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भन्तव्म 
 

आतथाक वषा २०७१।७२ को नेऩार सयकायको आतथाक कायोफायको वावषका  रेखाऩयीऺण प्रततवेदन 
सम्पभाननीम याष्ट्रऩततज्मूसभऺ २०७२।१२।२९ भा प्रस्ततु बइसकेको छ । सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाको प्रचतरत 
भान्मताराई आत्भसात गदै आतथाक वषा २०७२।७३ भा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे सम्पऩादन गयेका 
व्मवस्थाऩकीम तथा प्रशासतनक काभको मथाथा ल्स्थतत जानकायी गयाउन ेअतबप्रामरे मो प्रगतत प्रततवेदन सावाजतनक 
गरयएको छ । प्रततवेदनभा सभावेश बएका सूचना एवॊ जानकायी सफैभा उऩमोगी हनुनैे छ।  

प्रततवेदन तमाय गना सॊरग्न व्मवस्थाऩन तनदेशनारमका कभाचायी य आवश्मक ऩने वववयण तथा जानकायी 
उऩरब्ध गयाई प्रततवेदन तमाय गना सहमोग ऩयुम्ाउने सफै कभाचायीराई धन्मवाद ददन चाहन्छु । 
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१. ऩषृ्ठबतूभ 
१.१ कामाारम ऩरयचम् सॊवैधातनक व्मवस्थाअनसुाय २०१६ सारभा स्थाऩना बएको भहारेखाऩयीऺकको 

कामाारम नेऩारको सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्था हो । नेऩारको सॊववधान य रेखाऩयीऺण ऐन, २०४८ रे 
भहारेखाऩयीऺकराई याष्ट्रऩतत य उऩयाष्ट्रऩततको कामाारम, सवोच्च अदारत, सॊघीम सॊसद, प्रदेश सबा, प्रदेश 
सयकाय, स्थानीम तह, सॊवैधातनक तनकाम वा सोको कामाारम, अदारत, भहान्मामातधविाको कामाारम य 
नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी वा सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩाररगामत सफै सॊघीम य प्रदेश सयकायी कामाारमको 
रेखा काननुफभोल्जभ तनमतभतता, तभतव्मवमता, कामादऺता, प्रबावकारयता य औल्चत्म सभेतको ववचाय गयी 
भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनुे व्मवस्था छ । मसैगयी ऩचास प्रततशतबन्दा फढी शेमय वा 
जामजेथाभा नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायको स्वातभत्व बएका सॊगदठत सॊस्थाहरुको रेखाऩयीऺणका रातग 
कामाारमफाट ऩयाभशा प्रदान गने गरयएको छ । मस अततरयि  सॊस्थासम्पफन्धी ववशेष ऐन तथा कामाकायी
तनणामरे तनणाम गदठत सतभतत, प्रततष्ठान, ववश्वववद्यारमरगामतको रेखाऩयीऺण भहारेखाऩयीऺकरे गनुाऩने 
गयी तोवकएकोभा कामाारमफाट रेखाऩयीऺण गने गरयएको छ । कामाारमफाट ववत्तीम, कामाभूरक, सूचना 
प्रववतध एवॊ वातावयणीम रेखाऩयीऺण गदै आएको छ । भहारेखाऩयीऺकरे आपूरे गयेको काभको वावषाक 
प्रततवेदन याष्ट्रऩततसभऺ ऩेस गने य याष्ट्रऩततरे प्रधानभन्िीभापा त उि प्रततवेदन व्मवस्थावऩका-सॊसद सभऺ 
ऩेस बई व्मवस्थावऩका-सॊसदको सावाजतनक रेखा सतभततभा छरपर हनुे गयेको छ ।  

१.२ सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाको अन्तयाावष्ट्रम भानदण्ड (International Standard of Supreme Audit 

Institution - ISSAI) २० य २१ भा व्मवस्था बएको ऩायदल्शाता य जवापदेवहताको भान्मताराई 
अङ्गीकाय गरयएको छ । वावषाक प्रगतत प्रततवेदनभा जवापदेवहताको दृविकोणरे भहारेखाऩयीऺकको 
कामाारमफाट सम्पऩादन गरयएको काभको आॉकरन गयी भूरत् रेखाऩयीऺणको कामाऺ ेि एवॊ सभमभै 
प्रततवेदन प्रस्ततुत य ऩायदशॉ गने सन्दाबाभा बएका वक्रमाकराऩ एवॊ सभग्र रेखाऩयीऺण नततजाको ववमषवस्त ु
सभावेश गयी कामाारमतबि तथा फावहयका सयोकायवाराहरुको जानकायीको रातग सावाजतनक गरयएको छ । 

१.३ दूयदृवि (Vision), गन्तव्म (Mission) य भूसम भान्मता (Core Values): सॊववधान एवॊ काननु प्रदत्त 
ल्जम्पभेवायी तनवााह गना कामाारमरे तनम्पनफभोल्जभ दूयदृवि, गन्तव्म य भूसम भान्मताहरु तनधाायण गरयएको छ्  

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

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

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

 स्वतन्िता् व्मावसावमक वववेकको प्रमोगभा नकायात्भक प्रबाव ऩाने तत्वहरुसॉग सम्पझौता नगयी, 
स्वाथागत वववादफाट टाढा यही तनजी स्वाथा य डय धम्पकीफाट भिु यही, तनष्ऩऺ बई रेखाऩयीऺण 
तनष्कषातनकासछौँ, व्महोया औसँमाउॉछौँ य रेखाऩयीऺण याम व्मि गर्र्छौ । 

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

 ऩायदल्शाता् ऩऺऩातयवहत यामको प्रस्ततुीकयण, रेखाऩयीऺणभानको तनयन्तय प्रमोग, अन्तयाावष्ट्रम 
उत्कृि प्रचरनको अवरम्पफन, सूचना य तथ्माङ्क सङ्करन य ववश्लषेणभा व्मवल्स्थत ऩद्धततको 
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अङ्गीकाय य तनल्ित आधायभा रेखाऩयीऺण नततजा भूसमाङ्कन गयी सम्पऩाददत कामाको ऩायदल्शाता 
कामभ याख्छौँ य रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गदाा गणुस्तय सतुनल्ित गर्र्छौं । 

 व्मावसावमकता् व्मावसावमक य दऺ जनशल्िभापा त गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गना 
कभाचायीरे सेवा प्रवेशऩतछ ल्शऺा य तातरभको साथसाथै तनयन्तय सीऩ ववकास गनुाऩछा य 
स्वअध्ममनराई तनयन्तयता ददनऩुदाछ ।  

 जवापदेवहता् रेखाऩयीऺण ऩेसा य आभ नागरयकप्रततको ल्जम्पभेवायी स्वीकाय गदै जनताको 
साभूवहक वहतको रातग सावाजतनक स्रोतको उल्चत प्रमोग एवॊ सॊयऺणतपा ध्मान केल्न्ित गयी 
काननुको ऩरयतधतबि यही जनताको अऩेऺा ऩूया गना जवापदेही यहनेछौं ।  

१.४ रक्ष्महरु् कामाारमको दूयदृवि य गन्तव्म हातसर गना उऩमुाि भूसम भान्मताको आधायभा देहामका रक्ष्महरु 
तम गरयएको छ् 
 रेखाऩयीऺणको गणुस्तय य प्रबाव सधुाय गने,  
 आन्तरयक सशुासनभा अतबववृद्ध गने ,  
 सॊगठनात्भक ऺभताको ववकास गने,  
 स्वतन्िता य ऺेिातधकायकभा सधुाय गने, य 
 फाह्य सयोकायवारासॉग सम्पफन्ध कामभ गयी सम्पफन्ध ववकास गने । 

कामाारमको दूयदृवि, गन्तव्म य तनददाि भूसम भान्मताको अनसुयणफाट नै उऩमुाि रक्ष्महरु हातसर 
गना सवकने हनुारे ती रक्ष्म हातसर गना मोगदान गने तत्वहरुराई तनम्पन सञ्चारन प्रणारी (Operational 

System) फाट दशााइएको छ ।  
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कामाारमको गन्तव्म एवॊ रक्ष्म हातसर गना अऩनाइएको सञ्चारन प्रणारी 
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१.५ सॊगठन सॊयचना् भहारेखाऩयीऺकको कामाारमको कामाफोझ, कामा प्रकृतत य उऩरब्ध दयफन्दीको 
अवस्थाराई दृविगत गयी २०६८।६९ भा सॊगठन सॊयचना स्वीकृतत गयी रागू गरयएको छ । जसअनसुाय 
कामाारमको प्रभखु ऩदातधकायीको रुऩभा भहारेखाऩयीऺक यहने व्मवस्था छ बने नीततगत ववषमभा 
भहारेखाऩयीऺकराई याम सझुाव प्रदान गना उऩ-भहारेखाऩयीऺकको अध्मऺताभा केन्िीम सभन्वम सतभतत 
(Central Co-ordination Committee) यहेको छ । मसरे रेखाऩयीऺण कामाको अनगुभन तथा 
भूसमाङ्कनसभेत गदाछ । भहारेखाऩयीऺकको भातहतभा सॊगठन ववकास तथा व्मवस्थाऩन, आतथाक तथा 
साभाल्जक सेवा, ऩूवााधाय ववकास य सॊवैधातनक तनकाम, सयुऺा तथा स्थानीम ववकास भहाशाखा हेने गयी 
चाय उऩ-भहारेखाऩयीऺक (याजऩिावङ्कत ववल्शि शे्रणी) य भहाशाखाअन्तगात ववतबन्न भहातनदेशनारम हेने गयी 
१४ नामफ भहारेखाऩयीऺक (याजऩिावङ्कत प्रथभ शे्रणी) को व्मवस्था गरयएको छ । 
भहातनदेशनारमअन्तगात तनदेशक (याजऩिावङ्कत दितीम शे्रणी) को नेततृ्व यहने गयी २७ तनदेशनारमहरुको 
व्मवस्था गरयएको छ ।  तनदेशनारमको कामासम्पऩादनका रातग तनदेशकको भातहतभा कामाफोझअनसुाय 
रेखाऩयीऺण अतधकायी (याजऩिावङ्कत ततृीम शे्रणी) देल्ख कामाारम सहमोगी (शे्रणीववहीन) सम्पभका 
कभाचायीहरु यहेका छन ्।  

२. सॊववधान प्रदत्त कताम एवॊ ल्जम्पभेवायी  
नेऩारको सॊववधानभा याष्ट्रऩतत य उऩयाष्ट्रऩततको कामाारम, सवोच्च अदारत, सॊघीम सॊसद, प्रदेश 

सबा, प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह, सॊवैधातनक तनकाम वा सो को कामाारम, अदारत, भहान्मामातधफिाको 
कामाारम य नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी वा सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩाररगामत सफै सॊघीम य प्रदेश सयकायी 
कामाारमको रेखा काननुफभोल्जभ तनमतभतता, तभतव्मवमता, कामादऺता, प्रबावकारयता य औल्चत्म सभेतको 
ववचाय गयी भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनु ेव्मवस्था छ । मसैगयी ऩचास प्रततशतबन्दा फढी शेमय 
वा जामजेथाभा नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायको स्वातभत्व बएका सॊगदठत सॊस्थाहरुको रेखाऩयीऺणका 
रातग कामाारमफाट ऩयाभशा प्रदान गने गरयएको छ । मस अततरयि  सॊस्थासम्पफन्धी ववशेष ऐन तथा 
कामाकायी तनणामरे गदठत सतभतत, प्रततष्ठान, ववश्वववद्यारमरगामतको रेखाऩयीऺण भहारेखाऩयीऺकरे गनुाऩने 
गयी तोवकएकोभा कामाारमफाट रेखाऩयीऺण गने गरयएको छ । रेखाऩयीऺण ऐन, २०४८ रे 
भहारेखाऩयीऺकरे रेखाऩयीऺण गने तरयका, ऺेि, ऩयीऺण गने कुयाहरु य नेऩार सयकायको ऩूणा एवॊ 
अतधकाॊश स्वातभत्व बएका सॊगदठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺणको सम्पफन्धभा गरयनऩुने काभहरुको फायेभा 
व्मवस्था गयेको छ । रेखाऩयीऺण ऐनभा नेऩार सयकायको ऩूणा स्वातभत्व बएको सॊगदठत सॊस्थाको 
रेखाऩयीऺण भहारेखाऩयीऺकिाया हनुे य अतधकाॊश स्वातभत्व बएको सॊगदठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺण गना 
रेखाऩयीऺकको तनमलु्ि गदाा भहारेखाऩयीऺकको ऩयाभशा तरनऩुने व्मवस्था छ । 

सॊववधान एवॊ काननुभा व्मवस्था बएफभोल्जभ भहारेखाऩयीऺकको कामाऺ ेितबि देहामफभोल्जभको 
रेखाऩयीऺण गने, ऩयाभशा ददने य तनदेशन ददनेसम्पफन्धी कामा ऩदाछन:् 

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

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

ववतबन्न कोष, ववकास सतभतत तथा ल्जसरा ववकास सतभततहरुको रेखाऩयीऺण, 
 नेऩार ऩऺ यहेका सल्न्ध सम्पझौताअन्तगातका तनकामहरुको रेखाऩयीऺण,   
 नेऩार सयकायको अतधकाॊश स्वातभत्व बएका सॊगदठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺक तनमलु्िभा ऩयाभशा,  
 रेखासम्पफन्धी व्मवस्था तभराउन य तनमतभतता समाउनको रातग सम्पफल्न्धत सयकायी तनकाम वा सॊगदठत 

सॊस्थाराई तनदेशन, य 
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 रेखाव्मवसामको ववकास, सॊयऺण य सम्पवधान गने सम्पफन्धभा नेऩार चार्र्टाडा एकाउन्टेन््स ऩरयषद्राई 
तनदेशन । 

भहारेखाऩयीऺकरे उऩमुािफभोल्जभ रेखाऩयीऺण गयी आपूरे गयेको काभको वावषाक प्रततवेदन 
सॊववधानको धाया २९४ अनसुाय याष्ट्रऩततसभऺ ऩेस गनुाऩने व्मवस्था छ । साथै याष्ट्रऩततरे प्रधानभन्िी 
भापॊ त त्मस्तो प्रततवेदन सॊघीम सॊसद सभऺ ऩेस गना रगाउने व्मवस्था छ । उि प्रततवेदनभा सॊववधान 
प्रदत्त ल्जम्पभेवायी ऩूया गना भहारेखाऩयीऺकफाट तनकामहरुको ववत्तीम एवॊ कामाभूरक रेखाऩयीऺण गने, 
सॊगदठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺण गदाा अऩनाउनऩुने तसद्धान्त सम्पफन्धभा आवश्मक तनदेशन ददने, रेखासम्पफन्धी 
कागजात जनुसकैु फखत हेने य रेखाको ढाॉचा तोक्नेरगामतका कामा बई आएको छ । 

३. रेखाऩयीऺणभान य कामाऩद्धतत 
भहारेखाऩयीऺक सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाहरुको अन्तयाावष्ट्रम सॊगठनको सदस्मको हैतसमतरे सो 

सॊगठनफाट स्वीकृत रेखाऩयीऺणभान, भागादशानको क्रभश् कामाान्वमन गयी रागू गदै आएको छ । 
भहारेखाऩयीऺकको कामाारमफाट सो सॊगठनफाट जायी बएका अन्तयाावष्ट्रम रेखाऩयीऺणभानभा आधारयत बई 
ववत्तीम रेखाऩयीऺण एवॊ कामाभूरक रेखाऩयीऺणभान एवॊ तनदेल्शकाहरु तमाय गयी रागू गने प्रमत्न बएको 
छ ।  

