयीऺणभा प्रभाण प्राप्त गने, रेखाऩयीऺणका व्महोयाराई आभ जनताको तहभा सञ्चाय गने य 
रेखाऩयीऺण कैवपमतहरुको सभमभै सधुाय गना नागरयक तहफाट दवाव तसजाना गने जस्ता कामाहरुभा 
सयोकायवारा ऩऺहरुको भहत्वऩूणा बतूभका हनुे बएकोरे मस वकतसभको नागरयक सभाज य 
सयोकायवाराको सॊरग्नताराई रेखाऩयीऺणको सफै प्रवक्रमाभा अभ्मास गदै ववस्ताय गनुाऩदाछ ।  

 कामाारमरे अॊगीकाय गयेको रेखाऩयीऺणको नीतत, भानदण्ड य कामाववतधराई अन्तयााविम असर अभ्मास 
सभेतको आधायभा अद्यावतधक गयी रेखाऩयीऺण प्रवक्रमाभा सधुाय गने य रेखाऩयीऺणभा उच्च नैततकता 
एवॊ सदाचारयताभा ह्रास आउन नददई रेखाऩयीऺणको गणुस्तयीमता अतबववृद्ध गनुाऩने देजखन्छ । 

 हारको सफै खचा इकाईको स्थरगत रेखाऩयीऺण गने प्रणारीराई ऩनुयावरोकन गयी रेखाऩयीऺण 
गनुाऩने तनकामहरुराई तनमन्त्रक तनकाम य तनमजन्त्रत तनकामभा वगॉकयण गयी तनमन्त्रक तनकाम 
अन्तगात यहेका कामाारमहरुको रेखाऩयीऺण जोजखभभा आधारयत बई तनमन्त्रक तनकामको रेखाऩयीऺण 
गदाा सभावेश गने य तनमजन्त्रत तनकामको जजम्पभेवायी तनमन्त्रक तनकामरे तरनऩुने व्मवस्था गनुाऩने 
देजखन्छ ।   

 रेखाऩयीऺणको गणुस्तय तनमन्त्रण व्मवस्थाको प्रबावकायी कामाान्वमन बए नबएको सम्पफन्धभा 
सऩुयीवेऺकीम बतूभकाराई सदुृढ गदै रेखाऩयीऺण गणुस्तय आश्वस्तता ऩनुयावरोकन गने कामाको 
सॊगठनात्भक ऺभता य दामयाराई फढाउनऩुदाछ । फारृम रेखाऩयीऺकहरुभापा त गयाइने 
रेखाऩयीऺणको सभेत नजजकफाट सऩुरयवेऺण गरयनऩुदाछ ।  

 रेखाऩयीऺणभा प्राववतधक ववशेषऻहरुको सॊरग्नता फढाउन,े सूचना प्रववतधको प्रमोगफाट रेखाऩयीऺण 
प्रवक्रमा सयर, तभतव्ममी य छरयतो फनाउने नीतत अवरम्पफन गनुाऩने देजखन्छ ।  

 रेखाऩयीऺणको गणुस्तय रेखाऩयीऺणभा सॊरग्न हनुे कभाचायीको ऩेसागत ऻान, सीऩ य अनबुवभा बयऩने 
बएकोरे कभाचायी ऺभता ववकास कामाराई उच्च भहत्व ददॉदै आवश्मक स्रोत साधनको व्मवस्था 
गनुाऩने देजखन्छ । मसका रातग रेखाऩयीऺण उत्कृिता केन्िको स्थाऩना गनुाऩने देजखन्छ ।  

 अजन्तभ रेखाऩयीऺण ववत्तीम तथा तनमतभतताको रेखाऩयीऺणभा भात्र सीतभत नयही आई ऩनासक्न े
आऩतकारीन अवस्था य नव ववकतसत घटनाक्रभहरुको रेखाऩयीऺणभा केजन्ित हनुऩुदाछ । कामाभूरक 
रेखाऩयीऺण रगामत ददगो ववकास रक्ष्म कामाान्वमन, वातावयणीम, सूचना प्रववतध, पयेजन्सक, 
साभवमकजस्ता ववषमको रेखाऩयीऺणभा जनशजि ऩरयचारन गनुाऩने आवश्मकता यहेको छ । 

 ववद्यभान सॊघीम सॊयचनाअनरुुऩ प्रदेश तहसम्पभ कामाारमको बौगोतरक उऩजस्थततको रातग कामाारमको 
ववद्यभान साॊगठतनक सॊयचना ववस्ताय गनुाऩने देजखन्छ ।  

 रेखाऩयीऺणराई ऩायदशॉ, खरुा य सभावेशी फनाउन  ववत्तीम व्मवस्थाऩन ऩऺसॉग सम्पफजन्धत सयकायी 
तनकाम, तनमाभक तनकाम, ऩेसागत सॊघ सॊगठनहरु, नागरयक सभाज, ववषमगत ऺेत्रभा काभ गने गैय 
सयकायी सॊस्थाहरु, आभ सञ्चायजगतसॉग तनमतभत अन्तयवक्रमा गने, सूचना आदान प्रदान गने सॊमन्त्रको 
ववकास गनुाऩदाछ ।   

