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भन्द्तव्म 
 

सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाको प्रचङ्झरत भान्द्मताराई आत्भसात गदै सङ्टशासन 
(व्मवस्थाऩन तथा स्ारन  ऐन, २०६४ को दपा ४१ फभोङ्ञजभ आङ्झथाक वषा 
२०७३।७४ भा भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमरे सम्पऩादन गयेका व्मवस्थाऩकीम तथा 
प्रशासङ्झनक काभको मथाथा ङ्ञस्थङ्झत जानकायी गयाउने अङ्झबप्रामरे मो प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन 
सावाजङ्झनक गङ्चयएको छ । प्रङ्झतवेदनभा सभावेश बएका सूचना एवॊ जानकायी सफैभा 
उऩमोगी हङ्टनेनै छ।  

प्रङ्झतवेदन तमाय गना सॊरग्न व्मवस्थाऩन भहाङ्झनदेशनारमका कभाचायी य आवश्मक 
ऩने ङ्जववयण तथा जानकायी उऩरब्ध गयाई प्रङ्झतवेदन तमाय गना सहमोग ऩङ्ट¥माउने सफै 
कभाचायीराई धन्द्मवाद ङ्छदन चाहन्द्छङ्ट । 
 
  
 (टॊकभङ्ञण शभाा, दॊगार  
२०७4 काङ्झताक  भहारेखा ऩयीऺक 
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१. ऩषृ्ठबङू्झभ 
१.१ कामाारम ऩङ्चयचम् सॊवैधाङ्झनक व्मवस्थाअनङ्टसाय २०१६ सारभा स्थाऩना बएको भहारेखा ऩयीऺकको कामाारम 

नेऩारको सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्था हो । नेऩारको सॊङ्जवधान य रेखाऩयीऺण ऐन, २०४८ रे भहारेखा 
ऩयीऺकराई यािऩङ्झत य उऩयािऩङ्झतको कामाारम, सवोच्च अदारत, सॊघीम सॊसद, प्रदेश सबा, प्रदेश सयकाय, 
स्थानीम तह, सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकाम वा सोको कामाारम, अदारत, भहान्द्मामाङ्झधविाको कामाारम य नेऩारी सेना, 
नेऩार प्रहयी वा सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩाररगामत सफै सॊघीम य प्रदेश सयकायी कामाारमको रेखा 
कानङ्टनफभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्झभतता, ङ्झभतव्मङ्जमता, कामादऺता, प्रबावकाङ्चयता य औङ्ञचत्म सभेतको ङ्जवचाय गयी भहारेखा 
ऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हङ्टने व्मवस्था छ । मसैगयी ऩचास प्रङ्झतशतबन्द्दा फढी शेमय वा जामजेथाभा नेऩार 
सयकाय वा प्रदेश सयकायको स्वाङ्झभत्व बएका सॊगङ्छठत सॊस्थाहरुको रेखाऩयीऺणका राङ्झग कामाारमफाट ऩयाभशा 
प्रदान गने गङ्चयएको छ । मस अङ्झतङ्चयि  सॊस्थासम्पफन्द्धी ङ्जवशेष ऐन तथा कामाकायी ङ्झनणामरे गङ्छठत सङ्झभङ्झत, 
प्रङ्झतष्ठान, ङ्जवश्वङ्जवद्यारमरगामतको रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकरे गनङ्टाऩने गयी तोङ्जकएकोभा कामाारमफाट 
रेखाऩयीऺण गने गङ्चयएको छ । कामाारमरे ङ्जवत्तीम, कामाभूरक, सूचना प्रङ्जवङ्झध, वातावयणीम य साभङ्जमक 
रेखाऩयीऺण गदै आएको छ । भहारेखा ऩयीऺकरे आपूरे गयेको काभको वाङ्जषाक प्रङ्झतवेदन यािऩङ्झतसभऺ ऩेस 
गने य यािऩङ्झतफाट प्रधानभन्द्त्रीभापा त व्मवस्थाङ्जऩका-सॊसद सभऺ ऩेस बई व्मवस्थाङ्जऩका-सॊसदको सावाजङ्झनक 
रेखा सङ्झभङ्झतभा छरपर हङ्टने गयेको छ ।  

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

ISSAI) २० य २१ भा व्मवस्था बएको ऩायदङ्ञशाता य जवापदेङ्जहताको भान्द्मताराई अङ्गीकाय गयी आङ्झथाक वषा 
2073।74 भा भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमफाट सम्पऩादन गङ्चयएको काभराई सयोकायवाराहरुको 
जानकायीको राङ्झग सावाजङ्झनक गङ्चयएको छ । 

१.३ दूयदृङ्जि (Vision), गन्द्तव्म (Mission) य भूल्म भान्द्मता (Core Values): सॊङ्जवधान एवॊ कानङ्टन प्रदत्त ङ्ञजम्पभेवायी 
ङ्झनवााह गना कामाारमरे ङ्झनम्पनफभोङ्ञजभ दूयदृङ्जि, गन्द्तव्म य भूल्म भान्द्मताहरु ङ्झनधाायण गङ्चयएको छ्  

 दूयदृङ्जि (Vision): जनङ्जहतका राङ्झग जवापदेङ्जहता, ऩायदङ्ञशाता य ङ्झनष्ठा प्रवद्धान गने ङ्जवश्वसनीम सॊस्था हङ्टन 
प्रमत्नशीर यहने ।  

 गन्द्तव्म (Mission): सयोकायवाराराई सावाजङ्झनक कोषको दऺताऩूणा उऩमोग सम्पफन्द्धभा आश्वस्त ऩाना 
स्वतन्द्त्र एवॊ गङ्टणस्तयीम सेवा प्रदान गने । 

 भूल्म भान्द्मता (Core Values): भहारेखा ऩयीऺकको कामाारम य कामायत कभाचायीहरुराई ङ्झनङ्छदाि रक्ष्म 
एवॊ गन्द्तव्मतपा  अग्रसय गयाउन ङ्झनम्पन भूल्म भान्द्मताहरुराई अङ्गीकाय गङ्चयएको छ् 

 स्वतन्द्त्रता् व्मावसाङ्जमक ङ्जववेकको प्रमोगभा नकायात्भक प्रबाव ऩाने तत्वहरुसॉग सम्पझौता नगयी, 
स्वाथागत ङ्जववादफाट टाढा यही ङ्झनजी स्वाथा य डय धम्पकीफाट भङ्टि यही, ङ्झनष्ऩऺ बई रेखाऩयीऺण 
ङ्झनष्कषा ङ्झनकाल्ने, व्महोया औलँ्माउने, रेखाऩयीऺण याम व्मि गने । 

 ङ्झनष्ठा् रेखाऩयीऺणभा ङ्झनजी वा फाह्य ऩऺको स्वाथाफाट प्रबाङ्जवत नबई इभान्द्दाङ्चयता, स्वच्छता, वस्तङ्टऩयकता 
य सत्मता प्रदशान गदै रेखाऩयीऺण गयाउने ङ्झनकामसॉग व्मवहाय गदाा ऩेसागत ङ्झनष्ठा प्रस्तङ्टत गने।  

 ऩायदङ्ञशाता् ऩऺऩातयङ्जहत यामको प्रस्तङ्टतीकयण, रेखाऩयीऺणभानको ङ्झनयन्द्तय प्रमोग, अन्द्तयााङ्जिम उत्कृि 
प्रचरनको अवरम्पफन, सूचना, तथ्माङ्क सङ्करन य ङ्जवश्लषेणभा व्मवङ्ञस्थत ऩद्धङ्झतको अङ्गीकाय य ङ्झनङ्ञित 
आधायभा रेखाऩयीऺण नङ्झतजा भूल्माङ्कन गयी सम्पऩाङ्छदत कामाको ऩायदङ्ञशाता कामभ याख्न ेय रेखाऩयीऺण 
सेवा प्रदान गदाा गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञित गने । 
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 व्मावसाङ्जमकता् व्मावसाङ्जमक य दऺ जनशङ्ञिभापा त गङ्टणस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गना 
कभाचायीको सेवा प्रवेशऩङ्झछ ङ्ञशऺा य ताङ्झरभको साथसाथै ङ्झनयन्द्तय सीऩ ङ्जवकास गने य स्वअध्ममनराई 
ङ्झनयन्द्तयता ङ्छदने।  

 जवापदेङ्जहता् रेखाऩयीऺण ऩेशा य आभ नागङ्चयकप्रङ्झतको ङ्ञजम्पभेवायी स्वीकाय गदै जनताको साभूङ्जहक 
ङ्जहतको राङ्झग सावाजङ्झनक स्रोतको उङ्ञचत प्रमोग एवॊ सॊयऺणतपा  ध्मान केङ्ञन्द्रत गयी कानङ्टनको 
ऩङ्चयङ्झधङ्झबत्र यही जनताको अऩेऺा ऩूया गना जवापदेही यहने ।  

१.४ कामाारमको गन्द्तव्म एवॊ रक्ष्म हाङ्झसर गना तम गङ्चयएको यणनैङ्झतक रक्ष्म य उद्दशे्म  
 

 

 

 

 

 

यणनैङ्झतक उद्दशे्म 

२.१ ङ्जवत्तीम स्वामत्तता 
हाङ्झसर गने 

२.२ प्रशासङ्झनक स्वामत्तता 
हाङ्झसर गने 

२.३ रेखाऩयीऺणका 
ऺेत्राङ्झधकाय सङ्टदृढ गने 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यणनैङ्झतक उद्दशे्म 

४.१ सूचना प्रङ्जवङ्झध उऩमोग 
गयी ङ्झनमङ्झभत तथा 
प्रबावकायी स्ायराई 
सङ्टङ्झनङ्ञित गने 

४.२ स्ाय जगत तथा 
सवासाधायणसॉगको 
अन्द्तयङ्जक्रमाभा सङ्टधाय 
गने 

४.३ सावाजङ्झनक रेखा 
सङ्झभङ्झतसॉग प्रबावकायी 
सम्पफन्द्ध स्थाङ्जऩत गने 

४.४ रेखाऩयीऺण गङ्चयने 
ङ्झनकाम एवॊ ऩेशागत 
सॊगठनहरुसॉगको 
सम्पफन्द्ध सङ्टदृढ गयने् 

 

  

 

यणनैङ्झतक रक्ष्म 

 
 

यणनैङ्झतक उद्दशे्म 

३.१ भानव सॊसाधन 
ङ्जवकास यणनीङ्झत तमाय 
एवॊ कामाान्द्वमन गने 

३.२ सॊघीम सॊयचना य 
ङ्जवस्ताङ्चयत 
रेखाऩयीऺणको 
ऺेत्राङ्झधकायराई 
सभफ्ोधन गना 
साॊगठङ्झनक यणनीङ्झतको 
ऩङ्टनसंयचना गने 

 

 

 

 

 

 

 

यणनैङ्झतक उद्दशे्म 

१.१ सवोच्च रेखाऩयीऺण 
सॊस्थाहरुको 
अन्द्तयााङ्जिम 
भानदण्डसॉग आफद्ध 
रेखाऩयीऺण ऩद्धङ्झतको 
कामाान्द्वमन गने 

१.२ गङ्टणस्तय आश्वस्तता 
ऩङ्टनयावरोकन सङ्टदृढ 
गने 

१.३ अनङ्टगभन ऩयीऺण 
सङ्टदृढ फनाउन े

 

 

 

 

 

 

 

यणनैङ्झतक उद्दशे्म 

 

५.१ आन्द्तङ्चयक ङ्झनमन्द्त्रण 
प्रणारी सङ्टदृढ गने 

५.२ आचायसॊङ्जहताको 
ऩारना सङ्टङ्झनङ्ञित गने 

५.३ कामा स्ारन मोजना 
भाऩाmत यणनीङ्झत 
कामाान्द्वमन गने 

 

१ 

रेखाऩयीऺणको गङ्टणस्तय य 
प्रबाव वङृ्जद्ध गने 

 

 

 

२ 

स्वतन्द्त्रता य ऺते्राङ्झधकाय 
सङ्टदृढ गने 

 

 

३ 

साॊगठङ्झनक ऺभता ङ्जवकास 
गने 

 

 

४ 

फाह्य सयोकायवाराहरुसॉग 
ऩेशागत सम्पफन्द्ध अङ्झबवङृ्जद्ध 
गने 

५ 

आन्द्तङ्चयक शासन अङ्झबवङृ्जद्ध 
गने 
 

 

 

 

दूयदृङ्जि  

जङ्झनहतका राङ्झग जवापदेङ्जहता, 
ऩायदङ्ञशाता य ङ्झनष्ठा प्रवद्धानभा 
ङ्जवश्वसनीम रेखाऩयीऺण सॊस्था 

गन्द्तव्म 
सयोकायवाराराई सावाजङ्झनक कोषको 
दऺताऩूणा उऩमोग सम्पफन्द्धभा आश्वस्त 
ऩाना स्वतन्द्त्र एवॊ गङ्टणस्तयीम रेखाऩयीऺण 
सेवा प्रदान गने 

 

भूल्म भान्द्मता 
 ङ्झनष्ठा 
 स्वतन्द्त्रता 
 व्मावसाङ्जमकता 
 ऩायदङ्ञशाता 
 जवापदेङ्जहता 
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१.५ सॊगठन सॊयचना् भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमको कामाफोझ, कामा प्रकृङ्झत य उऩरब्ध दयफन्द्दीको अवस्थाराई 
दृङ्जिगत गयी सॊगठन सॊयचना स्वीकृङ्झत गयी रागू गङ्चयएको छ । जसअनङ्टसाय कामाारमको प्रभङ्टख ऩदाङ्झधकायीको 
रुऩभा भहारेखा ऩयीऺक यहने व्मवस्था छ बने नीङ्झतगत ङ्जवषमभा भहारेखा ऩयीऺकराई याम सङ्टझाव प्रदान गना 
उऩ-भहारेखा ऩयीऺकको अध्मऺताभा केन्द्रीम सभन्द्वम सङ्झभङ्झत (Central Co-ordination Committee) यहेको छ । 
मसरे रेखाऩयीऺण कामाको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनसभेत गदाछ । भहारेखा ऩयीऺकको भातहतभा सॊगठन ङ्जवकास 
तथा व्मवस्थाऩन, आङ्झथाक तथा साभाङ्ञजक सेवा, ऩूवााधाय ङ्जवकास य सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकाम, सङ्टयऺा तथा स्थानीम 
ङ्जवकास भहाशाखा हेने गयी चाय उऩ-भहारेखा ऩयीऺक (याजऩत्राङ्जङ्कत ङ्जवङ्ञशि शे्रणी) य भहाशाखाअन्द्तगात ङ्जवङ्झबङ्ङ 
भहाङ्झनदेशनारम हेने गयी १४ नामफ भहारेखा ऩयीऺक (याजऩत्राङ्जङ्कत प्रथभ शे्रणी) को व्मवस्था गङ्चयएको छ । 
भहाङ्झनदेशनारम अन्द्तगात ङ्झनदेशक (याजऩत्राङ्जङ्कत ङ्छितीम शे्रणी) को नेततृ्व यहने गयी २७ ङ्झनदेशनारमहरुको 
व्मवस्था गङ्चयएको छ । ङ्झनदेशनारमको कामासम्पऩादनका राङ्झग ङ्झनदेशकको भातहतभा कामाफोझअनङ्टसाय रेखाऩयीऺण 
अङ्झधकायी (याजऩत्राङ्जङ्कत ततृीम शे्रणी) देङ्ञख कामाारम सहमोगी (शे्रणीङ्जवहीन) सम्पभका कभाचायीहरु यहेका छन ्। 
उि सॊयचना धेयै ऩङ्टयानो बएको य स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण गनङ्टाऩने ङ्ञजम्पभेवायी सभेतराई भध्मनजय गयी 
प्रदेशस्तयभा कामाारम स्थाऩना गना सॊगठन एवॊ व्मवस्थाऩन सवेऺण गयी स्वीकृङ्झतका राङ्झग नेऩार सयकाय सभऺ 
प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । 

२. सॊङ्जवधान प्रदत्त कताव्म एवॊ ङ्ञजम्पभेवायी  
नेऩारको सॊङ्जवधानभा यािऩङ्झत य उऩयािऩङ्झतको कामाारम, सवोच्च अदारत, सॊघीम सॊसद, प्रदेश सबा, 

