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मन्िव्र् 
 

सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको प्रचतलि मान्र्िालाई आत्मसाि गदै सशुासन 
(व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजजम आतथाक वषा २०७6।७7 
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) 
२०७7 पौष  महालेखापरीक्षक 
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१. पषृ्ठितूम 
१.१ कार्ाालर् पररचर्ः नेपालको सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको रुपमा २०१६ सालमा स्थापना िएको हो । 

नेपालको संकविान र लेखापरीक्षण ऐन, 2075 ले महालेखापरीक्षकलाई संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा काननुबमोजजम तनर्तमििा, तमिव्र्कर्िा, कार्ादक्षिा, प्रिावकाररिा र औजचत्र् 
समेिको कवचार गरी लेखापरीक्षण गने जजम्पमेवारी प्रदान गरेको छ । र्सैगरी पचास प्रतिशििन्दा बढी शेर्र 
वा जार्जेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वातमत्व िएका संगदठि संस्थाहरुको लेखापरीक्षणका 
लातग कार्ाालर्बाट परामशा प्रदान गने गररएको छ । र्स अतिररि  संस्थासम्पबन्िी कवशेष ऐन िथा कार्ाकारी 
तनणार्ले गदठि सतमति, प्रतिष्ठान, कवश्वकवद्यालर्लगार्िको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले गनुापने गरी 
िोककएकोमा कार्ाालर्बाट लेखापरीक्षण गने गररएको छ । कार्ाालर्ले कवत्तीर्, कार्ामूलक, सूचना प्रकवति र 
वािावरणीर् लेखापरीक्षण गदै आएको छ । महालेखापरीक्षकले आफूले गरेको कामको वाकषाक प्रतिवेदन 
रािपतिसमक्ष पेस गने र रािपतिबाट प्रिानमन्त्रीमाफा ि व्र्वस्थाकपका-संसद समक्ष पेस िई व्र्वस्थाकपका-
संसदको सावाजतनक लेखा सतमतिमा छलफल हनुे गरेको छ ।  

१.२ सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको अन्िरााकिर् मानदण्ड (International Standards of Supreme Audit Institution - 

ISSAI) २० र २१ मा व्र्वस्था िएको पारदजशािा र जवाफदेकहिाको मान्र्िालाई अङ्गीकार गरी आतथाक 
वषा 2076।77 मा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट सम्पपाददि कामलाई सरोकारवालाहरु समक्ष 
जानकारीको लातग सावाजतनक गररएको छ । 

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

• दूरदृकि (Vision): जनकहिका लातग जवाफदेकहिा, पारदजशािा र तनष्ठा प्रवद्धान गने कवश्वसनीर् 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 कमाचारीहरुलाई तनददाि लक्ष्र् 
एवं गन्िव्र्िफा  अग्रसर गराउन तनम्पन मूल्र् मान्र्िाहरुलाई अङ्गीकार गररएको छः 

➢ स्विन्त्रिाः व्र्ावसाकर्क कववेकको प्रर्ोगमा नकारात्मक प्रिाव पाने ित्वहरुसँग सम्पझौिा नगरी, 
स्वाथागि कववादबाट टाढा रही तनजी स्वाथा र डर िम्पकीबाट मिु रही, तनष्पक्ष िई लेखापरीक्षण 
तनष्कषा तनकाल्ने, व्र्होरा औलँ्र्ाउने, लेखापरीक्षण रार् व्र्ि गने । 

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

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

➢ व्र्ावसाकर्किाः व्र्ावसाकर्क र दक्ष जनशजिमाफा ि गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गना 
कमाचारीको सेवा प्रवेशपतछ जशक्षा र िातलमको साथसाथै तनरन्िर सीप कवकास गने र स्वाध्र्र्नलाई 
तनरन्िरिा ददने।  
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➢ जवाफदेकहिाः लेखापरीक्षण पेशा र आम नागररकप्रतिको जजम्पमेवारी स्वीकार गदै जनिाको सामूकहक 
कहिको लातग सावाजतनक स्रोिको उजचि प्रर्ोग एवं संरक्षणिफा  ध्र्ान केजन्िि गरी काननुको 
पररतितित्र रही जनिाको अपेक्षा पूरा गना जवाफदेही रहन े।  

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

 

 

 

 

 

 

रणनैतिक उद्दशे्र् 

२.१ कवत्तीर् स्वार्त्तिा 
हातसल गने 

२.२ प्रशासतनक स्वार्त्तिा 
हातसल गने 

२.३ लेखापरीक्षणका 
के्षत्रातिकार सदुृढ गने 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रणनैतिक उद्दशे्र् 

४.१ सूचना प्रकवति उपर्ोग 
गरी तनर्तमि िथा 
प्रिावकारी सञ्चारलाई 
सतुनजिि गने 

४.२ सञ्चार जगि िथा 
सवासािारणसँगको 
अन्िरकक्रर्ामा सिुार 
गने 

४.३ सावाजतनक लेखा 
सतमतिसँग प्रिावकारी 
सम्पबन्ि स्थाकपि गने 

४.४ लेखापरीक्षण गररने 
तनकार् एवं पेशागि 
संगठनहरुसँगको 
सम्पबन्ि सदुृढ गरन्ेे 

 

  

 

रणनैतिक लक्ष्र् 

 
 

रणनैतिक उद्दशे्र् 

३.१ मानव संसािन 
कवकास रणनीति िर्ार 
एवं कार्ाान्वर्न गने 

३.२ संघीर् संरचना र 
कवस्िाररि 
लेखापरीक्षणको 
के्षत्रातिकारलाई 
समब्ोिन गना 
सांगठतनक रणनीतिको 
पनुसंरचना गने 

 

 

 

 

 

 

 

रणनैतिक उद्दशे्र् 

१.१ सवोच्च लेखापरीक्षण 
संस्थाहरुको 
अन्िरााकिर् 
मानदण्डसँग आबद्ध 
लेखापरीक्षण पद्धतिको 
कार्ाान्वर्न गने 

१.२ गणुस्िर आश्वस्ििा 
पनुरावलोकन सदुृढ 
गने 

१.३ अनगुमन परीक्षण 
सदुृढ बनाउन े

 

 

 

 

 

 

 

रणनैतिक उद्दशे्र् 
 

५.१ आन्िररक तनर्न्त्रण 
प्रणाली सदुृढ गने 

५.२ आचारसंकहिाको 
पालना सतुनजिि गने 

५.३ कार्ा सञ्चालन र्ोजना 
माफा ि रणनीति 
कार्ाान्वर्न गने 

 

१ 
लेखापरीक्षणको गणुस्िर र 
प्रिाव वृकद्ध गने 
 

 

 

२ 

स्विन्त्रिा र क्षते्रातिकार 
सदुृढ गने 
 

 

३ 

सांगठतनक क्षमिा कवकास 
गने 

 

 

४ 

बाह्य सरोकारवालाहरुसँग 
पेशागि सम्पबन्ि अतिवृकद्ध 
गने 

५ 

आन्िररक शासन अतिवृकद्ध 
गने 
 

 

 

 

दूरदृकि  

जतनहिका लातग जवाफदेकहिा, 
पारदजशािा र तनष्ठा प्रवद्धानमा 
कवश्वसनीर् लेखापरीक्षण संस्था 

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

 

मूल्र् मान्र्िा 
• तनष्ठा 
• स्विन्त्रिा 
• व्र्ावसाकर्किा 
• पारदजशािा 
• जवाफदेकहिा 
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१.५  संगठन संरचनाः महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को कार्ाबोझ, कार्ा प्रकृति र उपलब्ि दरबन्दीको अवस्थालाई 
दृकिगि गरी संगठन संरचना स्वीकृि गरी लागू गररएको छ । जसअनसुार कार्ाालर्को प्रमखु पदातिकारीको 
रुपमा महालेखापरीक्षक रहने व्र्वस्था छ िने नीतिगि कवषर्मा 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 कवकास, अथा िथा आतथाक क्षेत्र र सामाजजक सेवा लेखापरीक्षण कविाग हेने गरी 
चार उप-महालेखापरीक्षक (राजपत्राकङ्कि कवजशि शे्रणी) र कविागअन्िगाि कवतिन्न महातनदेशनालर् हेने गरी १४ 
नार्ब महालेखापरीक्षक (राजपत्राकङ्कि प्रथम शे्रणी) को व्र्वस्था गररएको छ । महातनदेशनालर्अन्िगाि तनदेशक 
(राजपत्राकङ्कि दििीर् शे्रणी) को नेितृ्व रहन े गरी ३७ तनदेशनालर्हरुको व्र्वस्था गररएको छ । 
तनदेशनालर्को कार्ासम्पपादनका लातग तनदेशकको मािहिमा कार्ाबोझअनसुार लेखापरीक्षण अतिकारी 
(राजपत्राकङ्कि ििृीर् शे्रणी) देजख कार्ाालर् सहर्ोगी (शे्रणीकवहीन) सम्पमका कमाचारीहरु रहेका छन ्। प्रदेश 
एवं स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण गनुापने जजम्पमेवारी समेिलाई मध्र्नजर गरी प्रदेशस्िरमा कार्ाालर् स्थापना 
गना ६१४ कमाचारी दरबन्दी नेपाल सरकारबाट तमति २०७५।३।३२ मा स्वीकृति िएको छ ।  

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

प्रदेश सरकार, स्थानीर् िह, संवैिातनक तनकार् वा सो को कार्ाालर्, अदालि, महान्र्ार्ातिविाको कार्ाालर् 
र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललगार्ि सबै संघीर् र प्रदेश सरकारी कार्ाालर्को 
लेखा काननुबमोजजम तनर्तमििा, तमिव्र्कर्िा, कार्ादक्षिा, प्रिावकाररिा र औजचत्र् समेिको कवचार गरी 
महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे व्र्वस्था छ । र्सैगरी पचास प्रतिशििन्दा बढी शेर्र वा जार्जेथामा 
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वातमत्व िएका संगदठि संस्थाहरुको लेखापरीक्षणका लातग कार्ाालर्बाट 
परामशा प्रदान गने गररएको छ । र्स अतिररि  संस्थासम्पबन्िी कवशेष ऐन िथा कार्ाकारी तनणार्ले गदठि 
सतमति, प्रतिष्ठान, कवश्वकवद्यालर्लगार्िको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले गनुापने गरी िोककएअनसुार 
कार्ाालर्बाट लेखापरीक्षण गने गररएको छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण 
गने िररका, क्षेत्र, परीक्षण गने कुराहरु र नेपाल सरकारको पूणा एवं अतिकांश स्वातमत्व िएका संगदठि 
संस्थाको लेखापरीक्षणको सम्पबन्िमा गररनपुने कामहरुको 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 तनर्जुि गदाा महालेखापरीक्षकको परामशा 
तलनपुने व्र्वस्था छ । 

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

• सवोच्च अदालि, व्र्वस्थाकपका-संसदलगार्ि सबै संवैिातनक अङ्ग, सरुक्षा तनकार् र सरकारी 
कार्ाालर्हरुको लेखापरीक्षण, 

• नेपाल सरकारको पूणा स्वातमत्व िएका संगदठि संस्थाहरुको लेखापरीक्षण, 
• महालेखापरीक्षकले परीक्षण गनुापने गरी काननुिारा िोककएका कवश्वकवद्यालर्, प्रातिकरण, प्रतिष्ठान, कवतिन्न 

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

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

महालेखापरीक्षकले उपर्ुािबमोजजम लेखापरीक्षण गरी आफूले गरेको कामको वाकषाक प्रतिवेदन 
संकविानको िारा २९४ अनसुार रािपतिसमक्ष पेस गनुापने व्र्वस्था छ । रािपतिले प्रिानमन्त्रीमाफा ि त्र्स्िो 
प्रतिवेदन संघीर् संसदसमक्ष पेस गना लगाउने व्र्वस्था छ । उि प्रतिवेदनमा संकविान प्रदत्त जजम्पमेवारी पूरा 
गना महालेखापरीक्षकबाट तनकार्हरुको कवत्तीर् 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 संस्थाहरुको अन्िरााकिर् संगठनको सदस्र्को 

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

३.१ लेखापरीक्षणमानः कार्ाालर्ले संवैिातनक एवं काननुी व्र्वस्था, लेखापरीक्षणमान, कवतिन्न क्षेत्रगि मागादशान 
एवं तनदेजशकालाई आिार बनाएर लेखापरीक्षण एवं प्रतिवेदन गने र लेखापरीक्षणको  गणुस्िर आश्वस्ििा गने 
गरेको छ । सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्िरााकिर् 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 
कव.सं. २०५३ मा जारी सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड र कव.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 वाकषाक कार्ार्ोजना िर्ार गरी मन्त्रालर्/तनकार्का लेखाउत्तरदार्ी 
अतिकृि/सजचवलाई जानकारी ददने गरेको छ । उि कार्ार्ोजनाको आिारमा सम्पबजन्िि 
महातनदेशनालर्हरुले मन्त्रालर्गि समकिगि लेखापरीक्षण र्ोजना र लेखापरीक्षण गनुापने प्रत्रे्क कार्ाालर्हरुको 
इकाईगि लेखापरीक्षण र्ोजना िर्ार गररन्छ । हरेक वषा तनजिि आिारहरु जस्िै कारोबारको पररमाण, प्रकृति, 
िौगोतलक क्षेत्र आदद पक्षलाई कवचार गरी कवतिन्न मन्त्रालर्मािहि जजल्लामा कार्ासञ्चालन स्िरका 
कार्ाालर्हरुको समेि लेखापरीक्षण स्थलगि रुपमा लेखापरीक्षण टोली खटाई सम्पपन्न गररन्छ ।  

लेखापरीक्षण मानदण्ड र कवतिन्न 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 रुपमै उपलब्ि गराई सोको एक/एक प्रति िालकु 
मन्त्रालर्, कविाग 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 कार्ाकवतिः  आतथाक वषा २०७6।७7 मा वाकषाक र्ोजना र कार्ाक्रमको अिीनमा रही 3110 
संजघर् कार्ाालर्, ९९८ प्रदेश कार्ाालर्, ७४७ स्थानीर् िह, ७७ जजल्ला समर्न्वर् सतमति, ५७७ सतमति र 
अन्र् संस्था, ९३ संगदठि संस्था को स्थलगि रुपमा लेखापरीक्षण सम्पपन्न गरी प्रतिवेदन गररएको छ । 
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लेखापरीक्षणको गणुस्िर अतिवृकद्धका लातग कार्ाान्वर्न चरणमा तनरीक्षण, सपुररवेक्षण िथा आचारसंकहिा 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 कार्ाकवति अबलम्पबन गरी कवस्ििृ, संजक्षप्त र आन्िररक लेखापरीक्षण िथा केन्िीर् आतथाक कववरणको 
आिारमा लेखापरीक्षण सम्पपन्न गररएको छ । कार्ामूलक लेखापरीक्षणको क्रममा केहीमा स्थलगि 
अवलोकनसकहि नागररक समाज, लािग्राही समूहलगार्ि सरोकारवालालाई समेि सहिागी बनाई छलफल 
िथा अन्िरकक्रर्ामा सहिागी गराई प्राप्त सूचनासमेिको कवश्लषेण गरी प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ ।  

३.४ तनदेजशका िथा मागादशान िजुामा  

• सरकारी लेखापरीक्षकको आचारसंकहिा, २०७०: सरकारी लेखापरीक्षकको तनष्ठा, स्विन्त्रिा, तनष्पक्षिा, 
गोपनीर्िा र पेसागि नैतिक आचरण िथा मूल्र् मान्र्िाको पालनाबाट र्स कार्ाालर्को संवैिातनक 
जवाफदेकहिा पूरा गना, लेखापरीक्षण कार्ाप्रति सरोकारवालाहरुको कवश्वास अतिवृकद्ध गना र सावाजतनक 
क्षेत्रमा पारदजशािा एवं उत्तरदाकर्त्व प्रवद्धान गना सककने िथ्र्लाई दृकिगि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाइएको 
"सरकारी लेखापरीक्षकको आचारसंकहिा, २०७०" पालनाको अनगुमन सतमतिबाट अनगुमन हनु ेगरेको 
छ ।  

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

• आन्िररक तनर्न्त्रण तनदेजशकाः आतथाक कार्ाकवति तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९५ को व्र्वस्थाअनसुार 
आन्िररक तनर्न्त्रण कार्ाकवति, २०७१ िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाइएको छ ।  

३.५ लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन  

• कार्ामूलक लेखापरीक्षणः र्ो वषा ११ कवषर्को कार्ामूलक, 2 कवषर्को वािावरणीर्, ३ कवषर्को सूचना 
प्रकवति र 1 कवषर्को कवशेष लेखापरीक्षण सम्पपन्न िएको छ । 

• संगदठि संस्थाको लेखापरीक्षणः लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १० अनसुार नेपाल सरकारको पूणा 
स्वातमत्व िएका संगदठि संस्थाहरुको लेखापरीक्षण गना तनर्िु बाह्य लेखापरीक्षक िथा कार्ाालर्को 
जनशजिबाट लेखापरीक्षण सम्पपन्न गरी र्स वषा ३८ संस्थाको ५३ अतथाक वषाको अजन्िम लेखापरीक्षण 
गरी प्रतिवेदन जारी िएका छन ्। र्स वषा 12 संस्थाको 14 आतथाक वषाको लेखापरीक्षण सम्पपन्न हनु 
नसकी बक्र्ौिा रहेको छ । आतथाक वषा २०७6।७7 मा तबतिन्न स्थानीर् तनकार्को लेखापरीक्षण 
कार्ामा सहर्ोग गना १६ जना लेखापरीक्षकलाई सहार्कको रुपमा तनर्िु गररएको छ । त्र्स्िै 
लेखापरीक्षण ऐन, २०75 को दफा (11) अनसुार नेपाल सरकारको अतिकांश स्वातमत्व िएको 
संस्थामध्रे् 39 संस्थाको 70 आतथाक वषाको लातग लेखापरीक्षक तनर्जुिको परामशा उपलब्ि गराइएको 
छ । प्रतिवेदन अवतिमा कार्ाालर्को जनशजिबाट 5 संस्थाको लेखापरीक्षण सम्पपन्न िएको छ ।  

• अन्िरााकिर् संस्थाको लेखापरीक्षणः काठमाडौँजस्थि साका  सजचवालर्, ििपरुमा रहेको साका  क्षर्रोग 
केन्िलगार्ि बंगलादेश, श्रीलंका र पाककस्िानमा रहेका ५ वटा साका  केन्िहरुको समेि जम्पमा ७ वटा 
साका  केन्िहरुको सन ्२०१९ को अजन्िम लेखापरीक्षण सम्पपन्न िएको छ ।   

• लेखापरीक्षणको अजन्िम प्रतिवेदनः लेखापरीक्षणका मान्र् तसद्धान्िअनसुार लेखापरीक्षण गररएका कवत्तीर् 
कववरणहरु उपर रार्सकहि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुापने हनु्छ । संगदठि संस्थाको अजन्िम 
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लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गदाा सम्पबजन्िि संस्थाको कवत्तीर् कववरणउपर रार् ददन ेगरी आएको छ । 
गि वषा अथा मन्त्रालर्, महालेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर्लगार्ि केन्िीर्स्िरका तनकार्हरुको अजन्िम 
प्रतिवेदन र सजञ्चिकोषको हकमा रार्सकहिको 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 प्रतिकक्रर्ासमेिमा कारबाही 
गरी अजन्िम प्रतिवेदन जारी गररएको छ ।  

• रार्सकहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनः र्ो वषा महालेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर्ले िर्ार गरेको सजञ्चि कोषको 
कहसाबउपर रार्सकहिको प्रतिवेदन उपलब्ि गराइएको छ । केन्िीर् तनकार्बाट पेस िएका 130 
केन्िीर् आतथाक कववरणउपर रार्सकहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ददइएको छ । संगदठि संस्थािफा  
कवगि र र्ो वषाको समेि 42 संस्थाको 65 आतथाक वषाको कैकफर्िसकहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ि 
गराइएको छ ।  

• आर्ोजना कहसाबको लेखापरीक्षणः नेपाल सरकार र दाि ृराि/तनकार्बीच िएको सम्पझौिाअनसुार र्ो वषा 
७2 आर्ोजनाको आर्ोजना कहसाबको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ददनपुनेमा 70 आर्ोजनाको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपलब्ि गराइएको छ । आर्ोजना कहसाब सम्पबन्िमा रार्सकहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 
उपलब्ि गराइएको मध्रे् कवश्व बैङ्क, अन्िरााकिर् कवकास संस्थािफा  22, एतसर्ाली कवकास बैङ्किफा  ३2 
र अन्र् दाि/ृराि र तनकार्िफा  16 रहेको छ । र्ो वषा २ आर्ोजनाहरुले आर्ोजना कहसाब 
प्रमाणीकरणका लातग पेस गरेका छैनन ्।  

• सावाजतनक क्षते्र लेखामान (NPSAS) मा आिाररि कवत्तीर् कववरण उपर रार्ः र्ो वषा नेपाल सरकारका 
10 तनकार्बाट नेपाल सावाजतनक क्षेत्र लेखामानअनरुुप कवत्तीर् कववरण पेस िएकोले सावाजतनक क्षेत्र 
लेखामानमा आिाररि िई िर्ार िएको कवत्तीर् कववरणउपर रार्सकहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ि 
गराइएको  छ ।  

• सम्पपरीक्षणः लेखापरीक्षणबाट कार्म िएका सम्पपरीक्षण गना बाँकी बेरुजू आतथाक कार्ाकवति िथा कवत्तीर् 
उत्तरदाकर्त्व ऐन, २०76 र आतथाक कार्ाकवति तनर्मावली, २०६४ को व्र्वस्थाअनसुार सम्पबजन्िि 
तनकार्ले फर्छ्यौट गरी स्थलगि रुपमा न ैसम्पपरीक्षण गराउन अनरुोि गने र माघ मकहनापतछ र्स 
कार्ाालर्मा अनरुोि गने र अनरुोि िएको १५ ददनतित्र सम्पपरीक्षणको जानकारी गराउने नीति कार्ाालर्ले 
तलएको तथर्ो । िद्अनरुुप २०७6 श्रावणदेजख २०७7 आषाढ मसान्िसम्पम नेपाल सरकारको कार्ाालर्ले 
रु.८7 अबा ७5 करोड 74 लाख सम्पपरीक्षण गराएका छन ्।  

• वाकषाक लेखापरीक्षण र्ोजनाः आतथाक वषा २०७6।७7 को कारोबारको लेखापरीक्षण कार्ा तनर्ोजजि 
रुपमा तछटो छररिो, तमिव्र्र्ी एवं दक्षिापूणा िवरले सम्पपादन गना लेखापरीक्षणको उद्देश्र्, पद्धति, क्षेत्र, 
लेखापरीक्षणमा जोड ददइने कवषर्हरु, प्रतिवेदन व्र्वस्था, लेखापरीक्षणका आिारहरु, गणुस्िर 
पनुरावलोकन, सतमिगि र्ोजना, िातलम िथा जनशजि कवकास, कार्ािातलका लगार्िका कवषर्हरु समेटी 
वाकषाक लेखापरीक्षण र्ोजना, २०७६ िजुामा गरी लागू गररएको छ ।  

• वाकषाक कार्ािातलका: आतथाक वषा २०७6।७7 को कारोबारको लेखापरीक्षण २०७6 श्रावणमा शरुु 
गरी माघसम्पममा सम्पपन्न गने र चैत्र मसान्ितित्र वाकषाक प्रतिवेदन पेस गने लक्ष्र्सकहि कार्ािातलका िर्ार 
गररएकोमा कवश्वव्र्ापीरुपमा देखा परेको कोरोना िाइरसको संक्रमण तनर्न्त्रण र रोकथामका लातग नेपाल 
सरकारबाट गररएको बन्दाबन्दीका कारण २०७७ असार ३१ गिे वाकषाक प्रतिवेदन सम्पमाननीर् रािपति 
समक्ष पेस गररएको छ ।  
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• समकिगि िथा तनकार्गि लेखापरीक्षण र्ोजनाः समकिगि िथा तनकार्गि लेखापरीक्षण र्ोजनाको ढाँचामा 
पररमाजान गरी समकिगि िथा तनकार्गि लेखापरीक्षण र्ोजनाको ढाँचा, २०७६ लागू गररएको छ । 
उि र्ोजना मूलिः जोजखम पकहचान र मूल्र्ाङ्कनको अविारणामा आिाररि छ ।  

• लेखापरीक्षण टोलीको लातग तनदेशनः जजल्लामा खकटने लेखापरीक्षण टोलीको कार्ासञ्चालन सम्पबन्िमा 
प्रवेश िथा बकहगामन बैठक (Entry and Exit Meeting) सम्पपरीक्षणलगार्िका कवषर् समावेश गरी िर्ार 
गररएको तनदेशनअनरुुप लेखापरीक्षण गने कार्ालाई तनरन्िरिा ददइएको छ ।  

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

३.६ गणुस्िर आश्वस्ििाः कार्ाालर्ले लागू गरेको गणुस्िर पनुरावलोकन तनदेजशकाअनसुार २०७5।७6 मा सम्पपन्न 
गररएका कवत्तीर् लेखापरीक्षणमध्रे् नमूनाको रुपमा छनौट गरी कवत्तीर् िथा तनर्तमि लेखापरीक्षणिफा  66, र 
कार्ामूलक एवं सूचना प्रकवति लेखापरीक्षणिफा  3 समेि 69 फाइलहरुको गणुस्िर आश्वस्ििा पनुरावलोकन 

गररएको छ । लेखापरीक्षण पिाि ्गररने गणुस्िर पनुरावलोकनबाट मात्र गणुस्िर सतुनजिि गना कदठनाइ 
िएको महससु गरी आतथाक वषा २०७४।७५ देजख लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुापूवा न ै गणुस्िर 
पनुरावलोकन (Pre-issuence review) गना शरुु गररएको छ । पनुरावलोकनमा तनकार्को जानकारी, 
लेखापरीक्षण र्ोजना िथा कार्ाक्रम िर्ारी, जोजखम क्षेत्र पकहचान र सोको कार्ाान्वर्न, आन्िररक तनर्न्त्रण 
प्रणालीको मूल्र्ाङ्कन, सङ्कतलि प्रमाणको अतिलेख व्र्वस्थापन, नमूना छनौट प्रकक्रर्ा, लेखापरीक्षकको 
कार्ाकववरण िथा कार्ाकवतिको अतिलेखीकरण, आचारसंकहिाको घोषणा िथा पालना, गणुस्िर तनर्न्त्रण 
कार्ाकवतिहरु, काननु तनर्महरुको पालना, लेखापरीक्षण कार्ापत्र एवं प्रतिवेदनको पनुरावलोकन, लेखापरीक्षण 
टोलीको सपुररवेक्षण िथा तनकार्बाट प्राप्त तनदेशन िथा प्रतिकक्रर्ाउपर कारबाही गरी अजन्िम प्रतिवेदन जारी 
गने लगार्िका क्षेत्रमा गणुस्िर आश्वस्ििा मूल्र्ाङ्कन/पनुरावलोकन गरी थप सिुारका क्षेत्रहरु पकहचान गने 
गररएको छ ।  

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

नेपाल कवकवि सेवाका कमाचारीहरु आवद्ध रहेका छन ्। र्स वषा कमाचारी प्रशासन, िातलम र जनशजि 
कवकासको अवस्था तनम्पनानसुार रहेको छः  

४.१ दरबन्दी र पदपूतिाः नेपाल सरकार (मजन्त्रपररषद्) बाट २०७५।३।३२ मा स्वीकृि दरबन्दी कववरण अनसुार 
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को स्वीकृि दरबन्दी ६१४ रहेको छ । उि दरबन्दीमध्रे् हाल (२०७7 
असार सम्पममा) ४5३ पदपूतिा िई १६१ ररि रहेको छ । कुल पदपूतिामध्रे् ७७ (१७ प्रतिशि) मकहला 
र ३७६ (८३ प्रतिशि) परुुष कमाचारी छन ्। दरबन्दी एवम ् पदपूतिासम्पबन्िी कववरण िातलका १ मा 
ददइएको छ । 

४.२ तनर्जुि र पदस्थापनः र्ो वषा लोक सेवा आर्ोगबाट तसफाररस िई आएका नार्ब महालेखापरीक्षक १ र 
लेखापरीक्षण तनरीक्षक २ समेि 3 कमाचारीको नर्ाँ तनर्जुि एवं पदस्थापन गररएको छ । तनर्जुि एवं 
पदस्थापनको कववरण िातलका २ संलग्न छ ।  