 व्मवस्थावऩका य सॊसदीम सतभततसॉगको सम्पफन्ध प्रबावकायी फनाउन,े आभ नागरयकभा रेखाऩयीऺण 
नततजाको ऩहुॉच फढाउन सावाजतनक सञ्चाय भाध्मभको प्रमोग एवॊ सयोकायवारासॉग तनमतभत अन्तयवक्रमा 
य सभन्वम कामभ गनुाऩदाछ ।  

१२.१५ प्रदेश तहको ववत्तीम व्मवस्थाऩन: प्रदेश तहको ववत्तीम व्मवस्थाऩनभा सधुाय एवॊ स्रोत साधनको उऩमोगराई 
प्रबावकायी फनाउन देहाम फभोजजभ सधुाय गनुाऩदाछ् 
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 फजेट तजुाभा, कामाान्वमन य खचा व्मवस्थाऩनभा सधुाय गदै फजेट ववतनमोजन, खचा य उऩरजब्धराई 
कामा सम्पऩादन भूल्माङ्कनसॉग आवद्ध गयी अनतु्ऩादक खचा तनमन्त्रण गना तभतव्मवमता सम्पफन्धी तनदेजशका 
य भाऩदण्ड फनाई राग ुगनुाऩदाछ । 

 ददगो ववकास रक्ष्मराई आन्तरयकीकयण गयी सो रक्ष्म प्रातप्तका रातग भध्मकारीन प्रदेशस्तयीम रक्ष्म 
सूचक तनधाायण गयी सॊघीम सयकायसॉग सभन्वमात्भक ढङ्गरे काभ गनुाऩदाछ । 

 प्रदेश गौयवका आमोजना य ऩवहरो प्राथतभकताका आमोजनाको छनौट गयी ऩुॉजीगत खचाराई 
उऩरजब्धभूरक ऺेत्रभा प्रवावहत गनुाऩने, खरयद गरुुमोजना तथा वावषाक खरयद मोजना तमाय गने य सो 
अनरुुऩ खरयद कायफाहीराई प्रततस्ऩधॉ एवॊ तभतव्ममी फनाई फजेट कामाान्वमन, तत्रवषॉम खचा प्रऺेऩणको 
आधायभा फजेट ववतनमोजन गयी ववकास आमोजना सञ्चारन गने, ववकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा 
अनगुभन गना प्रबावकायी अनगुभन सॊमन्त्रको ववकास गनुाऩदाछ । 

 नेऩारको सॊववधान फभोजजभ प्रदेशस्तयफाट तनभााण हनु ेकाननु सॊघीम काननुसॉग साभन्जस्मता हनु ेगयी 
तनभााण गने य सफै प्रदेशका ऩदातधकायीहरुको सेवा सवुवधा सम्पफन्धभा एकरुऩता हनुे गयी भाऩदण्ड 
तमाय गनुाऩदाछ ।  

 अन्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ फभोजजभ प्रदेश सयकायको अतधकाय ऺेत्र अन्तगात ऩने 
ववषमभा याजस्व सॊकरनराई प्रबावकायी फनाउनऩुदाछ । प्रदेश रेखा तनमन्त्रक कामाारमरे स्थानीम 
तह सभेतको चौभातसक आम व्मम वववयण सङ्करन गयी सॊघीम अथा भन्त्रारमभा ऩठाउने व्मवस्था 
हनुऩुदाछ ।  

 प्रचतरत प्रदेश काननुफभोजजभ कामा सम्पऩादन गना आ-आफ्नो काभको प्रकृतत अनसुायको आन्तरयक 
तनमन्त्रण प्रणारी तमाय गयी रागू गने य सेवाग्राहीको सभम य रागत घटाउन उऩमिु सेवा प्रवाह 
प्रणारीको अवरम्पफन गनुाऩदाछ । 

 भहारेखाऩयीऺकको स्वीकृत ढाॉचाभा प्रदेश तहको सजञ्चत कोष वहसाफ तमाय गने व्मवस्था 
तभराउनऩुदाछ ।  

 प्रदेश तहको वावषाक प्रततवेदन प्रदेश सबाभापा त सावाजतनक रेखा सतभततभा प्रस्ततु गयी छरपर गने 
व्मवस्था तभराउनऩुदाछ ।  

१२.१६ स्थानीम तहको ववत्तीम व्मवस्थाऩन: स्थानीम तहको ववत्तीम व्मवस्थाऩन तथा स्रोत साधनको उऩमोगराई 
प्रबावकायी फनाउन देहाम फभोजजभ सधुाय गनुाऩदाछ्  

 तोवकएफभोजजभ ऐन तथा काननु तनभााण गयी कामाान्वमनभा ल्माउनकुो अततरयि सावाजतनक खरयद 
काननुको ऩरयऩारना गनुाऩदाछ ।  