प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह, सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकाम वा सो को कामाारम, अदारत, भहान्द्मामाङ्झधविाको कामाारम य 
नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी वा सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩाररगामत सफै सॊघीम य प्रदेश सयकायी कामाारमको रेखा 
कानङ्टनफभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्झभतता, ङ्झभतव्मङ्जमता, कामादऺता, प्रबावकाङ्चयता य औङ्ञचत्म सभेतको ङ्जवचाय गयी भहारेखा 
ऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हङ्टने व्मवस्था छ । मसैगयी ऩचास प्रङ्झतशतबन्द्दा फढी शेमय वा जामजेथाभा नेऩार 
सयकाय वा प्रदेश सयकायको स्वाङ्झभत्व बएका सॊगङ्छठत सॊस्थाहरुको रेखाऩयीऺणका राङ्झग कामाारमफाट ऩयाभशा 
प्रदान गने गङ्चयएको छ । मस अङ्झतङ्चयि  सॊस्थासम्पफन्द्धी ङ्जवशेष ऐन तथा कामाकायी ङ्झनणामरे गङ्छठत सङ्झभङ्झत, 
प्रङ्झतष्ठान, ङ्जवश्वङ्जवद्यारमरगामतको रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकरे गनङ्टाऩने गयी तोङ्जकएकोभा कामाारमफाट 
रेखाऩयीऺण गने गङ्चयएको छ । रेखाऩयीऺण ऐन, २०४८ रे भहारेखा ऩयीऺकरे रेखाऩयीऺण गने तङ्चयका, ऺेत्र, 
ऩयीऺण गने कङ्ट याहरु य नेऩार सयकायको ऩूणा एवॊ अङ्झधकाॊश स्वाङ्झभत्व बएका सॊगङ्छठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺणको 
सम्पफन्द्धभा गङ्चयनङ्टऩने काभहरुको फायेभा व्मवस्था गयेको छ । रेखाऩयीऺण ऐनभा नेऩार सयकायको ऩूणा स्वाङ्झभत्व 
बएको सॊगङ्छठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकिाया हङ्टन ेय अङ्झधकाॊश स्वाङ्झभत्व बएको सॊगङ्छठत सॊस्थाको 
रेखाऩयीऺण गना रेखाऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि गदाा भहारेखा ऩयीऺकको ऩयाभशा ङ्झरनङ्टऩने व्मवस्था छ । 

सॊङ्जवधान एवॊ कानङ्टनभा व्मवस्था बएफभोङ्ञजभ भहारेखा ऩयीऺकको कामाऺ ेत्रङ्झबत्र देहामफभोङ्ञजभको 
रेखाऩयीऺण गने, ऩयाभशा ङ्छदने य ङ्झनदेशन ङ्छदनेसम्पफन्द्धी कामा ऩदाछन:् 

 सवोच्च अदारत, व्मवस्थाङ्जऩका-सॊसदरगामत सफै सॊवैधाङ्झनक अङ्ग, सङ्टयऺा ङ्झनकाम य सयकायी कामाारमहरुको 
रेखाऩयीऺण, 

 नेऩार सयकायको ऩूणा स्वाङ्झभत्व बएका सॊगङ्छठत सॊस्थाहरुको रेखाऩयीऺण, 
 भहारेखा ऩयीऺकरे ऩयीऺण गनङ्टाऩने गयी कानङ्टनिाया तोङ्जकएका ङ्जवश्वङ्जवद्यारम, प्राङ्झधकयण, प्रङ्झतष्ठान, ङ्जवङ्झबङ्ङ 

कोष, ङ्जवकास सङ्झभङ्झत तथा ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत एवॊ स्थानीम ङ्झनकामहरुको रेखाऩयीऺण, 
 नेऩार ऩऺ यहेका सङ्ञन्द्ध सम्पझौताअन्द्तगातका ङ्झनकामहरुको रेखाऩयीऺण,   
 नेऩार सयकायको अङ्झधकाॊश स्वाङ्झभत्व बएका सॊगङ्छठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञिभा ऩयाभशा,  
 रेखासम्पफन्द्धी व्मवस्था ङ्झभराउन य ङ्झनमङ्झभतता ल्माउनको राङ्झग सम्पफङ्ञन्द्धत सयकायी ङ्झनकाम वा सॊगङ्छठत 

सॊस्थाराई ङ्झनदेशन, य 
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 रेखाव्मवसामको ङ्जवकास, सॊयऺण य सम्पवधान गने सम्पफन्द्धभा नेऩार चाटाडा एकाउन्द्टेन्द््स सॊस्थाई ङ्झनदेशन । 

भहारेखा ऩयीऺकरे उऩमङ्टािफभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺण गयी आपूरे गयेको काभको वाङ्जषाक प्रङ्झतवेदन 
सॊङ्जवधानको धाया २९४ अनङ्टसाय यािऩङ्झतसभऺ ऩेस गनङ्टाऩने व्मवस्था छ । यािऩङ्झतरे प्रधानभन्द्त्री भापा त त्मस्तो 
प्रङ्झतवेदन सॊघीम सॊसद सभऺ ऩेस गना रगाउन ेव्मवस्था छ । उि प्रङ्झतवेदनभा सॊङ्जवधान प्रदत्त ङ्ञजम्पभेवायी ऩूया गना 
भहारेखा ऩयीऺकफाट ङ्झनकामहरुको ङ्जवत्तीम एवॊ कामाभूरक रेखाऩयीऺण गने, सॊगङ्छठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺण गदाा 
अऩनाउनङ्टऩने ङ्झसद्धान्द्त सम्पफन्द्धभा आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने, रेखासम्पफन्द्धी कागजात जङ्टनसङ्टकै फखत हेने य रेखाको 
ढाॉचा तोक्नेरगामतका कामा बई आएको छ । 

३. रेखाऩयीऺणभान य कामाऩद्धङ्झत 
भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमरे सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाहरुको अन्द्तयााङ्जिम सॊगठनको सदस्मको 

हैङ्झसमतरे सो सॊगठनफाट स्वीकृत रेखाऩयीऺणभान, भागादशानको क्रभश् कामाान्द्वमन गयी रागू गदै आएको छ । 
भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमफाट सो सॊगठनफाट जायी बएका अन्द्तयााङ्जिम रेखाऩयीऺणभानभा आधाङ्चयत सयकायी 
रेखाऩयीऺण भानदण्ड, ङ्जवत्तीम रेखाऩयीऺण एवॊ कामाभूरक रेखाऩयीऺण ङ्झनदेङ्ञशकाहरु तमाय गयी रागू गङ्चयएको छ ।  

३.१ रेखाऩयीऺणभान् कामाारमरे सॊवैधाङ्झनक एवॊ कानङ्टनी व्मवस्था, रेखाऩयीऺणभान, ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्रगत भागादशान एवॊ 
ङ्झनदेङ्ञशकाराई आधाय फनाएय रेखाऩयीऺण एवॊ प्रङ्झतवेदन गने य रेखाऩयीऺणको  गङ्टणस्तय आश्वस्तता गने गयेको छ ।  

३.२ रेखाऩयीऺण कामाऩद्धङ्झत् रेखाऩयीऺण ऐन, २०४८ रे भहारेखा ऩयीऺकराई रेखाऩयीऺणको ऺेत्र, ऩद्धङ्झत, तङ्चयका 
य सभम ङ्झनधाायण गने अङ्झधकाय प्रदान गयेको छ । प्रत्मेक वषा भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमरे रेखाऩयीऺण 
स्ारन गनङ्टा अङ्ञघ वाङ्जषाक कामामोजना तमाय गयी भन्द्त्रारम/ङ्झनकामका रेखाउत्तयदामी अङ्झधकृत/सङ्ञचवराई 
जानकायी ङ्छदने गयेको छ । उि कामामोजनाको आधायभा सम्पफङ्ञन्द्धत भहाङ्झनदेशनारमहरुरे भन्द्त्रारमगत सभङ्जिगत 
रेखाऩयीऺण मोजना य रेखाऩयीऺण गनङ्टाऩने प्रत्मेक कामाारमहरुको इकाईगत रेखाऩयीऺण मोजना तमाय गङ्चयन्द्छ । 
हयेक वषा ङ्झनङ्ञित आधायहरु जस्तै कायोफायको ऩङ्चयभाण, प्रकृङ्झत, बौगोङ्झरक ऺेत्र आङ्छद ऩऺराई ङ्जवचाय गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ 
भन्द्त्रारमभातहत ङ्ञजल्राभा कामास्ारन स्तयका कामाारमहरुको सभेत रेखाऩयीऺण स्थरगत रुऩभा रेखाऩयीऺण 
टोरी खटाई सम्पऩङ्ङ गङ्चयन्द्छ ।  

रेखाऩयीऺण भानदण्ड य ङ्जवङ्झबङ्ङ भागादशान एवॊ ङ्झनदेङ्ञशकाको अधीनभा यही कामाारमफाट रेखाऩयीऺण एवॊ 
प्रङ्झतवेदन गने गङ्चयन्द्छ । रेखाऩयीऺण सम्पऩङ्ङ बएऩङ्झछ ३५ ङ्छदन म्पमाद ङ्छदई प्रायङ्ञम्पबक रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 
रेखाऩयीऺण गङ्चयएको ङ्झनकामराई स्थरगत रुऩभै उऩरब्ध गयाई सोको एक/एक प्रङ्झत तारङ्टक भन्द्त्रारम, ङ्जवबाग य 
सम्पफङ्ञन्द्धत कोष तथा रेखा ङ्झनमन्द्त्रक कामाारमभा ऩठाइन्द्छ । सम्पऩाङ्छदत रेखाऩयीऺण कामाको गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञित 
गना गङ्टणस्तय भूल्माङ्कन तथा ऩङ्टनयावरोकन गयी प्रङ्झतवेदन गने ऩद्धङ्झत अवरम्पफन गङ्चयएको छ ।   

३.३ रेखाऩयीऺण कामाङ्जवङ्झध्  आङ्झथाक वषा २०७३।७४ भा वाङ्जषाक मोजना य कामाक्रभको अधीनभा यही ३९४४ सयकायी 
कामाारमको स्थरगत रुऩभा रेखाऩयीऺण सम्पऩङ्ङ गयी प्रङ्झतवेदन गङ्चयएको छ । रेखाऩयीऺणको गङ्टणस्तय अङ्झबवङृ्जद्धका 
राङ्झग कामाान्द्वमन चयणभा ङ्झनयीऺण, सङ्टऩङ्चयवेऺण तथा आचायसॊङ्जहता ऩारनाको अनङ्टगभन गयी गङ्टणस्तय आश्वस्तताको 
ङ्झनङ्झभत्त सम्पऩाङ्छदत काभको ऩङ्टनयावरोकन गने गङ्चयएको छ । 

रेखाऩयीऺण गङ्चयने ङ्झनकाम य कायोफायको छनौट गदाा जोङ्ञखभ भूल्माङ्कनको आधायभा स्वीकृत मोजना य 
कामाङ्जवङ्झध अफरम्पफन गयी ङ्जवस्ततृ, सॊङ्ञऺप्त य आन्द्तङ्चयक रेखाऩयीऺण तथा केन्द्रीम आङ्झथाक ङ्जववयणको आधायभा 
रेखाऩयीऺण सम्पऩङ्ङ गङ्चयएको छ । कामाभूरक रेखाऩयीऺणको क्रभभा केहीभा स्थरगत अवरोकनसङ्जहत नागङ्चयक 
सभाज, राबग्राही सभूहरगामत सयोकायवाराराई सभेत सहबागी फनाई छरपर तथा अन्द्तयङ्जक्रमाभा सहबागी 
गयाई प्राप्त सूचनासभेतको ङ्जवश्लषेण गयी प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चयएको छ ।  
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३.४ ङ्झनदेङ्ञशका तथा भागादशान तजङ्टाभा  

 सयकायी रेखाऩयीऺकको आचायसॊङ्जहता, २०७०: सयकायी रेखाऩयीऺकको ङ्झनष्ठा, स्वतन्द्त्रता, ङ्झनष्ऩऺता, 
गोऩनीमता य ऩेसागत नैङ्झतक आचयण तथा भूल्म भान्द्मताको ऩारनाफाट मस कामाारमको सॊवैधाङ्झनक 
जवापदेङ्जहता ऩूया गना, रेखाऩयीऺण कामाप्रङ्झत सयोकायवाराहरुको ङ्जवश्वास अङ्झबवङृ्जद्ध गना य सावाजङ्झनक ऺेत्रभा 
ऩायदङ्ञशाता एवॊ उत्तयदाङ्जमत्व प्रवद्धान गना सङ्जकने तथ्मराई दृङ्जिगत गयी कामाान्द्वमनभा ल्माइएको "सयकायी 
रेखाऩयीऺकको आचायसॊङ्जहता, २०७०" ऩारनाको अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतफाट अनङ्टगभन हङ्टने गयेको छ ।  

 ङ्जवत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान् कामाारमरे कामाान्द्वमनभा ल्माएको सयकायी रेखाऩयीऺण स्ारन 
भागादशानराई सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाहरुको अन्द्तयााङ्जिम सॊगठनरे जायी गयेको भानदण्डको आधायभा सङ्टधाय 
गना ङ्जवत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान २०७३ तमाय गयी रागू गङ्चयएकोरे कामाारमको ङ्जवत्तीम रेखाऩयीऺण 
अन्द्तयााङ्जिम स्तयको हङ्टने अऩेऺा गङ्चयएको छ । 

 आन्द्तङ्चयक ङ्झनमन्द्त्रण ङ्झनदेङ्ञशका् आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ९५ को व्मवस्थाअनङ्टसाय 
आन्द्तङ्चयक ङ्झनमन्द्त्रण कामाङ्जवङ्झध तमाय गयी कामाान्द्वमनभा ल्माइएको छ ।  

३.५ रेखाऩयीऺण व्मवस्थाऩन  

 कामाभूरक रेखाऩयीऺण् मो वषा ६ ङ्जवषमको कामाभूरक रेखाऩयीऺण य १ ङ्जवषमको वातावयणीम रेखाऩयीऺण 
सम्पऩङ्ङ बएको छ । 

 सूचना प्रङ्जवङ्झध रेखाऩयीऺण् मो वषा बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्द्त्रारम, बौङ्झतक ऩूवााधाय तथा मातामात 
भन्द्त्रारम, प्रधानभन्द्त्री तथा भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयषद्को कामाारम अन्द्तगात ४ ङ्जवषमको सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत 
रेखाऩयीऺण गङ्चयएको छ ।  

 सॊगङ्छठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺण् रेखाऩयीऺण ऐन, २०४८ को दपा ६ अनङ्टसाय नेऩार सयकायको ऩूणा 
स्वाङ्झभत्व बएका सॊगङ्छठत सॊस्थाहरुको रेखाऩयीऺण गना ङ्झनमङ्टि फाह्य रेखाऩयीऺक तथा कामाारमको 
जनशङ्ञिफाट रेखाऩयीऺण सम्पऩङ्ङ गयी मस वषा 27 सॊस्थाको 36 आङ्झथाक वषाको अङ्ञन्द्तभ रेखाऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदन जायी बएका छन ्। मस वषा 15 सॊस्थाको 43 आङ्झथाक वषाको रेखाऩयीऺण सम्पऩङ्ङ हङ्टन नसकी 
फक्मौता यहेको छ । आङ्झथाक वषा २०७३।७४ भा 36 इकाईको रेखाऩयीऺण सम्पऩङ्ङ गना 49 
रेखाऩयीऺकराई सहामकको रुऩभा ङ्झनमङ्टि गङ्चयएको छ । त्मस्तै रेखाऩयीऺण ऐन, २०४८ को दपा (७.२) 
अनङ्टसाय नेऩार सयकायको अङ्झधकाॊश स्वाङ्झभत्व बएको सॊस्थाभध्मे 14 सॊस्थाको 19आङ्झथाक वषाको राङ्झग 
रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञिको ऩयाभशा उऩरब्ध गयाइएको छ । प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा कामाारमको जनशङ्ञिफाट 2 
सॊस्थाको रेखाऩयीऺण सम्पऩङ्ङ बएको छ ।  

 अन्द्तयााङ्जिम सॊस्थाको रेखाऩयीऺण् काठभाडौंङ्ञस्थत साका  सङ्ञचवारम (SAARC Secreteriat) रगामत 4 
भङ्टरङ्टकहरुभा यहेका साका  केन्द्र य ऩङ्चयषद्हरुको सन ्२०१6 को अङ्ञन्द्तभ रेखाऩयीऺण सम्पऩङ्ङ बएको छ ।   