३.१ रेखाऩयीऺणभान् कामाारमरे सॊवैधातनक एवॊ काननुी व्मवस्था, रेखाऩयीऺणभान, ववतबन्न ऺेिगत भागादशान 
एवॊ तनदेल्शकाराई आधाय फनाएय रेखाऩयीऺण एवॊ प्रततवेदन गने य रेखाऩयीऺणको  गणुस्तय आश्वस्तता 
गने गयेको छ ।  

३.२ रेखाऩयीऺण कामाऩद्धतत् रेखाऩयीऺण ऐन, २०४८ रे भहारेखाऩयीऺकराई रेखाऩयीऺणको ऺेि, ऩद्धतत, 
भािा य सभम तनधाायण गने अतधकाय प्रदान गयेको छ । प्रत्मेक वषा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे 
रेखाऩयीऺण सञ्चारन गनुा अल्घ वावषाक कामामोजना तमाय गयी रेखाउत्तयदामी अतधकृतका हैतसमतभा यहेका 
भन्िारम/तनकामका सल्चवराई जानकायी ददने गयेको छ । उि कामामोजनाको आधायभा सम्पफल्न्धत 
भहातनदेशनारमहरुरे भन्िारमगत सभविगत रेखाऩयीऺण मोजना य रेखाऩयीऺण गनुाऩने प्रत्मेक 
कामाारमहरुको इकामागत रेखाऩयीऺण मोजना तमाय गरयन्छ । हयेक वषा तनल्ित आधायहरु जस्तै 
कायोफायको ऩरयभाण, प्रकृतत, बौगोतरक ऺेि आदद ऩऺराई ववचाय गयी ल्जसरा छनौट गयी रेखाऩयीऺण 
टोरी खटााई ल्जसराका ववतबन्न भन्िारमभातहतका कामासञ्चारन स्तयका कामाारमहरुको रेखाऩयीऺण 
स्थरगत रुऩभा सम्पऩन्न गरयन्छ ।  

रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न बएऩतछ ३५ ददन म्पमाद ददई प्रायल्म्पबक रेखाऩयीऺण प्रततवेदन रेखाऩयीऺण 
गरयएको तनकामराई उऩरब्ध गयााई सोको एक/एक प्रतत तारकु भन्िारम, ववबाग य कोष तथा रेखा 
तनमन्िक कामाारमभा ऩठाइन्छ । रेखाऩयीऺण भानदण्ड, २०५३ य ववतबन्न भागादशान एवॊ तनदेल्शकाको 
अधीनभा यही कामाारमफाट रेखाऩयीऺण एवॊ प्रततवेदन गने गरयन्छ । सम्पऩाददत रेखाऩयीऺण कामाको 
गणुस्तय सतुनल्ित गना गणुस्तय भूसमाङ्कन तथा ऩनुयावरोकन गयी प्रततवेदन गने ऩद्धतत अवरम्पफन गरयएको 
छ । वावषाक प्रततवेदन तमाय गदाा प्रत्मेक तनदेशनारमरे भन्िारमगत भस्मौदा प्रततवेदन तमाय गने य सो 
सम्पफन्धभा सतभततभा छरपर एवॊ ऩनुयावरोकन ऩिात ्प्रततवेदन अल्न्तभ गरयन्छ ।  

३.३ रेखाऩयीऺण कामाववतध्  मो वषासयकायी कामाारम, सतभतत, प्रततष्ठान य ल्जसरा ववकास सतभततको 
रेखाऩयीऺण गदाा १ हजाय २९६ कामाारमको सॊल्ऺप्त रेखाऩयीऺण कामाववतध य ३ हजाय २७० 
कामाारमको जोल्खभ ववश्लषेणसवहतको ववस्ततृ रेखाऩयीऺण कामाववतध अवरम्पफन गयी रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न 
गरयएको छ । कामाभूरक रेखाऩयीऺण क्रभभा केहीभा स्थरगत अवरोकनसवहत नागरयक सभाज, 
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राबग्राही सभूहरगामत सयोकायवाराराई सभेत छरपर तथा अन्तयवक्रमाभा सहबागी गयाई प्राप्त 
सूचनासभेतको ववश्लषेण गयी प्रततवेदन तमाय गरयएको छ ।  

३.४ तनदेल्शका तथा भागादशान तजुाभा  

 सयकायी रेखाऩयीऺकको आचायसॊवहता, २०७०: सयकायी रेखाऩयीऺकको तनष्ठा, स्वतन्िता, तनष्ऩऺता, 
गोऩनीमता य ऩेसागत नैततक आचयण तथा भूसम भान्मताको ऩारनाफाट मस कामाारमको सॊवैधातनक 
जवापदेवहता ऩूया गना, रेखाऩयीऺण कामाप्रतत सयोकायवाराहरुको ववश्वास अतबववृद्ध गना य सावाजतनक 
ऺेिभा ऩायदल्शाता एवॊ उत्तयदावमत्व प्रवद्धान गना सवकने तथ्मराई दृविगत गयी "सयकायी 
रेखाऩयीऺकको आचायसॊवहता, २०७०" स्वीकृत गयी कामाान्वमनभा समाइएकोभा मो वषा त्मसभा 
आवश्मक ऩरयभाजानसभेत गरयएको छ । आचायसॊवहता अनगुभन सतभततफाट अनगुभन हनुे गयेको छ ।  

 जोल्खभभा आधारयत रेखाऩयीऺण भागादशान् भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे सम्पऩादन गने रेखाऩयीऺण 
कामाराई व्मवल्स्थत गयी फढी जोल्खभ देल्खएका कामाारमभा ववस्ततृ रुऩभा य कभ जोल्खभ देल्खएका 
कामाारमभा साभान्म रुऩभा कामाारमका जनशल्ि ऩरयचारन गने उद्देश्मरे जोल्खभभा आधारयत 
रेखाऩयीऺणराई व्मवल्स्थत गना आवश्मकता भहससु बई २०६९।८।८ भा जोल्खभभा आधारयत 
रेखाऩयीऺण भागादशान स्वीकृत गयी रागू गरयएको छ । भागादशानराई ऩूणारुऩभा कामाान्वमन गना 
आवश्मक तनदेल्शकाहरू तमाय गने कामा सॊस्थागत सदुृढीकयण आमोजनाफाट सम्पऩन्न बएको छ । 

 ववत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान् कामाारमरे कामाान्वमनभा समाएको सयकायी रेखाऩयीऺण सञ्चारन 
भागादशानराई सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाहरुको अन्तयाावष्ट्रम सॊगठनरे जायी गयेको भानदण्डको 
आधायभा सधुाय गना ववत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान २०७३ तमाय गयी कामाान्वमन चयणभा यहेको छ । 
उि भागादशान रागू बएऩतछ कामाारमको ववत्तीम रेखाऩयीऺण अन्तयाावष्ट्रम स्तयको हनुे अऩेऺा गरयएको 
छ । 

 प्रकोऩ व्मवस्थाऩन रेखाऩयीऺण भागादशान् कामाारमरे २०७२।४।२४ भा स्वीकृत गयी 
कामाान्वमनभा समाएको प्रकोऩ व्मवस्थाऩन रेखाऩयीऺण भागादशान, २०७२ सवोच्च रेखाऩयीऺण 
सॊस्थाहरुको अन्तयाावष्ट्रम सॊगठनरे जायी गयेको भानदण्डफभोल्जभ यहेको छ । 

 आन्तरयक तनमन्िण तनदेल्शका् आतथाक कामाववतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९५ को 
व्मवस्थाअनसुाय आन्तरयक तनमन्िण कामाववतध तमाय गयी कामाान्वमनभा समाइएको छ ।  

३.५ रेखाऩयीऺण व्मवस्थाऩन  

 कामाभूरक रेखाऩयीऺण् मो वषा ३० ववषमको कामाभूरक रेखाऩयीऺण, १ ववषमको वातावयणीम 
रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न बएको छ 

 सूचना प्रववतध रेखाऩयीऺण् मो वषाबतूभसधुाय तथा व्मवस्था भन्िारम, शहयी ववकास भन्िारम, ल्शऺा 
भन्िारम, बौततक ऩूवााधाय तथा मातामात भन्िारम, प्रधानभन्िी तथा भल्न्िऩरयषद्को कामाारम य 
सॊघीम भातभरा तथा स्थानीम ववकास भन्िारमअन्तगात ७ ववषमको सूचना प्रववतधभा आधारयत 
रेखाऩयीऺण गरयएको छ ।  

 सॊगदठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺण् रेखाऩयीऺण ऐन, २०४८ को दपा ६ अनसुाय नेऩार सयकायको ऩूणा 
स्वातभत्व बएका सॊगदठत सॊस्थाहरुको रेखाऩयीऺण गना तनमिु फाह्य रेखाऩयीऺक तथा कामाारमको 
जनशल्िफाट रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न गयी मस वषा २७ सॊस्थाको ३३ आतथाक वषाको अल्न्तभ 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी बएका छन ्। मस वषा१५ सॊस्थाको ४१ आतथाक वषाको रेखाऩयीऺण 
सम्पऩन्न हनु नसकी फक्मौता यहेको छ । आतथाक वषा२०७३।७४ भा ३६ सॊस्थाको रेखाऩयीऺण 
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सम्पऩन्न गना ३९ रेखाऩयीऺकराई सहामकको रुऩभा तनमिु गरयएको छ । त्मस्तै रेखाऩयीऺण ऐन, 
२०४८ को दपा (७.२) अनसुाय नेऩार सयकायको अतधकाॊश स्वातभत्व बएको सॊस्थाभध्मे २१ 
सॊस्थाको २३ आतथाक वषाको रातग रेखाऩयीऺक तनमलु्िको ऩयाभशा उऩरब्ध गयाइएको छ । 
प्रततवेदन अवतधभा कामाारमको जनशल्िफाट २ सॊस्थाको रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न बएको छ ।  

 अन्तयाावष्ट्रम सॊस्थाको रेखाऩयीऺण् काठभाडौंल्स्थत साका सल्चवारम (SAARC Secreteriat) रगामत 
७ भरुकुहरुभा यहेका साका  केन्ि य ऩरयषद्हरुको सन ् २०१५ को अल्न्तभ रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न 
बएको छ ।   

 रेखाऩयीऺणको अल्न्तभ प्रततवेदन् रेखाऩयीऺणका भान्म तसद्धान्तअनसुाय रेखाऩयीऺण गरयएका ववत्तीम 
वववयणहरु उऩय यामसवहत रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गनुाऩने हनु्छ । सॊगदठत सॊस्थाको अल्न्तभ 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गदाा सम्पफल्न्धत सॊस्थाको ववत्तीम वववयणउऩय याम ददन ेगयी आएको छ । 
गत वषा अथा भन्िारम, भहारेखा तनमन्िक कामाारमरगामत केन्िीमस्तयका तनकामहरुको अल्न्तभ 
प्रततवेदन य सल्ञ्चतकोषको हकभा यामसवहतको अल्न्तभ प्रततवेदन जायी गरयएकोभा सो कामाराई मस 
वषाऩतन तनयन्तयता ददइएको छ । मो वषासल्ञ्चत कोषसभेत केन्िीमस्तयका तनकाम, भन्िारम, नेऩार 
सयकायको ऩूणा स्वातभत्व बएका सॊगदठत सॊस्था य ल्जसरा ववकास सतभततहरुफाट प्रायल्म्पबक प्रततवेदनको 
प्राप्त प्रततवक्रमासभेतभा कायफाही गयी अल्न्तभ प्रततवेदन जायी गरयएको छ ।  

 यामसवहतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन् मो वषाभहारेखा तनमन्िक कामाारमरे तमाय गयेको सल्ञ्चत कोषको 
वहसाफउऩय यामसवहतको प्रततवेदन उऩरब्ध गयाइएको छ । केन्िीम तनकामफाट ऩेस बएका ३९ 
केन्िीम आतथाक वववयणउऩय यामसवहतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन ददइएको छ । यामसवहतको 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩरब्ध गयाइएको भध्मे एक तनकामको केन्िीम आतथाक वववयण सम्पफन्धभा 
कैवपमतयवहतको य ३८ तनकामको सम्पफन्धभा कैवपमतसवहतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन ददइएको छ । 
सॊगदठत सॊस्थातपा ववगत य मो वषाकोसभेत ३३ सॊस्थाको ४२ आतथाक वषाको सम्पफन्धभा ४ सॊस्थाको 
५ आतथाक वषाको कैवपमतयवहत य २९ सॊस्थाको ३७ आतथाक वषाको सम्पफन्धभा कैवपमतसवहतको 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩरब्ध गयाइएको छ ।  

 आमोजना वहसाफको रेखाऩयीऺण् नेऩार सयकाय य दात ृयाष्ट्र/तनकामफीच बएको सम्पझौताअनसुाय मो 
वषा ६८ आमोजनाको आमोजना वहसाफको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन ददनऩुनेभा ४० आमोजनाको 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩरब्ध गयाइएको छ । आमोजना वहसाफ सम्पफन्धभा यामसवहतको रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदन उऩरब्ध गयाइएको भध्मे ववश्व फैङ्क, अन्तयाावष्ट्रम ववकास सॊस्थातपा  १५, एतसमारी ववकास 
फैङ्कतपा  २२ य अन्म दात/ृयाष्ट्रयतनकामतपा  ३ यहेको छ । आमोजनाहरु २८ रे आमोजना वहसाफ 
प्रभाणीकयणका रातग ऩेस गयेका छैनन ्।  

 ववद्यतुीम कामाऩि् ववद्यतुीम कामाऩिको भाध्मभफाट प्रततवेदन गने व्मवस्था अनरुुऩ मो वषा ७४ वटा 
तनकामको ववद्यतुीम कामाऩिको भाध्मभफाट रेखाऩयीऺण कामासम्पऩन्न गरयएको छ ।  

 रेखाभानभा आधारयत ववत्तीम वववयण उऩय याम् मो वषानेऩार सयकायका १५ तनकामको सावाजतनक 
ऺेि रेखाभानभा आधारयत बई तमाय बएको ववत्तीम वववयण उऩय यामसवहतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन 
उऩरब्ध गयाइएको  छ । नेऩार सावाजतनक ऺेि रेखाभानअनरुुऩ उि तनकामफाट ववत्तीम वववयण 
ऩेस बएकोरे अन्तयाावष्ट्रम ववत्तीम प्रततवेदन प्रणारीको शरुुआत गरयएको छ । 

 सम्पऩयीऺण् रेखाऩयीऺणफाट कामभ बएका सम्पऩयीऺण गना फाॉकी फेरुजू आतथाक कामाववतध ऐन, 
२०५५ य तनमभावरी, २०६४ को व्मवस्थाअनसुाय सम्पफल्न्धत तनकामरे पछ्र्मौट गयी स्थरगत रुऩभा 
नै सम्पऩयीऺण गयाउन अनयुोध गने य भाघ भवहनाऩतछ मस कामाारमभा अनयुोध गने य अनयुोध बएको 
१५ ददनतबि सम्पऩयीऺणको जानकायी गयाउन ेनीतत कामाारमरे तरएको तथमो । तद्अनरुुऩ २०७२ 
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श्रावणदेल्ख २०७३ आषाढ भसान्तसम्पभ नेऩार सयकायको कामाारमरे रु.१८ अफा १४ कयोड १४ 
राख २२ हजाय सम्पऩयीऺण गयाएका छन ्।  