 आफ्नो अतधकाय ऺेत्रतबत्र ऩने ववषमसॉग सम्पफजन्धत ऺेत्रभा याजस्व सॊकरन गने सम्पफन्धभा याविम 
भाऩदण्ड तमाय गयी सफै स्थानीम तहरे एकरुऩता हनुे गयी आन्तरयक आम सॊकरनराई व्मवजस्थत, 
प्रबावकायी य ववश्वसनीम फनाउनऩुदाछ । 

 स्थानीम तहको कामा सञ्चारनसॉग सम्पफजन्धत आन्तरयक तनमन्त्रण प्रणारी तमाय गयी त्मसको 
कामाान्वमन, स्वीकृत दयफन्दी अनसुाय कभाचायी ऩदऩूतता गयी सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी  फनाउन 
याजनैततक ऩदातधकायी य कभाचायी फीचको जजम्पभेवायी य जवापदेवहता स्ऩि ऩायी तनजहरुको 
कामा/तनणामप्रतत जजम्पभेवाय य जवापदेही फनाउनऩुदाछ ।   

 स्थानीम तहको फजेट तजुाभा, तनभााण य कामाान्वमनराई थऩ व्मवजस्थत य प्रबावकायी फनाई स्थानीम 
तहका प्राथतभकता प्राप्त ऺेत्र ऩवहचान गयी सोका आधायभा तनजित यकभ बन्दा भातथका मोजना छनौट 
य सञ्चारनभा ध्मान ददनऩुदाछ । कामाक्रभ तथा मोजना सञ्चारन गदाा ददगोऩना एवॊ उऩरजब्ध हातसर 
हनुे ऺेत्रभा भात्र रगानी गनुाऩदाछ ।  
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 आफ्नो कामा ऺेत्र तबत्रको स्वास्थ्म, जशऺा, कृवष, ऩश ुरगामतका ऺेत्रगत ववषमका सेवा प्रवाहराई 
श्रभ, सभम य रागत प्रबावी फनाउन ेउऩाम अवरम्पफन गनुाऩदाछ ।  

 स्थानीम तहफाट तनभााण कामा गदाा उऩबोिा सतभतत भापा त हनु े गयेको अवस्था छ । उऩबोिा 
सतभततफाट बएको कामा, त्मसको गणुस्तय तथा रागत सहबातगता सम्पफन्धभा प्रबावकायी अनगुभन 
हनुऩुदाछ । साथै जनसहबातगता आवश्मक नऩने जवटर प्रकृततको भेतसनयी तथा प्रववतधको प्रमोग 
गनुाऩने कामा य साभान खरयद केजन्ित मोजनाभा उऩबोिा सतभततको प्रमोग न्मून गनुाऩदाछ ।  

 सञ्चातरत मोजनाको प्रबावकायी अनगुभन गयी त्मसको गणुस्तयीमता सतुनजित गना तेस्रो चौभातसक य 
असाय भवहनाभा अत्मातधक खचा गने एवॊ अनतु्ऩादक खचा तथा तनजी प्रकृततका सॊस्थाराई अनदुान ददने 
कामाभा तनमन्त्रण गनुाऩदाछ ।  

 स्थानीम तहभा फढ्दो चार ुखचा य ऩदातधकायी सवुवधा तथा अन्म बिुानीभा तभतव्मवमता कामभ गना 
ऩदातधकायी एवॊ कभाचायीरे प्राप्त गने सवुवधा सम्पफन्धभा याविम रुऩभा नै भाऩदण्ड तमाय गयी सफै 
स्थानीम तहरे एकरुऩता हनुे गयी प्रमोगभा ल्माउनऩुदाछ । 

 स्थानीम तहफाट प्रवाह हनुे सेवाराई व्मवजस्थत गना अतधकाॊश सेवा वडा कामाारमफाट प्रवाह गने, 
घमु्पती सेवा प्रदान गने, सेवासम्पफन्धी भाऩदण्ड तनधाायण गने, अनगुभन सॊमन्त्र फनाउने य गनुासो सनुवुाई 
समन्त्रको व्मवस्था तथा आवतधक रुऩभा सावाजतनक सनुवुाई गने प्रवक्रमा अवरम्पफन गनुाऩदाछ । 
जजल्रा सभन्वम सतभततरे स्थानीम तहरे प्रदान गने सेवाको गणुस्तय, सेवाशलु्क, सेवा प्रवाहको प्रवक्रमा 
सम्पफन्धभा अनगुभन गनुाऩदाछ ।  

 स्थानीम तहको न्मावमक सतभततभा दताा बएका वववादहरु तोवकएको सभमभा पर्छ्यौट गयी वववाद 
सभाधान कामाराई नततजाभखुी फनाउनऩुदाछ ।  