 रेखाऩयीऺणको अङ्ञन्द्तभ प्रङ्झतवेदन् रेखाऩयीऺणका भान्द्म ङ्झसद्धान्द्तअनङ्टसाय रेखाऩयीऺण गङ्चयएका ङ्जवत्तीम 
ङ्जववयणहरु उऩय यामसङ्जहत रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन जायी गनङ्टाऩने हङ्टन्द्छ । सॊगङ्छठत सॊस्थाको अङ्ञन्द्तभ 
रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन जायी गदाा सम्पफङ्ञन्द्धत सॊस्थाको ङ्जवत्तीम ङ्जववयणउऩय याम ङ्छदने गयी आएको छ । गत 
वषा अथा भन्द्त्रारम, भहारेखा ङ्झनमन्द्त्रक कामाारमरगामत केन्द्रीमस्तयका ङ्झनकामहरुको अङ्ञन्द्तभ प्रङ्झतवेदन य 
सङ्ञ्तकोषको हकभा यामसङ्जहतको अङ्ञन्द्तभ प्रङ्झतवेदन जायी गङ्चयएकोभा सो कामाराई मस वषाऩङ्झन ङ्झनयन्द्तयता 
ङ्छदइएको छ । मो वषा सङ्ञ्त कोषसभेत केन्द्रीमस्तयका ङ्झनकाम, भन्द्त्रारम, नेऩार सयकायको ऩूणा स्वाङ्झभत्व 
बएका सॊगङ्छठत सॊस्थाफाट प्रायङ्ञम्पबक प्रङ्झतवेदनको प्राप्त प्रङ्झतङ्जक्रमासभेतभा कायफाही गयी अङ्ञन्द्तभ प्रङ्झतवेदन जायी 
गङ्चयएको छ ।  
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 यामसङ्जहतको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन् मो वषा भहारेखा ङ्झनमन्द्त्रक कामाारमरे तमाय गयेको सङ्ञ्त कोषको 
ङ्जहसाफउऩय यामसङ्जहतको प्रङ्झतवेदन उऩरब्ध गयाइएको छ । केन्द्रीम ङ्झनकामफाट ऩेस बएका ३९ केन्द्रीम 
आङ्झथाक ङ्जववयणउऩय यामसङ्जहतको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन ङ्छदइएको छ । यामसङ्जहतको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 
उऩरब्ध गयाइएको भध्मे एक ङ्झनकामको केन्द्रीम आङ्झथाक ङ्जववयण सम्पफन्द्धभा कैङ्जपमत यङ्जहतको य ३८ 
ङ्झनकामको सम्पफन्द्धभा कैङ्जपमत सङ्जहतको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन ङ्छदइएको छ । सॊगङ्छठत सॊस्थातपा  ङ्जवगत य मो 
वषाको सभेत 27 सॊस्थाको 3४ आङ्झथाक वषाको कैङ्जपमत सङ्जहतको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन उऩरब्ध गयाइएको छ ।  

 आमोजना ङ्जहसाफको रेखाऩयीऺण् नेऩार सयकाय य दात ृयाि/ङ्झनकामफीच बएको सम्पझौताअनङ्टसाय मो वषा ६८ 
आमोजनाको आमोजना ङ्जहसाफको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन ङ्छदनङ्टऩनेभा 55 आमोजनाको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 
उऩरब्ध गयाइएको छ । आमोजना ङ्जहसाफ सम्पफन्द्धभा यामसङ्जहतको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन उऩरब्ध गयाइएको 
भध्मे ङ्जवश्व फैङ्क, अन्द्तयााङ्जिम ङ्जवकास सॊस्थातपा  २७, एङ्झसमारी ङ्जवकास फैङ्कतपा  २४ य अन्द्म 
दात/ृयाियङ्झनकामतपा  ४ यहेको छ । मो वषा १३ आमोजनाहरुरे आमोजना ङ्जहसाफ प्रभाणीकयणका राङ्झग ऩेस 
गयेका छैनन ्।  

 ङ्जवद्यङ्टतीम कामाऩत्र् मो वषा 74 वटा ङ्झनकामको ङ्जवद्यङ्टतीम कामाऩत्रको भाध्मभफाट रेखाऩयीऺण कामासम्पऩङ्ङ 
गङ्चयएको छ ।  

 रेखाभानभा आधाङ्चयत ङ्जवत्तीम ङ्जववयण उऩय याम् मो वषा नेऩार सयकायका 31 ङ्झनकामफाट नऩेार सावाजङ्झनक 
ऺेत्र रेखाभानअनङ्टरुऩ ङ्जवत्तीम ङ्जववयण ऩेस बएकोरे सावाजङ्झनक ऺेत्र रेखाभानभा आधाङ्चयत बई तमाय बएको 
ङ्जवत्तीम ङ्जववयण उऩय यामसङ्जहतको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन उऩरब्ध गयाइएको  छ ।  

 सम्पऩयीऺण् रेखाऩयीऺणफाट कामभ बएका सम्पऩयीऺण गना फाॉकी फेरुजू आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध ऐन, २०५५ य 
ङ्झनमभावरी, २०६४ को व्मवस्थाअनङ्टसाय सम्पफङ्ञन्द्धत ङ्झनकामरे पछ्र्मौट गयी स्थरगत रुऩभा नै सम्पऩयीऺण 
गयाउन अनङ्टयोध गने य भाघ भङ्जहनाऩङ्झछ मस कामाारमभा अनङ्टयोध गने य अनङ्टयोध बएको १५ ङ्छदनङ्झबत्र 
सम्पऩयीऺणको जानकायी गयाउने नीङ्झत कामाारमरे ङ्झरएको ङ्झथमो । तद्अनङ्टरुऩ २०७3 श्रावणदेङ्ञख २०७4 
आषाढ भसान्द्तसम्पभ नेऩार सयकायको कामाारमरे रु.40 अफा 6० कयोड ४० राख २६ हजाय सम्पऩयीऺण 
गयाएका छन ्।  

 वाङ्जषाक रेखाऩयीऺण मोजना् आङ्झथाक वषा २०७3।७4 को कायोफायको रेखाऩयीऺण कामा ङ्झनमोङ्ञजत रुऩभा 
ङ्झछटो छङ्चयतो, ङ्झभतव्ममी एवॊ दऺताऩूणा तवयरे सम्पऩादन गना रेखाऩयीऺणको उद्देश्म, ऩद्धङ्झत, ऺेत्र, 
रेखाऩयीऺणभा जोड ङ्छदइने ङ्जवषमहरु, प्रङ्झतवेदन व्मवस्था, रेखाऩयीऺणका आधायहरु, गङ्टणस्तय ऩङ्टनयावरोकन, 
सङ्झभिगत मोजना, ताङ्झरभ तथा जनशङ्ञि ङ्जवकास, कामाताङ्झरका रगामतका ङ्जवषमहरु सभेटी वाङ्जषाक 
रेखाऩयीऺण मोजना, २०७4 तजङ्टाभा गयी रागू गङ्चयएको छ ।  

 वाङ्जषाक कामाताङ्झरका: आङ्झथाक वषा २०७3।७4 को कायोफायको रेखाऩयीऺण २०७4 श्रावणभा शङ्टरु गयी 
भाघसम्पभभा सम्पऩङ्ङ गने य चैत्र भसान्द्तङ्झबत्र वाङ्जषाक प्रङ्झतवेदन ऩेस गने रक्ष्मसङ्जहत कामाताङ्झरका तमाय गङ्चयएको 
छ । उि कामाताङ्झरका २०७4।३।30 भा रेखाउत्तयदामी अङ्झधकृतहरुराई जानकायीको राङ्झग ऩठाइएको 
ङ्झथमो ।  

 सभङ्जिगत तथा ङ्झनकामगत रेखाऩयीऺण मोजना् सभङ्जिगत तथा ङ्झनकामगत रेखाऩयीऺण मोजनाको ढाॉचाभा 
ऩङ्चयभाजान गयी सभङ्जिगत तथा ङ्झनकामगत रेखाऩयीऺण मोजनाको ढाॉचा, २०७4 रागू गङ्चयएको छ । उि 
मोजना भूरत् जोङ्ञखभ ऩङ्जहचान य भूल्माङ्कनको अवधायणाभा आधाङ्चयत छ ।  

 सॊमङ्टि रेखाऩयीऺण टोरीको राङ्झग ङ्झनदेशन् ङ्ञजल्राभा खङ्जटने सॊमङ्टि रेखाऩयीऺण टोरीको कामास्ारन 
सम्पफन्द्धभा प्रवेश तथा फङ्जहगाभन फैठक (Entry and Exit Meeting) सम्पऩयीऺणरगामतका ङ्जवषम सभावेश गयी 
तमाय गङ्चयएको ङ्झनदेशनअनङ्टरुऩ रेखाऩयीऺण गने कामाराई ङ्झनयन्द्तयता ङ्छदइएको छ ।  



 

भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमको वाङ्जषाक प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन, २०७३।७४ - 7 

 

 सङ्टऩङ्चयवेऺण् स्थरगत रेखाऩयीऺणको सङ्टऩङ्चयवेऺण गने ङ्जवङ्झध, सङ्टऩङ्चयवेऺकको ङ्ञजम्पभेवायी य सङ्टऩङ्चयवेऺण गयी ऩेस 
गङ्चयन ेप्रङ्झतवेदनको ढाॉचा सभेटी रागू गङ्चयएको सङ्टऩङ्चयवेऺणसम्पफन्द्धी ङ्झनदेङ्ञशका, 2074 अनङ्टरुऩ सङ्टऩङ्चयवेऺण गने 
कामा गने गङ्चयएको छ ।  

३.६ गङ्टणस्तय आश्वस्तता् कामाारमरे रागू गयेको गङ्टणस्तय ऩङ्टनयावरोकन ङ्झनदेङ्ञशकाअनङ्टसाय २०७3।७4 भा सम्पऩङ्ङ 
गङ्चयएका ङ्जवत्तीम रेखाऩयीऺणभध्मे नभूनाको रुऩभा छनौट गयी ङ्जवत्तीम तथा ङ्झनमङ्झभत रेखाऩयीऺणतपा  43, सॊगङ्छठत 
सॊस्थाको रेखाऩयीऺणतपा  3 य कामाभूरक एवॊ सूचना प्रङ्जवङ्झध रेखाऩयीऺणतपा  2 सभेत 48 पाइरहरुको गङ्टणस्तय 
आश्वस्तता ऩङ्टनयावरोकन गङ्चयएको छ । रेखाऩयीऺण ऩिात ् गङ्चयने गङ्टणस्तय ऩङ्टनयावरोकनफाट भात्र गङ्टणस्तय 
सङ्टङ्झनङ्ञित गना कङ्छठनाइ बएको भहसङ्टस गयी आङ्झथाक वषा २०७४।७५ देङ्ञख रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन जायी गनङ्टाऩूवा नै 
गङ्टणस्तय ऩङ्टनयावरोकन (Pre-issuence review) गना शङ्टरु गङ्चयएको छ । ऩङ्टनयावरोकनभा ङ्झनकामको जानकायी, 
रेखाऩयीऺण मोजना तथा कामाक्रभ तमायी, जोङ्ञखभ ऺेत्र ऩङ्जहचान य सोको कामाान्द्वमन, आन्द्तङ्चयक ङ्झनमन्द्त्रण 
प्रणारीको भूल्माङ्कन, सङ्कङ्झरत प्रभाणको अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन, नभूना छनौट प्रङ्जक्रमा, रेखाऩयीऺकको कामाङ्जववयण 
तथा कामाङ्जवङ्झधको अङ्झबरेखीकयण, आचायसॊङ्जहताको घोषणा तथा ऩारना, गङ्टणस्तय ङ्झनमन्द्त्रण कामाङ्जवङ्झधहरु, कानङ्टन 
ङ्झनमभहरुको ऩारना, रेखाऩयीऺण कामाऩत्र एवॊ प्रङ्झतवेदनको ऩङ्टनयावरोकन, रेखाऩयीऺण टोरीको सङ्टऩङ्चयवेऺण तथा 
ङ्झनकामफाट प्राप्त प्रङ्झतङ्जक्रमाउऩय कायफाही गयी अङ्ञन्द्तभ प्रङ्झतवेदन जायी गनेरगामतका ऺेत्रभा गङ्टणस्तय आश्वस्तता 
भूल्माङ्कन/ऩङ्टनयावरोकन गयी थऩ सङ्टधायका ऺेत्रहरु ऩङ्जहचान गने गङ्चयएको छ । मसका अङ्झतङ्चयि कामासम्पऩादनभा 
आधाङ्चयत प्रोत्साहन प्रणारीको भूल्माङ्कन गना नेऩार सयकाय (भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयषद्) फाट ऩाङ्चयत सूचकका आधायभा 
२०७3।७4 भा रेखाऩयीऺण सम्पऩङ्ङ बएका पाइरहरुभध्मे प्रत्मेक रेखाऩयीऺण टोरीको न्द्मूनतभ एउटा पाइर 
ऩने गयी नभूना छनौटको ङ्जवङ्झधफाट मो वषा 87 पाइर छनौट गयी प्राप्त नङ्झतजाको आधायभा कामासम्पऩादनभा 
आधाङ्चयत प्रोत्साहन बत्ताको राङ्झग गङ्टणस्तयफाऩतको अङ्क गणना गयी रेखाऩयीऺणराई प्रोत्साहन बत्ता ङ्जवतयणसॉग 
आवद्ध गङ्चयएको छ । 

४. भानव सॊसाधन 
मस कामाारमभा ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०४९ फभोङ्ञजभ नेऩार रेखाऩयीऺण सेवा, नेऩार ङ्जवङ्जवध सेवाका 

कभाचायीहरु आवद्ध यहेका छन ्। मस वषा कभाचायी प्रशासन, ताङ्झरभ य जनशङ्ञि ङ्जवकासको अवस्था ङ्झनम्पनानङ्टसाय 
यहेको छ्  

 दयफन्द्दी य ऩदऩूङ्झता्  भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमको स्वीकृत दयफन्द्दी ४४८ यहेकोभा ङ्झभङ्झत २०७४।४।१ 
भा 381 ऩदऩूङ्झता बई 67 ऩद ङ्चयि यहेको छ । कङ्ट र ऩदऩूङ्झता भध्मे ४3 (१1.29 प्रङ्झतशत) भङ्जहरा य 
३38 (88.71 प्रङ्झतशत) ऩङ्टरुष कभाचायी छन ्। कभाचायी दयफन्द्दी य ऩदऩूङ्झताको ताङ्झरका १ सॊरग्न छ । 
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२४ 
शे्रणीगत आधायभा ऩदऩूङ्झताको ङ्ञस्थङ्झत

याजऩत्राङ्जङ्कत 
या.ऩ.अनॊ. प्रथभ य ङ्छितीम 
अन्द्म याजऩत्र अनङ्जङ्कत य शे्रणीङ्जवहीन कभाचायी 

 

४३

   

      

     

रैङ्जङ्गकको आधायभा ऩदऩूङ्झताको ङ्ञस्थङ्झत

 
 ङ्झनमङ्टङ्ञि य ऩदस्थाऩन् मो वषा रोक सेवा आमोगफाट ङ्झसपाङ्चयस बई आएका रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी 10, 

रेखाऩयीऺण अधीऺक 9, रेखाऩयीऺण ङ्झनयीऺक  5 , सहामक कम्प्मङ्टटय अऩयेटय 2, जङ्टङ्झनमय इरेङ्ञक्िङ्झसमन 



 

भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमको वाङ्जषाक प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन, २०७३।७४ - 8 

 

१ य जङ्टङ्झनमय भेकाङ्झनक्स २ सभेत २९ कभाचायीको नमाॉ ङ्झनमङ्टङ्ञि एवॊ ऩदस्थाऩन गङ्चयएको छ । ङ्झनमङ्टङ्ञि एवॊ 
ऩदस्थाऩनको ताङ्झरका २ सॊरग्न छ ।  

 फढङ्टवा् मो वषा उऩभहारेखा ऩयीऺक २, नामफ भहारेखा ऩयीऺक २, ङ्झनदेशक ४, रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी ५, 
रेखाऩयीऺण अधीऺक 1 सभेत 1४ कभाचायी कामाऺ भता भूल्माङ्कनको आधायभा फढङ्टवा हङ्टनङ्टबएको छ । 
मससम्पफन्द्धी ताङ्झरका ३ सॊरग्न छ । 

 सेवा ङ्झनवतृ्त् मो वषा उभेय हद य याजीनाभा सभेतफाट उऩ-भहारेखा ऩयीऺक 1, नामफ भहारेखा ऩयीऺक १, 
ङ्झनदेशक ३, रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी ६, शाखा अङ्झधकृत ३, कामाारम सहमोगी ६ य हरङ्टका सवायीचारक एक 

सभेत २१ कभाचायी सेवा ङ्झनवतृ्त हङ्टनङ्टबएको छ । मस सम्पफन्द्धी ताङ्झरका ४ सॊरग्न छ ।  

 सरुवा: मस वषा ३ कभाचायीहरु अन्द्म कामाारमफाट मस कामाारमभा यभाना बई आएका छन ्। मस सम्पफन्द्धी 
ताङ्झरका ५ सॊरग्न छ । 

 ङ्जवबषूण् गणतन्द्त्र ङ्छदवसको अवसयभा २०७4।२।१५ भा ङ्झनदेशक श्री यभेश ढकाररे प्रवर जनसेवाश्री 
ङ्जवबषूण प्राप्त गनङ्टाबएको छ ।  

