
 

 

 

 

 

२०७7।७8 

 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
बबरमहल, काठमाडौं 

नेपाल 



 

प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न कमाचारीहरू 
 

 

उप-महालेखापरीक्षक श्री राम प्रसाद डोटेल 

नार्ब महालेखापरीक्षक श्री ववन्द ुववष्ट 

नार्ब महालेखापरीक्षक श्री घनश्र्ाम पराजलुी 

तनदेशक श्री नेत्रप्रसाद पौडेल 

तनदेशक श्री वकशोर पाण्डे 

लेखापरीक्षण अतिकारी श्री नपृराज जोशी 

लेखापरीक्षण अतिकारी श्री ददपकबहादरु तसंह 

लेखापरीक्षण अतिकारी श्री वववेक काफ्ले 

कम्प्र्टुर ववशषेज्ञ श्री ववष्णगुोपाल डंगोल 



 

 
 
 

मन्िव्र् 
 

सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको प्रचतलि मान्र्िालाई आत्मसाि गदै सशुासन 
(व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजजम आतथाक वषा २०७7।७8 
मा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले सम्पपादन गरेका व्र्वस्थापकीर् िथा प्रशासतनक कामको 
र्थाथा जस्थति सावाजतनक गने अतिप्रार्ले र्ो प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । प्रतिवेदनमा 
समावेश िएका सूचना एवं जानकारी सबैमा उपर्ोगी हनेु नै छ।  

प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र सहर्ोग परु् र्ाउने सबैमा िन्र्वाद ददन चाहन्छु । 
 
  
 
 (टंकमजण शमाा दंगाल) 
२०७8 मङ तसर  महालेखापरीक्षक 
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१. पषृ्ठितूम 
१.१ कार्ाालर् पररचर्ः नेपालको सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको रूपमा २०१६ सालमा स्थापना िएको हो । 

नेपालको संवविान र लेखापरीक्षण ऐन, 2075 ले महालेखापरीक्षकलाई संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा काननुबमोजजम तनर्तमििा, तमिव्र्वर्िा, कार्ादक्षिा, प्रिावकाररिा र औजचत्र् समेिको ववचार 
गरी लेखापरीक्षण गने जजम्पमेवारी प्रदान गरेको छ । र्सैगरी पचास प्रतिशििन्दा बढी शेर्र वा जार्जेथामा 
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वातमत्व िएका संगदठि संस्थाहरूको लेखापरीक्षणका लातग कार्ाालर्बाट 
परामशा प्रदान गने गररएको छ । र्स अतिररक्त  संस्थासम्पबन्िी ववशेष ऐन िथा कार्ाकारी तनणार्ले गदठि 
सतमति, प्रतिष्ठान, ववश्वववद्यालर्लगार्िको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले गनुापने गरी िोवकएकोमा कार्ाालर्बाट 
लेखापरीक्षण गने गररएको छ । कार्ाालर्ले ववत्तीर्, कार्ामूलक, सूचना प्रववति र वािावरणीर् लेखापरीक्षण गदै 
आएको छ । महालेखापरीक्षकले आफूले गरेको कामको वावषाक प्रतिवेदन रािपतिसमक्ष पेस गने र रािपतिबाट 
प्रिानमन्त्रीमाफा ि व्र्वस्थावपका-संसद समक्ष पेस िई व्र्वस्थावपका-संसदको सावाजतनक लेखा सतमतिमा छलफल 
हनुे गरेको छ र महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क प्रदेशको कामकारबाहीको सम्पबन्िमा अलग अलग वावषाक प्रतिवेदन 
िर्ार गरी सम्पबजन्िि प्रदेश प्रमखु समक्ष पेस गने र उक्त प्रतिवेदन मखु्र्मन्त्रीमाफा ि प्रदेश सिामा पेस हनुे 
गरेको छ । त्र्सैगरी प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाको अलग अलग वावषाक प्रतिवेदन जारी हनुे र उक्त 
प्रतिवेदन सम्पबजन्िि गाउँपातलका वा नगरपातलकाले स्थानीर् िहको प्रचतलि काननुबमोजजम गाउँसिा वा 
नगरसिामा पेस गरी छलफल हनुे गरेको छ ।  

१.२ सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको अन्िरााविर् मानदण्ड (International Standards of Supreme Audit 

Institution - ISSAI) २० र २१ मा व्र्वस्था िएको पारदजशािा र जवाफदेवहिाको मान्र्िालाई अङ्गीकार 
गरी आतथाक वषा 2077।78 मा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट सम्पपाददि कामलाई सरोकारवालाहरू 
समक्ष जानकारीको लातग सावाजतनक गररएको छ । 

१.३ दूरदृवष्ट (Vision), गन्िव्र् (Mission) र मूल्र् मान्र्िा (Core Values): संवविान एवं काननु प्रदत्त 
जजम्पमेवारी तनवााह गना कार्ाालर्ले तनम्पनबमोजजम दूरदृवष्ट, गन्िव्र् र मूल्र् मान्र्िाहरू तनिाारण गरेको छः  

• दूरदृवष्ट (Vision): जनवहिका लातग जवाफदेवहिा, पारदजशािा र तनष्ठा प्रवद्धान गने ववश्वसनीर् संस्था हनु 
प्रर्त्नशील रहने ।  

• गन्िव्र् (Mission): सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापूणा उपर्ोग सम्पबन्िमा आश्वस्ि पाना 
स्विन्त्र एवं गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गने । 

• मूल्र् मान्र्िा (Core Values): महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् र कार्ारि कमाचारीहरूलाई तनददाष्ट लक्ष्र् 
एवं गन्िव्र्िफा  अग्रसर गराउन तनम्पन मूल्र् मान्र्िाहरूलाई अङ्गीकार गररएको छः 
➢ स्विन्त्रिाः व्र्ावसावर्क वववेकको प्रर्ोगमा नकारात्मक प्रिाव पाने ित्वहरूसँग सम्पझौिा नगरी, 

स्वाथागि वववादबाट टाढा रही तनजी स्वाथा र डर िम्पकीबाट मकु्त रही, तनष्पक्ष िई लेखापरीक्षण 
तनष्कषा तनकाल्ने, व्र्होरा औलँ्र्ाउने, लेखापरीक्षण रार् व्र्क्त गने । 

➢ तनष्ठाः लेखापरीक्षणमा तनजी वा बाह्य पक्षको स्वाथाबाट प्रिाववि निई इमान्दाररिा, स्वच्छिा, वस्िपुरकिा 
र सत्र्िा प्रदशान गदै लेखापरीक्षण गराउन ेतनकार्सँग व्र्वहार गदाा पेशागि तनष्ठा प्रस्ििु गने।  

➢ जवाफदेवहिाः लेखापरीक्षण पेशा र आम नागररकप्रतिको जजम्पमेवारी स्वीकार गदै जनिाको सामूवहक 
वहिको लातग सावाजतनक स्रोिको उजचि प्रर्ोग एवं संरक्षणिफा  ध्र्ान केजन्िि गरी काननुको 
पररतितित्र रही जनिाको अपेक्षा पूरा गना जवाफदेही रहने । 

➢ पारदजशािाः पक्षपािरवहि रार्को प्रस्ििुीकरण, लेखापरीक्षणमानको तनरन्िर प्रर्ोग, अन्िरााविर् उत्कृष्ट 
प्रचलनको अवलम्पबन, सूचना, िथ्र्ाङ्क सङ्कलन र ववश्लषेणमा व्र्वजस्थि पद्धतिको अङ्गीकार र तनजिि 
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आिारमा लेखापरीक्षण नतिजा मूल्र्ाङ्कन गरी सम्पपाददि कार्ाको पारदजशािा कार्म राख्न े र 
लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गदाा गणुस्िर सतुनजिि गने । 

➢ व्र्ावसावर्किाः व्र्ावसावर्क र दक्ष जनशजक्तमाफा ि गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गना 
कमाचारीको सेवा प्रवेशपतछ जशक्षा र िातलमको साथसाथै तनरन्िर सीप ववकास गने र स्वाध्र्र्नलाई 
तनरन्िरिा ददने।  

१.४ कार्ाालर्को गन्िव्र् एवं लक्ष्र् हातसल गना िर् गररएको रणनैतिक लक्ष्र् र उद्दशे्र्  
 

 

 

 

 

 

 

रणनैतिक उद्दशे्र् 

२.१ आन्िररक तनर्न्त्रण 
प्रणाली सदुृढ गने 

२.२ लेखापरीक्षणमा 
गणुस्िर तनर्न्त्रण र 
गणुस्िर आश्वस्ििा 
प्रणालीलाई सदुृढ गने 

२.३ सपुरीवके्षण र 
मूल्र्ाङ्कन प्रणालीमा 
सिुार गने 

2.4 नैतिक मूल्र् र 
आचार पालनामा 
ध्र्ान ददन े  

2.5 पूणा आतथाक 
स्विन्त्रिा हातसल गने 

2.6 संस्थागि 
स्विन्त्रिाको  कानूनी 
आिार िर्ार पाने  

 

 

 

 

 

 

 

 

रणनैतिक लक्ष्र् 

 
 

रणनैतिक उद्दशे्र् 

३.१ प्रादेजशक संरचना 
सवहिको सांगठतनक 
स्वरूप िर्ार पाने 

3.2 पर्ााप्त िौतिक 
पूवाािार र सेवा 
सवुविाको व्र्वस्थापन 
गने 

3.3 क्षमिा ववकासका 
लातग उपर्कु्त र्ोजना 
िर्ार गरी कार्ाान्वर्न 
गने  

3.4 मानव संसािन 
ववकास र्ोजनालाई 
अद्यावतिक र 
कार्ाान्वर्न गने साथै 
प्ररेणा र मनोबल 
सिुार गने। 

 

 

 

 

 

रणनैतिक उद्दशे्र् 

१.१ सवोच्च लेखापरीक्षण 
संस्थाहरूको 
अन्िरााविर् 
मानदण्डसँग आबद्ध 
लेखापरीक्षण पद्धतिको 
कार्ाान्वर्न गने 

१.२ लेखापरीक्षण कार्ामा 
सूचना प्रववतिको 
प्रर्ोगलाई प्रविान गने 

१.३ समर्मा पाठकमैत्री 
लेखापरीक्षण प्रतिवदेन 
पेस गने 

१.४ कार्ामूलर्क 
लेखापरीक्षणको 
गणुात्मक र 
संख्र्ात्मक अतिववृद्ध 
गने 

 

 

 

 

 

 

 

१ 
लेखापरीक्षणको गणुस्िर र 
प्रिाव ववृद्ध गने 
 

 

 

२ 

आन्िररक शासन र 
स्विन्त्रिा सदुृढीकरण गने 
 

 

३ 

संस्थागि िथा व्र्वसावर्क 
क्षमिा ववकास गने 

 

 

४ 

ववत्तीर् अनशुासन र 
जवाफदेवहिा अतिववृद्ध गने 

५ 
सरोकारबालासँगको सम्बन्ध 

प्रवर्द्धन गन े

 

 

 

 

दूरदृवष्ट  

जतनहिका लातग जवाफदेवहिा, 
पारदजशािा र तनष्ठा प्रवद्धानमा 
ववश्वसनीर् लेखापरीक्षण संस्था 

गन्िव्र् 
सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको 
दक्षिापूणा उपर्ोग सम्पबन्िमा आश्वस्ि पाना 
स्विन्त्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा 
प्रदान गने 

 

मूल्र् मान्र्िा 
• स्विन्त्रिा 
• तनष्ठा 
• पारदजशािा 
• जवाफदेवहिा 
• व्र्ावसावर्किा 

रणनैतिक उद्दशे्र् 

४.१ सम्पपरीक्षण कार्ालाई 
प्रिावकारी बनाउने  

४.२ लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाइएका 
व्र्होराको 
कार्ाान्वनर्मा जोड 
ददने  

४.३ ववत्तीर् अनशुासन र 
जवाफदेवहिा कार्म 
गना र्ोगदान परु्ााउन े

 
 

 

 

 

 

 

रणनैतिक उद्दशे्र् 

५.१ सरोकारबालाको माग 
अनसुार सहिागीिा 
बढाउने  

५.२ सरोकारबालासँगको 
सम्पपका लाई बढावा 
ददने  

५.३ सरोकारवालाहरू बीच 
ववश्वसनीर्िा कार्म 
गने 
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१.५  संगठन संरचनाः महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को कार्ाबोझ, कार्ा प्रकृति र उपलब्ि दरबन्दीको अवस्थालाई 
दृवष्टगि गरी संगठन संरचना स्वीकृि गरी लागू गररएको छ । जसअनसुार कार्ाालर्को प्रमखु पदातिकारीको 
रूपमा महालेखापरीक्षक रहने व्र्वस्था छ िने नीतिगि ववषर्मा महालेखापरीक्षकलाई रार् सझुाव प्रदान गना 
उप-महालेखापरीक्षकको अध्र्क्षिामा केन्िीर् समन्वर् सतमति (Central Co-ordination Committee) रहेको 
छ । र्सले लेखापरीक्षण कार्ाको अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कनसमेि गदाछ । महालेखापरीक्षकको मािहिमा 
शासकीर् व्र्वस्था, पूवाािार ववकास, अथा राजस्व र आतथाक िथा सामाजजक सेवा लेखापरीक्षण वविाग हेने 
गरी चार उप-महालेखापरीक्षक (राजपत्रावङ्कि ववजशष्ट शे्रणी) र वविागअन्िगाि ववतिन्न महातनदेशनालर् हेने गरी 
१४ नार्ब महालेखापरीक्षक (राजपत्रावङ्कि प्रथम शे्रणी) को व्र्वस्था गररएको छ । महातनदेशनालर्अन्िगाि 
तनदेशक (राजपत्रावङ्कि दििीर् शे्रणी) को नेितृ्व रहने गरी ३७ तनदेशनालर्हरूको व्र्वस्था गररएको छ । 
तनदेशनालर्को कार्ासम्पपादनका लातग तनदेशकको मािहिमा कार्ाबोझअनसुार लेखापरीक्षण अतिकारी 
(राजपत्रावङ्कि ििृीर् शे्रणी) देजख कार्ाालर् सहर्ोगी (शे्रणीववहीन) सम्पमका कमाचारीहरू रहेका छन ्। प्रदेश 
एवं स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण गनुापने जजम्पमेवारी समेिलाई मध्र्नजर गरी नेपाल सरकारबाट तमति 
२०७५।३।३२ मा ६१४ कमाचारी दरबन्दी स्वीकृति िएकोमा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को कार्ाक्षेत्रमा 
बढोत्तरीसँगै प्रदेशस्िरमा समेि कार्ाालर् खोल्नका लातग चाल ुआतथाक वषामा 643 जना कमाचारीको दरबन्दी 
स्वीकृि िएको छ ।  

२. संवविान प्रदत्त अतिकार र किाव्र्  
नेपालको संवविानमा रािपति र उपरािपतिको कार्ाालर्, सवोच्च अदालि, संघीर् संसद, प्रदेश सिा, 

प्रदेश सरकार, स्थानीर् िह, संवैिातनक तनकार् वा सो को कार्ाालर्, अदालि, महान्र्ार्ातिवक्ताको कार्ाालर् 
र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललगार्ि सबै संघीर् र प्रदेश सरकारी कार्ाालर्को 
लेखा काननुबमोजजम तनर्तमििा, तमिव्र्वर्िा, कार्ादक्षिा, प्रिावकाररिा र औजचत्र् समेिको ववचार गरी 
महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे व्र्वस्था छ । र्सैगरी पचास प्रतिशििन्दा बढी शेर्र वा जार्जेथामा 
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वातमत्व िएका संगदठि संस्थाहरूको लेखापरीक्षणका लातग कार्ाालर्बाट 
परामशा प्रदान गने गररएको छ । र्स अतिररक्त  संस्थासम्पबन्िी ववशेष ऐन िथा कार्ाकारी तनणार्ले गदठि 
सतमति, प्रतिष्ठान, ववश्वववद्यालर्लगार्िको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले गनुापने गरी िोवकएअनसुार 
कार्ाालर्बाट लेखापरीक्षण गने गररएको छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण 
गने िररका, क्षेत्र, परीक्षण गने कुराहरू र नेपाल सरकारको पूणा एवं अतिकांश स्वातमत्व िएका संगदठि 
संस्थाको लेखापरीक्षणको सम्पबन्िमा गररनपुने कामहरूको बारेमा व्र्वस्था गरेको छ । लेखापरीक्षण ऐनमा 
नेपाल सरकारको पूणा स्वातमत्व िएको संगदठि संस्थाको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकिारा हनु ेर अतिकांश 
स्वातमत्व िएको संगदठि संस्थाको लेखापरीक्षण गना लेखापरीक्षकको तनर्जुक्त गदाा महालेखापरीक्षकको परामशा 
तलनपुने व्र्वस्था छ । 

संवविान एवं काननुमा व्र्वस्था िएबमोजजम महालेखापरीक्षकको कार्ाक्षेत्रतित्र देहार्बमोजजमको 
लेखापरीक्षण गने, परामशा ददने र तनदेशन ददनेसम्पबन्िी कार्ा पदाछन:् 

• सवोच्च अदालि, व्र्वस्थावपका-संसदलगार्ि सबै संवैिातनक अङ्ग, सरुक्षा तनकार् र सरकारी 
कार्ाालर्हरूको लेखापरीक्षण, 

• नेपाल सरकारको पूणा स्वातमत्व िएका संगदठि संस्थाहरूको लेखापरीक्षण, 
• महालेखापरीक्षकले परीक्षण गनुापने गरी काननुिारा िोवकएका ववश्वववद्यालर्, प्रातिकरण, प्रतिष्ठान, ववतिन्न 

कोष, ववकास सतमति िथा जजल्ला ववकास सतमति एवं स्थानीर् तनकार्हरूको लेखापरीक्षण, 
• नेपाल पक्ष रहेका सजन्ि सम्पझौिाअन्िगािका तनकार्हरूको लेखापरीक्षण,   
• नेपाल सरकारको अतिकांश स्वातमत्व िएका संगदठि संस्थाको लेखापरीक्षक तनर्जुक्तमा परामशा,  
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• लेखासम्पबन्िी व्र्वस्था तमलाउन र तनर्तमििा ल्र्ाउनको लातग सम्पबजन्िि सरकारी तनकार् वा संगदठि 
संस्थालाई तनदेशन, र 

• लेखाव्र्वसार्को ववकास, संरक्षण र संवद्धान गने सम्पबन्िमा नेपाल चाटाडा एकाउन्टेन््स संस्थालाई तनदेशन । 

महालेखापरीक्षकले उपर्ुाक्तबमोजजम लेखापरीक्षण गरी आफूले गरेको कामको वावषाक प्रतिवेदन 
संवविानको िारा २९४ अनसुार रािपतिसमक्ष पेस गनुापने व्र्वस्था छ । रािपतिले प्रिानमन्त्रीमाफा ि त्र्स्िो 
प्रतिवेदन संघीर् संसदसमक्ष पेस गना लगाउन ेव्र्वस्था छ । उक्त प्रतिवेदनमा संवविान प्रदत्त जजम्पमेवारी पूरा 
गना महालेखापरीक्षकबाट तनकार्हरूको ववत्तीर् एवं कार्ामूलक लेखापरीक्षण गने, संगदठि संस्थाको 
लेखापरीक्षण गदाा अपनाउनपुने तसद्धान्ि सम्पबन्िमा आवश्र्क तनदेशन ददन,े लेखासम्पबन्िी कागजाि जनुसकैु 
बखि हेने र लेखाको ढाँचा िोक्नेलगार्िका कार्ा िई आएको छ । 

३. लेखापरीक्षणमान र कार्ापद्धति 
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्िरााविर् संगठनको सदस्र्को 

हैतसर्िले सो संगठनबाट स्वीकृि लेखापरीक्षणमान, मागादशानको क्रमशः कार्ाान्वर्न गरी लागू गदै आएको 
छ । महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट सो संगठनबाट जारी िएका अन्िरााविर् लेखापरीक्षणमानमा आिाररि 
सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, ववत्तीर् लेखापरीक्षण एवं कार्ामूलक लेखापरीक्षण तनदेजशकाहरू िर्ार गरी लागू 
गररएको छ ।  

३.१ लेखापरीक्षणमानः कार्ाालर्ले संवैिातनक एवं काननुी व्र्वस्था, लेखापरीक्षणमान, ववतिन्न क्षेत्रगि मागादशान 
एवं तनदेजशकालाई आिार बनाएर लेखापरीक्षण एवं प्रतिवेदन गने र लेखापरीक्षणको  गणुस्िर आश्वस्ििा गने 
गरेको छ । सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्िरााविर् मानदण्ड (International Standards for 

Supreme Audit Institutions - ISSAI) को आिारमा नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान (Nepal  

Government Auditing Standards - NGAS)  जारी गरी २०७७।४।१ देजख लागू गररएको छ । 
र्सबाट वव.सं. २०५३ मा जारी सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड र वव.सं. २०६३ मा जारी सरकारी 
लेखापरीक्षण नीति मानदण्ड प्रतिस्थापन िएको छ ।  

३.२ लेखापरीक्षण कार्ापद्धतिः लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षणको क्षेत्र, पद्धति, 
िररका र समर् तनिाारण गने अतिकार प्रदान गरेको छ । प्रत्रे्क वषा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले 
लेखापरीक्षण सञ्चालन गनुा अजघ वावषाक कार्ार्ोजना िर्ार गरी मन्त्रालर्/तनकार्का लेखाउत्तरदार्ी 
अतिकृि/सजचवलाई जानकारी ददने गरेको छ । उक्त कार्ार्ोजनाको आिारमा सम्पबजन्िि 
महातनदेशनालर्हरूले मन्त्रालर्गि समवष्टगि लेखापरीक्षण र्ोजना र लेखापरीक्षण गनुापने प्रत्रे्क कार्ाालर्हरूको 
इकाईगि लेखापरीक्षण र्ोजना िर्ार गररन्छ । हरेक वषा तनजिि आिारहरू जस्िै कारोबारको पररमाण, 
प्रकृति, िौगोतलक क्षेत्र आदद पक्षलाई ववचार गरी ववतिन्न मन्त्रालर्मािहि जजल्लामा कार्ासञ्चालन स्िरका 
कार्ाालर्हरूको समेि लेखापरीक्षण स्थलगि रूपमा लेखापरीक्षण टोली खटाई सम्पपन्न गररन्छ ।  

लेखापरीक्षण मानदण्ड र ववतिन्न मागादशान एवं तनदेजशकाको अिीनमा रही कार्ाालर्बाट लेखापरीक्षण 
एवं प्रतिवेदन गने गररन्छ । लेखापरीक्षण सम्पपन्न िएपतछ ३५ ददन म्पर्ाद ददई प्रारजम्पिक लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन लेखापरीक्षण गररएको तनकार्लाई स्थलगि रूपमै उपलब्ि गराई सोको एक/एक प्रति िालकु 
मन्त्रालर्, वविाग र सम्पबजन्िि कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर्मा पठाइन्छ । सम्पपाददि लेखापरीक्षण 
कार्ाको गणुस्िर सतुनजिि गना गणुस्िर मूल्र्ाङ्कन िथा पनुरावलोकन गरी प्रतिवेदन गने पद्धति अवलम्पबन 
गररएको छ ।   

३.३ लेखापरीक्षण कार्ाववतिः  आतथाक वषा २०७6।७7 मा वावषाक र्ोजना र कार्ाक्रमको अिीनमा रही 3079 
संजघर् मन्त्रालर् र तनकार्, 1019 प्रदेश मन्त्रालर् र तनकार्, 699 स्थानीर् िह (बक्र्ौिा ५ समेि), ५84 
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सतमति र अन्र् संस्था, 81 संगदठि संस्था को स्थलगि रूपमा लेखापरीक्षण सम्पपन्न गरी प्रतिवेदन गररएको 
छ। लेखापरीक्षणको गणुस्िर अतिववृद्धका लातग कार्ाान्वर्न चरणमा तनरीक्षण, सपुररवेक्षण िथा आचारसंवहिा 
पालनाको अनगुमन गरी गणुस्िर आश्वस्ििाको तनतमत्त सम्पपाददि कामको पनुरावलोकन गने गररएको छ । 

लेखापरीक्षण गररने तनकार् र कारोबारको छनौट गदाा जोजखम मूल्र्ाङ्कनको आिारमा स्वीकृि र्ोजना 
र कार्ाववति अबलम्पबन गरी ववस्ििृ, संजक्षप्त र आन्िररक लेखापरीक्षण िथा केन्िीर् आतथाक वववरणको 
आिारमा लेखापरीक्षण सम्पपन्न गररएको छ । कार्ामूलक लेखापरीक्षणको क्रममा केहीमा स्थलगि 
अवलोकनसवहि नागररक समाज, लािग्राही समूहलगार्ि सरोकारवालालाई समेि सहिागी बनाई छलफल 
िथा अन्िरवक्रर्ामा सहिागी गराई प्राप्त सूचनासमेिको ववश्लषेण गरी प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ ।  

३.४ तनदेजशका िथा मागादशान िजुामा  
• सरकारी लेखापरीक्षकको आचारसंवहिा, २०७०: सरकारी लेखापरीक्षकको तनष्ठा, स्विन्त्रिा, तनष्पक्षिा, 

गोपनीर्िा र पेसागि नैतिक आचरण िथा मूल्र् मान्र्िाको पालनाबाट र्स कार्ाालर्को संवैिातनक 
जवाफदेवहिा पूरा गना, लेखापरीक्षण कार्ाप्रति सरोकारवालाहरूको ववश्वास अतिववृद्ध गना र सावाजतनक क्षेत्रमा 
पारदजशािा एवं उत्तरदावर्त्व प्रवद्धान गना सवकने िथ्र्लाई दृवष्टगि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाइएको "सरकारी 
लेखापरीक्षकको आचारसंवहिा, २०७०" पालनाको अनगुमन सतमतिबाट अनगुमन हनु ेगरेको छ ।  

• ववत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशानः कार्ाालर्ले कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको सरकारी लेखापरीक्षण सञ्चालन 
मागादशानलाई सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्िरााविर् संगठनले जारी गरेको मानदण्डको आिारमा 
सिुार गना ववत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान २०७३ िर्ार गरी लागू गररएकोले कार्ाालर्को ववत्तीर् 
लेखापरीक्षण अन्िरााविर् स्िरको हनुे अपेक्षा गररएको छ । 

• नपेाल सरकारी लेखापरीक्षणमान जारी: लेखापरीक्षणलाई वस्िपुरक, ववश्वसनीर् र िरपदो बनाई 
लेखापरीक्षण गणुस्िर अतिववृद्ध गना साववकमा स्वीकृि िएका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड एवं सरकारी 
लेखापरीक्षण नीति मानदण्ड खारेज गरी देहार्अनसुारका “नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान” (Nepal 

Government Auditing Standards, NGAS) माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्बाट स्वीकृि िई 
२०७७।४।१ देजख लागू हनुे गरी कार्ाान्वर्नमा आएको छ। सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको 
अन्िरााविर् संगठनले जारी गरेका अन्िराविर् लेखापरीक्षण मान (INTOSAI Framework for 

professional pronouncements, IFPP) मा आिाररि रही लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २९ 
बमोजजम सो मानदण्ड जारी िएको हो ।  

NGAS नम्पबर  नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण मानको नाम  
INTOSAI-P1 The Lima Declaration 

INTOSAI-P10 Mexico Declaration on SAI Independence 

INTOSAI-P12 The value and Benefits of Supreme Audit Institutions-Making a 

difference in the life of citizen 

INTOSAI-P20 Principles of Transparency and Accountability 

ISSAI 100 Fundamental Principles of Public Sector Auditing 

ISSAI 130 Code of Ethics 

ISSAI 140 Quality control for SAIs 

ISSAI 200-299 Financial Audit Principles 

ISSAI 300-399 Performance Audit Principles 

ISSAI 400-499 Compliance Audit Principles 

ISSAI 2000-2899 Financial Audit Standards 

ISSAI 3000-3899 Performance Audit Standards 

ISSAI 4000-4899 Compliance Audit Standards 
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३.५ लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन  

• ववत्तीर् लेखापरीक्षण: र्ो वषा ३ हजार ७९ सङ् घीर् सरकारी तनकार्को रू.१५ खबा ५५ अबा ८१ 
करोड, १ हजार १९ प्रदेश सरकारी कार्ाालर्िफा को रू.२ खबा ३७ अबा ४१ करोड, ६९९ (५बक्र्ौिा 
समेि) स्थानीर् िहको रु ८ खबा १५ अबा ९९ करोड, ५८४ सतमति र अन्र् संस्था(प्रदेश समेि) को 
रू.१ खबा ६३ अबा ५७ करोड, संगदठि संस्थािफा  ८१ इकाईको रू.२५ खबा ५५ अबा १३ करोडको 
ववत्तीर् लेखापरीक्षण सम्पपन्न गररएको छ ।  

• कार्ामूलक लेखापरीक्षणः र्ो वषा ११ ववषर्को कार्ामूलक, 1 ववषर्को वािावरणीर्, 2 ववषर्को सूचना 
प्रववति र र कोतिड-१९ को रोकथाम, तनर्न्त्रण र व्र्वस्थापन ववषर्को ववशेष लेखापरीक्षण सम्पपन्न 
गररएको छ ।  