 साभाजजक सयुऺा बत्ता प्राप्त गने राबग्राहीको अतबरेख अद्यावतधक य रगत कट्टा गने ऩद्धततराई 
व्मवजस्थत य ववश्वसनीम फनाउनऩुदाछ । 

 स्थानीम तहको आन्तरयक रेखाऩयीऺण व्मवस्थाराई प्रबावकायी फनाउन आन्तरयक रेखाऩयीऺणको 
स्वतन्त्रताको रातग सफै स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण गना प्रदेश वा जजल्रा तहभा स्वतन्त्र आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण तनकामको व्मवस्था हनुऩुदाछ ।  

 स्थानीम तहको फेरुजू पर्छ्यौट गने प्रमोजनको रातग स्वाथा फाजझने व्मवहाय हनु नददने प्रवक्रमा 
अवरम्पफन गनुाऩदाछ ।  

१२.१७ सॊगदठत सॊस्थाको व्मवस्थाऩन् सॊगदठत सॊस्थाको सभग्र ववत्तीम व्मवस्थाऩनभा सधुाय गना देहामफभोजजभ 
गनुाऩने देजखन्छ् 

 सावाजतनक सॊगदठत सॊस्था तथा सतभततरे तनमतभत रुऩभा रेखाऩयीऺण गयाउन े व्मवस्था गनुाऩदाछ । 
तोवकए फभोजजभ सभमभै रेखाऩयीऺण नगयाउन ेसावाजतनक सॊगदठत सॊस्था तथा सतभततका जजम्पभेवाय 
व्मजि य शासकीम बतूभकाभा यहेका व्मजिराई आवश्मक कायफाही गना सम्पवजन्धत भन्त्रारमरे ववशेष 
बतूभका खेल्नऩुदाछ ।  

 सावाजतनक सॊगदठत सॊस्था तथा सतभततरे नेऩारभा रेखा व्मवसाम तनमभन गने अतधकाय प्राप्त तनकामरे 
तोकेको ववत्तीम प्रततवेदन प्रणारी अनरुुऩ ववत्तीम वववयण तमाय गने व्मवस्था तभराउनऩुदाछ ।  

 सयकायरे सावाजतनक सॊगदठत सॊस्था तथा सतभतत स्थाऩनाको उद्देश्म अनरुुऩ त्मस्ता तनकामहरु सञ्चारन 
बएका छन छैनन,् वताभान अवस्थाभा  ती सॊस्थाको सान्दतबाकता छ छैन, त्मस्ता सॊस्थारे प्रवाह गने 
सेवाको उऩरब्धता य गणुस्तय, ती सॊस्थाको व्मावसावमक सपरता जस्ता ववषमहरुको तनमतभत 
अनगुभन भूल्माङ्कन गनुाऩदाछ ।  

 सॊगदठत सॊस्थाभा सयकायरे ठूरो यकभ रगानी गयेकोभा ती सॊस्थाफाट सयकायराई प्राप्त हनु ेप्रततपर 
न्मून देजखएको छ । त्मस्ता सॊस्थारे आभ जनताभा ऩयुम्ाएको सेवा य अथातन्त्रभा गयेको मोगदानको 
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भूल्माङ्कन एवॊ रगानीको सभीऺा गयी व्मवस्थाऩनभा सधुाय गने वा अन्म उऩमिु ववकल्ऩ अवरम्पफन 
गनुा जरुयी छ ।   

 अतधकाॊश स्वातभत्व बएका सॊस्थाहरुको अतबरेख अद्यावतधक गयी भहारेखाऩयीऺकको कामाारमराई 
उऩरब्ध गयाउन े व्मवस्था गनुाऩदाछ । सयकायको अतधकाॊश स्वातभत्व बएका सॊगदठत सॊस्थाको 
रेखाऩयीऺणको रातग रेखाऩयीऺक तनमजुि गना भहारेखाऩयीऺकको ऩयाभशा तरनऩुने काननुी व्मवस्था 
बएताऩतन केही सॊस्थारे भात्र मस्तो ऩयाभशा तरएका छन ्बने अतधकाॊश सॊस्थारे ऩयाभशा भाग गने 
गयेका छैनन ्। अत् काननुफभोजजभ रेखाऩयीऺक तनमजुि गदाा ऩयाभशा भाग गने य रेखाऩयीऺण 
सम्पऩन्न गने व्मवस्था अवरम्पफन गनुाऩदाछ ।  

१२.१८ अनगुभन, सॊऩयीऺण य तनणाम कामाान्वमन: आतथाक कामाववधी ऐन, २०५५ को दपा १९ अनसुाय अजन्तभ 
रेखाऩयीऺण हुॉदा कामभ बएको फेरुजूको जवाप ऩेस गने, तनमतभत गने वा असरु गयी पर्छ्यौट गने 
दावमत्व जजम्पभेवाय व्मजिको हनुे, सोअनसुाय गये नगयेको सम्पफन्धभा अनगुभन गयी पर्छ्यौट गना रगाउन े
दावमत्व रेखा उत्तयदामी अतधकृतको हनुे उल्रेख छ ।  