 ङ्झनजाभती सेवा ऩङ्टयस्काय् ङ्झनजाभती सेवा ङ्छदवस, २०७3 को अवसयभा मस कामाारमका ङ्झनदेशक श्री इन्द्रप्रसाद 
आचामा ङ्झनजाभती सेवा ऩङ्टयस्कायफाट ऩङ्टयस्कृत हङ्टनङ्टबएको छ ।  

५. आन्द्तङ्चयक व्मवस्थाऩन 
५.१ भहारेखाऩयीऺकोको कामाारमको ५४ औ ँवाङ्जषाक प्रङ्झतवेदन ऩेश: भहारेखा ऩयीऺकको ५४ औ ँवाङ्जषाक प्रङ्झतवेदन 

कामाफाहक भहारेखा ऩयीऺक श्री सङ्टकदेव खत्रीज्मूरे ङ्झभङ्झत २०७३।१२।३० भा सम्पभाननीम यािऩङ्झत सभऺ ऩेश 
गनङ्टाबमो ।  

५.२  ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन य आङ्झथाक प्रशासनका सभसाभङ्जमक ङ्जवषमभा फैठक सम्पऩङ्ङ: ङ्झभङ्झत २०७४ असाय २ गते, ङ्जवत्तीम 
अनङ्टशासन य आङ्झथाक प्रशासनका सभसाभाङ्जमक ङ्जवषमभा भाननीम भहारेखा ऩयीऺकज्मूफाट नऩेार सयकायका भङ्टख्म 
सङ्ञचवसङ्जहत सफै सङ्ञचवहरुसॉग प्रधानभन्द्त्री तथा भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयषद्को कामाारमभा फैठक सम्पऩङ्ङ बमो ।  

सो फैठकभा भहारेखा ऩयीऺकज्मूफाट भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमको कामा प्रणारीभा सङ्टधाय गना 
आफ्नो ६ वषे कामामोजना ऩेश गदै सो अवङ्झधभा ङ्जवत्तीम जवापदेङ्जहता सङ्टङ्झनङ्ञित गना मस सम्पफन्द्धी कानङ्टनको तजङ्टाभा 
गनङ्टाऩने, सयकायी ङ्झनकामहरुभा देङ्ञखएको कभजोय आन्द्तङ्चयक ङ्झनमन्द्त्रण प्रणारीका साथै आन्द्तङ्चयक रेखाऩयीऺणभा 
सङ्टधाय गनङ्टाऩने भन्द्तव्म व्मि गनङ्टाबमो । साथै आगाभी ङ्छदनभा कामाारमरे आफ्नो आन्द्तङ्चयक कामा प्रङ्जक्रमाभा सङ्टधाय 
गने, कामाभूरक रेखाऩयीऺणराई जोड ङ्छदॉदै जाने य आङ्झथाक अनङ्टशासन ऩारनाको स्तय भूल्माकङ्कनको अङ्झबरेख याख्न 
शङ्टरु गङ्चयने व्महोया सभेत उल्रेख गनङ्टाबमो । भहारेखा ऩयीऺकज्मूरे आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध ऐन ङ्झनमभावरीफभोङ्ञजभ 
औॊल्माइएका फेरुजू ३५ ङ्छदनङ्झबत्र पछ्यौंट गयी ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन कामभ गना ङ्झनदेशन ङ्छदनङ्टबमो । 

उि फैठकफाट देहामफभोङ्ञजभका ङ्झनणामहरु बएका छन:् 

 आन्द्तङ्चयक रेखाऩयीऺणराई प्रबावकायी फनाउन भहारेखा ङ्झनमन्द्त्रकको सॊमोजकत्वभा प्रधानभन्द्त्री तथा 
भन्द्त्रीऩङ्चयषद्को कामाारम, भहारेखा ऩयीऺकको कामाारम य अथा भन्द्त्रारमका याजऩत्राॊङ्जकत प्रथभ शे्रणीका 
ऩदाङ्झधकायीहरु सॊरग्न एक सङ्झभङ्झत गठन गने । 

 नेऩार सयकायका सङ्ञचव, ङ्जवबागीम प्रभङ्टख य एक अफा बन्द्दा फढी यकभको आमोजना प्रभङ्टख जस्ता ऩदभा ङ्जवशेष 
ङ्ञजम्पभेवायी ङ्छदॊदा भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमफाट ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन ऩारनाको ङ्जववयण ङ्झरई ङ्जवत्तीम 
जवापदेङ्जहता ऩारना स्तय सभेतको आधाय ङ्झरने । 
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५.३  ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन कामभ गने सम्पफन्द्धभा अन्द्तयङ्जक्रमा कामाक्रभ सम्पऩङ्ङ  

ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन कामभ गने सन्द्दबाभा भाननीम भहारेखा ऩयीऺक तथा नेऩार सयकायका भङ्टख्म सङ्ञचवको 
उऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झभङ्झत २०७४ असाय ४ गते सावाजङ्झनक सॊस्थानका प्रभङ्टख य रेखा प्रभङ्टखहरुसॉग अन्द्तयङ्जक्रमा कामाक्रभ 
सम्पऩङ्ङ बमो ।   

उि कामाक्रभभा भाननीम भहारेखा ऩयीऺकज्मूफाट सावाजङ्झनक सॊस्थानका प्रभङ्टखहरुराई आफ्नो सॊस्थाको 
उद्देश्म अनङ्टरुऩ सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउने, सॊस्थानको आन्द्तङ्चयक ङ्झनमन्द्त्रण प्रणारी सङ्टदृढ ऩाने, रेखाऩयीऺण 
हङ्टन फाॉकी यहेका सॊस्थानहरुरे ३ भङ्जहनाङ्झबत्र रेखाऩयीऺण सम्पऩङ्ङ गने तथा सावाजङ्झनक सॊस्थानहरु जङ्टन उद्देश्मरे 
खडा गङ्चयएको हो सो उद्देश्म हाङ्झसर गना केङ्ञन्द्रत बई अङ्झधकतभ ्उत्ऩादकत्व हाङ्झसर हङ्टने गयी कामा गना ङ्झनदेशन 
ङ्छदनङ्टबमो । सो अवसयभा भहारेखा ऩयीऺकज्मूरे आगाभी ङ्छदनभा वाङ्जषाक २ हजाय अफा रुऩैमाबन्द्दा फढी कायोफाय 
गने सावाजङ्झनक सॊस्थानहरुको काभकायफाहीराई रेखाऩयीऺणभा उच्च भहत्व ङ्छदन े तथा कामाारमरे रेखाऩयीऺण 
दामयाराई क्रभश् ङ्जवस्ताय गदै नङ्झतजाभूरक फनाउने जानकायी ङ्छदनङ्टबमो । नेऩार सयकायका भङ्टख्म सङ्ञचव तथा 
अथा सङ्ञचवरे ऩङ्झन सावाजङ्झनक सॊस्थानहरुको प्रबावकायी कामा सञ्चारनफाये आ–आफ्नो धायणा व्मि गनङ्टाबएको ङ्झथमो 
।   

ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन कामभ गने सन्द्दबाभा नेऩार सयकायका ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झत, ऩङ्चयषद, प्रङ्झतष्ठान तथा कोषका 
प्रभङ्टख य रेखा प्रभङ्टखहरुसॉग ङ्झभङ्झत २०७४ असाय ५ गते छरपर तथा अन्द्तयङ्जक्रमा सम्पऩङ्ङ बमो । उि 
कामाक्रभभा सॊस्था प्रभङ्टखरे आन्द्तङ्चयक ङ्झनमन्द्त्रण प्रणारीराई सङ्टदृढ फनाउन,े उद्देश्म अनङ्टरुऩको नङ्झतजा प्राप्त गना 
आङ्झथाक प्रशासनभा सवङ्झरकयण गनङ्टाऩने, रेखाऩयीऺण तीन भङ्जहनाङ्झबत्र टङ्टॊग्माउन य उठाइएको फेरुजू सभमभा नै 
पछमौट गना ङ्झनदेशन ङ्छदनङ्टबमो । 

सो अवसयभा भाननीम भहारेखा ऩयीऺकज्मूफाट एउटै प्रकायका फेरुजू ऩटक ऩटक उठ्नङ्ट गम्पबीय ङ्जवषम 
बएकोरे आन्द्तङ्चयक रेखाऩयीऺण सङ्टदृढ फनाई ङ्जवत्तीम प्रणारीराई भजफङ्टत फनाउनङ्टऩने य रेखाऩयीऺणरे अध्ममन 
गयेय ऩत्ता रगाई ङ्छदएको प्रसे्कृ्सनअनङ्टसायको सङ्टझाव कामाान्द्वमन गने ङ्ञजम्पभेवायी य जवापदेङ्जहता वहन गनङ्टाऩने 
कानङ्टनी दाङ्जमत्व सभेत स्भयण गयाउनङ्टबएको ङ्झथमो । मसैगयी रेखाऩयीऺण कामा दऺ ङ्जवऻफाट गयाउन ेसाथै सॊस्था 
उद्देश्म अनङ्टरुऩको जानकाय य अनङ्टबवी व्मङ्ञिफाट गयाउन े व्मवस्था ङ्झभराउने अवगत गयाउनङ्टबमो । भहारेखा 
ऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺणको दामया पयाङ्जकरो फनाउदै प्रबावकायी एवभ ्अन्द्तयााङ्जिम अभ्मास य भाऩदण्ड अनङ्टरुऩको 
रेखाऩयीऺण गने जानकायी प्रदान गनङ्टाबमो । 

५.४  रेखाऩयीऺकहरुसॉग रेखाऩयीऺणका ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमहरुभा छरपर तथा अन्द्तयङ्जक्रमा कामाक्रभ: भाननीम भहारेखा 
ऩयीऺकज्मूफाट सावाजङ्झनक सॊस्थानको रेखाऩयीऺण गने रेखाऩयीऺकहरुसॉग रेखाऩयीऺणका ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमहरुभा 
ङ्झभङ्झत २०७४ असाय ६ गते छरपर तथा अन्द्तयङ्जक्रमा कामाक्रभ सम्पऩङ्ङ बमो । उि कामाक्रभभा रेखाऩयीऺण 
गदाा सॊस्थाको उद्देश्म हाङ्झसर बए नबएको, सेवाप्रवाह प्रबावकायी य ङ्जवश्वसनीम बए नबएको, स्रोत य साधनको 
भहत्तभ उऩमोग बए नबएको, ङ्जवत्तीम अनङ्टशासनको ऩङ्चयऩारना बए नबएको ऩयीऺण गनङ्टाऩने य रेखाऩयीऺण ऐनभा 
उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जवषमको ऩूणा ऩारना गयी रेखाऩयीऺण गना ङ्झनदेशन ङ्छदनङ्टबमो । 

सो अवसयभा भाननीम भहारेखा ऩयीऺकज्मूवाट रेखाऩयीऺण गदाा कङ्ट नै सभस्मा आएभा भहारेखा 
ऩयीऺकको कामाारमभा जानकायी गयाई  सहमोग य सल्राह ङ्झरन सङ्जकने उल्रेख गनङ्टा बमो । मसैगयी, 
रेखाऩयीऺण गदाा अऩनाउनङ्टऩने आचायसॊङ्जहताको फायेभा ऩूणा जानकायी याखी ङ्ञजम्पभेवाय य जवापदेही फङ्ङङ्टऩने कङ्ट याको 
स्भयण गयाउनङ्ट बमो । मसका साथै  सॊवेदनशीर तथा धेयै कायोवाय हङ्टन ेसॊस्थाहरुको रेखाऩयीऺण गदाा हङ्टने शङ्टरु 
फैठकभा भहारेखा ऩयीऺक आपै उऩङ्ञस्थत यहने व्महोया सभेत उल्रेख गनङ्टाबमो ।  

साथै २०७४ असाय ७ गते, भाननीम भहारेखा ऩयीऺकज्मूफाट भहारेखा ऩयीऺकको ऩयाभशाभा ङ्झनमङ्टि 
बएका रेखाऩयीऺकहरुसॉग रेखाऩयीऺणका ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमहरुभा छरपर तथा अन्द्तयङ्जक्रमा सम्पऩङ्ङ बएको छ । 
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मसैगयी २०७४ असाय ८ गते, भाननीम भहारेखा ऩयीऺकज्मूफाट नेऩार चायट्डा एकाउन्द्टेन्द््स सॊस्था, 
नेऩार अङ्झडटसा एशोङ्झसएसन य नेऩार चाटडा एकाउन्द्टेण््स सॊघका ऩदाङ्झधकायीहरुसॉग सावाजङ्झनक रेखाऩयीऺण, 

नेऩार ङ्जवत्तीम प्रङ्झतवेदनभान, रेखाऩयीऺणभान, याङ्जिम तथा अन्द्तयाङ्जिम असर अभ्मासका ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमहरुभा छरपर 
तथा अन्द्तयङ्जक्रमा सम्पऩङ्ङ बएको छ ।  

५.५  सङ्झभङ्झत गठन: भहारेखा ऩयीऺकको कामामोजना (२०७४¬२०८०  फभोङ्ञजभ कामाारमको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध, 

स्वतन्द्त्रता, कामावातावयण सङ्टधाय य कभाचायीको उत्प्रयेणा अङ्झबवङृ्जद्ध गना आवश्मक सङ्टझाव ङ्झसपाङ्चयस गना 
देहामफभोङ्ञजभका सङ्झभङ्झतहरु गठन गङ्चयएको छ: 

ङ्झस.न. सङ्झभङ्झतको नाभ गठन बएको ङ्झभङ्झत 

१ सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण सङ्झभङ्झत २०७४।२।१७ 

२ स्रोत साधन व्मवस्थाऩन सवेऺण सङ्झभङ्झत २०७४।२।१७ 

३ कभाचायी सङ्टङ्जवधा अध्ममन सङ्झभङ्झत २०७४।२।२१ 

४ बवन ङ्झनभााण अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण सङ्झभङ्झत २०७४।२।२१ 

५ रेखाऩयीऺण ङ्झनमभावरी भस्मौदा सङ्झभङ्झत २०७४।३।०५ 

६ रेखाऩयीऺण सेवा स्ारन ङ्झनमभावरी भस्मौदा सङ्झभङ्झत २०७४।३।०५ 

५.६  सम्पऩका  व्मङ्ञि (Focal Point): २०७३।७४ भा सम्पफङ्ञन्द्धत ङ्झनकामसॉग सभन्द्वम गयी कामासम्पऩादन गनाका राङ्झग ङ्झनम्पन 

कभाचायीहरुराई सम्पऩका व्मङ्ञिको रुऩभा तोङ्जकएको ङ्झथमो्  

क्र.सॊ. ऩद, नाभ 
तोङ्जकएको 

ङ्झभङ्झत 
ङ्जवषम प्रभङ्टख कामा 

१ ङ्झनदेशक श्री अशोक कङ्ट भाय काकी  सहामक प्रविा, सहामक 
सम्पऩका अङ्झधकृत  

सूचना सङ्करन य सोको 
अङ्झबरेख याख्न े

२ ङ्झनदेशक श्री नायामणप्रसाद ऩयाजङ्टरी  सहामक सूचना अङ्झधकायी सूचना सङ्करन एवॊ सोको 
अङ्झबरेख याख्न े

३ रे.ऩ. अङ्झधकायी श्री याभचन्द्र ऩौडेर  सयकायी ऩोटार  सयकायी सूचना ऩोटारभा 
अद्यावङ्झधक गने 

५.८  सूचना सङ्करन् कामाारमफाट वषाबय सम्पऩाङ्छदत काभको नङ्झतजाको रुऩभा वाङ्जषाक प्रङ्झतवेदन तमाय गने गङ्चयएको छ । 

सूचनाको हकसम्पफन्द्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ को प्रमोजनका साथै प्रङ्झतवेदनहरुको अङ्झबरेखीकयण गयी सॊस्थागत 

स्भयण (Institutional Memory) कामभ याख्न शङ्टरुदेङ्ञखका वाङ्जषाक प्रङ्झतवेदन, रेखाऩयीऺण ऩङ्झत्रकारगामतका प्रकाशनहरु 

य कामाारमका अन्द्म गङ्झतङ्जवङ्झधसम्पफन्द्धी सूचनाहरु सङ्करन कामाराई ङ्झनयन्द्तयता ङ्छदइएको छ । 

५.९  प्रकाशन् सूचना सम्पप्रषेणराई प्रबावकायी फनाउन २०७५ आषाढ भङ्जहनादेङ्ञख भाङ्झसक रुऩभा रेखाऩयीऺण फङ्टरेङ्जटन 
प्रकाशन गने कामाको थारनी गयी मसराई ङ्झनयन्द्तयता ङ्छदइएको छ । सयकायी रेखा, याजस्व, रेखाऩयीऺणरगामत 