• संगदठि संस्थाको लेखापरीक्षणः र्ो वषा ४९ संस्थाको बक्र्ौिासमेि ६८ आतथाक वषाको लेखापरीक्षण 
गनुापनेमा ४० संस्थाको ५६ आतथाक वषाको लेखापरीक्षण सम्पपन्न गरी अजन्िम प्रतिवेदन जारी िएको छ 
िने ९ संस्थाको १२ आतथाक वषाको लेखापरीक्षण बाँकी रहेको छ । प्रतिवेदन अवतिमा कार्ाालर्को 
जनशजक्तबाट 2 संस्थाको लेखापरीक्षण सम्पपन्न िएको छ । समर्मा लेखापरीक्षण नगराउने संस्था र 
पदातिकारीलाई जजम्पमेवार बनाई आवश्र्क कारबाही िएको छैन।लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा 
११(२) अनसुार संगदठि संस्थाले लेखापरीक्षक तनर्जुक्त गदाा महालेखापरीक्षकको परामशा तलनपुने 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षक तनर्जुक्त गदाा परामशा माग गनुापने संगदठि संस्थाको संख्र्ा र्वकन छैन । 
र्ो वषा ३३ संस्थाको ३६ आतथाक वषाको लातग लेखापरीक्षक तनर्जुक्त गना परामशा माग गरेका छन ्।  

• अन्िरााविर् संस्थाको लेखापरीक्षणः नेपाल सरकारले दाि ृतनकार्बाट बजेटमा समावेश निएका वा समावेश 
िएपतन दाि ृतनकार्बाट सोझै िकु्तानी हनुे गािी एलाईन्सबाट सन ्२०१५।१६ देजख २०१७।१८ मा 
कार्ाान्वर्न िएका ४ आर्ोजनाको अमेररकी डलर ३२ लाख ७७ हजार िथा संर्कु्त रािसंघीर् ववकास 
कार्ाक्रमबाट सन ्२०२० मा कार्ाान्वर्न िएका ७ आर्ोजनाको अमेररकी डलर ४० लाख ८८ हजार 
एवम ्अमेररकी सहर्ोग संस्थाले स्वास्थ्र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् र कणााली प्रदेशको सामाजजक ववकास 
मन्त्रालर्ले खचा गरेको अमेररकी डलर ६ लाख ४१ हजारको लेखापरीक्षण गना लेखा व्र्वसार्ीको सेवा 
तलई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िी तनकार्लाई उपलब्ि गराइएको छ। 

• लेखापरीक्षणको अजन्िम प्रतिवेदनः लेखापरीक्षणका मान्र् तसद्धान्िअनसुार लेखापरीक्षण गररएका ववत्तीर् 
वववरणहरू उपर रार्सवहि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुापने हनु्छ । संगदठि संस्थाको अजन्िम 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गदाा सम्पबजन्िि संस्थाको ववत्तीर् वववरणउपर रार् ददन ेगरी आएको छ । 
गि वषा अथा मन्त्रालर्, महालेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर्लगार्ि केन्िीर्स्िरका तनकार्हरूको अजन्िम 
प्रतिवेदन र सजञ्चिकोषको हकमा रार्सवहिको अजन्िम प्रतिवेदन जारी गररएकोमा सो कार्ालाई र्स 
वषापतन तनरन्िरिा ददइएको छ । र्ो वषा सजञ्चिकोष समेि केन्िीर्स्िरका तनकार्, मन्त्रालर्, नेपाल 
सरकारको पूणा स्वातमत्व िएका संगदठि संस्थाबाट प्रारजम्पिक प्रतिवेदनको प्राप्त प्रतिवक्रर्ासमेिमा कारबाही 
गरी अजन्िम प्रतिवेदन जारी गररएको छ ।  

• रार्सवहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनः र्ो वषा महालेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर्ले िर्ार गरेको सजञ्चि कोषको 
वहसाबउपर रार्सवहिको प्रतिवेदन उपलब्ि गराइएको छ । केन्िीर् तनकार् र संगदठि संस्थाबाट पेस 
िएका ववत्तीर् वववरणमा रार्सवहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ि गराइएको छ ।  

• आर्ोजना वहसाबको लेखापरीक्षणः नेपाल सरकार र दाि ृराि/तनकार्बीच िएको सम्पझौिाअनसुार र्ो वषा 
६७ आर्ोजनाको आर्ोजना वहसाब प्रमाणीकरणका लातग पेस हनुपुनेमा ५४ आर्ोजना वहसाब पेस 
िएकोले प्रमाजणि गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसवहि उपलब्ि गराइएको छ । आर्ोजना वहसाब सम्पबन्िमा 
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रार्सवहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ि गराइएकोमध्रे् एतसर्ाली ववकास बैङ्किफा  २७, ववश्व बैङ्क, 
अन्िरााविर् ववकास संस्थािफा  १६ र अन्र् दािरृाि/तनकार्िफा ११ रहेको छ । आर्ोजना १३ ले 
आर्ोजना वहसाब प्रमाणीकरणका लातग पेस गरेका छैनन ्।  

• सावाजतनक क्षते्र लेखामान (NPSAS) मा आिाररि ववत्तीर् वववरण उपर रार्ः र्ो वषा नेपाल सरकारका 
तनकार्बाट नेपाल सावाजतनक क्षेत्र लेखामानअनरुूप ववत्तीर् वववरण पेस िएकोले सावाजतनक क्षेत्र 
लेखामानमा आिाररि िई िर्ार िएको ववत्तीर् वववरणउपर रार्सवहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ि 
गराइएको  छ ।  

• सम्पपरीक्षणः लेखापरीक्षणबाट कार्म िएका सम्पपरीक्षण गना बाकँी बेरुजू आतथाक कार्ाववति िथा ववजत्तर् 
उत्तरदावर्त्व ऐन, २०76 र तनर्मावली, २०७७ को व्र्वस्थाअनसुार सम्पबजन्िि तनकार्ले फस्र्ौट गरी 
स्थलगि रूपमा नै सम्पपरीक्षण गराउन अनरुोि गने र अनरुोि िएको १५ ददनतित्र सम्पपरीक्षणको 
जानकारी गराउने नीति कार्ाालर्ले तलएको तथर्ो । िद्अनरुूप २०७7 श्रावणदेजख २०७8 आषाढ 
मसान्िसम्पम नेपाल सरकारको कार्ाालर्ले रू.1 खबा 3 अबा ७5 करोड 79 लाख सम्पपरीक्षण गराएका 
छन ्।  

• वावषाक लेखापरीक्षण र्ोजनाः आतथाक वषा २०७६।७७ को कारोबारको लेखापरीक्षण कार्ा तनर्ोजजि 
रूपमा तछटो छररिो, तमिव्र्र्ी एवं दक्षिापूणा िवरले सम्पपादन गना लेखापरीक्षणको उद्देश्र्, पद्धति, क्षेत्र, 
लेखापरीक्षणमा जोड ददइने ववषर्हरू, प्रतिवेदन व्र्वस्था, लेखापरीक्षणका आिारहरू, गणुस्िर 
पनुरावलोकन, सतमष्टगि र्ोजना, िातलम िथा जनशजक्त ववकास, कार्ािातलका लगार्िका ववषर्हरू समेटी 
वावषाक लेखापरीक्षण र्ोजना, २०७७ िजुामा गरी लागू गररएको छ ।  

• वावषाक कार्ािातलका: आतथाक वषा २०७6।७7 को कारोबारको लेखापरीक्षण २०७7 मङ तसर पवहलो 
सािामा शरुु गरी २०७८ जेठ मसान्िसम्पममा सम्पपन्न गने र असार मसान्ितित्र वावषाक प्रतिवेदन पेस 
गने लक्ष्र्सवहि कार्ािातलका िर्ार गररएकोमा ववश्वव्र्ापीरूपमा देखा परेको कोरोना िाइरसको संक्रमण 
तनर्न्त्रण र रोकथामका लातग नेपाल सरकारबाट गररएको बन्दाबन्दीका कारण 2077 मा पवहलो 
सािाबाट लेखापरीक्षण शरुु गरी २०७8 िाि ४ मा मात्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सम्पमाननीर् रािपति 
समक्ष पेस गररएको छ ।  

• लेखापरीक्षण टोलीको लातग तनदेशनः जजल्लामा खवटने लेखापरीक्षण टोलीको कार्ासञ्चालन सम्पबन्िमा 
प्रवेश िथा बवहगामन बैठक (Entry and Exit Meeting) सम्पपरीक्षणलगार्िका ववषर् समावेश गरी 
िर्ार गररएको तनदेशनअनरुूप लेखापरीक्षण गने कार्ालाई तनरन्िरिा ददइएको छ ।  

• सपुररवेक्षणः स्थलगि लेखापरीक्षणको सपुररवेक्षण गने ववति, सपुररवेक्षकको जजम्पमेवारी र सपुररवेक्षण गरी 
पेस गररने प्रतिवेदनको ढाँचा समेटी लागू गररएको लेखापरीक्षण अनगुमन िथा सपुररवेक्षण तनदेजशका, 
२०७४ अनरुूप सपुररवेक्षण गने कार्ा गने गररएको छ ।  

३.६ गणुस्िर आश्वस्ििाः कार्ाालर्ले लागू गरेको गणुस्िर पनुरावलोकन तनदेजशकाअनसुार लेखापरीक्षणको  प्रत्रे्क 
चरणमा उच्च पदातिकारीबाट सपुररवेक्षण गने, आचारसंवहिाको पररपालना र आन्िररक तनर्न्त्रणका 
गतिववतिको अनगुमन गने गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्रारजम्पिक प्रतिवेदन जारी हनुपूुवा सम्पबजन्िि 
सपुररवेक्षकबाट अतनवार्ा गणुस्िर तनर्न्त्रणको व्र्वस्था गररएको छ । र्सवषा सबै लेखापरीक्षणको प्रारजम्पिक 
प्रतिवेदनहरू इमेलमाफा ि सम्पबजन्िि सपुररवेक्षकलाई पठाई पनुरावलोकन िएपिाि मात्र सम्पप्रषेण गने नीति 
अबलम्पबन गररएको छ । गणुस्िर आश्वस्ििा तनदेजशकाबमोजजम ६२ लेखापरीक्षणको गणुस्िर आश्वस्ििा 
तनदेशनालर्बाट प्रतिवेदन जारी हनु ुपूवाको गणुस्िर पनुरावलोकन गररएको छ । र्सैगरी ६९ लेखापरीक्षणको 
प्रतिवेदन जारी िइसकेपिाि ्छनौटको आिारमा गणुस्िर आश्वस्ििा पनुरावलोकन गररएको छ ।  
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र्सवषा सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको कार्ासम्पपादन मापन सूचकको आिारमा तमत्रराि थाइल्र्ाण्डको सवोच्च 
लेखापरीक्षण संस्थाबाट नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्ासम्पपादन प्रवक्रर्ालाई मूल्र्ाङ्कन गने कार्ा िइरहेको 
छ । सो क्रममा िच ुाअल माध्र्मबाट छलफल, सूचना आदानप्रदानसमेि गररएको छ ।  

४. मानव संसािन 
र्स कार्ाालर्मा तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ बमोजजम नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल काननु सेवा, 

नेपाल ववववि सेवाका कमाचारीहरू आवद्ध रहेका छन ्। र्स वषा कमाचारी प्रशासन, िातलम र जनशजक्त 
ववकासको अवस्था तनम्पनानसुार रहेको छः  

४.१ दरबन्दी र पदपूतिाः नेपाल सरकार (मजन्त्रपररषद्) बाट २०७५।३।३२ मा स्वीकृि दरबन्दी वववरण अनसुार 
र्स आतथाक वषामा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को स्वीकृि दरबन्दी ६१४ रहेको छ । स्वीकृि दरबन्दीमध्रे् 
२०७7 असारसम्पममा ४30 पदपूतिा िई 184 ररक्त रहेकोछ । कुल पदपूतिामध्रे् 68 (१5.81 प्रतिशि) 
मवहला र 362 (८4.19 प्रतिशि) परुुष कमाचारी छन ्। दरबन्दी एवम ्पदपूतिासम्पबन्िी वववरण िातलका 
१ मा ददइएको छ । 

४.२ बढुवाः र्ो वषा तनदेशक 9, लेखापरीक्षण अिीक्षक 9 र कम्प्रू्टर अपरेटर 5 समेि 23 जना कमाचारीको 
कार्ाक्षमिा मूल्र्ाङ्कनको आिारमा बढुवा िएको छ । र्ससम्पबन्िी वववरण िातलका 2 संलग्न छ । 

४.3 सेवा तनवतृ्तः र्ो वषा उमेर हद र राजीनामा समेिबाट तनदेशक 9, लेखापरीक्षण अतिकारी 1, लेखापरीक्षण 
अिीक्षक १, हलकुा सवारीचालक 4 र कार्ाालर् सहर्ोगी १ समेि १6 कमाचारी सेवा तनवृत्त हनुिुएको छ । 
र्स सम्पबन्िी िातलका 3 संलग्न छ ।  

४.4 सरुवा: र्स वषा ववतिन्न पदका ६ कमाचारीहरू अन्र् कार्ाालर्बाट र्स कार्ाालर्मा सरुवा िई आएका िथा 
र्स कार्ाालर्बाट पदोन्नति िथा सरुवा िई १४ कमाचारी अन्र्त्र सरुवा िई गएका छन ्। र्ससम्पबन्िी 
िातलका 4 संलग्न छ । 

४.5 दरबन्दी र कार्ाबोझ: स्वीकृि दरबन्दी ६१४ मध्रे् लेखापरीक्षणमा प्रत्र्क्ष संलग्न रहने दरबन्दी ४७२ 
सपुरतिजनमा रहने दरबन्दी १८ र सहार्कको रूपमा रहने १२४ दरबन्दी रहेको छ । प्रत्र्क्ष लेखापरीक्षणमा 
संलग्न रहने ४७1 मध्रे् ३७0 मात्र पदपूतिा िई 101 पद ररक्त रहेको छ । स्थानीर् िहमा प्रत्रे्क वषा 
बजेटको आकार बवढरहेको, स्थलगि रूपमा लेखापरीक्षण गनुापने, कारोबारको जवटलिा बढेको आदद 
कारणबाट स्वीकृि दरबन्दीअनसुार लेखापरीक्षण सम्पपन्न गना कार्ाबोझ बढी रहेकोले प्रत्र्क्ष लेखापरीक्षणमा 
संलग्न रहने पदमा २९ दरबन्दी थप गने प्रस्िाव गररएकोमा नेपाल सरकार, मजन्त्रपररषद् बाट 2078।5।3 
मा स्वीकृि िई हाल 643 दरबन्दी रहेको अवस्था छ । 

४.6 वविषूण: स वविान ददवस िथा राविर् ददवस २०७7 को अवसरमा २०७७।6।3 मा र्स कार्ाालर्का नार्व 
महालेखापरीक्षक श्री तत्रलोचन आचार्ाले सपु्रवल जनसेवा श्री (ििृीर्) वविषूण प्राप्त गनुािएको छ । 

४.7 तनजामिी सेवा परुस्कार: तनजामिी सेवा ददवस, २०७7 को अवसरमा र्स कार्ाालर्का तनदेशक श्री नेत्रप्रसाद 
पौडेल उत्कृष्ट तनजामिी सेवा परुस्कारबाट परुस्कृि हनुिुएको छ । 

५. आन्िररक व्र्वस्थापन 
५.१ प्रकाशनः सूचना सम्पप्रषेणलाई प्रिावकारी बनाउन २०७५ आषाढ मवहनादेजख मातसक रूपमा लेखापरीक्षण 

बलेुवटन प्रकाशन गने कार्ाको थालनी गररएकोमा र्स वषा २०७7 पौष मा 16 औ ंअंक बलेुवटन प्रकाजशि 
गररएको छ । सरकारी लेखा, राजस्व, लेखापरीक्षणलगार्ि सावाजतनक ववत्त व्र्वस्थापनका सान्दतिाक ववषर् 
िथा कार्ाालर् गतिववति समेटी लेखापरीक्षण पतत्रकाको ९१ औ ँअङ्क २०७७ पौष मवहनामा र ९२ औ ंअङ्क 
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2078 असार मवहनामाप्रकाशन गररएको छ । र्सबाट ववत्तीर् व्र्वस्थापनका क्षेत्रमा संलग्न व्र्जक्त एवं 
पाठकवगाका लातग सहर्ोग तमल्ने अपेक्षा राजखएको छ ।  

५.२ महालेखापरीक्षकोको वावषाक लेखापरीक्षण र्ोजना, २०७7 कार्ाान्वर्न: संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर् र काननुिारा िोवकएका अन्र् कार्ाालर् िथा संस्थाको आतथाक वषा २०७6।७7 को 
लेखापरीक्षणका लातग माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्बाट २०७7।5।22 मा स्वीकृि वावषाक लेखापरीक्षण 
र्ोजना, २०७7 अनसुार संघ, प्रदेश र स्थानीर् िह िथा सोअन्िगािका तनकार्को लेखापरीक्षण गना 
ववजशष्टीकरण हनुे गरी २०७7 मङ तसर पवहलो हप्ताबाट शरुु गरी २०७8 जेठ मसान्िसम्पममा सम्पपन्न गने 
लक्ष्र्अनसुार लेखापरीक्षण सम्पपन्न गररएको तथर्ो । 

५.३ सावाजतनक संस्थानमा खटाइएका लेखापरीक्षकहरूलाई तनदेशन: नेपाल सरकारको पूणा िथा आंजशक स्वातमत्व 
िएका सावानजजक संस्थानको आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षण गना तनर्कु्त लेखापरीक्षकहरूका 
लातग माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्को उपजस्थिमीमा 2077।6।6 मा अतिमूखीकरण कार्ाक्रम सम्पपन्न 
िएको तथर्ो ।कार्ाक्रममा माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले सरकारको शेर्र स्वातमत्व रहेका संस्थानमा राज्र्को 
ठूलो लगानी रहेको हुँदा अपेजक्षि प्रतिफल प्राप्त गने गरी काम हनुपुने कुरामा जोड ददनकुा साथै लेखापरीक्षण 
ऐनले तनददाष्ट गरेका ववषर्वस्िसुमेिलाई ध्र्ान ददई सावाजतनक संस्थानको स्थापनाको उद्देश्र् िथा लक्ष्र् 
अनसुार कार्ा िए निएको सम्पबन्िमा ववश्लषेण गरी प्रतिवेदन पेस गना सम्पबजन्िि लेखापरीक्षकहरूलाई तनदेशन 
ददनिुएको तथर्ो । 

5.४  लेखापरीक्षण मागादशान मस्र्ौदा उपर छलफल: महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को संस्थागि सदुृढीकरण 
आर्ोजाअन्िगाि तनर्कु्त परामशादािा Earnst & Young, LLP बाट पेस िएका लेखापरीक्षण मागादशानहरूको 
मस्र्ौदा मातथ 2077 आजश्वन २३ मा छलफल कार्ाक्रम सम्पपन्न िर्ो । मस्र्ौदालाई पररमाजान र पषृ्ठपोषण 
ददन आर्ोजजि कार्ाक्रममा माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा दंगालज्रू्ले कार्ाालर्ले सञ्चालन गने 
लेखापरीक्षण कार्ाको गणुस्िर अतिववृद्ध र अन्िरााविर् मूल्र् मन्र्िा अनरुूपको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िर्ार 
गना मागादशानहरूले महत्वपूणा ितूमका तनवााह गने ववश्वास व्र्क्त गनुािएको तथर्ो । छलफलको क्रममा 
उहाँले मागादशानलाई सरलीकृि गरी प्राप्त सझुावलाई समेटेर अजन्िम रूप ददनपुने बिाउनिुर्ो ।साथै दूर 
लेखापरीक्षण गना नेपाल लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणाली (NAMS) को अपररहार्ािा िएको हुँदा समर्मै 
काम सम्पपन्न गना परामशादािालाई तनदेशन ददनिुर्ो । 

5.५ कार्ामूलक लेखापरीक्षणसम्पबन्िी छलफल: माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा दंगालज्रू्को 
समपुजस्थतिमा 2077 मङ तसर २२ देजख २४ सम्पम कार्ामूलक लेखापरीक्षणसम्पबन्िी िातलम कार्ाक्रम 
िच ुाअलरूपमा सम्पपन्न िर्ो । कार्ाक्रमलाई सम्पबोिन गनुाहुँदै माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले कार्ामूलक 
लेखापरीक्षणले तनकार्हरूले तमिव्र्वर्िा, कार्ादक्षिा र प्रिावकाररिालाई ववचार गरी स्रोिको उच्चिम प्रर्ोग 
गरे नगरेको िथा सावाजतनक क्षेत्रका पदातिकारीले आफ्नो उत्तरदावर्त्व तनवााह गरे नगरेको र कार्ासम्पपादन 
सम्पबन्िी प्रतिवेदन ववश्वसनीर् र पर्ााप्त िए निएको ववषर्वस्िलुाई समेटी प्रतिवेदन पेस गनुापने बिाउन ुिर्ो। 
उहाँले कार्ामूलक लेखापरीक्षणले सम्पबजन्िि तनकार्, संसद र जनिालाई लेखापरीक्षण गररने तनकार्ले प्रर्ोग 
गरेको स्रोि र सािनको गतिववति एवं संर्न्त्रबाट कति उपलजब्ि िर्ो िन्ने स–ुसूजचि गराउने बिाउनिुर्ो । 
ववश्वका सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको जोडसमेि कार्ामूलक लेखापरीक्षणमा रहेको र र्स वषा कार्ाालर्ले 
लेखापरीक्षणको लातग ३२ ववषर् छनौट गररएको िथा र्स्िा िातलम कार्ाक्रमहरूले कमाचारीमा कार्ामूलक 
लेखापरीक्षणको लातग क्षमिा अतिववृद्ध हनुे ववश्वास व्र्क्त गनुािर्ो । कार्ाक्रममा कार्ाालर्का ववतिन्न 
तनदेशनालर्का ८० कमाचारीले सहिातगिा जनाउनिुएको तथर्ो । 

5.६  लेखापरीक्षण टोली प्रमखुहरूलाई अतिमखुीकरण: माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा दंगालज्रू्को 
समपुजस्थतिमा कार्ाालर्बाट आ.व.२०७६।७७ को स्थलगि लेखापरीक्षण टोली प्रमखुको रूपमा खवटन े
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लेखापरीक्षण अतिकारीहरूलाई 2077 कातिाक 23 मा अतिमखुीकरण कार्ाक्रम िच ुाअल माध्र्मबाट सम्पपन् न 
िएको छ।कार्ाक्रमलाई सम्पबोिन गनुाहुँदै माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले लेखापरीक्षण सम्पबन्िी  दक्षिा, सीप 
र क्षमिा िएका लेखापरीक्षण अतिकारीहरूलाई थप जजम्पमेवार बनाई लेखापरीक्षणको गणुस्िर अतिववृद्ध गना 
िथा नेितृ्व क्षमिा ववकासको लातग र्स वषादेजख डोर प्रमखुको रूपमा खटाउने व्र्वस्था गररएको उल्लेख 
गनुािर्ो ।कार्ाालर्ले उच्च ववश् वास गरी ददइएको जजम्पमेवारी सफलिापूवाक तनिाउने अपेक्षासवहि नर्ाँ ितूमका 
र जजम्पमेवारीको लातग िर्ार रहनपुने, टोली प्रमखुको लातग आवश्र्कीर् गणुहरू ववकास गदै सस्थाको 
गररमालाई अतिववृद्ध गने गरी कार्ा गनुापने बिाउनिुर्ो । टोली व्र्वस्थापन समजुचि ढङ्गले गरी गणुस्िरीर् 
लेखापरीक्षणका माध्र्मबाट लेखापरीक्षण व्र्वस्थापनलाई प्रिावकारी बनाउनपुने बिाउनिुर्ो । हरेक 
कमाचारीले व्र्जक्तगि र व्र्ावसावर्क जीवनमा सदाचारर्कु्त जीवनशैलीलाई अवलम्पबन गदै "Boiling frog 

syndrome'' बाट टाढा नै रही कार्ासम्पपादन गनुापने बिाउनिुर्ो ।पेशागि मर्ाादा, तनष्ठा र आचारसंवहिाको 
पूणा पररपालना गनेिफा  उहाँले सहिागीहरूको ध्र्ानाकषाण गराउनिुर्ो । 

5.७ सावाजतनक संस्थानमा खटाइएका लेखापरीक्षकलाई तनदेशन: माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा 
दंगालज्रू्को उपजस्थतिमा नेपाल सरकारको पूणा िथा आंजशक स्वातमत्व िएका सावाजतनक संस्थानको 
लेखापरीक्षणमा संलग्न लेखापरीक्षकका लातग २०७७ फागनु २० मा अतिमखुीकरण कार्ाक्रम सम्पपन्न िर्ो। 
कार्ाक्रमलाई सम्पबोिन गनुाहुँदै माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले संवविानले तनददाष्ट गरेबमोजजम तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रिावकाररिा र औजचत्र्को आिारमा लेखापरीक्षण गनुापने िथा संस्थाको कार्ा प्रकृति 
र कारोबारको प्रकृतिको आिारमा ववषर्वस्िलुाई हेनुापने उहाँले बिाउनिुर्ो ।साथै माघ मसान्िसम्पम 
लेखापरीक्षण कार्ा सम्पपन्न गनुापने तनदेशन ददइएकोमा अतिकांश संस्थानको हालसम्पम पतन समाप्त निएकोले 
चैत्र मसान्ितित्र अतनवार्ारूपमा प्रतिवेदन टंुग्र्ाइ पेस गना लेखापरीक्षकहरूको ध्र्ानाकषाण गराउनिुर्ो । 
उहाँले कोतिड–१९ को कारणले बन्दाबन्दीको अवस्थामा संस्थानले गरेको खचा औजचत्र्पूणा रहे नरहेको 
ववस्ििृ  रूपमा हेना र वावषाक प्रतिवेदनमा उल्लेख गना लार्क मखु्र् व्र्होराहरूलाई समर्मै छलफल गरी 
िर् गनासमेि तनदेशन ददनिुर्ो । लेखापरीक्षणका क्रममा पेशागि तनष्ठा र मर्ाादाको पूणा पररपालना गनपुनेमा 
समेि उहाँले जोड ददनिुर्ो ।कार्ाक्रममा सावाजतनक संस्थानको लेखापरीक्षण गना तनर्कु्त लेखापरीक्षक र 
कार्ाालर्का पदातिकारीको उपजस्थति रहेको तथर्ो । 

5.८ सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले िर्ार गरेको मूल्र्ाङ्कनसम्पबन्िी प्रतिवेदन: सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको 
अन्िरााविर् संगठन (INTOSAI) िारा सन ् २०१६ मा जारी SAI Performance Measurement 

Framework बमोजजम नेपालको सवोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को मूल्र्ाङ्कन गना 
थाईल्र्ाण्डको सवोच्च लेखापरीक्षण संस्था The State Audit Office of the Kingdom of Thailand लाई 
गररएको अनरुोिबमोजजम SAI Performance Measurement कार्ा िईरहेको छ । र्सै सन्दिामा  SAI 

Thailand ले िर्ार गरेको मूल्र्ाङ्कनसम्पबन्िी प्रारजम्पिक प्रतिवेदन उपर िच ुाअल कार्ाक्रमबीच छलफल िएको 
तथर्ो। कार्ाक्रममा माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा दंगालले छोटो समर्मा सूचना प्रववतिको 
माध्र्मबाट कागजाि प्रमाण सङ्कलन गरी प्रतिवेदन िर्ार गरेकोमा थाईल्र्ाण्डका समकक्षी महालेखापरीक्षक 
श्री Prajuck Boonyoung र मूल्र्ाङ्कन टोलीलाई िन्र्वाद ज्ञापन गनुािएको तथर्ो ।उक्त मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदन 
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को सिुारका लातग कोशेढुङ्गा साववि हनुे िारणा राख्दै हाल िर्ार िइरहेको 
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को चौथो रणनीतिक र्ोजना (२०२१-२०२५) को मखु्र् आिार रहने ववश्वास 
व्र्क्त गनुािएको तथर्ो ।  

छलफल कार्ाक्रममा नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्का िफा बाट माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्, 
उप-महालेखापरीक्षक, नार्व महालेखापरीक्षक, तनदेशक र लेखापरीक्षण अतिकारीसवहिको उपजस्थति रहेको 
तथर्ो िने थाईल्र्ाण्डको सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाका िफा बाट त्र्हाँका महालेखापरीक्षकको नेितृ्वमा 
मूल्र्ाङ्कन टोली सवहि ७ जनाको सहिातगिा रहेको तथर्ो । मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदनको ववस्ििृ वववरण पेस गदै 
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SAO Thailand का िफा बाट मूल्र्ाङ्कन टोलीले फे्रमवका का ६ पक्ष Independence and Legal 

Framework, Internal Governance and Ethics, Audit Quality and Reporting, Financial 

Management, Assets and Support Services, Human Resources and Training र Communication 

and Stakeholder Management का २५ सूचकाङ्क आिारमा िर्ार गररएको प्रारजम्पिक मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदनका  
ववववि पक्षबारे जानकारी गराएको तथर्ो । मूल्र्ाङ्कन टोलीका संर्ोजक Dr. Sutthi Suntharanurak ले 
मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदनको तनष्कषाबारे बोल्दै नेपालको सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले ववत्तीर् अनशुासन कार्म गना 
गरेको र्ोगदानबारे चचाा गनुािएको तथर्ो । 