४.३ बढुवाः र्ो वषा नार्ब महालेखापरीक्षक ४, तनदेशक ८, लेखापरीक्षण अतिकारी २८, लेखापरीक्षण अिीक्षक 
३ समेि ४३ कमाचारी बढुवा िएका छन।् र्ससम्पबन्िी कववरण िातलका ३ संलग्न छ । 
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४.४ सेवा तनवतृ्तः र्ो वषा उमेर हद र राजीनामा समेिबाट नार्ब महालेखापरीक्षक 5, तनदेशक ९, लेखापरीक्षण 
अतिकारी ५, शाखा अतिकृि १, लेखापरीक्षण अिीक्षक १, टा.ना.स.ु २ र कार्ाालर् सहर्ोगी २ समेि 2६ 
कमाचारी सेवा तनवृत्त हनुिुएको छ । र्ससम्पबन्िी िातलका ४ संलग्न छ ।  

४.५ सरुवा: र्स वषा कवतिन्न पदका ८ कमाचारीहरु अन्र् कार्ाालर्बाट र्स कार्ाालर्मा सरुवा िई आएका छन ्। 
र्ससम्पबन्िी िातलका ५ संलग्न छ । 

४.६ दरबन्दी र कार्ाबोझ: स्वीकृि दरबन्दी ६१४ मध्रे् लेखापरीक्षणमा प्रत्र्क्ष संलग्न रहने दरबन्दी ४७२ 
सपुरतिजनमा रहने दरबन्दी १८ र सहार्कको रुपमा रहने १२४ दरबन्दी रहेको छ । प्रत्र्क्ष लेखापरीक्षणमा 
संलग्न रहने ४७२ मध्रे् ३७५ मात्र पदपूतिा िई ९७ पद ररि रहेको छ । स्थानीर् िहमा प्रत्रे्क वषा 
बजेटको आकार बकढरहेको, स्थलगि रुपमा लेखापरीक्षण गनुापने, कारोबारको जकटलिा बढेको आदद 
कारणबाट स्वीकृि दरबन्दीअनसुार लेखापरीक्षण सम्पपन्न गना कार्ाबोझ बढी रहेको अवस्था छ । 

४.७ तनजामिी सेवा परुस्कार: तनजामिी सेवा ददवस, २०७7 को अवसरमा र्स कार्ाालर्का लेखापरीक्षण अतिकारी 
श्री रजन्जिकुमार िट्ट तनजामिी सेवा परुस्कारबाट परुस्कृि हनुिुएको छ । 

५. आन्िररक व्र्वस्थापन 
५.१ प्रकाशनः सूचना सम्पप्रषेणलाई प्रिावकारी बनाउन २०७५ आषाढ मकहनादेजख मातसक रुपमा लेखापरीक्षण 

बलेुकटन प्रकाशन गने कार्ाको थालनी गररएकोमा र्स वषा २०७६ असोज, पौष र २०७७ असारमा गरी ३ 
वटा बलेुकटन प्रकाजशि गररएको छ । सरकारी लेखा, राजस्व, लेखापरीक्षणलगार्ि सावाजतनक कवत्त 
व्र्वस्थापनका सान्दतिाक कवषर् िथा कार्ाालर् गतिकवति समेटी लेखापरीक्षण पतत्रकाको ८९ औ ँअङ्क २०७६ 
पौष मकहनामा र ९० औ ँअङ्क २०७७ आषाढ मकहनामा प्रकाशन गररएको छ । र्सबाट कवत्तीर् व्र्वस्थापनका 
क्षेत्रमा संलग्न व्र्जि एवं पाठकवगाका लातग सहर्ोग तमल्ने अपेक्षा राजखएको छ ।  

५.२ महालेखापरीक्षकोको वाकषाक लेखापरीक्षण र्ोजना, २०७६ कार्ाान्वर्न: संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर् र काननुिारा िोककएका अन्र् कार्ाालर् िथा संस्थाको आतथाक वषा २०७५।७६ को 
लेखापरीक्षणका लातग माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्बाट २०७६।३।३१ मा स्वीकृि वाकषाक लेखापरीक्षण 
र्ोजना, २०७६ अनसुार संघ, प्रदेश र स्थानीर् िह िथा सोअन्िगािका तनकार्को लेखापरीक्षण गना 
कवजशिीकरण हनुे गरी २०७६ श्रावण चौँथो हप्ताबाट शरुु गरी २०७६ माघ मसान्िसम्पममा सम्पपन्न गने 
लक्ष्र्अनसुार लेखापरीक्षण सम्पपन्न गररएको तथर्ो । 

५.३ सम्पमाननीर् प्रिान न्र्ार्ािीश र माननीर् महालेखापरीक्षकबीच िेट: आतथाक वषा २०७६।७७ को 
लेखापरीक्षण वाकषाक कार्ािातलका, लेखापरीक्षण व्र्वस्थापनलगार्ि कवकवि कवषर्मा २०७६।५।२६ गिे 
सम्पमाननीर् प्रिान न्र्ार्ािीशसँग माननीर् महालेखापरीक्षकले िेट गरी जानकारी गराउनिुएको तथर्ो । 

५.४  काठमाडौं उपत्र्काजस्थि स्थानीर् िहका पदातिकारीसँग छलफल: माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण 
शमाा, दंगालज्रू्को समपुजस्थतिमा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्, बबरमहलमा काठमाडौं उपत्र्काजस्थि स्थानीर् 
िहका प्रमखु, उपप्रमखु, प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृि, आतथाक प्रशासन प्रमखु िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्का पदातिकारीबीच आतथाक वषा २०७५।७६ को स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पबन्िमा २०७६ 
कातिाक ६ गिे छलफल सम्पपन्न िर्ो । उि छलफलमा माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले नेपालको संकविानले 
स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणको जजम्पमेवारी महालेखापरीक्षकलाई िोकेको िथा तनर्तमििा, तमिव्र्कर्िा, 
कार्ादक्षिा, प्रिावकाररिा र औजचत्र्समेिको आिारमा लेखापरीक्षण हनुे जानकारी गराउनिुर्ो । त्र्सैगरी 
उहाँले सेवा प्रवाहको अवस्था, सावाजतनक खररद प्रकक्रर्ाको पररपालना र आन्िररक स्रोिको पररचालनको 
अवस्थालाई कवशेष ध्र्ान ददई स्थानीर् िहले कार्ा सम्पपादन गनुापनेमा जोड ददनिुर्ो । कार्ाक्रममा उपजस्थि 
स्थानीर् िहका पदातिकारीहरुले कार्ा सम्पपादनका क्रममा आइपरेका समस्र्ा, चनुौिी, अनिुव एवं 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वाकषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७6।७7 - 9 
 

लेखापरीक्षणसम्पबन्िी कवतिन्न जजज्ञासाहरु माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्समक्ष राख्निुएको तथर्ो । छलफलका 
क्रममा सहिागीहरुले कुन ै कार्ाालर्मा कुनै एक कवषर्मा बेरुजू देखाइएको िर त्र्ही कवषर्मा अन्र् 
कार्ाालर्मा बेरुजू नदेखाइएकोले बेरुजूमा एकरुपिा निएको, जनप्रतितनतिमा प्राकवतिक ज्ञानको अिाव हुँदा 
सम्पपाददि तनमााण कार्ाको प्रिावकारी अनगुमन गना समस्र्ा रहेको, रु.१ करोडसम्पमको र्ोजना उपिोिा 
सतमतििारा गना सककनेमा पतन ठेक्का लगाउनपुने र उपिोिा सतमतिमाफा ि कार्ा गराउँदा पतन ठेकेदारमाफा ि 
कार्ा गने प्रवृजत्त रहेको, तनमााण सामग्रीहरुको जजल्ला दररेट बजार दररेटिन्दा कम रहेको जस्िा समस्र्ाहरु 
अवगि गराउनिुएको तथर्ो । कार्ाक्रममा काठमाडौँ महानगरपातलकाका नगर प्रमखु श्री कवद्यासनु्दर शाक्र्ले 
सावाजतनक सम्पपजत्तको सदपुर्ोगको सम्पबन्िमा न्र्ाकर्क तनकार् िथा तनर्मनकारी तनकार्हरुले समर्मा फैसला 
एवं तनणार् नगदाा समर्मा कार्ा सम्पपन्न हनु नसकी वषेनी र्ोजनाको लागि बढ्दै गएको र नागररकको 
अपेक्षाअनसुार सेवा प्रवाहमा कदठनाइ िएको उल्लेख गदै र्स कवषर्लाई समेि लेखापरीक्षणको दार्रामा 
ल्र्ाउनपुने िारणा व्र्ि गनुािर्ो । 

5.५  महालेखापरीक्षक र ददगो कवकास िथा सशुासन सतमतिका सिापतिबीच छलफल: माननीर् महालेखापरीक्षक 
श्री टंकमजण शमाा, दंगालज्रू् र संघीर् संसद्, ददगो कवकास सतमतिका माननीर् सिापति श्री िारादेवी िट्टबीच 
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्, बबरमहलमा २०७६ कातिाक २८ मा छलफल िर्ो । सो अवसरमा सतमतिका 
माननीर् सदस्र्हरु श्री ददनानाथ शमाा र श्री चक्रप्रसाद स्नेहीको उपजस्थति रहेको तथर्ो । सो क्रममा माननीर् 
महालेखापरीक्षकज्रू्ले महालेखापरीक्षकसम्पबन्िी संवैिातनक व्र्वस्था, कार्ाालर्को लेखापरीक्षण प्रकक्रर्ा 
लगार्िका कवषर्मा जानकारी ददनहुुँदै ददगो कवकास लक्ष्र्हरुको कार्ाान्वर्नमा सहर्ोग गरी आवश्र्क सझुाव 
प्रदान गना र्सको समेि लेखापरीक्षण िइरहेको बिाउनिुर्ो । साथै उहाँले आतथाक अनशुासन र सशुासन 
प्रवद्धानका लातग सतमतिको सकक्रर्िा अपररहार्ा रहेको औलँ्र्ाउनिुर्ो । त्र्सैगरी सतमतिका सिापति श्री िट्टले 
सतमतिको पररचर् र उद्देश्र्का बारेमा प्रकाश पानुाहुँदै ददगो कवकासका लक्ष्र्लाई स्थानीर्करण गना िथा 
आतथाक अनशुासन कार्म गराउन सतमतिले खेलेको ितूमकाबारेमा चचाा गनुािएको तथर्ो । ददगो कवकास 
लक्ष्र् र सशुासन प्रवद्धानको कवषर्मा सािवटै प्रदेशका प्रदेशसिा सदस्र्हरुसँग छलफल िथा अन्िरकक्रर्ा 
कार्ाक्रम सम्पपन्न िइसकेको उहाँले बिाउनिुर्ो । सतमतिका सदस्र् िथा राकिर् सिाका माननीर् सदस्र् श्री 
ददनानाथ शमााले ददगो कवकास लक्ष्र्को कार्ाान्वर्न, आतथाक अनशुासन कार्म गराउने कवषर्लाई सतमतिले 
प्राथतमकिामा राखेको बिाउँदै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उजल्लजखि सझुाव कार्ाान्वर्नका लातग 
आफूहरुको पूणा सहर्ोग रहन ेप्रतिवद्धिासमेि व्र्ि गनुािर्ो । 

५.६  कार्ामूलक लेखापरीक्षणसम्पबन्िी छलफल: माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा, दंगालज्रू्को 
समपुजस्थतिमा वाकषाक लेखापरीक्षण र्ोजना, २०७६ बमोजजम कार्ामूलक लेखापरीक्षणका लातग छनोट िएका 
कवतिन्न कवषर्मा सम्पबजन्िि तनकार्को प्रस्ििुीकरण कार्ाक्रम २०७६ कातिाक २९ मा सम्पपन्न िर्ो । कार्ाक्रममा 
कार्ाालर्का उप-महालेखापरीक्षक श्री रामपु्रसाद डोटेल, नार्ब महालेखापरीक्षक श्री श्रीकुमार राईलगार्िका 
पदातिकारीको उपजस्थति रहेको तथर्ो । सो अवसरमा कार्ामूलक लेखापरीक्षणका लातग छनोट िएका 
कवषर्हरु सडक आर्ोजना व्र्वस्थापन, स्वास्थ्र् िथा जनसंख्र्ा सेवाको तनर्मन, खानेपानी आर्ोजना 
व्र्वस्थापन, वाग्मिी सफाई र सौन्दर्ाकरण, कवद्यिु प्रसारण लाइन तनमााण, सञ्चालन र व्र्वस्थापन, राकिर् 
खेलकुद पररषदमा पूवाािारको अवस्था, शैजक्षक संस्थाको तनर्मन, जलस्रोि िथा तसँचाइ आर्ोजना व्र्वस्थापनमा 
िएका कवकास, प्रगति, समस्र्ा र चनुौिीका बारेमा सम्पबजन्िि तनकार्का प्रतितनतिले प्रस्ििुीकरण गरेका तथए । 
प्रस्ििुीकरण पिाि ्माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले आफ्नो मन्िव्र् व्र्ि गदै नेपालमा आर्ोजना कार्ाान्वर्न 
असफल हनुकुा कारणबारे कवश्लेषण एवं सझुाव प्रस्ििु गने उद्देश्र्ले उि कवषर्लाई कार्ाालर्ले कार्ामूलक 
लेखापरीक्षणको लातग छनौट गरेको बिाउनिुर्ो । सो क्रममा उहाँले आर्ोजना सञ्चालन र व्र्वस्थापनमा 
देजखएका समस्र्ाहरुको तनराकरण गदै सावाजतनक स्रोिको अतिकिम पररचालन र सदपुर्ोगमा सम्पबजन्िि 
पदातिकारीहरुको ध्र्ानाकषाण गराउनिुर्ो । 
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5.७   लेखापरीक्षण गणुस्िरसम्पबन्िी कार्ाशाला गोष्ठी: एतसर्ाली सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको संगठन (एसोसाई 
िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को संर्िु आर्ोजनामा गणुस्िर तनर्न्त्रण िथा आश्वस्ििा सम्पबन्िी सेतमनार 
(ASOSAI Seminar on Quality Control/Quality Assurance) २०७६ मंतसर १६ देजख २० सम्पम काठमाडौँमा 
सम्पपन्न िर्ो । सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको लेखापरीक्षण प्रणालीमा गणुस्िर तनर्न्त्रण िथा आश्वस्ििा 
अतिवृकद्ध गने उद्देश्र्ले सञ्चातलि उि सेतमनारमा एतसर्ा महादेशबाट कवतिन्न २४ देशका सवोच्च लेखापरीक्षण 
संस्थाका २७ जना प्रतितनतिहरुको सहिातगिा तथर्ो । कार्ाक्रममा माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले 
लेखापरीक्षण कार्ामा गणुस्िरको कवषर्लाई प्राथतमकिामा राखी सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुले कार्ासम्पपादन 
गनुापने कुरामा जोड ददनिुर्ो ।  

5.८  n]vfk/LIf0f hjfkmb]lxtf clej[l4;DaGwL sfo{zfnf uf]i7L ;DkGg: महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् र 
International Budget Partnership (IBP) को संर्िु आर्ोजनामा लेखापरीक्षण जवाफदेकहिा अतिवृकद्ध 
(Advancing Audit Accountabilty: How Can We Strengthen Responsiveness and Action ?) कवषर्क दईु 
ददने कार्ाशाला गोष्ठी २०७६ मंतसर २५ र २६ गिे  काठमाडौँमा सम्पपन्न िर्ो । कार्ाक्रमको उदघाटन 
समारोहलाई सम्पबोिन गनुाहुँदै माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा, दंगालज्रू्ले सवोच्च लेखापरीक्षण 
संस्थाले गने लेखापरीक्षण कार्ाको प्रिावकाररिा अतिवृकद्ध िथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औलँ्र्ाएका सझुावको 
कार्ाान्वर्नमा सरोकारवालाको महत्वपूणा ितूमका रहन े बिाउनिुर्ो । कार्ाक्रममा कार्ाालर्का उप–

महालेखापरीक्षक श्री रामपु्रसाद डोटेलले िकूम्पप पिाि ्पनुतनामााण कार्ाको लेखापरीक्षणबाट देजखएका प्रमखु 
व्र्होरा िथा सझुावका सम्पबन्िमा प्रस्ििुीकरण गनुािएको तथर्ो । कार्ाक्रममा नेपाललगार्ि घाना, 
तसर्रातलर्ोन, िान्जातनर्ा, मेजक्सको र अजेजन्टना गरी ६ देशका सवोच्च लेखापरीक्षण संस्था, नागररक समाज, 
सञ्चार माध्र्मका प्रतितनतिसमेि गरी ६० जनाको सहिातगिा रहेको तथर्ो । त्र्सैगरी महालेखा तनर्न्त्रक 
श्री गोपीनाथ मैनाली, संघीर् संसद, प्रतितनति सिाअन्िगाि सावाजतनक लेखा सतमति सजचव डा. रोजनाथ पाण्डे, 
अथा सतमति सजचव श्री सरेुन्ि अर्ााल, कवश्व बैंङ्कका MDTF Manager Franck Bessette, International Budget 

Partnership sf Senior Program Officer Claire Schouten, Asian Development Bank, United State's 

Agency for International Development (USAID), Japan International Cooperation Agency (JICA), GIZ, 

Freedom Forum लगार्िका संस्थाका प्रतितनतिको समेि उपजस्थति रहेको तथर्ो । सो क्रममा कवतिन्न देशका 
प्रतितनतिले आफ्नो देशमा नागररक सहिातगिामूलक लेखापरीक्षण र प्रतिवेदन कार्ाान्वर्नको अवस्था िथा 
चनुौिीबारे प्रस्ििुीकरण गरेका तथए । International Budget Partnership का Senior Program Officer 

Schouten ले महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्सँग सहकार्ा गने अवसर प्रदान गनुािएकोमा खशुी व्र्ि गदै 
माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू् िथा कार्ाालर् पररवारलाई िन्र्वाद ज्ञापन गनुािएको तथर्ो । 

५.९  लेखापरीक्षण अन्िरकक्रर्ा िथा छलफल कार्ाक्रम सम्पपन्न: माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा, 
दंगालज्रू्को उपजस्थतिमा प्रदेश नं. १, २, ५, बागमिी र गण्डकी प्रदेश िथा तसन्िलुी जजल्लामा 
लेखापरीक्षणसम्पबन्िी छुट्टाछुटै्ट अन्िरकक्रर्ा िथा छलफल कार्ाक्रम सम्पपन्न िएको छ । उि कार्ाक्रमहरुमा 
प्रदेश सदरमकुाम रहेका जजल्लाका स्थानीर् िहका जनप्रतितनतिलगार्ि संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका कार्ाालर् 
र लेखाप्रमखुको सहिातगिा रहेको तथर्ो । कार्ाक्रममा माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले संघीर्, प्रदेश र स्थानीर् 
िहको लेखापरीक्षणसम्पबन्िी संवैिातनक र काननुी व्र्वस्था, प्रतिवेदन प्रणाली, कवत्तीर् जवाफदेकहिालगार्िका 
कवषर्मा मन्िव्र् व्र्ि गनुािएको तथर्ो । कार्ाक्रममा लेखापरीक्षणको क्षेत्र, उद्देश्र्, पद्धति, आतथाक अनशुासन, 
कवत्तीर् उत्तरदाकर्त्व र कवत्तीर् जोजखम न्रू्नीकरण सम्पबन्िमा कार्ाालर्का उप-महालेखापरीक्षकहरुले 
प्रस्ििुीकरण गनुािएको तथर्ो । सो क्रममा लेखा, लेखापरीक्षण, बेरुजू, सम्पपरीक्षणका कवकवि कवषर्मा सहिागीले 
आफ्नो जजज्ञासा राखेका तथए । कार्ाक्रममा माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले सहिागीको िफा बाट प्रस्ििु 
जजज्ञासाको सम्पबोिन गदै जजल्लामा िइरहेको स्थलगि लेखापरीक्षण कार्ामा सम्पबजन्िि सबैको सहर्ोगको 
अपेक्षा गनुािर्ो । अन्िरकक्रर्ा कार्ाक्रमसँगै माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले सम्पबजन्िि प्रदेशका माननीर् प्रदेश 
प्रमखु, मखु्र्मन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रदेश सिाका सिामखु, प्रदेश लेखा सतमतिका सिापति एवं सदस्र्लगार्िका 
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पदातिकारीसँग समेि िेटघाट गनुािएको तथर्ो । िेटका अवसरमा प्रदेशको कार्ासम्पपादन अवस्था, कवद्यमान 
समस्र्ा र लेखापरीक्षणका कवकवि कवषर्मा छलफल िएको तथर्ो । 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को आर्ोजनामा २०७६ मंतसर र पौष मकहनामा माननीर् 
महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा, दंगालज्रू्को समपुजस्थतिमा देहार्बमोजजम लेखापरीक्षण अन्िरकक्रर्ा िथा 
छलफल कार्ाक्रमहरु सम्पपन्न िएका छन:् 

क्र.सं. प्रदेश नं. स्थान तमति 

१ प्रदेश नं. १ कवराटनगर, मोरङ २०७६।०८।१२ र १३ 

२ प्रदेश नं. २ जनकपरुिाम, िनषुा २०७६।०८।१० र ११ 

३ बागमिी प्रदेश  हेटौँडा, मकवानपरु  २०७६।०९।१७ र १८ 

४ गण्डकी प्रदेश पोखरा, कास्की  २०७६।०८।२३ र २४ 

५ प्रदेश नं. ५ बटुबल, रुपन्देही  २०७६।०९।१० र ११ 

६ वाग्मिी प्रदेश  तसन्िलुी, २०७६।०९।२९ 

5.१०  लेखापरीक्षण प्रणाली पनुःसंरचनासम्पबन्िी अन्िरकक्रर्ा सम्पपन्न: माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा, 
दंगालज्रू्को उपजस्थतिमा लेखापरीक्षण प्रणाली पनुःसंरचनासम्पबन्िी अन्िरकक्रर्ा कार्ाक्रम २०७६ पौष २४ 
मा सम्पपन्न िर्ो । कार्ाक्रममा कार्ाालर्का सबै उप-महालेखापरीक्षक, नार्ब महालेखापरीक्षकलगार्ि अन्र् 
पदातिकारी िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् सदुृढीकरण आर्ोजनाको परामशादािाहरुको सहिातगिा रहेको 
तथर्ो । कार्ाक्रमलाई सम्पबोिन गनुाहुँदै माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले लेखापरीक्षणको कवतिमा समर्ानकूुल 
पररमाजान गरी प्रिावकारी, आितुनक िथा पररस्कृि बनाउँदै लैजानपुने बिाउनिुर्ो । त्र्सैगरी प्रदेश र 
स्थानीर् िहको कामको दार्रा फराककलो हुँदै गइरहेको अवस्थामा र्ी तनकार्हरुको लेखापरीक्षणमा थप 
सजगिा अपनाउनपुने उल्लेख गदै लेखापरीक्षणका समग्र पक्षमा गररने सिुार कार्ाान्वर्नर्ोग्र्, जोजखममा 
आिाररि र सूचना प्रकवतिमैत्री हनुपुनेमा जोड ददनिुर्ो । कार्ाक्रममा आर्ोजनाको परामशादािा E & Y LLP 

का प्रतितनति श्री सञ्जोर्कुमार गपु्ता, अन्िरााकिर् लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन कवज्ञ श्री के.पी. शशीिरण, 
लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन कवज्ञ तस.ए. श्री िवनाथ दाहाल र सावाजतनक लेखापरीक्षण िातलम कवज्ञ तस.ए. श्री 
जगदीश िट्टराईले लेखापरीक्षण प्रणालीको पनुःसंरचना, सोको िररका, प्रिाव र सोको लातग पररर्ोजनाले खेल्ने 
ितूमकालगार्िका कवषर्मा प्रस्ििुीकरण गरेका तथए । 

5.११  प्रदेश समन्वर् पररषद्को बैठकमा महालेखापरीक्षकज्रू्को सहिातगिा: माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण 
शमाा, दंगाल प्रदेश नं.२ को बददावासमा २०७६ पौष २७ र प्रदेश नं. १ को  कवराटनगरमा २०७६ पौष 
२९ गिे आर्ोजजि प्रदेश समन्वर् पररषद्को बैठकमा सहिागी हनुिुर्ो । प्रदेश नं.२ का माननीर् मखु्र्मन्त्री 
एवं प्रदेश समन्वर् पररषद् संर्ोजक श्री लालबाब ुराउि र प्रदेश नं. १ का माननीर् मखु्र्मन्त्री एवं प्रदेश 
समन्वर् पररषद् संर्ोजक श्री शेरिन राईको अध्र्क्षिामा सम्पपन्न िएका छुट्टाछुटै्ट बैठकहरुमा सम्पबजन्िि प्रदेश 
सरकारका मन्त्रीहरु, प्रमखु सजचव एवं सजचवहरु, प्रदेशतित्रका जजल्ला समन्वर् सतमतिका प्रमखु िथा उप-
प्रमखु, स्थानीर् िहका प्रमखु, उप–प्रमखु लगार्िका पदातिकारीहरुको सहिातगिा रहेको तथर्ो । 

उजल्लजखि दवैु बैठकहरुमा माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले संघीर् व्र्वस्थाअन्िगाि िीनवटै 
सरकारबीच सहकार्ा, समन्वर् र सह–अजस्ित्वमैत्री वािावरण बनाउँदै र्ोजनाबद्ध िररकाले ददगो कवकासका 
लक्ष्र्हरु प्राप्त गनेिफा  सम्पबजन्िि तनकार्का कार्ाहरु तनदेजशि हनुपुने बिाउनिुर्ो । सो क्रममा उहाँले 
सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई चसु्ि, दरुुस्ि र कवश्वसनीर् बनाउँदै सावाजतनक स्रोिको अतिकिम ्पररचालन र 
सदपुर्ोगबाट कवकासका आिारििू लक्ष्र् प्रातप्तमा सबैको सामूकहक प्रर्त्न र जजम्पमेवारी रहनपुने उल्लेख गनुािर्ो । 
त्र्सैगरी उहाँले प्रदेश सरकार र स्थानीर् िहका काम–कारबाहीमा आतथाक अनशुासन, पारदजशािा र कवत्तीर् 
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जवाफदेकहिाको सतुनजिििा हनुपुने बिाउनिुर्ो । उल्लेे]जखि कार्ाक्रमहरुमा सहिागीले राखेका कवतिन्न 
जजज्ञासाउपर माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले आफ्नो िारणा व्र्ि गनुािएको तथर्ो । 

५.१२  संघीर् संसद प्रतितनति सिाका सम्पमाननीर् सिामखु र महालेखापरीक्षकबीच िेट: संघीर् संसद्, प्रतितनति 
सिाका सम्पमाननीर् सिामखु श्री अजग्नप्रसाद सापकोटा र माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा, 
दंगालबीच संघीर्–संसद सजचवालर्, तसंहदरबारमा २०७६ माघ १६ िेटघाट सम्पपन्न िर्ो । सो क्रममा 
सम्पमाननीर् सिामखुज्रू्बाट देशमा कवत्तीर् अनशुासन कार्म गना महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को महत्वपूणा 
ितूमका रहने उल्लेख गदै प्रचतलि काननुी व्र्वस्थाअनसुार सावाजतनक आतथाक गतिकवति सञच्ालन हनुपुने र 
संघीर् संसद, संवैिातनक अङ्गका कार्ाहरु अन्र् तनकार्का लातग उदाहरणीर् हनुपुने कुरामा जोड ददनिुर्ो । 
साथै उहाँले महालेखापरीक्षक र संघीर्–संसद सजचवालर्बीच समुिरु सम्पबन्ि, समन्वर् र सहकार्ा कार्म गदै 
अगातड बढ्नपुने, संघीर् संरचनामा महालेखापरीक्षकको कार्ासम्पपादनको दार्रा फराककलो, आितुनक र 
पररमाजजाि गनुापने बिाउनिुएको तथर्ो । सो अवसरमा माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले कार्ाालर्को 
लेखापरीक्षण र्ोजना, कार्ाक्रम, लेखापरीक्षण कवति, लेखापरीक्षणबाट देजखएका मखु्र् व्र्होराहरु, लेखापरीक्षण 
प्रणालीका कवद्यमान समस्र्ाहरु उल्लेख गदै सिुारका कार्ार्ोजना सकहि आवश्र्क कक्रर्ाकलाप अगातड 
बढाइएको जानकारी गराउनिुएको तथर्ो । त्र्स क्रममा उहाँले नवतनर्िु सम्पमाननीर् सिामखु श्री 
सापकोटालाई बिाई ज्ञापन गदै सफल कार्ाकालको शिुकामना व्र्ि गनुािएको तथर्ो । 