 वावषाक रेखाऩयीऺण मोजना् २०७२।७३ को कायोफायको रेखाऩयीऺण कामा तनमोल्जत रुऩभा तछटो 
छरयतो, तभतव्ममी एवॊ दऺताऩूणा तवयरे सम्पऩादन गना रेखाऩयीऺणको उद्देश्म, ऩद्धतत, ऺेि, 
रेखाऩयीऺणभा जोड ददइने ववषमहरु, प्रततवेदन व्मवस्था, रेखाऩयीऺणका आधायहरु, गणुस्तय 
ऩनुयावरोकन, सतभिगत मोजना, तातरभ तथा जनशल्ि ववकास, कामातातरका रगामतका ववषमहरु 
सभेटी वावषाक रेखाऩयीऺण मोजना, २०७३ तजुाभा गयी रागू गरयएको छ ।  

 वावषाक नीतत एवॊ कामाक्रभ् २०७२।७३ को कायोफायको रेखाऩयीऺण २०७३ श्रावणभा शरुु गयी 
भाघसम्पभभा सम्पऩन्न गने य चैि भसान्ततबि वावषाक प्रततवेदन ऩेस गने रक्ष्मसवहत कामातातरका तमाय 
गरयएको छ । उि कामातातरका २०७३।३।३० भा रेखाउत्तयदामी अतधकृतहरुराई जानकायीको 
रातग ऩठाइएको छ ।  

 सभविगत तथा तनकामगत रेखाऩयीऺण मोजना् सभविगत तथा तनकामगत रेखाऩयीऺण मोजनाको 
ढाॉचाभा ऩरयभाजान गयी सभविगत तथा तनकामगत रेखाऩयीऺण मोजनाको ढाॉचा, २०७३ रागू गरयएको 
छ । उि मोजना भूरत् जोल्खभ ऩवहचान य भूसमाङ्कनको अवधायणाभा आधारयत छ । तनकामगत 
रेखाऩयीऺण मोजनाभा ववस्ततृ य सॊल्ऺप्त कामाववतधफाट सम्पऩन्न हनुे रेखाऩयीऺण मोजना एवॊ 
कामाक्रभको ढाॉचा यहेका छन ्।  

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

 सऩुरयवेऺण् स्थरगत रेखाऩयीऺणको सऩुरयवेऺण गने ववतध, सऩुरयवेऺकको ल्जम्पभेवायी य सऩुरयवेऺण 
गयी ऩेस गरयन ेप्रततवेदनको ढाॉचा सभेटी रागू गरयएको सऩुरयवेऺणसम्पफन्धी तनदेल्शका, २०६९ अनरुुऩ 
सऩुरयवेऺण गने कामा गने गरयएको छ ।  

३.६ गणुस्तय आश्वस्तता् कामाारमरे रागू गयेको गणुस्तय ऩनुयावरोकन तनदेल्शकाअनसुाय २०७२।७३ भा 
सम्पऩन्न गरयएका ववत्तीम रेखाऩयीऺणभध्मे नभूनाको रुऩभा छनौट गयी ववत्तीम तथा तनमतभत 
रेखाऩयीऺणतपा ४३, सॊगदठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺणतपा ३ पाइरहरुको य कामाभूरक य सूचना प्रववतध 
रेखाऩयीऺणतपा  ४ सभेत गयी ५० पाइरहरुको गणुस्तय आश्वस्तता ऩनुयावरोकन गरयएको छ । 
ऩनुयावरोकनभा तनकामको जानकायी, रेखाऩयीऺण मोजना तथा कामाक्रभ तमायी, जोल्खभ ऺेि ऩवहचान य 
सोको कामाान्वमन, आन्तरयक तनमन्िण प्रणारीको भूसमाङ्कन, सङ्कतरत प्रभाणको अतबरेख व्मवस्थाऩन, नभूना 
छनौट प्रवक्रमा, रेखाऩयीऺकको कामावववयण तथा कामाववतधको अतबरेखीकयण, आचायसॊवहताको घोषणा तथा 
ऩारना, गणुस्तय तनमन्िण कामाववतधहरु, काननु तनमभहरुको ऩारना, रेखाऩयीऺण कामाऩि एवॊ प्रततवेदनको 
ऩनुयावरोकन, रेखाऩयीऺण टोरीको सऩुरयवेऺण तथा तनकामफाट प्राप्त प्रततवक्रमाउऩय कायफाही गयी अल्न्तभ 
प्रततवेदन जायी गनेरगामतका ऺेिभा गणुस्तय आश्वस्तता भूसमाङ्कन/ऩनुयावरोकन गयी थऩ सधुायका ऺेिहरु 
ऩवहचान गने गरयएको छ । मसका अततरयि कामासम्पऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन प्रणारीको भूसमाङ्कन गना 
नेऩार सयकाय (भल्न्िऩरयषद्) फाट ऩारयत सूचकका आधायभा २०७२।७३ भा रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न बएका 
पाइरहरुभध्मे प्रत्मेक रेखाऩयीऺण टोरीको न्मूनतभ एउटा पाइर ऩने गयी नभूना छनौटको ववतधफाट मो 
वषा१०० पाइर छनौट गयी प्राप्त नततजाको आधायभा कामासम्पऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन बत्ताको रातग 
गणुस्तयफाऩतको अङ्क गणना गयी रेखाऩयीऺणराई प्रोत्साहन बत्ता ववतयणसॉग आवद्ध गरयएको छ । 
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४. भानव सॊसाधन 
मस कामाारमभा तनजाभती सेवा ऐन, २०४९ फभोल्जभ नेऩार रेखाऩयीऺण सेवा, नेऩार ववववध 

सेवाका कभाचायीहरु आवद्ध यहेका छन ्। मस वषा कभाचायी प्रशासन, तातरभ य जनशल्ि ववकासको 
अवस्था तनम्पनानसुाय यहेको छ् 

 दयफन्दी य ऩदऩूतता्  भहारेखाऩयीऺकको कामाारमको स्वीकृत दयफन्दी ४४८ यहेकोभा ३८१ ऩदऩूतता 
बई ६७ ऩद रयि यहेको छ । कुर ऩदऩूतता भध्मे ४० (१०.५० प्रततशत) भवहरा य ३४४ 
(८९.५० प्रततशत) ऩरुुष कभाचायी छन ्। कभाचायी दयफन्दी य ऩदऩूतताको तातरका १ सॊरग्न छ । 

 

 तनमलु्ि य ऩदस्थाऩन् मो वषारोक सेवा आमोगफाट तसपारयस बई आएका रेखाऩयीऺण अतधकायी ८, 
रेखाऩयीऺण अधीऺक ६, रेखाऩयीऺण तनयीऺक  १ य सहामक कम्प्मटुय अऩयेटय १ सभेत २५ 
कभाचायीको तनमलु्ि एवॊ ऩदस्थाऩन गरयएको छ । तनमलु्ि एवॊ ऩदस्थाऩनको तातरका २ सॊरग्न छ ।  

 फढुवा् मो वषा नामफ भहारेखाऩयीऺक २, तनदेशक ७, रेखाऩयीऺण अतधकायी ४, रेखाऩयीऺण 
अधीऺक ६ य टाइवऩि दिततम १ सभेत २१ कभाचायी कामाऺ भता भूसमाङ्कनको आधायभा फढुवा 
हनुबुएको छ । मससम्पफन्धी तातरका ३ सॊरग्न छ । 

 सेवा तनवतृ्त् मो वषा उभेय हदय याजीनाभा सभेतफाट उऩ-भहारेखाऩयीऺक ३, नामफ भहारेखाऩयीऺक 
१, तनदेशक ७, रेखाऩयीऺण अतधकायी ५, टाइवऩि प्रथभ १, टाइवऩि दितीम य हरकुा सवायीचारक 
१ सभेत १९ कभाचायी सेवा तनवतृ्त हनुबुएको छ । तातरका ४ सॊरग्न छ ।  

 तातरभ तथा जनशल्ि ववकास् मो वषामस कामाारम, नेऩार प्रशासतनक प्रल्शऺण प्रततष्ठान, सावाजतनक 
खरयद अनगुभन कामाारम, सावाजतनक खचा तथा ववत्तीम उत्तयदावमत्व सल्चवारम, रेखाभान फोडा 
आददफाट याजऩिावङ्कत कभाचायीहरु तथा याजऩि अनवङ्कत कभाचायीहरुको रातग आमोजना गरयएको सेवा 
प्रवेश तातरभ, सी.ऩी.ई. तातरभ, अॊग्रजेी बाषा तातरभ, Human Resource Management, 

Financial Management Audit, NFRS, Capacity Development and Management, 
सावाजतनक खरयद, तनभााण, आमोजना वहसाफ, आन्तरयक तनमन्िण, जोल्खभ ऺेि ऩवहचान, ऩरयमोजना 
व्मवस्थाऩन, सम्पझौता सीऩरगामत ववतबन्न ववषमभा स्वदेशभा सञ्चातरत तातरभ, गोष्ठी, सेतभनाय आददभा 
कामाारमका कभाचायीहरुरे सहबातगता जनाएको छ ।  

त्मसैगयी Environmental Audit, Audit of Public Sector Enterprises रगामत 
ववदेशभा सञ्चातरत तातरभ, गोष्ठी, सेतभनाय य अवरोकन भ्रभण आदद ववषमभा सहबातगता जनाएको छ ।  

 नेऩार प्रशासतनक प्रल्शऺण प्रततष्ठानफाट सञ्चातरत वरयष्ठ कामाकायी ववकास कामाक्रभ तातरभभा २ 
नामफ भहारेखाऩयीऺकको सहबातगता यह्यो ।  
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 वैदेल्शक तातरभ, य अध्ममन फैठक् २०७२।७३ भा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमफाट ववतबन्न 
भरुकुभा आमोजना बएको देहामअनसुायका तातरभ, अध्ममन, अवरोकन, कामाशाराभा सहबातगता 
बएको छ ।  

तस.नॊ. भरुकु कामाक्रभ अवतध ददन सॊख्मा 
१ थाइरैण्ड एसोसााई फोडा तभवटङ ३ ३ 
२ भरेतसमा  रेखाऩयीऺणसम्पफन्धी तातरभहरु  ५ ११ 
३ चीन  रेखाऩयीऺणसम्पफन्धी सेतभनाय य भ्रभण  ७ ५ 
४ वपतरवऩन्स अध्ममन भ्रभण  ७ ५ 
५ जभैका  ऋण व्मवस्थाऩन गोष्ठी  ३ १ 
६ ऩावकस्तान रेखाऩयीऺणसम्पफन्धी तातरभ  १५ १८ 
७ नवे वातावयणीम कामाभूरक रे.ऩ.सम्पफन्धी  ६ ३ 
८ इन्डोनेतसमा  एसोसााई तातरभ  ३ २ 
९ बटुान  इसााई कामाान्वमन  ५ १ 
१० दल्ऺण कोरयमा  अध्ममन  १.५ वषा १ 
११ फॊगरादेश  सेतभनायभा सहबातगता  ३ २ 
१२ बायत सााई वऩ.एभ.्एप्.सम्पफन्धी  १५ १ 
१३ सडुान  मू.एन.तभसन   १ 
१४ अभेरयका, क्मानाडा अध्ममन भ्रभण   ४ 
  जम्पभा  ५८ 

 यभाना् मस कामाारमभा कामायत १२ कभाचायीहरु मस वषाअन्म सेवाभा नमाॉ तनमलु्ि बएकोरे 
कामाारमफाट यभाना बएका छन ्। तातरका ४ सॊरग्न छ । 

 याजीनाभा् मस कामाारमका तनदेशक श्री सदुन प्रसाद ऩौडेररे तभतत २०७२।४।२५, तनदेशक श्री 
बवनाथ दाहाररे तभतत २०७२।७।१३ य रेखाऩयीऺण अतधकायी श्री रक्ष्भीकुभायी ल्शवाकोटीरे 
तभतत २०७२।४।२५ देल्ख रागू हनुे गयी ददएको याजीनाभा स्वीकृत बएको छ ।   

 ववबषूण् गणतन्ि ददवसको अवसयभा २०७३।२।१५ भा भाननीम भहारेखाऩयीऺक श्री बानपु्रसाद 
आचामारे प्रतसद्ध प्रवर जनसेवाश्री, नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री फाफयुाभ गौतभरे सपु्रवर जनसेवाश्री 
तथा रेखाऩयीऺण अतधकायी श्री यभेश नेऩाररे प्रवर जनसेवाश्री ववबषूण प्राप्त गनुाबएको छ ।  

 तनजाभती सेवा ऩयुस्काय् तनजाभती सेवा ददवस, २०७२ को अवसयभा मस कामाारमका रेखाऩयीऺण 
अतधकायी श्री प्रद्यमु्पन न्मौऩान े तनजाभती सेवा ऩयुस्कायफाट ऩयुस्कृत हनुबुएको छ ।  

५. आन्तरयक व्मवस्थाऩन 
 यणनीततक मोजना (२०१६-२०२०)M यणनीततक मोजना (२०१६-२०२०) स्वीकृत बई मही जनवयी 

१, २०१६ (ऩौष १७, २०७२) देल्ख रागू बएको छ । तेस्रो यणनीततक मोजनारे  रेखाऩयीऺणको 
गणुस्तय य प्रबाव सधुाय गने, आन्तरयक सशुासनभा अतधववृद्ध गने, सॊगठनात्भक ऺभताको ववकास गने, 
स्वतन्िता य ऺेिातधकायकभा सधुाय गने य फाह्य सयोकायवारासॉग सम्पफन्ध कामभ गयी सम्पफन्ध 
ववकास गने रक्ष्महरु तम गरयएको छ । यणनैततक मोजनाको आधायभा कामासञ्चारन मोजना तमाय 
गयी वक्रमाकराऩ अगातड फढाइएको छ । 

 रेखाऩयीऺण ससराहकाय सतभतत फैठक् सावाजतनक ववत्तीम व्मवहायभा ऩायदल्शाता, जवापदेवहता ववतधको 
ऩारनाको भाध्मभफाट सशुासन प्रवधानभा भहत्वऩूणा बतूभका तनवााह गदै आएको नेऩारको सवोच्च 
रेखाऩयीऺण सॊस्था भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे आफ्नो काभकायफाहीराई अझ व्मवल्स्थत गना 
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रेखाऩयीऺणभा गणुस्तयीमता य ववश्वसनीमता अतबववृद्ध गयी रेखाऩयीऺणको प्रबावकारयता फढाउन 
२०७०।९।४ भा भहारेखाऩयीऺकरे १५ सदस्मीमरेखाऩयीऺण ससराहकाय सतभतत गठन गरयएको 
छ । रेखाऩयीऺणसम्पफन्धी अन्तयाावष्ट्रम तथा ऺेिीम सङ्गठनहरूरे प्रततऩादन गयेका तसद्धान्त, असर 
अभ्मास तथा अन्म भरुकुहरूको प्रचरनसभेतका आधायभा सावाजतनक रेखाऩयीऺणभा गनुाऩने साभवमक 
सधुाय, रेखाऩयीऺण प्रणारीभा अवरम्पफन गनुाऩने नवीन अवधायणा, रेखाऩयीऺणफाट 
सयोकायवाराहरूको अऩेऺा, भहारेखाऩयीऺकको वावषाक प्रततवेदन प्रणारीभा गरयनऩुने सधुाय य सभग्र 
रुऩभा भरुकुको सावाजतनक आतथाक प्रशासनभा रेखाऩयीऺणको प्रबावकारयता अतबववृद्ध गना 
भहारेखाऩयीऺकराई सूचना, याम, ससराह तथा सझुाव ददनका रातग ससराहकाय सतभतत गठन 
गरयएको छ ।  

सतभततको फैठक वषाभा कम्पतीभा ३ ऩटक आवश्मक ववषमभा छरपर गनाका रातग फस्न े
व्मवस्था गरयएको छ । सतभततभा सदस्महरू भानाथा रुऩभा यहने य सतभततरे आफ्नो कामाववतध आपै 
व्मवल्स्थत गना सक्न ेगयी तोवकएको छ । 