 रेखाऩयीऺणफाट कामभ बएको फेरुजू ३५ ददनतबत्र प्रततवक्रमा साथ प्रभाण जटुाई पर्छ्यौट गयाउन,े 
उि अवतधभा पर्छ्यौट नबएभा म्पमाद थऩको रागी भाग गने य थऩ अवतधभा पर्छ्यौट गने 
व्मवस्थाको प्रबावकायी कामाान्वमन गनुाऩदाछ ।  

 रेखाऩयीऺणफाट औल्माएको फेरुजूको रगत याखी सभमभा पर्छ्यौट गयाउन ेय एक वषाबत्र पर्छ्यौट 
हनु नसकेका फेरुजूराई केन्िीम तहतसर कामाारमभा रगत कस्न ऩठाई सयकायी फाॉकी सयह असरु 
गने व्मवस्था कामाान्वमन गनुाऩदाछ ।  

 आतथाक कामाववतध ऐन, तनमभावरीभा अजन्तभ रेखाऩयीऺणफाट औलँ्माइएको फेरुजू एक वषा ऩिात ्
सम्पऩयीऺण गने नगने सम्पफन्धभा स्ऩि नबएकोरे स्ऩि काननुी व्मवस्था गनुाऩने देजखन्छ । आतथाक 
कामाववतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १०० फभोजजभ रेखा उत्तयदामी अतधकृतरे फेरुजू तनमतभत 
गना सक्न ेव्मवस्था छ । फेरुजू तनमतभत गदाा सो सम्पफन्धभा सधुाय बएनबएको सभेत मवकन गनुाऩने य 
एक ऩटक तनमतभत गयेको व्महोया ऩनु् दोहोरयएभा कायफाही गने व्मवस्था थऩ गनुाऩदाछ ।  

 फेरुजू पर्छ्यौटको रातग भखु्म सजचवको अध्मऺताभा फेरुजू पर्छ्यौट अनगुभन सतभततको गठन हनुे 
व्मवस्था बए ताऩतन उि सतभततरे अनगुभनको अततरयि फेरुजू पर्छ्यौटको रक्ष्म तम गयेको छ । 
एक वषाबत्र यापसाप गनुाऩने ववषमराई प्रत्मेक वषारक्ष्म तोकी पर्छ्यौटको अनगुभन गने कामारे 
फेरुजू पर्छ्यौटभा अऩेऺाकृत सधुाय बएको देजखदैंन । काननुको व्मवस्थाको कामाान्वमन गयी १ 
वषाबत्र सफै फेरुजू पर्छ्यौट गने व्मवस्था गनुाऩदाछ । फेरुजू पर्छ्यौटको रक्ष्म तोक्दा रगती 
फेरुजूराई भात्र तरने गयेको देजखन्छ । सफै फेरुजूको उजत्तकै भहत्व हनुे बएकोरे सैद्धाजन्तक फेरुजूको 
सभेत अनगुभन गनुाऩदाछ ।  

 सावाजतनक रेखा सतभततरे गयेका तनणाम तथा तनदेशनको अतबरेख तमाय गने य कामाान्वमन सम्पफन्धभा 
आवतधक रुऩभा सम्पफजन्धत भन्त्रारम/तनकामफाट प्रततवेदन तरने व्मवस्था गयी अनगुभनराई प्रबावकायी 
फनाउनऩुदाछ । 
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तातरका - १ 
२०७६।४।३० सम्पभभा ऩदऩूतता जस्थतत 

तस.नॊ. ऩदको नाभ दयफन्दी सॊख्मा ऩदऩूतता सॊख्मा रयि सॊख्मा 
ऩदऩूतता भध्मे 

भवहरा ऩरुुष 
1.  उऩ भहारेखाऩयीऺक 4 4 0 1 3 
2.  नामफ भहारेखाऩयीऺक 14 १४ 0 1 13 
3.  तनदेशक 85 82 3 0 82 
4.  ववशेषऻ तनदेशक 1 1 0 0 1 
5.  सूचना प्रववतध तनदेशक 1 1 0 0 1 
6.  कान'न तनदेशक 1 1 0 0 1 
7.  रेखाऩयीऺण अतधकायी 255 193 62 29 164 
8.  कम्प्मटुय अतधकृत 2 0 2 0 0 
9.  काननु अतधकृत 2 0 2 0 0 
10.  टेतरपोन अतधकृत 1 1 0 0 1 
11.  रेखाऩयीऺण अधीऺक 130 117 13 29 88 
12.  टेतरपोन अऩयेटय 1 1 0 1 0 
13.  कम्प्मटुय अऩयेटय 14 6 8 2 4 
14.  टाइवऩि प्रथभ 2 5 -3 0 5 
15.  सहामक कम्प्मटुय अऩयेटय 20 14 6 9 5 
16.  रेखाऩयीऺण तनयीऺक 16 15 1 3 12 
17.  काउण्टय सहामक 1 1 0 1 0 
18.  जतुनमय भेकातनक्स 1 1 0 0 1 
19.  जतुनमय इरेजक्रतसमन 1 1 0 0 1 
20.  सवायी चारक 30 10 20 0 10 
21.  हेबी सवायी चारक 2 0 2 0 0 
22.  कामाारम सहमोगी 30 10 20 1 9 