सावाजङ्झनक ङ्जवत्त व्मवस्थाऩनका सान्द्दङ्झबाक ङ्जवषम तथा कामाारम गङ्झतङ्जवङ्झध सभेटी रेखाऩयीऺण ऩङ्झत्रकाको ८३ औ ँअङ्क 
२०७३ ऩौष भङ्जहनाभा य २०७४ आषाढ भङ्जहनाभा ८४ औ ँअङ्क प्रकाशन गङ्चयएको छ । मसफाट ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩनका 
ऺेत्रभा सॊरग्न व्मङ्ञि एवॊ ऩाठकवगाका राङ्झग सहमोग ङ्झभल्ने अऩेऺा याङ्ञखएको छ । त्मसैगयी कामाारमरे आफ्नो 
आवङ्झधक रक्ष्म हाङ्झसर गनेतपा  उन्द्भङ्टख हङ्टन एवॊ काभकायफाहीराई व्मवङ्ञस्थत गना तेस्रो यणनीङ्झतक मोजना (२०१६-
२०२०  ङ्जवत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान, कामा स्ारन मोजना (Operational Plan 2016-2020) य कामाारमको 
सम्पफन्द्धभा आवश्मक आधायबतू जानकायी ङ्छदने उद्देश्मरे ब्रोसय तमाय गङ्चयएको छ । साथै मो वषा सयोकायवाराहरु 

कामाारमको सम्पऩका  य सम्पफन्द्ध ङ्जवस्ताय गयी सभाजभा कामाारमको गङ्चयभा फढाउनको राङ्झग स्ाय यणनीङ्झत स्वीकृत गयी 
रागू गङ्चयएको छ । 
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५.१०  खङ्चयद् कामाारमराई आवश्मक भारसाभान तथा सेवा सावाजङ्झनक खङ्चयद ऐन,२०६३ रे तोकेको प्रावधानअनङ्टसाय खङ्चयद 
गना खङ्चयद इकाई गठन गयी वाङ्जषाक खङ्चयद मोजनाअनङ्टसाय ङ्झसरफन्द्दी दयबाउऩत्र तथा फोरऩत्रको भाध्मभद्धाया खङ्चयद 

कामा गङ्चयएको छ ।   

क्र.सॊ. खङ्चयदको ङ्जकङ्झसभ खङ्चयद ङ्जवङ्झध खङ्चयद सम्पझौता यकभ 

१ भसरन्द्द साभान आऩूङ्झता फोरऩत्र 1586622।- 
२ पोटोकऩी तथा कम्प्मङ्टटय ङ्जप्रन्द्टयको टोनय आऩूङ्झता फोरऩत्र 580820।- 
३ कभाचायी फस सेवा  फोरऩत्र 2447580।- 

५.११  ङ्जवद्यङ्टतीम सङ्टशासन (E-Governance): कामाारमरे आफ्नो काभकायफाहीराई व्मवङ्ञस्थत गना ङ्झनम्पन ङ्जवद्यङ्टतीम सङ्टशासन 

प्रणारी रागू गङ्चयएको छ् 

 कभाचायीहरुको उऩङ्ञस्थङ्झत, सोको अङ्झबरेख य ङ्झफदाको प्रङ्झतवेदन व्मवस्थाऩन गना ङ्जवद्यङ्टतीम हाङ्ञजयी (E-

Attendance) व्मवस्थाराई ङ्झनयन्द्तयता ङ्छदइएको छ ।  

 कभाचायीको अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गना ङ्झनजाभती ङ्जकताफखानासॉग गतवषासम्पझौता गयी सङ्टरु बएको कभाचायी 
सूचना प्रणारी (Personnel Information System) सम्पफन्द्धी कामा चारङ्ट यहेको छ ।   

 गतङ्जवगत वषादेङ्ञख प्रायम्पब गङ्चयएको रेखाऩयीऺण प्रायङ्ञम्पबक प्रङ्झतवेदनहरुराई ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभभा याख्न ेकामाराई 

मो वषाऩङ्झन ङ्झनयन्द्तयता ङ्छदएको छ । रेखाऩयीऺणसम्पफन्द्धी कागजातको व्मवस्थाऩन ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट 

गयाउन सफ्टवेमय ङ्झनभााण गयी प्रमोगभा ल्माइएको छ ।  

 कामाारमको ङ्ञजन्द्सी अङ्झबरेख ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभभा याख्न ेकामाराई ङ्झनयन्द्तयता ङ्छदइएको छ ।  

 कामाारमको सफै ङ्झनदेशनारम तहसम्पभ कम्प्मङ्टटय य इन्द्टयनेट/इन्द्िानेट सङ्टङ्जवधा ऩङ्टयम्ाइएको य वेबसाइट 

www.oagnep.gov.np राई Static फाट Dynamic फनाई कामाारम सम्पफन्द्धी सूचनाहरु सभावेश गङ्चयएको छ ।  

 कामाारमभा दताा कम्प्मङ्टटयकृत गयी रेखाङ्कन गने प्रणारी स्ारनभा छ ।  

 कामाारमका ऩङ्चयऩत्रहरु Electronic भाध्मभफाट सम्पप्रषेण गने व्मवस्थाको शङ्टरुवात गङ्चयएको छ । 

६. आम–व्ममको ङ्ञस्थङ्झत 

६.१ आङ्झथाक कायोफाय् मस कामाारमको २०७३।७४ को ङ्जवङ्झनमोजन, याजस्व, धयौटीरगामतका आङ्झथाक कायोफाय 
देहामअनङ्टसाय यहेको छ् 

ङ्जवङ्झनमोजन 
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 फ.उ.शी.नॊ. २०८०११३ चारङ्ट खचा तपा  मो वषा रु.३4 कयोड 13 राख 61 हजाय फजेट व्मवस्था 
बएकोभा रु.31 कयोड 79 राख 99 हजाय `खचा बएको छ । त्मस्तै अथा फजेटतपा  उऩदानफाऩत रु.49 
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हजाय, सङ्ञ्त ङ्झफदाफाऩत रु.९5 राख 20 हजाय य औषङ्झध उऩचायफाऩत रु.१ कयोड ७१ हजाय सभेत कङ्ट र 
रु.33 कयोड 76 राख 40 हजाय खचा बएको छ ।मस सम्पफन्द्धी ङ्जववयण ताङ्झरका       ६ भा सभावेश छ । 

 फ.उ.शी.नॊ. २०८००१३ चारङ्ट खचातपा  मो वषा रु.19 राख 26 हजाय फजेट व्मवस्था बएकोभा रु.6 राख 
58 हजाय खचा बएको छ । मस सम्पफन्द्धी ङ्जववयण ताङ्झरका       ७ भा छ । 

 फ.उ.शी.नॊ. २०८१०१३ चारङ्ट खचा (भहारेखा ऩयीऺकको कामाारम सङ्टदृढीकयण कामाक्रभ) तपा  रु.१ कयोड 
25 राख 80 हजाय फजेट व्मवस्था बएकोभा रु.97 राख 18 हजाय खचा बएको छ । मस 
कामाक्रभअन्द्तगात कामाभूरक रेखाऩयीऺण स्ारन, कभाचायीहरुको दऺता वङृ्जद्धको राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ ताङ्झरभ 
(कम्प्मङ्टटय, अॊग्रजेी बाषा, सेवा प्रवेश, सेवाकारीन, रेखाऩयीऺण) हरु स्ारन, ऩयाभशा सेवा प्राङ्झप्त, सङ्ञचव, 
ङ्जवबागीम प्रभङ्टखहरुसॉग अन्द्तयङ्जक्रमारगामतका ङ्जक्रमाकराऩहरु स्ारन गङ्चयएको ङ्झथमो । मस सम्पफन्द्धी ङ्जववयण 
ताङ्झरका       ८ भा उल्रेख छ । 

 फ.उ.शी.नॊ. २०८१०1४ ऩङ्टॉजीगत (सङ्टदृढीकयण कामाक्रभ) रु.18 कयोड फजेट व्मवस्था बएकोभा रु.64 
राख 91 हजाय खचा बएको छ । पङ्झनाचय, ल्माऩटऩ, डेस्कटऩ कम्प्मङ्टटय जस्ता  ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩङ्टॉजीगत कामाक्रभभा 
खचा बएको छ । मस सम्पफन्द्धी ङ्जववयण ताङ्झरका       ९ भा छ । 

याजस्व  

 मस वषा सयकायी सम्पऩङ्ञत्तको ङ्झफक्रीफाट प्राप्त आम्पदानी, अन्द्म ङ्झफक्रीफाट प्राप्त यकभ, अन्द्म प्रशासङ्झनक दस्तङ्टय, 
प्रशासङ्झनक दण्ड जङ्चयफाना, अन्द्म याजस्व य फेरुजू गयी 4 वटा शीषाकभा रु.1८ राख 66 हजाय याजस्व प्राप्त 
गयी सम्पफङ्ञन्द्धत शीषाकभा सङ्ञ्तकोष दाङ्ञखरा गङ्चयएको छ । याजस्वको आङ्झथाक ङ्जववयण ताङ्झरका       ११ भा छ । 

धयौटी  

 गत आङ्झथाक वषासम्पभको ङ्ञजम्पभेवायी रु.२5 राख 63 हजायभा मस आङ्झथाक वषा प्राप्त रु.8 राख 91 हजाय 
प्राप्त बई रु.34 राख 5४ हजाय आम्पदानी बएकोभा रु.13 राख 83 हजाय ङ्जपताा बई रु.20 राख ७1 
हजाय फाॉकी यहेकोभा एकर खाता कोष ङ्झनदेङ्ञशका अनङ्टरुऩ उि यकभ कोष तथा रेखा ङ्झनमन्द्त्रक कामाारम 
काठभाडौं ऩठाइएको छ । धयौटीको आङ्झथाक ङ्जववयण ताङ्झरका       १० भा छ । 

६.२ रेखाऩयीऺण य फेरुजू पछ्र्मौट. मस कामाारमको आङ्झथाक वषा २०७३।७४ को रेखाऩयीऺण सम्पऩङ्ङ बई 
रेखाऩयीऺणको प्रायङ्ञम्पबक प्रङ्झतवेदन प्राप्त बएकोभा रगती फेरुजू कामभ बएको छैन ।   

६.३ जग्गा य बवन् नेऩार सयकायरे मो कामाारमराई उऩरब्ध गयाएको अनाभनगयको जग्गाभा कामाारम बवन 
ङ्झनभााणको राङ्झग ठेक्का व्मवस्था बई ङ्झनभााण कामा बइयहेको छ । 

६.४ कामासम्पऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन बत्ता  

 भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयषद्को ङ्झनणामफाट मस कामाारमभा कामायत कभाचायीराई २०७3।७4 भा शङ्टरु तरफभानको 
अङ्झधकतभ ५० प्रङ्झतशतसम्पभ प्रोत्साहन बत्ता उऩरब्ध गयाउन सूचङ्काक स्वीकृत बएको छ ।  

मो प्रणारी कामाान्द्वमन गना देहामको सङ्झभङ्झत गठन गयी कामाान्द्वमनभा ल्माइएको छ ।  
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 प्रोत्साहन यकभ ब ङ्टिानी् मो वषा प्रोत्साहन बत्ताफाऩत कामासम्पऩादन भूल्माङ्कनको आधायभा रु.5 कयोड 65 

राख 8 हजाय प्रोत्साहन बत्ता ब ङ्टिानी गङ्चयएको छ ।  

७. अन्द्तयााङ्जिम सम्पफन्द्ध एवॊ सहमोग 
 वैदेङ्ञशक ताङ्झरभ, अध्ममन य अवरोकन: २०७३।७४ भा भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ भङ्टरङ्टकभा 

आमोजना बएको देहामअनङ्टसायका ताङ्झरभ, अध्ममन, अवरोकन, कामाशाराभा सहबाङ्झगता बएको छ ।  

ङ्झस.नॊ. भङ्टरङ्टक/सॊस्था कामाक्रभ अवङ्झध (ङ्छदन  
सहबागी 
सॊख्मा 

1.  बायत Project Management & Training and Certification (PMTC) ४७ २ 
2.  बायत International Training Program on Management Systems 26 १ 
3.  चीन 2016 Asian Evaluation Week (AEW) 4 1 
4.  कोङ्चयमा 12th Board of Audit and Inspection Seminar 5 1 
5.  सङ्टडान UN ङ्झभशन ङ्झनयीऺण  १ 
6.  चीन Korkshop on Governance for Nepalese Civil Services ७ २ 
7.  हॊगयेी Global Program on SAI Fighting Corruption को Course 

Development Meeting 

१२ १ 

8.  इण्डोनेङ्झसमा INTOSAI Working Group on Environmental Audit ४ २ 
9.  बायत ASOSAI Working Group on Environment Audit रे 

आमोजना गयेको कामाक्रभ 
3 २ 

10.  बायत 130th ITP on Audit of Government Receipts 26 1 
11.  बायत 131th ITP on Auditing in IT Environment 26 1 
12.  बायत 132nd ITP on Audit of State Owned Enterprises 26 1 
13.  बायत 133th ITP on Performance Audit 26 1 
14.  बायत 134th ITP on Audit of e-governance 26 1 
15.  बायत 135th ITP on Environment Audit 26 1 
16.  श्रीरङ्का Enhancing Public Financial Reporting to Promote Growth 

in SAR ङ्जवषमक सेङ्झभनाय 
२ २ 

17.  सॊमङ्टि अयफ इङ्झभये्स इण्टोसाईको २२ औ ँभहाअङ्झधवेशनभा सहबागी  ५ ४ 
18.  जङ्ञजामा सावाजङ्झनक ऋणको ङ्जवशेष रेखाऩयीऺण सम्पफन्द्धी गङ्टणस्तय 

ऩङ्टनयावरोकन 

 १ 

19.  चीन Peformance Audit  १ 
20.  चीन कोषा ङ्झडजाइन स्रोत व्मङ्ञिका रुऩभा  १ 
21.  इण्डोनेङ्झसमा Draft Audit Report Review Meeting  ३ 
22.  हॊगयेी Fourth Integrity Seminar ६ १ 
23.  चीन Master Degree of Auditing २ वषा 1 

 

अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत 
 

 

गङ्टणस्तय सङ्झभङ्झत 
 

अङ्झबरेख तथा 
गणना सङ्झभङ्झत 

 

 

ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत 



 

भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमको वाङ्जषाक प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन, २०७३।७४ - 14 

 

ङ्झस.नॊ. भङ्टरङ्टक/सॊस्था कामाक्रभ अवङ्झध (ङ्छदन  
सहबागी 
सॊख्मा 

24.  सङ्टडान UN ङ्झभसनभा ङ्झनयीऺण  १ 
25.  अङ्जिमा 24th UN/INTOSAI Symposium 3 2 
26.  नवे SAI Performance Measurement Framework कामाान्द्वमन 

यणनीङ्झत ऩाठ्यक्रभ फनाउन े
३ २ 

27.  नवे Lessons Learned and Exit Workshop for Transregional 

Program on Audit Ledning and Borrowing Frameworks 
२ २ 

28.  Royal Norwegion 

Embassy 

Measuring Progress Towards SDG16: Data needs and 

resources in Nepal 
२ १ 

29.  JICA/Japan Government Audit on Public Construction Work 20 2 

 ङ्झभङ्झत २९।०२।२०७४ भा मस कामाारमभा फसेको फैठकभा ACCA  को तपा फाट Deputy President Leo 

Lee रगामतका टोरीरे ACCA को व्मावसाङ्जमकता ङ्जवषमभा मस कामाारमभा कभाचायीको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध य 
मस कामाारमसॉगको सहकामाको फायेभा छरपर य सङ्टझाव ङ्छदनङ्टबमो । 

 ङ्झभङ्झत २९।०२।२०७४ भा मस कामाारमभा फसेको फैठकभा Results for Development, US Embassy को 
तपा फट Mr. Nathaniel Heller, Executive Vice President, Integrated Strategies रे अनङ्टसन्द्धान तथा ङ्जवकास, 

जवापदेङ्जहता य ऩादाङ्ञशाता प्रङ्झत मस कामाारमको प्रमासको फायेभा छरपर य सङ्टझाव ङ्छदनङ्टबमो । 

 सन ्२०१७ अगस्त १० य ११ भा USAID RIG / Manila िाया काठभाण्डौंभा स्ारन बएको USAID'S 

Financial audit Program भा मस कामाारमको ङ्झनदेशकिम श्री सङ्टयेश शभाा य श्री याभकृष्ण अङ्झधकायी, 
रेखाऩङ्चयऺण अङ्झधकायीहरु श्री ङ्छदऩेन्द्र ढकार य प्रभोदकङ्ट भाय भण्डर सहबागी हङ्टन ङ्टबमो । 

e-Learning Course 

 IDI  िाया स्ाङ्झरत Performance Auditing of Preparedness for Implementation of SDGs ङ्जवषमको e-