५.१३  नेपाल चाटाडा एकाउन्टेन््स संस्थाको दीक्षान्ि समारोहमा महालेखापरीक्षकको सहिातगिा: नेपाल चाटाडा 
एकाउन्टेन््स संस्थाको २३ औ ँवाकषाकोत्सव िथा दोस्रो चाटाडा एकाउन्टेन््स दीक्षान्ि समारोहलाई २०७६ 
माघ १७ मा सम्पबोिन गदै माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा, दंगालले चाटाडा एकाउन्टेन्सहरुले 
इमान्दाररिा र नैतिकिाका साथ लेखापरीक्षण कार्ा गनुापने बिाउनिुर्ो । महालेखापरीक्षक श्री शमााले 
लेखापरीक्षकहरुको ितूमकाले कुनै पतन संस्थाको कारोबारलाई स्वच्छ बनाउन ेिन्दै इमान्दार, नैतिकवान िएर 
काम गना आग्रह गनुािर्ो ।उहाँले लेखापरीक्षकले अरुले गरेको कहसाब ककिाबलाई अध्र्र्न गरी, कवश्लषेण 
गरी अजन्िम नतिजा ददनपुने िएकाले लेखापरीक्षकहरु बढी अध्र्र्नशील र लगनशील हनुपुने बिाउनिुर्ो । 
उहाँले कारोबारमा अतनर्तमििा िए निएको पत्ता लगाउन सक्ने क्षमिाको कवकास गना पतन चाटाडा 
एकाउन्टेन्टसह्रुले अध्र्र्नलाई तनरन्िरिा ददन सझुाव ददनिुर्ो । कार्ाक्रममा नेपालको चाटाडा 
एकाउन्टेन्टे्स संस्थामा थकपएका ८२ जना नर्ाँ सदस्र्हरुलाई दीजक्षि गराइएको तथर्ो । 

5.1४  नेपाल र िटुानका महालेखापरीक्षकबीच िेटघाट िथा अन्िरकक्रर्ा: माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण 
शमाा, दंगालज्रू्सँग िटुानका महालेखापरीक्षक श्री तछररङ केजाङसकहिको टोलीले महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्मा २०७६ माघ २१ मा िेटघाट गरेको छ । माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्को तनमन्त्रणामा Royal 

Audit Authority sf Assistant Auditor General Karma Jambayyang, Audit Officer Pema Wangda, Sangay 

Dechen, Ugyen Tshomo, Ugyen Norbu सकहिको ६ सदस्र्ीर् टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको तथर्ो ।  

उि अवसरमा माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्को उपजस्थतिमा िटुानका महालेखापरीक्षक श्री केजाङ 
सकहिको टोली र कार्ाालर्का पदातिकारीबीच अन्िरकक्रर्ा कार्ाक्रम आर्ोजना गररएको तथर्ो । कार्ाक्रममा 
माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले लेखापरीक्षण प्रणालीको सम्पपूणा चरणमा नागररक समाजको सहिातगिा कार्म 
गना सकेमा पारदजशािा, जवाफदेकहिा र प्रिावकाररिा अतिवृकद्ध िई जनमानसमा लेखापरीक्षणप्रति कवश्वसनीर्िा 
हातसल गना सककने बिाउनिुर्ो । आफ्नो तनमन्त्रणा स्वीकार गरी नेपाल भ्रमणका लातग आउनिुएकोमा 
भ्रमण टोलीलाई िन्र्वाद ज्ञापन गनुािर्ो ।  

सोही कार्ाक्रममा िटुानका माननीर् महालेखापरीक्षकले नागररक समाजको सहिातगिामा गररन े
लेखापरीक्षणमा नेपालले उल्लेख्र् प्रगति गरेकोले सो अविारणा िटुानमा समेि कार्ाान्वर्न गना थातलएको 
सन्दिामा भ्रमण उपलजब्िमूलक हनुे कवश्वास व्र्ि गनुािर्ो । 
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कार्ाक्रममा “लेखापरीक्षणमा नागररक समाजको सहिातगिा” कवषर्मा कार्ाालर्का उप-
महालेखापरीक्षक श्री रामपु्रसाद डोटेलले प्रस्ििुीकरण गनुािएको तथर्ो । सो क्रममा उप-महालेखापरीक्षक 
श्री डोटेलले लेखापरीक्षणमा नागररक समाजको सहिातगिाको क्षेत्र, इन्टोसाईको मानदण्ड, औजचत्र्, रणनीति, 
चनुौिी, िावी र्ोजनाहरु र नेपालमा र्सको अनिुव सम्पबन्िमा चचाा गनुािएको तथर्ो । सो क्रममा र्स वषा 
२४ जजल्लाका कवतिन्न २४ संस्थाहरुमाफा ि नागररक समाजका १०० जनािन्दा बढी प्रतितनति कार्ामूलक 
लेखापरीक्षण प्रकक्रर्ामा सहिागी िइरहेको र र्सबाट सम्पबजन्िि तनकार्को पारदजशािा, जवाफदेकहिा र 
उत्तरदाकर्त्व अतिवृकद्ध गना सघाउ पगु्ने िथा लेखापरीक्षणमा जनकवश्वास अतिवृकद्ध हनु ेकार्ाालर्को अपेक्षा 
रहेको बिाउनिुर्ो ।  

त्र्सैगरी िटुानको सवोच्च लेखापरीक्षण संस्था Royal Audit Authority sf Assistasnt Auditor 

General Karma Jambayyang ले कवत्तीर्, कार्ामूलक र कानून पररपालनाको कवषर्मा प्रस्ििुीकरण गनुािएको 
तथर्ो । उि लेखापरीक्षणबारेमा इन्टोसाइको मानदण्ड, िटुानको सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले अवलम्पवन 
गरेको तसद्धान्ि, कानेुनी व्र्वस्था, लेखापरीक्षण प्रणाली, लेखापरीक्षणको उद्देश्र्, जोजखमका क्षेत्र बारेमा प्रकाश 
पानुािएको तथर्ो । सो अवसरमा दईु देशका सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाबीच दिपक्षीर् कहि, अनिुव आदानप्रदान 
र सहर्ोगका सम्पबन्िमा समेि छलफल िएको तथर्ो । 

५.१५  लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमतिको बैठक सम्पपन्न: माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा, दंगालज्रू्को 
संर्ोजकत्वमा लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमतिको बैठक २०७६ फागनु २२ मा महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्, बबरमहलमा सम्पपन्न िर्ो । उि बैठकमा लेखापरीक्षणमा गनुापने सिुार, महालेखापरीक्षकको ५७ 
औ ँवाकषाक प्रतिवेदन, प्रदेशगि प्रतिवेदन िथा स्थानीर् िहको प्रतिवेदनमा समावेश गने कवषर्, प्रदेशस्िरमा 
कार्ाालर्को कवस्िार, आतथाक प्रशासन र लेखापरीक्षणसँग सम्पबजन्िि काननु एवं र्समा गनुापने सिुारलगार्िका 
कवषर्मा छलफल िएको तथर्ो । बैठकमा सल्लाहकार सतमतिका पदातिकारीहरुले आ– आफ्नो िारणा व्र्ि 
गनुाहुँदै, कार्ाालर्ले कवगिदेजख न ैप्रतिवेदनमा औल्र्ाउँदै आएका कवषर्वस्िहुरु बजेट िथा खचाको आङ्कलन, 

खचा व्र्वस्थापन, आर्ोजना व्र्वस्थापन, सावाजतनक खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पपजत्तको उपर्ोग र 
संरक्षण, सेवा प्रवाह, कवत्तीर् उत्तरदाकर्त्वको पालना, सूचना प्रकवतिको उपर्ोग, प्रदेश िथा स्थानीर् िहको 
कवत्तीर् व्र्वस्थापन लगार्िको क्षेत्रमा लेखापरीक्षणले कवशेष ध्र्ान ददनपुने बिाउन ुिएको तथर्ो । उहाँहरुले 
आगामी ददनमा लेखापरीक्षणलाई कवद्यिुीर् माध्र्ममा रुपान्िरण गनुापने लगार्िका कवषर्मा सझुाव ददनिुएको 
तथर्ो । त्र्सैगरी सतमतिका सदस्र्हरुले प्रतिवेदनको गणुस्िरमा सिुार गदै जोजखममा आिाररि लेखापरीक्षण 
एवं कार्ामूलक लेखापरीक्षणिफा  कवशेष ध्र्ान ददन, बेरुजूको सैद्धाजन्िक र लगिी वगीकरणको स्पि मानदण्ड 
तनिाारण गना िथा सरोकारवाला तनकार्हरुलाई लेखापरीक्षण र अनसुन्िानबीचको फरक बझुाउनपुनेिफा  थप 
ध्र्ान ददनपुने बिाउनिुएको तथर्ो । सो अवसरमा माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्ले आतथाक वषा २०७५।७६ 
को स्थलगि लेखापरीक्षण अजन्िम चरणमा पगेुको जानकारी गराउनहुुँदै सल्लाहकार सतमतिका 
पदातिकारीहरुबाट प्रस्ििु सझुावलाई वाकषाक प्रतिवेदन िर्ारीका क्रममा मागादशानको रुपमा तलइने उल्लेख 
गनुािर्ो । साथै कार्ाालर्बाट सम्पपादन गररने लेखापरीक्षणलगार्िका अन्र् काम कारबाही सम्पबन्िमा तनरन्िर 
सिुार गरी कार्ाालर्को प्रिावकाररिा अतिवृकद्ध गना आवश्र्क सल्लाह िथा सझुाव प्रदान गनुािएकोमा 
सल्लाहकार सतमतिप्रति हाददाक आिार व्र्ि गनुािर्ो ।  

५.१६  प्राकवतिक सतमति गठन: महालेखापरीक्षकको वाकषाक प्रतिवेदनको िकवष्र्मा गनुापने सिुार खण्डमा समावेश 
गने प्रर्ोजनका लातग आवश्र्क अध्र्र्न गरी सझुाव पेस गना २०७७ जेठ २९ मा एक प्राकवतिक सतमति 
गठन गररएको छ । प्राकवतिक सतमतिले समग्र नीतिगि कवषर्मा गनुापने सिुार, संघीर् संरचनामा कवत्त 
व्र्वस्थापनमा गनुापने सिुार, तनर्मनकारी तनकार्हरुको तनर्मन प्रिावकाररिा, कोतिड-१९ को प्रिाव अध्र्र्न 
र सावाजतनक संस्थानहरुको व्र्वस्थापनमा गनुापने सिुारका कवषर्मा माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू् समक्ष 
सझुाव प्रस्ििु गरेको छ । 
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५.१७  कोरोना तनर्न्त्रण िथा उपचार कोषमा सहर्ोग: महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले २०७६।१२।२५ मा 
नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना िाइरस संक्रमण रोकथाम, तनर्न्त्रण िथा उपचार कोषमा 
रु.२४,३४,६८६।- (अक्षरेपी चौबीस लाख चौिीस हजार छ सर् छर्ासी) सहर्ोग गरेको छ । उि कोषमा 
माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा, दंगालज्रू्ले १५ ददनको िलब सहर्ोग गनुािएको छ । कोषमा 
उप-महालेखापरीक्षक, नार्ब महालेखापरीक्षक, तनदेशक, लेखापरीक्षण अतिकारी, लेखापरीक्षण अिीक्षक, 
लेखापरीक्षण तनरीक्षक, हलकुा सवारी चालक र कार्ाालर् सहर्ोगीहरुबाट िोककएबमोजजमको रकम कोषमा 
जम्पमा गनुािएको तथर्ो । 

५.१८ खररदः  कार्ाालर्लाई आवश्र्क मालसामान िथा सेवाहरु सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले िोकेको 
प्राविानअनसुार खररद गना खररद इकाई गठन गरी वाकषाक खररद र्ोजनाअनसुार तसलबन्दी दरिाउपत्र िथा 
बोलपत्रको माध्र्मिारा खररद कार्ा गररएको छ ।   

क्र.सं. खररदको ककतसम खररद कवति 

खररद सम्पझौिा रकम 

(मू.अ.कर बाहेक) 
१ मसलन्द सामान आपूतिा बोलपत्र 26,14,700।- 
२ फोटोकपी िथा कम्प्र्टुर कप्रन्टरको टोनर आपूतिा बोलपत्र 34,74,000।- 
३ कमाचारी बस सेवा  बोलपत्र 27,00,000।- 

५.1९  कवद्यिुीर् सशुासन (E-Governance): कार्ाालर्ले आफ्नो कामकारबाहीलाई व्र्वजस्थि गना तनम्पन कवद्यिुीर् सशुासन 

प्रणाली लागू गररएको छः 

➢ कमाचारीहरुको उपजस्थति, सोको अतिलेख र तबदाको प्रतिवेदन व्र्वस्थापन गना कवद्यिुीर् हाजजरी (E-

Attendance) व्र्वस्थालाई तनरन्िरिा ददइएको छ ।  

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

➢ कार्ाालर्को जजन्सी अतिलेख कवद्यिुीर् माध्र्ममा राख्ने कार्ालाई तनरन्िरिा ददइएको छ ।  

➢ कार्ाालर्को सबै तनदेशनालर् िहसम्पम कम्प्र्टुर र इन्टरनेट/इन्रानेट सकुविा प¥ुर्ाइएको  र वेिसाइट 

www.oagnep.gov.np लाई Static बाट Dynamic बनाई कार्ाालर् सम्पबन्िी सूचनाहरु समावेश गररएको 
छ ।  

➢ कार्ाालर्मा दिाा कम्प्र्टुरकृि गरी लेखाङ्कन गने प्रणाली सञ्चालनमा छ ।  

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

६. महालेखापरीक्षकोको कार्ाालर्को ५७ औ ँवाकषाक प्रतिवेदन पेस  
महालेखापरीक्षकको ५७ औ ँवाकषाक प्रतिवेदन सम्पमाननीर् रािपतिसमक्ष माननीर् महालेखापरीक्षक 

श्री टंकमजण शमाा, दंगालज्रू्ले २०७७।३।३१ 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 ।  

७. महालेखापरीक्षकोको ६ वषे कार्ार्ोजना कार्ाान्वर्न   
माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा, दंगालज्रू्को महालेखापरीक्षकमा २०७४।२।८ मा 

तनर्जुि िए पिाि ्संगठनात्मक व्र्वस्था र कार्ाप्रणाली सिुार, नीतिगि िथा काननुी सिुार, लेखापरीक्षण 
प्रकक्रर्ामा सिुार, लेखापरीक्षणको प्रिाकाररिा र गणुस्िर सिुार, कवत्तीर् अनशुासन िथा जवाफदेकहिा, संस्थागि 
सम्पबन्ि र सञ्चारलगार्ि कवषर् समावेश गरी ६ वषे कार्ार्ोजनालाई कार्ाानव्र्नमा रहेको छ । उि 
कार्ार्ोजना कार्ाान्वर्नको मूल्र्ाङ्कन गदाा संगठन र व्र्वस्थापन सवेक्षण िएको, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ 
जारी िएको, लेखापरीक्षण प्रकक्रर्ा, कवतिमा सिुार िएको, लेखापरीक्षण पूवाको गणुस्िर आश्वस्ििा पनुरावलोकन 
कार्ा शरुु िएको, िवन तनमााण कार्ा िइरहेको लगार्िका कार्ामा िएको प्रगति सन्िोषजनक देजखएको छ ।  



 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वाकषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७6।७7 - 15 
 

८. संस्थागि सदुृढीकरण 
कवश्व बैङ्कको सहर्ोगमा सञ्चातलि एकीकृि सावाजतनक कवत्तीर् व्र्वस्थापन सिुार आर्ोजना (PEFA) 

अन्िगािको कम्पपोनेन्ट २ महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले कार्ाान्वर्न गरररहेको छ । र्स कार्ाालर्का लातग 
स्वीकृि रु.४० करोडमध्रे् २०७७ आषाढसम्पममा रु.७ करोड २७ लाख ८९ हजार अथााि ्१८.२० प्रतिशि 
खचा िइसकेको छ । आर्ोजनाको अवति २०७७।७८ सम्पम रहेको छ । आतथाक वषा २०७७।७८ का 
लातग रु.२४ करोड ८७ लाख ८८ हजार बजेट कवतनर्ोजन िएको छ । आर्ोजनाको हालसम्पमको मखु्र् 
प्रगति तनम्पन रहेको छः 

• आर्ोजनाको परामशादािा Ernst and Young LLP सँग २९ अगि २०१९ मा सम्पझौिा िएकोमा सम्पझौिा 
रकम अमेररकी डलर १५,८३,२४३.०० को ५० प्रतिशि ििुानी ि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 । कार्ाालर्को िफा बाट िी मस्र्ौदमा सझुाव 
ददने कार्ा िइरहेको छ । 

• आर्ोजनाअन्िगाि कवश्व बैङ्कसँग िएका छलफलसमेिका आिारमा कवत्तीर् लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी, 
लेखापरीक्षण प्रकक्रर्ामा नागररक समाज पररचालन, लेखापरीक्षणको प्रिावकारी अनगुमनसम्पबन्िी कार्ा 
िइरहेका छन ्।  

• सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्िरााकिर् संगठन (INTOSAI) ले जारी गरेका लेखापरीक्षण मानदण्ड 
(FIPP) को आिारमा नेपाल  सरकारी लेखापरीक्षणमान  (Nepal Government Auditing Standards - 

NGAS)  जारी गरी लागू गररएको छ । 

• कवद्यमान कोतिड-१९ को कारणले आर्ोजनाअन्िगाि कमाचारीको क्षमिा कवकाससम्पबन्िी कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न कार्ािातलकाबमोजजम हनु सकेको छैन ।  

९. आर्–व्र्र्को जस्थति 

९.१ कवतनर्ोजन: र्स कार्ाालर्को २०७6।७7 को कवतनर्ोजन (चाल,ु पुजँीगि र अथा बजेट) िफा को आतथाक 

कारोबार देहार्अनसुार रहेको छः 

कवतनर्ोजन 
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• ब.उ.शी.नं. २०८००0१३ (माननीर् महालेखापरीक्षकज्रू्को प्रशासतनक खचा) िफा  र्ो वषा रु.२४ लाख 
बजेट व्र्वस्था िएकोमा रु.२० लाख 51 हजार खचा िएको छ । र्ससम्पबन्िी कववरण िातलका 6 मा 
छ । 

• ब.उ.शी.नं. २०८०0११३ (प्रशासतनक खचा चाल)ु िफा  र्ो वषा रु.४4 करोड 48 लाख ८4 हजार 
बजेट व्र्वस्था िएकोमा रु.41 करोड १5 लाख 66 हजार `खचा िएको छ । र्ससम्पबन्िी कववरण 
िातलका 7 मा छ । 

• ब.उ.शी.नं. २०८०0११४ (प्रशासतनक खचा पुँजीगि) िफा  र्ो वषा रु.9 करोड 42 लाख बजेट 
व्र्वस्था िएकोमा रु.45 लाख १६ हजार खचा िएको छ । र्ससम्पबन्िी कववरण िातलका 8 मा छ । 

• ब.उ.शी.नं. ३०५011०1३ सावाजतनक कवत्तीर् व्र्वस्थापन सिुार कार्ाक्रम (पेफा चाल)ु िफा  र्ो वषा 
रु.10 करोड 57 लाख 1१ हजार बजेट व्र्वस्था िएकोमा रु.५ करोड 38 लाख 5 हजार खचा 
िएको छ । र्ससम्पबन्िी कववरण िातलका 9 मा छ । 

• ब.उ.शी.नं. ३०५011०14 सावाजतनक कवत्तीर् व्र्वस्थापन सिुार कार्ाक्रम (पेफा पुजँीगि)  िफा  र्ो 
वषा रु.१ करोड 4० लाख बजेट व्र्वस्था िएकोमा रु.१ करोड १३ लाख ५८ हजार खचा िएको 
छ। र्ससम्पबन्िी कववरण िातलका 10 मा छ । 

• अथा बजेटिफा  सजञ्चि तबदाबापि रु.2 करोड 21 लाख 7७ हजार र औषति उपचारबापि रु.1 करोड 
९९ लाख 48 हजारसमेि कुल रु.४ करोड २१ लाख २५ हजार खचा िएको छ । र्ससम्पबन्िी 
कववरण िातलका 11 मा समावेश छ । 

९.२ राजस्व: र्स वषा अन्र् तबक्रीबाट प्राप्त, अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क, अन्र् राजस्व र बेरुजू समेि जम्पमा 4 
वटा शीषाकमा रु.3 लाख ८ हजार राजस्व प्राप्त गरी सम्पबजन्िि शीषाकमा सजञ्चिकोष दाजखला गररएको छ । 
राजस्वको आतथाक कववरण िातलका 12 मा छ । 

९.३ िरौटी: गि आतथाक वषासम्पमको जजम्पमेवारी रु.27 लाख 23 हजारमा र्स आतथाक वषा रु.१0 लाख 9 
हजार प्राप्त िई रु.37 लाख 32 हजार आम्पदानी िएकोमा रु.12 लाख 14 हजार कफिाा िई रु.25 लाख 
1८ हजार बाँकी रहेकोमा एकल खािा कोष तनदेजशकाअनरुुप उि रकम कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर्, 
काठमाडौं पठाइएको छ । िरौटीको आतथाक कववरण िातलका 13 मा छ । 

९.४ लेखापरीक्षण र बेरुजू फर्छ्यौटः र्स कार्ाालर्को आतथाक वषा २०७5।७6 को लेखापरीक्षण सम्पपन्न िई 
लेखापरीक्षणको प्रारजम्पिक प्रतिवेदन प्राप्त िएकोमा लगिी बेरुजू कार्म िएको छैन ।   

१०.  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 कवद्यादेवी िण्डारीज्रू्बाट तमति २०७४।८।१८ गिे 
जशलान्र्ास िएको उि िवनको आतथाक वषा २०७६।७७ सम्पमको िौतिक िथा कवत्तीर् प्रगति कववरण 
देहार्अनसुार रहेको छ:  

क्र.सं. कववरण 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) ३९२१३१९७९ ३९२१३१९७९ 
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उि िवन तनमााणको हालसम्पम िौतिक प्रगति ७० प्रतिशि र कवत्तीर् प्रगति ६७.८४ प्रतिशि रहेको 
छ । 

११. आन्िररक कार्ा प्रणाली िथा लेखापरीक्षण गणुस्िर सिुार   
लेखापरीक्षण आन्िररक कार्ाप्रणालीलाई व्र्वजस्थि गना लेखापरीक्षण मानदण्ड, अचारसंकहिा जारी 

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

• सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको पेशागि मूल्र् र मान्र्िाको आिारमा वस्ितुनष्ठिा, कवश्वसनीर्िा, पेशागि 
मर्ाादा िथा व्र्ावसाकर्क कार्ा संस्कृतिको कवकासकालातग लेखापरीक्षण र्ोजना िजुामा, कार्ाान्वर्न र 
प्रतिवेदन प्रणालीसँग सम्पबजन्िि कवषर्मा सिुारको कार्ालाई तनरन्िरिा ददइएको छ ।    

• लेखापरीक्षणमा देजखएको कार्ा बोझ, जोजखम, जनशजि, क्षमिा समेिका आिारमा जोजखममा आिाररि 
लेखापरीक्षण पद्धतिको अवलम्पबन गररएको छ ।  

• लेखापरीक्षणको गणुस्िर र कवश्वसनीर्िा अतिवृकद्ध गदै नतिजामूलक बनाउन कार्ामूलक, कवशेष, सूचना 
प्रकवति र अन्र् कवकवि कवषर्को लेखापरीक्षणलाई जोड ददने नीति अवलम्पबन गररएको छ । 

• तनर्मनकारी तनकार्हरुको लेखापरीक्षणमा कवशेष ध्र्ान ददँदै पूणा सरकारी स्वातमत्वका संगदठि 
संस्थाहरुको लेखापरीक्षणकालातग आवश्र्क जनशजि र क्षमिा अतिवृकद्ध गने नीति अवलम्पबन गररएको 
छ ।  

• लेखापरीक्षणको गणुस्िर अतिवृकद्ध गना अनगुमन, सपुररवेक्षण, गणुस्िर तनर्न्त्रण र आश्वस्ििाको कार्ालाई 
कवशेष प्राथतमकिामा राजखएको छ ।  

• सावाजतनक संस्थान िथा संगदठि संस्थामा खकटएका लेखापरीक्षकहरुसँग तनर्तमि अन्िरकक्रर्ा िथा 
छलफलको माध्र्मबाट गणुस्िरीर् र कवश्वसनीर् प्रतिवेदन िर्ारीका लातग तनदेशन ददइएको छ । 

• कार्ामूलक लेखापरीक्षणकालातग 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 कवद्यिुीर् माध्र्मबाट समेि 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा पूवा तनकार्को छनौटका आिारमा सपुरीवेक्षक िथा गणुस्िर आश्वस्ििा 
तनदेशनालर्बाट गणुस्िर पनुरावलोकन गने कार्ालाई प्राथतमकिा ददइएको छ ।    

• लेखापरीक्षण कार्ा शरुु गनुापूवा र लेखापरीक्षण सम्पपन्न िए पिाि ्देजखएका प्रमखु कवषर् िथा व्र्होराहरु 
उपर केन्िीर्स्िरमा सम्पबजन्िि लेखाउत्तरदार्ी अतिकृिहरु छलफल िथा अन्िरकक्रर्ा गने गररएको छ ।  

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

• सूचना प्रकवति लेखापरीक्षणलाई कवशेष महत्व ददई लेखापरीक्षण कार्ामा अन्िरााकिर् कवज्ञहरुको समेि 
संलग्निा गराइएको छ । 
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१२.   अन्िरााकिर् सम्पबन्ि एवं सहर्ोग 
वैदेजशक िातलम, अध्र्र्न र अवलोकन:  

आतथाक वषा २०७6।७7 मा माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टंकमजण शमाा, दंगालज्रू्बाट 
देहार्अनसुारका वैदेजशक महातिवेशन िथा सम्पमेलनमा सहिातगिा जनाउनिुएको छ: 

तस.न. मलुकु÷संस्था तमति कार्ाक्रम अनिुवको उद्दशे्र् अवति 
(ददन) 

सहिागी 
संख्र्ा 

1 संर्िु राि 
संघको मखु्र्ालर् 
न्र्रु्ोका /अमेररका 

२२-२३ जलुाई 
२०१९ 

United Nations Department 

of Social and Economic 
Affairs (UNDESA) / 

INTOSAI Development 
Initiative 

(IDI) 

“पररविानका लातग सवोच्च लेखापरीक्षण 
संस्थाहरु र ददगो कवकास लक्ष्र् 
कार्ाान्वर्न सम्पबन्िी लेखापरीक्षण  
(Supremen Audit Institutions making 

a difference: Auditing the 

implementation of Sustainable 

Development Goals)”  

2 ३ 

2 मस्को/रतसर्ा २३-२७ नोिेम्पबर, 
२०१९ 

International Congress of 

Supreme 

Audit Institutions 
(INCOSAI) 

इन्टोसाईको महातिवेशनमा िाग 
तलन ु

5 3 

२०७6।७7 मा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट कवतिन्न मलुकुमा आर्ोजना िएको 
देहार्अनसुारका िातलम, अध्र्र्न, अवलोकन, कार्ाशालामा सहिातगिा िएको छ । 

तस.नं मलुकु÷संस्था तमति कार्ाक्रम अवति 
(ददन) 

सहिागी 
संख्र्ा 

1 तिर्िनाम, थाइल्र्ाण्ड  
र लाओस 

३० जनु-७ जलुाई २०१९ Essentials on REDD 

Implementation in South East Asia 
8 1 

2 कुवेि २३-२४ जलुाई २०१९ एतसर्ाली सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको संगठन 
(एसोसाई गितनाङ्ग बोडाको ५४औ ँबैठक 

2 2 

3 थाइल्र्ाण्ड ६-९ अगि २०१९ INTOSAI WGEA (Working Group 

on Environmental Auditing) 
4 2 

4 चीन २-५ से्टेम्पबर २०१९ "Quality 

Evaluation for Better Results : Local, National, 

Regional Perspectives" 

4 1 

5 चीन ३-१६ से्टेम्पबर २०१९ "Seminar for Auditory Organization 

Officials of Nepal" 
14 15 

6 इन्डोनेतसर्ा १६-२० से्टेम्पबर २०१९ "6th INTOSAI International 

Training On Forestry Audit" 
5 1 

७ थाइल्र्ाण्ड ३० से्टेम्पबर-४ अक्टोबर 
२०१९  

"SAI Fighting corruption, code of ethics- 

ISSAI 30" 
5 3 

8 कफतलकपन्स ९-१० अक्टोबर २०१९ International Public Sector Accounting Standard 

Board (IPSASB) Roundtable and Capacity Building 

Forum 
2 1 

9 संर्िु अरब इतमरे्स २२-२३ अक्टोबर २०१९  "Asian Organization of 

Supreme Audit Institutions (ASOSAI) 

Audit on Implementation of SDGs: 

Leveraging Digital or Big Data to 

Achieve SDGs" 

3 1 

10 इजज्ट २२-२४ अक्टोबर २०१९ National 

Evaluation Capacities Conference 
5 1 

11 चीन २९-३१ अक्टोबर २०१९ Poverty Allivaton 3 1 
12 बंगलादेश ५-६ नोिेम्पबर २०१९ Regional Financial Management Forum  2 1 
13 चीन ७-८ नोिेम्पबर २०१९ “The Belt and Road” 