  614 478 136 77 401 
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तातरका  २ 
 

नमाॉ तनमजुि बएका कभाचायीहरुको वववयण 
२०७५।७६ 

      
क्र.सॊ. कभाचायीको नाभ, थय ऩद तनमजुि तभतत कैवपमत 
1.  श्री श्रीकुभाय याई नामफ भहारेखाऩयीऺक 2075/12/11 नमाॉ तनमजुि 
2.  श्री फवुद्धयाज फसेर तनदेशक 2075/4/7 नमाॉ तनमजुि 
3.  श्री रोकनाथ जघतभये तनदेशक 2076/2/1 आन्तरयक प्रततस्ऩधााफाट 
4.  श्री अजुानकुभाय चोधयी रेखाऩयीऺण अतधकायी 2075/7/५ नमाॉ तनमजुि 
5.  श्री ववदयु साऩकोटा रेखाऩयीऺण अतधकायी 2075/7/५ नमाॉ तनमजुि 
6.  श्री यववन ढकार रेखाऩयीऺण अतधकायी 2075/7/५ नमाॉ तनमजुि 
7.  श्री नीरकण्ठ चाऩागाईं रेखाऩयीऺण अतधकायी 2075/7/५ नमाॉ तनमजुि 
8.  श्री भजल्रका शे्रष्ठ रेखाऩयीऺण अतधकायी 2075/7/५ नमाॉ तनमजुि 
9.  श्री याजजव फस्नते रेखाऩयीऺण अतधकायी 2075/7/५ नमाॉ तनमजुि 
10.  श्री सजुशरा ऩौडेर रेखाऩयीऺण अतधकायी 2075/7/५ नमाॉ तनमजुि 
11.  श्री मोगेश चौधयी रेखाऩयीऺण अतधकायी 2075/7/५ नमाॉ तनमजुि 
12.  श्री जमप्रकाश ठाकुय रेखाऩयीऺण अतधकायी 2075/7/५ नमाॉ तनमजुि 
13.  श्री डेतनस शाह रेखाऩयीऺण अतधकायी 2075/7/५ नमाॉ तनमजुि 
14.  श्री प्रववन काकी ऺेत्री रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
15.  श्री जशवजी खड्का रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
16.  श्री सतुनर फस्नते रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
17.  श्री वववके काफ्रे रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
18.  श्री ववनोद ऩाठक रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
19.  श्री जचयन्जीवी वव.सी. रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
20.  श्री तसजाना बण्डायी रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
21.  श्री फवुद्धभान जघतभये रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
22.  श्री तनया काफ्रे रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
23.  श्री ददऩकप्रसाद ऩन्थी रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
24.  श्री देवीरार मादव रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
25.  श्री जीवनकुभाय गौतभ रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
26.  श्री ववनोद खड्का रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
27.  श्री तरुायाभ ऩोखयेर रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
28.  श्री वववता ऩोखयेर रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
29.  श्री अतनताकुभायी थाऩा रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
30.  श्री तबभफहादयु ताभाङ रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
31.  श्री तडरायाभ खनार रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
32.  श्री शम्पब ुगैये रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
33.  श्री यजस्भता तसम्पखडा रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
34.  श्री नायामण न्मौऩान े रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
35.  श्री प्रकाश खनार रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
36.  श्री शतभाराकुभायी फढुाथोकी रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
37.  श्री तायाफहादयु याई रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
38.  श्री तभना राभा रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
39.  श्री गीता ऩन्थी रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
40.  श्री नवमवुककुभाय जमसवार रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
41.  श्री नववन अतधकायी रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
42.  श्री तनभेश याई रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
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43.  श्री शकु्रयाज ताभाङ रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
44.  श्री यीभफहादयु ठाडा रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
45.  श्री घनश्माभ फसेर रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
46.  श्री भभता वव.क. रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
47.  श्री भनोहयप्रसाद गपु्ता रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
48.  श्री ररनप्रसाद मादव रेखाऩयीऺण अतधकायी 207६/३/१० नमाॉ तनमजुि 
49.  श्री इन्िप्रसाद कोइयारा रेखाऩयीऺण अधीऺक 2075/6/7 नमाॉ तनमजुि 
50.  श्री वहभयाज अमाार रेखाऩयीऺण अधीऺक 2075/6/7 नमाॉ तनमजुि 
51.  श्री जीवनप्रसाद गौतभ रेखाऩयीऺण अधीऺक 2075/6/7 नमाॉ तनमजुि 
52.  श्री ईश्वयदेव ऩन्त रेखाऩयीऺण अधीऺक 2075/6/7 नमाॉ तनमजुि 
53.  श्री ररन साहकान ु रेखाऩयीऺण अधीऺक 2075/6/7 नमाॉ तनमजुि 
54.  श्री अभतृ ऩौडेर रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/१६ नमाॉ तनमजुि 
55.  श्री सतुनताकुभायी साउद रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
56.  श्री ववनोद रयजार रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
57.  श्री ऋवषयाभ ऩोख्ररे रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
58.  श्री रोकभजण खनार रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
59.  श्री बानबुि चाऩागाई रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
60.  श्री सयोज खत्री रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
61.  श्री बयत बट्टयाई रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
62.  श्री ऩायस अतधकायी रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
63.  श्री केशवयाज जोशी रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
64.  श्री सयेुश के.सी. रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
65.  श्री ववष्णपु्रसाद उऩाध्माम रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
66.  श्री जीवन के.सी. रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
67.  श्री रक्ष्भणकुभाय आचामा रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
68.  श्री सववन ऩॊगेनी रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
69.  श्री होभफहादयु खत्री रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
70.  श्री ददऩेन्ि भयातसनी रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
71.  श्री सयस्वती जघतभये रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
72.  श्री ऩदभफहादयु यावर रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
73.  श्री सन्जम फातनमाॉ रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
74.  श्री वहयायाज तगयी रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
75.  श्री नवयाज ओझा रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
76.  श्री नवीन रइुटेर रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
77.  श्री दगुााप्रसाद आचामा रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
78.  श्री प्रकाश कटुवार रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
79.  श्री अन्जना खड्का रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
80.  श्री प्रभोद याई रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
81.  श्री दगुाफहादयु ओरी रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
82.  श्री अञ्जना याई रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
83.  श्री गणुफहादयु बजेुर रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
84.  श्री ववतनता ऻवारी रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
85.  श्री नयेन्िकुभाय शे्रष्ठ रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
86.  श्री जमफहादयु खत्री रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
87.  श्री ववशार नेऩारी रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
88.  श्री सयरा ढकार रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
89.  श्री प्रतभरा ऩोखयेर रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
90.  श्री ततसाना गोदाय रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
91.  श्री भतनषा कुभायी रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
92.  श्री अतभन्ि तसॊह रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
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93.  श्री ब्रह्माप्रसाद मादव रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
94.  श्री अजम ऩजजमाय रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
95.  श्री यववकुभाय दास रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
96.  श्री य जेश अतधकायी रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
97.  श्री ववष्णभुामा तरम्पफ ु रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
98.  श्री हेभन्तफहादयु भगय रेखाऩयीऺण अधीऺक 207६/३/२९ नमाॉ तनमजुि 
99.  श्री फदु्धप्रकाश खयेर रेखाऩयीऺण तनयीऺक 2075/6/11 वैकजल्ऩक तसपारयस 
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तातरका - ३ 
फढुवा बएका कभाचायीहरुको वववयण 