5.९ चौँथो रणनीतिक र्ोजना िजुामा कार्ाशाला सम्पपन्न: महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को चौँथो रणनीतिक र्ोजना 
िजुामा कार्ाशाला माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा दंगालज्रू्को अध्र्क्षिामा 2077 चैत्र 24 
मा सम्पपन्न िर्ो । कार्ाक्रमलाई सम्पबोिन गनुाहुँदै माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले कार्ाालर्को रणनैतिक 
र्ोजना िजुामाका क्रममा सरोकारवाला तनकार्बाट प्राप्त सझुावलाई महत्वका साथ तलइने र र्ोजनामा समेवटन े
बिाउनिुर्ो । िच ुाअल माध्र्मिारा िीन ददनसम्पम सञ्चातलि कार्ाक्रममा संघीर् संसदअन्िगाि ववतिन्न ववषर्गि 
सतमति, प्रदेश सावाजतनक लेखा सतमति, संवैिातनक अङ्ग, ववतिन्न संघीर् मन्त्रालर्, सवोच्च अदालि, संघीर् 
संसद सजचवालर्, प्रदेश आतथाक मन्त्रालर् िथा र्ोजना मन्त्रालर्, नागररक समाजलगार्िका प्रतितनतिले र्ोजना 
िजुामाका सम्पबन्िमा सझुाव प्रस्ििु गनुािएको तथर्ो। 

कार्ाक्रममा संघीर् संसद, प्रतितनति सिाअन्िगािको सावाजतनक लेखा सतमतिका माननीर् सिापति श्री 
िरिकुमार शाह, अथा सतमतिका माननीर् सिापति श्री कृष्णप्रसाद दाहाललगार्िले रणनैतिक र्ोजना िजुामाका 
सम्पबन्िमा सझुावसवहिको मन्िव्र् व्र्क्त गनुािएको तथर्ो ।कार्ाक्रममा मखु्र् सजचव श्री शंकरदास वैरागी, 
संवैिातनक तनकार्, मन्त्रालर्का सजचव एवं संघीर् संसदका ववतिन्न सतमतिका सजचवहरू, प्रदेश सावाजतनक 
लेखा सतमतिका सिापति, नगरपातलका संघका सिापति श्री अशोककुमार ब्रे्ञ्जु, गाउँपातलका राविर् महासंघका 
सिापति श्री होमनारार्ण शे्रष्ठ, प्रदेश प्रमखु सजचव, प्रदेश आतथाक िथा र्ोजना मन्त्रालर्का सजचवहरू, 
महानगरपातलका, उपमहानगरपातलकाका प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृिहरू, कार्ाालर्का पूवा कमाचारी, ववकास 
साझेदार, तनर्ामक तनकार्का प्रतितनति िथा नागररक समाजका प्रतितनतिहरूको उपजस्थति रहेको तथर्ो। 

5.1० लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमतिको बैठक: माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा दंगालज्रू्को 
संर्ोजकत्वमा लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमतिको बैठक 2078 जेठ 21 मा िच ुाअल माध्र्मिारा सम्पपन्न 
िर्ो। बैठकमा माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले गि वषाको प्रतिवेदनको सारांश प्रस्ििु गनुाहुँदै चाल ुवषामा 
लेखापरीक्षण कार्ासम्पपादनको प्रगति िथा वावषाक प्रतिवेदन िर्ारी सम्पबन्िमा िइरहेका कार्ाबारे जानकारी 
गराउनिुएको तथर्ो । बैठकमा सल्लाहकार सतमतिका पदातिकारीहरूले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई 
सबै सरोकारवालाहरूमा पहुँच बढाई ददइएका सझुावहरूको कार्ाान्वर्न अवस्थाको अनगुमन प्रवक्रर्ा बढाउने, 
बेरुजू आउनमुा जजम्पमेवार पदातिकारी वकटान गने व्र्वस्था तमलाउने, िेरै बेरुजू गने पदातिकारीको 
कार्ासम्पपादन मूल्र्ाङ्कन न्रू्न हनुे व्र्वस्था गनुापने,  महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको समग्र कार्ाान्वर्न 
अवस्थाको स्विन्त्र तनकार्बाट मूल्र्ाङ्कन गराउनपुने लगार्िको सझुाव ददनिुएको तथर्ो। साथै 
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले लेखापरीक्षणमा सूचना प्रववतिको प्रर्ोग बढाउँदै लैजानपुने, कार्ामूलक 
लेखापरीक्षण र अनसुन्िानमूलक लेखापरीक्षणमा जोड ददनपुने र आगामी वषाको वावषाक प्रतिवेदनमा समावेश 
गनुापने ववषर्हरूको सम्पबन्िमा समेि सझुाव ददनिुएको तथर्ो । बैठकमा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को 
चौथो रणनीतिक र्ोजना (२०२१–२०२५) को मस्र्ौदा सम्पबन्िमा  समेि छलफल गरी सझुाव प्राप्त िएको 
तथर्ो । 

सो अवसरमा माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले आतथाक वषा २०७६।७७ को स्थलगि लेखापरीक्षण 
अजन्िम चरणमा पगुेको जानकारी गराउनहुुँदै सल्लाहकार सतमतिका पदातिकारीहरूबाट प्रस्ििु सझुावलाई 
वावषाक प्रतिवेदन िर्ारीका क्रममा  मागादशानको रूपमा तलइने उल्लेख गनुािर्ो । साथै कार्ाालर्बाट सम्पपादन 
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गररने लेखापरीक्षणलगार्िका अन्र् काम कारबाही सम्पबन्िमा तनरन्िर सिुार गरी कार्ाालर्को प्रिावकाररिा 
अतिववृद्ध गना आवश्र्क सल्लाह िथा सझुाव प्रदान गनुािएकोमा सल्लाहकार सतमतिप्रति हाददाक आिार व्र्क्त 
गनुािर्ो । 

5.११ महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को ६३ औ ँवावषाकोत्सव कार्ाक्रम सम्पपन्न: महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् स्थापना 
िएको ६२ औ ंवषा पूरा िई ६३ औ ँवषामा प्रवेश गरेको अवसरमा िच ुाअलरूपमा २०७८ आषाढ १५ मा 
शिुकामना आदानप्रदान कार्ाक्रम सम्पपन्न िर्ो । कार्ाक्रममा माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा 
दंगालज्रू्ले कार्ाालर् स्थापनाको ६३ औ ँवावषाक उत्सवको उपलक्ष्र्मा कार्ाालर्का उप-महालेखापरीक्षक, 
नार्ब महालेखापरीक्षक, तनदेशक, लेखापरीक्षण अतिकारीलगार्ि सबै कमाचारी वगामा हाददाक शिुकामना 
मन्िव्र् व्र्क्त गनुािएको तथर्ो । 

मन्िव्र्को क्रममा उहाँले सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको रूपमा कार्ाालर्लाई आजको हैतसर्ि र 
उचाईसम्पम ल्र्ाउन र्ोगदान परु् र्ाउनहुनुे पूवा महालेखापरीक्षकज्रू्हरू, कार्ाालर्का पूवा कमाचारीहरू, आम 
सञ्चारकमी, लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमति, संघीर् संसदका माननीर् सदस्र्ज्रू्हरूलगार्ि नेपाल सरकारका 
ववतिन्न तनकार्का पदातिकारीसवहि सम्पपूणा व्र्जक्तत्वप्रति हाददाक आिार व्र्क्त गनुािएको तथर्ो । उहाँले 
ववगि वषाहरूमा सम्पमाननीर् रािपतिज्रू्, सिामखुज्रू्लगार्ि ववजशष्ट अतितथहरूको गररमामर् उपजस्थतिमा 
कार्ाालर्को वावषाकोत्सव िव्र्रूपमा मनाउने गररएकोमा गि वषा ६२ औ ँर र्स वषा ६३ औ ँवावषाकोत्सव 
समारोह कोतिड-19 को महामारीका कारण तसजजाि स्वास्थ्र् संवेदनशीलिाका कारण िौतिक रुममा एकै 
स्थानमा उपजस्थि िई मनाउन असमथा िए िापतन, सूचना प्रववतिको उपलब्ििाले िच ुाअल रूपमा कार्ाालर्को 
६३ औ ँवावषाकोत्सव मनाइएको बिाउनिुर्ो । 

सम्पबोिनका क्रममा उहाँले कोतिड-19 का कारण लेखापरीक्षण कार्ा सञ्चालनको क्रममा स्थलगि 
रूपमा खवटएका एक सर्िन्दा बढी कमाचारी कोरोना संक्रतमि हनुपुरेको र स्थलगि लेखापरीक्षणमा रहनिुएका 
केही कमाचारीलाई आकजस्मक उद्धार समेि गनुापरेको बिाउनिुर्ो । कोरोना िाइरस (कोतिड-19) को 
महामारीबीच महालेखापरीक्षकको ५८ औ ँवावषाक प्रतिवेदन िर्ारीको अजन्िम चरणमा रहेको र महामारीको 
र्स ववषम पररजस्थतिमा पतन सवक्रर्िापूवाक जजम्पमेवारी तनवााह गदै कार्ा सम्पपादन गनुाहनुे सम्पपूणा कमाचारीप्रति 
आिार व्र्क्त गनुाहुँदै सम्पपूणा कमाचारीले व्र्वसावर्क मर्ादा, सदाचार  र सम्पपाददि कार्ाबाट स्वरं् कमाचारीको 
आत्मसम्पमान र पवहचान स्थावपि हनुे गरी आफ्नो जजम्पमेवारी पूरा गना समेि ध्र्ानाकषाण गराउनिुर्ो । 

कार्ाक्रममा लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमतिका सदस्र् श्री पथृ्वीराज तलगलज्रू्ले कार्ाालर्को 
स्थापना ददवसको अवसरमा कमाचारीहरूलाई शिुकामना मन्िव्र् व्र्क्त गनुाहुँदै संघीर्िा कार्ाान्वर् पिाि ्
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को लेखापरीक्षणको दार्रा ववस्िार िएको अवस्थामा जनशजक्त एवं संस्थागि 
क्षमिा बढाउँदै लैजानपुने बिाउनिुर्ो । कार्ााक्रममा उप-महालेखापरीक्षक श्री बाबरुाम गौिमले कोतिड-
१९ महामारीको ववषम पररजस्थतिमा समेि अहोरात्र खवटई कार्ासम्पपादन गरेकोमा कमाचारीलाई िन्र्वाद 
व्र्क्त गनुाहँदै कार्ाालर्ले कमाचारीको वजृत्त ववकास र अन्र् समग्र पक्षमा तनरन्िर कार्ा गने बिाउनिुर्ो । 
नार्व महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्लेबाट सञ्चालन िएको कार्ाक्रममा टे्रड र्तुनर्नका िफा बाट 
कार्ाालर्को आतिकारीक टे्रड र्तुनर्नका अध्र्क्ष लेखापरीक्षण अतिकारी श्री जर्ानन्द पाण्डेले शिुकामना 
मन्िव्र् राख्निुएको तथर्ो । कार्ाक्रममा र्स वषा उत्कृष्ट कार्ा सम्पपादन गने 7 कमाचारीहरू तनदेशक श्री 
पदमबहादरु बस्नेि, लेखापरीक्षण अतिकारीहरू श्री बैिवदीप शे्रष्ठ, श्री लेखबहादरु थापा, श्री कमलराज अर्ााल, 
श्री मञ्ज ुपन्थी, लेखापरीक्षण अतिक्षक श्री राज ुपाण्डे र हलकुा सवारी लक श्री जर्कृष्ण तगरीलाई खाईपाई 
आएको आिा मवहनाको िलबले परुस्कृि गररएको तथर्ो । कार्ाक्रममा लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमतिका 
सदस्र्हरूसवहि कार्ाालर्का कमाचारीहरूको सहिातगिा रहेको तथर्ो । 
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 ५.१२  खररदः  कार्ाालर्लाई आवश्र्क मालसामान िथा सेवाहरू सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले िोकेको 
प्राविानअनसुार खररद गना खररद इकाई गठन गरी वावषाक खररद र्ोजनाअनसुार बोलपत्र, तसलबन्दी दरिाउपत्र 
िथा सोझै माध्र्मिारा खररद कार्ा गररएको छ ।   

क्र.सं. खररदको वकतसम खररद ववति 

खररद सम्पझौिा रकम 

(मू.अ.कर बाहेक) 
१ कार्ाालर् सामान बोलपत्र/तसलबन्दी दरिाउपत्र/सोझै 71,25,472/- 
२ मेतसनरी औजार बोलपत्र/तसलबन्दी दरिाउपत्र/सोझै 1,60,47,469/- 
३ फतनाचर बोलपत्र/तसलबन्दी दरिाउपत्र/सोझै 30,63,167/- 
4 सवारीसािन िाडा बोलपत्र 24,35,339/- 

५.१३  ववद्यिुीर् सशुासन (E-Governance): कार्ाालर्ले आफ्नो कामकारबाहीलाई व्र्वजस्थि गना तनम्पन ववद्यिुीर् 

सशुासन प्रणाली लागू गररएको छः 

➢ कमाचारीहरूको उपजस्थति, सोको अतिलेख र तबदाको प्रतिवेदन व्र्वस्थापन गना ववद्यिुीर् हाजजरी (E-

Attendance) व्र्वस्थालाई तनरन्िरिा ददइएको छ ।  

➢ कमाचारीको अतिलेख अद्यावतिक गना तनजामिी वकिाबखानासँग गि वषा सम्पझौिा गरी सरुु िएको 
कमाचारी सूचना प्रणाली (Personnel Information System) सम्पबन्िी  कार्ा चाल ुरहेको छ ।   

➢ कार्ाालर्को जजन्सी अतिलेख ववद्यिुीर् माध्र्ममा राख्न ेकार्ालाई तनरन्िरिा ददइएको छ ।  

➢ कार्ाालर्को सबै तनदेशनालर् िहसम्पम कम्प्र्टुर र इन्टरनेट/इन्ट्रानेट सवुविा प¥ुर्ाइएको  र वेिसाइट 

www.oagnep.gov.np लाई Static बाट Dynamic बनाई कार्ाालर् सम्पबन्िी सूचनाहरू समावेश 

गररएको छ ।  

➢ कार्ाालर्मा दिाा कम्प्र्टुरकृि गरी लेखाङ्कन गने प्रणाली सञ्चालनमा छ ।  

➢ कार्ाालर्का पररपत्रहरू Electronic माध्र्मबाट सम्पप्रषेण गने व्र्वस्थाको शरुुवाि गररएको छ । 

5.14 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को चौथो रणनैतिक र्ोजना िजुामा गोष्ठी: महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को चौथो 
रणनीतिक र्ोजना (२०२१–२०२५) िजुामा कार्ाशाला गोष्ठी २०७७ माघ २५ मा सम्पपन्न िर्ो । 
कार्ाक्रमलाई सम्पबोिन गनुाहुँदै माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा दंगालज्रू्ले ववगिको रणनीतिक 
र्ोजनाको कार्ाान्वर्नको समीक्षा गदै वस्िपुरक ढङ्गले आगामी र्ोजना िजुामा गनुापने बिाउनिुर्ो । साथै 
र्ोजना िजुामा गदाा सवाप्रथम विामान अवस्थाको वस्ितुनष्ठ ववश्लषेण गने, जसअन्िगाि सबल पक्ष, दबुाल पक्ष, 
अवसर र चनुौिीको ववश्लषेण, राजनीतिक, आतथाक, समाजजक प्राववतिक पक्षको ववश्लषेण एवं बाह्य र आन्िररक 
पक्षहरूको ववश्लषेण गनुापने बिाउनहुुँदै उद्देश्र्लाई प्राथतमकीकरण गने, रणनीतिक र्ोजना िजुामा गने, र्ोजना 
कार्ाान्वर्न, व्र्वस्थापन र र्ोजनाका पषृ्ठपोषण मूल्र्ा |ङ्कन र तनरन्िर सिुार जस्िा वक्रर्ाकलापहरूलाई समेि 
समेटी र्थााथपरक ढङ्गले र्ोजना िजुामा हनुे ववश्वास व्र्क्त गनुािर्ो । कार्ाक्रमलाई सम्पबोिन गनुाहुँदै उहाँले 
पूवीर् दशानका अथाशास्त्री चाणक्र्ले रणनीति सम्पबन्िमा स्वामी, अमात्र्, जनपद, दगुा, कोष, दण्ड र तमत्र गरी 
७ वटा ववषर्वस्िलुाई समेटेको उल्लेख गदै कार्ाालर्को रणनीति िजुामा गदाा र्स्िा ववषर्समेिलाई ववचार 
गरी कार्ाालर्को दूरदृवष्ट, लक्ष्र्, उद्देश्र् रणनीति िथा कार्ानीति िर् गनुापने बिाउनिुर्ो। कार्ाक्रममा 
कार्ाालर्का उपमहालेखापरीक्षक, नार्व महालेखापरीक्षक र तनदेशक लगार्ि ४० जना कमाचारीहरूको 
सहिातगिा रहेको तथर्ो ।  

५.१५ महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को ५8 औ ँवावषाक प्रतिवेदन पेस: महालेखापरीक्षकको ५8 औ ँवावषाक प्रतिवेदन 
सम्पमाननीर् रािपतिसमक्ष माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा दंगालज्रू्ले २०७8।5।4 मा पेस 
गनुािर्ो। सो अवसरमा सम्पमाननीर् रािपतिज्रू्बाट आतथाक अनशुासन कार्म गना लेखापरीक्षणको ितूमका 
महत्वपूणा रहने िएकोले प्रतिवेदनमा उजल्लजखि व्र्होरा नेपाल सरकारले कार्ाान्वर्न गने जानकारी 
गराउनिुएको तथर्ो ।  



 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७7।७8   14 
 

५.१६ महालेखापरीक्षकको ६ वषे कार्ार्ोजना कार्ाान्वर्न: माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा दंगालज्रू्को 
महालेखापरीक्षकमा २०७४।२।८ मा तनर्जुक्त िए पिाि ् संगठनात्मक व्र्वस्था र कार्ाप्रणाली सिुार, 
नीतिगि िथा काननुी सिुार, लेखापरीक्षण प्रवक्रर्ामा सिुार, लेखापरीक्षणको प्रिाकाररिा र गणुस्िर सिुार, 
ववत्तीर् अनशुासन िथा जवाफदेवहिा, संस्थागि सम्पबन्ि र सञ्चारलगार्ि ववषर् समावेश गरी ६ वषे कार्ार्ोजना 
कार्ाान्वर्नमा रहेको छ । उक्त कार्ार्ोजना कार्ाान्वर्नको मूल्र्ाङ्कन गदाा संगठन र व्र्वस्थापन सवेक्षण 
िएको, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ जारी िएको, लेखापरीक्षण प्रवक्रर्ा, ववतिमा सिुार िएको, लेखापरीक्षण 
पूवाको गणुस्िर आश्वस्ििा पनुरावलोकन कार्ा शरुु िएको, िवन तनमााण कार्ा अजन्िम चरणमा पगुेको, नेपाल 
लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणाली (NAMS) लागू हनुे अवस्थामा पगुेको लगार्िका कार्ामा िएको प्रगति 
सन्िोषजनक देजखएको छ ।  

६. संस्थागि सदुृढीकरण 
ववश्व बैङ्कको सहर्ोगमा सञ्चातलि एकीकृि सावाजतनक ववत्तीर् व्र्वस्थापन सिुार आर्ोजना (PEFA) 

अन्िगािको कम्पपोनेन्ट २ महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले कार्ाान्वर्न गरररहेको छ । र्स कार्ाालर्का लातग 
स्वीकृि रू.४० करोडमध्रे् २०७8 आषाढसम्पममा रू.16 करोड 67 लाख ८1 हजार अथााि ्41.69 
प्रतिशि खचा िइसकेको छ । आर्ोजनाको अवति २०७8।७9 सम्पम रहेको छ । आतथाक वषा २०७8।७9 
का लातग रू.२5 करोड 35 लाख 90 हजार बजेट ववतनर्ोजन िएको छ । आर्ोजनाको हालसम्पमको 
मखु्र् प्रगति तनम्पन रहेको छः 

• आर्ोजनाको परामशादािा Ernst and Young LLP सँग २९ अगष्ट २०१९ मा सम्पझौिा िएकोमा 
सम्पझौिा रकम अमेररकी डलर १५,८३,२४३.०० को 65 प्रतिशि िकु्तानी िइसकेको छ ।    

• परामशादािाले १४ नोिेम्पबर २०१९ मा Inception Report (प्रारजम्पिक प्रतिवेदन) पेस गररसकेको छ। 

• परामशादािाबाट Public Audit Restructuring Framework, Risk Based Audit Framework, 

Completion Report on Developed NAMS, Code of Ethics, Financial Audit Manual, 

Compliance Audit Manual, Performance Audit Manual, Citizen Participatory Audit Manual, 

IT Policy, IT Excellence Centre, IT Sectoral Audit Guide को मस्र्ौदा पेस गररसकेको छ ।  
• आर्ोजनाअन्िगाि ववत्तीर् लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी, लेखापरीक्षण प्रवक्रर्ामा नागररक समाज पररचालन, 

लेखापरीक्षणको प्रिावकारी अनगुमनसम्पबन्िी कार्ा सम्पपन्न िएका छन ्।  
• सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्िरााविर् संगठन (INTOSAI) ले जारी गरेका लेखापरीक्षण मानदण्ड 

(FIPP) को आिारमा नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान (Nepal Government Auditing Standards - 

NGAS) जारी गरी लागू गररएको छ । 

७. आर्–व्र्र्को जस्थति 

७.१ ववतनर्ोजन: र्स कार्ाालर्को २०७7।७8 को ववतनर्ोजन (चाल,ु पुजँीगि र अथा बजेट) िफा को आतथाक 

कारोबार देहार्अनसुार रहेको छः 
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• ब.उ.शी.नं. २०८००0१३ (माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्को प्रशासतनक खचा) िफा  र्ो वषा रू.२7 लाख 
बजेट व्र्वस्था िएकोमा रू.14 लाख 50 हजार खचा िएको छ । र्ससम्पबन्िी वववरण िातलका 5 मा 
छ । 

• ब.उ.शी.नं. २०८०0११३ (प्रशासतनक खचा चाल)ु िफा  र्ो वषा रू.४8 करोड 36 लाख बजेट व्र्वस्था 
िएकोमा रू.39 करोड 5 लाख 80 हजार `खचा िएको छ । र्ससम्पबन्िी वववरण िातलका 6 मा छ । 

• ब.उ.शी.नं. २०८०0११४ (प्रशासतनक खचा पुजँीगि) िफा  र्ो वषा रू.13 करोड 73 लाख बजेट 
व्र्वस्था िएकोमा रू.12 करोड 38 लाख खचा िएको छ । र्ससम्पबन्िी वववरण िातलका 7 मा छ । 

• ब.उ.शी.नं. ३०५011०1३ सावाजतनक ववत्तीर् व्र्वस्थापन सिुार कार्ाक्रम (पेफा चाल)ु िफा  र्ो वषा 
रू.21 करोड 38 लाख बजेट व्र्वस्था िएकोमा रू.7 करोड 98 लाख खचा िएको छ । र्ससम्पबन्िी 
वववरण िातलका 8 मा छ । 

• ब.उ.शी.नं. ३०५011०14 सावाजतनक ववत्तीर् व्र्वस्थापन सिुार कार्ाक्रम (पेफा पुजँीगि)  िफा  र्ो 
वषा रू.3 करोड 5० लाख बजेट व्र्वस्था िएकोमा रू.१ करोड 41 लाख खचा िएको छ। र्ससम्पबन्िी 
वववरण िातलका 9 मा छ । 

• अथा बजेटिफा  सजञ्चि तबदा र औषति उपचारबापिको खचा कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर्बाट 
िकु्तानी िएको हुँदा अतिलेख समावेश गररएको छैन। 

७.२ राजस्व: र्स वषा परीक्षा शलु्क, अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क, अन्र् राजस्व र बेरुजू समेि जम्पमा 4 वटा 
शीषाकमा रू.55 लाख ८5 हजार राजस्व प्राप्त गरी सम्पबजन्िि शीषाकमा सजञ्चिकोष दाजखला गररएको छ । 
राजस्वको आतथाक वववरण िातलका 10 मा छ । 

७.३ िरौटी: गि आतथाक वषासम्पमको जजम्पमेवारी रू.25 लाख 18 हजारमा र्स आतथाक वषा रू.१4 लाख 2 
हजार प्राप्त िई रू.39 लाख 20 हजार आम्पदानी िएकोमा रू.12 लाख 34 हजार वफिाा िई रू.26 लाख 
86 हजार बाँकी रहेकोमा एकल खािा कोष तनदेजशकाअनरुूप उक्त रकम कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक 
कार्ाालर्, काठमाडौं पठाइएको छ । िरौटीको आतथाक वववरण िातलका 11 मा छ । 

७.४ लेखापरीक्षण र बेरुजू फस्र्ौटः र्स कार्ाालर्को आतथाक वषा २०७6।७7 को कारोबारको लेखापरीक्षण 
सम्पपन्न िई लेखापरीक्षणको प्रारजम्पिक प्रतिवेदन प्राप्त िएकोमा लगिी बेरुजू कार्म िएको छैन ।   

७.५ कार्ाालर् िवन तनमााण: महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को िवन तनमााणको कार्ा संघीर् सजचवालर् तनमााण िथा 
व्र्वस्थापन कार्ाालर्बाट हुँदै आएको छ । तमति २०७३।४।३१ मा तनमााण व्र्वसार्ी लजुम्पबनी/गौरी 
पावािी/शाजन्ि जे.िी. सँग सम्पझौिा िई सम्पमाननीर् रािपति श्रीमिी ववद्यादेवी िण्डारीज्रू्बाट तमति 
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२०७४।८।१८ गिे जशलान्र्ास िएको उक्त िवनको आतथाक वषा २०७7।७8 सम्पमको प्रगति वववरण 
देहार्अनसुार रहेको छ:  

क्र.सं. वववरण शरुु रकम संशोतिि रकम 

१. लागि अनमुान (मू.अ.कर बाहेक) ६९२०९४५५० ७३५९३८३०२ 

२. सम्पझौिा रकम (मू.अ.कर बाहेक) ५४२२२८०९२ ५७८०५४६११ 

३. हालसम्पमको खचा रकम (मू.अ.कर बाहेक) 521863276 521863276 

८. आन्िररक कार्ा प्रणाली िथा लेखापरीक्षण गणुस्िर सिुार   
लेखापरीक्षण आन्िररक कार्ाप्रणालीलाई व्र्वजस्थि गना लेखापरीक्षण मानदण्ड, अचारसंवहिा जारी 

गररएको छ िने क्षेत्रगि मागादशान स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्न गररएको छ । त्र्स्िै लेखापरीक्षण गणुस्िर 
अतिववृद्धका लातग लेखापरीक्षण गणुस्िर तनर्न्त्रण िथा आश्वस्ििा पनुरावलोकनका कार्ाक्रम सञ्चालन गररएका 
छन ्। र्ससम्पबन्िी वववरण देहार्बमोजजम प्रस्ििु गररएको छ: 

• सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको पेशागि मूल्र् र मान्र्िाको आिारमा वस्ितुनष्ठिा, ववश्वसनीर्िा, पेशागि 
मर्ाादा िथा व्र्ावसावर्क कार्ा संस्कृतिको ववकासका लातग लेखापरीक्षण र्ोजना िजुामा, कार्ाान्वर्न र 
प्रतिवेदन प्रणालीसँग सम्पबजन्िि ववषर्मा सिुारको कार्ालाई तनरन्िरिा ददइएको छ ।    

• लेखापरीक्षणमा देजखएको कार्ा बोझ, जोजखम, जनशजक्त, क्षमिासमेिका आिारमा जोजखममा आिाररि 
लेखापरीक्षण पद्धतिको अवलम्पबन गररएको छ ।  

• लेखापरीक्षणको गणुस्िर र ववश्वसनीर्िा अतिववृद्ध गदै नतिजामूलक बनाउन कार्ामूलक, ववशेष, सूचना 
प्रववति र अन्र् ववववि ववषर्को लेखापरीक्षणलाई जोड ददने नीति अवलम्पबन गररएको छ । 

• तनर्मनकारी तनकार्हरूको लेखापरीक्षणमा ववशेष ध्र्ान ददँदै पूणा सरकारी स्वातमत्वका संगदठि 
संस्थाहरूको लेखापरीक्षणकालातग आवश्र्क जनशजक्त र क्षमिा अतिववृद्ध गने नीति अवलम्पबन गररएको 
छ ।  

• लेखापरीक्षणको गणुस्िर अतिववृद्ध गना अनगुमन, सपुररवेक्षण, गणुस्िर तनर्न्त्रण र आश्वस्ििाको कार्ालाई 
ववशेष प्राथतमकिामा राजखएको छ ।  

• सावाजतनक संस्थान िथा संगदठि संस्थामा खवटएका लेखापरीक्षकहरूसँग तनर्तमि अन्िरवक्रर्ा िथा 
छलफलको माध्र्मबाट गणुस्िरीर् र ववश्वसनीर् प्रतिवेदन िर्ारीका लातग तनदेशन ददइएको छ । 

• कार्ामूलक लेखापरीक्षणका लातग आवश्र्क सूचना सङ्कलन, लेखापरीक्षण र्ोजना िजुामा, कार्ाान्वर्न, 
प्रतिवेदन िर्ारी, प्रतिवेदनको सम्पप्रषेण र अनगुमन कार्ामा नागररक समाज िथा सरोकारवालाको 
सहिातगिालाई तनरन्िरिा ददइएको छ ।  

• लेखापरीक्षण कार्ाको समग्र अनगुमनका लातग अनगुमन िथा तनरीक्षण तनदेशनालर्को स्थापना र 
पररचालन गररएको छ ।   

• लेखापरीक्षण कार्ाको स्थलगि अनगुमन िथा सपुररवेक्षणका अलवा ववद्यिुीर् माध्र्मबाट समेि 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा पूवा तनकार्को छनौटका आिारमा सपुररवेक्षक िथा गणुस्िर आश्वस्ििा 
तनदेशनालर्बाट गणुस्िर पनुरावलोकन गने कार्ालाई प्राथतमकिा ददइएको छ ।    