National Accounting Standards Cooperation 

Forum 

2 1 

14 चीन ५-१८ तडसेम्पबर २०१९ Seminar on Government 

Financial Record and Audit System for Nepal 
15 5 

१३. राकिर् िातलम, सेतमनार िथा गोष्ठीमा सहिातगिा 
२०७6।७7 मा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट देहार्अनसुारका िातलम, सेतमनार िथा गोष्ठीमा 

सहिातगिा िएको छ: 
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तस.नं आर्ोजकको नाम कार्ाक्रम अवति(ददन) सहिागी 
संख्र्ा 

1 एतसर्ाली तबकास बैङ्क नतिजामखुी परररे्जना तनमााण िथा अनगुमन कार्ाशाला 2 2 

2 सावाजतनक कवत्त व्र्वस्थापन िातलम 
केन्ि 

प्रजशक्षक प्रजशक्षण 8 2 

3 महालेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर् आन्िररक लेखापरीक्षण प्रिावकाररिा अतिबृजध्द 1 5 
4 सावाजतनक कवत्त व्र्वस्थापन िातलम 

केन्ि 

सावाजतनक कवत्त व्र्वस्थापनसम्पबन्िी सेवाकालीन िातलम  30 3 

5 कवश्व बैक 
PEFA Training Event 2 2 

6 र्तुनसेफ नेपाल र्तुनसेफको सहर्ोगमा सञ्चातलि स्वास्थ्र्सम्पबन्िी 
पररर्ोजनाको लेखापरीक्षणबारे अन्िकक्रा र्ा कार्ाक्रम 1 6 

७ सावाजतनक कवत्त व्र्वस्थापन िातलम 
केन्ि 

सावाजतनक कवत्त व्र्वस्थापनसम्पबन्िी सेवाकालीन िातलम 30 4 

८ सावाजतनक कवत्त व्र्वस्थापन िातलम 
केन्ि 

Professional Course on Management & Development 

30 १ 

9 नेपाल चाटाडा एकाउन्टेन््स संस्था Professional Integrity for Combating Corruption & 

Fraud नेपाल चाटाडा एकाउन्टेन्टस ्संस्था                             6 1 

10 नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण प्रतिष्ठान 
Professional Course on Management and Development  30 2 

11 महालेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर् स्थानीर् सजञ्चि कोष व्र्वस्थापन प्रणाली (SUTRA) 

सम्बन्धी  
2 1 

12 सावाजतनक कवत्त व्र्वस्थापन िातलम 
केन्ि 

सेवाकालीन िातलम  
 

30 8 

13 सावाजतनक कवत्त व्र्वस्थापन िातलम 
केन्ि 

IMF Seminar on Strengthening Fiscal Federalism in 

Nepal  3 2 

14 राकिर् प्राकृतिक स्रोि िथा कवत्त 
आर्ोग 

प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुको प्रशासतनक खचाका कवकवि 
पक्षहरु 

1 1 

15 Centre for International Studies 
and Cooperation  

 

Discussion on 'Citizen-State Engagement in Federal 
Governance  

 
1 1 

१४.  बाह्य सरोकार पक्षसँगको सम्पबन्ि 
१४.१ रार् परामशा: र्ो वषा ३३ संगदठि संस्थाहरुले ४३ आतथाक वषाको लेखापरीक्षण गनाका लातग लेखापरीक्षक 

तनर्जुि गना महालेखापरीक्षकको परामशा माग गरेकोमा परामशा प्रदान गररएको छ । 

१४.२ प्रतितनतित्वः कवतिन्न तनकार्हरुमा र्स कार्ाालर्बाट हाल देहार्बमोजजम कमाचारीहरुले प्रतितनतित्व गनुािएको 
छः  
क्र.सं. तनकार् सतमति प्रतितनतित्व गने कमाचारी तनणार् तमति 

1. नेपाल चाटाडा 
एकाउन्टेन्ट संस्था 

अनशुासन सतमति नार्व महालेखापरीक्षक श्री तत्रलोचन आचार्ा 2075/5/1 
गणुस्िर आश्वस्ििा बोडा नार्व महालेखापरीक्षक श्री कवन्द ुकवि 2075/5/1 
ने्सास कतमटी नार्व महालेखापरीक्षक श्री बैकुण्ठबहादरु अतिकारी 2075/5/1 
आचरण सतमति नार्व महालेखापरीक्षक श्री पदमराज पौडेल 2076/6/16 
पाषाद नार्व महालेखापरीक्षक श्री बामदेव शमाा 2076/6/16 
लेखापरीक्षणमान बोडा नार्व महालेखापरीक्षक श्री कववेकानन्द जघतमरे 207७/3/२५ 
लेखामान बोडा नार्व महालेखापरीक्षक श्री चन्िकान्ि िण्डारी 2077/3/25 

2. 
सावाजतनक कवत्तीर् 
व्र्वस्थापन सिुार 
आर्ोजना  

तनदेशक सतमति उप-महालेखापरीक्षक श्री रामपु्रसाद डोटेल 2076/4/1 
कार्ा सतमति नार्व महालेखापरीक्षक श्री घनश्र्ाम पराजलुी 2076/11/15 
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१४.३ सूचना सम्पप्रषेणः कार्ाालर्को काम कारबाहीसम्पबन्िी सूचनाहरु उपलब्ि गराउन प्रविा र सहार्क प्रविा, 
सूचना अतिकारी र सहार्क सूचना अतिकारीको व्र्वस्था गररएको छ । साथै सूचना कविागबाट सञ्चालन हनु े
प्रविा र पत्रकार िेट (Meet the press) कार्ाक्रममा कार्ाालर्को िफा बाट तनर्तमि रुपमा सहिागी िई 
सूचना प्रवाह गने गररएको छ ।  

सूचनाको हकसम्पबन्िी ऐन, २०६४ अनसुार वाकषाक प्रतिवेदन रािपतिसमक्ष पेस िएपतछ 
सरोकारपक्षबाट माग िएबमोजजमको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ऐनले िोकेको म्पर्ादतित्र उपलब्ि गराउने गररएको 
छ ।  

१४.४ गनुासो सनुवुाइः कार्ाालर्मा गनुासो सनु्न ेअतिकृि (नोडल अतिकृि) िोकी कमाचारीको सेवा सकुविासँग 
सम्पबजन्िि आन्िररक र सरोकारपक्षबाट प्राप्त तलजखि गनुासो सनुवुाइको व्र्वस्था गररएको छ । 

१४.५ नोकटस बोडाः कार्ाालर्बाट प्रकाजशि सूचनाको जानकारी प्रदान गना Audio Notice Board Service 
१६१८०१४२५३२७० बाट सूचना प्राप्त गना सककने व्र्वस्थालाई तनरन्िरिा ददइएको छ । 

१५. लेखापरीक्षण नतिजा 
१५.१ नतिजा सम्पप्रषेणः इन्टोसाई लेखापरीक्षणमानले सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुलाई प्रत्रे्क लेखापरीक्षण नतिजा 

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

lrq g+= @ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

१५.२ लेखापरीक्षण नतिजा सावाजतनक: महालेखापरीक्षकले आफूले गरेका कामको वाकषाक प्रतिवेदन पेस गनुापने 
संवैिातनक व्र्वस्थाअनसुार र्ो वषा संघीर् मन्त्रालर् िथा तनकार् 3 हजार 110, प्रदेश मन्त्रालर् िथा 
तनकार् 998, स्थानीर् िह ७४७, संगदठि संस्था ९3 र सतमति 654 िथा 11 कवषर्को कार्ामूलक, ३ 
सूचना प्रकवति, 2 कवषर्को वािावरणीर् र 1 कवषर्को कवशेष लेखापरीक्षणसमेि 5 हजार ६१९ तनकार्को 
लेखापरीक्षण सम्पपन्न गरी २०७7 असार 31 गिे सम्पमाननीर् रािपतिज्रू्समक्ष महालेखापरीक्षकको सन्िाउन्नौँ 
वाकषाक प्रतिवेदन पेस गररएको छ िने प्रदेश सरकारको लेखापरीक्षण वाकषाक प्रतिवेदन सोही ददन सािै 
प्रदेशका माननीर् प्रदेश प्रमखुसमक्ष तडजजटल रुपमा पेस गररएको तथर्ो । उि वाकषाक प्रतिवेदन र्स 
कार्ाालर्को वेिसाइट www.oagnep.gov.np मा राजखएको छ ।  

 

रािपति 
व्र्वस्थाकपका–संसद 

सावाजतनक लेखा सतमति 

मन्त्रालर्/तनकार् 
महालेखापरीक्षक 

वा
कषाक

 प्र
तिवे

दन
 

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी 

कवत्तीर् कववरणको प्रस्ितुि 

प्रिानमन्त्री 
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लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को कववरण 
लेखापरीक्षण गररएका तनकार् र कवषर् संख्र्ा रकम (रु, करोडमा) 

(क) कवत्तीर् लेखापरीक्षण   
१. संघीर् मन्त्रालर् िथा तनकार् 3110 17४२८७ 
२. प्रदेश मन्त्रालर् िथा तनकार् 998 18925 
३. स्थानीर् िह (बक्र्ौिा ४ समेि) ७४7 74065 
४. जजल्ला समन्वर् सतमति ७७ १३१७ 
५. सतमति र अन्र् संस्था ५७7 13062 
६. संगदठि संस्था ९३ 235508 

(ख) कार्ामूलक लेखापरीक्षण १1 - 
(ग) वािावरणीर् लेखापरीक्षण २ - 
(घ) कवशेष लेखापरीक्षण १ - 
(ङ) सूचना प्रकवति लेखापरीक्षण ३ - 

जम्पमा 56१9 517164 

1६. कवत्तीर् िथा पररपालना लेखापरीक्षण 
र्ो वषा ३ हजार ११० संघीर् मन्त्रालर् िथा तनकार्को रु.१७ खबा ४२ अबा ८७ करोड र प्रदेश 

मन्त्रालर् िथा तनकार् 998 को १ खबा ८९ अबा २५ करोड, स्थानीर् िह ७५३ मध्र्े ७४३ र गि वषाको 
बक्र्ौिा ४ समेि 747 को रु.७ खबा ४० अबा ६५ करोड, जजल्ला समन्वर् सतमति ७७ को रु.१३ अबा १७ 
करोड, कवश्वकवद्यालर्, सतमति, संस्था प्रतिष्ठानसमेि ५७७ को रु.१ खबा ३० अबा ६२ करोड र संगदठि संस्था 
९३ को रु.२३ खबा ५५ अबा ८ करोडसमेि रु.५१ खवा 71 अबा ६4 करोडको लेखापरीक्षण सम्पपन्न गररएको 
छ ।  

 

१६.१ कारबाही टुङ्गो लगाउनपुने रकम: संघीर् िथा प्रदेश सरकारी कार्ाालर्, स्थानीर् िह, जजल्ला समन्वर् 
सतमति, अन्र् सतमति र संस्थािफा को बेरुजूका अतिररि लेखापरीक्षण बक्र्ौिा, राजस्व बक्र्ौिा, शोििनाा 
तलनपुने वैदेजशक अनदुान िथा ऋण रकमका सम्पबन्िमा समर्मा नै कारबाही टुङ्गो लगाउनपुने अद्यावतिक 
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रकम रु.२ खबा 4६ अबा 12 करोड रहेको छ । उि रकम गिवषा िन्दा 19.6२ प्रतिशि घटेको 
छ ।  

(रु. लाखमा) 
क्र.स. कववरण गि वषासम्पम र्स वषा थप /घट अद्यावतिक रकम 

१ लेखापरीक्षण बक्र्ौिा (प्रदेश समेि) ३४०२१ 13391 47412 

२ राजस्व बक्र्ौिा २५२१३०१ -542890 1978411 

३ शोििनाा तलन बाकँी वैदेजशक अनदुान २०७६२६ -58458 149168 

४ शोििनाा तलन बाकँी वैदेजशक ऋण २७८३६० -12671 265689 

५ जमानि बसी ददएको ऋणको िाखा नाघेको साँवा ब्र्ाज २०५०० 0 20500 

 जम्पमा ३०६१८०८ -600628 2461180 

उि रकममा अद्यावतिक बेरुजू रु.4 खबा 18 अबा 3२ करोड थप गदाा कारबाही गरी टुङ्गो 
लगाउनपुने अद्यावतिक रकम रु.6 खबा 6४ अबा 4४ करोड पगेुको छ । गिवषा र्स्िो रकम रु.6 खबा 
83 अबा 66 करोड रहेको तथर्ो । गि वषाको िलुनामा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनपुने रकम २.८१ 
प्रतिशिले घटेको छ । कारबाही टुङ्गो लगाउनपुने रकम घ्नमुा प्रमखुरुपले सरकारी तनकार्ले बेरुजू 
फर्छ्यौटमा िदारुकिा देखाएको, सावाजतनक संस्थानहरुले िाखा नाघेको ब्र्ाज िथा साँवा चिुा गनुा, शोििनाा 
तलनपुने रकम बढी प्राप्त हनु ुर कतिपर् करदािाको अदालिको फैसलाको कारण बक्र्ौिा कट्टी गनुा परेको 
लगार्िका कारणहरु रहेका छन ्। 

१६.२ बेरुजू वगीकरणः आतथाक कार्ाकवति िथा कवत्तीर् उत्तरदाकर्त्व ऐन, २०76 को दफा २(ि) मा प्रचतलि 
काननुबमोजजम प¥ुर्ाउनपुने रीि नप¥ुर्ाई कारोबार गरेको वा राख्नपुने लेखा नराखेको िथा अतनर्तमि वा 
बेमनातसब िररकाले आतथाक कारोबार गरेको व्र्होरालाई बेरुजूको रुपमा पररिाकषि गररएको छ ।  

सोही ऐनले बेरुजूलाई असलु गनुापने, तनर्तमि गनुापने र पेस्की गरी ३ वगामा वगीकरण गरेको छ । 
र्स कार्ाालर्ले बेरुजू वगीकरण गदाा असलु गनुापने बेरुजूमा कहनातमना र मस्र्ौट, हातन नोक्सातन र अन्र् 
असलु गनुापने गरी ३ समूहमा, तनर्तमि गनुापने बेरुजूलाई अतनर्तमि िएको, प्रमाण कागजाि पेस निएको, 
जजम्पमेवारी नसारेको र शोििनाा नतलएको गरी ४ समूहमा र पेस्कीलाई कमाचारी, मोतबलाइजेसन, प्रिीिपत्र 
र संस्थागि पेस्की गरी ४ समूहमा वगीकरण गरेको छ ।  

र्ो वषा संघीर् र प्रदेश, सरकारी कार्ाालर्, स्थानीर् िह, संगदठि संस्था, सतमति र अन्र् संस्थािपाm 
लेखापरीक्षणबाट देहार्अनसुार रु. 1 खबा 32 अबा 99 करोड बेरुजू औलँ्र्ाइएको छ । बरेुजू वगीकरण 
अङ्क तनम्पनानसुार रहेको छः  

 (रु. लाखमा) 

वगीकरण 

संघीर् सरकारी 
कार्ाालर् 

प्रदेश सरकारी 
कार्ाालर् 

स्थानीर् िह 

सतमति/ अन्र् संस्था 
र जजल्ला समन्वर् 

सतमति 

जम्पमा 
कुल बेरुजूको 

प्रतिशि 

१. असलु गनुापने 174068 3802 52587 12827 243284 18.29 

२. तनर्तमि गनुापने 203905 38775 248113 130920 621713 46.75 

२.१ अतनर्तमि िएको 37637 12178 98242 24973 173030 13.01 

२.२ प्रमाण कागज पेश निएको 164798 26597 149460 105597 446452 33.57 

२.३ जजम्पमेवारी नसारेको - - 298 338 636 0.05 

२.४ शोििनाा नतलएको 1470 - 113 12 1595 0.12 

३. पेस्की 332634 39407 80579 12342 464932 34.96 

३.१ कमाचारी पेस्की 760 1699 15405 480 18344 1.38 

३.२ मोतबलाइजेसन पेस्की 180820 33251 - - 214071 16.10 

३.३ प्रिीिपत्र पेस्की 105761 499 - - 106260 7.99 

३.४ अन्र् पेस्की 45293 3958 65178 11862 126287 9.50 

जम्पमा बेरुजू 710607 81984 381279 156089 1329959 100.00 
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ििव्र्ः संगदठि संस्थाहरुको बेरुजकूो लगि राख्न ेएवं सम्पपरीक्षण कार्ा सम्पबजन्िि तनकार्बाट हनेु िएकोले उजल्लजखि 
अङ्कमा समावेश छैन । 

र्ो वषा संघीर् र प्रदेश सरकारी कार्ाालर्, स्थानीर् िह, जजल्ला समन्वर् सतमति, संगदठि संस्था, 
अन्र् सतमति िथा संस्थासमेिको रु.51 खबा 71 अबा 6४ करोडको लेखापरीक्षण गदाा प्रारजम्पिक प्रतिवेदनबाट 
रु.१ खबा ५२ अबा २७ करोड बेरुजू देजखएको छ । सोमध्रे् प्रतिवेदन अवतिसम्पम रु.१९ अबा २६ करोड 
९० लाख (कुल बेरुजूको १३.७७ प्रतिशि) सम्पपरीक्षण गराएबाट रु.१ खबा ३३ अबाको बेरुजू फर्छ्यौट 
हनु बाँकी रहेको छ । र्ो वषासम्पम फर्छ्यौट गना बाँकी कुल बेरुजू रु.4 खबा 18 अबा  3२ करोडको छ ।  

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

-?= nfvdf_ 

क्र.सं. मन्त्रालर् लेखापरीक्षण अङ्क 

बेरुजू अङ्क कुल 
बेरुजूको 
प्रतिशि 

ले.प.अङ्कको 
िलुनामा बेरुजू 

प्रतिशि 

असलु गनुापने 

तनर्तमि 
गनुापने 

पेस्की बाकँी जम्पमा 

१ अथा 10511059 124488 64895 1285 190668 26.83 1.81 

२ िौतिक पवुाािार िथा र्ािार्ाि 1178886 10586 20885 115501 146972 20.68 12.47 

३ रक्षा 702937 4 34 90992 91030 12.81 12.95 

४ प्रिानमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को 
कार्ाालर् 

941645 264 5710 43052 49026 6.90 5.21 

५ खानेपानी 177768 10813 21627 10387 42827 6.03 24.09 

६ शहरी कवकास 282509 1555 8099 23788 33442 4.71 11.84 

७ जशक्षा, कवज्ञान िथा प्रकवति 301742 94 29000 437 29531 4.16 9.79 

८ ितूम व्र्वस्था, सहकारी िथा 
गररबी तनवारण 

415451 2374 23670 354 26398 3.71 6.35 

९ ऊजाा, जलश्रोि िथा तसञ्चाइ 645194 2176 8525 10734 21435 3.02 3.32 

१० सञ्चार िथा सूचना प्रकवति 177773 12901 493 424 13818 1.94 7.77 

११ अन्र् मन्त्रालर् 2093707 8813 20967 35680 65460 9.21 3.13 

जम्पमा 17428671 174068 203905 332634 710607 100 4.08 

उजल्लजखि एघार मन्त्रालर्मा संघीर् सरकारी कार्ाालर्िफा को कुल बेरुजूको 90.79 प्रतिशि रहेको 
छ । 

• र्ो वषा 3 हजार 1१०संघीर् सरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्षण गरेकोमा 1 हजार 743 कार्ाालर् 
(56.21 प्रतिशि) मा लगिी बेरुजू देजखएन । प्रदेश सरकारी कार्ाालर्िफा  998 को लेखापरीक्षण 
गरेकोमा 348 कार्ाालर् (34.87 प्रतिशि) मा र स्थानीर् िह 1 मा लगति बेरुजू देजखएन । 

• र्ो वषाको संघीर् सरकारी कार्ाालर्िफा  लेखापरीक्षणबाट असलु गना बाँकी देजखएको रु.17 अबा 40 
करोड 68 लाखमध्रे् 10 मन्त्रालर्/तनकार्को रु.17 अबा 12 करोड 77 लाख (98.4 प्रतिशि) र 
बाँकी मन्त्रालर्/तनकार्को रु.27 करोड 91 लाख (1.60 प्रतिशि) देजखएको छ । संघीर् सरकारी 
कार्ाालर्, प्रदेश सरकारी कार्ाालर्, स्थानीर् िह, जजल्ला समन्वर् सतमति, अन्र् सतमति र संस्थािफा  र्ो 
वषा लेखापरीक्षणबाट असलु गनुापने देजखएको रु.24 अबा 32 करोड ८४ लाखमध्रे् संघीर् सरकारी 
कार्ाालर्िफा का 29 तनकार्अन्िगािका कार्ाालर्ले लेखापरीक्षणको क्रममा रु.6 करोड 86 लाख र 
प्रारजम्पिक प्रतिवेदन पठाएपतछ 19 तनकार्अन्िगािका कार्ाालर्ले रु.31 करोड 45 लाख िथा गि 
कवगिको बेरुजू सम्पपरीक्षणको क्रममा 20 तनकार् मािहिका कार्ाालर्ले रु.५ अबा 24 करोड 43 
लाख, अन्र् तनकार्बाट असलु िएको रु.९ करोड २३ लाख, प्रदेश सरकारिफा  असलु िएको रु.6 
करोड ४६ लाख र स्थानीर् िहिफा को रु.२ अबा ७ करोड ६८ लाखसमेि रु.७ अबा 47 करोड ८० 
लाख असलु िएको छ ।  

• संघीर् सरकारी कार्ाालर्िफा  गि वषासम्पमको पेस्की रु.1 खबा 3 अबा 33 करोड 92 लाख बाँकी 
रहेकोमध्रे् रु.35 अबा 95 करोड 36लाख (34.79 प्रतिशि) फर्छ्यौट िई रु.67 अबा 38 करोड 
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56 लाख बाँकी रहेको र सोमा र्ो वषा थप िएको रु.33 अबा 26 करोड 34 लाखसमेि कुल पेस्की 
रु.1 खबा 64करोड ९० लाख बाँकी रहेको छ । सोमध्रे् कमाचारी रु.1 अबा 28 करोड 85लाख  
(1.28 प्रतिशि), मोतबलाइजेसन रु. 47 अबा 82 करोड 3 लाख  (47.51 प्रतिशि), प्रिीिपत्र रु. 
18 अबा 10 करोड 26 लाख (17.93 प्रतिशि) र अन्र् पेस्की रु. 33 अबा 43 करोड 77 लाख 
(33.32 प्रतिशि ) रहेको छ । त्र्स्िै संघ र प्रदेशिफा को सतमति, अन्र् संस्थािफा  र्ो वषाको रु.1 
अबा 23 करोड 42 लाख पेस्की बाँकी देजखएको छ । सोमध्रे् कमाचारी रु ४ करोड ८० लाख 
(3.89 प्रतिशि) र अन्र् पेस्की रु. १ अबा १८ करोड ६२ लाख (96.11 प्रतिशि) रहेको छ । 

१६.४ िलुनात्मक बेरुजू जस्थतिः संघीर् सरकारी तनकार्िफा  कवगि ३ वषाको लेखापरीक्षण र बेरुजू अङ्कको िलुनात्मक 
जस्थति तनम्पनानसुार छः 

(रु. करोडमा) 
प्रतिवेदन लेखापरीक्षण अङ्क बेरुजू अङ्क प्रतिशि 

पचपन्नौँ 17,52,92 94,81 5.41 
छपन्नौँ 20,08,84 1,06,34 5.29 
सनिाउन्नौ 17,56,04 71,06 4.05 

लेखापरीक्षण अङ्कको िलुनामा बेरुजू गि वषा ५.29 प्रतिशि रहेकोमा र्ो वषा 4.05 प्रतिशि रहेको 
छ ।  

१६.५ बेरुजू फर्छ्यौट:  र्ो वषा बेरुजू फर्छ्यौट िथा सम्पपरीक्षणको जस्थति देहार्बमोजजम छः 
-?=nfvdf_ 

तनकार्/कववरण 
संघीर् सरकारी 

कार्ाालर् 
संगदठि संस्था, सतमि, 

अन्र् संस्था 

प्रदेश 
सरकारी 
कार्ाालर् 

स्थानीर् िह जम्पमा 

कवगिको बेरुजू 
2860013  552877  1951  359924  377476५  

समार्ोजनाबाट थप (घट) 
0  -300  0 

-359  -659  
फर्छ्यौट िथा सम्पपरीक्षण 

834829  43318  9  42735  920891  
बाँकी 

025184  509258  1942  316830  2853214  
चाल ुवषा लेखापरीक्षण बेरुजू 

10607  156089  81984  381279  1329959  
अद्यावतिक बाँकी बेरुजू 

2735791  665347  83926  698109  4183173  
र्ो वषा फर्छ्यौट िथा सम्पपरीक्षण िएको संघीर् सरकारी कार्ाालर्को रु.८३ अबा ४८ करोड २९ 

लाखमध्रे् खानेपानी, शहरी कवकास, तसँचाइ, िौतिक पूवाािार िथा र्ािार्ाि मन्त्रालर्को सम्पपरीक्षण िएको 
बेरुजू रु.२७ अबा ७० करोड ३९ लाख रहेको छ । उि बेरुजू सम्पपरीक्षणको ७८.६५ प्रतिशि कहस्सा 
अथााि ्रु.२१ अबा ७९ करोड ७ लाख मोतबलाइजेसन पेस्की रहेको छ । त्र्स्िो पेस्की तनमााण कार्ाको 
रतनङ तबल ििुानी गदाा कट्टा िई स्विः फर्छ्यौट हनु े र सोबाहेकका अन्र् बेरुजू असलु फर्छ्यौट गना 
सम्पबजन्िि तनकार्हरुले पर्ााप्त ध्र्ान नददने कवगिको प्रवृतिमा सिुार िएको पाइएन । मजन्त्रपररषद्को 
२०६९।६।११ को तनणार्ानसुार २०५९।६० सम्पमको बेरुजू लगि कुमारीचोक िथा केन्िीर् िहतसल 
कार्ाालर्मा हस्िान्िरण िएकोमध्रे् रु.८ करोड ५४ लाख फर्छ्यौट िएको छ । 

१६.६ बेरुजू न्रू्नीकरणः सरकारको आतथाक कारोबारमा महालेखापरीक्षकबाट प्रत्रे्क वषा औलँ्र्ाइएको त्रकुटलाई 
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 कार्ाकवति, खररदलगार्िका काननुमा रहेका जकटलिा र अपर्ााप्तिा एवं 
पालनामा कमी, कमजोर अनगुमन िथा तनर्मन र कमाचारीिन्त्रमा जजम्पमेवारी वहनको जस्थतिमा आएको कमी 
प्रमखु छन ्। अतनर्तमि कार्ामा संलग्न व्र्जि उपर न्रू्न मात्रामा कारबाही िई दण्डहीनिाले प्रश्रर् पाएको 
छ िने कवत्तीर् जजम्पमेवारी पालनाको मूल्र्ाङ्कन गरी प्रोत्साकहि गने प्रिावकारी व्र्वस्था छैन । कमाचारीको 
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कार्ासम्पपादन मूल्र्ाङ्कनमा कवत्तीर् जजम्पमेवारी वहनको सूचकाङ्कको व्र्वस्थासकहि उपर्ुाि कमजोरीमा सिुार 
गनुा जरुरी छ । 

1७. कार्ामूलक िथा कवशेष लेखापरीक्षण 
कवत्तीर् लेखापररक्षणको अतिररि र्ो वषा सरकारी अनदुाना तनजी आवास तनमााण िथा उपर्ोग, कर 

तनिाारण र असलुीको अवस्था, कवद्यिु प्रशारण लाइन तनमााण र सञ्चालन, खेलकुद पूवाािारको अवस्था, सातमजक 
सरुक्षा कार्ाक्रमको अवस्था, स्थानीर् िह संचालन िथा व्र्वस्थापन, स्वास्थ्र् सेवाको तनर्मनलगार्ि १1 
कवषर्को कार्ामूलक लेखापरीक्षण गररएको छ िने काठमाडौँ उपत्र्काको पर्ाावरणीर् अवस्थाको मूल्र्ाङ्कन र 
वाग्मिी नदी सफाई र सौन्दर्ीकरणको वािावरणीर् लेखापरीक्षण, (रािीर् र्ोजना आर्ोग) आर्ोजना व्र्स्थापन 
कवषर्को कवशेष लेखापरीक्षण र एकीकृि कर प्रणाली (आन्िररक राजस्व कविाग), कवद्यिुीर् सवारीचालक 
अनमुतिपत्र (र्ािार्नि व्र्वस्था कविाग) र सेवा प्रवाहसँग सम्पबजन्िि सूचना िथा सञ्चार प्रणाली (कम्पपनी 
रजजिारको कार्ाालर्) कवषर्को सूचना प्रकवति लेखापरीक्षण गररएको छ । 

1८.  िावी कार्ाददशा 
कवत्तीर् प्रशासनका कवद्यमान अवस्थाका सबल र दबुाल पक्षहरुको कवश्लषेण गदै महालेखापरीक्षकको 