२०७५।७६ 
तस.नॊ. ऩद नाभ, थय फढुवा तभतत 
1 उऩ÷भहारेखाऩयीऺक श्री याभभामा कुॉ वय 2075/4/23 

2 नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री अशोककुभाय काकी 2076/1/2 

3 नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री वैकुण्ठफहादयु अतधकायी 2076/1/3 

4 तनदेशक  श्री जशवप्रसाद आचामा 2076/1/2 

5 तनदेशक  श्री जगन्नाथ जघतभये 2076/1/2 

6 तनदेशक  श्री ऩदभफहादयु फस्नते 2076/1/३ 

7 तनदेशक  श्री बतूभयाज आचामा 2076/1/३ 

8 रेखाऩयीऺण अधीऺक श्री नन्दप्रसाद ऩाण्डे 2076/3/11 

9 रेखाऩयीऺण तनयीऺक श्री केशवप्रसाद तधतार 2076/3/1 
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तातरका - ४ 
सेवा तनवतृ्त हनुबुएका कभाचायीहरुको वववयण 

२०७५।७६ 
तस.नॊ. ऩद नाभ, थय अवकाश तभतत कैवपमत 

1 उऩ÷भहारेखाऩयीऺक श्री भोहदत्त तततभजल्सना 2075/4/६ 
अतनवामा अवकाश 

2 नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री ववश्वनाथ येग्भी 2075/4/28 
याजीनाभा 