• लेखापरीक्षण कार्ा शरुु गनुापूवा र लेखापरीक्षण सम्पपन्न िए पिाि ्देजखएका प्रमखु ववषर् िथा व्र्होराहरू 
उपर केन्िीर्स्िरमा सम्पबजन्िि लेखाउत्तरदार्ी अतिकृिहरू छलफल िथा अन्िरवक्रर्ा गने गररएको छ ।  

• कार्ामूलक लेखापरीक्षणको क्षेत्र र दार्रा ववस्िार गना कार्ामूलक िथा ववशेष लेखापरीक्षण 
महातनदेशनालर्का अलवा अन्र् सम्पबजन्िि महातनदेशनालर्बाट समेि कार्ामूलक लेखापरीक्षण गने 
कार्ाको थालनी गररएको छ ।  

• सूचना प्रववति लेखापरीक्षणलाई ववशेष महत्व ददई लेखापरीक्षण कार्ामा अन्िरााविर् ववज्ञहरूको समेि 
संलग्निा गराइएको छ । 
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९.   अन्िरााविर् सम्पबन्ि एवं सहर्ोग 
वैदेजशक िातलम, अध्र्र्न र अवलोकन: आतथाक वषा २०७7।७8 मा माननीर् महालेखापरीक्षक 

श्री टंकमजण शमाा दंगालज्रू्बाट देहार्अनसुारका अन्िरााविर् सम्पमेलन िथा बैठकमा िच ुाअल सहिातगिा 
जनाउनिुएको छ: 
तस.न. तमति कार्ाक्रम मखु्र् एजेण्डा 
1. २७ जलुाई, २०20 55th ASOSAI Governing Board Meeting 

Virtual Meeting 
गितनाङ्ग बोडाका गतिववति, ववत्तीर् व्र्वस्थापन र 
क्षमिा ववकास 

2. २8-३0 जनु २०20 25th UN/INTOSAI Symposium Working During and after the pandemic 
3. 29 जनु 2020 International Budget Partnership-IBP (Audit 

Accountability Initiative Webinar 2020) 
माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्को सम्पबोिन 

4. 4 चैत्र 2077 SAI Performance Measurement सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको मूल्र्ाङ्कन सम्पबन्िी 
प्रारजम्पिक प्रतिवदेनमाथी छलफल 

आतथाक वषा २०७7।७8 मा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्का अन्र् कमाचारीहरूबाट 
देहार्अनसुारका अन्िरााविर्स्िरका कार्ाक्रममा िच ुाअल सहिातगिा िएको छ । 

तस.नं. कार्ाक्रमको नाम प्रकार आर्ोजक तमति 
सहिागी 
सखँ्र्ा 

1 
ASOSAI WGEA Working Level 

Meeting 
बैठक 

ASOSAI 

WGEA 
5।22।2077 4 

2 
8th International Training Program on 
"Introduction to Environment Auditing" 

िातलम 
INTOSAI 
WEGA  ICED 

२३ नोिेम्पबर र १ 
तडसेम्पबर २०२० 

2 

3 
ASOSAI Seminar on  SAI's Responses 
to COVID-19 

सेतमनार  ASOSAI_CDA २०२० तडसेम्पबर ३ र ४ 1 

4 
ASOSAI Seminar on Audit of 

Implementation of Sustainable 
Development Goals 

सेतमनार  ASOSAI_CDA २०२० तडसेम्पबर १ र २ 1 

5 Online training on "Solid Waste Audit" िातलम 
ASOSAI 

WGEA 

Secretaria 
२०२० तडसेम्पबर २२   

6 
SAI Roles in Responding to crisis and 

Disaster  
िातलम Korea SAI २०२१ जनवुरी २६-२८   

7 International Integrity Seminar सेतमनार SAI Hungary २०२१ फेब्रवुरी 1 

8 
ASOSAI Capacity Development 

Program 
सेतमनार SAI Japan २०२१ फेब्रवुरी 1 

9 
International Workshop on 

"Biodiversity" 
िातलम 

INTOSAI 

WGEA 
22-24 फेब्रवुरी २०२१  4 

10.. International Intensive training program 

in Performance Auditing 
िातलम 

Permance Audit 

Wing (PAW) 

15 फेब्रवुरी 2021 देजख 
5 माचा 2021 

3 

11 
Regional mentor for IDI-ASOSAI 

Transparency, Accountability & 
Inclusiveness Audits (TAI Audit) 

      1 

12 PESA-P SAI Coaches सहजीकरण     7 

13 PESA-P SAI Auditors अध्र्र्न     16 

14 
Seminar of Financial Accounting & 
Management for Officials of 

Development Countries 
सेतमनार 

Chinese 

Embassy 

18 देखी 31 अगष्ट 
2021 

5 

१०. राविर् िातलम, सेतमनार िथा गोष्ठीमा सहिातगिा 
२०७7।७8 मा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट देहार्अनसुारका िातलम, सेतमनार िथा गोष्ठीमा 

सहिातगिा िएको छ: 
तस.नं. िातलमको ववषर् आर्ोजक तमति सहिागी संख्र्ा 
1. 
 

Professional Course on Management 

and Development नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण 
प्रतिष्ठान 

2077।5।1 b]lv 30 
sfo{lbg 

1 
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2. Professional Course on Management 
and Development 

नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण 
प्रतिष्ठान 

2077।5।15 b]lv 30 
sfo{lbg 

1 

3. Certificate in Public Financial 

Management (Cert PFM) 
एससयाली सवकास बैङ २०७७ िािदेजख 10 

4. Professional Course on Management 

and Development 
नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण 
प्रतिष्ठान 

2077।6।14 b]lv 30 
sfo{lbg 

30 

5. सावाजतनक खररद व्र्वस्थापन नीति, र्ोजना, जनशजक्त 
ववकास, अन्िरााविर् सम्पबन्ि 
र गणुस्िर िथा अनगुमन 
महातनदेशनालर् 

2077।6।13 100 

6. र्तुनकोड िातलम नीति, र्ोजना, जनशजक्त 
ववकास, अन्िरााविर् सम्पबन्ि 
र गणुस्िर िथा अनगुमन 
महातनदेशनालर् 

2077।6।२० 100 

7. ववत्तीर्, कार्ामलुक र पररपालना 
लेखापरीक्षण मागादशान िातलम 

नीति, र्ोजना, जनशजक्त 
ववकास, अन्िरााविर् सम्पबन्ि 
र गणुस्िर िथा अनगुमन 
महातनदेशनालर् 

2077।6।२१ देजख 
२३ 

200 

8. SUTRA, CGAS, RIMS, FMIS नीति, र्ोजना, जनशजक्त 
ववकास, अन्िरााविर् सम्पबन्ि 
र गणुस्िर िथा अनगुमन 
महातनदेशनालर् 

२०७७।६।२८ देजख  

२०७७।६।३० 

200 

9. 39th Senior Executive Development 

Program 
नेपाल प्रशाससनक प्रसशक्षण 

प्रसिष्ठान 
२०७७।७।२४ देजख 1 

10. Advanced Course on Management 
and Development 

नेपाल प्रशाससनक प्रसशक्षण 

प्रसिष्ठान 
२०७७।८।२२ देजख 
३० कार्ाददन 

1 

11. डोर प्रमखुका रूपमा खवटने 
लेखापरीक्षण अतिकारीहरूको 
अतिमखुीकरण 

नीति, र्ोजना, जनशजक्त 
ववकास, अन्िरााविर् सम्पबन्ि 
र गणुस्िर िथा अनगुमन 
महातनदेशनालर् 

२०७७।७।२३ 60 

12. Professional Course on Management 

and Development 
नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण 
प्रतिष्ठान 

२०७७।८।१५ देजख 
३० कार्ाददन 

1 

13. सावधजसनक सवत्त व्यवस्थापन सम्बन्धी सावधजसनक सवत्त व्यवस्थापन 

िासलम केन्र 
२०७७।८।१७ देजख 
३० कार्ाददन 

5 

14. Advanced Course on Management 

and Development 
नेपाल प्रशाससनक प्रसशक्षण 

प्रसिष्ठान 
२०७७।८।८ देजख ३० 
कार्ाददन 

1 

15. सावधजसनक सवत्त व्यवस्थापन सम्बन्धी सावधजसनक सवत्त व्यवस्थापन 

िासलम केन्र 
२०७७।८।२२ देजख 
३० कार्ाददन 

5 

16. कार्ामूलक लेखापरीक्षण नीति, र्ोजना, जनशजक्त 
ववकास, अन्िरााविर् सम्पबन्ि 
र गणुस्िर िथा अनगुमन 
महातनदेशनालर् 

२०७७।८।२२ देजख ३ 
ददन  

 

17. Financial Management training Asian Development Bank २०२० अक्टोबर ८ देजख 
१६ 

3 

18. Project Financial Statements Asian Development Bank २०२० नोिेम्पबर १८ देजख 
२० सम्पम र २३ 

2 

19. सहायकस्िरीय िासलम स्थानीर् ववकास प्रजशक्षण 
प्रतिष्ठान 

२०७७।९।27 देजख 
३० कार्ाददन 

1 

20. आर्थधक प्रशासन सावाजतनक ववत्त व्र्वस्थापन 
िातलम केन्ि 

२०७७।९।27 देजख 
३० कार्ाददन 

5 

21. Project Skill Training सावधजसनक खर्ध िथा सवत्तीय 

उत्तरदासयत्व ससर्वालय 
२०७७।९।2६ देजख ४ 
ददन  

4 
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22. Advanced Course on Management 
and Development 

नेपाल प्रशाससनक प्रसशक्षण 

प्रसिष्ठान 
२०७७।९।१५ देजख 
३० कार्ाददन  

1 

23.     

24. सावधजसनक सवत्त व्यवस्थापन सम्बन्धी सावधजसनक सवत्त व्यवस्थापन 

िासलम केन्र 
२०७७।१०।५ देजख 
३० कार्ाददन 

5 

25. ससम्मसिि सवत्त अथध मन्रालय २०७७।१०।१३ र १४ 1 

११.  सरोकारबालासँगको सम्पबन्ि 
११.१ रार् परामशा: नेपाल सरकार अथा मन्त्रालर्बाट वैदेजशक सहार्िामा सञ्चातलि आर्ोजनाहरूको लेखापरीक्षण 

प्रतिवेदन, ICAN र ICAEW बीच हनु ेMutual Recognition सम्पबन्िी सम्पझौिा, नेपाल चाटाडा एकाउन्टेन््स 
संस्था र Institute of Internal Auditors-India (IIA-India) बीच हनुे Memorandum of Understanding 

स्वीकृति, नेपाल चाटाडा एकाउन्टेन््स संस्था र Chartered Accountants Australia and New Zealand  

(CA ANZ) बीच हनुे Memorandum of Understanding स्वीकृति सम्पबन्िमा र संघीर् मातमला िथा 
सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्बाट प्रदेश सरकार ववत्तीर् सशुासन जोजखम मूल्र्ाङ्कन कार्ाववति, २०७७ र स्थानीर् 
िह ववत्तीर् सशुासन जोजखम मूल्र्ाङ्कन कार्ाववति, २०७७ मा रार् परामशा माग िएकोमा परामशा प्रदान 
गररएको छ । 

1१.२ संस्थागि सम्पबन्ि िथा सञ्चार - लेखापरीक्षण नतिजाको प्रिाव ववृद्ध गदै प्रतिवेदन कार्ाान्वर्न पक्षलाई 
प्रिावकारी बनाउन संघीर् संसद, संसदीर् सतमति, संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका पदातिकारी, सावाजतनक 
संस्थानका पदातिकारी, तनजी क्षेत्र, सञ्चार माध्र्म र अन्र् सरोकारवालासँग तनरन्िर अन्िवक्रा र्ा र छलफल 
गने कार्ा गररएको छ । स्थलगि लेखापरीक्षण कार्ाक्रमको तनर्तमि अनगुमन, छलफल िथा अन्िरवक्रर्ा, 
प्रसे नोट, मातसक बलेुवटन, लेखापरीक्षण पतत्रका, वेब-साइट माफा ि ्सूचना प्रवाह िथा सञ्चार माध्र्मसँगको 
सम्पबन्ि सदुृढ गदै ववत्तीर् अनशुासन पालनाको अवस्था बारे आम नागररक िहसम्पम जानकारी प्रवाह गररएको 
छ ।  

1१.३ संसदीर् सतमतिहरूसँगको सम्पबन्ि - लेखापरीक्षणको प्रिावकाररिा अतिववृद्ध गना संघीर् संसदको सावाजतनक 
लेखा सतमति, अथा सतमति, ददगो ववकास िथा सशुासन सतमति, प्रदेश सिाका सावाजतनक लेखा सतमतिहरूसँग 
तनरन्िर छलफल, सम्पपका  र अन्िरवक्रर्ा गररएको छ । संसदीर् सतमतिहरूले ववतिन्न ववषर्उपर अध्र्र्न, 
अनसुन्िान र ववश्लषेण गरी तनकालेका तनष्कषा समेिलाई  लेखापरीक्षणको आिारको रूपमा तलने गररएको 
छ। संघीर् संसद र प्रदेश संसदका सावाजतनक लेखा सतमतिमा महालेखापरीक्षकको वावषाक प्रतिवेदन उपर 
हनुे छलफलमा कार्ाालर्का कमाचारीहरूलाई  सहिागी गराइएको छ । 

११.४  सावाजतनक संस्थानका पदातिकारीहरूसँग छलफल: माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा दंगालज्रू्को 
समपुजस्थतिमा नेपाल सरकारको पूणा र आंजशक स्वातमत्व िएका सावाजतनक संथानका प्रमखु, लेखा प्रमखु र 
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्का पदातिकारीबीच आतथाक वषा २०७६।77 को लेखापरीक्षण सञ्चालन र 
व्र्वस्थापन सम्पबन्िमा 2077।6।7 मा छलफल िर्ो । उक्त छलफलमा माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले 
सावाजतनक संस्थानहरूले प्रदान गने सेवा प्रवाहमा सिुार गरी राविर् ढुकुटीमा र्ोगदान परु् र्ाउनपुनेमा 
ध्र्ानाकषाण गराउनिुएको तथर्ो ।  

११.५  सूचना प्रववतिसम्पबन्िी अतिमूखीकरण कार्ाक्रम : महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्का कमाचारीहरूको लातग सूचना 
प्रववतिसम्पबन्िी िीन ददने अतिमखुीकरण कार्ाक्रम २८आजश्वन, २०७७ देजख िच ुाअल माध्र्मबाट सम्पपन्न 
िर्ो। उक्त कार्ाक्रममा महालेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर्ले प्रर्ोगमा ल्र्ाएका सफ् टवेर्र SUTRA, TSA, 
CGAS, RIMS and FIMS को पररचर्, र्सको सञ्चालन, प्रतिबेदन व्र्वस्था र र्सको ववश्लषेण एवं 
लेखापरीक्षणमा प्रर्ोगसम्पबन्िी प्रजशक्षण सञ् चालन गररएको तथर्ो । कार्ाक्रमको उद् घाटन सत्रलाई सम्पबोिन 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७7।७8   20 
 

गनुाहुँदै माननीर् महालेखपरीक्षकज्रू्ले  महालेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर् अन्र् कार्ाालर् िन्दा सूचना प्रववतिको 
प्रर्ोगमा अग्रणी  रहेको बिाउनिुर्ो । उहाँले लेखापरीक्षणको क्रममा SUTRA,TSA, CGAS, RIMS 

and FIMS जस्िा सफ्टवेर्रको िथ्र्ांकलाई आिारको रूपमा तलनपुने िएको हुँदा सवक्रर्िापूवाक सहिातगिा 
जनाइ अतनवार्ारूपमा सूचना प्रववतिमा सबै कमाचारी अभ्र्स्ि हनुपुने र लेखापरीक्षणलाई आगामी ददनमा 
क्रमशः तडजजटलाइज गदै लतगने उल्लेख गनुािर्ो । साथै, लेखाप्रणालीलाई ववकास गना महालेखा तनर्न्त्रक 
कार्ाालर्ले गरेको प्रर्ासको सराहना गनुािर्ो । 

११.६ लेखा उत्तरदार्ी अतिकृिसँग छलफल: माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा दंगालज्रू्को समपुजस्थतिमा 
लेखा उत्तरदार्ी अतिकृिसँग आ.व.२०७६।७७ को लेखापरीक्षणसम्पबन्िी ५ ददने छलफल कार्ाक्रम िच ुाअल 
माध्र्मबाट सम्पपन्न िर्ो । 2077 मङ तसर ७ देजख 15 सम्पम सञ्चातलि उक्त कार्ाक्रममा संवैिातनक 
तनकार्, संघीर् सरकारका ववतिन्न मन्त्रालर्का लेखाउत्तरदार्ी अतिकृिहरू मािहिका वविागीर् प्रमखुहरू 
लेखा प्रमखुलगार्िको उपजस्थति रहेको तथर्ो । कार्ाक्रममा माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले कोतिड-१९ 
महामारीको ववषम पररजस्थतिले गदाा लेखापरीक्षण शरुु गना केही समर् वढलाई हनु गएको उल्लेख गनुाहुँदै 
र्स वषा ५ हजार ५ सर् ५६ तनकार्हरूको लेखापरीक्षण गने कार्ाक्रम रहेको व्र्होरा उल्लेख गनुािर्ो । 
र्स वषा लेखापरीक्षणको लातग कार्ाालर्हरूलाई उच्च जोजखम, मध्र्म जोजखम र न्रू्न जोजखम गरी वगीकरण 
गररएको जसमध्रे् मध्र्म जोजखममा रहेको र उच्च जोजखममा रहेका कार्ाालर्हरूको स्थलगिरुमा नै 
लेखापरीक्षण गररने र न्रू्न जोजखम अन्िगाि रहेका कार्ाालर्को दूर लेखापरीक्षण ववतिबाट सूचना प्रववतिको 
उपर्ोगका माध्र्मबाट नै गररन ेरहेको उल्लेख गनुािर्ो ।  

साथै उहाँले आतथाक कार्ाववति िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन, २०७६ ले लेखा उत्तरदार्ी अतिकृि 
र जजम्पमेवार व्र्जक्तहरूको जवाफदेवहिा र उत्तरदावर्त्व सम्पबन्िमा व्र्वस्था गरेको र सोको पररपालना 
सम्पबन्िमा समेि लेखापरीक्षणले समे्न े बिाउनिुर्ो। लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ९ ले कुनै 
पदातिकारीले ववत्तीर् जवाफदेवहिा बहन गरे, नगरेको सम्पबन्िमा लेखापरीक्षणका मान्र् तसद्धान्िबमोजजम 
परीक्षण गना सक्ने व्र्वस्था रहेको र वविागीर् प्रमखुहरूको कार्ा सम्पपादन सम्पझौिाको कार्ाान्वर्न सम्पबन्िमा 
लेखापरीक्षण गररने उल्लेख गनुािर्ो । उहाँले र्स वषा गररने कार्ामूलक लेखापरीक्षणको ववषर्हरूको बारेमा 
जानकारी गराउनहुुँदै स्वास्थ्र् मापदण्डको पालना, लेखारीक्षण कार्ालाई सहजीकरणको लातग फोकल पसानको 
व्र्वस्था र अलग्गै कोठाको व्र्वस्थापन गरी लेखापरीक्षणमा सहजीकरणको कार्ा गराइददनहुनु तनदेशन 
ददनिुर्ो । र्स वषाको कार्ामूलक लेखापरीक्षणको ववषर्वस्ि ुसम्पबन्िमा जानकारी गराउनिुर्ो । 

११.७  महालेखा तनर्न्त्रकद्धारा एकीकृि ववत्तीर् वववरण पेस: माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा 
दंगालज्रू्समक्ष महालेखा तनर्न्त्रक श्री मिकुुमार मरातसनीले आतथाक वषा २०७६।७७ को केन्िीर् लेखाको 
एकीकृि वावषाक ववत्तीर् वववरण २०७७ पौष २८ मा पेस गनुािर्ो।आतथाक कार्ाववति िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व 
ऐन, २०७६ को दफा २९ बमोजजम महालेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर्ले िोवकएको अवतितित्र प्रत्रे्क आतथाक 
वषाको संघीर् सजञ्चि कोषको अतिररक् ि वैदेजशक अनदुान र ऋण सहार्िा िथा लगानीको लेखा र ववतनर्ोजन, 
राजश्व, िरौटी िथा अन्र् कोषहरूसवहिको अन्र् लेखाको एकीकृि ववत्तीर् वववरण महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्समक्ष पेस गनुािएको हो। कार्ाक्रममा माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले कोतिड-१९ को ववषम 
पररजस्थतिमा समेि िोवकएको समर्मै एकीकृि ववत्तीर् वववरण पेस गरेकोमा िन्र्वाद व्र्क्त गनुािर्ो । 

११.८ तनर्ामक तनकार्का पदातिकारीसँग छलफल: माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा दंगालज्रू्को 
समपुजस्थतिमा ववतिन्न तनर्ामक तनकार्का प्रमखुहरूसँग लेखापरीक्षणका ववववि ववषर्मा 2077 मङ तसर 10 
मा िच ुाअल माध्र्मबाट छलफल सम्पपन्न िर्ो । छलफलमा नेपाल राि बैङ्क, सहकारी वविाग, लेखापरीक्षणमान 
बोडा, नेपाल लेखामान बोडा, बीमा सतमति, नेपाल चाटाडा एकाउन्टेन््स संस्थालगार्ि ९ तनकार्का प्रमखु िथा 
पदातिकारीहरूको सहिातगिा रहेको तथर्ो। कार्ाक्रममा माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले तनर्मनकारी 
तनकार्को मखु्र् कार्ा मािहिका तनकार्हरूले तनर्म, काननु र पद्धति तनर्तमिरूपमा पालना गरे नगरेको 
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सम्पबन्िमा सजग गराउने, संस्थाको प्रिावकाररिा अतिववृद्ध गने िथा राज्र्प्रति जनववश्वास र िरोसा बढाउन े
िएको बिाउनिुर्ो । उहाँले तनर्मनकारी तनकार् स्वरं्को ववत्तीर् पारदजशािा र जवाफदेवहिा प्रवद्धान हनुे 
गरी सावाजतनक खचामा तमिव्र्वर्िा र प्रिावकाररिा कार्म गने सम्पबन्िी नीतिगि मागादशानको पालना, नेपाल 
ववत्तीर् प्रतिवेदनमान कार्ाान्वर्न गना िथा तनर्मनकारी तनकार्वीच तनरन्िर समन्वर्, सिुार र  सहर्ोग हनु 
तनदेशन ददनिुर्ो। कार्ाक्रममा नेपाल राि बैङ्कका गिनार श्री महाप्रसाद अतिकारीले तनर्मनकारी तनकार्बीचका 
र्स्िा अन्िवक्रा र्ा कार्ाक्रम उपर्ोगी हनुे बिाउनहुुँदै कोतिड–१९ संक्रमणको विामान पररप्रके्ष्र्मा समग्र ववत्तीर् 
अवस्थाको बारेमा सहिागीहरूलाई जानकारी गराउनिुर्ो । कार्ाक्रममा सहकारी वविागका रजजिार डा. 
टोकराज पाण्डे, लेखापरीक्षणमान बोडाका अध्र्क्ष श्री अनपुकुमार शे्रष्ठ, लेखामान बोडाका अध्र्क्ष श्री महेश 
खनाल,  बीमा सतमतिका अध्र्क्ष श्री जचरजञ्जवी चापागाईँ, नेपाल चाटाडा एकाउन्टेन््स संस्था (आइक्र्ान) का 
अध्र्क्ष श्री मदन शमाा, सहमहालेखा तनर्न्त्रक श्री ितगरथ पाण्डे र नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरणका अध्र्क्ष श्री 
परुुषोत्तम खनालले आफ्नो तनकार्सँग सम्पबजन्िि ववषर्वस्ि ुिथा कोतिड–१९ सक्रमणको अवस्थामा िए 
गरेका वक्रर्ाकालाप बारे प्रस्ििुीकरण गनुािएको तथर्ो ।  

११.९ लेखापरीक्षण सम्पबन्िी प्रदेशगि िच ुाअल अन्िवक्रा र्ा : माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा दंगालज्रू्को 
समपुजस्थतिमा प्रदेश नं. १, २, बागमिी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लजुम्पबनी प्रदेश, कणााली प्रदेश र सदूुरपजिम 
प्रदेशका लेखाउत्तरदार्ी अतिकृि िथा जजम्पमेवार व्र्जक्तसँग आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षण 
सम्पबन्िी छुट्टाछुटै्ट अन्िवक्रर्ा िथा छलफल कार्ाक्रम मङ तसर १२ देजख १६ सम्पम िच ुाअल माध्र्मबाट 
सम्पपन्न िर्ो । कार्ाक्रमहरूमा प्रदेश प्रमखु सजचव, मन्त्रालर्का सजचव, संसद सजचवालर्का सजचव, प्रदेश 
लेखा तनर्न्त्रक र लेखाप्रमखुको सहिातगिा रहेको तथर्ो । कार्ाक्रममा माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले 
लेखापरीक्षण कार्ालाई व्र्वजस्थि बनाई अन्िरााविर् असल अभ्र्ासहरूको अनसुरण गदै जोजखममा आिाररि 
सूचकको आिारमा तनकार्हरूको वगीकरण गरी बढी जोजखमर्कु्त तनकार्हरूको लेखापरीक्षणमा ध्र्ान केजन्िि 
गरी ववस्ििृ ववतिबाट परीक्षण गररने िथा न्रू्न र मध्र्म जोजखमर्कु्त तनकार्हरूलाई र्थासम्पिव ववद्यिुीर् 
सूचना प्रववतिको िथ्र्ाङ्कको आिारमा ववश्लषेण गरी दूर लेखापरीक्षण ववतिबाट परीक्षण गने नीति अवलम्पबन 
गरेको बिाउनिुर्ो । ववगिमा कतिपर् प्रादेजशक कार्ाालर्हरूले समर्मा नै ववत्तीर् वववरणहरू िर्ार नगरेको 
र केही स्थानीर् िहले लेखापरीक्षण समेि नगराएको अवस्था रहेकोले र्स्िा प्रवजृत्त नदोहोर् र्ाउन तनदेशन 
ददनहुुँदै आतथाक कार्ाववति िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन, २०७६ को व्र्वस्था अनरुूप लेखा उत्तरदार्ी 
अतिकृि र जजम्पमेवार पदातिकारीले कार्ा सम्पपादन गरी आतथाक अनशुासन, ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व र जवाफदेवहिा 
प्रवद्धान गनुापने उहाँले बिाउनिुर्ो। प्रादेजशक शासकीर् इकाईले स्थानीर् िहहरूसँग समन्वर्कारी र 
सहजकिााको ितूमका तनवााह गनुापने बिाउनिुर्ो। कोतिड– १९ को महामारीको सन्दिामा कार्ाालर्बाट 
लेखापरीक्षणमा खवटने टोलीहरूलाई आवश्र्क स्वास्थ्र् मापदण्डको पालना गरी लेखापरीक्षण कार्ा सम्पपन्न 
गना आवश्र्क सहर्ोग उपलब्ि गराउन तनदेशन ददनिुर्ो ।  

कार्ाक्रममा सम्पबजन्िि प्रदेशका प्रमखु सजचव, सजचव प्रदेश प्रमखु लेखा तनर्न्त्रकलगार्िले हालको 
प्रदेशको कार्ासम्पपादन अवस्था, ववद्यमान समस्र्ा र लेखापरीक्षणका ववववि ववषर्मा आफ्ना िनाइहरू 
राख्निुएको तथर्ो । उहाँहरूले स्वास्थ्र्को मापदण्ड पालना गरी समर्मै लेखापरीक्षण सम्पपन्न गना पूणा सहर्ोग 
गने प्रतिवद्धिा जनाउनिुएको तथर्ो । 

११.1० माननीर् जशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववति मन्त्री र माननीर् महालेखापरीक्षक बीच छलफल: माननीर् जशक्षा, ववज्ञान 
िथा प्रववति मन्त्री श्री तगरीराजमजण पोखरेलज्रू्, माननीर् महालेखापरीक्षक टंकमजण शमाा दंगालज्रू् िथा 
मन्त्रालर्का सजचवज्रू्हरू, तत्रिवुन ववश्वववद्यालर्, पूवााञ्चल ववश्वववद्यालर्, पोखरा ववश्वववद्यालर्, नेपाल संस्कृि 
ववश्वववद्यालर्, कृवष िथा वन ववज्ञान ववश्वववद्यालर्, राजवषा जनक ववश्वववद्यालर्, नेपाल खलुा ववश्वववद्यालर्का 
उपकुलपतिहरू एवं रजजिार, मन्त्रालर्अन्िगािका अन्र् आर्ोग, प्रतिष्ठान, जशक्षालर्का प्रमखु िथा आतथाक 
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प्रशासन प्रमखुहरूसँग आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षण एवं बेरुजू सम्पपरीक्षण सम्पबन्िमा २०७७ 
मङ तसर १७ मा िच ुाअल कार्ाक्रम सम्पपन्न िर्ो । 