सतभततको फैठक मो वषा तभतत २०७२।८।१६, तभतत २०७२।११।१७ य 
२०७३।२।२६गयी ३ ऩटक फसेको तथमो । मसफाट भरुकुको सावाजतनक, आतथाक प्रशासनभा 
रेखाऩयीऺणको प्रबावकारयता अतबववृद्ध गयी सशुासन प्रवद्धानभा भहत्वऩूणा मोगदान ऩगुेको अऩेऺा 
गरयएको छ 

 यणनैततक मोजना तमायी सतभतत् कामाारमको यणनैततक मोजना २०१६-२०२० तमायीको रातग देहाम 
अनसुायको सतभतत गठन बई कामा सम्पऩन्न बएको छ्  

१.  उऩभहारेखाऩयीऺक श्री भोहदत्त तततभल्ससना  
२.  नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री ईश्वय नेऩार 
३.  नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री तफन्द ुतफि 
४.  तनदेशक श्री चन्िकान्त बण्डायी 
५. रेखाऩयीऺण अतधकायी श्री कृष्णप्रसाद शभाा  

 कामादर गठन् नागरयक सभाजका सॊस्थाहरूराई कामाभूरक रेखाऩयीऺणभा सहबागी गयाउने 
सम्पफन्धभा तनम्पन अनसुायको स्टेरयङ्ग कतभटी गठन बएको छ्  

श्री भोहदत्त तततभल्ससना - सॊमोजक 
श्री फाफयुाभ गौतभ  - सदस्म 
श्री भहेश्वय काफ्रे - सदस्म  
श्री ऩथृ्वीयाज तरगर  - सदस्म 

 आमोजना वहसाफ अध्ममन सतभतत् ववकास साझेदाय सॊस्थाहरुको सहबातगताभा सञ्चातरत 
आमोजनाहरुराई उऩरब्ध गयाउनऩुने आमोजना वहसाफभा एकरुऩता कामभ गनाका रातग कामाारमभा 
देहामअनसुाय कामाऺ ेि यहने गयी सतभतत गठन बएकोभा सो सतभततरे नै मस वषाऩतन कामा गरययहेको छ् 

सतभतत नॊ. १ - ना.भ.रे.ऩ.श्री फाफयुाभ गौतभ 
तनदेशक श्री चन्िकान्त बण्डायी 

- सॊमोजक 
- सदस्म 

-  सॊगठन ववकास तथा व्मवस्थाऩन य 
सॊवैधातनक तनकाम, सयुऺा तथा स्थानीम 
ववकास भहाशाखा अन्तगातका आमोजना 
वहसाफ 

सतभतत नॊ. २ - ना.भ.रे.ऩ. श्री याभपु्रसाद डोटेर 
तनदेशक श्री वैकुण्ठफहादयु अतधकायी 

- सॊमोजक   
- सदस्म 

-  ऩूवााधाय ववकास य आतथाक तथा 
साभाल्जक सेवा भहाशाखा अन्तगातका 
आमोजना वहसाफ 
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 आतथाक कामाववतध ऐन, २०५५ य तनमभावरी, २०६४ को रातग सॊशोधनभा सझुाव ऩठाइएको छ । 

 रेखाऩयीऺण ऐन २०७२ को भस्मौदा तमाय गयी आवश्मक कायवाहीको रातग अथा भन्िारमभा 
ऩठाइएको य हार काननु न्माम तथा सॊसदीम भातभरा भन्िारमभा छरपरभा यहेको छ ।  

 अन्म सतभतत् कामाारमको काभकायफाही सचुारु रुऩरे सञ्चारन गना देहामका सतभततसभेत गठन बई 
कामाान्वमनभा यहेका छन:्  

क्र.सॊ. सतभतत 
१ भ.रे.ऩ.सदुृढीकयण आमोजना व्मवस्थाऩन  
२ शासकीम सधुाय इकामा 
३ खरयद इकामा 
४ भूसमाङ्कन सतभतत (फोरऩि, दयबाउऩि, प्रस्ताव) 
५ अन्म तनकाम्  · 

 ICANऩाषाद्  
 ICANअनशुासन सतभतत  
 रेखाभान फोडा  
 रेखाऩयीऺणभान फोडा  
 PEFA Secretariate  
 NPSAS तनदेशक सतभतत  
 प्रशासन ऩनुयसॊयचना कामादर  

 सम्पऩका व्मल्ि (Focal Point): २०७2।७3 भा सम्पफल्न्धत तनकामसॉग सभन्वम गयी कामासम्पऩादन 
गनाका रातग तनम्पन कभाचायीहरुराई सम्पऩका व्मल्िको रुऩभा तोवकएको तथमो्  
क्र.सॊ. ऩद, नाभ तोवकएको तभतत ववषम प्रभखु कामा 
१ तनदेशक श्री तिरोचन आचामॊ  सहामक प्रविा, सहामक 

सम्पऩका अतधकृत  
सूचना सङ्करन य सोको 
अतबरेख याख्न े

२ तनदेशक श्री गणेशप्रसाद ऩौडेर  सहामक सूचना अतधकायी सूचना सङ्करन एवॊ सोको 
अतबरेख याख्न े

३ रे-ऩ-अतधकायी श्री याभचन्ि ऩौडेर  सयकायी ऩोटार  सयकायी सूचना ऩोटारभा 
अद्यावतधक गने 

 वावषकोत्सव् भहारेखाऩयीऺकको कामाारमको ५८ औ ँवावषाकोत्सव  अवसयभा २०७३।३।१५ का 
ददन भनाइमो ।  

 सूचना सङ्करन् कामाारमफाट वषाबय सम्पऩाददत काभको नततजाको रुऩभा वावषाक प्रततवेदन तमाय गने 
गरयएको छ । सूचनाको हकसम्पफन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ को प्रमोजनका साथै प्रततवेदनहरुको 
अतबरेखीकयण गयी सॊस्थागत स्भयण (Institutional Memory) कामभ याख्न शरुुदेल्खका वावषाक 
प्रततवेदन, रेखाऩयीऺण ऩतिकारगामतका प्रकाशनहरु य कामाारमका अन्म गततववतधसम्पफन्धी सूचनाहरु 
सङ्करन कामाराई तनयन्तयता ददइएको छ । 

 प्रकाशन् सयकायी रेखा, याजस्व, रेखाऩयीऺणरगामत सावाजतनक ववत्त व्मवस्थाऩनका सान्दतबाक ववषम 
तथा कामाारम गततववतध सभेटी रेखाऩयीऺण ऩतिकाको ८१ औ ँअङ्क २०७२ ऩौष भवहनाभा २०७२  
असाय य ऩौषको सॊमिु अङ्क य २०७३ आषाढ भवहनाभा ८२ औ ँ अङ्क तनमतभत रुऩभा प्रकाशन 
गरयएको छ । मसफाट ववत्तीम व्मवस्थाऩनका ऺेिभा सॊरग्न व्मल्ि एवॊ ऩाठकवगाका रातग सहमोग 
तभसने अऩेऺा याल्खएको छ । त्मसैगयी कामाारमरे आफ्नो आवतधक रक्ष्म हातसर गनेतपा उन्भखु हनु 
एवॊ काभकायफाहीराई व्मवल्स्थत गना तेस्रो यणनीततक मोजना (२०१६-२०२०), ववत्तीम रेखाऩयीऺण 



 

 भहारेखाऩयीऺकको कामाारमको वावषाक प्रगतत प्रततवेदन, २०७२।७३ - 12 

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

 खरयद् कामाारमराई आवश्मक तनम्पनफभोल्जभका भारसाभान तथा सेवा सावाजतनक खरयद ऐन,२०६३ 
रे तोकेको प्रावधान अनसुाय खरयद इकाई गठन गयी वावषाक खरयद मोजनाअनसुाय तसरफन्दी 
दयबाउऩि तथा फोरऩिको भाध्मभद्धाया खरयद कामा गरयएको छ ।   

क्र.सॊ. खरयदको वकतसभ खरयद ववतध खरयद सम्पझौता यकभ 
१ भसरन्द साभान आऩूतता फोरऩि ११००७९४।- 
२ पोटोकऩी तथा कम्प्मटुय वप्रन्टयको टोनय आऩूतता फोरऩि ५४१६००।- 
३ फस सेवा  फोरऩि २१३४२००।- 

 ववद्यतुीम सशुासन (E-Governance): कामाारमरे आफ्नो काभकायफाहीराई व्मवल्स्थत गना तनम्पन 
ववद्यतुीम सशुासन प्रणारी रागू गरयएको छ् 

 कभाचायीहरुको उऩल्स्थतत, सोको अतबरेख य तफदाको प्रततवेदन व्मवस्थाऩन गना २०६८ 
वैशाखदेल्ख ऩूणा रुऩरे रागू गयेको ववद्यतुीम हाल्जयी (E-Attendance) व्मवस्थाराई तनयन्तयता 
ददइएको छ ।  

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

 गतववगत वषौंदेल्ख प्रायम्पब गरयएको रेखाऩयीऺण प्रायल्म्पबक प्रततवेदनहरुराई ववद्यतुीम भाध्मभभा 
याख्न ेकामाराई मो वषाऩतन तनयन्तयता ददएको छ । रेखाऩयीऺणसम्पफन्धी कागजातको व्मवस्थाऩन 
ववद्यतुीम भाध्मभफाट गयाउन सफ्टवेमय तनभााण गने कामा ऩाइरवटङ्ग रुऩभा ऩयीऺण सभेत गरयएको 
छ ।  

 कामाारमको रेखाऩयीऺण कामाको भातसक प्रगतत प्रततवेदन ववद्यतुीम भाध्मभफाट सम्पप्रषेण गने कामा 
चार ुयहेको छ ।  

 कामाारमको ल्जन्सी अतबरेख ववद्यतुीम भाध्मभभा याख्न ेकामाराई तनयन्तयता ददइएको छ ।  

 कामाारमको सफै तनदेशनारम तहसम्पभ कम्प्मटुय य इन्टयनेट/इन्रानेट सवुवधा ऩयुम्ाइएको य 
वेबसाइट www.oagnep.gov.np राई Static फाट Dynamic फनाई कामाारम सम्पफन्धी 
सूचनाहरु सभावेश गरयएको छ ।  

 कामाारमभा दताा कम्प्मटुयकृत गयी रेखाङ्कन गने प्रणारी सञ्चारनभा छ ।  

६. आम–व्ममको ल्स्थतत 
६.१ आतथाक कायोफाय् मस कामाारमको २०७२।७३ को ववतनमोजन, याजस्व, धयौटीरगामतका आतथाक 

कायोफाय देहामअनसुाय यहेको छ् 
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ववतनमोजन 

 फ.उ.शी.नॊ. २०८०११३ चार ु खचातपा मो 
वषारु.३१ कयोड ९१ राख ९ हजाय फजेट 
व्मवस्था बएकोभा रु.२६ कयोड ३८ राख 
६४ हजाय `खचा बएको छ । त्मस्तै अथा 
फजेटतपा  उऩदानफाऩत रु.५ राख ५६ 
हजाय, सल्ञ्चत तफदाफाऩत रु.९० राख ५४ 
हजाय य औषतध उऩचायफाऩत रु.८८ राख 
६७ हजाय गयी कुर रु.१ कयोड ८४ राख 
७७ हजाय खचा बएको छ ।  

 फ.उ.शी.नॊ. २०८००१३ चार ु खचातपा  मो 
वषारु.२३ राख ६१ हजाय फजेट व्मवस्था बएकोभा रु.१९ राख ३ हजाय खचा बएको छ ।  

 फ.उ.शी.नॊ. २०८१०१३ चार ुखचा (भहारेखाऩयीऺकको कामाारम सदुृढीकयण कामाक्रभ) तपा रु.१ 
कयोड १३ राख २८ हजाय फजेट व्मवस्था बएकोभा रु.५६ राख ३६ हजाय खचा बएको छ । मस 
कामाक्रभअन्तगात कामाभूरक रेखाऩयीऺण सञ्चारन, कभाचायीहरुको दऺता ववृद्धको रातग ववतबन्न 
तातरभ (कम्प्मटुय, अॊग्रजेी बाषा, सेवा प्रवेश, सेवाकारीन, रेखाऩयीऺण) हरु सञ्चारन, ऩयाभशा सेवा 
प्रातप्त, सल्चव, ववबागीम प्रभखुहरुसॉग अन्तयवक्रमारगामतका वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गरयएको तथमो ।  

 फ.उ.शी.नॊ. २०८१०२३ चार ुखचा (भहारेखाऩयीऺकको कामाारम सवरीकयण कामाक्रभ) तपा  नेऩार 
सयकायरे रु.५ राख ७८ हजाय य वसडा फैङ्क रि कोष -सोझै बिुानी) रे रु.९ कयोड ९५ राख 
५६ हजाय गयी रु.१० कयोड २२ राख १० हजाय फजेट व्मवस्था बएकोभा नेऩार सयकायतपा रु.३ 
राख ५३ हजाय खचा बएको छ बने वसडा फैङ्क रि कोषतपा रु.१० कयोड १८ राख ५७ हजाय खचा 
बएको छ । मस फजेट उऩशीषाकअन्तगात ऩयाभशादाताको ऩारयश्रतभक बिुानी, गोष्ठी, कामाशारा, 
अतबभखुीकयण तथा अन्तयवक्रमा सञ्चारन, वावषाक तथा साय-सॊऺेऩ प्रततवेदन छऩाई, वैदेल्शक 
भ्रभणरगामतका वक्रमाकराऩभा खचा बएको छ ।  

 फ.उ.शी.नॊ. २०८१०२४ ऩुॉजीगत (भहारेखाऩयीऺकको कामाारम सवरीकयण आमोजना) तपा फाट 
वसडा फैङ्क रि कोष (सोझै बिुानी) फाट रु.३० राख फजेट व्मवस्था बएकोभा वसडा रि कोषफाट 
रु.१४ राख ७६ हजाय खचा बएको छ । भेतसनयी औजायअन्तगात ऩसुचोकल्स्थत कामाारमभा 
इन्टयनेट जडान तथा टेतरपोन ऩीएफीफक्स जडान कामा सभऩन्न बएको छ । 

याजस्व  

 मस वषासयकायी सम्पऩल्त्तको तफक्रीफाट प्राप्त आम्पदानी, अन्म तफक्रीफाट प्राप्त यकभ, अन्म प्रशासतनक 
दस्तयु, प्रशासतनक दण्ड जरयफाना, अन्म याजस्व य फेरुजू गयी ८ वटा शीषाकभा रु.२८ राख ६ हजाय 
याजस्व प्राप्त गयी सम्पफल्न्धत शीषाकभा सल्ञ्चतकोष दाल्खरा गरयएको छ ।  

धयौटी  

 गत आतथाक वषासम्पभको ल्जम्पभेवायी रु.२३ राख २२ हजायभा मस आतथाक वषाप्राप्त रु.४ राख ५२ 
हजाय प्राप्त बई रु.२७ राख ७४ हजाय आम्पदानी बएकोभा रु.७ राख ९९ हजाय वपताा बई रु.१९ 
राख ७५ हजाय फाॉकी यहेकोभा एकर खाता कोष तनदेल्शका अनरुुऩ उि यकभ कोष तथा रेखा 
तनमन्िक कामाारम काठभाडौं ऩठाइएको छ ।   
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६.२ रेखाऩयीऺण य फेरुजू पछ्र्मौट् मस कामाारमको आतथाक वषा२०७१।७२ को रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न बई 
रेखाऩयीऺणको प्रायल्म्पबक प्रततवेदन प्राप्त बएकोभा रगती फेरुजू कामभ बएको छैन ।   