3 तनदेशक  श्री याभफहादयु कटुवार 2075/5/24 
अतनवामा अवकाश 

4 तनदेशक  श्री कृष्णप्रसाद शभाा 2076/1/1 
अतनवामा अवकाश 

5 तनदेशक  श्री याभकृष्ण अतधकायी 2076/२/२ 
अतनवामा अवकाश 

6 रेखाऩयीऺण अतधकायी श्री श्माभफहादयु कस्ती 2075/6/9 
अतनवामा अवकाश 

7 रेखाऩयीऺण अतधकायी श्री यत्नकुभाय शे्रष्ठ 2075/11/23 
याजीनाभा 

8 रेखाऩयीऺण अतधकायी श्री याजनकुभाय जघतभये 2076/२/२ 
अतनवामा अवकाश 

9 रेखाऩयीऺण अतधकायी श्री फिीफहादयु खड्का 2076/२/२२ 
अतनवामा अवकाश 

10 रेखाऩयीऺण अतधकायी श्री हरयफाफ ुथाऩा 2076/३/२९ 
अतनवामा अवकाश 

11 शाखा अतधकृत श्री याज ुखड्का २075/6/6 
अतनवामा अवकाश 

12 रेखाऩयीऺण अधीऺक श्री तररानाथ तततभजल्सना 2076/१/४ 
अतनवामा अवकाश 

13 हरकुा सवायीचारक श्री केदाय तगयी 2076/१/१ 
अतनवामा अवकाश 

14 हरकुा सवायीचारक श्री याभचन्ि शे्रष्ठ 2076/२/२९ 
अतनवामा अवकाश 

15 कामाारम सहमोगी श्री सयेुश भहजान 2075/4/15 
अतनवामा अवकाश 
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तातरका - ५ 
सरुवा बई आएका/गएका कभाचायीहरुको वववयण 

२०७५।७६ 
 

सरुवा बई आएका कभाचायी 
क्र.सॊ. ऩद कभाचायीको नाभ, थय यभाना बई आएको तभतत 

1 उऩसजचव (काननु) श्री उऩेन्िकेशय खनार 2075/11/5 
2 सहामक कम्प्मटुय अऩयेटय श्री नतगना बण्डायी 2075/4/2 
3 सहामक कम्प्मटुय अऩयेटय श्री शान्ती दाहार 2075/4/१८ 
4 सहामक कम्प्मटुय अऩयेटय श्री हका भान गब ुाजा 2075/4/2२ 
5 सहामक कम्प्मटुय अऩयेटय श्री हरय अतधकायी 2075/७/१४ 
६ सहामक कम्प्मटुय अऩयेटय श्री याभफहादयु ववि 2075/८/६ 
७ सहामक कम्प्मटुय अऩयेटय श्री अजस्भता ताभाङ्ग 2075/८/13 
८ सहामक कम्प्मटुय अऩयेटय श्री सवुप्रमा राभा फन्जन 207६/३/२९ 
९ सहामक कम्प्मटुय अऩयेटय श्री सतुनता ताभाङ्ग 207६/३/२९ 

 

यभाना बई गएका कभाचायीहरु 

क्र.सॊ. ऩद कभाचायीको नाभ, थय यभाना तभतत कैवपमत 

1 रेखाऩयीऺण अतधकायी श्री भोहन खनार 2076/2/14 या.ऩ. दितीम सयकायी ववकरतपा  तसपारयस 
2 रेखाऩयीऺण अधीऺक श्री ववभर ऩौडेर 2075/7/4 या.ऩ. ततृीम शाखा अतधकृत ऩदभा तसपारयस 
3 रेखाऩयीऺण अधीऺक श्री कोवऩरा ऩौडेर 2075/7/4 या.ऩ. ततृीम शाखा अतधकृत ऩदभा तसपारयस 
4 रेखाऩयीऺण अधीऺक श्री जशव कोइयारा 2075/7/4 या.ऩ. ततृीम शाखा अतधकृत ऩदभा तसपारयस 
5 रेखाऩयीऺण अधीऺक श्री जमप्रसाद गौतभ 2075/7/4 या.ऩ. ततृीम शाखा अतधकृत ऩदभा तसपारयस 
6 रेखाऩयीऺण अधीऺक श्री भेघनाथ गौतभ 2075/7/4 या.ऩ. ततृीम शाखा अतधकृत ऩदभा तसपारयस 
7 रेखाऩयीऺण अधीऺक श्री जशरा खनार 2075/7/4 या.ऩ. ततृीम शाखा अतधकृत ऩदभा तसपारयस 
8 रेखाऩयीऺण तनयीऺक श्री सभुन शे्रष्ठ 2075/5/7 नामफ सबु्फा ऩदभा तसपारयस  
9 सहामक कम्प्मटुय अऩयेटय श्री कोभर गपु्ता 2075/7/८ कम्प्मटुय अऩयेटय ऩदभा तसपारयस 
10 सहामक कम्प्मटुय अऩयेटय श्री यवी राभा 2075/7/9 कम्प्मटुय अऩयेटय ऩदभा तसपारयस 
11 जतुनमय भेकातनक्स श्री ऩायस ठाकुय 2075/6/11 भेकातनकर सऩुयबाइजय ऩदभा तसपारयस  
12 हरकुा सवायीचारक श्री शयदकुभाय भहत 2075/4/21 सरुवा 
13 कामाारम सहमोगी श्री तभनफहादयु रोहनी 2075/5/1 सरुवा 

१४ कामाारम सहमोगी श्री याज ुभारयऩा शे्रष्ठ 2075/5/1 सरुवा 
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