काम, किाव्र् र जजम्पमेवारीलाई प्रिावकारी बनाउन, अन्िरााकिर् क्षेत्रमा लेखापरीक्षणको पद्धतिमा आएका 
नवीनिम अविारणा, मलुकुको राजनैतिक, सामाजजक र आतथाक पररवेशमा आएको पररविान िथा नेपालको 
संकविानअनसुार थप िएको प्रदेश िथा स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणको बढ्दो क्षेत्रातिकार समेिलाई मध्र्नजर 
राखी कवगिका रणनीतिक र्ोजना, कार्ार्ोजना र प्रतिवेदनहरुसमेिको आिार तलई महालेखापरीक्षकको 
कार्ार्ोजना (२०७४−२०८०) सावाजतनक गररएको छ । उि कार्ार्ोजनामा संगठनात्मक व्र्वस्था र 
कार्ाप्रणाली सिुार, नीतिगि िथा काननुी सिुार, लेखापरीक्षण प्रकक्रर्ामा सिुार, लेखापरीक्षणको प्रमिावकाररिा 
र गणुस्िर सिुार, कवत्तीर् अनशुासन िथा जवाफदेकहिा, संस्थागि सम्पबन्ि र सञ्चारलगार्िका कार्ाक्रमहरु 
राजखएको छ ।  सावाजतनक तनकार्हरुमा जजम्पमेवारी र जवाफदेकहिा अतिवृकद्ध हनु,े पारदजशािा प्रविान हनुे, 
सरकारी कोषको दरुुपर्ोग तनर्न्त्रण िई मिुाको साथाकिा सतुनजिि हनु,े मलुकुको शासकीर् व्र्वस्थामा 
अतनर्तमििा र खराब प्रवृजत्तसँग जधु्न सक्ने प्रतिरोिात्मक क्षमिा वृकद्ध िई सशुासनका सूचकहरुमा सिुार 
आउने, आतथाक अनशुासन कार्म िई अतनर्तमििा र बेरुजू न्रू्नीकरण हनुे, कवत्तीर् व्र्वस्थापनका बारेमा 
आम नागररकमा सचेिना बढ्ने, महालेखापरीक्षकको कार्ालर्बाट सम्पपाददि लेखापरीक्षणको गणुस्िर र 
प्रिावकाररिा वृकद्ध िई सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको कवश्वसनीर्िा र अन्िरााकिर् साख अतिवृकद्ध गना मद्दि 
पगु्ने अपेक्षाका साथ कार्ार्ोजना ल्र्ाइएको छ । 

 

१९. सिुारका क्षते्रहरु 
कवत्तीर् जजम्पमेवारी, जवाफदेकहिा र पारदजशािाका माध्र्मबाट कवत्तीर् अनशुासन कार्म िई समग्र 

कवत्तीर् 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, अन्िरााकिर् असल अभ्र्ासको प्रर्ोग, सूचना 
प्रकवतिको उपर्ोग, अतिलेख िथा प्रतिवेदन प्रणालीलगार्िका कवषर्मा िकवष्र्मा गनुापने सिुारका कवषर्लाई 
देहार्बमोजजम प्रस्ििु गररएको छ: 

1९.1  बजेट अनशुासन: बजेट अनशुासन कार्म गना बजेट तनमााण,  कार्ाान्वर्न एवं तनर्न्त्रणसँग सम्पबजन्िि     
कक्रर्ाकलापमा देहार्बमोजजम सिुार गनुापने देजखन्छ : 
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• बजेट िजुामा प्रकक्रर्ामा पारदजशािा प्रवद्धान गना सांसद , संसदीर् सतमति, सरोकारवालाबीच हनु ेपूवा 
बजेट छलफल नतिजामूलक बनाउनपुदाछ । बजेट िजुामा, मध्र्ावति समीक्षा िथा बजेट 
कार्ाान्वर्न सम्पबन्िी पषृ्ठपोषणलाई अगामी बजेट िजुामा गदाा उपर्ोग गनुापदाछ । 

• सम्पिाव्र्िा अध्र्र्न, कवस्ििृ सवेक्षण, ड्रइङ तडजाइन िइसकेका प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनालाई 
िोककएको समर्मा सम्पपन्न गना आवश्र्क बजेट कवतनर्ोजन गनुापदाछ । 

• वैदेजशक सहार्िामा सञ्चालन हनु ेआर्ोजनाको लातग सहार्िा प्रातप्तको सतुनजिििा िएपतछ मात्र 
बजेटमा समावेश गने व्र्वस्था गनुापदाछ । 

• ददगो कवकास लक्ष्र्का सूचकाङ्कका आिारमा बजेटको कवश्लषेण गनुापदाछ । ददगो कवकास लक्ष्र् 
अनसुारको संकेि राखी बजेट कवतनर्ोजन गने व्र्वस्था हनुपुदाछ । 

• मध्र्मकालीन खचा संरचनाको दृकिकोणबाट वाकषाक बजेट बनाई आवतिक र्ोजना , बजेट र 
कार्ाक्रमबीच िालमेल कार्म गना िारििू खचा एवं लाइन आईटमको लेखाजोखा, कार्ासम्पपादनमा 
आिाररि बजेट प्रणाली अवलम्पबन गरी बजेट िर्ार गने व्र्वस्था गररनपुदाछ। 

• राकिर् बजेट प्रणाली बाकहर रहने गरी कवतिन्न कोष खडा गरी संसदीर् तनगरानी बगेर खचा गने 
कार्ालाई तनरुत्साकहि गरी बजेट प्रणालीबाट न ैखचा गने व्र्वस्था गनुापदाछ । 

• बजेटमा समावेश निएका सेवा र कार्ामा बजेट पाररि िएपिाि गैरबजेटरी रकम उपलव्ि गराउन े
िथा अबण्डामा बजेट राखी पतछ बाँडफाँड गने कार्ामा तनर्न्त्रण गनुापदाछ । शीषाक िोकेर सीमा 
नलाग्ने व्र्वस्था राख्न ेपररपाटी तनर्न्त्रण गररनपुदाछ ।  

1९.2  वैदेजशक सहार्िा: अन्िरााकिर् कवकास सहार्िा नीति, २०७६ अनसुार वैदेजशक सहार्िालाई राकिर् बजेट 
र प्रतिवेदन प्रणालीतित्र ल्र्ाउने िथा नतिजामा आिाररि बनाउने सम्पबन्िमा देहार्बमोजजमका सिुार गनुापने 
देजखन्छ  :  

• मागमा आिाररि दृकिकोण र राकिर् प्राथतमकिाका आिारमा कवकास आर्ोजनाको सञ्चालन र 
व्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदाछ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृकद्ध, िौतिक र मानवीर् पुजँी तनमााण 
िथा ददगोपनालाई आिार बनाई मलुकुलाई क्रमशः आत्मतनिार बनाउन र्ोगदान गने राकिर् 
पररर्ोजना बैङ्कमा समावेश आर्ोजनाहरुमा कवदेशी सहार्िा तलनपुदाछ। 

• सहार्िा व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको पूणा उपर्ोग गदै गणुस्िरीर् िथ्र्ाङ्कको तनमााण र उपर्ोगमा 
ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

• कवकास साझेदारबाट हनुे सहार्िाको प्रतिवद्धिा र कार्ाान्वर्न व्र्वस्थाकाबीच ठूलो अन्िर देजखएकाले 
प्रतिबद्धिाअनसुार कवकास सहार्िा प्राप्त गना कक्रर्ाशील हनुपुदाछ ।  

• कवकास साझेदारबाट पररर्ोजना कार्ाान्वर्न, सञ्चालन र व्र्वस्थापनमा अनावश्र्क शिा राख्ने प्रवृजत्तमा 
सिुार गनुापदाछ । आर्ोजना र कार्ाक्रममा आिाररि सहर्ोगिन्दा बजेट सहर्ोगमा प्राप्त हनुे वैदेजशक 
सहर्ोगमा जोड ददनपुदाछ । 

• राकिर् िथा अन्िरााकिर् गैरसरकारी संस्थाहरुमाफा ि ् पररचालन हनुे वैदेजशक सहार्िालाई पारदशी र 
जवाफदेही बनाउन प्रिावकारी अनगुमन संर्न्त्रको कवकास गरी सरकारी संरचनामाफा ि ्पररचालन गने 
व्र्वस्था गनुापदाछ ।  

• नेपालको कवकास सहार्िा पररचालन क्षमिा कमजोर िएका कारण कवकास तनमााण िथा सेवा प्रवाह 
प्रिावकारी हनु नसकेकोले र्समा संलग्न पदातिकारीको क्षमिा कवकास गरी स्रोि र सािनको अतिकिम 
पररचालन गनुापदाछ ।  

• वैदेजशक सहार्िामा सञ्चातलि आर्ोजनामा समर्मा शोििनाा निएको कारणले राज्र्ले प्राप्त गनुापने 
अनदुान गमुाउन ुपरेको कवद्यमान अवस्थामा सिुार हनुपुदाछ । प्रदेश िथा स्थानीर्िहले खचा गरेका 
वैदेजशक सहार्िाको संघीर् सरकारमा प्रतिवेदन गने गरी शोििनाा माग गने उपर्िु ब्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 
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1९.3  राजस्व प्रशासनमा सिुार: राजस्व असलुी प्रत्रे्क वषा वृकद्ध हुँदै गएको िए िापतन राजस्वको महत्वपूणा कहस्सा 
आर्ािबाट प्राप्त हनु ेराजस्वले ओगटेको छ । राजस्वका प्रमखु स्रोिहरु आर्कर, मूल्र् अतिवृकद्ध कर, िन्सार, 
अन्ि:शलु्कलगार्ि गरैकर राजस्व सम्पवन्िमा गनुापने सिुारहरु देहार्बमोजजम रहेका छन्  :  

• आर्ाि वृकद्धबाट वैदेजशक मिुा बाकहररने र व्र्ापार घाटा वृकद्ध हनुे हुँदा राज्र्ले तलने आर्ाि 
प्रतिस्थापनको नीतिसँगै आर्ािबाट प्राप्त राजस्वमा आउनसक्ने कमीबाट कुल राजस्वमा कमी हनु 
नददन आन्िररक राजस्वका क्षते्रहरुमा बढी ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

• कुल गाहास्थ्र् उत्पादनको गणनामा नवीनिम व्र्वसार्, सूचना प्रकवति, शैजक्षक परामशालगार्िका क्षेत्र 
नसमेकटएकोले कुल गाहास्थ्र् उत्पादनको िथ्र्ाङ्क र्थाथापरक हनु नसकेको जस्थतिमा राजस्व प्रक्षेपण 
र्थाथा नरहने अवस्था देजखएको छ । िसथा कुल गाहास्थ्र् उत्पादन तनिाारणको आिार पनुरावलोकन 
हनुपुदाछ ।  

• राजस्व प्रक्षेपण गदाा कवगिका राजस्व असलुीको आिारमा तनजिि बढोत्तरी गने प्रकक्रर्ामा सिुार गरी 
राजस्व प्रक्षेपणका आिारहरु वैज्ञातनक एवं वस्िपुरक बनाई र्थाथामा उठन सक्ने राजस्वको आङ्कलन 
गने प्रणालीको कवकास गररनपुदाछ ।  

• करदािा र कर प्रशासन दवैु पक्षमा इमान्दाररिा, पारदजशािा, स्वच्छिा र सदाचाररिा कार्म गना राजस्व 
चहुावट गने र कर काननुको पालना नगनेलाई कारबाही गने कार्ा प्रिावकारी हनुपुदाछ । तबल बीजक 
जारी नगने प्रवृजत्तलाई तनर्न्त्रण गना बजार अनगुमनमा कक्रर्ाशीलिा बढाई बीजक जारी नगनेलाई 
कारोबार स्थलमा न ैकवशेष जररवाना गने कार्ा हनुपुदाछ ।  

• िन्सारमा मालवस्िकुो घोषणा, वगीकरण र मूल्र्ाङ्कनलाई र्थाथापरक र कारोबार मूल्र्मा आिाररि 
बनाउन अन्िदेशीर् िन्सार प्रशासनसँग कवद्यिुीर् सूचना आदानप्रदान गने एवं िन्सार दरबन्दी व्र्ाख्र्ालाई 
थप स्पि गनुापने देजखएको छ । 

• न्रू्न बीजकीकरण वा न्रू्न मूल्र्ाङ्कन गने कवद्यमान अवस्थामा तनर्न्त्रण गना सबै तनर्मनकारी तनकार्बीच 
सूचना आदानप्रदान गरी प्राप्त सूचनालाई राजस्व रकम तनिाारण िथा अनगुमनमा प्रर्ोग गने व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ ।  

• कवशेष ऐन, तनर्म, आदेश वा ऋण अनदुान सहार्िा सम्पझौिाअन्िगाि राजस्व छुट ददएकोमा िोककएको 
शिाअनसुार सदपुर्ोग िएको सतुनजिि हनु प्रिावकारी अनगुमन गनुापदाछ । र्सरी छुट ददँदा राजस्वमा 
पना गएको प्रिाव सम्पवन्िमा अध्र्र्न गरी पनुरावलोकन गनुापदाछ । 

• आतथाक ऐनको ििब्र्लगार्िबाट ददएको राजस्व छुटबाट गमुेको राजस्वको रकमगि प्रतिवेदन वाकषाक 
बजेटसँगै संसदमा पेस गने अन्िरााकिर् अभ्र्ासको अनसुरण गनुापदाछ ।  

• कुल राजस्वमा गैरकर राजस्वको र्ोगदान कवगिको िलुनामा घटेको सन्दिामा गैरकर राजस्वलाई लागि 
प्रिावी बनाई सेवाप्रवाह, लागि, सकुविा, प्रकवतिको उपर्ोग र समर्समेिलाई मध्र्नजर राखी र्सका 
दरहरुलाई समर्ानकूुल पनुरावलोकन गनुापदाछ । 

• सरकारको नीतिगि व्र्वस्थाअनसुार कर र गैरकर राजस्वका क्षेत्र िथा दरहरुको पनुरावलोकन, एकीकृि 
कर संकहिा िजुामा िथा कार्ाान्वर्न, कवगिदेजख प्रस्िाकवि केन्िीर् राजस्व बोडा गठन गने लगार्ि राजस्व 
प्रशासनको संगठन संरचना पनुरावलोकन गनुापदाछ ।  

• राजस्व चहुावटका जोजखम क्षेत्रहरुको पकहचान गरी जोजखम सूचकहरु पररमाजान, राकिर् करािारको 
संरक्षणको लातग उच्च कर तनर्ोजन र करछली तनर्न्त्रण गना करदािा जशक्षा िथा कर चेिनाका 
कार्ाक्रम सञ्चातलि राजस्व सङ्कलनमा कवद्यिुीर् ििुानी प्रणालीको प्रिावकारी कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ ।  

• सामाजजक सञ्जाल, सोतसर्ल तमतडर्ा, िच ुाअल तमकटङ्ग ्लेटफमा, अनलाईन व्र्वसार्लगार्ि कवद्यिुीर् 
कारोबारमा नेपालको करािार संरक्षण गना नेपालबाट उत्पजत्त िएको कारोबारमा कर तलन काननुी 
व्र्वस्था तमलाई अन्िरााकिर्स्िरमा समन्वर् गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।  
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• स्थार्ी संस्थापन, मूल्र् हस्िान्िरण, ठेक्का वा करार, दोहोरो कर मजुि सम्पझौिा र कर मजुिको र्ोजना 
लगार्िका कवषर्मा थप स्पििा ल्र्ाउने गरी तनदेजशका बनाई कर चहुावटको जोजखमलाई न्रू्नीकरण 
गनुापदाछ ।  

• कर तनिाारण पिाि ्लामो समर् बक्र्ौिा रहँदा र कववाद तसजाना िई मदु्दा मातमला हुँदा राजस्व सङ्कलनमा 
नकारात्मक असर परेको छ । कववादलाई समर्मा न ैतनरुपण गने एवं कववाद तसजाना हनु ेकवषर्हरुलाई 
काननुी रुपमा स्पि गने र सबै काननुी उपार् अवलम्पबन गरी राजस्व वक्र्ौिा असलुी गनुापदाछ । 
बक्र्ौिा नतिनेहरुलाई पतछल्ला वषामा छुट सकुविा ददई कर पररपालना नगनेहरुलाई प्रश्रर् ददने 
पररपाटीले इमान्दार करदािा तनरुत्साकहि हनुे िएकाले र्स्िो व्र्वस्था उपर ध्र्ानाकषाण हनु जरुरी 
छ।  

• कर परीक्षण गरी संशोतिि कर तनिाारण पिाि ्तबबाद हनुे अवस्थाले कर परीक्षणको गणुस्िरमा असर 
परेको छ । कर परीक्षणको गणुस्िर अतिवृकद्ध गना कर प्रशासनमा सेवा प्रवेशको र्ोग्र्िामा व्र्वस्थापन, 
अथाशास्त्र र लेखाजस्िा कवषर् अतनवार्ा अध्र्र्न गरेको हनुपुने व्र्वस्था गररनपुदाछ । राजस्व प्रशासनमा 
संलग्न जनशजिको क्षमिा कवकास, जोजखम सूचकको आिारमा समकक्षी पनुरावलोकन हनुे पद्धतिको 
अवलम्पबन  एवं अनगुमन गरी सही कर तनिाारण (Right Taxation) को अविारणा कार्ाान्वर्नमा 
ल्र्ाउनपुदाछ ।  

• कर लेखापरीक्षकले न्रू्निम रुपमा तिडान गनुापने, र्ककन गनुापने र प्रमाजणि गनुापने कवषर् निोकेकोले 
लेखापरीक्षकिारा प्रमाजणि लेखा सम्पबन्िमा बेमेल िई संशोतिि कर तनिाारण गनुापने अवस्था रहेको छ। 
काननुी रुपमा न ैकर लेखापरीक्षकले न्र्नुिमरुपमा परीक्षण गरी प्रमाजणि गनुापने कवषर् तनिाारण गरी 
पेशागि दाकर्त्व पालना नगने कर लेखापरीक्षकलाई जजम्पमेवार बनाई कारबाही गने व्र्वस्था हनुपुदाछ। 

• आन्िररक राजस्वको सूचना प्रकवति प्रणालीमा सिुार गरी आतथाक कववरण स्वचातलिरुपमा िर्ार हनुे र 
बक्र्ौिा असलुीलगार्िका कववरणहरु स्वचातलिरुपमा तिडान हनुे, करपरीक्षण प्रतिबेदनको अपलोड हनुे, 
सूचना प्रकवतिमा आिाररि एकीकृि कर प्रणाली र राजस्व व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीलाई एक आपसमा 
आबद्ध गररनपुदाछ । 

• कुल करदािाको २ प्रतिशििन्दा कम कववरणको मात्र कर परीक्षण िएको अवस्था छ । कर 
परीक्षणबाट हनुे कर तनिाारण समेिलाई मध्र्नजर राख्दै जोजखमर्िु करदािा छानेर कर परीक्षण गने 
परीपाटीलाई बढावा ददनपुदाछ । साथै अनसुन्िान एवं कर कववरणको तनर्तमि अनगुमन गरी जोजखम 
पत्ता लगाउन कर परीक्षणमा कृतत्रम बौकद्धकिा (Artificial Intelligence) को प्रर्ोग गनुापदाछ । 

1९.4  आर्ोजना व्र्वस्थापन: आर्ोजना व्र्वस्थापनमा सम्पिाव्र्िा अध्र्र्न, तबस्ििृ सबेक्षण, आर्ोजना छनौट, 
बजेट िथा कार्ाक्रम स्वीकृति, कार्ाान्वर्न, सपुररवेक्षण, अनगुमन, मूल्र्ाङ्कनलगार्ि कवतिन्न चरणमा 
देजखएका समस्र्ा समािान गना देहार्बमोजजम सिुार गनुापदाछ  :  

• ठूलो लगानी आवश्र्क पने राकिर् गौरवका आर्ोजनाहरु तनिाारण गने मापदण्ड िर्ार गरी सम्पबजन्िि 
तनकार्को कार्ाान्वर्न क्षमिा समेिका आिारमा िोक्ने र पर्ााप्त बजेट कवतनर्ोजन गरेर तछटो कार्ा 
सम्पपन्न गरी प्रतिफल प्राप्त गने व्र्वस्था गनुापदाछ । राकिर् गौरवका र्ोजना कार्ाान्वर्नका लातग 
उपर्िु कार्ाान्वर्न र अनगुमन संर्न्त्रसकहिको छुटै्ट ऐनको तनमााण गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुदाछ। 

• प्रत्रे्क मन्त्रालर् िथा कविागले सम्पिाव्र्िा अध्र्र्नबाट उपरु्ि सम्पिाव्र् देजखएका आर्ोजना बैङ्क 
िर्ार गरी कवस्ििृ प्राथतमकिाको आिारमा बजेट कवतनर्ोजन िथा कार्ाान्वर्न गररनपुदाछ। वािावरणीर् 
प्रिाव अध्र्र्न नगरी तनमााणस्थलको छनौट गने, रुख कटान, मआुब्जा कविरण र जग्गा प्रातप्त, कवद्यिु 
पोलहरु साने जस्िा कामहरु टुङ्गो नलगाई खररद कार्ा अगातड बनाउन ेएवं आर्ोजना कार्ाान्वर्न गना 
उपलब्ि गराउनपुने सेवा सकुविाको व्र्वस्था नगरी ठेक्का व्र्वस्थापन गने कार्ा रोककनपुदाछ ।  
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• खदु विामान मूल्र्, लागि लाि कवश्लषेण, आन्िररक प्रतिफल दर, लागि पूतिा हनुे समर्ावति आददको 
आिारमा प्राथतमकीकरण गरी आर्ोजना छनौट िथा कार्ाान्वर्न गने र आर्ोजना सम्पपन्न िएपतछ िी 
प्रतिफल दरहरुको अवस्था मूल्र्ाङ्कन एवं अनगुमन गने व्र्वस्था हनुपुदाछ । 

• कवस्ििृ अध्र्र्न नगरी त्रकुटपूणा ड्रइङ्ग, तडजाइन र लागि अनमुानको िजुामा िथा स्वीकृति गने कमाचारी 
र परामशादािालाई जजम्पमेवार बनाउने काननुी व्र्वस्था गनुापदाछ ।  

• आर्ोजनाको वगीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको कार्ा क्षेत्रमा पने आर्ोजनाहरु दोहोरोपना, 
ख्टने र टुकक्रने अवस्थाको अन्त्र् गदै आर्ोजनाको लातग बजेट कवतनर्ोजन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

• आर्ोजना कार्ाान्वर्नको लातग अन्िरसम्पबजन्िि रहेका सडक, कवद्यिु, टेतलफोन, तसँचाइ खानेपानी, वनसँग 
सम्पबजन्िि तनकार्हरुबीच समन्वर्का आिारमा कार्ा सञ्चालन गनुापदाछ । 

• तनमााणका लातग आवश्र्क पने जनशजि, हेिी मेतसन उपकरणहरु, तनमााण सामग्रीको उपलब्ििा र 
तनमााण व्र्वसार्ीको क्षमिा र व्र्ावसाकर्किा समेिलाई मध्र्नजर राख्दै राकिर् तनमााण क्षमिा कवश्लषेण 
र सरकारी, तनजी िथा व्र्ापाररक क्षेत्रको आवश्र्किासँग िादात्म्पर्िा हनु ेगरी तनमााण क्षमिा अतिवृकद्ध 
गनुापदाछ । 

• कार्ाालर् संचालनका लातग आवश्र्क पने प्रशासतनक बजेट चालू बजेटमा कवतनर्ोजन गरी तनमााण 
कार्ाको कजन्टन्जेन्सीबाट प्रशासतनक खचा गने पररपाटीको अन्त्र् गनुापदाछ ।   

• परामशासेवामा अत्र्तिक खचा िईरहेको पररप्रेक्षमा आर्ोजनाको ड्रइङ तडजाइन, लागि अनमुान िर्ारी, 
सवेक्षण, कवत्तीर् कववरण िर्ारी जस्िा कार्ा कविागीर् जनशजिबाट गराई बाह्य परामशादािाबाट गराउने 
पररपाटीको अन्त्र् गररनपुदाछ ।   

• कवकास आर्ोजनाहरुमा कार्ा सम्पपादन करार गरी आर्ोजना अवतिमा आर्ोजना प्रमखु सरुवा नगने 
नीति अवलम्पवन गदै कार्ा सम्पपादनलाई वृजत्त कवकाससँग आवद्ध गनुापदाछ ।आर्ोजना व्र्वस्थापन 
सम्पबन्िी क्षमिा अतिबकृद्ध गना सकटाकफकेशन कोसाहरु सञ्चालन गनुापदाछ । आर्ोजनास्थलमा आर्ोजनाको 
लागि अनमुान, ठेक्का रकम, तडजाइन गने, ठेक्का स्वीकृि गने र अनगुमन गने पदातिकारी र तनमााण 
व्र्वसार्ीको कववरण स्पि खलुाई राजखनपुदाछ ।   

• बजेट अपर्ााप्त िई सम्पपन्न निएका आर्ोजनाहरुको कवश्लषेण गरी त्र्स्िा आर्ोजनाहरु सम्पपन्न निएसम्पम 
सोही प्रकारका नर्ाँ आर्ोजनाहरु शरुु नगने नीति तलनपुदाछ ।  

• आर्ोजनाको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन कार्ा आर्ोजना कार्ाालर्, मन्त्रालर् स्िर, राकिर् र्ोजना आर्ोग र 
प्रिानमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को कार्ाालर्ले अनगुमन मूल्र्ाङ्कनसम्पबन्िी आितुनक कवतिहरु प्रर्ोगमा 
ल्र्ाई प्रिावकारी बनाइनपुदाछ । संघ र प्रदेशबाट सञ्चालन हनुे आर्ोजनासँग सम्पबजन्िि सूचनाहरुलाई 
ब्र्वजस्थि गना एवं प्रगतिको अनगुमन गना आर्ोजना व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली िजुामा गरी कार्ाान्वर्नमा 
ल्र्ाउनपुदाछ । 

1९.5  सावाजतनक खररद व्र्वस्थापन: खररद र्ोजना, ठेक्का व्र्वस्थापन, कार्ाान्वर्न, कार्ािातलकाको पररपालना, 
म्पर्ाद थप, िेररएसन, मूल्र् समार्ोजन, तनमााण कार्ाको गणुस्िर, ममाि सम्पिारलगार्िका कवषर्हरुमा देहार् 
बमोजजम सिुार गनुापने देजखन्छ   :  

• तनमााण व्र्वसार्ीको स्वातमत्वमा रहेका उपकरण िथा औजार, चाल ुपुजँी, दक्ष जनशजि, अनिुव र 
व्र्वस्थापकीर् क्षमिाको आिारमा तनमााण व्र्वसार्ीले गनासक्ने कामको अतिकिम पररमाण तनिाारण 
गरी सोिन्दा बढी ठेक्का सम्पझौिा नगने नीति तलनपुदाछ । 

• तनमााण व्र्वसार्ीको संर्िु उपक्रमका प्रत्रे्क फमाहरुलाई काम प्रति जवाफदेही बनाउन े एवं काम 
सम्पपन्न नगने संर्िु उपक्रमका सबै साझेदारको अनगुमन गरी नाम सावाजतनक गने व्र्वस्था हनुपुदाछ ।  

• सावाजतनक खररद तनर्मावलीमा उपिोिा सतमतिमाफा ि गराउन सककने कामको सीमािन्दा बढीको काम 
टुक्राटुक्रा पारी उपिोिा सतमतिलाई ददने, उपिोिा सतमतिहरुले तनमााण व्र्वसार्ीबाट काम गराउने र 
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बोलपत्रबाट खररद गनुापने सामान उपिोिा सतमतिबाट सोझै खररद गरेको देजखँदा उपिोिा सतमतिलाई 
प्रतिस्पिाात्मक खररद कार्ाको कवकल्पको रुपमा प्रर्ोग गरेको पाइन्छ । र्सउपर कडाइका साथ 
तनर्न्त्रण गनुापदाछ । मेजशन प्रर्ोग गनुानपने श्रममूलक काममा मात्र उपिोिा सतमतिलाई सीतमि 
गनुापदाछ । उपिोिा सतमतिहरुले सरकारी कोषबाट ििुानी तलने गरेको िर तिनीहरुको खचाको 
पारदजशािा र लेखापरीक्षण सम्पबन्िमा स्पि कानूनी व्र्वस्था हनु समेि जरुरी देजखएको छ ।  

• सावाजतनक तनकार्मा दरबन्दीअनसुारका जनशजि िएपतन बाह्य परामशा सेवा तलने र स्वदेशमा उपलब्ि 
दक्ष जनशजिको उपर्ोग गरी कवदेशी परामशादािाको सेवा तलने कार्ामा तनर्न्त्रण हनुपुदाछ । 