कार्ाक्रममा माननीर् मन्त्रीज्रू्ले बक्र्ौिा लेखापरीक्षण अववलम्पव गराउन ववश्वववद्यालर्का 
पदातिकारीलाई ववगिमा देजखएका कमी कमजोरीलाई सिुार गदै बेरुजू न्रू्नीकरण गना र प्राजज्ञक क्षेत्रले 
नमनुार्ोग्र् िवरले ववत्तीर् वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गना तनदेशन ददनिुर्ो। कार्ाक्रममा माननीर् 
महालेखापरीक्षकज्रू्ले आतथाक कार्ाववति िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन, २०७६ ले वविागीर् मन्त्री एवं 
संवैिातनक तनकार्का प्रमखुसमेिलाई जजम्पमेवार बनाएको उल्लेख गदै ववत्तीर् पररपालनामा जवाफदेवहिा हनुे 
गरी कार्ा सम्पपादन गनुापने िारणा व्र्क्त गनुा िर्ो । मलुकुको अग्रणी शैजक्षक संस्था िएर पतन ववश्वववद्यालर्ले 
समर्मा नै लेखापरीक्षण नगराउदा आतथाक प्रशासन मातथ सरोकारवालाले प्रश्न उठाउन ेहुँदा र्थाशीघ्र बक्र्ौिा  
लेखापरीक्षण गराउन तनदेशन ददनहुुँदै लेखापरीक्षणको लातग कार्ाालर्बाट आवश्र्क सहजीकरण गररने 
बिाउनिुर्ो । 

कार्ाक्रमममा उपजस्थि पदातिकारीहरूले आफू सम्पबद्ध तनकार्को बेरुजूसम्पबन्िी वववरण उल्लेख 
गनुािएको तथर्ो  । साथै मन्त्रालर्का सजचव श्री गोपीनाथ मैनालीले बेरुजू फस्र्ौट िथा बेरुजू न्रू्करण गने 
कार्ार्ोजना प्रस्ििु गनुािएको तथर्ो । कार्ाक्रममा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट उप-महालेखापरीक्षक 
श्री रामममार्ा कँुवर, नार्व महालेखापरीक्षक श्री पदमराज पौडेल िथा जशक्षा लेखापरीक्षण तनदेशनालर्का 
तनदेशक िथा अन्र् कमाचारीको सहिातगिा रहेको तथर्ो । 

११.११ महालेखापरीक्षकको वावषाक प्रतिवेदन, २०७७ एवं बेरुजू फस्र्ौट प्रवक्रर्ासम्पबन्िी  अन्िवक्रा र्ा: वागमिी प्रदेश 
सिाअन्िगाि सावाजतनक लेखा सतमतिको आर्ोजनामा महालेखापरीक्षकको वावषाक प्रतिवेदन, २०७७ एवं बेरुजू 
फस्र्ौट प्रवक्रर्ासम्पबन्िी काभ्रकेो ितुलखेलमा 2078 बैशाख 6 मा आर्ोजजि छलफल िथा अन्िवक्रा र्ा 
कार्ाक्रममा माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा दंगालज्रू्ले ववशेष अतितथका रूपमा सहिातगिा 
जनाउनिुर्ो ।कार्ाक्रमलाई सम्पबोिन गनुाहुँदै माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले प्रदेश िहको लेखापरीक्षणबाट 
देजखएका बेरुजू फस्र्ौटमा िदारुकिा देखाउन ुआवश्र्क रहेको बिाउनहुुँदै प्रतिवेदन उपर सावाजतनक लेखा 
सतमतिमा समर्मा नै छलफल गरी तनणार् हनुपुने उल्लेख गनुािर्ो। उहाँले एकै प्रकृति एवं व्र्होराको 
बेरुजूको पनुरावजृत्त नहनुे गरी कार्ा गना गराउन सरोकारवाला सबै पक्षले समर्मै आवश्र्क पहलकदमी 
तलनपुनेमा जोड ददनिुर्ो ।कार्ाक्रममा उपमहालेखापरीक्षक श्री रामपु्रसाद डोटेलले महालेखापरीक्षकको वावषाक 
प्रतिवेदन, २०७७, प्रदेश सरकारको आर्व्र्र्, सावाजतनक खररद, खचा व्र्वस्थापनसम्पबन्िी कार्ापत्र प्रस्ििु 
गनुािएको तथर्ो ।त्र्सैगरी नार्व महालेखापरीक्षक श्री इन्िप्रसाद आचार्ाले महालेखापरीक्षकको वावषाक 
प्रतिवेदन, २०७७ मा प्रदेश मन्त्रालर्हरूको लेखापरीक्षणबाट देजखएका प्रमखु व्र्होराबारे प्रस्ििुीकरण गदै 
सहिागीका जजज्ञासाको समािान गनुािएको तथर्ो ।कार्ाक्रम समापन समारोहमा संघीर् संसद् सावाजतनक लेखा 
सतमति सिापति श्री िरिबहादरु शाह, वागमिी प्रदेश सिामखु श्री सानकुुमार शे्रष्ठ, प्रदेश उपसिामखु श्री 
रातिका िामाङ्गलगार्िले मन्िव्र् व्र्क्त गनुािएको तथर्ो । 

1१.१२ अन्िरााविर् सम्पबन्ि - सावाजतनक लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा असल अभ्र्ासको अनसुरण गरी लेखापरीक्षणलाई 
अन्िरााविर्स्िर अनरुूप बनाउन,े अन्र् मलुकुको लेखापरीक्षण अभ्र्ासबारे जानकारी तलने िथा कार्ाालर्ले 
गरेका कामहरू अरु मलुकुलाई जानकारी गराउने उद्देश्र्ले अन्िरााविर् क्षेत्रमा सवक्रर्िापवुाक सहिागी हनु े
नीति अनरुूप र्स बषा िएका गतिववतिहरू देहार्बमोजजम छन:् 

• एतसर्ाली सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको संगठन (एसोसाई) गितनाङ बोडाको जलुाई २०२० मा 
आर्ोजजि ५५औ ँबैठकमा  महालेखापरीक्षकको नेितृ्वमा कार्ाालर्का अन्र् कमाचारीहरूको सहिातगिा 
रहेको तथर्ो । गितनाङ बोडाको बैठक अनलाइन तितडर्ो तलङ्कमाफा ि िच ुाअल माध्र्मबाट सञ्चालन 
गररएको तथर्ो । बैठकमा गितनाङ्ग बोडाका १२ सदस्र् राि, लेखापरीक्षण सतमतिका २ सदस्र् राि र 
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इन्टोसाइ डेिलपमेन्ट इतनतसएवटिका प्रतितनतिको समेि सहिातगिा रहेको तथर्ो । बैठकमा ववतिन्न २४ 
एजेन्डामा छलफल िई प्रतिवेदन पाररि िएको तथर्ो ।  

• अन्िरााविर् बजेट साझेदारी संस्थािारा २०२० जनुमा आर्ोजजि अतडट एकाउण्टटातबतलटी इतनतसएवटि 
वेतबनार २०२० लाई महालेखापरीक्षकले सम्पबोिन गनुािएको तथर्ो । उक्त कार्ाक्रममा र्स संस्थाले 
लेखापरीक्षणमा जवाफदेवहिा अतिववृद्ध गना र पारदजशािा प्रवद्धानमा ववश्वका सवोच्च लेखापरीक्षण 
संस्थाहरूसँग गरररहेको सहकार्ालाई प्रशंसा गनुाहुँदै कोतिड-१९ का कारणले बदतलँदो ववश्वपररवेशमा 
नवीन चनुौिीहरूको सामना गना कार्ाालर्ले सूचना प्रववतिमा आिाररि दूर लेखापरीक्षण ववतिलाई प्रर्ोग 
गना गैरहेको, सवोच्च लेखापरीक्षण संस्था र नागररकबीच दोहोरो सञ्चार स्थावपि गना मोबाइल एप 
तनमााणािीन क्रममा रहेको बिाउनिुर्ो । कार्ाक्रममा ववतिन्न देशका सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाका 
प्रमखु लगार्ि प्रतितनतिहरूको सहिातगिा रहेको तथर्ो । 

• एसोसाई अन्िगाि वािावरणीर् लेखापरीक्षण कार्ा समूह को सािौँ बैठक सन ् २०२०, से्टेम्पबरमा 
िच ुाअल माध्र्मबाट सम्पपन् न िएको तथर्ो । कार्ाक्रममा र्स कार्ाालर्का िफा बाट २ नार्व 
महालेखापरीक्षक र १ तनदेशकको सहिातगिा रहेको तथर्ो । बैठकमा एतसर्ा महादेशका १७ रािका 
सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाका ६० प्रतितनतिको सहिातगिा रहेको तथर्ो।  

• संर्कु्त रािसंघ र सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्िरााविर् संगठन (इन्टोसाइ)को आर्ोजनामा 
सञ्चातलि २५ औ ं र्एुन/इन्टोसाइ तसम्पपोजजर्ममा महालेखापरीक्षकको नेितृ्वमा  कार्ाालर्का अन्र् 
पदातिकारीहरूले सहिातगिा रहेको तथर्ो । तितडर्ो कन्फरेन्स माफा ि ्आर्ोजजि सो कार्ाक्रममा १२० 
इन्टोसाइ सदस्र् रािका िफा बाट ३०० िन्दा बढी प्रतितनतिको उपजस्थति रहेको तथर्ो । िीन ददनसम्पम 
सञ्चातलि सो कार्ाक्रममा कोतिड-१९ को महामारीमा सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको लेखापरीक्षण 
ववति, प्रिाव िथा असर सम्पबन्िमा छलफल केजन्िि िएको तथर्ो ।  

१२. लेखापरीक्षण नतिजा 
१२.१ नतिजा सम्पप्रषेणः इन्टोसाई लेखापरीक्षणमानले सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूलाई प्रत्रे्क लेखापरीक्षण नतिजा 

सम्पप्रषेण हेि ु तलजखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िर्ार गना सझुाव ददएको छ । नेपालको संवविानअनसुार 
वषािररमा सम्पपादन गरेको कामको प्रतिवेदन व्र्वस्थावपका-संसदमा प्रस्ितुि एवं छलफलका लातग िर्ार गनुा 
महालेखापरीक्षकको अतिकार एवं किाव्र् हो । त्र्सैले महालेखापरीक्षकबाट गररने लेखापरीक्षणको नतिजा 
सम्पप्रषेणको ढाँचालाई देहार्को जचत्रमा प्रस्ििु गररएको छ ।  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

रािपति 

व्र्वस्थावपका–संसद 

सावाजतनक लेखा सतमति 

मन्त्रालर्/तनकार् 
महालेखापरीक्षक 

वा
वषाक

 प्र
तिव

देन
 

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी 

ववत्तीर् वववरणको प्रस्ितुि 

प्रिानमन्त्री 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७7।७8   24 
 

१२.२ लेखापरीक्षण नतिजा सावाजतनक: महालेखापरीक्षकले आफूले गरेका कामको वावषाक प्रतिवेदन पेस गनुापने 
संवैिातनक व्र्वस्थाअनसुार र्ो वषा संघीर् मन्त्रालर् िथा तनकार् 3 हजार 79, प्रदेश मन्त्रालर् िथा तनकार् 
1019, स्थानीर् िह 699, सतमति 584 र संगदठि संस्था 81 तनकार्को लेखापरीक्षण सम्पपन्न गरी 
२०७8 िाि 4 गिे सम्पमाननीर् रािपतिज्रू्समक्ष महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वावषाक प्रतिवेदन पेस 
गररएको छ िने प्रदेश सरकारको लेखापरीक्षण वावषाक प्रतिवेदन सोही ददन सािै प्रदेशका माननीर् प्रदेश 
प्रमखुसमक्ष तडजजटल रूपमा पेस गररएको तथर्ो । उक्त वावषाक प्रतिवेदन र्स कार्ाालर्को वेिसाइट 
www.oag.gov.np मा राजखएको छ ।  

लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को वववरण 
लेखापरीक्षण गररएका तनकार् र ववषर् संख्र्ा रकम बरेुजू बरेुजू प्रतिशि 

(क) ववत्तीर् िथा पालनाको लेखापरीक्षण ५४६२ ५३2791 १०४३८ - 
१. सङ् घीर् मन्त्रालर् िथा तनकार् ३०७९ १५५५८१ ४४३९ २.८५ 
२. प्रदेश मन्त्रालर् िथा तनकार् १०१९ २३७४१ ६५० २.७४ 
३. स्थानीर् िह  (बक्र्ौिा  ५ समेि) ६९९ ८१५९९ ४०८३ ५.०० 
४. सतमति र अन्र् संस्था ५८४ १६३५७ १२६६ ७.७४ 
५. संगदठि संस्था ८१ २५५५१३ -* - 
(ख) कार्ामूलक, सूचना प्रववति र ववशेष लेखापरीक्षण 15  - - - 

जम्पमा ५४62 ५३२७९१ १०४३८ - 

1३. ववत्तीर् िथा पररपालना लेखापरीक्षण 
र्ो वषा ३ हजार 79 संघीर् मन्त्रालर् िथा तनकार्को रू.15 खबा 55 अबा ८1 करोड र प्रदेश 

मन्त्रालर् िथा तनकार् 1019 को रू.2 खबा 37 अबा 41 करोड, स्थानीर् िह ७५३ मध्रे् 699 (गि 
वषाको बक्र्ौिा 5 समेि) को रू.8 खबा 15 अबा 99 करोड, ववश्वववद्यालर्, सतमति, संस्था प्रतिष्ठानसमेि 
५84 को रू.१ खबा 63 अबा 57 करोड र संगदठि संस्था 81 को रू.२5 खबा ५५ अबा 13 करोडसमेि 
रू.५3 खवा 27 अबा 91 करोडको लेखापरीक्षण सम्पपन्न गररएको छ ।  

१३.१ कारबाही टुङ्गो लगाउनपुने रकम - सङ् घीर् िथा प्रदेश सरकारी कार्ाालर्, स्थानीर् िह, जजल्ला समन्वर् 
सतमति, अन्र् सतमति र संस्थािफा को बेरुजूका अतिररक्त लेखापरीक्षण बक्र्ौिा, राजस्व बक्र्ौिा, शोििनाा 
तलनपुने वैदेजशक अनदुान िथा ऋण रकमका सम्पबन्िमा समर्मा नै कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनपुने अद्यावतिक 
रकम रू.२ खबा ५७ अबा ५६ करोड १ लाख रहेको छ । उक्त रकम गिवषा िन्दा ४.६५ प्रतिशि 
बढेको छ । 

 (रू. लाखमा) 
क्र.सं. वववरण गिवषासम्पम थप/घट अद्यावतिक 
1 लेखापरीक्षण बक्र्ौिा 47412 13४५२३ 18१९३५ 
2 राजस्व बक्र्ौिा 1978411 177276 2155687 
3 शोििनाा तलन बाकँी वैदेजशक अनदुान 149168 -59032 90136 
4 शोििनाा तलन बाकँी वैदेजशक ऋण 265689 -138346 127343 
5 जमानि बसी ददएको ऋणको िाखा नाघेको साँवा ब्र्ाज 20500 0 20500 
 जम्पमा 2461180 ११४४२१ 25७५६०१ 

उक्त रकममा अद्यावतिक बेरुजू रू.४ खवा १८ अबा ८५ करोड थप गदाा कारबाही गरी टुङ्गो 
लगाउनपुने अद्यावतिक रकम रू.६ खवा ७६ अबा ४१ करोड पगुेको छ । गिवषा र्स्िो रकम रू.६ खबा 
६४ अबा ४४ करोड रहेको तथर्ो । गि वषाको िलुनामा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनपुने रकम १.८१ 
प्रतिशिले बढको छ ।  
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१३.२ बेरुजू: आतथाक कार्ाववति िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन, २०७६ को दफा २(ि) मा प्रचतलि काननुबमोजजम 
परु् र्ाउनपुने रीि नपरु् र्ाई कारोबार गरेको वा राख्नपुने लेखा नराखेको िथा अतनर्तमि वा बेमनातसब िररकाले 
आतथाक कारोबार गरेको व्र्होरालाई बेरुजूको रूपमा पररिावषि गररएको छ।  

बेरुजूलाई असलु गनुापने, अतनर्तमि िएको, प्रमाण कागजाि पेस निएको, जजम्पमेवारी नसारेको, 
शोििनाा नतलएको र पेस्की बाँकीमा वगीकरण गररएको छ । पेस्की अन्िगाि कमाचारी पेस्की, मोतबलाइजेसन 
पेस्की, प्रिीिपत्र पेस्की र संस्थागि पेस्कीमा वगीकरण रहेको छ । र्ो वषा सङ् घीर् र प्रदेश, सरकारी 
कार्ाालर्, स्थानीर् िह, संगदठि संस्था, सतमति र अन्र् संस्थािफा  लेखापरीक्षणबाट देहार्अनसुार रू.१ खबा 
४ अबा ३९ करोड बेरुजू औलँ्र्ाइएको छ । बेरुजू वगीकरण अङ्क तनम्पनानसुार रहेको छः  

 (रू. लाखमा) 

वगीकरण सरकारी 
कार्ाालर् 

प्रदेश सरकारी 
कार्ाालर् स्थानीर् िह सतमति र 

अन्र् संस्था जम्पमा कुल वेरुजूको 
प्रतिशि 

१. असलु गनुापने २०२९२१ ६३६४ ५४७४९ ७४६१ २७१४९५ २६.०१ 
२. तनर्तमि गनुापने १८२७०२ ४८३२५ २८१७९९ १०९८०८ ६२२६३४ ५९.६५ 
• अतनर्तमि िएको  ५६७९९ २१०५६ १०७५१८ ६००२९ २४५४०२ २३.५१ 
• प्रमाण कागजाि पेस निएको  १२५८४७ २७२६९ १७१६६५ ४९७७३ ३७४५५४ 35.८8 
• जजम्पमेवारी नसारेको  ३९ ० २४४९ ० २४८८ 0.24 
• शोििनाा नतलएको  १७ ० १६७ ६ १९० 0.02 
३. पेस्की  ५८२९७ १०३०८ ७१७९९ ९३०९ १४९७१४ 14.३४ 
• कमाचारी पेस्की   ३४२ ९३३ २९२९६ ६८६ ३१२५८ 2.9९ 
• मोतबलाइजेसन पेस्की १२८०९ ० ० ० १२८०९ 1.2३ 
• प्रिीिपत्र पेस्की ० ० ० ० ० 0 
• अन्र् पेस्की ४५१४६ ९३७५ ४२५०३ ८६२३ १०५६४७ 10.१२ 

जम्पमा बेरुजू ४४३९२० ६४९९७ ४०८३४७ १२६५७८ १०४३८४2 100 

 िष्टव्र्ः संगदठि संस्थाहरूको बेरुजूको लगि राख्न ेएवं सम्पपरीक्षण कार्ा सम्पबजन्िि तनकार्बाट हनेु िएकोले उजल्लजखि अङ्कमा समावेश छैन । 

१३.३ मन्त्रालर्गि बेरुजूः संघीर् सरकारी कार्ाालर्िफा  र्ो वषा रकमगि आिारमा बढी बेरुजू हनुे मन्त्रालर् 
तनम्पनानसुार छन:् 

-?= nfvdf_ 

क्र.सं. मन्त्रालय लेखापरीक्षण 
अङ्क 

बेरुजू अङ्क 
कुल बेरुजूको 

प्रतिशि 

ले.प.अङ्कको 
िलुनामा बेरुजू 

प्रतिशि असलु गनुापने तनर्तमि 
गनुापने 

पेस्की 
बाँकी जम्पमा 

१ अथा 9086524 153522 74872 73 228467  51.47  2.51 
२ िौतिक पूवाािार िथा र्ािार्ाि 1025825 11643 31012 25539 68195  15.36  6.65 
३ कृवष िथा पशपुन्छी ववकास 205359 10779 14995 783 26557    5.98  12.93 
४ खानेपानी  127857 2711 16857 3028 22596    5.09  17.67 
५ स्वास्थ्र् िथा जनसंख्र्ा 239616 93 8124 10206 18423    4.15  7.69 
६ सञ्चार िथा सूचना प्रववति 385672 12224 2502 495 15221    3.43  3.95 
७ सहरी तबकास 327990 1268 6932 3878 12079  2.72  3.68 
८ प्रिानमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को 

कार्ाांलर् 652607 1782 5999 2682 10463    2.36  1.60 
९ संघीर् मातमला िथा सामान्र् 

प्रशासन  208236 965 1433 7397 9795 
        

2.21  4.70 
१० ितूम व्र्वस्था, सहकारी िथा 

गररवी तनवारण 289261 1731 6207 403 8341 
        

1.88  2.88 
 अन्र् 3009127 6202 13768 3812 23782     5.36  0.79 

जम्पमा 15558075 202920 182702 58297 443920 100 2.85 

उजल्लजखि दश मन्त्रालर्मा संघीर् सरकारी कार्ाालर्िफा को कुल बेरुजूको ९४.६४ प्रतिशि रहेको छ ।  
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• र्ो वषा ३ हजार ७९ संघीर् सरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्षण गरेकोमा १ हजार ५०६ कार्ाालर् 
(४८.91 प्रतिशि) मा लगिी बेरुजू देजखएन । प्रदेश सरकारी कार्ाालर्िफा  १ हजार १९ को 
लेखापरीक्षण गरेकोमा ३३३ कार्ाालर् (३२.67 प्रतिशि) मा  लगति बेरुजू देजखएन । 

• र्ो वषा ५ हजार ४६२ संघीर् सरकारी कार्ाालर्, प्रदेश र स्थानीर् िहको १ लाख ८ हजार ९०७ दफा बेरुजू 
देजखएकोमा ६९ हजार ८५३ दफा सैद्धाजन्िक र ३९ हजार ५४ दफा लगिी बेरुजू कार्म िएको छ । 

• संघीर् सरकारी कार्ाालर्, प्रदेश सरकारी कार्ाालर्, स्थानीर् िह, अन्र् सतमति र संस्थािफा  र्ो वषा 
लेखापरीक्षणबाट असलु गनुापने देजखएको बेरुजू रू.२८ अबा ८२ करोड ९ लाखमध्रे् संघीर् सरकारी 
कार्ाालर्िफा का २२ मन्त्रालर्/तनकार् अन्िगािका कार्ाालर्ले लेखापरीक्षणको क्रममा रू.९ करोड ५३ 
लाख र प्रारजम्पिक प्रतिवेदन पठाएपतछ २० तनकार्/मन्त्रालर् अन्िगािका कार्ाालर्ले रू.४४ करोड ७६ 
लाख िथा गि ववगिको बेरुजू सम्पपरीक्षणको क्रममा २० तनकार्/मन्त्रालर् मािहिका कार्ाालर्ले रू.३ 
अबा ९५ करोड ८४ लाख, अन्र् तनकार्ले रू.४ करोड ७ लाख, प्रदेश सरकार मािहिका तनकार्ले 
रू.५१ करोड ६५ लाख र स्थानीर् िहले रू.१ अबा १० करोड ८२ लाखसमेि रू.६ अबा १६ करोड 
६७ लाख असलु गराएका छन ्।  

• र्ो वषाको संघीर् सरकारी कार्ाालर्िफा  लेखापरीक्षणबाट असलु गना बाँकी देजखएको रू.२० अबा २९ 
करोड २० लाखमध्रे् १० मन्त्रालर्/तनकार्को रू.१९ अबा ९३ करोड ८२ लाख (९८.26 प्रतिशि) 
र बाँकी मन्त्रालर्/तनकार्को रू.३५ करोड ३८ लाख (१.74 प्रतिशि) देजखएको छ ।  

• संघीर् सरकारी कार्ाालर्िफा  म्पर्ाद नाघेको गि वषासम्पमको पेस्की रू.१ खबा ६४ करोड ९१ लाख 
बाँकी रहेकोमध्रे् र्ो वषा रू.३१ अबा ५८ करोड ९५ लाख (31.38 प्रतिशि) फस्र्ौट िई रू.६९ 
अबा ५ करोड ९६ लाख बाँकी रहेको र सोमा र्ो वषा थप िएको रू.५ अबा ८२ करोड ९६ लाखसमेि 
कुल पेस्की रू.७४ अवा ८८ करोड ९२ लाख बाँकी रहेको छ । सोमध्रे् कमाचारी पेस्की रू.९८ 
करोड ४९ लाख (१.३१ प्रतिशि), मोतबलाइजेसन पेस्की रू.२८ अबा २२ करोड ४२ लाख (३७.69 
प्रतिशि), प्रिीिपत्र पेस्की रू.१२ अबा ९७ करोड ६१ लाख (१७.32 प्रतिशि) र अन्र् पेस्की रू.३२ 
अबा ७० करोड ४० लाख (४३.६७ प्रतिशि ) रहेको छ । र्सका अतिररक्त र्ो वषा म्पर्ाद ननाघेको 
पेस्की रू.23 अबा 45 करोड २4 लाख बाँकी रहेको छ।  

१३.४ िलुनात्मक बेरुजू जस्थतिः संघीर् सरकारी तनकार्िफा  ववगि ३ वषाको लेखापरीक्षण र बेरुजू अङ्कको िलुनात्मक 
जस्थति तनम्पनानसुार छः 

(रू. करोडमा) 
प्रतिवदेन लेखापरीक्षण अङ्क बरेुजू अङ्क प्रतिशि 

छपन्नौँ 20,08,84 1,06,34 5.29 
सनिाउन्नौ 17,56,04 71,06 4.05 
अन्ठाउन्नौं 15,55,81 44,39 2.85 

लेखापरीक्षण अङ्कको िलुनामा बेरुजू गि वषा 4.05 प्रतिशि रहेकोमा र्ो वषा 2.85 प्रतिशि 
रहेको छ ।  

१३.५ बेरुजू फस्र्ौट:  र्ो वषा बेरुजू फस्र्ौट िथा सम्पपरीक्षणको जस्थति देहार्बमोजजम छः 
-?=nfvdf_ 

वववरण ववगिको बेरुजू समार्ोजनबाट 
थप (घट ) 

फस्र्ौट िथा 
सम्पपरीक्षण 

ववगिको खदु 
बाँकी 

चालू वषाको थप 
बेरुजू 

अद्यावतिक बाकँी 
बेरुजू 

संघीर् सरकारी कार्ाालर्हरू २७३५७९१ १० ८५४३५० १८८१४५१ ४४3920 २३२5371 
प्रदेश सरकारी कार्ाालर्हरू  ८३९२६ ० २४१३३ ५९७९३ ६4997 १२4790 
स्थानीर् िह ६९८१०9 -९४२ ७५१३7 ६२२०३० ४०8347 १०30377 
अन्र् संस्था सतमति (प्रदेश समेि) ६६५३४७ ० ८३९५९ ५८१३८८ 126579 707967 

जम्पमा  ४१८३१७3 -९३२ १०३७५७9 ३१४४६६२ 1043843 4188505 
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१३.६ बेरुजू न्रू्नीकरणः सरकारको आतथाक कारोबारमा महालेखापरीक्षकबाट प्रत्रे्क वषा औलँ्र्ाइएको त्रवुटलाई सिुार 
नगरी अतनर्तमि कामको तनरन्िरिाले बेरुजूको मात्रा बढ्न गई समग्रमा आतथाक अनशुासनको जस्थति कमजोर 
देजखएको छ । र्स्िो जस्थति आउनमा मूलिः कमजोर आन्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली, अप्रिावकारी आन्िररक 
लेखापरीक्षण, आतथाक कार्ाववति, खररदलगार्िका काननुमा रहेका जवटलिा र अपर्ााप्तिा एवं पालनामा कमी, 
कमजोर अनगुमन िथा तनर्मन र कमाचारीिन्त्रमा जजम्पमेवारी वहनको जस्थतिमा आएको कमी प्रमखु छन ्। 
अतनर्तमि कार्ामा संलग्न व्र्जक्त उपर न्रू्न मात्रामा कारबाही िई दण्डहीनिाले प्रश्रर् पाएको छ िन ेववत्तीर् 
जजम्पमेवारी पालनाको मूल्र्ाङ्कन गरी प्रोत्सावहि गने प्रिावकारी व्र्वस्था छैन । कमाचारीको कार्ासम्पपादन 
मूल्र्ाङ्कनमा ववत्तीर् जजम्पमेवारी वहनको सूचकाङ्कको व्र्वस्थासवहि उपर्ुाक्त कमजोरीमा सिुार गनुा जरुरी छ । 

1४. कार्ामूलक िथा ववशषे लेखापरीक्षण 
ववत्तीर् लेखापररक्षणको अतिररक्त र्ो वषा िेरी बबई डाइिसान बहउुद्देश्र्ीर् आर्ोजना कार्ाान्वन, 

काठमाण्डौं उपत्र्का तित्रका स्थानीर् िहको सेवा प्रवाह, काठमाण्डौं उपत्र्काको र्ािार्ाि व्र्वस्थापन, कृवषा 
मल व्र्वस्थगापन,लजुम्पबनी प्रदेशमा खानेपानी र्ोजना िजुामा एवं कार्ाान्वर्न व्र्वस्था, प्रिानमन्त्री रोजकार 
कार्ाक्रम, व्र्वसार्ीक िातलमको प्रिावकाररिा, ववश्वववद्यालर् अनदुान आर्ोगको कार्ा सम्पपादनलगार्ि १1 
ववषर्को कार्ामूलक लेखापरीक्षण गररएको छ िने राविर् तनकुञ्जको व्र्वस्थापनको वािावरणीर् लेखापरीक्षण, 
कोतिड-19 को रोगथाम तनर्न्त्रण र व्र्वस्थापन ववषर्को ववशेष लेखापरीक्षण र ि ू अतिलेख सूचना 
व्र्वस्थापन प्रणाली र राविर् िथ्र्ाङ्क सूचना प्रणाली ववषर्को सूचना प्रववति लेखापरीक्षण गररएको छ । 

1५.  सिुारका क्षते्रहरू 
ववत्तीर् जजम्पमेवारी, जवाफदेवहिा र पारदजशािाका माध्र्मबाट ववत्तीर् अनशुासन कार्म िई समग्र 