Learning कोसाभा ङ्झनदेशक श्री याभप्रसाद उऩाध्माम, रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी श्री दङ्टगााप्रसाद ऩन्द्थी य रेखाऩयीऺण 
अङ्झधकायी श्री ङ्जऩॊकीकङ्ट भायी दासरे सहबाङ्झगता जनाउनङ्टबमो । 

 IDI ASSOSAI को Disaster Management Audit को e-Learning Course अन्द्तगात २०१६ अङ्जप्ररभा 
भरेङ्झसमाभा आमोङ्ञजत Audit Planning Meeting य अक्टोफय २०१६ भा इन्द्डोनेङ्झसमाभा आमोङ्ञजत Draft Audit 

Report Review Meeting भा ङ्झनदेशक श्री शम्पब ङ्टकङ्ट भाय शे्रष्ठ य रेखाऩयीऺण अङ्झधकायीिम श्री कल्ऩना अमाार य 
श्री श्रीधय ऩन्द्तरे बाग ङ्झरनङ्टबमो ।  

 IDI-ASOSAI िाया 27 February देङ्ञख 5 May 2017 सम्पभ स्ारन बएको Certification Programme for e-

Learning Specialists को अनराइन Course गने कामाका राङ्झग मस कामाारमका रेखाऩयीऺण अङ्झधकायीहरु 
श्री प्रकाश खत्री य श्री सन्द्तोष साऩकोटा य श्री कल्ऩना ङ्ञघङ्झभयेरे सहबाङ्झगता जनाउनङ्टबमो ।  

 IDA-ASOSAI जाऩानरे १२ अक्टोफय २०१६ देङ्ञख ६ ङ्झडसेम्पफय २०१६ सम्पभ आमोजना गयेको LMS 

Adminsitrator of ASOSAI, e-Learning Course भा रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी श्री भहेश शे्रष्ठरे सहबाङ्झगता 
जनाउनङ्टबमो ।  

 सन ् २०१७–२०१९ सम्पभ IDI फाट स्ारन हङ्टने Capacity Development Programme (e-Learning) को 
ऩङ्जहरो Component-SAI Leading by Examples in Implementing ISSAI-30 Code of Ethics को राङ्झग मस 
कामाारमको ङ्झनदेशक श्री नायामण एभ.सी, ङ्झनदेशक श्री घनश्माभ काफ्रे य रे.ऩ. अङ्झधकायी श्री ङ्झसजाना ङ्चयभार 
य दोस्रो Component अन्द्तगात Performance Audit of Insitutional Framework for Fighting Corruption को 
राङ्झग ङ्झनदेशक श्री इन्द्र प्रसाद आचामा, रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी श्री याभचन्द्र ओझा य श्री ङ्ञजतेन्द्र शे्रष्ठराई 
भनोनमन गङ्चयएको छ । 
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अध्ममन भनोनमन  

 सन ्२०१७ अगस्त २० देङ्ञख सन ्२०१९ पेब्रङ्टअयी २८ सम्पभ KOICA/KOREA वाट स्ारन हङ्टने २०१७–

KOICA-KAIST Master's Degree Program in Finance ङ्जवषमभा वैदेङ्ञशक अध्ममन छात्रवङृ्झतको राङ्झग मस 
कामाारमका ङ्झनदेशक श्री थवयाज अङ्झधकायी (भङ्टख्म उभेदवाय  य रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी श्री भोहन प्रसाद 
खनार (वैकङ्ञल्ऩक उभेदवाय  भनोनमन गङ्चयएको छ । 

 चीन सयकायको छात्रवङृ्ञत्त अन्द्तगात Nanjing Audit University भा दङ्टई वषे Chinese Government Scholarship 

in Auditing Master Program ङ्जवषमभा अध्ममन गना भङ्टख्म उम्पभेदवायभा रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी श्री ङ्जवष्णङ्टयाज 
ङ्चयजार य वैकङ्ञल्ऩक उम्पभेदवायभा श्री जनादान ङ्ञघङ्झभयेराई भनोनमन गङ्चयएको छ । 

८. याङ्जिम ताङ्झरभ, सेङ्झभनाय तथा गोष्ठीभा सहबाङ्झगता 
 २०७३।७४ भा भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमफाट देहामअनङ्टसायका ताङ्झरभ, सेङ्झभनाय तथा गोष्ठीभा 

सहबाङ्झगता बएको छ ।  

ङ्झस.नॊ. आमोजकको नाभ कामाक्रभ अवङ्झध (ङ्छदन  सहबागी 
सॊख्मा 

१ मू.के.एड/क्राउन एजेन्द््स सावाजङ्झनक ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन तथा उत्तयदाङ्जमत्व १ १० 
२ नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान वङ्चयष्ठ कामाकायी ङ्जवकास कामाक्रभ ६ भङ्जहना २ 
3 याङ्जिम सतका ता केन्द्र NVC Investigation Training - Combating Fraud and 

Corruption 
1 2 

4 याङ्जिम स्वास्थ्म ताङ्झरभ केन्द्र (NHTC) Public Financial Management and Accountability 

Program (PFMAP) 
1 20 

5 नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान Professional Course on Management and 

Development 
50 2 

6 नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान Professional Course on Governance and 

Development 
46 1 

७ नेऩार चाटाडा एकाउन्द्टेन्द््स सॊस्था  Ethical Dimensions of Accounting Profession 1 2 
८ बन्द्साय ङ्जवबाग याजस्वको रक्ष्म प्राङ्झप्त एवभ ्याजस्व प्रशासन सम्पफन्द्धी २ १ 
९ नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान Leadership and Management Training for Women 

Managers of Public Organization 7 2 

१० UNICEF अङ्झबभङ्टखीकयण १ १ 
११ सॊस्कृत, ऩमाटन तथा नागङ्चयक उड्डमन 

भन्द्त्रारम 

ऩवातायोहण सम्पऩका  अङ्झधकृत अनङ्टस्थाऩना ताङ्झरभ ७ ११ 

१२ याङ्जिम सतका ता केन्द्र छरपर कामाक्रभ १ १ 
१३ नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान Professional Course on Governance and 

Development  52 2 

14 नेऩार सयकाय य UNDP Development Financing Assessment 1 1 
15 ङ्जवश्व फै क Workshop on Citizen's Participation in Audit 

Process in Nepal 
2 15 

16 नेऩार चाटाडा एकाउन्द्टेन्द््स सॊस्था  Accountability for National Building 1 १ 
17 स्वास्थ्म भन्द्त्रारम ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध कामाशारा गोष्ठीभा Requirements 

and Procedures for Clearance of Audit Issues 

Including Irregularities 

2 1 

18 अथा भन्द्त्रारम सॊघीमता कामाान्द्वमन १ १ 
१९ The World Bank Country Office Half day outreach Program on the 'Banks Integrity 

Preventive Services' 1 1 

20 नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान 
Advanced Course on Management and 

Development 
30 1 

21 नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान 
Advanced Course on Humen Resource Managers 30 2 

22 सूचना प्रङ्जवङ्झध ङ्जवबाग System and Network Administration 21 1 
23 सूचना प्रङ्जवङ्झध ङ्जवबाग Android Mobile Application 3 1 
2४ भहारेखा ऩयीऺकको कामाारम NPSAS 2 11 
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२५ नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान ऩाठ्यक्रभ ऩङ्टनसायचना गने अन्द्तयङ्जक्रमा गोष्ठी १ १ 
२६ नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान सावाजङ्झनक खङ्चयद १५ १ 
2७ सूचना प्रङ्जवङ्झध ङ्जवबाग Installament and Configuration of Window Server- 

2012 
3 1 

2८ सूचना प्रङ्जवङ्झध ङ्जवबाग Red Hat Linux 3 1 
२९ सूचना प्रङ्जवङ्झध ङ्जवबाग Cisco Certified Network Associate 3 1 
३० भहारेखा ऩयीऺकको कामाारम याजस्व रेखाऩयीऺण २ ३८ 
३१ भहारेखा ऩयीऺकको कामाारम कामाभूरक रेखाऩयीऺण २ ३० 
3२ भहारेखा ऩयीऺकको कामाारम 

Recurrent Expenditure 2 27 
3३ भहारेखा ऩयीऺकको कामाारम 

NPSAS 2 35 
3४ ङ्जवश्व फैङ्क कन्द्िी अङ्जपस FM/Project Procurement Clinic 1 1 
3५ भहारेखा ऩयीऺकको कामाारम CPE ताङ्झरभ २ ३७० 

९. फाह्य सयोकाय ऩऺसॉगको सम्पफन्द्ध 
९.१ याम ऩयाभशा्  भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमको ऩयाभशा भाग बई आएकोभा २०७3 श्रावणदेङ्ञख २०७4 आषाढ 

भसान्द्तसम्पभभा ऩयाभशा प्रदान गङ्चयएको ङ्जववयण ङ्झनम्पन यहेको छ् 

क्र.सॊ. ऩयाभशा भाग गने ङ्झनकाम ऩयाभशा ङ्छदएको ङ्जवषम 
ऩयाभशा उऩरब्ध 
गयाएको सॊख्मा 

१. अथा भन्द्त्रारम वैदेङ्ञशक सभन्द्वम 
भहाशाखा 

अन्द्तयााङ्जिम सॊघसॊस्था, दात ृङ्झनकामफीच हङ्टने सहामता 
सम्पझौताको भस्मौदा उऩय कामाारमको याम ङ्छदइएको  

३ 

९.२ प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व् देहामका ङ्झनकामहरुभा आङ्झथाक वषा २०७3।७4 भा मस कामाारमफाट ङ्झनम्पन कभाचायीहरुरे 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गनङ्टाबएको छ्  

क्र.सॊ. ङ्झनकाम प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने कभाचायी 
१ ऩेपा ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत उऩ-भहारेखा ऩयीऺक श्री याभङ्टप्रसाद डोटेर 
२ ऩङ्चयषद् सदस्म - ICAN उऩ-भहारेखा ऩयीऺक श्री फाफङ्टयाभ गौतभ 
३ रेखाभान फोडा उऩ-भहारेखा ऩयीऺक श्री याभङ्टप्रसाद डोटेर 
४ रेखाऩयीऺणभान फोडा नामफ भहारेखा ऩयीऺक श्री उद्धवचन्द्र शे्रष्ठ 
५ अनङ्टशासन सङ्झभङ्झत ICAN नामफ भहारेखा ऩयीऺक श्री ऩदभयाज ऩौडेर 
६ ऩेपा कामा सङ्झभङ्झत नामफ भहारेखा ऩयीऺक श्री ऩदभयाज ऩौडेर 

९.३ सूचना सम्पप्रषेण् कामाारमको काभ कायफाहीसम्पफन्द्धी सूचनाहरु उऩरब्ध गयाउन प्रविा य सहामक प्रविा, 
सम्पऩका अङ्झधकृत य सहामक सम्पऩका अङ्झधकृत, सूचना अङ्झधकायी य सहामक सूचना अङ्झधकायीको व्मवस्था गङ्चयएको छ । 
साथै सूचना ङ्जवबागफाट स्ारन हङ्टने प्रविा य ऩत्रकाय बेट (Meet the press) कामाक्रभभा कामाारमको तपा फाट 
ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सहबागी बई सूचना प्रवाह गने गङ्चयएको छ ।  

सूचनाको हकसम्पफन्द्धी ऐन, २०६४ अनङ्टसाय वाङ्जषाक प्रङ्झतवेदन यािऩङ्झतसभऺ ऩेस बएऩङ्झछ सयोकायऩऺफाट 
भाग बएफभोङ्ञजभको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन ऐनरे तोकेको म्पमादङ्झबत्र उऩरब्ध गयाउन ेगङ्चयएको छ ।  

९.४ गङ्टनासो सङ्टनङ्टवाइ् कामाारमभा गङ्टनासो सङ्टङ्ङे अङ्झधकृत (नोडर अङ्झधकृत) तोकी कभाचायीको सेवा सङ्टङ्जवधासॉग सम्पफङ्ञन्द्धत 
आन्द्तङ्चयक य सयोकायऩऺफाट प्राप्त ङ्झरङ्ञखत गङ्टनासो सङ्टनङ्टवाइको व्मवस्था गङ्चयएको छ । 

९.५ नोङ्जटस फोडा्  कामाारमफाट प्रकाङ्ञशत सूचनाको जानकायी प्रदान गना Audio Notice Board Service 
१६१८०१४२५३२७० फाट सूचना प्राप्त गना सङ्जकने व्मवस्थाराई ङ्झनयन्द्तयता ङ्छदइएको छ । 

 



 

भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमको वाङ्जषाक प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन, २०७३।७४ - 17 

 

१०. नङ्झतजा 
 नङ्झतजा सम्पप्रषेण् इन्द्टोसााई रेखाऩयीऺणभानरे सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाहरुराई प्रत्मेक रेखाऩयीऺण नङ्झतजा 

सम्पप्रषेण हेत ङ्ट ङ्झरङ्ञखत रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन तमाय गना सङ्टझाव ङ्छदएको छ । नेऩारको सॊङ्जवधानअनङ्टसाय 
वषाबङ्चयभा सम्पऩादन गयेको काभको प्रङ्झतवेदन व्मवस्थाङ्जऩका-सॊसदभा प्रस्तङ्टङ्झत एवॊ छरपरका राङ्झग तमाय गनङ्टा 
भहारेखा ऩयीऺकको अङ्झधकाय एवॊ कतॊव्म हो । त्मसैरे भहारेखा ऩयीऺकफाट गङ्चयने रेखाऩयीऺणको नङ्झतजा 
सम्पप्रषेणको ढाॉचाराई देहामको ङ्ञचत्रभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ ।  
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 रेखाऩयीऺण नङ्झतजा् भहारेखा ऩयीऺकरे आपूरे गयेका काभको वाङ्जषाक प्रङ्झतवेदन ऩेस गनङ्टाऩने सॊवैधाङ्झनक 
व्मवस्थाअनङ्टसाय मो वषासयकायी कामाारम, सॊगङ्छठत सॊस्था य सङ्झभङ्झतसभेत ३ हजाय ९ सम ४४ ङ्झनकामहरुको 
ङ्जवत्तीम, ६ ङ्जवषमको कामाभूरक, ४ सफ्टवेमयको सूचना प्रङ्जवङ्झध य १ ङ्जवषमको वातावयणीम रेखाऩयीऺणसभेत 
३ हजाय ९ सम ५५ सयकायी ङ्झनकाम य २७ सॊगङ्छठत सॊस्थाको ३६ वषाको रेखाऩयीऺण सम्पऩङ्ङ गयी २०७३ 
चैत्र ३० गते (आङ्झथाक वषासम्पऩङ्ङ बएको ९ भङ्जहनाङ्झबत्र) सम्पभाननीम यािऩङ्झतज्मूसभऺ भहारेखा ऩयीऺकको 
चवङ्ङौँ वाङ्जषका  प्रङ्झतवेदन ऩेस गङ्चयएको छ । उि वाङ्जषाक प्रङ्झतवेदन मस कामाारमको वेबसाइट 
www.oagnep.gov.np भा याङ्ञखएको छ ।  

रेखाऩयीऺण गङ्चयएका ङ्झनकामको ङ्जववयण 

रेखाऩयीऺण गङ्चयएका ङ्झनकाम य ङ्जवषम सॊख्मा 
यकभ  

(रु. राखभा) 
(क)  ङ्जवत्तीम रेखाऩयीऺण   

१. सयकायी कामाारम  3944 12954492 
२. ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 75 1230277 
३. सङ्झभङ्झत य अन्द्म सॊस्था 693 1224706 
४. सॊगङ्छठत सॊस्था 63 17988360 

(ख)  कामाभूरक रेखाऩयीऺण  ६ 0 
(ग) सूचना प्रङ्जवङ्झध रेखाऩयीऺण ४ 0 
घ) वातावयणीम रेखाऩयीऺण 1 0 

जम्पभा 4786 33397835 
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 कायफाही गनङ्टाऩने अङ्क् आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध ऐन, २०५५ को दपा २(द) भा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ 
ऩङ्टयम्ाउनङ्टऩने यीत नऩङ्टयम्ाई कायोफाय गयेको वा याख्नङ्टऩने रेखा नयाखेको तथा अङ्झनमङ्झभत वा फेभनाङ्झसफ तङ्चयकारे 
आङ्झथाक कायोफाय गयेको बनी रेखाऩयीऺण गदाा औॊल्माइएको वा ठहयम्ाएको कायोफायराई फेरुजूको रुऩभा 
ऩङ्चयबाङ्जषत गङ्चयएको छ । सयकायी कामाारम, सॊगङ्छठत सॊस्था, सङ्झभङ्झत, अन्द्म सॊस्था य ङ्ञजल्रा ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतहरुरे उऩमङ्टाि ऩङ्चयबाषाफभोङ्ञजभ फेरुजू ठहङ्चयने, असङ्टर पछ्र्मौट गनङ्टाऩने तथा कायफाही गयी टङ्टङ्गो 
रगाउनङ्टऩने अद्यावङ्झधक यकभ देहाम अनङ्टसाय रु.३ खफा ९६ अफा २५ कयोड यहेको छ । गत वषाको 
तङ्टरनाभा सो यकभभा २० प्रङ्झतशतरे वङृ्जद्ध बएको छ ।  