• सावाजतनक खररद ऐन अनसुार खररद गदाा प्रतिस्पिाा सीतमि हनुेगरी टुक्राटुक्रा पारी सीतमि प्रतिस्पिाा 
िथा प्रतिस्पिाा नगराई खररद गने, कवशेष पररजस्थति उल्लेख गरी वा कवदेशी सरकार वा सरकारको 
स्वातमत्वमा स्थाकपि तनकार्माफा ि सोझै खररद गने  पररपाटीलाई तनर्न्त्रण गररनपुदाछ। 

• सबै सरकारी कार्ाालर्मा कवद्यिुीर् प्रणालीबाट बोलपत्र पेसगने व्र्वस्था अतनवार्ारुपमा लागू गने र दाि ृ
तनकार् िथा रािबाट गररने खररदमा समेि कवद्यिुीर् खररद प्रणाली प्रर्ोग गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ। 
ठेक्काको कार्ाान्वर्न र ििुानी लगार्िका सबै कक्रर्ाकलापहरु कवद्यिुीर् खररद प्रणालीमाफा ि हनुे 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ ।  

• खररद व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली िजुामा गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुदाछ र कवद्यिुीर् खररद प्रणाली 
लगार्ि समग्र खररदमा  संलग्न कमाचारी एवं अन्र् सम्पबजन्ििको क्षमिा कवकास गनुापदाछ । 

• तनमााणकार्ाको खररदमा संलग्न तनकार्ले अलग अलग दरका नम्पसाको आिारमा लागि अनमुान िर्ार 
गने गरेकोले पनुरावलोकन गरी एकरुपिा कार्म गनुापने देजखन्छ । तडजाइन र तनमााण प्रकक्रर्ाबाट 
गररने खररद कार्ाको लागि अनमुान िर्ार गने नम्पसा वा आिार तनिाारण गनुापने देजखन्छ ।तनमााण 
कार्ाको गणुस्िर सतुनजस्चि गना प्रर्ोगशालाको व्र्वस्था गररनपुदाछ । 

• सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्ले सावाजतनक खररद प्रणालीको चरणहरु र कार्ाप्रकक्रर्ा व्र्वजस्थि 
गना तनदेजशका जारी गनुापदाछ। उि तनदेजशकामा खररदका नबीनिम मोडातलटीहरु जस्िै सावाजतनक 
तनजी साझेदारी, तनमााण स्वातमत्व सञ्चालन हस्िान्िरण (बटु), इजन्जतनर्ररङ्ग प्रोक्र्ोरमेण्ट कन्रर्ाक्टएवं 
सञ्चालन िथा कवत्तीर् तलजको प्रस्िाव आव्हान एवं मूल्र्ाङ्कन प्रकक्रर्ासमेि समावेश गररनपुदाछ । 

• स्पेतसकफकेसन िथा बोलपत्र मूल्र्ाङ्कनका आिार िर् गदाा प्रतिस्पिाा सीतमि र केही तनमााण व्र्वसार्ी, 
आपूतिाकिाा र परामशादािालाई मात्र अनकूुल हनुे गरी बोलपत्र िर्ार गरेको पाइएमा कागजाि िर्ार 
गने पदातिकारीलाई कारबाहीको दार्रामा ल्र्ाउनपुदाछ । 

• बोलपत्र मूल्र्ाङ्कनमा घटीवालाको बोलपत्र स्वीकृि गनुापने व्र्वस्थाले कामको गणुस्िरमा समस्र्ा 
देजखएको एवं ठेक्का अिरुो छाडने प्रबतृि बढदै गएकोले सोलाई तनराकरण गना न्रू्निम र अतिकिम 
कबोल गनेको बोलपत्रलाई हटाई बाँकी बोलपत्रको कबोल अङ्कलाई औसि गदाा हनु ेरकमसँग नजजक 
कबोल अङ्क रहेको बोलपत्र स्वीकृि गने काननुी व्र्वस्था हनुपुदाछ । 

• कवद्यमान खररद प्रकक्रर्ामा हनुे कढलाइलाई न्रू्न गना जेष्ठ १५ देजख श्रावण १ सम्पमको समर्मा खररद 
पूवाका कक्रर्ाकलापहरु जस्िै मानव संसािनको िर्ारी, कार्ास्थल िर्ारी, बोलपत्र कागजाि, सूचना 
प्रकाशन जस्िा आन्िररक िर्ारीका कार्ाहरु गररनपुदाछ । कार्ास्थलसँग सम्पबजन्िि पूवािर्ारीका कार्ा 
पूरा निई ठेक्का गने पररपाटीलाई पूणारुपमा रोक लगाउनपुदाछ । 

• ठेक्का सम्पपन्न िएपिाि (त्रकुट सच्र्ाउने अवतिपतछ) पतन आवश्र्किा हेरी तनिि अवतिसम्पमको ममाि 
सम्पिार अवति िोकी सोही तनमाणा व्र्वसार्ीको जजम्पमा ददने गरी सम्पझौिामा व्र्वस्था गररनपुछा । 

• बोलपत्र वा प्रस्िाव मूल्र्ाङ्कनको छनौट िएका आपूतिाकिााहरुको सूचीकृि मूल्र्मा देशिरका सबै 
कार्ाालर्हरुले संरचनात्मक करार सम्पझौिा गरी िोककएको मूल्र्मा खररद गने व्र्वस्था गनुापदाछ। 

• कवशेष पररजस्थतिमा खररद कार्ा गना िथा आपिकालीन राहि कविरणको लातग आवश्र्क सामग्री खररद 
गना खररद सम्पबन्िी छुटै्ट कार्ाकवति िर्ार गनुापदाछ । 
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• सावाजतनक खररद तनर्मावलीका प्राविानहरु र सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्ले जारी गरेका 
बोलपत्रसम्पबन्िी कागजािहरु प्रदेश र स्थानीर् िहलगार्िका तनकार्ले लागू गनुापदाछ । 

1९.6  खचा कटौिी एवं व्र्वस्थापन: अनतु्पादक खचा तनर्न्त्रण गरी अतिक प्रतिफल प्राप्त हनुे गरी खचा     
व्र्वस्थापन गना देहार्बमोजजम गनुापने देजखन्छः 

• राजस्व असलुीको िलुनामा चालू खचा अद्यावतिक हनुे गरेको देजखएकोले सिुारको लातग संस्थागि िथा 
संगठनात्मक संरचनामा सिुार गरी खचा कटौिी गनुापने, चालू खचा राजस्वको सीमातित्र रहनपुने िथा 
तनजिि कवति र मापदण्डका आिारमा चाल ुखचा प्रक्षेपण गने व्र्वस्था गनुापदाछ । 

• एउटै प्रर्ोजनको लातग संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीर् िहमा कार्ा कविाजनमा अस्पििा र दोहोरोपन 
तनर्न्त्रण गना िथा खचामा तमिव्र्कर्िा ल्र्ाउन हालका मन्त्रालर्, तनकार्, कार्ाालर्, बोडा, सतमतिको 
संख्र्ालाई पनुरावलोकन गनुापने िथा प्रदेश र स्थानीर् िहलाई िोककएको कामको लातग संघीर् 
सरकारको संरचना स्थापना गने कार्ा रोककनपुदाछ । 

• संकविानमा उल्लेे]जखि साझा अतिकारका कवषर्हरु हस्िान्िरण गनुापने कार्ाक्रमहरु समेि संघ र प्रदेशले 
राख्न ेगदाा कार्ाक्रम, कवतनर्ोजन र खचामा दोहोरोपन देजखएकोले त्र्स्िा कार्ाक्रम िोककएको स्थानीर् 
िहबाट मात्र सञ्चालन गनुापदाछ । 

• अनतु्पादक खचा तनर्न्त्रण गना पररवतिाि पररजस्थतिमा सावाजतनक खचामा तमिव्र्कर्िा र प्रिावकाररिा 
कार्म गने सम्पबन्िी नीतिगि मागादशान, २०७५ लाई पररमाजान गरी कडाइका साथ लागू गना उच्च 
पदस्थ पदातिकारीहरु आफै तमिव्र्र्ी, मर्ााददि र उदाहरणीर् रुपमा प्रस्ििु हनु,े कवकवि खचा तनर्न्त्रण 
गने, बैठक सिा सम्पमेलन िेला वाकषाकोत्सब, कवदेश भ्रमणलगार्िमा हनुे फजूल खचा तनर्न्त्रण हनुपुदाछ।  

• सावाजतनक प्रशासनका सेवाहरु प्रवाह गदाा तमिव्र्र्ी बनाउन आवश्र्क पने मापदण्ड, मानक, प्रकक्रर्ाको 
प्रत्रे्क चरणमा आवश्र्क पने खचाको सीमा, राजनैतिक तनर्जुि िएका व्र्जिहरुलाई ददइने सकुविा 
तनजी सजचवालर्मा ददइने कमाचारीको संख्र्ा, िह, सकुविा जस्िा कवषर्हरुमा पतन स्पि मापदण्ड बनाउन 
जरुरी छ। 

• संघीर्िा कार्ाान्वर्न िैसकेको पररप्रके्ष्र्मा अतिकार क्षेत्र र र्थाथा कार्ाबोझ कवश्लषेण गरी कमाचारी 
दरबन्दी पनुरावलोकन गररनपुदाछ । मन्त्रालर् िथा कविागबाट हनुसक्ने कार्ा गना कोष, पररषद्, आर्ोग, 
बोडाहरु गठन गररएकाले औजचत्र् र सान्दतिाकिाको आिारमा त्र्स्िा तनकार्हरु खारेज गने, दोहोरोपन 
आउन ेदेजखएमा गाभ्न,े प्रदेश र स्थानीर् िहको कार्ाक्षेत्रअनसुार स्थानान्िरण गने वा पनुः संरचना गरी 
खचा कटौिी गररनपुदाछ। 

• सरकारी कार्ाालर् वा कमाचारीले प्रर्ोग गने िबन, अकफस कोठा, फतनाचर, उपकरण िथा सवारीसािन 
सम्पबन्िमा कार्ाालर्को आवश्र्किा, कमाचारी संख्र्ा, माचारीको स्िरसमेिलाई मध्र्नजर गदै मापदण्ड 
तनिाारण गरी प्रिावकारी रुपमा कार्ाान्वर्न गने र बढी िएमा अन्र् तनकार्मा हस्िान्िरण गररनपुदाछ। 
तनजिि अवतिको लातग सवारी सािन खररदमा रोक लगाउनपुदाछ । 

• समान प्रकृतिका कार्ालाई एकिार प्रणालीबाट संचालन गरी खचाको दोहोरोपना हटाउने र समन्वर् 
प्रणाली सदुृढ गरी कवतनर्ोजन कुशलिा वृकद्ध गनुापदाछ ।  

• महंगो सबारीसािन खररद गने, सरकारी सवारीसािनहरु रािो ्लेटमा राख्न ेर ममाि गरी प्रर्ोग गना 
सककने सवारीसािन ममाि नगरी नर्ाँ खररद गने व्र्वस्था अन्त्र् हनुपुदाछ ।  

• सरकारी िवनहरु तनमााण गदाा एउटै िवनमा िेरै कार्ाालर् रहन सक्न ेगरी तनमााण गरेर तबजलुी, पानी, 
ममाि समि्ार, इन्टरनेट, सरुक्षासँग सम्पबजन्िि खचाहरु घटाउने नीति अवलम्पबन गनुापदाछ ।  

• र्ोगदानमा आिाररि तनबजृत्तिरण प्रणाली तनजामिी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल, नेपाली सेनाको लातग 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएकोमा समान प्रकृतिका सरकारी कोषबाट िलब खचा व्र्होने कवद्यालर् र 
कवश्वकवद्यालर्का जशक्षकहरु िथा स्थानीर् िहका कमाचारीहरुको लातग समेि लागू गनुापदाछ।  
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• पटक पटक रकमान्िर गरी ठूलो रकम तनकासा ददने, बजेट खचा हनु नसक्ने अवस्थामा खचाको आकार 
मात्र बढाउन कवकवि खािामा राख्न ेवा संघसंस्थाको खािामा रान्सफर गरी बजेट तसद्धान्ि कवपरीि खचा 
गने पररपाटीमा तनर्न्त्रण गनुापदाछ । 

• सावाजतनक संस्थानहरुको आवश्र्किा र औजचत्र् कवश्लषेण गरी अनावश्र्क संस्थानहरु गाभ्ने वा खारेज 
गने वा पनुासंरचना गररनपुदाछ ।  

• कवश्वव्र्ापी रुपमा फैतलएको कोतिड-१९ को महामारीको कारणले मलुकुको अथािन्त्र र सरकारी राजस्व 
आम्पदानीमा ठूलो असर परेको छ । र्स संवेदनशील अवस्थालाई मध्र्नजर गरी खचा कटौिी गना 
संकविानको ममा र िावनालाई असर नपने गरी संवैिातनक िथा सरकारी तनकार्हरुको पनुासंरचना 
गररनपुदाछ ।   

1९.7  सामाजजक सरुक्षा िथा अनदुान: लोक कल्र्ाणकारी राज्र्को अविारणा अनरुुप कवतिन्न वगा, उमेर, समूह , 
जािजाति, उपेजक्षि उत्पीतडिलाई राज्र्ले सरुक्षा प्रदान गने र तनजिि पेशा व्र्वसार् उद्योगलाई  प्रोत्साहन 
गना अनदुान ददने पररपाटीलाई व्र्वजस्थि गना तनम्पनानसुार सिुार गनुापने देजखन्छ  :  

• सामाजजक सरुक्षा कार्ाक्रमलाई एकीकृि र प्रिावकारी बनाउन सामाजजक सरुक्षासम्पबन्िी एकीकृि नीति िर्ार 
गरी सबै नेपालीले जीवन तनवााहका लातग आवश्र्क रकम पाउन ेसतुनजिििासकहिको र्ोजना लाग ु गना 
आवश्र्क देजखन्छ।  

• सामाजजक सरुक्षासम्पबन्िी कार्ाक्रम बीसिन्दा बढी तनकार्/संस्थाबाट सञ्चातलि छन ्। िसथा सामाजजक 
सरुक्षामा केजन्िि रहने गरी एक सामाजजक सरुक्षा समन्वर् इकाई स्थापना गरी सो मािहि सम्पपूणा 
सामाजजक सरुक्षासम्पबन्िी कार्ाक्रमहरु सञ्चालन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ।  

• सामाजजक सरुक्षासम्पबन्िी कार्ाक्रमहरुको िथ्र्ाङ्क ब्र्बजस्थि र अध्र्ावतिक गरर सामाजजक सरुक्षा ित्ता 
प्राप्त गने लािग्राहीको लगि कट्टा गने पद्धतिलाई कवश्वसनीर् बनाउनपुदाछ । लािाजन्वि वगाको पकहचान 
प्रणाली लागू गररनपुदाछ।  

• सरकारी अनदुान मखु्र्िर्ा उद्यमशीलिा र पूवाािार कवकास, क्षमिा कवकास, व्र्वसार्ीकरण 
आिनुीकीकरण र मूल्र् शृ्रङ्खला प्रवद्धानमा ददइने नीति तलइनपुदाछ। उत्पादन र उत्पादकत्व अतिवृकद्धमा 
आिाररि िई नतिजा मूल्र्ाङ्कन पिाि मात्र अनदुान ददने व्र्वस्था गररनपुदाछ।  संघ, प्रदेश र 
स्थानीर्िहबाट समान प्रकृतिको अनदुान प्रदान गने व्र्वस्था पनुराबलोकन गररनपुदाछ । 

• संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका बह ुतनकार्माफा ि ्अनदुान र आतथाक सहार्िा कविरण हुँदा दोहोरोपना र 
लजक्षि उद्देश्र्को लातग प्रर्ोग िएको सतुनजिि गना कदठन छ। र्स सम्पबन्िमा स्पि कार्ाक्षेत्र तनिाारण 
गरी अनदुान र आतथाक सहार्िासम्पबन्िी ऐन िजुामा गरी लागू गनुापदाछ ।आतथाक सहार्िा िथा 
अनदुानको कववरणलाई सावाजतनक गनुापदाछ । 

• नेपाल सरकारबाट आतथाक सहार्िा कविरणमा वस्ितुनष्ठ मापदण्ड िर्ार िएको छैन। नगद िथा वस्िगुि 
अनदुान उपलब्ि गराउने सम्पबन्िमा मापदण्ड िर्ार गनुापदाछ । र्सका लातग मानव कवकास सूचकाङ्क, 
कवकासका सूचक, लैकङ्गक कविेदको सूचक, असमानिा सूचक, क्षेत्रफल पूवाािारको अवस्था र लािग्राहीको 
प्रतिशि जस्िा सूचकाङ्क प्रर्ोग गररनपुदाछ। अनदुान उपलब्ि गराउँदा पुजँी तनमााण हनु,े सावाजतनक 
सम्पपजत्त तसजाना हनुे, लजक्षि वगा र क्षेत्रका जनिाको आतथाक िथा सामाजजक उत्थान हनुेिफा  कवशेष 
ध्र्ान ददनपुदाछ। 

• अनदुानबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा र्ोगदान पगेुको सम्पबन्िमा अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गने प्रिावकारी 
संर्न्त्र तनमााण गनुापदाछ । 

1९.8  सावाजतनक सम्पपजत्तको उपर्ोग र संरक्षण:  संघ, प्रदेश र स्थानीर्िह िथा अन्र् सावाजतनक तनकार्समेिको 
स्वातमत्वमा रहेका सम्पपजत्तको अतिलेख, उपर्ोग र संरक्षणमा देहार्बमोजजमका सिुार गनुापने देजखन्छ: 
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• आतथाक कार्ाकवति िथा कवत्तीर् उत्तरदाकर्त्व ऐन, २०७६ िथा आतथाक कार्ाकवति तनर्मावली, २०६४ 
अनसुार खचा िएर नजान ेपुजँीगि सम्पपजत्तको संघ, प्रदेश र स्थानीर् िथा अन्र् सावाजतनक तनकार्को 
एकीकृि र जजल्लागि कववरणको अतिलेख अद्यावतिक गने, सोको समजुचि संरक्षण र उपर्ोग गने एवं 
ममाि सम्पिारका साथै परुाना मालसामानको तललाम तबक्रीसम्पबन्िी कारबाही हनुपुदाछ ।  

• संघीर्िा कार्ाान्वर्नसँगै खारेज िएका जजल्लास्िरीर् कार्ाालर् िथा साकवकका गाउँ कवकास सतमति िथा 
नगरपातलकाको स्वातमत्वमा रहेका जग्गा जतमन, िवन, फतनाचर, कम्प्र्टुर िथा अन्र् उपकरणहरु 
सम्पबजन्िि प्रदेश कार्ाालर् िथा स्थानीर् िहमा हस्िान्िरण गरी उपर्ोग गनुापदाछ ।  

• स्थानीर् िहबाट हनुे नदीजन्र् िथा खानीजन्र् पदाथाहरुको उत्खनन,् संकलन िथा तनकासीसम्पबन्िी काम 

कारबाहीको अनगुमनका लातग प्रिावकारी संर्न्त्रको व्र्वस्था गरी प्राकृतिक स्रोि सािनको अतनर्जन्त्रि 

दोहनलाई तनर्न्त्रण गनुापदाछ ।  
• सरकारी जग्गा िथा वन क्षेत्रको तलज, उपर्ोग, िोगातिकार ददने िथा खानी उत्खनन ्लगार्ि प्राकृतिक 

स्रोि सािनको उपर्ोगलाई व्र्वजस्थि गना स्पि मापदण्ड िर्ार गरी सोको समजुचि उपर्ोग र प्रतिफल 
प्राप्त हनुे ढङ्गले व्र्वस्थापन एवं अनगुमन गनुापदाछ ।  

• कवतिन्न सरकारी र सावाजतनक तनकार् एवं कवश्वकवद्यालर्हरुको स्वातमत्वमा रहेका प्रर्ोगकवहीन जग्गाको 
अतिलेख,  संरक्षण िथा समजुचि उपर्ोग गरी आर्मूलक कार्ामा लगाइनपुदाछ ।  

• अतिक्रमणमा परेका सरकारी िथा सावाजतनक र गठुी जग्गाहरुबाट अतिक्रमण हटाई त्र्सको संरक्षण 
गदै सम्पबजन्िि तनकार्को अिीन र उपर्ोगमा ल्र्ाउनपुदाछ । 

• परुािाजत्वक महत्वका सम्पपदा िथा संग्रहालर्हरुमा रहेका बहमूुल्र् वस्िकुो अतिलेख, ममाि सम्पिार र 
संरक्षण गनुापदाछ । सावाजतनक मठ, मजन्दर, देवालर्, गमु्पबा, िीथास्थललगार्िमा दशानाथीबाट चढाइन े
िेटीघाटी व्र्वस्थापन, त्र्सको अतिलेख र संरक्षणको व्र्वस्थालाई प्रिावकारी बनाउनपुदाछ ।  

• नेपाल रिको कार्ाालर्को नाममा रहेका िवन, जग्गालगार्िका चल, अचल सम्पपजत्तको संरक्षणको उजचि 

प्रबन्ि गरी उत्पादनशील कार्ामा उपर्ोगमा ल्र्ाइनपुदाछ । 

1९.9  सेवा प्रवाह: सबै सावाजतनक तनकार्ले सेवाग्राहीका माग र उपलब्ि सावाजतनक स्रोि र सािनको अतिकिम उपर्ोग 
गरी सेवा प्रवाहलाई तमिव्र्र्ी, प्रिावकारी र दक्षिापूवाक सञ्चालन गना देहार्बमोजजम सिुार गनुापने देजखन्छ  :  

• संघ, प्रदेश र स्थानीर् िह िथा अन्र् सावाजतनक तनकार्ले गनुापने सेवाप्रवाह र उि सेवा प्रवाह गना 
सक्ने क्षमिा समेिको जस्थति कवश्लषेण गरी दोहोरोपन नहनुे गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षणका 
माध्र्मबाट आवश्र्क जनशजि िथा स्रोि सािनको व्र्वस्थापन गनुापदाछ ।  

• सावाजतनक तनकार्हरुको सेवालाई कवद्यिुीर् िथा मोबाईल गिरनेन्ससँग आबद्ध गरी सेवा प्रवाह समर्, 
देूरी र लागि घटाउन ेिथा त्र्स्िो सेवा प्रवाहलाई सरुजक्षि, िरपदो र ददगो बनाउन आवश्र्क व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

• सूचना प्रकवतिको पहुँच निएको र बढी सेवाग्राहीको उपजस्थति हनु ेस्थानमा सेवा प्रवाहलाई गणुस्िरीर् 
र प्रिावकारी बनाउन चक्रीर् समर् प्रणाली, टोकन प्रणाली, लेआउट व्र्वस्थापन, गनुासो सनुवुाइको 
व्र्वस्था र हेल्पडेस्क प्रणालीलगार्ि उपर्िु सेवा प्रवाहकवति कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुदाछ ।  

• सावाजतनक तनकार्हरुले गरररहेका सेवा प्रवाहलाई आिारिूि र गैरआिारिूि सेवामा छुट्याई आिारििू 
कार्ा जस्िैः नागररकिा, जग्गािनी प्रमाणपजुाा, राहदानी जस्िा संवेदनशील सेवाहरु सरकारी तनकार्ले 
प्रदान गने र गैर आिारििू कार्ाहरु जस्िैः र्कुटतलटी ििुानी जस्िा सेवाहरु बाह्य सेवा प्रदार्कलाई 
जजम्पमा ददई उि सेवाप्रवाहको अनगुमन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ ।  

• सेवा प्रवाहसम्पबन्िी सम्पबद्ध काननु, कार्ाकवति, प्रकक्रर्ा एवं फारामहरुमा सिुार गदै सेवाग्राहीले प्रर्ोग गने 
फारामहरु सवासािारणले बझु्नेखालको बनाउनपुछा। संलग्न गनुापने काजगािको संख्र्ा घटाउनेिफा  
आवश्र्क कदम चाल्नपुदाछ।  
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• संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहमा तनजी िथा सावाजतनक स्वास्थ्र् सेवा प्रवाह गने अस्पिाल, जक्लतनक िथा 
अन्र् संस्थाहरुको सेवा सञ्चालन मापदण्ड र शलु्कको तनिाारण गरी अतिकार क्षेत्रअनसुार तनर्तमि 
अनगुमन िथा तनर्मनका लातग स्विन्त्र र प्रिावकारी तनर्मनकारी तनकार्को स्थापना र सत्र्चालन 
गनुापदाछ ।  

• सावाजतनक िथा तनजी क्षेत्रबाट सञच्ातलि शैजक्षक कक्रर्ाकलाप र त्र्सको गणुस्िर, तनजी कवद्यालर्को 
शलु्क तनिाारण र सङ्कलनलगार्िका कवषर्मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहसमेिबाट प्रिावकारी अनगुमन 
संर्न्त्रको व्र्वस्था हनुपुदाछ ।  

• सेवाग्राहीको बढी चाप रहन ेमालपोि, नापी, वैदेजशक रोजगार, र्ािार्ाि व्र्वस्था, राहदानी, अध्र्ागमन 
लगार्िका कार्ाालर्ले प्रदान गने सेवामा सेवाप्रवाह गने कार्ाकवति र प्रकक्रर्ामा सरलीकरण गरी सूचना 
प्रकवति प्रणालीमा आिाररि बनाउनपुदाछ ।  

• क्षतिपूतिासकहिको 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 सेवा सन्िकुि सवेक्षण गरी प्राप्त सझुावहरु लागू गने 
संस्थागि व्र्वस्था गररनपुदाछ । 

• बजारमा न्रू्न गणुस्िरीर्, कम िौल िथा म्पर्ाद नाघेका वस्ि ुिथा सेवा आपूतिा हनुे, अत्र्ावश्र्क वस्िकुो 
अिाव, कालो बजारीलगार्िका समस्र्ा रहेकोले सम्पबद्ध तनकार्को समन्वर्मा बजार अनगुमन िथा 
कारबाही गने व्र्वस्थालाई प्रिावकारी बनाउनपुदाछ । 

• सावाजतनक सेवा प्रवाहमा नागररकको कववरण सरकारका सबै तनकार्मा ददनपुने झन्झकटलो व्र्वस्था 
अन्त्र् गरी एउटा तनकार्मा रहेका नागररकको कववरणहरु अको तनकार्ले प्रर्ोग गने गरी तछटोिन्दा 
तछटो सबै नातगरकलाई राकिर् पररचर्पत्र कविरण गनुापनाछ । 

1९.10 सूचना प्रकवतिको उपर्ोग:  संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका अतिकांश तनकार्मा सूचना प्रकवति प्रणालीको प्रर्ोग 
िैरहेको सन्दिामा र्स प्रकवतिमाफा ि सेवा प्रवाह, सूचना सङ्कलन, आदान प्रदान, पारदजशािा र अनगुमन 
लगार्िका कवषर्लाई समर् र लागि प्रिावी बनाउन देहार्बमोजजमका सिुारहरु गनुापने देजखन्छ  :  

• सरकारी तनकार्हरुबाट खररद वा कवकास गरी सञ्चालनमा ल्र्ाइएका सूचना प्रकवति प्रणालीलाई सवासलुि, 
िरपदो, कवश्वसनीर् र कम खजचालो बनाउनको लातग स्थाकपि मापदण्डबमोजजम सफ्टवेर्र वा हाडावेर्रको 
खररद वा कवकास गरी पूणारुपमा उपर्ोग नगने प्रवृजत्तलाई तनषेि गरी प्रकवतिमा िएको लगानीलाई 
पारदशी बनाई खररद एवं कवकास गररएका सफ्टवेर्रको पूणारुपमा उपर्ोग हनुपुदाछ।  

• व्र्वस्थापकीर् कामको लातग सबै तनकार्ले प्रर्ोग गना तमल्न ेएकै प्रकृतिका सफ्टवेर्र जस्िैः वेबसाइट, 
इमेल, व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली, जजन्सी व्र्वस्थापन, कवद्यिुीर् हाजजरी, दिाा चलानी व्र्वस्थापन प्रणाली, 
लेखाप्रणाली, स्थानीर्िहको कर सङ्कलन िथा तनिाारण प्रणाली सफ्टवेर्र आदद वषनेी ठूलो संख्र्ा बेग्ला 
बेग्लै खररद हनुे गरेकोले दोहोरोपना िई ठूलो बजेट खेर गैरहेको छ। र्स्िा सफ्टवेर्रहरु एकीकृिरुपमा 
तबकास एवं खररद गरी प्रर्ोग गने व्र्वस्था तमलाई तमिब्र्कर्िा कार्म गनुापदाछ । 

• कवतिन्न सरकारी तनकार्वाट कवकास गररएका सबै सफ्टवेर्र, लाइसेन्स सफ्टवेर्र, मोबाइल ए्सको 
अतनवार्ा रुपमा सरकारी सूचना प्रकवति आकका टेक्चरमा िर्ार गरी दिाा गने र सफ्टवेर्र ररपोजजटरी 
बनाउन ुअत्र्ावश्र्क छ। सरकारी तनकार्हरुले खररद वा कवकास गरी सञ्चालनमा ल्र्ाएका सफ्टवेर्रहरु 
अतनवार्ारुपमा सरकारले िोकेको तनकार्मा दिाा गरेर मात्र चलाउन पाइने काननुी व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ।  