ववत्तीर् सशुासन कार्म गना मद्दि पगु्दछ । र्सका लातग बजेट िजुामा, तनकासा, खचा प्रणाली, प्रतिवेदन, 
लेखापरीक्षण एवं अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन पक्षमा तनरन्िर सिुारको आवश्र्किा रहन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीर् 
िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को लेखा िथा लेखापरीक्षण, अन्िरााविर् असल अभ्र्ासको प्रर्ोग, सूचना 
प्रववतिको उपर्ोग, अतिलेख िथा प्रतिवेदन प्रणालीलगार्िका ववषर्मा िववष्र्मा गनुापने सिुारका ववषर्लाई 
देहार्बमोजजम प्रस्ििु गररएको छ: 

1५.1 ददगो ववकास लक्ष्र्  

• ददगो ववकास लक्ष्र् हातसल गनाका लातग र्ोजना र कार्ाक्रमको िजुामा र सोको कार्ाान्वर्न, समन्वर् 
िथा अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गनाका लातग संघ र प्रदेशका ववषर्गि मन्त्रालर्मा र सबै स्थानीर् िहमा 
उपर्कु्त संरचना र ववतिको व्र्वस्था गनुापदाछ । 

• ददगो ववकास लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरण गना सबै िहका सरकारले र्ोजना िथा बजेटलाई ददगो ववकास 
लक्ष्र्सँग आवद्ध गरी कोतिड-१९ महामारीले जशक्षा, स्वास्थ्र्, रोजगारी, आर् आजान र समग्र अथािन्त्रमा 
पारेको असरलाई ववश्लषेण गरी सो असरलाई सम्पबोिन गना लगानीका स्रोिको प्रबन्ि गना सावाजतनक, 
तनजी र सहकारी क्षेत्रको पररचालन गने, वैदेजशक सहार्िाको पररचालन गने, िीनै िहका सरकारमा 
अन्िरसम्पबन्ि कार्म गना आवश्र्क देजखन्छ।  

• ददगो ववकास लक्ष्र्का कार्ाान्वर्नको प्रगतिको मापन र मूल्र्ाङ्कन गना आवश्र्क पने िथ्र्ाङ्कहरू सबै 
िहका सरकारी िहहरूबीच समन्वर् गरी सङ्कलन, ववश्लषेण र प्रकाशन गना सवल काननुी र संस्थागि 
व्र्वस्था गनुापने देजखन्छ ।  
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1५.2 बजेट व्र्वस्थापन  

• आतथाक िथा कार्ाात्मक वगीकरणअनसुारको बजेट िजुामा र सोको र्थाथा कार्ाान्वर्न अवस्थाको ववश्लषेण 
गरी कार्ाान्वर्नर्ोग्र् बजेट िजुामा गनेिफा  प्रर्ास गनुापदाछ। 

• राविर् बजेट प्रणाली बावहर रहने गरी ववतिन्न कोष खडा गरी संसदीर् तनगरानीबेगर खचा गने कार्ालाई 
तनरुत्सावहि गरी बजेट प्रणालीबाट नै खचा गने व्र्वस्था गनुापदाछ । साथै छररएर रहेका ववतिन्न कोषहरू 
एकीकृि गरी समग्र बजेट प्रणालीतित्र ल्र्ाई तनर्तमि ववद्यमान संरचनाबाट कार्ा सम्पपादन गनुापदाछ ।  

• िैपरी वा आकजस्मक दावर्त्व र अन्र् ववत्तीर् जोजखमहरूको पवहचान र ववश्लषेण गरी बजेटमाफा ि ्उजचि 
सम्पबोिन गनुापदाछ ।  

• सम्पिाव्र्िा अध्र्र्न, ववस्ििृ सवेक्षण, ड्रइङ तडजाइन िइसकेका र आर्ोजना बैङ्कमा समाववष्ट आर्ोजना 
मात्र वावषाक बजेटमा समावेश गने व्र्वस्था कडाइका साथ लागू गनुापदाछ । साथै प्रदेश सरकार र 
स्थानीर् िहमा समेि सो स्िरको आर्ोजना बैङ्क िर्ार गने र सोमा परेका र्ोजना मात्र बजेटमा समावेश 
गने व्र्वस्था गनुापदाछ । 

• समग्र खचाको आवश्र्किा र स्रोि पररचालनको अवस्था ववश्लषेण गरी िावी पसु्िालाई बोझ नहनुे गरी 
उत्पादन र रोजगारी तसजाना गना र्ोगदान हनुे गरी मात्र सावाजतनक ऋणको पररचालन गनुापदाछ । 
वैदेजशक सहार्िामा सञ्चालन हनुे आर्ोजनाको लातग सहार्िा प्रातप्तको सतुनजिििा िएपतछ मात्र बजेटमा 
समावेश गने व्र्वस्था गनुापदाछ ।   

• ववतनर्ोजन िएको रकममध्रे् बचि हनुे अनदुान संख्र्ाबाट अपगु हनुे अनदुान संख्र्ामा रकमान्िर गदाा 
प्रचतलि ववतनर्ोजन ऐनले िोकेको सीमातित्र रहेर मात्र गनुापदाछ । बजेटमा समावेश निएका सेवा र 
कार्ामा बजेट पाररि िएपिाि ्गैरबजेटरी रकम उपलब्ि गराउने िथा अथा ववववि वा अबण्डामा बजेट 
राखी पतछ बाँडफाँट गने कार्ामा तनर्न्त्रण गनुापदाछ । रकमान्िरको सीमा लागू नहनुे अनदुान संख्र्ामा 
ठूलो रकम ववतनर्ोजन गरी सोबाट अन्र् अनदुान संख्र्ामा साने प्रवजृत्तलाई वाजञ्छि सीमातित्र राख्न ु
आवश्र्क देजखन्छ।  

• बजेट कार्ाान्वर्न िातलका र तै्रमातसकरूपमा वविक्त वक्रर्ाकलापहरूको प्रिावकारी कार्ाान्वर्न गने र 
सो को अनगुमन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । बजेट िजुामा प्रवक्रर्ालाई पारदशी र सहिातगिामूलक 
बनाउँदै मध्र्ावति समीक्षा िथा बजेट कार्ाान्वर्नसम्पबन्िी पषृ्ठपोषणलाई आगामी बजेट िजुामा गदाा 
उपर्ोग गनुापदाछ। 

1५.3 वैदेजशक सहार्िा   

• रािको खचा आवश्र्किा र उपलब्ि राविर् स्रोिबाट नपगु हनुे अवस्थामा राविर् वहि र प्राथतमकिालाई 
आिार बनाउँदै वैदेजशक सहार्िा तलने प्रवक्रर्ालाई थप पारदशी बनाउँदै प्राप्त हनुे वैदेजशक सहार्िालाई 
राविर् बजेट प्रणाली र सजञ्चिकोषमाफा ि पररचालन गनुापदाछ ।   

• राविर् वहिअनकूुल उत्पादन र उत्पादकत्व ववृद्ध हनुे, रोजगारी तसजाना हनुे, आर्ाि प्रतिस्थापन र तनर्ााि 
प्रवद्धान हनुे उच्च प्रतिफल प्राप्त हनुे िथा िौतिक र मानवीर् पुजँी तनमााण िथा ददगोपनामा सहर्ोग परु् र्ाई 
आत्मतनिार अथािन्त्र तनमााणमा र्ोगदान गने क्षेत्र वा आर्ोजनाहरूको लातग मात्र ववदेशी सहार्िा 
पररचालन गनुापदाछ। 

• वैदेजशक सहार्िा पररचालन कार्ामा संलग्न हनुे जनशजक्तको ज्ञान, सीप एवं दक्षिा अतिववृद्ध गने िथा 
संस्थागि संरचनाहरूलाई सबल बनाउन े र संलग्न संस्थाहरूबीच समन्वर् गनुापदाछ । आतथाक 
कूटनीतिमाफा ि ्उपर्कु्त प्रकारको वैदेजशक सहार्िा प्राप्त गना प्रर्ास गनुापदाछ ।   
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• शिासवहिको वैदेजशक सहार्िा सकेसम्पम स्वीकार नगने नीति अजख्िर्ार गनुापदाछ । आर्ोजना र 
कार्ाक्रममा आिाररि बहकु्षेत्र िथा बहतुनकार्मा छररएको सहर्ोगिन्दा राविर् बजेट सहर्ोगमा प्राप्त हनुे 
वैदेजशक सहार्िा प्रातप्तमा जोड ददनपुदाछ । 

• ववकास साझेदारबाट हनुे सहार्िाको प्रतिबद्धिा र र्थाथा प्रातप्त बीच ठूलो अन्िर देजखएकाले 
प्रतिवद्धिाअनसुार ववकास सहार्िा प्राप्त गना वक्रर्ाशील हनुपुदाछ ।  

• राविर् िथा अन्िरााविर् गैरसरकारी संस्थाहरूमाफा ि ् पररचालन हनुे वैदेजशक सहार्िालाई पारदशी र 
जवाफदेही बनाउन अनगुमन संर्न्त्रको ववकास गरी सरकारी संरचनामाफा ि पररचालन गने व्र्वस्था 
गनुापदाछ।  

• वैदेजशक सहार्िामा सञ्चातलि आर्ोजनामा समर्मा शोििनाा निएको कारणले राज्र्ले प्राप्त गनुापने 
अनदुान गमुाउन ुपने र सरकारी स्रोििफा  चाप पना जाने िएकोले समर्मै शोििनाा प्राप्त गना थप प्रर्ास 
हनुपुदाछ। प्रदेश िथा स्थानीर्िहले खचा गरेका वैदेजशक सहार्िाको संघीर् सरकारमा प्रतिवेदन गने र 
समर्मै शोििनाा माग गने उपर्कु्त व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

1५.4 आर्ोजना व्र्वस्थापन  

• ववस्ििृ अध्र्र्न र लागि लाि ववश्लषेणको आिारमा आर्ोजनाको प्राथतमकीकरण र छनौट गरी आर्ोजना 
बैङ्कको अभ्र्ासलाई व्र्वहारमा कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । आर्ोजनासँग सम्पबजन्िि सूचनाहरूलाई व्र्वजस्थि 
गना एवं प्रगतिको अनगुमन मूल्र्ाङ्कन आवश्र्क पने सूचना उपलब्ि गना आर्ोजना व्र्वस्थापन सूचना 
प्रणाली िजुामा गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुदाछ । आर्ोजनाको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गना आितुनक 
ववतिहरू प्रर्ोगमा ल्र्ाउनपुदाछ ।  

• आर्ोजनाको नेितृ्व गने पदातिकारीसँग कार्ा सम्पपादन करार गरी आर्ोजना अवतििर अन्र्त्र सरुवा 
नगने नीति अवलम्पवन गदै तनजको कार्ा सम्पपादनलाई वजृत्त ववकाससँग आवद्ध गनुापदाछ ।  

• आर्ोजना कार्ाान्वर्न पूवा गररसक्नपुने जग्गा प्रातप्त, वािावरणीर् अध्र्र्न, अन्िर तनकार् समन्वर् र 
स्वीकृतिलगार्िका कार्ाहरू सम्पपन्न िएपतछ खररद कारबाही शरुु गनुापदाछ । आर्ोजनाहरूको लातग 
आवश्र्क जग्गा प्रातप्त,  मूल्र्ाङ्कन र क्षतिपूतिा वविरणको कार्ालाई सरलीकृि, पारदशी, वैज्ञातनक र 
व्र्वजस्थि गनुापदाछ ।   

• तनमााण कार्ामा गणुस्िर सतुनजिि गना सो तनमााण कार्ाको सपुररवेक्षण कार्ालाई सबल र प्रिावकारी 
बनाई  पर्ााप्त गणुस्िर परीक्षण गरी िोवकएको मापदण्डबमोजजम गणुस्िर कार्म िए निएको आश्वस्ििा 
प्रदान गने पद्धति िर्ार गनुापदाछ ।    

• आर्ोजना कार्ाान्वर्न गदाा अन्िरसम्पबजन्िि रहेका सडक, ववद्यिु, टेतलफोन, तसँचाइ, खानेपानी, वनसँग 
सम्पबजन्िि तनकार्हरूबीच समन्वर्का आिारमा कार्ा सञ्चालन गनुापदाछ ।    

• पूवाािार तनमााणका लातग आवश्र्क पने जनशजक्त, हेिी मेतसन उपकरणहरू, तनमााण सामग्रीको 
उपलब्ििाको आिारमा तनमााण व्र्वसार्ीको व्र्ावसावर्क र प्राववतिक क्षमिा मूल्र्ाङ्कन गरी समग्र राविर् 
तनमााण क्षमिा ववश्लषेण गनुापदाछ ।  

• आर्ोजनाको ड्रइङ तडजाइन, लागि अनमुान िर्ारी, सवेक्षण, प्रक्षेवपि ववत्तीर् वववरण िर्ारी जस्िा कार्ा 
उपलब्ि वविागीर् जनशजक्तबाट गना नभ्र्ाउने वा नसक्न े पर्ााप्त आिार र प्रमाण िएमा मात्र 
परामशादािाबाट गराउन ेव्र्वस्था गररनपुदाछ ।   
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1५.5 सावाजतनक खररद व्र्वस्थापन  

• सावाजतनक खररदसम्पवन्िी काननुी व्र्वस्थाहरूको समर्ानकूुल पररमाजान गरी कार्ाान्वर्नमा सरलिा 
ल्र्ाउन सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्ले आवश्र्किा अनसुार तनदेजशका, मागादशान िर्ार 
गनुापदाछ। सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्ले जारी गरेका बोलपत्रसम्पबन्िी कागजािहरू प्रदेश, 
स्थानीर् िह र सबै सावाजतनक तनकार्ले कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

• तनमााण कार्ाको लागि अनमुान िर्ार गना प्रर्ोग हनुे नम्पसालाई प्रववतिमा िएको पररविानअनसुार 
अद्यावतिक बनाई लागू गनुापदाछ ।  

• तनमााण व्र्वसार्ीको व्र्ावसावर्क र प्राववतिक क्षमिाको मूल्र्ाङ्कनको आिारमा तनजले गना सक्ने रकमगि 
र संख्र्ागि कार्ाको अतिकिम सीमा िोकी उक्त सीमातित्र पने अवस्थामा मात्र प्रतिस्पिाामा सहिागी 
हनु पाउने व्र्वस्था गनुापदाछ । 

• काममा तमिव्र्वर्िा, प्रतिस्पिाात्मक क्षमिामा अतिववृद्ध, गणुस्िरीर् र समर्मा कार्ा सम्पपन्न हनु सक्न े
अवस्था, आवश्र्क पने प्राववतिक िथा व्र्ावसावर्क सक्षमिा, खचाको पारदजशािा र लेखापरीक्षण जस्िा 
पक्षहरू ववचार गरी उपिोक्ता सतमति माफा ि गराउन सवकने कामको सम्पबन्िमा गहन अध्र्र्न ववश्लषेण 
गरी आवश्र्किा अनसुार काननुी व्र्वस्थामा पररमाजान गनुापदाछ ।  

• सावाजतनक खररदमा प्रतिस्पिाा सीतमि हनुेगरी कामलाई टुक्राटुक्रा (स्लाइतसङ्ग) स्लाइतसङ्ग र ्र्ाकेजजङ्ग 
गने कार्ालाई व्र्वजस्थि बनाउनपुदाछ ।  

• सबै सावाजतनक तनकार्ले ववद्यिुीर् प्रणालीबाट खररद कार्ा गने व्र्वस्था अतनवार्ारूपमा लागू गने र दाि ृ
तनकार् िथा रािबाट गररने खररदमा समेि ववद्यतुिर् खररद प्रणाली प्रर्ोग गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ। 

• पूवाािार तनमााणलगार्िका संरचना तनमााण कार्ाको ड्रइङ तडजाइन िर्ार गने कार्ालाई ववश्वसनीर्, वैज्ञातनक 
र गणुस्िरीर् बनाउन त्र्स्िो कार्ामा संलग्न  प्राववतिक कमाचारी वा परामशादािालाई काननुबमोजजम 
जजम्पमेवार बनाउनपुदाछ ।  

• तनमााण कार्ा समर्मा सम्पपन्न नहुँदा सेवाग्राही सेवाबाट वजञ्चि िएकोले समर्मा कार्ासम्पपन्न गना सहज 
वािावरण तनमााण गने, सपुररवेक्षण िथा अनगुमनलाई प्रिावकारी बनाउने र कार्ाान्वर्नको चरणमा आएका 
बािा व्र्विान समर्मै समािान गना अग्रसरिा तलई सबै तनकार्बीच समन्वर् िथा सहकार्ा हनुे व्र्वस्था 
गनुापदाछ ।  

• खररद सम्पझौिाबमोजजम समर्मा कार्ा सम्पपन्न नगरेको अवस्थामा सम्पझौिा अन्त्र् गरी ववत्तीर् फरफारख 
र क्षतिपूतिा तलने सम्पवन्िी काननुी प्राविानको कडाईका साथ कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।   

1५.6 खचा व्र्वस्थापन  

• अनतु्पादक खचा तनर्न्त्रण गरी अतिक प्रतिफल प्राप्त हनुे गरी खचा गने सम्पबन्िमा बेलाबेला गठन िएका 
सावाजजनक खचा पनुरावलोकन कार्ादलको अध्र्र्नबाट ददइएका सझुाव कार्ािातलका बनाई कार्ाान्वर्न 
गनुापछा। साथै सरकार आफैँ ले लागू गरेको तमिजव्र्िा कार्म गने व्र्वस्थाहरू कडाइका साथ लागू गने 
र सोको अनगुमन गने, प्रतिवेदन तलने र सिुारात्मक कार्ाहरू गनुापदाछ ।     

• नेपालको संवविानले व्र्वस्था गरेबमोजजमको संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको कार्ाक्षेत्रमा दोहोरो नपने गरी 
समन्वर्ात्मक कार्ा गना संगठनात्क पनुसांरचना गररनपुदाछ । मन्त्रालर् िथा वविागबाट हनुसक्ने कार्ाका 
लातग पतन गदठि कोष, पररषद्, आर्ोग, बोडाहरूको कार्ादक्षिा र प्रिावकाररिा मूल्र्ाङ्कन गरी औजचत्र् र 
सान्दतिाकिाको आिारमा खारेज गने  वा  गाभ्ने कार्ा गनुापदाछ । 
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• आतथाक कार्ाववति िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन, २०७६ मा उजल्लजखि ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व, जजम्पमेवारी 
र जवाफदेवहिा बहन गने व्र्वस्थाको अवलम्पबन गनुापदाछ ।  

• उच्च पदस्थ पदातिकारीहरू आफैँ  तमिव्र्र्ी, मर्ााददि र उदाहरणीर् रूपमा प्रस्ििु हनुे, ववववि खचा 
तनर्न्त्रण गने, बैठक सिा सम्पमेलन िेला वावषाकोत्सब, ववदेश भ्रमणलगार्िमा हनु े खचामा तनर्न्त्रण 
हनुपुदाछ ।  

• राजनैतिक तनर्जुक्त िएका व्र्जक्तहरूलाई सवुविास्वरूप ददइन े सवुविा सम्पबन्िमा स्पष्ट मापदण्ड 
बनाउनपुदाछ। सरकारी कार्ाालर् वा कमाचारीले प्रर्ोग गने िबन, अवफस कोठा, फतनाचर, उपकरण िथा 
सवारीसािन सम्पबन्िमा मापदण्ड तनिाारण गरी रूपमा कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।  

• महँगो सवारीसािन खररद गने, सरकारी सवारीसािनहरू तनजी ्लेटमा राख्न ेर ममाि गरी प्रर्ोग गना 
सवकने सवारीसािन ममाि नगरी नर्ाँ खररद गने व्र्वस्था अन्त्र् हनुपुदाछ । अवैि पैठारीको क्रममा 
तनर्न्त्रणमा तलएका सवारीसािनहरूको अवस्था र चालू हालिमा ल्र्ाउन गनुापने खचासमेि ववचार गरी 
आवश्र्क पने सरकारी तनकार्लाई उपलब्ि गराउनपुदाछ ।  

1५.7 अनदुान िथा सहार्िा  

• संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका बहतुनकार्माफा ि ्अनदुान र आतथाक सहार्िा वविरण सम्पबन्िमा स्पष्ट 
कार्ाक्षेत्र तनिाारण गरी अनदुान र आतथाक सहार्िा वविरणलाई पारदशी, काननुी व्र्वस्था गनुापदाछ ।  

• नगद िथा वस्िगुि अनदुान उपलब्ि गराउने मापदण्ड िर्ार गनुापदाछ । अनदुान उपलब्ि गराउँदा 
सोबाट प्राप्त हनुे उपलजब्ि सतुनजिि गनुापदाछ । पुजँी तनमााण हनुे, सावाजतनक सम्पपजत्त तसजाना हनुे, लजक्षि 
वगा र क्षेत्रका जनिाको आतथाक िथा सामाजजक उत्थान हनु,े उद्यमशीलिा र पूवाािार ववकास, क्षमिा 
ववकास, व्र्वसार्ीकरण िथा आितुनकीकरण र मूल्र्शृ्रङ्खला प्रवद्धानमा टेवा पगु्नेिफा  ववशेष ध्र्ान 
ददनपुदाछ। उपिोगमा आिाररि अनदुान र आतथाक सहार्िा ददने पररपाटी अन्र् गररनपुदाछ । अनदुान 
उपर्ोगको सम्पबन्िमा अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन गनुापदाछ । 

• अनदुानको लािग्राही छनौटको स्पष्ट आिार तनिाारण गरी पारदशी िवरले छनौट गररनपुदाछ । एउटै 
लािग्राहीलाई पटक पटक अनदुान ददने तबतिन्न तनकार्ले सोही प्रर्ोजनको लातग अनदुान ददने र 
लािग्राहीको लागि सहिातगिा नहनुे गरी अनदुान ददन ेपररपाटी अन्त्र् गररनपुदाछ । तनजी व्र्वसार्ीलाई 
प्रदान गररने अनदुानबाट सवासािारणले लाि तलनसक्ने व्र्वस्था हनुपुदाछ ।  

• नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार िथा स्थानीर् सरकारबाट सञ्चालन गररनपुने कुनै रािर् नीति, र्ोजना 
िथा कार्ाक्रम तनजिि प्राथतमकिाका आिारमा प्रदेश िथा स्थानीर् सरकारमाफा ि लागू गराउनै पने 
कार्ाक्रमहरूलाई मात्र अनदुानको उपर्ोग गररनपुदाछ ।  

1५.8 राजस्व व्र्वस्थापन िथा दार्रा ववस्िार  

• आर्ािमा आिाररि राजस्वको वहस्सा अतिक रहेकोले आन्िररक राजस्वका क्षेत्रहरू ववस्िारमा बढी ध्र्ान 
ददनपुदाछ । एकीकृि कर िथा गैर संवहिा िजुामा गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।  

• आतथाक ऐनले ददएको राजस्व छुटबाट गमेुको राजस्वको रकमगि प्रतिवेदन संसदमा पेस गने अन्िरााविर् 
अभ्र्ासको अनसुरण गनुापदाछ । ववशेष ऐन, तनर्म, आदेश वा ऋण अनदुान सहार्िा सम्पझौिाअन्िगाि 
राजस्व छुट ददएकोमा िोवकएको शिा अनसुार सदपुर्ोग िएको सतुनजिि हनु अनगुमन गनुापदाछ । र्सरी 
ददइने समग्र राजस्व छुटबाट गमेुको राजस्वको रकम, सो छुटबाट अपेक्षा गररएको उपलजब्ि प्रातप्तलाई 
संसदमा पेस गने व्र्वस्था गनुापदाछ ।  
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• गैरकर राजस्वलाई लागि प्रिावी बनाई सेवाप्रवाह, लागि, सवुविा, प्रववतिको उपर्ोग र समर्समेिलाई 
ध्र्ान ददई समर्ानकूुल पनुरावलोकन गनुापदाछ । 

• काननुी व्र्वस्था कार्ान्वर्न गरी राजस्व वक्र्ौिा असलुी गनुापदाछ । बक्र्ौिा नतिनेहरूलाई पतछल्ला 
वषामा छुट सवुविा ददने पररपाटीलाई अन्त्र् गररन ुपदाछ ।  

• िन्सारमा मालवस्िकुो घोषणा, वगीकरण र मूल्र्ाङ्कनलाई र्थाथापरक र कारोबार मूल्र्मा आिाररि 
बनाउन अन्िदेशीर् िन्सार प्रशासनसँग ववद्यिुीर् सूचना आदानप्रदान गने एवं िन्सार दरबन्दी व्र्ाख्र्ालाई 
थप स्पष्ट गनुापदाछ । 

• सामाजजक संजाल, सोतसर्ल तमतडर्ा, िच ुाअल तमवटङ्ग ्लेटफमा, अनलाइन व्र्वसार्लगार्ि िौगोतलक 
सीमाववहीन स्वरूपले हनुे ववद्यिुीर् कारोबारलाई काननुी दार्रामा ल्र्ाउनपुदाछ ।  

• जोजखमका आिारमा करपरीक्षण गने पद्धतिलाई सदुृढीकरण गररनपुदाछ ।  

• राजस्व प्रशासनमा संलग्न जनशजक्तको क्षमिा ववकास, जोजखम सूचकको आिारमा समकक्षी पनुरावलोकन 
हनुे पद्धतिको अवलम्पबन गरी सही कर तनिाारण (Right Taxation) को अविारणा कार्ाान्वर्नमा 
ल्र्ाउनपुदाछ।  

• करदािाको िफा बाट आर् वववरण प्रमाणीकरण गने लेखापरीक्षकले न्रू्निमरूपमा परीक्षण गरी प्रमाजणि 
गनुापने ववषर् तनिाारण गरी सो को पालना नगने लेखापरीक्षकलाई कारबाही गने व्र्वस्था हनुपुदाछ । 

• विामान सूचना प्रववति प्रणालीमा सिुार गरी आन्िररक राजस्विफा को आतथाक वववरण स्वचातलिरूपमा 
िर्ार हनुे र बक्र्ौिा असलुीलगार्िका वववरणहरू स्वचातलिरूपमा तिडान हनुे, करपरीक्षण प्रतिवेदनको 
अपलोड हनुे, सूचना प्रववतिमा आिाररि एकीकृि कर प्रणाली र राजस्व व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीका 
सूचना एक आपसमा तिडान हनुे व्र्वस्था गनुापदाछ । 

• सूचना प्रववतिको अतिकिम सवुविा प्रर्ोग गदै करदािालाई ववद्यिुीर् माध्र्मबाट सेवा प्रवाह गने फेसलेस 
कर प्रणालीको ववकास गनुापदाछ । साथै अनसुन्िान एवं कर वववरणको तनर्तमि अनगुमन कर परीक्षणमा 
कृतत्रम बौवद्धकिाको प्रर्ोग गनुापदाछ । 

• करदािाहरूले जारी गरेको तबतलङ्गमा अनलाइनबाटै वविागको पहुँच परु् र्ाउन ेउद्देश्र्ले कार्ाान्वर्नमा 
ल्र्ाइएको केन्िीर् बीजक अनगुमन प्रणालीलाई सबै करदािालाई लागू गनुापदाछ । साथै बजार 
अनगुमनलाई प्रिावकारी बनाउनपुदाछ । 

• िन्सारमा हनुे न्रू्न मूल्र्ाङ्कन, घर जग्गाको खररद तबक्रीमा हनुे मूल्र्ाङ्कन, बजारमा वस्ि ुिथा सेवा तबक्री 
वविरणमा हनुे न्रू्न वीजकीकरण र घर जग्गा बहालमा हनुे न्रू्न आर् घोषणालाई तनरुत्साहन गना 
सम्पवद्ध सबै तनकार्सँगको सूचना आदनप्रदान गने र बजारको अनगुमनलाई प्रिावकारी बनाउनपुदाछ ।  

• उद्योग, व्र्ापार, पेशा, व्र्वसार्, संस्था दिाा गने, तनर्मनकारी तनकार्हरू र कर प्रशासनबीच ववद्यिुीर् 
माध्र्मबाट सूचना प्राप्त गरी कर सूचना सञ्जाल स्थापना गनुापदाछ। 

• कर तनिाारणसम्पबन्िी वववादलाई समर्मै तनरूपण िथा समािान गने सम्पबन्िमा अध्र्र्न गरी आवश्र्किा 
र असल अभ्र्ास मेि ववचार गरी उपर्कु्त काननुी र संरचनागि व्र्वस्था गनुापदाछ । 

• सम्पबद्ध पक्षहरू बीच मूल्र् हस्िान्िरण (ट्रान्सफर प्राइतसङ्ग), आर्को खण्डीकरण र कर मजुक्त र्ोजनाको 
प्रबन्ि हनुे कार्ालाई रोकथाम गरी आम्पसा लेन्थ तसद्धान्िअनरुूप सही करारोपणका लातग ववदेशी 
तनकार्बाट सूचना आदान प्रदान गना अन्िरााविर् संघ संस्थाहरूसंग समन्वर् र सहकार्ा गने व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 
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• राजस्व सङ्कलनमा प्रिावकाररिा ल्र्ाउन कर सहिातगिा िथा कर सेवामा अतिववृद्धका कार्ाक्रम सञ्चालन 
गनुापदाछ । राजस्व चहुावट तनर्न्त्रण गना अन्िर तनकार् सूचना आदानप्रदान िथा समन्वर्मा  जोड 
ददई संगठनात्मक िथा अनसुन्िानात्मक क्षमिा ववृद्ध गनुा आवश्र्क देजखन्छ ।    