६.३ जग्गा य बवन् नेऩार सयकायरे साववकभा मो कामाारमराई उऩरब्ध गयाएको सानो गौचय ऻानेश्वयको 
जग्गा बवन तनभााणको रातग अऩमााप्त बएकोरे तभतत २०७०।१०।९ भा अनाभनगयल्स्थत १० योऩनी १३ 
आना १ ऩैसा २ दाभ जग्गा कामाारमराई उऩरब्ध गयाउने तनणामबएको छ । उि जग्गाभा कामाारमको 
बवन तनभााण गना आवश्मक तडजाइन तमाय गयी ठेक्का व्मवस्था सभेत सम्पऩन्न गयी तनभााण कामाान्वमन गने 
कामा बइयहेको छ । 

६.४ कामासम्पऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन बत्ता  

 भल्न्िऩरयषद्को तनणामाट मस कामाारमभा कामायत कभाचायीराई २०७२।७३ भा शरुु तरफभानको 
अतधकतभ ५० प्रततशत प्रोत्साहन बत्ता उऩरब्ध गयाउन सूचङ्काक स्वीकृत बएको छ ।  

मो प्रणारी कामाान्वमन गना देहामको सतभतत गठन गयी कामाान्वमनभा समाइएको छ ।  

 

 

 

 

 
·

  

 प्रोत्साहन यकभ बिुानी् मो वषाप्रोत्साहन बत्ताफाऩत कभाचायीको शरुु तरफभानको कामासम्पऩादन 
भूसमाङ्कनको आधायभा रु ३ कयोड ९४ राख प्रोत्साहन बत्ता बिुानी गरयएको छ ।  

७. अन्तयाावष्ट्रम सम्पफन्ध एवॊ सहमोग 
अन्तयाावष्ट्रम सम्पफन्ध:  

 सावाजतनक रेखाऩयीऺणको ऺेिभा असर अभ्मासको अनसुयण गयी रेखाऩयीऺणराई अन्तयाावष्ट्रम 
स्तयअनरुुऩ फनाउन तथा कामाारमरे गयेका काभहरु अरु भरुकुराई जानकायी गयाउन े उद्देश्मरे 
अन्तयाावष्ट्रम ऺेिभा सवक्रमताऩूव्ाक सहबागी हनुे नीतत कामाारमरे अफरम्पफन गये फभोल्जभ मस 
वषादेहामका कामा सम्पऩादन गरयएको छ । 

 भहारेखाऩयीऺकको नेततृ्वको प्रतततनतधभण्डर एतसमारी सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाको सञ्चारन फोडाको 
५० औॊ फैठक, इण्डोनेतसमाभा आमोल्जत एतसमारी सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाहरुका प्रभखु 
ऩदातधकायीहरुसॉगको छरपर, फॊगरादेशभा आमोल्जत "जवापदेही सॊस्थाको रुऩभा सवोच्च 
रेखाऩयीऺण सॊस्थाहरुको बतूभका" ववषमक कामाक्रभ, तबमतनाभ य वपतरवऩन्सको सवोच्च रेखाऩयीऺण 
सॊस्थाको रेखाऩयीऺण प्रवक्रमा य ऩद्धतत अध्ममन कामाक्रभभा सहबागी बएको तथमो । 

 कामाारमरे आई.डी.आई.फाट सञ्चातरत सूचना प्रववतध, सावाजतनक ऋण य ववऩद् व्मवस्थाऩन 
रेखाऩयीऺणको अनराइन एवॊ अभ्मासभूरक तातरभभा १० कभाचायीराई सहबातगता गयाएको छ । 
सोही सॊस्थावाट सञ्चातरत सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाको रातग अन्तयाावष्ट्रम भानदण्ड (इसाई) 
कामाान्वमनको भूसमाङ्कन कामाक्रभभा कामाारमका कभाचायी सहबागी गयाइएको तथमो । उि भूसमाङ्कन 

 

अनगुभन सतभतत 
 

 

गणुस्तय सतभतत 
 

अतबरेख तथा 
गणना सतभतत 

 

 

तनदेशक सतभतत 
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नततजाको आधायभा सधुायको कामामोजना सभेत तमाय गरयएको छ । मसै वषा भरेतसमा य 
ऩावकस्तानको सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थारे आमोजना गयेको ववत्तीम, कामाभूरक एवॊ ववऩद् 
व्मवस्थाऩनको रेखाऩयीऺणसम्पफन्धी तातरभभा कभाचायीराई सहबागी गयाइएको छ । 

 भाननीम भहारेखाऩयीऺक श्री बानपु्रसाद आचामाको भैिीऩूणा तनभन्िणाभा तभियाष्ट्र वपतरवऩन्सको 
रेखाऩयीऺण आमोगका अध्मऺ Mr. Michael G. Aguinaldo को नेततृ्वभा Ms. Jose A Fabiaय 
Mr. Joseph Anacay सवहत तीन सदस्मीम उच्चस्तयीम प्रतततनतधभण्डररे तभतत २०७३।१।१ देल्ख 
४ सम्पभ नेऩारको औऩचारयक भ्रभण सम्पऩन्न गनुाबएको तथमो । भ्रभणको तसरतसराभा रेखाऩयीऺण 
प्रवक्रमाभा नागरयक सहबातगता गयाउन े ववषम य सूचना प्रववतधको प्रमोग सम्पफन्धभा छरपर बएको 
तथमो । उि टोरीरे व्मवस्थावऩका-सॊसदको सावाजतनक रेखा सतभततका सदस्महरुसॉग सभेत 
अन्तयवक्रमा गयेको तथमो ।  

 भाननीम भहारेखाऩयीऺक श्री बानपु्रसाद आचामाज्मूको भैिीऩूणा तनभन्िणाभा इण्डोनेतसमाको सवोच्च 
रेखाऩयीऺण सॊस्थाका Chairperson Mr. Harry Azhar Azis को नेततृ्वभा Mr. Slamet Riyadi, 

Mr. Dwi Setiawan Susanto, Mr. Tri Widhyantoro, Ms. Ria Anugriani and Ms. Ni Luh 

Made Dwiningtyas Sulistyoriniसवहतका ऩदातधकायीहरूरे २०१६ अवप्रर १७ देल्ख १९ सम्पभ 
नेऩारको औऩचारयक भ्रभण सम्पऩन्न गनुाबएको तथमो । भ्रभणको तसरतसराभा ववऩद् व्मवस्थाऩनको 
रेखाऩयीऺण य सूचना प्रववतधको प्रमोग सम्पफन्धभा इण्डोनेतसमाको अनबुव सम्पफन्धभा छरपर बएको 
तथमो । भ्रभण टोरीरे व्मवस्थावऩका-सॊसदको सावाजतनक रेखा सतभततका सदस्महरुसॉग सभेत 
अन्तयवक्रमा गयेको तथमो ।  

 भहारेखाऩयीऺकको कामाारम सदुृढीकयण आमोजना्  

फहदुाता कोष Multi Donor Trust Fund को अभेरयकी डरय २३ राख अनदुान सहामताभा 
सञ्चातरत भहारेखाऩयीऺकको कामाारम सदुृढीकयण आमोजना सन ्२०१२ देल्ख कामाान्वमनभा आइॊ 
२०१६ को जूनभा सम्पऩन्न बएको छ । ववत्तीम रेखाऩयीऺण, कामाभूरक रेखाऩयीऺणभा सधुाय तथा 
रेखाऩयीऺणको प्रबावकारयता अतबववृद्ध गने उद्देश्मरे सञ्चातरत मस आमोजनारे सो अवतधभा ववतबन्न 
रेखाऩयीऺण भागादशान तमाय गने, अद्यावतधक गने, सूचना प्रववतध यणनीतत, सञ्चाय यणनीतत तमाय गने 
कामा सम्पऩन्न गयेको छ । आमोजनारे कभाचायीको ऺभता ववकासको रातग १२० बन्दा फढी 
कभाचायीराई वैदेल्शक तातरभ, अध्ममनभा सहबागी य २ हजाय कामाददन बन्दा फढीको स्वदेशी तातरभ 
प्रदान गयेको छ । कामाारमराई आवश्मक उऩकयणहरु समाऩटऩ, डेस्कटऩ, प्रोजेक्टय, वप्रन्टय 
पोटोकऩी भेतसन आदद खरयद बई प्रमोगभा समाइएको छ । रेखाऩयीऺण प्रवक्रमाराई सूचना प्रववतध 
भैिी फनाउनका रातग ववद्यतुीम कामाऩि (Nepal Audit management System) तजुाभा गयी 
कामाान्वमनभा समाएको छ । उि कामाऩिको प्रमोग गयी मस वषा ७४ तनकामको रेखाऩयीऺण 
सभऩन्न बएको छ बन ेआगाभी वषामसराई क्रभश् कामाान्वमन गदै रैजाने उद्देश्म यहेको छ ।  

तजुाभा बएको रेखाऩयीऺण तनदेल्शका, यणनीतत तथा भागादशानहरु स्वीकृत गयी कामाान्वमन 
चयणभा यहेका छन ्। मसफाट कामाारमफाट सम्पऩादन हनुे रेखाऩयीऺण अन्तयाावष्ट्रम भाऩदण्ड अनसुाय 
फनाउन सघाउ ऩगु्ने अऩेऺा गरयएको छ ।  

८. फाह्य सयोकाय ऩऺसॉगको सम्पफन्ध 
८.१ याम ऩयाभशा्  भहारेखाऩयीऺकको कामाारमको याम भाग बई आएको अवस्थाभा याम प्रदान गने कामा सभेत 

मस कामाारमरे सम्पऩादन गने गयेको छ । कामाारमभा याम भाग बई आएकोभा २०७२ श्रावणदेल्ख 
२०७३ आषाढ भसान्तसम्पभभा याम प्रदान गरयएको वववयण तनम्पन यहेको छ् 
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क्र.सॊ. ऩयाभशा भाग गने तनकाम ऩयाभशा ददएको ववषम 
ऩयाभशा उऩरब्ध 
गयाएको सॊख्मा 

१. अथा भन्िारम वैदेल्शक सभन्वम 
भहाशाखा 

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

३ 

८.२ प्रतततनतधत्व् देहामका तनकामहरुभा आतथाक वषा२०७२।७३ भा मस कामाारमफाट तनम्पन कभाचायीहरुरे 
प्रतततनतधत्व गनुाबएको छ्  
क्र.सॊ. तनकाम प्रतततनतधत्व गने कभाचायी 
१ ऩेपा तनदेशक सतभतत उऩ-भहारेखाऩयीऺक श्री भोहदत्त तततभल्ससना 
२ ऩरयषद् सदस्म - आइक्मान नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री फाफयुाभ गौतभ 
३ रेखाभान फोडा नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री याभपु्रसाद डोटेर 
४ रेखाऩयीऺणभान फोडा नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री उद्धव चन्ि शे्रष्ठ 
५ अनशुासन सतभतत थ् आइक्मान नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री ईश्वय नेऩार 
६ ऩेपा कामा सतभतत नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री फाभदेफ शभाा अतधकायी 
७ आइक्मानको सातौ) ऩरयषद्को तनवाॊचन अतधकृत  नामफ भहारेखाऩयीऺक श्री ईश्वय नेऩार 
८ ऩेपा भूसमाङ्कन सतभतत तनदेशक श्री कभर तसरवार 

८.३  रेखाउत्तयदामी अतधकृतहरूसॉगको अन्तयवक्रमा कामाक्रभ् भहारेखाऩयीऺकको वावषाक कामातातरका, २०७२ 
को ववषमभा जानकायी ददई त्मसभा बएका व्मवस्थाको फायेभा छरपर गने, भहारेखाऩयीऺकको कामाारम 
य सयोकायवाराहरूसॉगको सम्पफन्ध सभुधयु फनाउन े य रेखाऩयीऺण तथा सम्पऩयीऺणका ववववध ऩऺभा 
छरपर गयी सधुायका ऺेि ऩवहचान गने उद्देश्मरे तभतत २०७२।४।१० भा प्रथभ ऩटक य तभतत 
२०७३।१।१० नेऩार सयकायका रेखाउत्तयदामी अतधकृतहरूसॉग अन्तयवक्रमा कामाक्रभ सञ्चारन गरयमो । 
कामाक्रभभा ववतबन्न सयकायी तनकामफाट सहबातगता बएको तथमो । कामाक्रभभा नेऩार सयकायका भखु्म 
सल्चव श्री तरराभल्ण ऩौडेर रगामत ववतबन्न भन्िारमका सल्चव एवॊ ववल्शि शे्रणीका अतधकृतहरूको 
उऩल्स्थतत यहेको तथमो ।  

८.४ सूचना सम्पप्रषेण् कामाारमको काभ कायफाहीसम्पफन्धी सूचनाहरु उऩरब्ध गयाउन प्रविा य सहामक प्रविा, 
सम्पऩका अतधकृत य सहामक सम्पऩका अतधकृत, सूचना अतधकायी य सहामक सूचना अतधकायीको व्मवस्था 
गरयएको छ । साथै सूचना ववबागफाट सञ्चारन हनु ेप्रविा य ऩिकाय बेट (Meet the press) कामाक्रभभा 
कामाारमको तपााट सहबागी बई तनमतभत रुऩभा सूचना प्रवाह गने गरयएको छ ।  

सूचनाको हकसम्पफन्धी ऐन, २०६४ अनसुाय वावषाक प्रततवेदन याष्ट्रऩततसभऺ ऩेस बएऩतछ 
सयोकायऩऺफाट भाग बएफभोल्जभको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन ऐनरे तोकेको म्पमादतबि उऩरब्ध गयाउन े
गरयएको छ ।  

८.५ गनुासो सनुवुाइ् कामाारमभा गनुासो सनु्ने अतधकृत (नोडर अतधकृत) तोकी कभाचायीको सेवा सवुवधासॉग 
सम्पफल्न्धत आन्तरयक य सयोकायऩऺफाट प्राप्त तरल्खत गनुासो सनुवुाइको व्मवस्था गरयएको छ । 

८.६ नोवटस फोडा्  कामाारमफाट प्रकाल्शत सूचनाको जानकायी प्रदान गना Audio Notice Board Service 
१६१८०१४२५३२७० फाट प्राप्त गना सवकने व्मवस्थाराई मथावत ्कामभ गरयएको छ । 
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९. नततजा 
 नततजा सम्पप्रषेण् इन्टोसााई रेखाऩयीऺणभानरे सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाहरुराई प्रत्मेक रेखाऩयीऺण 

नततजा सम्पप्रषेण हेत ु तरल्खत रेखाऩयीऺण प्रततवेदन तमाय गना सझुाव ददएको छ । नेऩारको 
सॊववधानअनसुाय वषारयभा सम्पऩादन गयेको काभको प्रततवेदन व्मवस्थावऩका-सॊसदभा प्रस्ततुत एवॊ 
छरपरका रातग तमाय गनुा भहारेखाऩयीऺकको अतधकाय एवॊ कतॊव्म हो । त्मसैरे 
भहारेखाऩयीऺकफाट गरयने रेखाऩयीऺणको नततजा सम्पप्रषेणको ढाॉचाराई देहामको ल्चिभा प्रस्ततु 
गरयएको छ ।  
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 रेखाऩयीऺण नततजा् भहारेखाऩयीऺकरे आपूरे गयेका काभको वावषका  प्रततवेदन ऩेस गनुाऩने 
सॊवैधातनक व्मवस्थाअनसुाय मो वषासयकायी कामाारम, सॊगदठत सॊस्था य सतभततसभेत ४ हजाय ५ सम 
२८ तनकामहरुको ववत्तीम, ३० ववषमको कामाभूरक, ७ सफ्टवेमयको सूचना प्रववतध य १ ववषमको 
वातावयणीम रेखाऩयीऺणसभेत ४ हजाय ५ सम ६६ तनकामको रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न गयी २०७२ चैि 
२९ गते (आतथाक वषासम्पऩन्न बएको ९ भवहनातबि) सम्पभाननीम याष्ट्रऩततज्मूसभऺ भहारेखाऩयीऺकको 
फाउन्नौँ वावषका  प्रततवेदन ऩेस गरयएको छ । उि वावषका  प्रततवेदन मस कामाारमको वेबसाइट 
www.oagnep.gov.np भा याल्खएको छ ।  