(रु. राखभा) 
क्र.सॊ. ङ्जववयण यकभ 
१ सयकायी कामाारमको पछ्र्मौट गना फाॉकी फेरुजू 1674927 
२ ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, सङ्झभङ्झत य अन्द्म सॊस्थाको फेरुजू  543998 
३ रेखाऩयीऺण फक्मौता                                                                                                                                                               53064 
४ याजस्व फक्मौता 1321818 
५ शोधबनाा ङ्झरन फाॉकी वैदेङ्ञशक अनङ्टदान  225177 
६ शोधबनाा ङ्झरन फाॉकी वैदेङ्ञशक ऋण  143372 
७ जभानत फसी ङ्छदएको ऋण (गतङ्जवगतदेङ्ञख ङ्ञजम्पभेवायी सदैं आएको)  205 
 जम्पभा 3962561 

रिव्म् सॊगङ्छठत सॊस्थाहरुको रेखाऩयीऺणफाट देङ्ञखएको फेरुजूको रगत याख्न ेएवॊ सम्पऩयीऺण कामा सम्पफङ्ञन्द्धत 
ङ्झनकामफाट हङ्टने बएकोरे भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत अङ्कभा सभावेश छैन ।  

 फेरुजू वगॉकयण् आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध ऐन, २०५५ भा फेरुजूराई असङ्टर गनङ्टाऩने, ङ्झनमङ्झभत गनङ्टाऩने य ऩेश्की गयी 
३ वगाभा वगॉकयण गङ्चयएको छ । मस कामाारमरे फेरुजू वगॉकयण गदाा असङ्टर गनङ्टाऩने फेरुजूभा ङ्जहनाङ्झभना य 
भस्मौट, हाङ्झन नोक्सानी य अन्द्म असङ्टर गनङ्टाऩने गयी ३ सभूहभा, ङ्झनमङ्झभत गनङ्टाऩने फेरुजूराई अङ्झनमङ्झभत बएको, 
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प्रभाण कागजात ऩेस नबएको, ङ्ञजम्पभेवायी नसायेको य शोधबनाा नङ्झरएको गयी ४ सभूहभा य ऩेश्कीराई 
कभाचायी, भोङ्झफराइजेसन, प्रतीतऩत्र य सॊस्थागत ऩेश्की गयी ४ सभूहभा वगॉकयण गङ्चयएको छ । मो 
वषासयकायी कामाारम, ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, अन्द्म सङ्झभङ्झत य सॊस्थातपा  रेखाऩयीऺणफाट औॊल्माइएको फेरुजू 
अङ्क ङ्झनम्पनानङ्टसाय छ्  

(रु. राखभा) 

वगी ॊकयण 
सयकायी 
कामाारम 

ङ्ञजल्रा ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झत, सङ्झभङ्झत 
तथा अन्द्म सॊस्था 

जम्पभा 
कङ्ट र फेरुजूको 

प्रङ्झतशत 

जम्पभा फेरुजू 888559 85810 974369 100.00 
१. असङ्टर गनङ्टाऩने 404389 9478 413867 42.48 
२. ङ्झनमङ्झभत गनङ्टाऩने 244032 60778 304810 31.28 

 अङ्झनमङ्झभत बएको  51355 20964 72319 7.42 
 प्रभाण कागजात ऩेस नबएको  181425 37096 218521 22.43 
 ङ्ञजम्पभेवायी नसायेको  14 0 14 0 
 शोधबनाा` नङ्झरएको  11238 2718 13956 1.43 

३. ऩशे्की  240138 15554 255692 26.24 
 कभाचायी  4091 321 4412 0.45 
 भोङ्झफराइजेसन  166173 0 166173 17.05 
 प्रतीतऩत्र  29856 0 29856 3.06 
 सॊस्थागत  40018 15233 55221 5.68 

मो वषासयकायी कामाारम, ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, सॊगङ्छठत सॊस्था, अन्द्म सङ्झभङ्झत तथा सॊस्थासभेतको 
रु.33 खफा 39 अफा 78 कयोड ३5 राखको रेखाऩयीऺण सम्पऩङ्ङ बएको भध्मे सयकायी 
कामाारमतपा रु.१2 खफा 95 अफा 44 कयोड 92 राखको रेखाऩयीऺण गदाा प्रायङ्ञम्पबक प्रङ्झतवेदनफाट रु.93 
अफा 3७ कयोड ७5 राख फेरुजू देङ्ञखएको छ । सो भध्मे प्रङ्झतवेदन अवङ्झधसम्पभ रु.4 अफा 52 कयोड 16 
राख (कङ्ट र फेरुजूको 4.84 प्रङ्झतशत) सम्पऩयीऺण गयाएफाट फाॉकी फेरुजूका सम्पफन्द्धभा फेरुजू पछ्र्मौटको 
कायफाही हङ्टन आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध ऐन, २०५५ को दपा १९ -३) को व्मवस्था अनङ्टसाय सम्पफङ्ञन्द्धत 
रेखाउत्तयदामी अङ्झधकृतहरुराई जानकायी गयाइएको छ । सोही ऐनको उऩमङ्टाि दपाको व्मवस्था अनङ्टसाय 
पछ्र्मौट तथा सम्पऩयीऺण नगयाएको यकभसङ्जहतको ङ्जववयण सम्पफङ्ञन्द्धत ङ्जवबागीम भन्द्त्री य ङ्झनकाम प्रभङ्टखराई 
जानकायी गयाउॉदा ऩङ्झन रु.88 अफा 85 कयोड 59 राखको फेरुजू पछ्र्मौट हङ्टन फाॉकी यहेको छ ।  

असङ्टर गनङ्टाऩने
404389 

ङ्झनमङ्झभत गनङ्टाऩने
244032 

ऩेश्की
240138 

सयकायी कामाारमको वेरुजू वगॉकयणको ङ्ञस्थङ्झत 
आङ्झथाक वषा २०७३।७४

 



 

भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमको वाङ्जषाक प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन, २०७३।७४ - 20 

 

सयकायी कामाारम, ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, अन्द्म सङ्झभङ्झत तथा सॊस्थासभेतको मस वषाको 
रेखाऩयीऺणफाट रु.९७ अफा ४३ कयोड ६९ राख फेरुजू देङ्ञखएको छ । मस वषासम्पभ पछ्र्मौट गना फाॉकी 
कङ्ट र फेरुजू रु.२ खफा २१ अफा ८९ कयोड २४ राख छ । 

 भन्द्त्रारमगत फेरुजू् सयकायी कामाारमतपा मो वषा यकभगत आधायभा फढी फेरुजू हङ्टन े5 भन्द्त्रारम ङ्झनम्पनानङ्टसाय 
छन:् 

(रु. राखभा) 

क्र.सॊ. भन्द्त्रारम रेखाऩयीऺण 
अङ्क 

फरेुजू अङ्क कङ्ट र 
फरेुजूको 
प्रङ्झतशत 

रे.ऩ.अङ्कको 
तङ्टरनाभा फरेुजू 

प्रङ्झतशत 
असङ्टर 
गनङ्टाऩने 

ङ्झनमङ्झभत 
गनङ्टाऩने 

ऩेश्की 
फाॉकी जम्पभा 

१ अथा 
7189566 375361 15486 302 391149 44.02 5.44 

२ बौङ्झतक ऩूवााधाय तथा मातामात 
706870 6500 24252 96953 127705 14.37 18.07 

३ सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम 
ङ्झफकास 

670626 2552 42013 35783 80348 9.04 11.98 

४ ङ्ञशऺा 
920304 1058 73916 2670 77644 8.74 8.44 

५ खानेऩानी तथा सयसपाई 
146434 1746 21544 14960 38250 4.30 26.12 

 जम्पभा 9633800 387217 177211 150668 715096 80.37  

  उङ्ञल्रङ्ञखत ऩाॉच भन्द्त्रारमभा सयकायी कामाारमतपा  फेरुजूको 80.37 प्रङ्झतशत यहेको छ ।   

 असङ्टर गनङ्टाऩने फेरुजू् सयकायी कामाारमतपा  मो वषारेखाऩयीऺणफाट असङ्टर गनङ्टाऩने देङ्ञखएको रु.४0 अफा 55 
कयोड 97 राखभध्मे ३6 ङ्झनकामअन्द्तगातका कामाारमरे रेखाऩयीऺणको क्रभभा रु.9 कयोड 76 राख 
असङ्टर गयेको य प्रायङ्ञम्पबक प्रङ्झतवेदन ऩठाएऩङ्झछ 21 ङ्झनकामअन्द्तगातका कामाारमरे रु.2 कयोड 3२ राख 
सम्पऩयीऺणको क्रभभा ३० ङ्झनकाम भातहतरे रु.1 अफा 84 कयोड 84 राख सभेत रु.1 अफा 96 कयोड 
93 राख य अन्द्म ङ्झनकामफाट असङ्टर बएको रु.१२ कयोड 5 राखसभेत कङ्ट र रु.२ अफा 8 कयोड 98 राख 
असङ्टर बएको छ । मो वषाको रेखाऩयीऺणफाट असङ्टर गना फाॉकी देङ्ञखएको रु.४0 अफा 43 कयोड 8९ 
राखभध्मे 5 भन्द्त्रारमको रु.३8 अफा 72 कयोड 17 राख (95.75प्रङ्झतशत) य फाॉकी भन्द्त्रारम/ङ्झनकामको 
रु.1 अफा 71 कयोड 7२ राख (4.2 प्रङ्झतशत) देङ्ञखएको छ । 

 सयकायी कामाारमतपा  गत वषाम्पभको ऩेश्की रु.51 अफा 86 कयोड ३४ राख फाॉकी यहेको भध्मे रु.१7 अफा 
51 कयोड ४1 राख (33.76 प्रङ्झतशत) पछ्र्मौट बई रु.34 अफा 34 कयोड 93 राख फाॉकी यहेको य 
सोभा मो वषाथऩ बएको रु.२4 अफा 1 कयोड 38 राखसभेत मो वषासम्पभ कङ्ट र ऩेश्की रु.५8 अफा 3६ 
कयोड ३1 राख फाॉकी यहेको छ । सोभध्मे कभाचायी ऩेश्की रु.२ अफा 52 कयोड 92 राख (4.34 
प्रङ्झतशत) भोङ्झफराइजेसन रु.27 अफा 7 कयोड 46 राख (46.38 प्रङ्झतशत), प्रतीतऩत्र रु.6 अफा 95 कयोड 
29 राख (11.92 प्रङ्झतशत) य अन्द्म ऩेश्की रु.21 अफा 80 कयोड 64 राख (37.36 प्रङ्झतशत) यहेको 
छ । त्मस्तै सङ्झभङ्झत, अन्द्म सॊस्थातपा मो वषाको रु.१ अफा 55 कयोड ५4 राख ऩेश्की फाॉकी देङ्ञखएको छ । 

 फेरुजू अङ्क् सयकायी कामाारमतपा  ३ वषाको रेखाऩयीऺण य फेरुजू अङ्कको तङ्टरनात्भक ङ्ञस्थङ्झत ङ्झनम्पनानङ्टसाय छ्  
(रु. राखभा) 

प्रङ्झतवदेन रेखाऩयीऺण अङ्क फरेुजू अङ्क प्रङ्झतशत ऩेश्की फाहेको 
फरेुजू 

ऩेश्की फाहेकको 
फरेुजू प्रङ्झतशत 

फाउङ्ङौँ 8,53,94,64 37,40,57 4.38 20,41,74 2.39 
ङ्झत्रऩङ्ङौँ 10,43,23,84 48,77,88 4.67 23,67,44 2.27 
चवङ्ङौँ 12,95,44,92 88,85,59 6.86 64,84,21 5.00 

 ऩेश्कीफाहेकको फेरुजू प्रङ्झतशत गत वषा 2.27 यहेकोभा मो वषा 5.00 ऩङ्टगेको छ ।  
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 फेरुजू पछ्र्मौट् मो वषा फेरुजू पछ्र्मौट य सम्पऩयीऺणको ङ्ञस्थङ्झत देहामफभोङ्ञजभ यहेको छ् 
(रु. राखभा) 

ङ्जववयण ङ्जवगतको फेरुजू सभामोजनफाट 
थऩ (घट  

पछ्र्मौट तथा 
सम्पऩयीऺण 

चारू वषाको 
रेखाऩयीऺण 

फेरुजू 

अद्यावङ्झधक फाॉकी 
फेरुजू 

सयकायी कायम्ारम 1,12,41,38 17 33,77,87 88,85,59 1,67,49,27 
सगङ्छठत सस्था, सङ्झभङ्झत, अन्द्म सस्था 50,40,49 - 4,58,61 8,58,10 54,39,98 

जम्पभा 1,62,81,87 17 38,36,48 97,43,69 2,21,89,25 

 फेरुजू पछ्र्मौट गना बए गयेका प्रमासफाट ङ्जवगत तीन वषाको फेरुजू पछ्र्मौटको ङ्ञस्थङ्झत देहामफभोङ्ञजभ छ् 
ङ्जववयण ५४ औ ँप्रङ्झतवदेन ५३ औ ँप्रङ्झतवदेन ५२ औ ँप्रङ्झतवदेन 

सयकायी कामाारम 33,77,87 27,23,78 20,01,95 
सॊगङ्छठत सॊस्था, सङ्झभङ्झत तथा अन्द्म सॊस्था 4,58,60 3,27,90 2,24,90 

जम्पभा 38,36,47 30,51,68 22,26,85 

 फेरुजू न्द्मूनीकयण् सयकायको आङ्झथाक कायोफायभा भहारेखा ऩयीऺकफाट ऩटक ऩटक औॊल्माइएको त्रङ्टङ्जटराई 
सङ्टधाय नगयी अङ्झनमङ्झभत काभको ङ्झनयन्द्तयतारे फेरुजूको भात्रा फढ्न गई सभग्रभा ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩनको 
ङ्जवश्वसनीमताभा कभी ल्माएको छ । मस्तो ङ्ञस्थङ्झत आउनभा भूरत् कभजोय आन्द्तङ्चयक ङ्झनमन्द्त्रण प्रणारी, 
अप्रबावकायी आन्द्तङ्चयक रेखाऩयीऺण, आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध कानङ्टन तथा खङ्चयद कानङ्टनको जङ्जटरता एवॊ अऩमााप्तता, 
कभजोय सङ्टऩङ्चयवेऺण तथा अनङ्टगभन य कभाचायीतन्द्त्रभा ङ्ञजम्पभेवायी वहनको ङ्ञस्थङ्झतभा आएको कभी प्रभङ्टख छन ्। 
अङ्झनमङ्झभत कामाभा सॊरग्न व्मङ्ञिउऩय न्द्मून भात्राभा भात्र कायफाही बई दण्डहीनतारे प्रश्रम ऩाएको छ बन े
ङ्जवत्तीम ङ्ञजम्पभेवायी ऩारनाको भूल्माॊकन गयी प्रोत्साङ्जहत गने प्रबावकायी व्मवस्था छैन । कभाचायीको 
कामासम्पऩादन भूल्माङ्कनभा ङ्जवत्तीम ङ्ञजम्पभेवायी वहनको सूचकाङ्कको व्मवस्थासङ्जहत उऩमङ्टाि कभजोयीभा सङ्टधाय गनङ्टा 
जरुयी छ । 

 रेखाऩयीऺणफाट कामभ बएको असङ्टर गनङ्टाऩने 
फेरुजूभध्मे मो वषा ताङ्झरकाभा उल्रेख बएफभोङ्ञजभ 
रु.२ अफा 8 कयोड 9७ राख असङ्टरी बएको छ । 
मो यकभ मस कामाारमरे खचा गयेको रु.३5 कयोड 
4५ राखसॉग तङ्टरना गदाा खचा बएको प्रत्मेक एक 
रुऩैमाॉफाट रु.5।89 उऩरङ्ञब्ध बएको छ  