1५.9 सावाजतनक सम्पपजत्तको संरक्षण र उपर्ोग     

• संघ, प्रदेश र स्थानीर् िह िथा अन्र् सावाजतनक तनकार्को एकीकृि र जजल्लागि सावाजतनक सम्पपजत्तको  
अतिलेख अद्यावतिक गररनपुदाछ । सावाजतनक सम्पपजत्त सूचना प्रणालीमा सबै सम्पपजत्तको अतिलेख प्रवववष्ट 
गरी एकीकृि सम्पपजत्त वववरण िर्ार गरी सावाजतनक गनुापदाछ ।  

• सरकारी जग्गालगार्ि प्राकृतिक स्रोि सािनहरू ववतिन्न व्र्जक्त वा संस्थालाई उपर्ोग वा िोग गना ददने, 
नदीजन्र् िथा खानीजन्र् पदाथाहरूको उत्खनन,् सङ्कलन िथा तनकासी गने लगार्िको प्राकृतिक स्रोिको 
उपर्ोगसम्पबन्िी काम कारबाहीलाई व्र्वजस्थि गना मापदण्ड िर्ार गरी सोको अिलेख समजुचि उपर्ोग 
र प्रतिफल प्राप्त हनुे व्र्वस्थापन गनुापदाछ ।  

• सरकारी, सावाजतनक तनकार् एवं ववश्वववद्यालर्को स्वातमत्वमा रहेका सावाजतनक र गठुी जग्गाहरूबाट 
अतिक्रमण हटाई सम्पबजन्िि तनकार्को अिीन र उपर्ोगमा ल्र्ाउनपुदाछ । 

• सावाजतनक मठ, मजन्दर, देवालर्, गमु्पबा, िीथास्थललगार्ि परुािाजत्वक र िातमाक स्थलहरूको अतिलेख, 
ममाि सम्पिार, उजचि संरक्षण र उपर्ोग िथा िातमाक स्थलमा दशानाथीबाट चढाइने िेटीघाटी व्र्वस्थापन, 

त्र्सको अतिलेख र संरक्षणको व्र्वस्थालाई प्रिावकारी बनाउनपुदाछ । 

• सावाजतनक प्रर्ोगको लातग अतिग्रहण गररएका जग्गा जतमनको संरक्षण र प्रर्ोग उद्देश्र्बमोजजम िए 
निएको अनगुमन गररनपुदाछ । 

• वस्िगुि सहार्िाको रूपमा दािाहरूबाट प्राप्त िएका र उपहार स्वरूप प्राप्त िएका र्न्त्र उपकरण 
सवारीसािन लगार्िका सम्पपजत्तहरूको समर्मै हस्िान्िरण प्राप्त गरी खररद िएका अन्र् सम्पपजत्त सरह 
अतिलेख र व्र्वस्थापन गनुापदाछ। 

• राविर् महत्वका अतिलेख, फाइल, नक्सा, तडजाइन, सजन्ि सम्पझौिालगार्िका ऐतिहातसक दस्िावेजहरूलाई 
तडजजटाइजेसनसमेि गरी सरुजक्षि गने र त्र्स्िा कागजािहरूलाई दीघाकालसम्पम रहने गरी िौतिक रूपमै 
पतन सरुजक्षि रहने गरी व्र्वस्थापन गनुापदाछ । 

1५.10 संस्थान व्र्वस्थापन  

• राज्र् पनुसारचनाको सन्दिामा संस्थानले प्रदान गने सेवा, प्रतिष्पिाात्मक क्षमिा, सञ्चालन लागि एवं 
सान्दतिाकिा ववश्लषेण गरी सञ्चालनमा रहेका संस्थानलाई खारेज गने, गाभ्ने सञ्चालनको प्रारूप पररविान 
गने लगार्िका ववकल्पबारे ववचार गनुापदाछ । 

• संस्थानमा सरकारले गरेको शेर्र िथा ऋण लगानी, व्र्ाज िथा लािांश प्रातप्तको लेखाङ्कनलाई तनर्तमि 
तिडान गरी अद्यावतिक गनुापदाछ ।ववत्तीर् र्ोजना िर्ार गरी नेपाल सरकारलाई तिनुापने ऋणको साँवा 
ब्र्ाज चकु्ता गनुापदाछ । 

• संस्थानलाई प्रिावकारी रूपमा सञ्चालन र व्र्वस्थापन गना सञ्चालन र व्र्वस्थापनसम्पबन्िी काननु िजुामा 
गररनपुदाछ । संस्थाहरूको सञ्चालक सतमतिमा व्र्ावसावर्क दक्षिा िएका ववशेषज्ञलाई जजम्पमेवारी ददने 
र िी संस्थाका कार्ाकारी प्रमखुको तनर्जुक्तमा व्र्ावसावर्क कार्ा र्ोजनाको आिारमा तनर्जुक्त गरी सोको 
पालनाको मापन गरी तनरन्िरिा ददने नददने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 
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• संस्थानमा आतथाक अनशुासन कार्म गना नेपाल ववत्तीर् प्रतिवेदन मान कार्ाान्वर्न गररनपुदाछ । 
आन्िररक तनर्न्त्रणलाई प्रिावकारी बनाई समर्मै अजन्िम लेखापरीक्षण सम्पपन्न गनुापने व्र्वस्थालाई 
कडाइका साथ कार्ाान्वर्न गने र लेखापरीक्षणबाट देजखएका ब्र्होरा कार्ाान्वर्न गने व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ।  

• सरकारको ठूलो लगानी रहेका नेपाल ववद्यिु प्रातिकरण, नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातिकरण, नेपाल 
टेतलकम, नेपाल बार्सेुवा तनगमलगार्िका संस्थानमा सिुारका लातग ववशेष कार्ाार्ोजना बनाई 
कार्ाान्वर्न गनुापदाछ। 

• सावाजतनक संस्थानको स्वातमत्वमा िएका जग्गा, जतमन, िवनलगार्िका सम्पपजत्तको अतिलेख राख्न,े 

प्रतिवेदन िर्ार गने र उपर्ोग िथा संरक्षणको उजचि व्र्वस्था गनुापदाछ ।  

• संस्थानको कार्ाालर् सञ् चालन खचा, सवारी सािन खररद िथा उपर्ोग, कमाचारी िथा पदातिकारीको 
सवुविा लगार्िका खचाहरू वाजन्छि सीमातित्र राख्न उपर्कु्त तनर्न्त्रणको व्र्वस्था गनुापदाछ ।  

• तनजीकरण गररएका संस्थानमा लामो समर्देजख समािान हनु नसकेका वववाद तनरूपण गनुापदाछ । 
तनजीकरण गररएका संस्थानको सम्पझौिामा उजल्लजखि प्राविान कार्ाान्वर्न अनगुमन गनुापदाछ । खारेज 
िएका वा चाल ुअवस्थामा नरहेका संस्थानको मेतसनरी औजार, जग्गा, िवन, िथा अन्र् उपकरणहरूको 
लगि तलई सम्पपजत्त व्र्वस्थापन गररनपुदाछ । 

1५.11 तनर्तमि सेवा प्रवाह 

• सेवा प्रवाहको समर्, दूरी र लागि घटाउन ेिथा त्र्स्िो सेवा प्रवाहलाई सरुजक्षि, िरपदो र ददगो बनाउन 
सेवा प्रवाहमा संलग्न तनकार्हरूको सेवालाई ववद्यिुीर् िथा मोबाइल गिरनेन्ससँग आवद्ध गनुापदाछ । 
शासनको अविारणा अनरुूप एकल सेवा ववन्दबुाट कागजरवहि सेवा प्रवाह गनुापदाछ । 

• तनजी, सामदुावर्क र गैरसरकारी क्षेत्रले सेवा प्रवाहमा अवलम्पबन गरेका उदाहरणीर् कार्ा, पद्धति, ववति र 
िररकालाई सावाजतनक तनकार्मा तित्र्र्ाउन अध्र्र्न िथा अनसुन्िानमा जोड ददई िी क्षेत्रसँग सहकार्ा 
गनुापदाछ ।  

• क्षतिपूतिासवहिको नागररक बडापत्र राखी सोबमोजजम सावाजतनक तनकार्ले सेवाप्रवाह गरे नगरेको, समर्मै 
सेवा प्रवाह नगरेकोमा सेवाग्राहीलाई क्षतिपूतिा ददने व्र्वस्था लागू िए निएको सम्पबन्िमा प्रिावकारी 
अनगुमन हनुपुदाछ ।सावाजतनक सनुवुाइ र सेवाग्राही सन्िवुष्ट सवेक्षण गरी प्राप्त सझुावहरू लागू गनुापदाछ। 

• सावाजतनक परीक्षण, सामाजजक पररक्षण, सावाजतनक सनुवुाइका, माध्र्मबाट सेवा प्रवाहका सम्पबन्िमा 
पषृ्ठपोषण तलई सेवाको गणुस्िर मापदण्ड तनिाारण गरी लागू गनुापदाछ ।  

• सेवाग्राहीको प्रकृति, संख्र्ा, अवजस्थतिलगार्िका िथ्र्ाङ्कलाई एकीकृि गरी सेवा प्रवाह गनुापदाछ । 
आवश्र्किाअनसुार चक्रीर् समर् प्रणाली, टोकन प्रणाली, लेआउट व्र्वस्थापन, गनुासो सनुवुाइको 
व्र्वस्था र हेल्पडेस्क प्रणाली लगार्िका ववति कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुदाछ ।  

• सेवा प्रवाहसम्पबन्िी कार्ाववतिलाई सवासािारणले बझु्ने वकतसमको बनाउनपुछा। संलग्न गनुापने कागजािको 
संख्र्ा घटाउनपुदाछ । सरकारी तनकार्मा पटकपटक एउटै कागजाि बझुाउनपुने अवस्थालाई हटाउन 
सरकारी तनकार्बीच एकीकृि सेवाग्राहीको वववरण सूचना प्रर्ोग गने व्र्वस्था गनुापदाछ । 

• सेवा वापि सेवाग्राहीले बझुाउनपुने रकम र बझुाउन े िररका पारदशी बनाउनपुदाछ । सरकारको 
दावर्त्वलाई आत्मसाि ्गदै सेवाग्राहीलाई आतथाक िार नपने गरी सेवा शलु्क तनिाारण गररनपुदाछ ।  
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• सेवा प्रवाहलाई प्रिावकारी बनाउन गनुासो सनुवुाइ व्र्वस्थापनमा सामाजजक सञ्जाल र ववद्यिुीर् माध्र्मको 
प्रर्ोग गने, िालकु तनकार् िथा तनर्ामक तनकार् र स्विन्त्र तनकार्बाट अनगुमन मूल्र्ाङ्कन प्रणालीलाई 

प्रर्ोग गरी गनुासो सनुवुाइको ववश्वसनीर्िा ववृद्ध गने िथा संलग्न पदातिकारी र जनशजक्तलाई सेवाग्राहीप्रति 
उत्तरदार्ी र जवाफदेही हनुपुने व्र्वस्था गनुापदाछ ।  

1५.12 आकजस्मक सेवा प्रवाह 

• महामारीलगार्िका प्राकृतिक प्रकोप वा गैरप्राकृतिक ववपदबाट मानवीर्, सामाजजक िथा आतथाक पक्षमा 
पाने असर र प्रिावको जोजखम पवहचान, आकँलन िथा लेखाजोखा र नक्साङ्कन गरी समर्मा पूवा सूचना 
प्रवाह गने िथा पूवा िर्ारीका कार्ाहरू गररनपुदाछ । 

• कोतिड-१९ को रोकथाम, तनर्न्त्रण िथा उपचारको लातग कोतिड परीक्षण, क्वारेजन्टन िथा 
आएसोलेसनको कार्ालाइा प्रिावकारी वनाउनपुछा । औषति िथा मेतडकल उपकरण, िेजन्टलेटर, आईसीरू्  
िथा अजक्सजनको सहज आपूतिा व्र्वस्था तमलाउनपुछा । सबै नागररकहरूलाई समर्वद्धरूपमा खोपको 
व्र्वस्था गनुापदाछ । 

• कोतिड-१९ को व्र्वस्थापनमा िएको सबै खचाको वववरण सावाजतनक गररनपुदाछ । संघ, प्रदेश िथा 
स्थातनर्िह बीचको सहकार्ामा अतिववृद्ध गनुापदाछ । 

• महामारी, संकट, आपिकालीन अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप एवं ववपदलगार्िका ववशेष पररजस्थतिमा गररन े
खररदका लातग छुटै्ट कार्ाववति िर्ार गनुापदाछ ।  

• ववपद् व्र्वस्थापनका कार्ा प्रिावकारीरूपमा सञ्चालन गना संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहमा सरकारी, तनजी 
र गैरसरकारी संस्थाबीच सहकार्ा र समन्वर् गना आवश्र्क व्र्वस्था गनुापदाछ । ववपदको राहि उद्धार 
पनुस्थाापन िथा पनुतनामााण प्रर्ोजनको लातग सहार्िा पररचालन गना एकिार नीति अवलम्पबन गनुापदाछ। 

• ववपद् व्र्वस्थापनका लातग काननुमा व्र्वस्था गररएका कोषलाई पररचालन गरी अन्र् कोष खडा गने 
कार्ालाई रोक्नपुदाछ ।  

1५.13 सूचना प्रववतिको उपर्ोग  

• सावाजतनक सेवाहरूलाई सवासलुि, िरपदो, ववश्वसनीर् र कम खजचालो बनाउन सूचना प्रववतिको उपर्ोगमा 
जोड ददनपुदाछ । सरकारी तनकार्हरूले प्रर्ोगमा ल्र्ाएका सूचना प्रणालीहरूको अतिलेख राख्न,े प्रणालीलाई 
एकीकृि गरी तनर्ामक तनकार् र अन्र् सम्पवजन्िि तनकार्हरूको सूचनामा पहुँच हनुे िथा सूचना 
आदानप्रदान गना सक्न ेप्रणालीको ववकास गनुापदाछ ।  

• ववद्यिुीर् र तडजजटल कारोबार सञ्चालनलाई व्र्वजस्थि र ववश्वसनीर् बनाउन उपर्कु्त काननुी व्र्वस्थाको 
िजुामाका साथै ववद्यिुीर् हस्िाक्षर सम्पबन्िी व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।  

• सरकारी तनकार्ले छुट्टाछुटै्ट डाटा सेन्टर सञ्चालन गने कार्ा आतथाक, प्राववतिक एवं सरुक्षाको दृवष्टकोणले 
समेि चनुौिीपूणा देजखएकाले सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरलाई अन्िरााविर् मापदण्डअनरुूप ववकास गरी 
सबै सरकारी तनकार्ले प्रर्ोग गने अतनबार्ा व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । साथै डाटा सेन्टरलाई क्लाउड 
कम्प्र्वुटङको अबिारणाअनरुूप सञ्चालनमा ल्र्ाउनपुदाछ ।   

1५.14 जनशजक्त व्र्वस्थापन 

• प्रदेश र स्थानीर् िहमा दरबन्दीबमोजजम जनशजक्तको पदपूतिा समर्मा हनु नसक्दा सेवा प्रवाहका कार्ामा 
असर परेको छ । िसथा दरबन्दी पनुरावलोकन गरी दरबन्दीअनसुार पदपूतिा गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ।  
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• तनजामिी सेवातित्रका सेवा समूहबीच वजृत्त ववकासमा सामञ्जस्र्िा कार्म गने, सरुवा िथा बढुवालाई 
अनमुानर्ोग्र् बनाउने र नेितृ्व क्षमिा मूल्र्ाङ्कन गरी तबिागीर् प्रमखु िथा आर्ोजना प्रमखुलगार्िको 
जजम्पमेवारी ददने व्र्वस्था अवलम्पबन गनुापदाछ । 

• सावाजतनक सेवामा प्रतििावान व्र्जक्तहरूलाई आकषाण गना आवश्र्क व्र्वस्था गनुापदाछ । 
अन्िराविर्स्िरमा प्रिावकारी िवरले प्रस्ििु हनु सक्ने ज्ञान, सीप, क्षमिाको ववकास गने र वैदेजशक 
अध्र्र्न िातलमबाट प्राप्त ज्ञान सीप क्षमिाको उपर्ोग गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

• तनजामिी कमाचारीको ववषर् क्षेत्रगि ज्ञान र सीपलाई अद्यावतिक गना तनरन्िर िातलमको व्र्वस्था 
गनुापदाछ। सम्पबजन्िि ववषर्मा िोवकएको कार्ा सम्पपादन गना आवश्र्किानसुार केही वषाको अन्िरालमा 
सीपको परीक्षण गने व्र्वस्था गनुापदाछ ।  

• अप्राववतिक सेवाअन्िगाि पने िर खास ज्ञान िथा सीप आवश्र्क पने सावाजतनक खररद, राजस्व प्रशासन, 

लेखा, लेखापरीक्षणमा काम गने कमाचारीको िनाा हनु आवश्र्क पने शैजक्षक िथा पेशागि र्ोग्र्िा िथा 
िातलम लगार्िका क्षमिा ववकासका कार्ामा आवश्र्क व्र्वस्था गनुापदाछ । 

• सावाजतनक संस्थान, आर्ोग, बोडा िथा प्रतिष्ठानको जनशजक्त आवश्र्किा तनिाारण गरी दरबन्दी स्वीकृति 
गने, िनाा, पदस्थापन र वजृत्त ववकासलाई पारदशी र वैज्ञातनक बनाइनपुदाछ ।  तनकार्को खररद, लेखाङ्कन 
िथा प्रतिवेदनमा आवश्र्क पने जनशजक्तको कमी र क्षमिा अिावको कारण अतिलेख र प्रतिवेदन 
समर्मा िर्ार नहनुे जस्िा पक्षहरूमा सिुार गनुापदाछ ।    

1५.15 लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन 

• महालेखापरीक्षकबाट लेखापररक्षण हनुे सबै िहका सरकारी िथा अन्र् तनकार्हरूले महालेखापरीक्षकबाट 
स्वीकृि ढाँचामा ववत्तीर् वववरण िर्ार गनुापदाछ । सबै िहका सरकारी तनकार्बाट आम्पदानी र खचाको 
लेखाङ्कन गदाा एकीकृि आतथाक संकेि िथा वगीकरण र व्र्ाख्र्ा प्रर्ोग गनुापदाछ । र्सका साथै 
कार्ाात्मक वगीकरण, ददगो ववकास लक्ष्र् संकेि, लैंतगक उत्तरदार्ी बजेट संकेि, जलवार् ुपररविान बजेट 
संकेिसमेिको आिारमा लेखाङ्कन गने र वववरण िथा प्रतिवेदन प्रस्ििु गने व्र्वस्था गनुापदाछ । 

• नेपाल सावाजतनक क्षेत्र लेखामान (ने्सास) लाई अन्िरााविर् सावाजतनक क्षेत्र लेखामान (इ्सास) मा 
िएको पररविानबमोजजम अद्यावतिक गनुापदाछ । नेपाल सरकारको नगदमा आिाररि लेखा प्रणालीलाई 
सिुार गरी प्रोदिावी आिारको लेखा प्रणालीमा रुपान्िरण गने कार्ार्ोजना िर्ार गरी लागू गनुापदाछ । 

• िीनवटै िहका सरकार र अन्िगािका बजेटरी िथा गैरबजेटरी तनकार्हरूको कारोबारलाई समेटी एकीकृि 
ववत्तीर् वववरण िर्ार गनुापदाछ ।  

• सरकारी कार्ाालर्को लेखाङ्कनका लातग प्रर्ोगमा रहेको कम्प्र्टुरमा आिाररि एकीकृि सरकारी 
लेखाप्रणाली (तसग्र्ास) लाई पूणा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाई लेखाका आिारििू वववरण स्वचातलि रूपमा िर्ार 
हनुे व्र्वस्था गनुापदाछ । लेखासम्पबन्िी कागजाि सो प्रणालीमा अपलोड हनु ेव्र्वस्था तमलाई कागजरवहि 
लेखाप्रणालीको शरुुवाि गररनपुदाछ ।  

• सरकारी सम्पपजत्त िथा जार्जेथाको वववरण एकीकृि गरी लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन प्रणालीको पूणा 
कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ । बहवुषीर् आर्ोजनाबाट वा अन्र् िररकाबाट तसजाना हनुे दावर्त्व िथा 
प्रतिवद्धिाको लेखा राख्न ेव्र्वस्था गनुापदाछ । साथै सरकार जमानि बसेको ऋणको समेि लेखाङ्कन गरी 
खलुासा गने व्र्वस्था हनुपुदाछ । 
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• अन्िर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोजजम बाँडफाँट हनु ेराजस्व िथा प्राकृतिक स्रोिबाट 
प्राप्त हनुे रकमका लातग खडा गररएका वविाज्र् कोषमा जम्पमा हनुे रकम िोवकएको समर्मै सबै िहमा 
बाँडफाँट गनुापदाछ । 

• नेपालमा सावाजतनक क्षेत्रमा सावाजतनक तबत्त सम्पबन्िी दक्ष जनशजक्तको व्र्वस्था गना ववत्त व्र्वस्थापन 
ववज्ञ प्रमाणीकरण गने िथा आतथाक प्रशासनका जनशजक्तको क्षमिा अतिववृद्ध गना उपर्कु्त संरचना िथा 
तनर्मनको व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ ।  

• आतथाक कार्ाववति िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन, २०७६ ले िोकेको उत्तरदार्ी िहहरूले एकीकृि ववत्तीर् 
वववरण अथा मन्त्रालर्बाट प्रमाजणि गनुापदाछ । ववत्तीर् वववरण प्रकाशन गदाा महालेखापरीक्षकको 
प्रतिवेदन र प्रमाजणि ववत्तीर् वववरणहरूसंलग्न गरी प्रकाशन गनुापदाछ । 

• ववत्तीर् हस्िान्िरण अन्िगाि अनदुान तनकासा गदाा खचा लेखाङ्कन िए पतन खचा रकम र्थाथापरक नहनु े
अवस्था छ । िीन िहका सरकारबीच ववत्तीर् हस्िान्िरणबाट हनुसक्ने आम्पदानी खचाको दोहोरो लेखाङ्कन 
हटाउन िथा समग्र सरकारको आम्पदानी र खचाको िथ्र्ाङ्क िर्ार पाना आवश्र्क छ।  

1५.16 आन्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली 

• सबै िहका सावाजतनक तनकार् र संगदठि संस्थाहरूले उद्देश्र्हरू प्राप्त गने क्रममा आईपना सक्न े
जोजखमको पवहचान गने, आकँलन गने, तिनको ववश्लषेण गरी प्राथतमकिाको आिारमा िी ववषर्लाई 
व्र्वस्थापन गना आवश्र्क आन्िररक तनर्न्त्रण प्रणालीको ववकास गरी लागू गनुापदाछ । 

• सबै िहका सावाजतनक जवाफदेहीको पदमा बहाल पदातिकारीहरूका लातग प्रचतलि ऐन काननुमा उल्लेख 
िएका आचरण, कार्ाालर्को प्रकृतिअनरुूपको आचारसंवहिा सोको कडाइका साथ पररपालना एवं अनगुमन 
गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । खास गरी त्र्स्िा पदातिकारीको स्वाथा बाजझने वक्रर्ाकलापको पवहचान 
गने, अतिलेख खडा गने, त्र्स्िा स्वाथा बाजझने वक्रर्ाकलापमा संलग्न हनु नपाउने र त्र्स्िा वक्रर्ाकलापमा 
संलग्निा िए निएको अनगुमन गने व्र्वस्था गनुापदाछ ।  

• काननुी वा अन्र् िररकाबाट िोवकएको आन्िररक प्रशासन िथा ववत्तीर् प्रशासनको जजम्पमेवारी र 
जवाफदेवहिा पालना िए निएकोबारे तनरन्िर िथा आवतिक अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन गने र 
आवश्र्किाअनसुार दण्ड िथा परुस्कार गने प्रणाली ववकास गनुापदाछ ।  

• आतथाक कार्ाववति िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन, २०७६ बमोजजमको आन्िररक तनर्न्त्रण िथा 
लेखापरीक्षण सतमतिलाई सवक्रर् बनाउनपुदाछ । साथै अन्िरााविर् असल अभ्र्ाससमेि ववचार गरी र्स 
वकतसमको सतमतिमा कार्ासञ्चालन िहका पदातिकारीको सट्टा तनकार्को शासकीर् जजम्पमेवारीको ितूमकामा 
रहने पदातिकारीहरू रहने व्र्वस्था गना संरचनामा आवश्र्क सिुार गनुापदाछ । 

• उच्च पदस्थ पदातिकारीहरूलाई तनजको ववत्तीर् जजम्पमेवारी, उत्तरदावर्त्व र जवाफदेवहिावारेको काननुी 
िथा प्रशासतनक ज्ञान अतिववृद्ध गना सो सम्पवन्िी ज्ञान प्रदान गने िथा जानकारी गराउने उपर्कु्त व्र्वस्था 
गनुापदाछ। 

• केन्िीर् तनकार्हरूले मािहि तनकार्को तनर्तमि अनगुमन िथा सपुररवेक्षण गरी सेवा प्रवाह, ववकास 
तनमााण िथा अन्र् काममा देजखएको त्रवुट वा कमजोरी ित्काल सिुार गना तनदेशन ददने र सोको अिलेख 
राख्नपुदाछ । वहनातमना वा लापरवाही गरेको देजखएमा प्रचतलि काननुबमोजजम कारबाहीसमेि गनुापदाछ।   
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1५.17 आन्िररक लेखापरीक्षण 

• आन्िररक लेखापरीक्षणलाई प्रिावकारी बनाउन अन्िरााविर् असल अभ्र्ाससमेिको आिारमा व्र्वस्थापकीर् 
िथा सञ्चालनगि जजम्पमेवारीबाट स्विन्त्र राख्न संरचनागि सिुार गनुापदाछ ।  

• आन्िररक लेखापरीक्षण मानदण्ड एवं तनदेजशकाको प्रिावकारी कार्ाान्वर्न गने, कमाचारीको क्षमिा ववकास 
गने, लेखापरीक्षण कार्ाको अनगुमन तनरीक्षण एवं सपुररवेक्षण गने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख िएका 
ववषर्हरू आन्िररक तनर्न्त्रण िथा लेखापरीक्षण सतमतिमा छलफल गरी आतथाक कार्ाववति िथा ववत्तीर् 
उत्तरदावर्त्व ऐन, २०७६ मा िोवकएबमोजजम समर्मै फस्र्ौट गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

• आन्िररक लेखापरीक्षण कार्ा कारोबारगि लेखाको जाँचमा मात्र सीतमि नरही तनकार्को जोजखम 
व्र्वस्थापन, आन्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली र शासकीर् प्रवन्िका ववषर्हरूको मूल्र्ाङ्कनसमेि गने गरी सिुार 
गनुापदाछ ।    

• स्थानीर् िहलगार्ि ववश्वववद्यालर्, सतमति, बोडा, संगदठि संस्थालगार्ि सावाजतनक तनकार् प्रिावकारी 
आन्िररक लेखापरीक्षणको व्र्वस्था गनुापदाछ ।  

• आन्िररक लेखापरीक्षणको प्रिावकाररिा अतिववृद्ध गदै अजन्िम लेखापरीक्षण र आन्िररक लेखापरीक्षणको 
बीचको समन्वर् बढाउनपुदाछ । अन्र् मलुकुको असल अभ्र्ाससमेि ववचार गरी महालेखापरीक्षकले 
आन्िररक लेखापरीक्षकमाफा ि ्कार्ाहरू सम्पपादन गराउन सक्न ेकाननुी व्र्वस्था गररनपुदाछ । 

1५.18 अजन्िम लेखापरीक्षण  

• लेखापरीक्षण प्रवक्रर्ा सरल, छररिो, तमिव्र्र्ी, दक्ष  र प्रिावकारी बनाउन सूचना प्रववतिको उच्चिम प्रर्ोग 
गरी सबै लेखापरीक्षण प्रकृर्ालाई तडजजटलाइज्ड गरी कागजरवहि लेखापरीक्षणको अविारणा कार्ाान्वर्न 
गनुापदाछ । साथै कार्ास्थलमै गई िौतिक कागजाि जाँच गने अवस्थामा सिुार गदै सम्पबजन्िि तनकार्को 
सूचना प्रववतिमा पहुँच स्थापना गरेर दूर लेखापरीक्षण (ररमोट अतडट) गनुापदाछ । सूचना िथा प्रमाण 
सङ्कलन र जोजखमर्कु्त एवं अतनर्तमििाका ववषर्हरू लेखापरीक्षण टोलीलाई जानकारी गराउने सन्दिामा 
मोबाइल एप िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुदाछ । 

• जोजखममा आिाररि लेखापरीक्षणको अविारणाको प्रिावकारी कार्ाान्वर्न गने, कार्ामूलक लेखापरीक्षणको 
दार्रा ववस्िार गनुापदाछ । 

• ववत्तीर् र पररपालना लेखापरीक्षणको अतिररक्त सामवर्क लेखापरीक्षण, ववपद् िथा महामारीको लेखापरीक्षण, 

वािावरणीर् लेखापरीक्षण, ददगो ववकासलगार्ि अन्र् समसामवर्क र नवीन घटनाहरूको ववशेष 
लेखापरीक्षण गनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देजखन्छ । 

• लेखापरीक्षणको गणुस्िर अतिववृद्ध गना लेखापरीक्षणमा संलग्न हनु ेकमाचारीको क्षमिा ववकासका लातग 
आवश्र्क स्रोिको व्र्वस्था गनुापदाछ । लेखापरीक्षणमा पेशागि ववशेषज्ञहरूको संलग्निा बढाउने िथा 
प्राववतिक कार्ाको गणुस्िर जाँच गना कार्ाालर्को आफ्नै ल्र्ाबको व्र्वस्था गनेिफा  ववचार गनुापने अवस्था 
छ । र्सका लातग लेखापरीक्षण अतिलेखालर् िथा उत्कृष्टिा केन्िको स्थापना िौतिक पूवाािारको 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ ।  