रेखाऩयीऺण गरयएका तनकामको वववयण 
रेखाऩयीऺण गरयएका तनकामय ववषम सॊख्मा    यकभ (रु. राखभा) 
(क)  ववत्तीम रेखाऩयीऺण   

१. सयकायी कामाारम  3829 104324 
२. ल्जसरा ववकास सतभतत 75 9483 
३. सतभतत य अन्म सॊस्था 576 13499 
४. सॊगदठत सॊस्था 48 124189 

(ख)  कामाभूरक रेखाऩयीऺण  30 0 
(ग) सूचना प्रववतध रेखाऩयीऺण 7 0 
घ) वातावयणीम रेखाऩयीऺण 1 0 

जम्पभा 4566 251495 

याष्ट्रऩतत व्मवस्थावऩका-सॊसद 
 

 

सावाजतनक रेखा सतभतत 

भन्िारम/तनकाम 
 

भहारेखाऩयीऺक 
 

वा
वषाक

 प्र
तत
वेद
न 

रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी 
 ववत्तीम वववयणको प्रस्ततुत 
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 कायफाही गनुाऩने अङ्क् आतथाक कामाववतध ऐन, २०५५ को दपा २(द) भा प्रचतरत काननु फभोल्जभ 

ऩयुम्ाउनऩुने यीत नऩयुम्ाई कायोफाय गयेको वा याख्नऩुने रेखा नयाखेको तथा अतनमतभत वा फेभनातसफ 
तरयकारे आतथाक कायोफाय गयेको बनी रेखाऩयीऺण गदाा औॊसमाइएको वा ठहयम्ाएको कायोफायराई 
फेरुजूको रुऩभा ऩरयबावषत गरयएको छ । सयकायी कामाारम, सॊगदठत सॊस्था, सतभतत, अन्म सॊस्था य 
ल्जसरा ववकास सतभततहरुरे उऩमुाि ऩरयबाषाफभोल्जभ फेरुजू ठहरयने, असरु पछ्र्मौट गनुाऩने तथा 
कायफाही गयी टुङ्गो रगाउनऩुने अद्यावतधक यकभ देहाम अनसुाय रु.३ खफा २८ अफा ५२ कयोड 
यहेको छ । गत वषाको तरुनाभा सो यकभभा २० प्रततशतरे ववृद्ध बएको छ ।  

 (रु. राखभा) 
क्र.सॊ. वववयण यकभ 
१ सयकायी कामाारमको पछ्र्मौट गना फाॉकी फेरुजू 11252 

२ ल्जसरा ववकास सतभतत, सतभतत य अन्म सॊस्थाको फेरुजू  5040 

३ रेखाऩयीऺण फक्मौता 574 

४ याजस्व फक्मौता 12823 

५ शोधबनाा तरन फाॉकी वैदेल्शक अनदुान  2127 

६ शोधबनाॊ तरन फाॉकी वैदेल्शक ऋण  831 

७ जभानत फसी ददएको ऋण -गतववगतदेल्ख ल्जम्पभेवायी सदैं आएको)  205 

 जम्पभा 32852 

ििव्म् १. सॊगदठत सॊस्थाहरुको रेखाऩयीऺणफाट देल्खएको फेरुजूको रगत याख्न े एवॊ सम्पऩयीऺण 
कामा सम्पफल्न्धत तनकामफाट हनुे बएकोरे भातथ उल्सरल्खत अङ्कभा सभावेश छैन ।  

 फेरुजू वगॉकयण् आतथाक कामाववतध ऐन, २०५५ भा फेरुजूराई असरु गनुाऩने, तनमतभत गनुाऩने य 
ऩेश्की गयी ३ वगाभा वगॉकयण गरयएको छ । मस कामाारमरे फेरुजू वगॉकयण गदाा असरु गनुाऩने 
फेरुजूभा वहनातभना य भस्मौट, हातन नोक्सानी य अन्म असरु गनुाऩने गयी ३ सभूहभा, तनमतभत गनुाऩने 
फेरुजूराई अतनमतभत बएको, प्रभाण कागजात ऩेस नबएको, ल्जम्पभेवायी नसायेको य शोधबनाा नतरएको 
गयी ४ सभूहभा य ऩेश्कीराई कभाचायी, भोतफराइजेसन, प्रतीतऩि य सॊस्थागत ऩेश्की गयी ४ सभूहभा 
वगॉकयण गरयएको छ । मो वषासयकायी कामाारम, ल्जसरा ववकास सतभतत, अन्म सतभतत य 
सॊस्थातपा रेखाऩयीऺणफाट औॊसमाइएको फेरुजू अङ्क तनम्पनानसुाय छ्  
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(रु. राखभा) 

वगी ॊकयण सयकायी कामाारम 
ल्जसरा ववकास 

सतभतत, सतभतत तथा 
अन्म सॊस्था 

जम्पभा कुर फरेुजूको 
प्रततशत 

जम्पभा फरेुजू 487788 78742 566530 100.00 
१. असरु गनुाऩने 43362 5342 48704 8.60 
२. तनमतभत गनुाऩने 193382 63042 256424 45.26 

 अतनमतभत बएको  42963 20964 63927 11.28 
 प्रभाण कागजात ऩेस नबएको  149664 39281 188945 33.35 
 ल्जम्पभेवायी नसायेको  0 1 1 0 
 शोधबनाा̀  नतरएको  755 2796 1 0.63 

३. ऩेश्की  251044 10358 3551 46.14 
 कभाचायी  14707 1020  2.78 
 भोतफराइजेसन  106137 0  1873 
 प्रतीतऩि  38082 0  6.72 
 सॊस्थागत  92118 9338  17.91 

मो वषासयकायी कामाारम, ल्जसरा ववकास सतभतत, सॊगदठत सॊस्था, अन्म सतभतत तथा 
सॊस्थासभेतको रु.२५ खफा १४ अफा ३६ कयोड ३६ राखको रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न बएको भध्मे 
सयकायी कामाारमतपा रु.१० खफा ४३ अफा २३ कयोड ८४ राखको रेखाऩयीऺण गदाा प्रायल्म्पबक 
प्रततवेदनफाट रु.५१ अफा २७ कयोड ७७ राख फेरुजू देल्खएको छ । सोभध्मे प्रततवेदन अवतधसम्पभ 
रु.२ अफा ४९ कयोड ८९ राख (कुर फेरुजूको ०.२४ प्रततशत) सम्पऩयीऺण गयाएफाट फाॉकी 
फेरुजूका सम्पफन्धभा फेरुजू पछ्र्मौटको कायफाही हनु आतथाक कामाववतध ऐन, २०५५ को दपा १९ -
३) को व्मवस्था अनसुाय सम्पफल्न्धत रेखाउत्तयदामी अतधकृतहरुराई जानकायी गयाइएको छ । सोही 
ऐनको उऩमुाि दपाको व्मवस्था अनसुाय पछ्र्मौट तथा सम्पऩयीऺण नगयाएको यकभसवहतको वववयण 
सम्पफल्न्धत ववबागीम भन्िी य तनकाम प्रभखुराई जानकायी गयाउॉदा ऩतन रु.४८ अफा ७७ कयोड ८८ 
राखको फेरुजू पछ्र्मौट हनु फाॉकी यहेको छ ।  
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सयकायी कामाारम, ल्जसरा ववकास सतभतत, अन्म सतभतत तथा सॊस्थासभेतको मस वषाको 

रेखाऩयीऺणफाट रु.५६ अफा ६५ कयोड ३० राख फेरुजू देल्खएको छ । मस वषाम्पभ पछ्र्मौट गना 
फाॉकी कुर फेरुजू रु.१ खफा ६२ अफा ९२ कयोड ४ राख छ । 
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 भन्िारमगत फेरुजू् सयकायी कामाारमतपा मो वषायकभगत आधायभा फढी फेरुजू हनु े भन्िारम 
तनम्पनानसुाय छन:् 

(रु. राखभा) 

क्र.सॊ. भन्िारम रेखाऩयीऺण अङ्क 
फेरुजू अङ्क 

कुर फेरुजकुो 
प्रततशत 

रे.ऩ.अङ्कको 
तरुनाभा फेरुजू 

प्रततशत 
असरु 
गनुाऩने 

तनमतभत 
गनुाऩने 

ऩेश्की फाॉकी जम्पभा 

१ बौततक ऩूवााधाय तथा मातामात 574627 4605 21765 63840 90210 18.49 15.70 
२ सॊघीम भातभरा तथा स्थानीम 

ववकास 
401648 2038 24267 46064 72370 14.84 18.02 

३ अथा 5635034 19195 34657 1686 55538 11.39 0.99 
४ गहृ 498240 259 3616 47288 51163 10.49 10.27 
५ ल्शऺा 755120 740 35934 1318 37992 7.79 5.03 
६ शहयी ववकास 272022 4437 12339 20077 36853 7.56 13.55 
७ यऺा 394291 60 1284 29567 30911 6.34 7.84 
८ तसॊचाई 163949 325 4077 22467 26869 5.51 16.39 
९ स्वास्थ्म तथा जनसॊख्मा 236834 3988 13084 5292 22364 4.58 9.44 
१० कृवष ववकास 193583 1017 7230 570 8817 1.81 4.55 
११ अन्म 1301130 6698 35129 12875 54701 11.20 4.20 
 जम्पभा 10426478 43362 193382 251044 487788 100.00  

  उल्सरल्खत दश भन्िारमभा सयकायी कामाारमतपो कुर फेरुजूको ८८.८ प्रततशत यहेको छ ।   

 असरु गनुाऩने फेरुजू् सयकायी कामाारमतपा  मो वषारेखाऩयीऺणफाट असरु गनुाऩने देल्खएको रु.४ अफा 
४२ कयोड ५९ राखभध्मे ३१ तनकामअन्तगातका कामाारमरे रेखाऩयीऺणको क्रभभा रु.८ कयोड 
९७ राख असरु गयेको य प्रायल्म्पबक प्रततवेदन ऩठाएऩतछ १७ तनकामअन्तगातका कामाारमरे रु.१७ 
कयोड १५ राख सम्पऩयीऺणको क्रभभा ३० तनकाम भातहतरे रु.२ अफा १९ कयोड ८ राख सभेत 
रु.२ अफा ४५ कयोड १७ राख य अन्म तनकामफाट असरु बएको रु.१२ कयोड ८ राखसभेत कुर 
रु.२ अफा ५७ कयोड २८ राख असरु बएको 
छ । मो वषाको रेखाऩयीऺणफाट असरु गना 
फाॉकी देल्खएको रु.४ अफा ३३ कयोड ६२ 
राखभध्मे १० भन्िारमको रु.३ अफा ६६ 
कयोड ६४ राख -८४.५५ प्रततशत) य फाॉकी 
भन्िारम/तनकामको रु.६६ कयोड ९८ राख 
(१५.४५ प्रततशत) देल्खएको छ । 

 सयकायी कामाारमतपा  गत वषाम्पभको ऩेश्की 
रु.३९ अफा ६५ कयोड ३४ राख फाॉकी यहेको भध्मे रु.१२ अफा ८९ कयोड ४४ राख (३२.५२ 
प्रततशत) पछ्र्मौट बई रु.२६ अफा ७५ कयोड ९० राख फाॉकी यहेको य सोभा मो वषाथऩ बएको 
रु.२५ अफा १० कयोड ४४ राखसभेत मो वषाम्पभ कुर ऩेश्की रु.५१ अफा ८६ कयोड ३४ राख 
फाॉकी यहेको छ । सोभध्मे कभाचायी ऩेश्की रु.२ अफा २५ कयोड ८६ राख (४.३५ प्रततशत) 
भोतफराइजेसन रु.१७ अफा ६४ कयोड ६३ राख (३४.०२ प्रततशत), प्रतीतऩि रु.७ अफा २८ कयोड 
४ राख (१४.०४ प्रततशत) य अन्म ऩेश्की रु.२४ अफा ६७ कयोड ८१ राख (४७.५८ प्रततशत) 
यहेको छ । त्मस्तै सतभतत, अन्म सॊस्थातपा मो वषाको रु.१ अफा ३ कयोड ५९ राख ऩेश्की फाॉकी 
देल्खएको छ । 

 फेरुजू अङ्क् सयकायी कामाारमतपा  ३ वषाको रेखाऩयीऺण य फेरुजू अङ्कको तरुनात्भक ल्स्थतत 
तनम्पनानसुाय छ्  

 

रेखाऩयीऺणफाटअसरुीभामोगदान 

यकभरु.राखभा 
फरेुजूअसरुीवववयण यकभ 

रेखाऩयीऺणक्रभभा 897 

प्रायल्म्पबकप्रततवदेनऩठाएऩतछ 1715 

सम्पऩयीऺणकोक्रभभा 21908 

अन्मतनकामकोरेखाऩयीऺणफाट 1208 

जम्पभाअसरुी 25728 
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(रु. राखभा) 

प्रततवदेन रेखाऩयीऺण अङ्क फरेुजू अङ्क प्रततशत ऩेश्कीफाहेकको 
फरेुजू 

ऩेश्कीफाहेकको 
फरेुजू प्रततशत 

एकाउन्न्नौं 8048573 287594 3.57 155834 1.94 
फाउन्नौं 8539464 374057 4.38 204174 2.39 
तिऩन्न्नौं 10432384 487788 4.67 236744 2.27 

 ऩेश्कीफाहेकको फेरुजू प्रततशत गत वषा२.३९ यहेकोभा मो वषा २.२७ ऩगुेको छ ।  

 फेरुजू पछ्र्मौट् मो वषाफेरुजू पछ्र्मौट य सम्पऩयीऺणको ल्स्थतत देहामफभोल्जभ यहेको छ् 
(रु. राखभा) 

वववयण ववगतको फरेुजू सभामोजनफाट थऩयघट 
सम्पऩयीऺण   
(पछ्र्मौट) 

चार ुवषाको 
रेखाऩयीऺण 

फरेुजू 

अद्यावतधक 
फाॉकी फरेुजू 

सयकायी कामाारम 909762 (17) 272378 487788 1125155 
सॊगदठत सॊस्था, सतभतत तथा अन्म सॊस्था 458080 17 32790 78742 504049 

जम्मा 1367842 0 305168 566530 1629204 

 फेरुजू पछ्र्मौट गना बए गयेका प्रमासफाट ववगततीनवषाकोफेरुजू पछ्र्मौटकोल्स्थततदेहामफभोल्जभ 
छ् 

वववयण ५३ औ ँप्रततवदेन ५२ औ ँप्रततवदेन ५१ औ ँप्रततवदेन 
सयकायी कामाारम 272378 200195 212681 
सॊगदठत सॊस्था, सतभतत तथा अन्म सॊस्था 32790 22490 36243 