• तसंहदरवारजस्थि सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरलाई अन्िरााकिर् मापदण्डअनरुुप कवकास गनाको लातग 
अतनवार्ारुपमा डाटा सेन्टर परीक्षण गराई सबै सरकारी तनकार्का सूचना प्रकवति प्रणाली िथा सूचना 
एवं िथ्र्ाङ्कहरु र्सै डाटा सेन्टरमा राखी सञ्चालन गनुापदाछ। सबै सरकारी तनकार्ले छुट्टाछुटै्ट डाटा 
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सेन्टर सञ्चालन गने कार्ा प्राकवतिक एवं सरुक्षाको दृकिकोणले समेि चनुौिीपूणा रहेकोले ठूलो बजेट िथा 
जनशजि खचा हनुे अवस्थामा सिुार गनुापदाछ । 

• कवद्यिुीर् कारोबार सञ्चालनका लातग ई-कमशालाई व्र्वजस्थि गना काननुी व्र्वस्था हनुपुदाछ ।साथै 
कवद्यिुीर् हस्िाक्षरसम्पबन्िी व्र्वस्थाको शीघ्र कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

• तनर्मनकारी िथा अन्िरसम्पबजन्िि तनकार्को कार्ा सम्पपादनमा सहर्ोग पगु्ने महत्वपूणा सूचनाहरु 
आदानप्रदान र उपर्ोग गने पद्धतिको कवकास गरी कार्ासम्पपादन क्षमिामा अतिवृकद्ध गनुापदाछ । 

1९.11 संस्थान व्र्वस्थापन: संगदठि संस्थाको समग्र कवत्तीर् व्र्वस्थापनसेँग सम्पबजन्िि देहार्का कवषर्मा सिुार 
गनुापने देजखन्छ  :  

• संगदठि सावाजतनक संस्थाको स्थापनाको उदे्यश्र्अनरुुप सञ्चालन िएनिएको सम्पबन्िमा मूल्र्ाङ्कन गरी 
िी संस्थाको आवश्र्किा र र्ोगदान अनरुुप खारेज गने, मजा गने, सञ्चालनको प्रारुप पररविान गने 
लगार्िका कवकल्पबारे सोच्नपुदाछ ।  

• सावाजतनक संगदठि संस्थाले स्वीकृि नेपाल कवत्तीर् प्रतिवेदनमानअनरुुप कवत्तीर् कववरण िर्ार गरी 
लेखापरीक्षण गराउने व्र्वस्था गनुापदाछ । िोककएबमोजजम समर्मै कवत्तीर् कववरण िर्ार नगने िथा 
लेखापरीक्षण नगराउने सावाजतनक संगदठि संस्थाका जजम्पमेवार पदातिकारी र शासकीर् ितूमकामा रहेका 
पदातिकारीलाई अतिलेख राखी आगामी ददनमा जजम्पमेवारी नददने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ। 
लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।   

• संगदठि संस्थामा सरकारले गरेको शेर्र िथा ऋण लगानी, ब्र्ाज िथा लािांश प्रातप्तको लेखाङ्कनलाई 
सम्पबजन्िि संस्थासँग तनर्तमि तिडान गरी अद्यावतिक गनुापदाछ ।कवत्तीर् र्ोजना िर्ार गरी नेपाल 
सरकारलाई तिनुापने ऋणको साँवा ब्र्ाज चिुा गदै जानपुने देजखन्छ । 

• संगदठि संस्थामा नेपाल सरकारले शेर्र लगानी गदाा संस्थाको जारी पुजँीअनसुार नेपाल सरकारको 
कहस्सामा लगानी गने एवं शेर्र संरचना पररविान गरी सरकारी कहस्सा न्रू्न गने उपर छानतबन गरी 
कारबाही गनुापदाछ ।  

• बन्द, कवघकटि र खारेज िएका सावाजतनक संस्थानहरुको सम्पपजत्तको लगि र्ककन गरी संस्थानका जग्गा, 
िवन एवं अन्र् उपकरण र पूवाािारहरु प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सरकारी स्िरमै एउटा सम्पपजत्त व्र्वस्थापन 
संर्न्त्र स्थापना गनुापने देजखन्छ। संस्थान बन्द वा खारेज हुँदाकै बखि कार्ारि कमाचारीलाई अवकाश 
ददई पतछसम्पम प्रशासतनक खचा ब्र्होनुापने बाध्र्िाको अन्त्र् गररनपुदाछ। 

• संस्थानलगार्ि अन्र् सावाजतनक तनकार्हरुमा पदातिकारी, उच्च व्र्वस्थापक कार्ाकारीहरुले पाउन े
सकुविाहरु तनकार्कपच्छे फरक-फरक रहेकोले त्र्स्िा सकुविाहरुमा एकरुपिा कार्म गना सकुविासम्पबन्िी 
तनजिि मापदण्ड िर्ार गरी औजचत्र्का आिारमा मात्र सकुविा प्रदान गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 
मानव संशािन सम्पबन्िमा अध्र्र्न गरी संस्थानहरुमा आवश्र्क मात्र दरबन्दी व्र्वस्था गनुापदाछ। 

• संस्थाहरुको सञ्चालक सतमतिमा व्र्ावसाकर्क दक्षिा िएका कवशेषज्ञलाई जजम्पमेवारी ददने र िी संस्थाका 
कार्ाकारी प्रमखुको तनर्जुिमा व्र्ावसाकर्क कार्ा र्ोजनाको आिारमा मात्र तनर्जुि गरी सोअनसुार िए 
निएको समर् समर्मा मापन गरी तनरन्िरिा ददने नददन ेव्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

1९.12 लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन प्रणाली: सावाजतनक तनकार्को लेखाङ्कन िथा कवत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीमा समर् सापेक्ष 
सिुार गरी सावाजतनक कोषको र्थाथािा, पारदजशािा र कवश्वसनीर्िा प्रवद्धान गना देहार्का कवषर्मा सिुार गनुा 
आवश्र्क देजखन्छ  :  

• सबै िहका सरकारी तनकार्हरुले सावाजतनक क्षेत्रको लातग नेपाल सरकारबाट अपनाईएको नगदमा 
आिाररि नेपाल सावाजतनक क्षेत्र लेखामान (ने्सास) को आिारमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि ढाँचामा 
कवत्तीर् कववरण िर्ार गनुापदाछ । र्स प्रर्ोजनका लातग कमाचारीको क्षमिा अतिवृकद्ध गनुापने देजखन्छ । 
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• िीनवटै िहका सरकारको एकीकृि आर् व्र्र् कववरण संघीर् अथा मन्त्रालर्ले िर्ार गने पररपाटी 
स्थाकपि गररनपुदाछ । 

• नेपाल सरकारले अवलम्पबन गरेको कवद्यमान सावाजतनक क्षेत्र लेखामान अन्िरााकिर्रुपमा पररमाजान िई 
सकेकोले नेपाल सरकारले पतन सोही अनसुार अध्र्ावतिक गनुापने देजखन्छ । नेपाल सरकारको लेखा 
प्रणाली नगद आिारबाट प्रोदिावी आिारमा रुपान्िरण गने कार्ा र्ोजना िर्ार गनुापदाछ । 

• सरकारका कवतिन्न तनकार्ले आफ्नो कवत्तीर् कार्ासम्पपादन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सहजिा ल्र्ाउन छुट्टाछुटै्ट 
सूचना प्रकवतिसम्पबन्िी प्रणालीहरु कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएका छन ्। त्र्स्िा सूचना प्रकवति प्रणाली लागू 
गनुापूवा महालेखापरीक्षकको स्वीकृति तलने व्र्वस्था गनुा पदाछ । साथै त्र्स्िा सूचना प्रकवतिमा आिाररि 
प्रणालीहरुलाई एकीकृि गने वा कम्पिीमा एक आपसमा अन्िसाम्पबन्ि कार्म गने व्र्वस्था गनुापदाछ ।  

• सरकारी कार्ाालर्को लेखाङ्कनका लातग प्रर्ोगमा रहेको कम्प्र्टुरमा आिाररि एकीकृि सरकारी 
लेखाप्रणाली (तसग्र्ास) लाई पूणा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाई लेखाका आिारििू कववरण स्वचातलि रुपमा िर्ार 
हनुे िथा सबै लेखासम्पबन्िी कागजाि सूचना प्रकवति सफ्टवेर्रमा अपलोड हनु े व्र्वस्थासमेि 
तमलाउनपुदाछ । र्स प्रणालीको अतिररि प्रदेश िथा स्थानीर् िहको कारोबारसमेिलाई समे्ने एकीकृि 
प्रतिवेदनको सफ्टवेर्र लागू गरी कवत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीमा प्रिावकाररिा ल्र्ाउनपुदाछ । 

• बहवुषीर् आर्ोजना व्र्वस्थापन िथा अन्र् िररकाबाट तसजाना हनुे दाकर्त्व िथा प्रतिवद्धिाको लेखा राख्न े
व्र्वस्था गनुापदाछ । साथै सरकार जमानि बसेको ऋणको समेि लेखाङ्कन गने व्र्वस्था हनुपुदाछ । 
कार्ा सञ्चालनस्िरको कारोबारको कववरण केन्िीर् कहसावमा स्वि  : प्राप्त हनुे सूचना प्रकवति प्रर्ोग 
गनुापदाछ ।  

• स्थानीर् िहलगार्ि सबै िहका सरकारबाट आम्पदानी र खचाको लेखाङ्कन गदाा स्वीकृि एकीकृि आतथाक 
संकेि िथा वगीकरण र व्र्ाख्र्ा प्रर्ोग गनुापदाछ । व्र्र्को हकमा सरकारको कार्ाात्मक वगीकरण 
सकहिको एकीकृि कवत्तीर् कववरण िर्ार हनुे व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

• अन्िर सरकारी कवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोजजम बाँडफाँड हनुे राजस्वका लातग खडा गररएको 
कविाज्र् कोषमा वषाान्िमा रकम मौज्दाि नरहने गरी बाँडफाँड हनुे व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

• नेपालमा सावाजतनक क्षेत्रमा दक्ष जनशजिको व्र्वस्था गना सावाजतनक कवत्त व्र्वस्थापन कवज्ञ प्रमाणीकरण 
गने िथा लेखा जनशजिको क्षमिा अतिवृकद्ध गना लेखा प्राकवतिकको कोसा सञ्चालन गने व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । तनजामिी सेवाका लेखा सम "हमा लेखा तबषर् अध्र्र्न गरेको र्ोग्र्िा िएकालाई मात्र 
सेवा प्रवेश गराउने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

• कवत्तीर् हस्िान्िरणले खचाको प्रर्ोगस्थल तनिाारण गदाछ। कवत्तीर् हस्िान्िरण अन्िगाि अनदुान तनकासा 
गदाा खचा लेखाङ्कन हनुे िर खचा निएको रकम आतथाक वषा समाप्त िएपतछ अनदुान तनकासा ददने 
सरकारको संजचि कोषमा कफिाा हनु ेवा  सम्पबजन्िि िहको सजञ्चि कोषमा बचि हनुे िएकाले राजस्व र 
खचा रकम र्थाथापरक नहनुे अवस्था छ । िीन िहका सरकारबीच कवत्तीर् हस्िान्िरणबाट हनुसक्न े
आम्पदानी खचाको दोहोरो लेखाङ्कन हटाउन िथा समग्र सरकारको आम्पदानी र खचाको िथ्र्ाङ्क िर्ार पाना 
आवश्र्क छ। दोहोरो लेखाङ्कनलाई घटाउने उपर्िु कवकल्प प्रर्ोगमा ल्र्ाउनपुदाछ । 

• स्थानीर् र प्रदेश िहमा गररएको कवत्तीर् हस्िान्िरणलाई संघको सावाजतनक खचा अन्िगाि चाल ुखचामा 
गणना गरेकोले र्सलाई पररमाजान गररनपुदाछ । साथै बोडा, सतमतिलगार्िलाई ददएको चाल ुप्रकृतिको 
अनदुानबाट पुजँीगि प्रकृतिको खचा हनुे र पुजँीगि प्रकृतिको अनदुानबाट चाल ु प्रकृतिको खचा हनु े
अवस्थालाई तनराकरण गना समार्ोजनको उपर्िु व्र्वस्था गररनपुदाछ । 

• अथामन्त्रीले पेस गरेको कवतनर्ोजन कविेर्क संसदबाट स्वीकृति प्राप्त िएपतछ कार्ाान्वर्नमा आउँछ । 
कवश्वमा िेरै देशहरुमा महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे कववरणहरु अथामन्त्रीवाट प्रमाजणि गने 
व्र्वस्था रहेको देजखन्छ । कवत्तीर् कववरण प्रमाजणि गने सम्पबन्िमा तनददाि काननुी व्र्वस्था गरी कवत्तीर् 
कववरणहरु अथामन्त्रीवाट प्रमाजणि हनुपुदाछ । साथै महालेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर्लगार्िका तनकार्ले 
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महालेखापरीक्षकबाट प्रमाजणि कवत्तेीर् कववरणहरुलाई न ैआतिकारीक मानी प्रकाशन गने व्र्वस्था 
गनुापदाछ ।  

1९.13 आन्िररक तनर्न्त्रण एवं आन्िररक लेखापरीक्षण: सावाजतनक स्रोि सािनको अतिकिम उपर्ोग गरी सावाजतनक 
सेवा प्रवाहलाई तमिव्र्र्ी, प्रिावकारी र दक्षिापूणा बनाई आन्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली सबल बनाउन एवं 
आन्िररक लेखापरीक्षणलाई प्रिावकारी बनाउन देहार्का कवषर्मा सिुार गनुापने देजखन्छ  :  

• सबै िहका सरकारका नीतिगि िहमा रहने पदातिकारी िथा प्रशासतनक पदातिकारीहरुका लातग समग्रमा 
प्रचतलि ऐन काननुमा उल्लेख िएका आचरणगि व्र्वस्थाका अतिररि आफ्नो कार्ाालर्को प्रकृति 
अनरुुपको आचारसंकहिा जारी गरी सोको कडाइका साथ पररपालना एवं अनगुमन गने व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ ।  

• सव ैिहका सावाजतनक तनकार् र संगदठि संस्थाहरुले संस्था सञ्चालनको उद्देश्र्, काननुको पररपालना र 
प्रतिवेदनसम्पवन्िी उद्देश्र्हरु प्राप्त गने क्रममा आईपना सक्ने जोजखमको पकहचान गने, आकँलन गने, 
तिनको कवश्लेषण गरी प्राथतमकिाको आिारमा िी कवषर्लाई व्र्वस्थापन गना आवश्र्क आन्िररक 
तनर्न्त्रण प्रणालीको कवकास गनुापदाछ ।  

• तनकार्को आन्िररक तनर्न्त्रण प्रणालीको कार्ाान्वर्नको तनरन्िर िथा आवतिक अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गने 
र प्राप्त पषृ्ठपोषणको आिारमा जजम्पमेवार व्र्जिलाई क्षमिा अतिवृकद्धको व्र्वस्था गनुाका साथै 
आवश्र्किाअनसुार दण्ड िथा परुस्कार गने प्रणाली कवकास गनुापदाछ ।  

• आतथाक कार्ाकवति िथा कवत्तीर् उत्तरदाकर्त्व ऐन, २०७६ बमोजजमको आन्िररक तनर्न्त्रण िथा 
लेखापरीक्षण सतमतिलाई सकक्रर् बनाउनपुदाछ । साथै अन्िरााकिर् असल अभ्र्ाससमेि कवचार गरी र्स 
ककतसमको सतमतिमा कार्ासञ्चालन िहका पदातिकारीको सट्टा तनकार्को शासकीर् जजम्पमेवारीको 
ितूमकामा रहने उच्च पदातिकारीहरु रहने व्र्वस्था गनुा उपर्िु हनु्छ ।   

• आन्िररक लेखापरीक्षणलाई प्रिावकारी बनाउन अन्िरााकिर् असल अभ्र्ास समेिको आिारमा 
व्र्वस्थापकीर् िथा सञ्चालनगि जजम्पमेवारीबाट स्विन्त्र राख्न,े लेखापरीक्षणका मानदण्ड र तनदेजशकाको 
कवकास गरी प्रिावकारी कार्ाान्वर्न गने, कमाचारीको क्षमिा कवकास गने, लेखापरीक्षण कार्ाको अनगुमन 
तनरीक्षण एवं सपुररवेक्षण गने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख िएका कवषर्हरु आन्िररक तनर्न्त्रण 
िथा लेखापरीक्षण सतमतिमा छलफल गरी समर्मै सम्पबोिन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ ।  

• कवश्वकवद्यालर्, सतमति, बोडा, संगदठि संस्थालगार्ि सावाजतनक संस्थामा आन्िररक लेखापरीक्षणको 
व्र्वस्था गनुापदाछ । आन्िररक लेखापरीक्षण स्विन्त्र एवं गणुस्िरीर् रुपमा समर्मा सम्पपन्न गना 
आवश्र्क सिुार गनुापदाछ ।  

• आन्िररक लेखापरीक्षण कार्ा कारोबारगि लेखाको जाेँचमा मात्र सेीतमि नरही तनकार्को जोजखम 
व्र्वस्थापन, आन्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली र शासकीर् प्रवन्िका कवषर्हरुको मूल्र्ाङ्कनसमेि गने गरी 
सिुार गनुापने र अजन्िम लेखापरीक्षणलाई कार्ामूलकलगार्ि कवशेष लेखापरीक्षणमा केजन्िि गनुापने 
देजखन्छ ।  

• अजन्िम लेखापरीक्षण अगावै आन्िररक लेखापरीक्षण सम्पपन्न गरी सोबाट देजखएका व्र्होराहरु जजम्पमेवार 
व्र्जिले फर्छ्यौट गनुापदाछ ।  

• नेपाल सरकारको लेखा राख्न ेर आन्िररक लेखापरीक्षणको कार्ा महालेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर्बाट िई 
रहेकोमा लेखा राख्न ेकार्ा र आन्िररक लेखापरीक्षण कार्ा गना अलग अलग कविाग गठन हनुपुदाछ । 
लेखा समेूहका कमाचारीबाट न ै लेखा राख्न े र आन्िररक लेखापरीक्षणको कार्ा हदैु आएकोमा एक 
अकााको स्वाथाको कववाद हनुे, सक्षमिा र स्विन्त्रिाको कहसाबले उपर्िु नदेजखएकोले आन्िररक 
लेखापरीक्षकको बेग्लै समूह गठन गररनपुदाछ । 
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1९.14 तनर्मन व्र्वस्था: खलुा बजार तसद्धान्िमा सरकारले प्रतिस्पिी वािावरण तसजाना गना काननुी, पूवाािार, 
व्र्वसाकर्क वािावरण िर्ार गने र तनजी क्षेत्रले व्र्ावसाकर्क कार्ा गदाछन ्। र्स्िा व्र्ावसाकर्क कार्ाको 
सरकारले काननुिारा व्र्वस्था गरर तनर्मन गनुापदाछ ।तनर्मन सम्पबन्िमा देहार्का सिुार गनुापने देजखन्छ  :  

• स्वास्थ संस्था िथा औषति िथा खाद्य सामग्रीको तनर्मन कवतिन्न तनकार्बाट गररँदा प्रिावकारी निएको 
सन्दिामा सबै स्वास्थ्र् संस्थाको तनर्मन र अनगुमन कार्ालाई प्रिावकारी बनाउन ऐनिारा स्विन्त्र र 
अतिकार सम्पपन्न तनर्मनकारी तनकार्को व्र्वस्था गररनपुदाछ । साथै खाद्य िथा औषति एकआपसमा 
कवषर् अन्िरसम्पबजन्िि िएको र मानव स्वास्थ्र्मा असर पाने महत्वपूणा कवषर् िएकोले तनर्मन गना 
अतिकार सम्पपन्न खाद्य िथा औषति तनर्मन प्रातिकरण खडा गने व्र्वस्था हनुपुदाछ । 

• अथािन्त्रको आकारको बढोत्तरी, प्रकवतिमा आएको कवकास िथा कवदेशी प्रकवति नेपालमा तितत्रने 
वािावरणअनसुार तनर्मनको काननुी पर्ााप्तिा, क्षमिा कवकास र कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

• तनर्मनकारी तनकार्ले गने तनर्मन पतन प्रिावकारी निएको अबस्था छ । तनर्मनकारी तनकार्ले 
काननुमा िएको अतिकार र्ोजनाबद्ध िवरले उपर्ोग गरी प्रिावकारी िवरले तनर्मन एवं ददएका 
तनदेशनको कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ ।कवत्तीर् कारोवार गने अन्र् तनकार् जस्िै नागररक लगानी कोष, 
सामाजजक सरुक्षा कोष, कमाचारी सञ्चर् कोषलगार्िका कवतिन्न कोषहरुको तनर्मन गने तनर्मनकारी 
तनकार् निएको सन्दिामा र्स्िा गैरबैंककङ्ग संस्थाको तनर्मन गने तनकार् स्थापना गररनपुदाछ । 

• तनर्मन सम्पबन्िमा व्र्वस्थापकीर् तनगरानीलाई प्रिावकारी बनाउन संसदीर् सतमतिले ददएका तनदेशनहरु 
सरकारले कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।  

• सरकारी तनर्मनकारी तनकार्हरुको अनसुन्िान गने क्षमिा अतिवृकद्ध गररनपुदाछ । कवत्तीर् व्र्वस्थापन 
पक्षसँग सम्पबजन्िि कवषर्मा तनर्मनकारी तनकार्बीच सूचना आदान प्रदान गने संर्न्त्रको कवकास 
गनुापदाछ।  

1९.15 अजन्िम लेखापरीक्षण: लेखापरीक्षणको प्रिाब अतिवृकद्ध गदै सावाजतनक कवत्तीर् व्र्वस्थापनमा पारदजशािा, 
जवाफदेकहिा र तनष्ठा प्रवद्धान गना अजन्िम लेखापरीक्षणमा देहार्बमोजजम सिुार गनुापने देजखन्छ  :   

• लेखापरीक्षणको प्रिावकाररिा बढाई कार्ा वािावरणमा सिुार ल्र्ाउन आवश्र्क पने न्रू्निम िौतिक 
पूवाािारको व्र्वस्था तमलाई र्स्िा पूवाािारलाई सूचना प्रकवतिमैत्री बनाउनपुदाछ । 

• सूचना प्रकवतिको उच्चिम प्रर्ोग गरी कार्ास्थलमै जान ु पने अवस्थामा सिुार गदै दूर लेखापरीक्षण 
(ररमोट अतडट) कार्ाान्वर्न गनुापने अवस्था छ । सूचना प्रकवति प्रर्ोगबाट लेखापरीक्षण गने कवति 
अवलम्पबन गरी लेखापरीक्षण प्रकक्रर्ा सरल, तमिव्र्र्ी र छररिो बनाउने नीति अवलम्पबन गनुापने देजखन्छ। 

• सामकर्क लेखापरीक्षण, कवति कवज्ञान लेखापरीक्षण, आपिकालीन अवस्था िथा कवपद् व्र्वस्थापन िर्ारी, 
उद्धार िथा प्रतिकार्ा र प्रतिलाि, वािावरणीर्, ददगो कवकासलगार्ि अन्र् समसामकर्क र नवकवकतसि 
घटनाहरुको कवशेष लेखापरीक्षण गनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देजखन्छ । जोजखममा आिाररि लेखापरीक्षणको 
अबिारणाको प्रिाबकारी कार्ाान्वर्न गने, कार्ामूलक लेखापरीक्षणको दार्रा कवस्िार गने र पररपालना 
बेग्लै लेखापरीक्षण गरी प्रतिबेदन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

• महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट गररने कार्ामूलक िथा कवशेष लेखापरीक्षण िथा अन्र् कार्ामा नागररक 
समाज र सरोकारवालाको संलग्निालाई लेखापरीक्षणको सबै प्रकक्रर्ामा अभ्र्ास गदै लेखापरीक्षणको 
प्रिाव बढाउनपुदाछ । नागररक िथा नागररक समाजका संस्थाबीच सूचना आदान प्रदान गना मोबाइल 
एज्लकेसन तडजाइन गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाउनपुदाछ । 

• लेखापरीक्षणमा प्राकवतिक कवशेषज्ञहरुको संलग्निा बढाउने िथा तनमााण कार्ाको गणुस्िर जाँच गना 
कार्ाालर्को आफ्नै ल्र्ाबको व्र्वस्था गनेिफा  कवचार गनुापदाछ ।  
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• लेखापरीक्षणको गणुस्िर लेखापरीक्षणमा संलग्न हनुे कमाचारीको पेसागि ज्ञान, सीप र अनिुवमा िर 
पने िएकोले कमाचारी क्षमिा कवकास कार्ालाई उच्च महत्व ददँदै आवश्र्क स्रोि सािनको व्र्वस्था 
गनुापने देजखन्छ । र्सका लातग लेखापरीक्षण उत्कृििा केन्िको स्थापना गनुापने देजखन्छ ।  

• कवद्यमान संघीर् संरचनाअनरुुप प्रदेश िहसम्पम कार्ाालर्को िौगोतलक उपजस्थतिको लातग कार्ाालर्को 
कवद्यमान सांगठतनक संरचना कवस्िार गनुापने देजखन्छ ।  

• लेखापरीक्षणसम्पबन्िी मूल काननुको रुपमा रहेको लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३, लेखापरीक्षण 
तित्र "सम्पपरेीक्षण" कार्ा समेि रहेको र लेखापरीक्षणको अतिन्न अंगको रुपमा रहेकोले सम्पपरीक्षण 
सम्पवन्िी कार्ालाई व्र्वजस्थि, िथ्र्परक िथा मर्ााददि बनाउन लेखापरीक्षण तनर्मावली बनाई सम्पपरीक्षण 
कार्ालाई व्र्वजस्थि बनाउन ुजरुरी छ । 

• कवत्तीर् कववरण िथा लेखा समर्मा उपलब्ि नगराउने, लेखासँग सम्पबजन्िि कागजाि पेस नगने, 
ित्सम्पबन्िी सूचना उपलब्ि नगराउने, िोककएको ढाँचामा लेखा नराख्न े र लेखापरीक्षण नगराउनेलाई 
लेखापरीक्षण ऐनबमोजजम कारबाही गने व्र्वस्थाको पररपालना हनुपुदाछ । 

1९.16 लेखापरीक्षणको स्विन्त्रिा एवं सरोकारवासँगको सम्पबन्ि: अजन्िम लेखापरीक्षण गने संस्थाको स्विन्त्रिा र 
सो तनकार्को अन्र् सरोकारवाला तनकार्संगको सम्पबन्ि सम्पबन्िमा देहार्को सिुार गनुा आवश्र्क छ  :  

• सावाजतनक प्रशासनमा दक्षिा, उिरदाकर्त्व, प्रिावकाररिा र पारदजशािा प्रवद्धानका लातग सवोच्च 
लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्िरााकिर् संगठनको तलमा िथा मेजक्सको घोषणा र कवतिन्न समर्मा संर्िु 
रािसंघको महासिाले पाररि गरेका प्रस्िावहरुले सम्पबोिन गरेबमोजजम सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थालाई 
कवत्तीर् एवं प्रशासतनक र कार्ाात्मक स्विन्त्रिा कार्म गना आवश्र्क स्रोि सािन उपलब्ि हनुे अवस्था 
तसजाना गनुापदाछ । 

• महालेखापरीक्षकको वाकषाक प्रतिवेदनका महत्वपूणा कवषर्का सम्पबन्िमा सावाजतनक लेखा सतमतिमा पूवा 
छलफल गने, समन्वर् गने, सहकार्ा गने व्र्वस्था गनुापदाछ ।  

• सावाजतनक लेखा सतमतिले गरेका तनणार् िथा तनदेशनको अतिलेख िर्ार गने र कार्ाान्वर्न सम्पबन्िमा 
आवतिक रुपमा सम्पबजन्िि मन्त्रालर्/तनकार्बाट प्रतिवेदन तलने व्र्वस्था गरी अनगुमनलाई प्रिावकारी 
बनाउनपुदाछ । र्स्िा तनणार् िथा तनदेशनको तडजजटलाइजेसन गनुा आवश्र्क छ । 

• लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४ ले महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गनुापने इकाइ िथा 
कारोबार छनौट गरी केही प्रतिशिमात्र परीक्षण गनेगरी लेखापरीक्षणको िररका, क्षेत्र िोकी अजन्िम 
लेखापरीक्षण गने अतिकार प्रदान गरेको छ । लेखापरीक्षण मानदण्ड, तनदेजशका िथा तसद्धान्ि अनरुुप 
कारोबारको नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पपन्न गने प्रचलन रहेको छ । अन्िराािर् मान्र्िाअनसुार 
लेखापरीक्षणले एक तनजििस्िरसम्पमको आश्वस्ििा प्रदान गने, कवत्तीर् कववरण िथा  कारोबारमा सम्पबजन्िि 
व्र्वस्थापन पक्षको जजम्पमेवारी हनुे र सो उपर परीक्षण गरी प्रतिवेदन जारी गने जजम्पमेवारी लेखापरीक्षकको 
हनुे व्र्वस्था छ । उि मान्र्िाअनरुुप आत्मसाि गदै लेखापरीक्षण ऐनको दफा १६ मा 
महालेखापरीक्षकिारा जारी मानदण्ड, नीति, तनदेशन, तनदेजशका िथा लेखापरीक्षण र्ोजनाबमोजजम सम्पपन्न 
गरेको लेखापरीक्षण कार्ाबाट हनु गएको क्षति वा त्रकुटको लातग महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्का 
कमाचारी व्र्जिगिरुपमा जजम्पमेवार नहनु ेव्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण मानदण्ड, तनदेजशकाको आिारमा 
लेखापरीक्षण गदाा पकहचान हनु नसकेका त्रकुट वा कमजोरीका कवषर्मा लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ दफा  
को १ समकक्षी पनुरावलोकन बाहेक लेखा४ बमोजजम परीक्षणको पनुरावलोकन गना नतसकने व्र्वस्था 
रहेको सम्पबन्िमा सरोकारवाला तनकार्ले आत्मसाि गनुापदाछ ।  

• सरकारी तनकार्ले लेखापरीक्षण सन्दिामा सूचनाको पहुँचसम्पबन्िी महालेखापरीक्षकको अतिकार बमोजजम 
माग िएका सूचना समर्मा न ैउपलब्ि गराउने र लेखापरीक्षणको समर्मा उपजस्थि िई छलफल 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वाकषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७6।७7 - 40 
 

अन्िरकक्रर्ामा िाग तलई बेरुजू हनु नददन े र िएमा पतन िोककएको समर्मा फर्छ्यौट गरी आतथाक 
अनशुासन कार्म गना सहर्ोग गनुापदाछ ।  

1९.17 संघीर्िा कार्ाान्वर्न:  संघीर्िाको ममा अनरुुप काननु तनमााण, संगठन संरचना, जनशजि व्र्वस्थापनसमेिका आिारमा 
संघ प्रदेश र स्थानीर्िहबाट कवकास तनमााण स्रोि पररचालन र सेवा प्रवाह गना देहार्बमोजजमको सिुार गनुापने देजखन्छ: 

• नेपालको संकविानको अनसूुचीमा उल्लेख िएका संघ प्रदेश र स्थानीर् िहको एकल िथा साझा अतिकार 
सूची अनसुारका काननु तनमााण गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

• संघ प्रदेश र स्थानीर् िहको कार्ा जजम्पमेवारीमा पने कवकास कार्ाक्रम िथा आर्ोजनाको वगीकरण िथा 
बाँडफाँड सम्पबन्िी मापदण्ड, २०७६ अनसुार संघ प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट आर्ोजना कार्ाक्रम 
कविाजन िथा कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ । स्रोि अनमुानबेगर अगामी वषाका लातग दाकर्त्व तसजाना गने 
कार्ामा तनर्न्त्रण गनुापदाछ । 

• प्रदेश सरकार िथा स्थानीर् िहले ठूलो रकम खचा गरी िर्ार गरेका कवस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदनको 
अतिलेख राखी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुदाछ । साथै संघबाट अध्र्र्न गरी िर्ार गररएका प्रतिवेदनहरु 
प्रदेश िथा स्थातनर्िहमा हस्िान्िरण गरी दोहोरो अध्र्र्न नहनुे व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

• प्रदेश सरकार र स्थानीर् िहको राजस्वको आिार कम िई संघीर् बजेटमा तनिार रहेकाले राजस्वको 
आिार बढाउनपुने देजखन्छ । राजस्व बाँडफाँड चाल ुवषाको असलुीको आिारमा गदाा प्रदेश सरकार 
िथा स्थानीर् िहले पाउन ेरकम तनजिि हनु नसकी प्रदेश सरकार र स्थानीर् िहको बजेट अनमुान 
र्थाथापरक हनु नसकेकोले गि वषाको र्थाथा असलुीको आिारमा अनमुातनि राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानको सीमा उपलब्ि गराई बजेट तनमााण प्रकृर्ालाई सहजीकरण गररनपुदाछ । 

• जजल्ला समन्वर् सतमतिले स्थानीर् िहबाट प्रदान गने सेवाको गणुस्िर, सेवाशलु्क, सेवाप्रवाहको प्रकक्रर्ा 
सम्पबन्िमा गने अनगुमन प्रिावकारी बनाउनपुदाछ । 

• साझा अतिकार अन्िरगि संकलन िएको राजस्व कविाज्र् कोषमा जम्पमा हनुपुनेमा सजञ्चिकोषमा जम्पमा 
गने गरेको समेि देजखएको छ । अि : र्स्िो राजस्व कविाज्र् कोषमा दाजखला गरी बाँडफाँड गनुापदाछ । 

• संघ, प्रदेश िथा स्थातनर्िहले सावाजतनक कवत्तीर् उत्तरदाकर्त्व सूचकहरुको आिारमा तनर्तमिरुपमा 
सावाजतनक कवत्तीर् व्र्वस्थापनको जवाफदेकहिाको स्वःमूल्र्ाङ्कन गने एवं िीन वटै िहका सरकारको 
एकीकृि कवत्तीर् व्र्वस्थापन रणनीति प्रणाली िर्ार गनुापदाछ ।  

• स्थानीर् िहका पदातिकारीले पाउन े सकुविा, आतथाक सहार्िा कविरण, सवारी सािन खररदको लातग 
राकिर्रुपमा नै मापदण्ड िोकी खचा तनर्न्त्रण एवं एकरुपिा कार्म हनुपुदाछ । त्र्स्िै प्रदेश सरकार 
िथा स्थानीर् िह स्वरं्ले तनणार् गरी अतिररि सकुविा ददने गरेकोले िी कमाचारीको सेवाका शिा एवं 
पाउने सकुविाका सम्पबन्िमा काननुी व्र्वस्था हनुपुदाछ । 

1९.18 प्रदेश िहको कवत्तीर् व्र्वस्थापन: प्रदेश िहको कवत्तीर् व्र्वस्थापनमा सिुार एवं स्रोि सािनको उपर्ोगलाई 
प्रिावकारी बनाउन देहार्बमोजजम सिुार गनुापदाछ  :  

• नेपालको संकविानको िारा ५७(६) बमोजजम प्रदेश सिाले काननु बनाउँदा संघीर् काननुसँग नबाजझन े
गरी बनाउनपुने िथा संघीर् काननुसँग बाजझएमा बाजझएको हदसम्पम अमान्र् हनु े व्र्वस्था रहेकोमा 
लेखापरीक्षणका क्रममा कतिपर् प्रदेश काननुहरु संघीर् काननुसँग बाजझएको पाइएको छ । अिः प्रदेश 
काननुहरु तनमााण गदाा संघीर् काननुसँग सामन्जस्र्िा हनु ेगरी तनमााण गनुापदाछ ।  

• प्रदेशले ददगो कवकास लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरण गरी आवतिक र्ोजना, दीघाकालीन रणनीति, 
मध्र्मकालीन खचा संरचना िर्ार गने र सोही आिारमा वाकषाक बजेट िजुामा गने व्र्वस्था तमलाउने, 
खचा व्र्वस्थापनमा सिुार गदै बजेट कवतनर्ोजन खचा र उपलजब्िलाई कार्ा सम्पपादन मूल्र्ाङ्कनसँग आवद्ध 
गने र  तमिव्र्र्ीिासम्पबन्िी तनदेजशका र मापदण्ड बनाई लागू गनुापदाछ । 
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• बजेट कार्ाान्वर्न र प्रतिवेदन कार्ाको शदु्धिा, तनर्तमििा, सामकर्किा र प्रिावकाररिाको लातग राजस्व, 
बजेट िजुामा, अजख्िर्ारी प्रदान, खचा व्र्वस्थापन, तनकासा, ििुानी, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन िर्ारलगार्ि 
समग्र कवत्तीर् व्र्वस्थापनसँग सम्पबजन्िि कार्ाहरुलाई सूचना प्रकवति प्रणालीसँग आबद्ध गराउनपुदाछ ।  

• पररर्ोजना बैङ्क िर्ार गरी प्रदेश गौरवका आर्ोजना र पकहलो प्राथतमकिाका आर्ोजनाको छनौट गरी 
पुजँीगि खचालाई उपलजब्िमूलक क्षेत्रमा प्रवाकहि गनुापने, खररद कारबाहीलाई प्रतिस्पिी एवं तमिव्र्र्ी 
बनाई बजेट कार्ाान्वर्न, तत्रवषीर् खचा प्रक्षेपणको आिारमा बजेट कवतनर्ोजन गरी कवकास आर्ोजना 
सञ्चालन गने, कवकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा अनगुमन गना प्रिावकारी अनगुमन संर्न्त्रको कवकास 
गनुापदाछ । बजेट कार्ाान्वर्नको लेखांकन र प्रतिवेदन सूचना प्रकवतिमा आिाररि बनाउनपुदाछ ।  

• प्रचतलि प्रदेश काननुबमोजजम कार्ा सम्पपादन गना आ-आफ्नो कामको प्रकृतिअनसुारको आन्िररक 
तनर्न्त्रण प्रणाली िर्ार गरी लागू गदै आन्िररक लेखापरीक्षण कार्ा कवश्वसनीर्, िरपदो र गणुस्िरीर् 
बनाउन आवश्र्क काननुी, नीतिगि िथा प्रशासकीर् व्र्वस्थामा सिुार गनुापदाछ । सबै प्रदेशले कारोबार 
सञ्चालनको लातग आतथाक कार्ाकवति तनर्मावली िर्ार गनुापदाछ । 

• प्रदेश सरकार मािहिका कार्ाालर्का स्वीकृि दरबन्दीअनसुार पदपूतिा हनुपुदाछ ।एकीकृि कार्ाालर्को 
अविारणाअनसुार कार्ाालर् स्थापना गरी कार्ासम्पपादन गनुापदाछ । 

1९.19 स्थानीर् िहको कवत्तीर् व्र्वस्थापन: स्थानीर् िहको कवत्तीर् व्र्वस्थापन िथा स्रोि सािनको उपर्ोगलाई 
प्रिावकारी बनाउन देहार्बमोजजम सिुार गनुापदाछ  :  

• स्थानीर् िहले स्थानीर् आवस्र्किा मध्र्नजर गरी आवतिक र्ोजना िजुामा गने, सहिातगिात्मक िवरले 
र्ोजना छनौट एवं बजेट तनमााण गने, र्ोजना कार्ाान्वर्न अनगुमनलगार्िका कवषर्लाई थप व्र्वजस्थि, 
प्रिावकारी िथा वैज्ञातनक बनाउने  र र्ोजना प्रकक्रर्ालाई दक्ष एवं क्षमिार्िु बनाउनेिफा  ध्र्ान 
ददनपुदाछ ।  

• बजेट कवतनर्ोजन गने िर सो पालना नगरी कार्ाक्रम सञ्चालन एवं खचा गदै जाने र खचा िएअनसुारको 
रकमलाई बजेट कार्म गरी गाउँ/नगर सिाबाट अनमुोदन गने पररपाटी बजेट तसद्धान्ि कवपरीि 
देजखएकोले र्स्िो प्रवृजत्तमा सिुार हनुपुदाछ ।  

• आतथाक कार्ाकवति िथा कवत्तीर् उत्तरदाकर्त्व ऐन िथा स्थानीर् सरकार संचालन ऐनबमोजजम आन्िररक 
तनर्न्त्रण प्रणालीको कवकास गरी कार्ाालर्को कामलाई तमिव्र्र्ी र प्रिावकारी बनाउनपुदाछ ।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालनका सन्दिामा आतथाक कार्ाकवति ऐनलगार्ि अन्र् आवश्र्क स्थानीर् काननुको 
िजुामा गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुदाछ । स्थातनर्िहले साबाजतनक खररदसम्पबन्िी काननु र कार्ाकवति 
िर्ार गदाा सावाजतनक खररद ऐनको व्र्वस्थासँग नबाजझने गरी िर्ार गनुापदाछ । 

• स्थातनर्िह कपच्छे फरक फरक प्रकृतिको कर लगाइएको र अतिकार क्षेत्र बाकहर कर लगाएको कारण 
तबबाद तसजाना िएको िथ्र्लाई कवचार गरी आफ्नो अतिकार क्षेत्रतित्र पने कवषर्सँग सम्पबजन्िि क्षेत्रमा 
राजस्व संकलन गने राकिर् मापदण्ड िर्ार गरी सबै स्थानीर् िहले एकरुपिा कार्म हनुे गरी आन्िररक 
आर् सङ्कलनलाई व्र्वजस्थि, प्रिावकारी र कवश्वसनीर् बनाउनपुदाछ ।  

• स्थानीर् िहको सञ्चालन सम्पबन्िमा स्वीकृि दरबन्दीअनसुार कमाचारी पदपूतिा गरी आफ्नो कार्ा क्षेत्र 
तित्रको स्वास्थ्र्, जशक्षा, कृकष, पशलुगार्िका क्षेत्रगि कवषर्का सेवा प्रवाहलाई श्रम, समर् र लागिप्रिावी 
बनाउने उपार् अवलम्पबन गनुापदाछ ।  

• ददगो कवकास लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरण गरी स्थानीर् िहको सन्दिामा आवतिक रुपमा हातसल गनुापने 
मध्र्कलीन लक्ष्र् सूचकहरु तनिाारण सोअनसुार समग्र र्ोजना प्रकक्रर्ा तनदेजशि हनुपुदाछ ।  

• स्थानीर् िहबाट तनमााण कार्ा गदाा उपिोिा सतमतिमाफा ि ्हनु ेगरेको अवस्था छ । उपिोिा सतमतिबाट 
िएको कार्ा, त्र्सको गणुस्िर िथा लागि सहिातगिा सम्पबन्िमा प्रिावकारी अनगुमन हनुपुदाछ ।  
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• अन्िर सरकारी कवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोजजम स्थानीर् िहले आफ्नो आर् ब्र्र्को चौमातसक 
कववरण प्रदेशमा पठाउन ेव्र्वस्था कडाइका साथ पालन गररनपुदाछ । सबै स्थानीर् िहले सब-नेसनल 
रेजरी रेगलेुटरी एज्लकेसन प्रर्ोगमा ल्र्ाउनपुदाछ । 

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

• स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट जारी िएको प्रतिवेदन स्थानीर् िहको प्रचतलि 
काननुबमोजजम गाउँ सिा वा नगरसिामा पेश गरी छलफल हनुे व्र्वस्था रहेको छ । पदातिकारी िथा 
सदस्र्बाट सम्पपादन िएको कार्ाउपर बेरुजू उठेको अबस्थामा सिाबाट फर्छ्यौट गदाा स्वाथा बाजझने 
व्र्वहार हनुे िएकोले र्समा नीतिगि र काननुी सिुार गनुापदाछ । 

• स्थानीर् िहको आन्िररक आर्को िलुनामा प्रशासतनक खचा अत्र्तिक देजखन्छ । त्र्समा पतन 
पदातिकारी र कमाचारीका सतुबिा सबारीसािन, इन्िन, बैठक ित्ता, अनगुमन लगार्िमा बढी खचा हनुे 
गरेको छ । कवत्तीर् हस्िान्िरणबाट प्राप्त अनदुानको रकम प्रशासतनकलगार्िका प्रर्ोजनमा बढी खचा 
गनुा परेको अवस्थालाई तनर्न्त्रण गना कवत्तीर् हस्िान्िरण रकमको उद्देश्र्मूलक प्रर्ोग गरी प्रशासतनक 
खचाको सीमा तनिाारण गररनपुदाछ । 

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

आतथाक वषा २०७६।७७ मा सम्पपादन गरेका कामको जस्थति िथा प्रगतिसमेि समावेश गरी र्ो वाकषाक प्रगति प्रतिवेदन 
िर्ार गररएको छ । संवैिातनक अतिकार र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले गरेको काननुी व्र्वस्थाबमोजजम र्ो वषा 
लेखापरीक्षण सम्पपन्न गररएका ५६१९ तनकार्को लेखापरीक्षण नतिजा, कवत्तीर्, कार्ामूलक िथा कवशेष लेखापरीक्षणको 
कववरण, कार्ाालर्को आन्िररक व्र्वस्थापन, आर्-व्र्र्को जस्थति, अन्िराकिर् सम्पबन्ि िथा सहर्ोग, राकिर्स्िरका 
िातलम, सेतमनार िथा गोष्ठीमा सहिातगिा, बाह्य सरोकार पक्षसँगको सम्पबन्ि र कार्ाालर्ले आगामी ददनमा गनुापने 
सिुारका क्षेत्र समावेश गरी र्ो वाकषाक प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गररएकोले कार्ाालर्बाट सम्पपाददि कामको पारदजशािा 
एवं प्रिावकाररिामा अतिवृद्धी हनुे कवश्वास गररएको छ ।  
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िातलका - १ 
(दफा ४.१ सँग सम्पबजन्िि) 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 

व्र्वस्थापन िथा केन्िीर् सजचवालर् 

२०७7।3।३1 सम्पममा पदपूतिा जस्थति 

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

मकहला परुुष 
1.  उप महालेखापरीक्षक 4 4 0 1 3 
2.  नार्ब महालेखापरीक्षक 14 १४ 0 1 13 
3.  तनदेशक 85 76 9 0 76 
4.  कवशेषज्ञ तनदेशक 1 1 0 0 1 
5.  सूचना प्रकवति तनदेशक 1 1 0 0 1 
6.  कान'न तनदेशक 1 1 0 0 1 
7.  लेखापरीक्षण अतिकारी 255 208 47 37 171 
8.  कम्प्र्टुर अतिकृि 2 2 0 0 2 
9.  काननु अतिकृि 2 0 2 0 0 
10.  टेतलफोन अतिकृि 1 1 0 0 1 
11.  लेखापरीक्षण अिीक्षक 130 89 41 23 66 
12.  टेतलफोन अपरेटर 1 1 0 1 0 
13.  कम्प्र्टुर अपरेटर 14 8 6 2 6 
14.  टाइकपि प्रथम 2 2 0 0 2 
15.  सहार्क कम्प्र्टुर अपरेटर 20 14 6 8 6 
16.  लेखापरीक्षण तनरीक्षक 16 13 3 2 11 
17.  काउण्टर सहार्क 1 1 0 1 0 
18.  जतुनर्र मेकातनक्स 1 1 0 0 1 
19.  जतुनर्र इलेजक्रतसर्न 1 1 0 0 1 
20.  सवारी चालक 30 9 21 0 9 
21.  हेिी सवारीचालक 2 0 2 0 0 
22.  कार्ाालर् सहर्ोगी 30 6 24 1 5 

  614 453 161 77 376 
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िातलका  २ 

(दफा ४.२ सँग सम्पबजन्िि) 
नर्ा ँतनर्जुि िएका कमाचारीहरुको कववरण 

२०७6।७7 
      

क्र.सं. कमाचारीको नाम, थर पद तनर्जुि तमति कैकफर्ि 
1.  श्री चन्िकान्ि िण्डारी  नार्ब महालेखापरीक्षक 2077/03/16 आन्िररक प्रतिस्पिाा 
2.  श्री समुन चन्ि पन्ि लेखापरीक्षण तनरीक्षक 2076/06/12 नर्ाँ तनर्जुि  
3.  श्री कवजर् तलम्पव ु लेखापरीक्षण तनरीक्षक 2076/06/15 नर्ाँ तनर्जुि 
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िातलका - ३ 
(दफा ४.३ सँग सम्पबजन्िि) 

बढुवा िएका कमाचारीहरुको कववरण 
२०७6।७7 

क्र.सं. कमाचारीको नाम, थर पद बढुवा तमति कैकफर्ि 
1.  श्री घनश्र्ाम पराजलुी  नार्ब महालेखापरीक्षक 2076/10/08  

2.  श्री नेत्र कुमार खत्री  नार्ब महालेखापरीक्षक 2076/10/08  

3.  श्री नारार्ण एम.सी. नार्ब महालेखापरीक्षक 2076/11/06  

4.  श्री इन्िप्रसाद आचार्ा  नार्ब महालेखापरीक्षक 2076/11/06  

5.  श्री टोपलाल पौडेल  तनदेशक 2076/05/10  

6.  श्री प्रकाशकुमार खत्री   तनदेशक 2076/11/06  

7.  श्री सनु्दरनारार्ण चौिरी  तनदेशक 2076/11/06  

8.  श्री िीथाराज िण्डकुार  तनदेशक 2076/11/06  

9.  श्री नारार्णप्रसाद कोइराला  तनदेशक 2076/11/06  

10.  श्री नन्दीराम िट्टराई  तनदेशक 2076/11/12  

11.  श्री िवानीप्रसाद मरातसनी  तनदेशक 2076/11/12  

12.  श्री ककशोर पाण्डे  तनदेशक 2076/11/12  

13.  श्री कृपा मरहठ्ठा लेखापरीक्षण अतिकारी 2076/05/15  

14.  श्री पषु्पहरी पौडेल लेखापरीक्षण अतिकारी 2076/05/15  

15.  श्री लतलिा ढंुगाना लेखापरीक्षण अतिकारी 2076/05/15  

16.  श्री जशवराज पौडेल लेखापरीक्षण अतिकारी 2076/05/15  

17.  श्री दीपकराज आचार्ा लेखापरीक्षण अतिकारी 2076/05/15  

18.  श्री शीलादेवी शे्रष्ठ लेखापरीक्षण अतिकारी 2076/05/15  

19.  श्री नारार्णप्रसाद आचार्ा लेखापरीक्षण अतिकारी 2076/05/15  

20.  श्री सन्ज ुढकाल लेखापरीक्षण अतिकारी 2076/05/15  

21.  श्री गीिा खनाल लेखापरीक्षण अतिकारी 2076/05/15  

22.  श्री डुनु्नराज िसुाल लेखापरीक्षण अतिकारी 2076/05/15  

23.  श्री सतबिा चौिरी लेखापरीक्षण अतिकारी 2076/05/15  

24.  श्री सञ्जर्कुमार साह लेखापरीक्षण अतिकारी 2076/05/15  

25.  श्री मनीराम राउि लेखापरीक्षण अतिकारी 2076/05/15  

26.  श्री प्रर्ास जघतमरे लेखापरीक्षण अतिकारी 2076/05/15  

27.  श्री अजुान गीरी लेखापरीक्षण अतिकारी 2076/05/15  

28.  श्री फुलमार्ा लामा लेखापरीक्षण अतिकारी 2077/01/14  

29.  श्री नारार्ण अर्ााल लेखापरीक्षण अतिकारी 2077/01/14  

30.  श्री बसन्ि कोइराला लेखापरीक्षण अतिकारी 2077/01/14  

31.  श्री कृष्णराज रावल लेखापरीक्षण अतिकारी 2077/01/14  

32.  श्री जजिेन्ि राई लेखापरीक्षण अतिकारी 2077/01/14  

33.  श्री शंकर ढकाल लेखापरीक्षण अतिकारी 2077/01/14  

34.  श्री दगुाानारार्ण शे्रष्ठ लेखापरीक्षण अतिकारी 2077/01/14  

35.  श्री ददनेश चौिरी लेखापरीक्षण अतिकारी 2077/01/14  

36.  श्री गंगाकुमारी आचार्ा लेखापरीक्षण अतिकारी 2077/01/14  

37.  श्री िवुनेश्वर पंगेनी लेखापरीक्षण अतिकारी 2077/01/14  

38.  श्री शत्रिुनप्रसाद र्ादव लेखापरीक्षण अतिकारी 2077/01/14  

39.  श्री कुन्िाकुमारी दाहाल लेखापरीक्षण अतिकारी 2077/01/14  

40.  श्री सतुनलकुमार र्ादव लेखापरीक्षण अतिकारी 2077/01/14  

41.  श्री कान्छा िामाङ लेखापरीक्षण अिीक्षक 2077/04/03  

42.  श्री एतलशा थापा लेखापरीक्षण अिीक्षक 2077/04/03  

43.  श्री तडलबहादरु िामाङ्ग लेखापरीक्षण अिीक्षक 2077/04/03  
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िातलका - ४ 
(दफा ४.४ सँग सम्पबजन्िि) 

 
सेवा तनवतृ्त हनुिुएका कमाचारीहरुको कववरण 

२०७6।७7 
तस.नं. पद नाम, थर अवकाश तमति कैकफर्ि 

1.  नार्व महालेखापरीक्षक श्री सवुणाप्रसाद ढकाल 2076/04/15  

2.  नार्व महालेखापरीक्षक श्री जीवनप्रसाद सवेुदी 2076/05/27  

3.  नार्व महालेखापरीक्षक श्री श्र्ामप्रसाद अर्ााल 2076/09/20  

4.  नार्व महालेखापरीक्षक श्री दामोदर पडुासैनी 2077/02/18  

5.  नार्व महालेखापरीक्षक श्री कवष्णपु्रसाद ररजाल 2077/03/18  

6.  तनदेशक श्री िोर्नाथ अर्ााल 2076/04/07  

7.  तनदेशक श्री दलबहादरु महोत्रा 2076/04/28  

8.  तनदेशक श्री तडल्लीप्रसाद पहाडी 2076/10/16  

9.  तनदेशक श्री मदनकृष्ण शे्रष्ठ 2076/11/13  

10.  तनदेशक श्री टंकप्रसाद पाण्डे 2076/12/06  

11.  तनदेशक श्री नारार्णप्रसाद कोइराला 2077/01/10  

12.  लेखापरीक्षण अतिकारी श्री कुमार आचार्ा 2076/06/13  

13.  लेखापरीक्षण अिीक्षक श्री मिसूुदन महि 2076/06/10  

14.  लेखापरीक्षण अतिकारी श्रीमिी कमलाकुमारी उप्रिेी 2076/07/16  

15.  लेखापरीक्षण अतिकारी श्री िीथाचन्ि मानन्िर 2076/09/18  

16.  लेखापरीक्षण अतिकारी श्री जीिबहादरु शे्रष्ठ 2076/09/18  

17.  टा.ना.स.ु श्री राज्र् रंजजि 2077/02/11  

18.  कार्ाालर् सहर्ोगी श्री मोिीलाल महजान 2077/01/19  

राजीनामा 
1.  

तनदेशक श्री रमेशप्रसाद न्र्ौपान े 2076/11/27  

2.  
तनदेशक श्री प्रघमु्पन न्र्ौपान े 2077/03/16  

3.  
तनदेशक श्री ददव्र्दशान अतिकारी 2077/03/16  

4.  
शाखा अतिकृि श्री डम्पबरबहादरु शे्रष्ठ 2076/10/02  

5.  
लेखापरीक्षण अिीक्षक श्री कवनोदकुमार बढुाथोकी 2076/11/16  

6.  
टा.ना.स.ु श्री सूर्ाककरण उलक 2077/03/01  

7.  
कार्ाालर् सहर्ोगी श्री केशवनाथ आचार्ा 2076/08/01  

8.  
कार्ाालर् सहर्ोगी श्री हररप्रसाद वाग्ले 2076/11/18  
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िातलका - ५ 
(दफा ४.५ सँग सम्पबजन्िि) 

 
सरुवा िई आएका/गएका कमाचारीहरुको कववरण 

२०७6।७7 
 

सरुवा िई आएका कमाचारी 
क्र.सं. पद कमाचारीको नाम, थर रमाना िई आएको तमति 

1.  तनदेशक (सूचना प्रकवति) श्री रमेशराज सवेुदी 2076/04/01 
2.  कम्प्र्टुर अतिकृि श्री ददपक पौडेल 2076/07/04 
3.  कम्प्र्टुर अतिकृि श्री सवुास अतिकारी 2076/09/01 
4.  कम्प्र्टुर अपरेटर श्री लोकेश िट्टराई 2076/04/16 
5.  कम्प्र्टुर अपरेटर श्री तनतमिा पोख्रले 2076/04/20 
6.  कम्प्र्टुर अपरेटर श्री सररिा काकी 2076/04/29 
7.  स.कम्प्र्टुर अपरेटर श्री मनोजकुमार मगर 2076/04/01 
8.  स.कम्प्र्टुर अपरेटर श्री शोिाकुमारी न्र्ौपान े 2076/04/21 

 

      
  



 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वाकषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७6।७7 - 48 
 

िातलका - 6 
(दफा ९.१ सँग सम्पबजन्िि) 
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िातलका - 1२ 
(दफा ९.२ सँग सम्पबजन्िि) 
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िातलका - 13 
(दफा ९.३ सँग सम्पबजन्िि) 

 



 

 

 

 

dxfn]vfk/LIfssf] sfof{nosf] 

 

cg'/f]w 

g]kfnsf] ;+ljwfg, n]vfk/LIf0f P]g, @)&% / c Go 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 . 