• ववद्यमान संघीर् संरचनाअनरुूप प्रदेश िहसम्पम कार्ाालर्को िौगोतलक उपजस्थतिको लातग कार्ाालर्को 
ववद्यमान सांगठतनक संरचना ववस्िार गनुापने देजखन्छ । कार्ा वािावरणमा सिुार ल्र्ाउन आवश्र्क पने 
सूचना प्रववतिमैत्री िौतिक पूवाािारको व्र्वस्था हनुपुदाछ । 

• सम्पपरीक्षण (अनगुमन लेखापरीक्षण) कार्ालाई व्र्वजस्थि बनाउन आतथाक कार्ाववति िथा ववत्तीर् 
उत्तरदावर्त्व िथा लेखापरीक्षणसम्पवन्िी काननुी िथा संरचनागि सिुार गरी व्र्वजस्थि बनाउन ुजरुरी 
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छ। कार्ामूलक िथा ववशेष लेखापरीक्षणबाट ददइएका सझुावहरूको कार्ाान्वर्न अवस्थाबारे समेि 
अनगुमन लेखापरीक्षण गने व्र्वस्थामा थप सिुार गनुापने देजखएको छ ।  

• ववत्तीर् वववरण िथा लेखासम्पबन्िी समर्मा उपलब्ि नगराउने, िोवकएको ढाँचामा लेखा नराख्न े र 
लेखापरीक्षण नगराउनेलाई कारबाही गने व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ ।  

• महालेखापरीक्षकबाट पेस हनुे संघीर् िथा प्रदेश सरकारको वावषाक प्रतिवेदन िथा स्थानीर् िहको 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समर्मै सम्पबजन्िि व्र्वस्थापकीर् अंगमा पेस गने र समर्मानै छलफल हनुे 
व्र्वस्था गनुापदाछ । स्थानीर् िहको बेरुजू फस्र्ौट गने सम्पबन्िमा उपर्कु्त ववति र संर्न्त्र िर् गनुापने 
देजखन्छ ।   

• लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ मा महालेखापरीक्षकिारा जारी मानदण्ड, नीति, तनदेशन, 
तनदेजशका िथा लेखापरीक्षण र्ोजनाबमोजजम सम्पपन्न गरेको लेखापरीक्षण कार्ाबाट हनु गएको क्षति वा 
त्रवुटको लातग महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्का कमाचारी व्र्जक्तगिरूपमा जजम्पमेवार नहनुे व्र्वस्था छ। 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, तनदेजशकाको आिारमा लेखापरीक्षण गदाा पवहचान हनु नसकेका त्रवुट वा 
कमजोरीका ववषर्मा लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १४ बमोजजम समकक्षी पनुरावलोकन बाहेक 
लेखापरीक्षणको पनुरावलोकन गना नतसकने व्र्वस्थाबारे आम सरोकारवालालाई जानकारी गराउन े
लगार्िका ववषर्मा आवश्र्क समन्वर् गनुापने अवस्था छ । साथै लेखापरीक्षणमा संलग्न हनुे 
कमाचारीबाट आतथाक अनशुासन पालना िए निएको सम्पबन्िमा तनर्तमि अनगुमन गरी अनशुासन पालना 
गना गराउन थप प्रर्ास गनुापने देजखएको छ । 

• लेखापरीक्षणको ववश्वसनीर्िा िथा प्रिावकाररिा अतिववृद्ध गना सम्पपादन गररने लेखापरीक्षण िथा अन्र् 
कार्ाहरूमा नागररक र सरोकारवालाको संलग्निालाई बढाउनपुदाछ । नागररक िथा नागररक समाजका 
संस्थाहरूसँग सहकार्ा गदै प्रमाण सङ्कलन र लेखापरीक्षण नतिजाको सम्पप्रषेण एवं अनगुमनमा र्स्िा 
संस्थाको उपर्ोग गनुापदाछ । 

• सरकारी तनकार्ले लेखापरीक्षण सन्दिामा माग िएका सूचना समर्मा नै उपलब्ि गराउने र 
लेखापरीक्षणको समर्मा उपजस्थि िई छलफल िाग तलई बेरुजू हनु नददने र िएमा पतन िोवकएको 
समर्मा फस्र्ौट गरी आतथाक अनशुासन कार्म गना सहर्ोग गनुापदाछ ।  

• सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्िरााविर् संगठनको तलमा िथा मेजक्सको घोषणा र ववतिन्न समर्मा 
संर्कु्त रािसंघको महासिाले पाररि गरेका प्रस्िाव अनसुार महालेखापरीक्षकलाई ववत्तीर् एवं प्रशासतनक 
र कार्ाात्मक स्विन्त्रिा कार्म गना आवश्र्क स्रोि सािन उपलब्ि हनुे व्र्वस्था गनुापदाछ । 

1५.19 तनर्मन व्र्वस्था  

• नेपाल राि बैङ्क, तििोपत्र बोडा, सहकारी वविाग, बीमा सतमति, नागररक उड्डर्न प्रातिकरण, नेपाल चाटाडा 
एकाउन्टेन््स संस्था, कम्पपनी रजजिार कार्ाालर्लगार्िका खाद्यान्न, पेर् पदाथा, औषतिको गणुस्िर 
तनर्न्त्रणको जजम्पमेवारीमा रहेका तनर्मनकारी तनकार्हरूको दक्षिा अतिववृद्ध गरी तनर्मनकारी ितूमकालाई 
प्रिावकारी बनाउनपुदाछ । तनर्मनकारी तनकार्हरूको काममा प्रिावकाररिा ल्र्ाउन अन्िर तनकार् 
समन्वर् र कार्ाात्मक स्विन्त्रिामा ध्र्ान ददनपुने देजखएको छ ।  

• अपराि अनसुन्िान, भ्रष्टाचार िथा जालसाजी, सम्पपजत्त शदु्धीकरण, राजस्व िथा कर छलीका ववषर्मा 
अनसुन्िान गरी मदु्दा दार्र गने सरकारी तनर्मनकारी तनकार्हरूको क्षमिा अतिववृद्ध गररनपुदाछ ।  

• कुनै वस्िकुो िोवकएको िन्दा बढी मनुाफा तलई तबक्री वविरण गने, बजारमा न्रू्न गणुस्िरीर्, कम िौल 
िथा म्पर्ाद नाघेका वस्ि ुिथा सेवा आपूतिा हनुे, अत्र्ावश्र्क वस्िकुो कृतत्रम अिाव तसजाना गने, मूल्र् 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७7।७8   40 
 

ववृद्ध गने, अिावको बेलामा ग्र्ाँसलगार्िका पेट्रोतलर्म पदाथाको ववक्री वविरणमा अवरोि र असमान 
व्र्वहार गने, लकुाउने लगार्िका समस्र्ा समािान गना सम्पबद्ध तनकार्को समन्वर्मा बजार अनगुमन 
िथा कारबाही गने व्र्वस्थालाई प्रिावकारी बनाउनपुदाछ । 

• सावाजतनक खररद वा सेवा प्रदार्क तनकार्को त्रवुटपूणा कार्ाबाट कुनै तनकार्, उपिोक्ता वा सेवाग्राहीलाई 
कुनै वकतसमको आतथाक, िौतिक, शारीररक वा अन्र् वकतसमको हानी नोक्सानी पगु्न गएमा त्र्सको 
उजचि क्षतिपूतिा िरण गराउने व्र्वस्था हनुपुदाछ । 

• तनःशलु्क काननुी सहार्िा, पारस्पररक काननुी सहार्िा िथा अदालिको अजन्िम फैसलाबाट िएका 
फैसलाबमोजजमका दण्ड, जररवाना, कैद कार्ाान्वर्नमा प्रिावकाररिा ववृद्ध गररनपुदाछ । 

• ववदेशी ववश्वववद्यालर्बाट सम्पबन्िन प्राप्त नेपालमा सञ्चातलि ववश्वववद्यालर्, सामदुावर्क िथा संस्थागि 
ववद्यालर्हरूको अनगुमन प्रणाली सदुृढीकरण गररनपुदाछ ।  

• तनजी, सामदुदर्क िथा सरकारी अस्पिालबाट प्रवाह हनुे सेवाको सवासलुििा र गणुस्िरको तनर्तमि 
अनगुमन हनु ेव्र्वस्था गनुापदाछ । महामारीको बेलामा सामाजजक उत्तरदावर्त्व बहन नगरी सेवा प्रवाह 
नगने वा चको शलु्क तलने जस्िा ववकृति रोक्न कडा काननुी व्र्वस्था गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।  

• स्वास्थ संस्था िथा औषति र खाद्य सामग्रीको तनर्मन ववतिन्न तनकार्बाट गररँदा प्रिावकारी निएको र  
खाद्य िथा औषति एकआपसमा अन्िरसम्पबजन्िि मानव स्वास्थ्र्मा असर पाने महत्वपूणा ववषर् िएकोले 
सोको तनर्मन गना अतिकार सम्पपन्न खाद्य िथा औषति तनर्मन प्रातिकरण खडा गने व्र्वस्था हनुपुदाछ। 

1५.20 संघीर्िा कार्ाान्वर्न गना ववत्तीर् व्वस्थापन   

• नेपालको संवविानको अनसूुचीमा उल्लेख िएका एकल िथा साझा अतिकार सूचीअनसुारका काननु तनमााण 
गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।  

• संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको कार्ा जजम्पमेवारीमा पने ववकास कार्ाक्रम िथा आर्ोजनाको वगीकरण िथा 
बाँडफाँट सम्पबन्िी मापदण्ड, २०७६ अनसुार आर्ोजना कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ । अन्िरप्रदेशमा सञ्चालन 
हनुे जस्िै सडक, ववद्यिुीर् प्रशारण लाइन, तसँचाइ जस्िा पररर्ोजना सञ्चालन गदाा िीनवटै िहबीच 
समन्वर् गररनपुदाछ ।  

• प्रदेश सरकार िथा स्थानीर् िहले परामशादािामाफा ि िर्ार गरेका ववस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदनको अतिलेख 
राखी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुदाछ । साथै संघबाट अध्र्र्न गरी िर्ार गररएका प्रतिवेदनहरू प्रदेश िथा 
स्थातनर्िहमा हस्िान्िरण गरी दोहोरो अध्र्र्न नहनुे व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

• संघ, प्रदेश र स्थानीर्िहको साझा अतिकार अन्िरगि सङ्कलन िएको राजस्व सम्पबजन्िि वविाज्र्कोषमा 
जम्पमा दाजखला गरी बाँडफाँट गनुापदाछ । 

• संघ, प्रदेश िथा स्थानीर्िहले सावाजतनक ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व सूचकहरूको आिारमा तनर्तमिरूपमा 
सावाजतनक ववत्तीर् व्र्वस्थापनको जवाफदेवहिाको स्वःमूल्र्ाङ्कन गने एवं एकीकृि ववत्तीर् व्र्वस्थापन 
रणनीति िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।  

• स्थानीर् िहका पदातिकारीले पाउने सवुविा, आतथाक सहार्िा वविरण, सवारीसािन खररदको लातग राविर् 
रूपमा नै मापदण्ड िोकी खचा तनर्न्त्रण एवं एकरूपिा कार्म हनुपुदाछ । त्र्स्िै प्रदेश सरकार िथा 
स्थानीर् िह स्वरं्ले तनणार् गरी अतिररक्त सवुविा ददने गरेकोले िी कमाचारीको सेवाका शिा एवं पाउन े
सवुविाका सम्पबन्िमा काननुी व्र्वस्था हनुपुदाछ । साथै प्रदेश र स्थानीर् िहका पदातिकारीले प्राप्त गने 
सेवा सवुविामा एकरूपिा ल्र्ाउन संघले समन्वर्कारी ितूमका तनवााह गनुापदाछ। 
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• संघीर्िाको ममाबमोजजम नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व प्रदेश र स्थानीर् िहमा रहेको आन्िररक 
आर्को अन्िरलाई न्रू्नीकरण गने गरी वविरण गररनपुदाछ । 

• संघीर् सरकारले प्रदेश र स्थानीर् िहमा प्रत्र्क्ष असर पने काननु बनाउँदा िथा आर्ोजना छनौट गदाा 
सम्पबजन्िि प्रदेश र स्थानीर् िहको रार् सझुाव तलने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

• प्रदेश सरकारअन्िगािको संगठन संरचना र कमाचारी व्र्वस्थापनमा पनुरावलोकन गरी संघीर् सरकार 
िथा स्थानीर् िहबाट हनुे वा िइरहेका कार्ाहरूमा दोहोरोपना हनु नददने िथा ववकास तनमााण एवं सेवा 
प्रवाहमा संघ िथा स्थानीर् िहहरूबीच आवश्र्क समन्वर् र सहकार्ा गनुापदाछ । 

• अन्िरसरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोजजम आफ्नो अतिकार क्षेत्रअन्िगाि पने ववषर्मा राजस्व 
सङ्कलनलाई प्रिावकारी बनाई आन्िररक आर् ववृद्ध गरी संघीर् हस्िान्िरणको तनिारिा कम गदै लैजान 
उजचि व्र्वस्था गनुापदाछ ।  

• स्थानीर् िहले सावाजतनक खररदसम्पबन्िी कार्ालाई व्र्वजस्थि गना खररद तनर्मावली िर्ार गनुापदाछ। 

• अन्िरसरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोजजम स्थानीर् िहले आफ्नो आर् व्र्र्को चौमातसक 
वववरण प्रदेशमा पठाउने व्र्वस्था कडाइका साथ पालना गररनपुदाछ । सबै स्थानीर्िहले सब-नेसनल 
टे्रजरी रेगलेुटरी एज्लकेसन (सूत्र सफ्टवेर्र) प्रर्ोगमा ल्र्ाउनपुदाछ ।  

• स्थानीर् िहको आन्िररक लेखापरीक्षण व्र्वस्थालाई स्विन्त्र, ववश्वसनीर् र प्रिावकारी बनाउन सबै 
स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण गना प्रदेश वा जजल्ला िहमा आन्िररक लेखापरीक्षण तनकार्को व्र्वस्था 
हनुपुदाछ ।  

• स्थानीर् िहले पदातिकारी र कमाचारीको सवुविा, सवारी सािन, इन्िन, बैठक ित्ता, अनगुमन जस्िा 
प्रशासतनक खचा िथा वविरणमखुी िथा टुके्र कार्ाक्रममा गने खचाको व्र्वस्थापन गदै त्र्स्िा खचालाई 
तमिव्र्र्ी र नतिजामूलक बनाउनपुदाछ । 

• प्रदेश सरकार वा स्थानीर् िहले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि ढाँचामा ववत्तीर् वववरण िर्ार गनुापदाछ। 
िी सरकारका ववत्तीर् व्वस्थापनमा संलग्न जनशजक्तलाई आतथाक प्रशासन एवं ववत्तीर् वववरणको 
प्रस्ििुीकरण सम्पबन्िमा िातलम प्रवाह गनुापदाछ ।  

• स्थानीर् िहका कार्ापातलकाका पदातिकारीलाई संवविानमा रहेका अतिकार सूची, काननु तनमााण प्रवक्रर्ा, 
सावाजतनक खररद, आर्ोजना व्र्वस्थापन, अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन जस्िा ववषर्मा क्षमिा अतिववृद्ध गने 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

• प्रदेशहरूबीचको सहकार्ा िथा समन्वर् अतिववृद्ध गना िथा सम्पिाववि वववादका ववषर्हरूलाई आपसी 
छलफल र समझदारीबाट सम्पबोिन गना प्रदेश समन्वर् पररषद्को ितूमका र प्रिावकाररिा बढाउनपुने 
देजखन्छ ।  

• प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट प्रवाह हनुे सेवालाई ववश्वसनीर्, सरल, चसु्ि र लागि प्रिावी र ववश् वसनीर् 
बनाउन आवश्र्क व्र्वस्था गनुापदाछ ।  

• प्रदेश िथा स्थानीर् िहमा ववत्तीर् प्रशासन र आतथाक अनशुासनलाई सबल बनाउन अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन, 
जजम्पमेवारी र जवाफदेवहिा पालना गने गराउने सम्पबन्िमा अध्र्र्न गरी आवश्र्किाअनसुार काननुी िथा 
संरचनागि सिुार गनुापदाछ ।  

 
 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७7।७8   42 
 

तनष्कषा 
सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजजम महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले 

आतथाक वषा २०७7।७8 मा सम्पपादन गरेका कामको जस्थति िथा प्रगतिसमेि समावेश गरी र्ो वावषाक प्रगति प्रतिवेदन 
िर्ार गररएको छ । संवैिातनक अतिकार र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले गरेको काननुी व्र्वस्थाबमोजजम र्ो वषा 
लेखापरीक्षण सम्पपन्न गररएका 5462 तनकार्को लेखापरीक्षण नतिजा, ववत्तीर्, कार्ामूलक िथा ववशेष लेखापरीक्षणको 
वववरण, कार्ाालर्को आन्िररक व्र्वस्थापन, आर्-व्र्र्को जस्थति, अन्िराविर् सम्पबन्ि िथा सहर्ोग, राविर्स्िरका 
िातलम, सेतमनार िथा गोष्ठीमा सहिातगिा, बाह्य सरोकार पक्षसँगको सम्पबन्ि र कार्ाालर्ले आगामी ददनमा गनुापने 
सिुारका क्षेत्र समावेश गरी र्ो वावषाक प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गररएकोले कार्ाालर्बाट सम्पपाददि कामको पारदजशािा 
एवं प्रिावकाररिामा अतिवदृ्धी हनुे ववश्वास गररएको छ ।  
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िातलका - १ 
(दफा ४.१ सँग सम्पबजन्िि) 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 

व्र्वस्थापन िथा केन्िीर् सजचवालर् 

२०७8।3।३1 सम्पममा पदपूतिा जस्थति 

तस.नं. पदको नाम दरबन्दी संख्र्ा पदपूतिा संख्र्ा ररक्त संख्र्ा 
पदपूतिा मध्रे् 

मवहला परुुष 
1.         उप महालेखापरीक्षक 4 4 0 1 3 
2.         नार्ब महालेखापरीक्षक 14 14 0 1 13 

3.         तनदेशक 85 76 9 1 75 

4.         ववशेषज्ञ तनदेशक 1 1 0  1 

5.         सूचना प्रववति तनदेशक 1 1 0  1 

6.         कान'न तनदेशक 1 1 0  1 

7.         लेखापरीक्षण अतिकारी 255 197 58 36 161 

8.         कम्प्र्टुर अतिकृि 2 2 0  2 

9.         काननु अतिकृि 2  2  0 

10.       टेतलफोन अतिकृि 1 1 0  1 

11.       लेखापरीक्षण अिीक्षक 130 96 34 25 71 

12.       टेतलफोन अपरेटर 1 1 0 1 0 

13.       कम्प्र्टुर अपरेटर 14 14 0 2 12 

14.       टाइवपष्ट प्रथम 2 1 1  1 

15.       सहार्क कम्प्र्टुर अपरेटर 20 1 19  1 

16.       लेखापरीक्षण तनरीक्षक 16 8 8  8 

17.       काउण्टर सहार्क 1  1  0 

18.       जतुनर्र मेकातनक्स 1 1 0  1 

19.       जतुनर्र इलेजक्ट्रतसर्न 1 1 0  1 

20.       सवारी चालक 30 5 25  5 

21.       हेिी सवारीचालक 2  2  0 

22.       कार्ाालर् सहर्ोगी 30 5 25 1 4 

 जम्पमा 614 430 184 68 362 
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िातलका  २ 

(दफा ४.२ सँग सम्पबजन्िि) 
बढुवा िएका कमाचारीहरूको वववरण 

२०७7।७8 
 

क्र.सं. कमाचारीको नाम थर पद बढुवा तमति कैवफर्ि 

1 
श्री कान्छा िामाङ्ग लेखापरीक्षण अिीक्षक 2077।4।3   

2 
श्री एतलशा थापा लेखापरीक्षण अिीक्षक 2077।4।3   

3 
श्री तडलबहादरु िामाङ्ग लेखापरीक्षण अिीक्षक 2077।4।3   

4 
श्री तछररड िो्के लामा िामाड तनदेशक २०७७।१०।१५   

5 
श्री कल्पना अर्ााल तनदेशक २०७७।१०।१५   

6 
श्री श्रीिरप्रसाद पन्ि तनदेशक २०७७।१०।१५   

7 
श्री ववष्णरुाज ररजाल तनदेशक २०७७।१०।१५   

8 
श्री परुुषोत्तम महजान तनदेशक २०७८।१।२   

9 
श्री दीन दर्ाल फुर्ाल तनदेशक २०७८।१।२   

10 
श्री दामोदर अर्ााल तनदेशक २०७८।१।२   

11 
श्री वकशोर दरुा तनदेशक २०७८।१।२   

12 
श्री नारार्णप्रसाद अतिकारी तनदेशक २०७८।१।२   

13 
श्री घनश्र्ाम अतिकारी लेखापरीक्षण अिीक्षक २०७७।१२।३०   

14 
श्री शोिाकान्ि पंगेनी  लेखापरीक्षण अिीक्षक २०७७।१२।३०   

15 
श्री समुन काफ्ले लेखापरीक्षण अिीक्षक २०७७।१२।३०   

16 
श्री मन्जमुार्ा मकु्तान लेखापरीक्षण अिीक्षक २०७७।१२।३०   

17 
श्री राजीवकुमार र्ादव लेखापरीक्षण अिीक्षक २०७७।१२।३०   

18 
श्री सलुोचना पाण्डे लेखापरीक्षण अिीक्षक २०७७।१२।३०   

19 
श्री हका मान गबुाजा कम्प्र्टुर अपरेटर २०७८।२।२६   

20 
श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा कम्प्र्टुर अपरेटर २०७८।२।२६   

21 
श्री पषु्करराज उपाध्र्ार् कम्प्र्टुर अपरेटर २०७८।२।२६   

22 
श्री बम ुतगरी कम्प्र्टुर अपरेटर २०७८।२।२६   

23 
श्री अतनलकुमार दवहि कम्प्र्टुर अपरेटर २०७८।२।२६   
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िातलका - ३ 
(दफा ४.३ सँग सम्पबजन्िि) 

 

सेवा तनवतृ्त हनुिुएका कमाचारीहरूको वववरण 
२०७7।७8 

तस.नं. पद नाम अवकाश तमति कैवफर्ि 

1 तनदेशक श्री सनु्दरनारार्ण चौिरी 2077।4।15 अतनवार्ा अवकाश 

2 तनदेशक श्री कृष्णप्रसाद पौडेल 2077।5।17 अतनवार्ा अवकाश 

3 तनदेशक श्री सरेुश शमाा 2077।6।15 अतनवार्ा अवकाश 

4 तनदेशक श्री िाराप्रसाद जघतमरे 2077।9।12 अतनवार्ा अवकाश 

5 लेखापरीक्षण अतिकारी श्री जशवकुमार िामाङ्ग 2077।9।15 अतनवार्ा अवकाश 

6 तनदेंशक श्री मोहनकुमार पराजलुी  २०७७।१०।२७ अतनवार्ा अवकाश 

7 तनदेंशक श्री िीथाराज िण्डकुार २०७८।२।८ अतनवार्ा अवकाश 

8 कार्ांलर् सहर्ोगी  श्री रामप्रसाद लम्पसाल  २०७८।२।३० अतनवार्ा अवकाश 

9 लेखापरीक्षण अिीक्षक श्री कान्छा िामाङ ूू२०७८।३।९ अतनवार्ा अवकाश 

10 तनदेशक श्री ववश्वराम त्वािी 2077।4।1 राजीनामा 
11 तनदेशक श्री जगन् नाथ न्र्ौपान े 2077।8।22 राजीनामा 
12 तनदेशक श्री बलबहादरु काकी 2077।9।1 राजीनामा 
13 ह.स.चा. श्री नारार्णदत्त पन्थ 2077।9।1 राजीनामा 
14 ह.स.चा. श्री कृष्णबहादरु िामाङ्ग 2077।9।1 राजीनामा 
15 ह.स.चा. श्री श्र्ामकाजी महजान 2077।9।5 राजीनामा 
16 ह.स.चा. श्री उमेशप्रसाद पाठक २०७८।१।१ राजीनामा  
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िातलका - ४ 
(दफा ४.४ सँग सम्पबजन्िि) 

 
 

सरुवा िई आएका/गएका कमाचारीहरूको वववरण 
२०७7।७8 

 

सरुवा िई आएका कमाचारी 
तस.नं. पद नाम रमाना तमति कैवफर्ि 

1 कम्प्रू्टर अपरेटर श्री प्रमेप्रसाद पराजलुी २०७७।९।२२   

2 लेखापरीक्षण तनरीक्षक श्री बिीनाथ पौडेल २०७८।२।३०   

3 कम्प्र्टुर अपरेटर श्री अजुान कुमार राउि 2077।5।2   

4 सहार्क कम्प्र्टुर अपरेटर श्री पषु्कर राजउपाध्र्ार् 2077।6।14   

5 सहार्क कम्प्र्टुर अपरेटर श्री बम ुतगरी 2077।7।18   

6 सहार्क कम्प्र्टुर अपरेटर श्री शेर बहादरु बर्क 2077।9।14   

 

सरुवा िई गएका कमाचारी 
तस.नं. पद नाम रमाना तमति कैवफर्ि 

1 लेखापरीक्षण अतिकारी श्री जशवहरी पोखरेल २०७७।११।१३  

2 
कम्प्र्टुर अपरेटर श्री तनतमिा पोखरेल २०७७।१२।२५  

3 काउन्टर सहार्क श्री देवकीकुमारी गौिम २०७८।२।२४  

4 स.क.अ. श्री सतुमत्रा बस्निे २०७८।२।२६  

5 
स.क.अ. श्री सतुनिा िमाङ २०७८।२।२७  

6 स.क.अ. श्री मनोज कुमार मगर २०७८।२।२७  

7 स.क.अ. श्री अजस्मिा िामाङ्ग २०७८।२।२७  

8 
स.क.अ. श्री सवुप्रर्ा लामा २०७८।२।२७  

9 स.क.अ. श्री शोिा कुमारी न्र्ौपान े २०७८।२।२७  

10 स.क.अ. श्री नतगना िण्डारी २०७८।२।२७  

11 
स.क.अ. श्री शाजन्ि दाहाल २०७८।२।३०  

12 स.क.अ. श्री रम्पिा शे्रष्ठ २०७८।२।३०  

13 कम्प्रू्टर अपरेटर श्री शेरबहादरु बर्क २०७८।२।३१  

14 
स.क.अ. श्री राम बहादरु ववष्ट २०७८।३।३  
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िातलका - 5 
(दफा ७.१ सँग सम्पबजन्िि) 
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िातलका - 6 
(दफा ७.१ सँग सम्पबजन्िि) 
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िातलका - 7 
(दफा ७.१ सँग सम्पबजन्िि) 
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िातलका - 8 
(दफा ७.१ सँग सम्पबजन्िि) 
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िातलका - 9 
(दफा ७.१ सँग सम्पबजन्िि) 
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 िातलका - 10 
(दफा ७.२ सँग सम्पबजन्िि) 
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िातलका - 11 
(दफा ७.३ सँग सम्पबजन्िि) 

 
 
  



 

 

 

 

dxfn]vfk/LIfssf] sfof{nosf] 

 

cg'/f]w 

g]kfnsf] ;+ljwfg, n]vfk/LIf0f P]g, @)&% / cGo k|rlnt sfg'gn] 

tf]s]adf]lhd ;a} ;/sf/L lgsfox?sf] n]vfk/LIf0f o; sfof{noaf6 x'g] Joj:yf 5 . 

;fj{hlgs ;|f]t ;fwgsf] k|flKt / pkof]udf s'g} lsl;dsf] clgoldttf, b'?kof]u jf 

lxgfldgfsf ;DaGwdf hfgsf/L ePdf gful/s ;dfh, ;fd'bflos ;+3 ;+:yf, 

;/f]sf/jfnf / ;j{;fwf/0faf6 n]vfk/LIf0f 6f]nL÷;'kl/j]Ifs jf o; sfof{nonfO{ 

hfgsf/L u/fOlbg' x'g cg'/f]w ul/G5 . ;fy} o; sfof{noaf6 ;Dkfbg ul/g] sfdsf] 

;DaGwdf ul/g'kg]{ ;'wf/sf ljifodf s'g} ;'emfj, u'gf;f] Pj+ ;"rgf ePdf b]xfosf] 

7]ufgfdf hfgsf/L u/fO{ n]vfk/LIf0fnfO{ p2]Zod"ns, ljZj;gLo / u'0f:t/Lo agfpg] 

sfo{df ;xof]u k'¥ofpg ;Da4 ;a}df xflb{s cg'/f]w ul/G5 . 

 

kqfrf/ jf ;Dks{ ug]{ 7]ufgf 

dxfn]vfk/LIfssf] sfof{no, aa/dxn, sf7df8f}+ 

• kf]i6 aS; g+= !##@*,  

• KofS; g+= )!–$@^@&(*, $@^*#)( 

• kmf]g g+= )!–$@^@#*@, $@^@(%*, $@#%@&) 

• Od]nM oagnep@ntc.net.np, info@oagnep.gov.np  
• j]e;fO6M www.oagnep.gov.np  

• sfof{nosf] ph'/L k]l6sf 

• n]vfk/LIf0f 6f]nL jf ;'kl/j]Ifs 

  

!^!*)!$@%#@&) 8fon u/L dxfn]vfk/LIfssf] sfof{nosf] h?/L 

;"rgfaf/] hfgsf/L lng ;lsg]5 . 