जम्पभा 305168 222685 248924 

 फेरुजू न्मूनीकयण् सयकायको आतथाक कायोफायभा भहारेखाऩयीऺकफाट ऩटक ऩटक औॊसमाइएको 
िवुटराई सधुाय नगयी अतनमतभत काभको तनयन्तयतारे फेरुजूको भािा फढ्न गई सभग्रभा ववत्तीम 
व्मवस्थाऩनको ववश्वसनीमताभा कभी समाएको छ । मस्तो ल्स्थतत आउनभा भूरत् कभजोय आन्तरयक 
तनमन्िण प्रणारी, अप्रबावकायी आन्तरयक रेखाऩयीऺण, आतथाक कामाववतध काननु तथा खरयद काननुको 
जवटरता एवॊ अऩमााप्तता, कभजोय सऩुरयवेऺण तथा अनगुभन य कभाचायीतन्िभा ल्जम्पभेवायी वहनको 
ल्स्थततभा आएको कभी प्रभखु छन ् । अतनमतभत कामाभा सॊरग्न व्मल्िउऩय न्मून भािाभा भाि 
कायफाही बई दण्डहीनतारे प्रश्रम ऩाएको छ बने ववत्तीम ल्जम्पभेवायी ऩारनाको भूसमाॊकन गयी प्रोत्सावहत 
गने प्रबावकायी व्मवस्था छैन । कभाचायीको कामासम्पऩादन भूसमाङ्कनभा ववत्तीम ल्जम्पभेवायी वहनको 
सूचकाङ्कको व्मवस्थासवहत उऩमुाि कभजोयीभा सधुाय गनुा जरुयी छ । 

 रेखाऩयीऺणफाट कामभ बएको असरु गनुाऩने फेरुजूभध्मे मो वषाअनसूुची ९ भा उसरेख बएफभोल्जभ 
रु.२ अफा ५७ कयोड २८ राख असरुी बएको छ । मो यकभ मस कामाारमरे खचा गयेको रु.३४ 
कयोड १५ राखसॉग तरुना गदाा खचा बएको प्रत्मेक एक रुऩैमाॉफाट रु.७।५३ उऩरल्ब्ध बएको छ  

 रेखाऩयीऺण ऩयाभशा्  रेखाऩयीऺण ऐन, २०४८ को दपा ७-२) अनसुाय नेऩार सयकायको अतधकाॊश 
स्वातभत्व बएका सॊगदठत सॊस्थारे रेखाऩयीऺक तनमलु्ि गना ऩयाभशा भाग गनुाऩने व्मवस्था छ । 
रेखाऩयीऺक तनमलु्ि गदाा ऩयाभशा भाग गनुाऩने सॊगदठत सॊस्थाको सॊख्मा मवकन छैन । मो वषा२१ 
सॊस्थारे २३ आतथाक वषाको भाि रेखाऩयीऺक तनमलु्ि गना ऩयाभशा भाग गयेका छन ्। रेखाऩयीऺण 
ऩयाभशा भाग गदै आएका केही सॊस्थारे ऩयाभशा भाग गयेको छैन ।  
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१०. सधुायका ऺिेहरु 
नेऩारको सॊववधानअनसुाय भहारेखाऩयीऺकरे सफै सयकायी कामाारम य सयकायी स्वाभल्त्वका 

सॊस्थानको रेखा काननुिाया तनधाारयत तरयकाफभोल्जभ तनमतभतता, तभतव्मवमता, कामादऺता, प्रबावकारयता य 
औल्चत्मसभेतको ववचाय गयी रेखाऩयीऺण गने व्मवस्था छ ।  भहारेखाऩयीऺकराई सलु्म्पऩएको ल्जम्पभेवायी 
अनसुाय भरुकुको सावाजतनक ववत्तीम प्रशासनभा जवापदेवहता य ऩायदल्शाता प्रवद्धान गयी आतथाक अनशुासन 
कामभ गनाका रातग रेखाऩयीऺणको बतूभका भहत्वऩूणा हनु े बएकोरे रेखाऩयीऺण सधुाय सम्पफन्धभा 
देहामका सझुाउहरु प्रस्ततु गरयएको छ । 

१०.१   स्वतन्िता् सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाहरुको अन्तयाावष्ट्रम सॊगठन -इन्टोसााई) को सन ्१९७७ को तरभा 
घोषणाऩि तथा सन ्२००७ को भेल्क्सको घोषणाऩिरे सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाको रातग ववत्तीम तथा 
कामाात्भक स्वतन्ितासम्पफन्धी व्मवस्थाराई ऩारयत गयेको छ । उि घोषणाऩिराई सॊमिु याष्ट्रसॊघको ६६ 
औ ँभहासबारे सभेत २२ तडसेम्पफय २०११ भा अनभुोदन गयेको छ । मसैगयी २० नोबेम्पफय २०१४ भा 
बएको सॊमिु याष्ट्रसॊघको ६९ औ ँभहासबारे सावाजतनक प्रशासनभा दऺता, उतयदावमत्व, प्रबावकारयता य 
ऩायदल्शाता प्रवद्धानका रातग सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाहरुको सदुृढीकयण गयी स्वतन्िता य ऺभता ववकास 
गना ववशेष जोड ददएको छ । 

 उि स्वतन्ितासम्पफन्धी व्मवस्थाराई काननुी रुऩभा सभे्नका रातग नमाॉ रेखाऩयीऺण ऐनको 
भस्मौदा तजुाभा प्रवक्रमा शरुु बएको छ । सावाजतनक रेखाऩयीऺणको अन्तयाॊवष्ट्रम असर अभ्मासफभोल्जभ 
रेखाऩयीऺणभा सॊरग्न कभाचायीहरुको ऩेसागत स्वतन्िता कामभ याख्न, रेखाऩयीऺण व्मवस्थाऩन गना एवॊ 
स्वतन्िता प्रवद्धान गना उि ऐन ऩारयत गयी कामाान्वमनभा समाउनऩुने तथा रेखाऩयीऺण सेवा सञ्चारन 
तनमभावरीको तजुाभा गयी सेवाको सञ्चारन गनुाऩने आवश्मकता देल्खएको छ ।  

१०.२  यणनौततक मोजना् कामाारमको ५ वषाको यणनैततक मोजना सन ् २०१६-२०२० रे रेखाऩयीऺणको 
गणुस्तय य प्रबाव अतबववृद्ध गने, भहारेखाऩयीऺकको स्वतन्िता य अतधकायराई सदुृढ गने, 
भहारेखाऩयीऺकको कामाारमको ऺभता ववकास, फाह्य सयोकायवाराहरुसॉगको ऩेसागत सम्पफन्ध अतबववृद्ध य 
आन्तरयक सवु्मवस्था प्रबावकायी गना रक्ष्म तम गयी सो प्राप्त गना ववववध वक्रमाकराऩहरु तनधाायण गयेको 
छ । सो यणनीतत मोजना कामाान्वमनका रातग सञ्चारन मोजना तजुाभा अल्न्तभ चयणभा ऩगुेको छ । 
यणनैततक मोजनाराई कामाान्वमन गना सम्पफद्ध तनकामहरुफाट सहमोग आवश्मक छ । 

१०.३ गणुस्तय आश्वस्तता् कामाारमरे सम्पऩादन गने रेखाऩयीऺण कामा नीतत, भानदण्ड य कामाववतधअनरुुऩ बए 
नबएको एवॊ रेखाऩयीऺण गणुस्तय तनमन्िण व्मवस्था प्रबावकायी कामाान्वमन बए नबएको सम्पफन्धभा सफै 
एवॊ रेखाऩयीऺण टोरीको कम्पतीभा एक पाइरको ववत्तीम एवॊ कामाभूरक रेखाऩयीऺण गणुस्तय आश्वस्तता 
ऩनुयावरोकन गने गरयएको छ । ऩनुयावरोकन प्रततवेदनरे औॊसमाएका कभी कभजोयी सधुाय गना 
कामामोजना फनाई कामाान्वमन गयी अन्तयाावष्ट्रमस्तय अनरुुऩ रेखाऩयीऺण हनु े वातावयण तसजाना गनुाऩने 
आवश्मकता यहेको छ । 

१०.४ अन्तयाॊवष्ट्रम सम्पफन्ध् सन ् २०१५ भा एसोसाई गबतनाङ्ग फोडाभा तनवााल्चत बएऩिात ् नेऩारको बतूभका 
अन्तयाावष्ट्रम सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाभा फढ्दै गएको छ । मसै क्रभभा इन्टोसाई तथा एसोसाईसॉगको 
आफद्धता एवॊ अन्म भरुकुका सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थासॉगको आऩसी सहमोग य सद्भावराई फढावा ददॉदै 
ऻान सीऩ य अनबुवको आदानप्रदान एवॊ असर अभ्मासहरुको अनसुयण साथै अन्तयाावष्ट्रम रुऩभा ल्चनायी 
फढाउन ेकामा प्रबावकायी हनुे बएकोरे दिऩऺीम फहऩुऺीम अन्तयाावष्ट्रम सम्पफन्ध ववस्तायभा जोड ददनऩुने 
देल्खएको छ ।  
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१०.५ ऺभता ववकास्  कभाचायीको ऺभता ववकासका रातग स्रोत व्मवस्था गयी यावष्ट्रम एवॊ अन्तयाावष्ट्रम तातरभ, 
गोष्ठी, सेतभनायभा तनमतभत रुऩभा सहबातग गयाउन सवकएभा ऻान, सीऩ य अनबुव आदान-प्रदान बई नेततृ्व 
ववकासका साथै ऩेसागत सीऩ, दऺता अतबववृद्ध हनु गई गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण गना मोगदान ऩगु्ने देल्खन्छ  ।  

१०.६ स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण् ववगतभा नगयऩातरका य गाउॉ ववकास सतभततको रेखाऩयीऺण सम्पफल्न्धत 
तनकामफाट तनमिु रेखाऩयीऺकफाट हुॉदै आएकोभा नेऩारको सॊववधानभा सॊघीम सॊसद, प्रदेश सबा, प्रदेश 
सयकाय, स्थानीम तह, सफै सॊघीम य प्रदेशका सयकायी कामाारमहरुको रेखाऩयीऺण भहारेखाऩयीऺकको 
कामाारमफाट हनुे व्मवस्था गयेको छ । उऩमुाि कामाका रातग मस कामाारमको ववद्यभान साॊगठतनक 
सॊयचना ववस्ताय गना आवश्मक छ । 

१०.७ ववत्तीम उत्तयदावमत्व् रेखा तथा रेखाऩयीऺणको सवॊभान्म तसद्धान्तअनसुाय ववत्तीम कायोफायको ल्जम्पभेवायी 
व्मवस्थाऩन ऩऺको हनुे य सो ववत्तीम कायोफायउऩय स्वतन्ि याम प्रदान गने ल्जम्पभेवायी रेखाऩयीऺकको 
हो । ववत्तीम उत्तयदावमत्व स्ऩि गने काननुी व्मवस्थाको अबावभा उि ल्जम्पभेवायीको ऩारनाभा कभी 
कभजोयी देल्खएकोरे ववत्तीम उत्तयदावमत्वसम्पफन्धी काननु तजुाभा गनुाऩने देल्खन्छ ।  

१०.८ वैदेल्शक सहामताको रेखाऩयीऺण् नेऩार सयकायराई प्राप्त हनुे सफै सहामता यकभ फजेटभा सभावेश गयी 
भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण गयाउनऩुने व्मवस्था यहेकोभा प्राववतधक, वस्तगुतरगामतका कततऩम 
सहामता फजेटभा सभावेश नगने य रेखाऩयीऺण नगयाउन े ऩरयऩाटी अद्यावऩ ववद्यभान छ । काननुी 
व्मवस्थाअनरुुऩ सफै वकतसभका वैदेल्शक सहामता यकभ फजेटभा सभावेश गयी सोको रेखाऩयीऺण 
गयाउनऩुदाछ ।  

१०.९ सम्पऩयीऺण् कामाारमिाया स्थरगत रेखाऩयीऺणकै क्रभभा सम्पऩयीऺण गने व्मवस्था गरयए ताऩतन सम्पफल्न्धत 
तनकामहरुफाट ववगतभा कामभ बएका फेरुजू पछ्र्मौट गयी सभमभा सम्पऩयीऺण गयाउन ेकाभ प्रबावकायी 
हनुसकेको छैन । अत् ल्जम्पभेवाय व्मल्िको कामासम्पऩादनको भूसमाङ्कनभा आतथाक अनशुासनराई आधाय 
फनाई भूसमाङ्कन व्मवस्था गनुाऩदाछ । 

१०.१० सावाजतनक ऺिेको रेखाभान (नऩेसास) कामाान्वमन् भहारेखा तनमन्िक कामाारमरे सयकायको केन्िीम 
रेखा तमाय गदाा य भन्िारमरे  भातहतका तनकामहरुको एकीकृत आतथाक वववयण तमाय गदाा रेखा नीतत 
खरुाउनऩुने देल्खन्छ । नेऩार सयकायरे २०६६।५।३० भा सावाजतनक ऺेिको रातग नगदभा आधारयत 
रेखाभान कामाान्वमन गने गयेऩतन ववत्तीम वववयणसवहत रेखा नीततको खरुासा गने व्मवस्थाको ऩारनाभा 
कभजोयी देल्खएको छ । मो वषा१५ तनकामभा ऩयीऺणको रुऩभा रेखाभानअनसुाय ववत्तीम वववयण तमाय 
गने कामा थारनी गरयएको छ । स्वीकृत रेखाभानको ऩूणा कामाान्वमन बएभा आतथाक कायोफाय ऩायदशॉ 
तथा ववश्वसनीम हनु गई रेखाऩयीऺणराई सभेत सहमोग ऩगु्ने हुॉदा नेऩार सयकायको रेखा ढाॉचाभा 
सभमसाऩेऺ सधुाय गयी सफै भन्िारमभा रेखाभान कामाान्वमन गरयनऩुदाछ । 

१०.११ आन्तरयक तनमन्िण प्रणारी: सफै सयकायी कामाारमको आन्तरयक रेखाऩयीऺण भहारेखा तनमन्िक 
कामाारमफाट हनुे व्मवस्था बए ऩतन सफै सयकायी तनकामको सफै कायोफायको आन्तरयक रेखाऩयीऺण हनु े
नगयेकोरे आन्तरयक रेखाऩयीऺणको प्रबावकारयता फढाउनऩुने देल्खन्छ । मसैगयी आतथाक कामाववतध 
तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ९५ अनसुाय अतधकाॊश तनकामरे आन्तरयक तनमन्िण प्रणारी तथा सोको 
अनगुभन सूचक तमाय गयी रागू गयेको देल्खॉदैन । तनमभावरीको व्मवस्थाअनसुाय आन्तरयक तनमन्िण 
प्रणारीको ढाॉचा तमाय गयी सफै तनकामहरुरे सोहीअनरुुऩ आन्तरयक तनमन्िण प्रणारी तमाय गयी 
कामाान्वमनभा समाउनऩुदाछ । 

१०.१२ वावषाक प्रततवेदनउऩय छरपर् भहारेखाऩयीऺकको वावषाक प्रततवेदनभा सभावेश बएका व्महोयाउऩय 
सावाजतनक रेखा सतभततभा छरपर गना ववतबन्न उऩसतभतत गठन गयेको य केही उऩसतभततफाट 
छरपरसभेत आयम्पब बएको छ । सफै उऩसतभततको फैठक तनमतभत रुऩभा नफस्दा ववगतका सफै 
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प्रततवेदनका व्महोया उऩय सभमभै छरपर हनु नसकेको ल्स्थतत छ । प्रततवेदनउऩय छरपर बएभा 
आतथाक प्रशासनभा सधुाय गना एवॊ रेखाऩयीऺणको गणुस्तय य प्रबावकारयता ववृद्ध गना सहमोग ऩगु्ने बएकोरे 
वावषाक प्रततवेदनउऩय सभमभै छरपर गने व्मवस्था तभराउनऩुने देल्खन्छ ।  

१०.१३ सॊगदठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺण् काननुभा सावाजतनक सॊस्थानहरुरे आतथाक वषाको सभातप्तऩतछ तनल्ित 
सभमावतधतबि रेखाऩयीऺण गयाउनऩुने व्मवस्था बए ताऩतन १७ सॊस्थाको ४७ आतथाक वषाको रेखाऩयीऺण 
फक्मौता यहेको छ । सभमभै रेखाऩयीऺण नगयाउनारे सॊस्थानका प्रभखुहरुरे ववत्तीम उत्तयदावमत्व वहन 
गयेको देल्खएन । आतथाक प्रशासनराई स्वच्छ य भमाॊददत फनाउन काननुरे तोकेफभोल्जभ जवापदेही फनाई 
ल्जम्पभेवायी तनवााह गनुा गयाउनऩुने देल्खएको छ । 

१०.१४ रेखाऩयीऺण ऩयाभशा्  नेऩार सयकायको अतधकाॊश स्वातभत्व बएका सॊगदठत सॊस्थाहरुको रेखाऩयीऺणको 
रातग रेखाऩयीऺक तनमलु्ि गना भहारेखाऩयीऺकको कामाारमफाट ऩयाभशा ददने व्मवस्था बए ताऩतन मो 
वषा२१ सॊस्थारे भाि मस्तो ऩयाभशा तरएका छन ्बने अरु सॊस्थारे ऩयाभशा भाग गने गयेका छैनन ्। अत् 
रेखाऩयीऺण ऩयाभशा भाग गने य रेखाऩयीऺण सम्पऩन्न गने व्मवस्था अवरम्पफन गनुाऩदाछ ।  

१०.१५ ऩूवााधाय व्मवस्थाऩन् सयकायी काभकायफाहीराई प्रबावकायी फनाउन कामावातावयण एवॊ न्मूनतभ ऩूवााधायको 
आवश्मकता यहन्छ । २०७२ वैशाख १२ गतेको बकूम्पऩफाट कततऩम सयकायी बवनहरु ऺततग्रस्त बई 
न्मूनतभ ऩूवााधायको सभेत अबाव देल्खएको छ । सयकायी बवनको ऩनुतनाभााण गयी उऩमिु कामावातावयण 
फनाउनऩुने देल्खन्छ । 

१०.१६ कामाभूरक रेखाऩयीऺणभा सधुाय् आन्तरयक रेखाऩयीऺण प्रबावकायी हनु नसकेका कायण 
भहारेखाऩयीऺकको कामाारमफाट तनमतभतताको ऩयीऺणभा फढी स्रोत य सभम खचान ु ऩयेको छ । 
आन्तरयक रेखाऩयीऺणराई प्रबावकायी फनाई तनमतभतताको ऩयीऺण भहारेखा तनमन्िक कामाारमफाट गने 
य भहारेखाऩयीऺकको कामाारम कामाभूरक रेखाऩयीऺणभा केल्न्ित यहनऩुने देल्खन्छ ।  

मस कामाारमरे जनजीवनभा सयोकाय याख्न े यावष्ट्रम भहत्वका ववषमहरु छनौट गयी कामाभूरक 
रेखाऩयीऺण गयी सझुाव ददॉदै आएको छ । मस वषाऩतन ३० ववषमको कामाभूरक रेखाऩयीऺण गयी सझुाव 
प्रस्ततु गरयएको छ । कामाभूरक रेखाऩयीऺणको सझुाव कामाान्वमन गनुाऩदाछ । 

१०.१७ रेखाऩयीऺणभा नागरयक सभाजको सॊरग्नता् कामाभूरक रेखाऩयीऺणभा सधुाय गना ववगत केही वषेल्ख 
नागरयक सभाज, सयोकायवारा वा सम्पफद्ध ऩऺको सॊरग्नताभा छरपर गने, अन्तवााताा तरने, प्रश्नावरीको 
जवाप प्राप्त गने कामा गयी रेखाऩयीऺणभा ववश्वसनीमता य ऩायदल्शाता प्रवद्धान गने अभ्मासको थारनी बएको 
छ । उि कामाराई तनयन्तयता ददॉदै ववऩद व्मवस्थाऩन, साभाल्जक ऺेिका खानेऩानी, ल्शऺा, 
स्वास्थ्मरगामतको कामाभूरक रेखाऩयीऺणभा ऩतन नागरयक सभाज, सयोकायवारा वा सम्पफद्ध ऩऺको 
सहबातगता ववस्ताय गनुाऩने देल्खन्छ ।  
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तातरका - १ 
कभाचायी दयफन्दी य ऩदऩूतता वववयण 

२०७२।७३ 
 

क्र.सॊ. ऩद दयफन्दी 
ऩदऩूतता रयि ऩद 

सॊख्मा भवहरा ऩरुुष जम्पभा 
१ उऩ-भहारेखाऩयीऺक 4 0 2 2 2 
२ नामफभहारेखाऩयीऺक 14 2 12 14 0 
३ तनदेशक 85 0 82 82 3 
४ तनदेशक ववशेषऻ 1 0 1 1 0 
५ रेखाऩयीऺण अतधकायी 167 11 135 146 21 
६ टेतरपोन अतधकृत 1 0 1 1 0 
७ रेखाऩयीऺण अधीऺक 82 20 56 76 ६ 
८ टेतरपोन अऩयेटय 1 1 0 1 0 
९ कम्प्मटुय अऩयेटय 4 0 4 4 0 
१० टाइवऩि प्रथभ 8 3 4 7 1 
११ टाइवऩि दितीम 1 0 0 0 1 
१२ सहामक कम्प्मटुय अऩयेटय 10 0 4 4 6 
१३ रेखाऩयीऺण तनयीऺक 25 2 11 13 12 
१४ काउन्टय सहामक 1 1 0 1 0 
१५ जतुनमय भेकातनक्स 2 0 0 0 2 
१६ जतुनमय इरेल्क्ि्तसमन 1 0 0 0 1 
१७ सवायी चारक 17 0 14 14 3 
१८ कामाारम सहमोगी 24 0 15 15 9 
  जम्पभा 448 40 341 381 67 
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तातरका  २ 
 

नमाॉ तनमलु्ि य ऩदस्थाऩन बएका कभाचायीहरुको वववयण 
२०७२/०७३ 

      
क्र.सॊ. कभाचायीको नाभ, थय ऩद तनमलु्ि तभतत कैवपमत 
1 श्री सीता ऩाठक  टे.अ., या.ऩ.अनॊ. प्रथभ  2072/04/01 सरुवा 
2 श्री केशवनाथ आचामा का.स. 2072/04/01 सरुवा 
3 श्री कृष्णगोऩार हामज ु स.क.अ. या.ऩ.अनॊ. दित्तीम 2072/04/22 सरुवा 
4 श्री तभन फहादयु रोहनी का.स. 2072/04/25 सरुवा 
5 श्री याभ फहादयु खिी का.स. 2072/04/25 सरुवा 
6 श्री सभुन ढकार स.क.अ. या.ऩ.अनॊ. दित्तीम 2072/04/32 सरुवा 
7 श्री रक्ष्भी फहादयु भहजान का.स. 2072/05/01 सरुवा 
8 श्री सयोज बट्टयााई रे.ऩ. अतधऺक 2072/05/21 नमाॉ तनमलु्ि 
9 श्री अजम कुभाय गपु्ता  रे.ऩ. अतधकायी 2072/08/16 नमाॉ तनमलु्ि 
10 श्री कभर शे्रष्ठ रे.ऩ. अतधकायी 2072/08/16 नमाॉ तनमलु्ि 
11 श्री याभजतन ठाकुय  रे.ऩ. अतधकायी 2072/08/16 नमाॉ तनमलु्ि 
12 श्री सजुाता चाऩागाईं  रे.ऩ. अतधकायी 2072/08/16 नमाॉ तनमलु्ि 
13 श्री प्रभे कुभाय बट्टयााई  रे.ऩ. अतधकायी 2072/08/16 नमाॉ तनमलु्ि 
14 श्री सदुन कुभाय ऩोखयेेेर रे.ऩ. अतधकायी 2072/08/16 नमाॉ तनमलु्ि 
15 श्री धयणीधय दाहार  रे.ऩ. अतधकायी 2072/08/16 नमाॉ तनमलु्ि 
16 श्री छववरार भैनारी  रे.ऩ. अतधकायी 2072/08/16 नमाॉ तनमलु्ि 
17 श्री सॊतगता खततवडा  रे.ऩ. अतधऺक 2072/09/01 नमाॉ तनमलु्ि 
18 श्री रोकभणी ऩाण्डे रे.ऩ. अतधऺक 2072/09/01 नमाॉ तनमलु्ि 
19 श्री भेघनाथ गौतभ  रे.ऩ. अतधऺक 2072/09/01 नमाॉ तनमलु्ि 
20 श्री रक्ष्भी ऩन्थी  रे.ऩ. अतधऺक 2072/09/01 नमाॉ तनमलु्ि 
21 श्री याभकाजी थाऩाभगय  रे.ऩ. अतधऺक 2072/09/01 नमाॉ तनमलु्ि 
22 श्री ऻानगुाहा भगय  क.अ., या.ऩ. अनॊ. प्रथभ  2072/09/26 नमाॉ तनमलु्ि 
23 श्री नन्द प्रसाद ऩाण्डे रे.ऩ. तनयीऺक  2072/10/10 नमाॉ तनमलु्ि 
24 श्री ल्शव कुभाय फस्नेत स.क.अ. या.ऩ.अनॊ. दित्तीम 2072/12/10 नमाॉ तनमलु्ि 
25 श्री शोबादेवी काकी काउन्टय सहामक 2072/12/24 नमाॉ तनमलु्ि 
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तातरका - ३ 

फढुवा बएका कभाचायीहरुको वववयण 
२०७२/०७३ 

      
क्र.सॊ. कभाचायीको नाभ, थय ऩद तनमलु्ि तभतत कैवपमत 
1 श्री कृष्ण प्रसाद दाहार  रे.ऩ. अतधकायी  2072/06/18   
2 श्री रभु ववक्रभ शाह  रे.ऩ. अतधकायी  2072/06/18   
3 श्री इन्ि फहादयु अतधकायी रे.ऩ. अतधकायी  2072/06/18   
4 श्री गीता बट्टयााई  रे.ऩ. अतधकायी  2072/06/18   
5 श्री सत्मबि याम  अतधकृत ततृीम  2072/08/14   
6 श्री सवुणाप्रसाद ढकार नामव भ.रे.ऩ. 2072/10/20   
7 श्री अनन्त प्रसाद ततवायी तनदेशक  2073/01/15   
8 श्री नेि प्रसाद ऩौडेर तनदेशक  2073/01/15   
9 श्री फौद्धयाज अमाार  तनदेशक  2073/01/15   
10 श्री टॊक प्रसाद ऩाण्डे तनदेशक  2072/12/28   
11 श्री ववष्ण ुप्रसाद खनार  तनदेशक  2072/12/28   
12 श्री ल्शवयाभ गयुौँ तनदेशक  2072/12/28   
13 श्री ववष्णरुार ऩयुी रे.ऩ. अतधऺक 2073/01/23   
14 श्री अच्मतु ऩन्त  रे.ऩ. अतधऺक 2073/01/23   
15 श्रीसन्तोष ढकार  रे.ऩ. अतधऺक 2073/01/23   
16 श्री सयुऺा ऩोखयेर  रे.ऩ. अतधऺक 2073/01/23   
17 श्री गणेश कुभाय शे्रष्ठ  रे.ऩ. अतधऺक 2073/01/23   
18 श्री कसऩना थाऩा  रे.ऩ. अतधऺक 2073/01/23   
19 श्री फाभदेव शभाा अतधकायी नामव भ.रे.ऩ. 2073/01/23   
20 श्री फरयाभ डॊगोर  टाइवऩि प्रथभ 2073/02/20   
21 श्री कुरचन्ि बण्डायी तनदेशक  2073/02/31  
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तातरका - ४ 
सेवा तनवतृ्त हनुबुएका कभाचायीहरुको वववयण 

२०७२/०७३ 
      
क्र.सॊ. कभाचायीको नाभ, थय ऩद अवकाश तभतत कैवपमत 
1 श्री ईश्वययाज शे्रष्ठ  उऩ भ.रे.ऩ.  2072/04/17   
2 श्री सदुन ऩौडेर तनदेशक  2072/04/24 याजीनाभा 
3 श्री रक्ष्भी कुभाय ल्शवाकोटी  रे.ऩ. अतधकायी 2072/04/25 याजीनाभा  
4 श्री वहभार वकशोय शे्रष्ठ तनदेशक  2072/05/02   
5 श्री भोहन प्रसाद रातभछाने  तनदेशक  2072/05/13   
6 श्री रक्ष्भण रातभछाने तनदेशक  2072/05/21 भतृ्म ु 
7 श्री ऩूणा प्रसाद आचामा रे.ऩ. अतधकायी 2072/06/19   
8 श्री ईश्वयप्रसाद न्मौऩाने उऩ भ.रे.ऩ.  2072/07/06   
9 श्री बवनाथ दाहार तनदेशक  2072/07/13 याजीनाभा 
10 श्री यभा दरुार नामव भ.रे.ऩ. 2072/07/21   
11 श्री भहेश्वय शे्रष्ठ ह.स.चा. 2072/08/05   
12 श्री सत्मबि याम अतधकृत ततृीम 2072/09/14   
13 श्री नवयाज ढकार रे.ऩ. अतधकायी 2072/09/26   
14 श्री भकुुन्द याज शभाा रे.ऩ. अतधकायी 2072/09/29   
15 श्री ववष्ण ुप्रसाद तततभरतसना  तनदेशक  2072/11/18   
16 श्री खेभ प्रसाद शभाा तनदेशक  2072/12/30   
17 श्री गणुयाज शे्रष्ठ उऩ भ.रे.ऩ.  2073/01/10   
18 श्री नायामण प्रसाद पुमाॉर  रे.ऩ. अतधकायी 2073/03/15   
19 श्री फरयाभ डॊगोर  टाइवऩि प्रथभ  2073/03/19  
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तातरका - ५ 
अन्मि यभाना हनुबुएका कभाचायीहरुको वववयण 

२०७२/०७३ 
      
क्र.सॊ. कभाचायीको नाभ, थय ऩद यभ्े ाेाना  तभतत कैवपमत 
1 श्री इन्ि कुभाय शे्रष्ठ स.क.अ. या.ऩ.अनॊ. दित्तीम  2072/04/01   
2 श्री ताया तगयी स.क.अ. या.ऩ.अनॊ. दित्तीम  2072/04/01   
3 श्री रक्ष्भी फहादयु भहजान का.स. 2072/06/27   
4 श्री हरय प्रसाद वाग्रे का.स. 2072/08/06   
5 श्री सहनशीरा ऩडुासैनी रे.ऩ. अतधऺक, या.ऩ.अनॊ. प्रथभ  2072/08/16   
6 श्री अच्मतु शे्रष्ठ रे.ऩ. अतधऺक, या.ऩ.अनॊ. प्रथभ  2072/08/16   
7 श्री नायामण ऩन्थी  रे.ऩ. अतधऺक, या.ऩ.अनॊ. प्रथभ  2072/08/16   
8 श्री अतनता शे्रष्ठ  रे.ऩ. अतधऺक, या.ऩ.अनॊ. प्रथभ  2072/08/16   
9 श्री टॊकभणी ल्घतभये  रे.ऩ. तनरयऺक, या.ऩ.अनॊ. वद्धतीम  2072/08/16   
10 श्री उद्धव अतधकायी  रे.ऩ. अतधऺक, या.ऩ.अनॊ. प्रथभ  2072/08/16   
11 श्री भाधव ऩोखयेर रे.ऩ. तनयीऺक, या.ऩ.अनॊ. दित्तीम 2072/09/16   
12  श्री याजन तगयी ह.स.चा. 2073/03/01  
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