 रेखाऩयीऺण ऩयाभशा्  रेखाऩयीऺण ऐन, २०४८ को 
दपा ७-२) अनङ्टसाय नेऩार सयकायको अङ्झधकाॊश 
स्वाङ्झभत्व बएका सॊगङ्छठत सॊस्थारे रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि गना ऩयाभशा भाग गनङ्टाऩने व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺक 
ङ्झनमङ्टङ्ञि गदाा ऩयाभशा भाग गनङ्टाऩने सॊगङ्छठत सॊस्थाको सॊख्मा मङ्जकन छैन । मो वषा 15 सॊस्थारे 15 आङ्झथाक 
वषाको भात्र रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि गना ऩयाभशा भाग गयेका छन ्। रेखाऩयीऺण ऩयाभशा भाग गदै आएका 
केही सॊस्थारे ऩयाभशा भाग गयेका छैनन ्।  

1१. बावी कामंङ्छदशा 
 भहारेखा ऩयीऺकको कामामोजना (२०७४−२०८०  

ङ्जवत्तीम प्रशासनका ङ्जवद्यभान अवस्थाका सफर य दङ्टफार ऩऺहरुको ङ्जवश्लषेण गदै भहारेखा ऩयीऺकको 
काभ, कताव्म य ङ्ञजम्पभेवायीराई प्रबावकायी फनाउन, अन्द्तयााङ्जिम ऺेत्रभा रेखाऩयीऺणको ऩद्धङ्झतभा आएका 
नवीनतभ अवधायणा, भङ्टरङ्टकको याजनैङ्झतक, साभाङ्ञजक य आङ्झथाक ऩङ्चयवेशभा आएको ऩङ्चयवतान तथा नेऩारको 
सॊङ्जवधानअनङ्टसाय थऩ बएको प्रदेश तथा स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणको फढ्दो ऺेत्राङ्झधकाय सभेतराई भध्मनजय 

रेखाऩयीऺणफाट असङ्टरीभा मोगदान 

यकभ रु .राखभा 
फरेुजू असङ्टरी ङ्जववयण यकभ 

रेखाऩयीऺण क्रभभा 976 

प्रायङ्ञम्पबक प्रङ्झतवदेन ऩठाएऩङ्झछ 232 

सम्पऩयीऺणको क्रभभा 18484 

अन्द्म ङ्झनकामको रेखाऩयीऺणफाट 1204 

जम्पभा असङ्टरी 20897 
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याखी ङ्जवगतका यणनीङ्झतक मोजना, कामामोजना य प्रङ्झतवेदनहरु सभेतको आधाय ङ्झरई भहारेखा ऩयीऺकको 
कामामोजना (२०७४−२०८०  सावाजङ्झनक गङ्चयएको छ । उि कामामोजनाभा सॊगठनात्भक व्मवस्था य 
कामाप्रणारी सङ्टधाय, नीङ्झतगत तथा कानङ्टनी सङ्टधाय, रेखाऩयीऺण प्रङ्जक्रमाभा सङ्टधाय, रेखाऩयीऺणको प्रभबावकाङ्चयता य 
गङ्टणस्तय सङ्टधाय, ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन तथा जवापदेङ्जहता, सॊस्थागत सम्पफन्द्ध य स्ायरगामतका कामाक्रभहरु 
याङ्ञखएको छ ।  सावाजङ्झनक ङ्झनकामहरुभा ङ्ञजम्पभेवायी य जवापदेङ्जहता अङ्झबवङृ्जद्ध हङ्टने, ऩायदङ्ञशाता प्रवधान हङ्टने, 
सयकायी कोषको दङ्टरुऩमोग ङ्झनमन्द्त्रण बई भङ्टराको साथाकता सङ्टङ्झनङ्ञित हङ्टन,े भङ्टरङ्टकको शासकीम व्मवस्थाभा 
अङ्झनमङ्झभतता य खयाफ प्रवङृ्ञत्तसॉग जङ्टध्न सक्ने प्रङ्झतयोधात्भक ऺभता वङृ्जद्ध बई सङ्टशासनका सूचकहरुभा सङ्टधाय 
आउने, आङ्झथाक अनङ्टशासन कामभ बई अङ्झनमङ्झभतता य फेरुजू न्द्मूनीकयण हङ्टन,े ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩनका फायेभा आभ 
नागङ्चयकभा सचेतना फढ्न,े भहारेखा ऩयीऺकको कामारमफाट सम्पऩाङ्छदत रेखाऩयीऺणको गङ्टणस्तय य 
प्रबावकाङ्चयता वङृ्जद्ध बई सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाको ङ्जवश्वसनीमता य अन्द्तयााङ्जिम साख अङ्झबवङृ्जद्ध गना भद्दत 
ऩङ्टग्ने अऩेऺाका साथ कामामोजना ल्माइएको छ । 

 रेखाऩयीऺण सम्पफन्द्धभा भहारेखा ऩयीऺकको कामारंमको वाङ्जषकं रेखाऩयीऺण कामाताङ्झरका, २०७४।७५ 

1.  
रेखाऩयीऺण गङ्चयन ेकायम्ारम यािऩङ्झत य उऩयािऩङ्झतको कामाारम, सवोच्च अदारत, सॊघीम सॊसद, प्रदेश सबा, 

प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह, सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकाम वा सोको कामाारम, अदारत, 

भहान्द्मामाङ्झधविाको कामाारम य नऩेारी सेना, नेऩार प्रहयी वा सशस्त्र प्रहयी फर, 

नेऩार रगामतका सफै सॊघीम य प्रदेश सयकायी कामाारम तथा कानून फभोङ्ञजभ 
भहारेखा ऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हङ्टने बनी तोङ्जकएका ङ्झनकामहरुको रेखा 
कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्झभतता, ङ्झभतव्मङ्जमता, कामादऺता, प्रबावकाङ्चयता य औङ्ञचत्म 
सभेतको ङ्जवचाय गयी सवै कामाारमहरुको स्थरगतरुऩभा गङ्चयनेछ । मस सन्द्दबा 
तहाॊ भातहतका कामाारमको रेखाऩयीऺण गना गयाउन आवश्मक व्मवस्था 
ङ्झभराउनङ्ट हङ्टनेछ ।  

2.  फक्मौता रेखाऩयीऺण 
फक्मौता रेखाऩयीऺणको राङ्झग आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध ऐन, २०५५ को दपा १८ 
अनङ्टसाय प्रभाण ऩेश गयी गयाई वा असङ्टरउऩय गयी पछ्र्मौट गनें दाङ्जमत्व 
ङ्ञजम्पभेवाय व्मङ्ञिको हङ्टन ेय फेरुजू पछ्र्मौट गये नगयेको सम्पफन्द्धभा येखदेख गयी 
प्रचङ्झरत कानङ्टनफभोङ्ञजभ पछ्र्मौट कानङ्टन रगाउने दाङ्जमत्व रेखा उत्तयदामी 
अङ्झधकङ्ट तको हङ्टने व्मवस्था छ । 

भहारेखा ऩयीऺकको चवङ्ङौँ वाङ्जषॊक प्रङ्झतवेदन–२०७३  अनङ्टसाय (२०७३ चैत्र 
भसान्द्तसम्पभको  २९२५ इकाईको आङ्झथाक कायोफाय रु.५ अफा ३० कयोड ६४ 
राखको रेखा ऩेश नबई रेखाऩयीऺण फक्मौता यहेको छ । भातहत 
कायम्ारमहरुफाट स्थरगत रेखाऩयीऺणकै सभमभा रेखा ऩेश गयी रेखाऩयीऺण 
गयाउने व्मवस्था गयन् ङ्टहङ्टनेछ । 

3.  
रेखा तथा ङ्जववयण दाङ्ञखरा 
गयन् ेदाङ्जमत्व 

आङ्झथॊक कामङ्जवङ्झध ऐन, २०५५ को दपा १७(१  फभोङ्ञजभ अङ्ञन्द्तभ 
रेखाऩयीऺणको ङ्झसरङ्झसराभा सोङ्झधएको प्रश्नको जवाप वा भाग गङ्चयएफभोङ्ञजभको 
रेखा तथा ङ्जववयणहरु तोङ्जकएको म्पमादङ्झबत्र ऩेश गनङ्टा ङ्ञजम्पभेवाय व्मङ्ञिको कताव्म 
हङ्टने प्रावधान बएफभोङ्ञजभ सोको ऩारना गनङ्टा गयाउनङ्ट हङ्टनेछ । 

4.  
स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण ङ्जवगतभा स्थानीम ङ्झनकामभध्मे नगयऩाङ्झरका य गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको 

रेखाऩयीऺण ईजाजत प्राप्त रेखाऩयीऺकफाट गने व्मवस्था बएकोभा ङ्जवद्यभान 
नेऩारको सॊङ्जवधान रागङ्ट बएऩङ्झछ स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण मस कामाारमफाट 
हङ्टने व्मवस्था बएअनङ्टसाय मस सम्पफन्द्धभा प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा, प्रस्तङ्टङ्झत 
सभमरगामतका आधाय मङ्जकन गयी  रेखाऩयीऺण गङ्चयनेछ । मसको राङ्झग 
आवश्मकताअनङ्टसाय ऩेशागत ऻान, सीऩ य अनङ्टबव बएका व्मङ्ञिहरुको सेवा सभेत 
ङ्झरन सङ्जकनेछ । सयकायको तपा फाट रेखाऩारन, रेखा दाङ्ञखरा य 
रेखाऩयीऺणका सम्पफन्द्धभा कानङ्टनी, नीङ्झतगत, रेखा ढाॊचा य प्रकृमागत व्मवस्था 
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ङ्झभराई स्वीकृङ्झतका राङ्झग आवश्मकताअनङ्टसाय ऩेश गनङ्टा हङ्टनेछ ।   
5.  कामाभूरक रेखाऩयीऺण याङ्जिम भहत्वका आमोजना तथा कामाक्रभ, फढी जङ्जटर कायोफाय य जोङ्ञखभ बएका 

तथा जनसयोकायका ङ्झनकामको ङ्झभतव्मङ्जमता, कामादऺता एवॊ प्रबावकाङ्चयता भध्मे 
सवै वा कङ्ट नै ऩऺको ङ्जवश्लषेण गयी प्रङ्झतवेदनभा सभावेश गङ्चयनेछ । सावाजङ्झनक 
सेवा तथा कामाहरुको असय वा प्रबाव भूल्माङ्कन कानङ्टन आवश्मकताअनङ्टसाय 
साभाङ्ञजक रेखाऩयीऺण (Social Audit) को अवधायणा अनङ्टरुऩ नागङ्चयक सभाजको 
सभेत सहबाङ्झगता फढाइने छ ।मसको ङ्जववयण अनङ्टसूची १ भा छ । 

6.  दैवी प्रकोऩ व्मवस्थाऩन 
रेखाऩयीऺण 

दैवी प्रकोऩ व्मवस्थाऩन सम्पफन्द्धभा बौङ्झतक ऩङ्टनस्थााऩना य ऩङ्टनसंयचनाका ङ्जवषमभा 
सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊ  स्थाहरुको अन्द्तयााङ्जिम सॊगठनफाट जायी बएको 
रेखाऩयीऺणभान (ISSAI 5500 Series) भा आधाङ्चयत यहेय कामाारमफाट स्वीकृत 
बएको ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन रेखाऩयीऺण ङ्झनदेङ्ञशकाफभोङ्ञजभ हङ्टन े गयी 
रेखाऩयीऺणको व्मवस्था गङ्चयएको छ । 

7.  सूचना प्रङ्जवङ्झध रेखाऩयीऺण सयकायी ङ्झनकामभा स्ारनभा ल्माइएका सूचना प्रङ्जवङ्झध प्रणारीको वैधाङ्झनकता य 
उऩमोगको ङ्ञस्थङ्झत भूल्माङ्कन गना सूचना प्रङ्जवङ्झध रेखाऩयीऺण (IT Audit) कानङ्टन  
ङ्झनकाम/ङ्जवषमको छनौट गङ्चयएको छ । ।मसको ङ्जववयण अनङ्टसूची २ भा छ । 

8.  ङ्जवशेष तथा साभङ्जमक 
रेखाऩयीऺण 

इन्द्टोसाई डेबरऩभेन्द्ट ईङ्झनङ्झसमङ्जटबसॊग तथा अन्द्म ङ्जवङ्झबङ्ङ अन्द्तयााङ्जिमस्तयभा 
सहबागी बई प्रङ्झतफद्घता जनाइएका SAI Fighting Corruption अन्द्तगात 
Performance Audit of Institutional Frameworks for Fighting Corruption य 
Auditing Preparedness for Implementation of Sustainable Development Goals 

तथा ६२ ङ्जवषम छनौट गयी साभङ्जमक रेखाऩयीऺण गङ्चयएको छ । 

9.  सगङ्छठत सस्थाको रेखाऩयीऺण नेऩारको सॊङ्जवधान, रेखाऩयीऺण ऐन, २०४८ य अन्द्म प्रचङ्झरत कानङ्टनफभोङ्ञजभ 
भहारेखा ऩयीऺकरे रेखाऩयीऺण गनङ्टाऩने नेऩार सयकायको ऩूणास्वाङ्झभत्व वा 
ङ्झनमन्द्त्रण बएका सॊगङ्छठत, स्वामत्त सॊस्था, ङ्जवकास सङ्झभङ्झत एवॊ अन्द्म सॊस्थाहरुभध्मे 
मो वषा अनङ्टसूची ३ भा उल्रेख बएका ८ सॊगङ्छठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺण 
कामाारमको जनशङ्ञिफाट य अन्द्म सॊस्थाको हकभा सहामक ङ्झनमङ्टङ्ञि गयी 
रेखाऩयीऺण सम्पऩङ्ङ गङ्चयनेछ । भन्द्त्रारम भातहतका सावाजङ्झनक सॊस्थाराई 
सभमभै रेखा ङ्जववयण ऩेश गयी रेखाऩयीऺण गयाउन ङ्झनदेशन हङ्टने अऩेऺा गङ्चयएको 
छ । 

10.  ङ्ञजल्रागत रेखाऩयीऺण टोरी मस ऩटक सघ, प्रदेश य स्थानीम तहका ङ्झनकामहरुको रेखाऩयीऺ ण गना ङ्ञजल्रास्तयभा 
स्थरगत रेखाऩयीऺ ण टोरी खटाइनछे । स्थरगत रेखाऩयीऺ ण गना छनौट गङ्चयएका 
ङ्ञजल्राहरुको ङ्जववयण अनङ्टसूची ४ भा उल्रेख गङ्चयएको छ । 

11.  सॊमङ्टि यािसघीम कामाक्रभको 
रेखाऩयीऺण 

सॊमङ्टि यािसघीम सहमोग अन्द्तगात स्ाङ्झरत आमोजना य कामाक्रभको 
रेखाऩयीऺण ऩङ्झन स्थरगतरुऩभा खङ्जटएको टोरीफाट नै सम्पऩङ्ङ गयाइन े हङ्टॉदा 
तहाॉफाट सो सम्पफन्द्धी व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट हङ्टनेछ । 

12.  सावाजङ्झनक रेखा सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणाम कामाान्द्वमनको 
प्रबावकाङ्चयता अनङ्टगभन 

सावाजङ्झनक रेखा सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम कामाान्द्वमन गयाउन उत्प्रङे्चयत गयाउने उद्दशे्मरे 
ङ्झनणाम कामाान्द्वमनको प्रबावकाङ्चयता अनङ्टगभन गङ्चयनेछ । 

13.  आङ्झथाक ङ्जववयण तथा सोसॉग 
सम्पफङ्ञन्द्धत पाॉटवायीहरु 

सफै कामाारमहरुरे ङ्जवङ्झनमोजन, याजस्व, धयौटी रगामतका सम्पऩूणा आङ्झथाक 
ङ्जववयणका साथभा देहामका ङ्जववयणहरु स्थरगत रेखाऩयीऺण हङ्टने ङ्ञजल्राहरुको 
हकभा टोरीरे कामाारमभा सम्पऩकॊ  गयेको ङ्छदनभै ऩेश गनें प्रवन्द्ध गनङ्टाहङ्टनेछ । 

 ब ङ्टिानी ङ्छदन फाॉकीको ङ्जववयण (भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १८ ,  
 ऩेश्की फाॉकीको ङ्जववयण (म्पमाद नाघेको य ननाघेको ,  
 वाङ्जषाक कामाक्रभ तथा प्रगङ्झत ङ्जववयण, 

 आन्द्तङ्चयक रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 

 आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ९० फभोङ्ञजभको सॊङ्ञऺप्त वाङ्जषाक 
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प्रङ्झतवेदन (अनङ्टसूची १४    
 मसैऩत्र साथ सॊरग्न अनङ्टसूची–६ फभोङ्ञजभ फेरुजूको  ङ्जववयण  

काठभाडौं उऩत्मकाङ्ञस्थत कामाारमहरुको आङ्झथाक कायोफायको कामा 
स्ारनस्तयको आङ्झथाक ङ्जववयण कोष तथा रेखा ङ्झनमन्द्त्रक कामाारमफाट सभेत 
प्रभाङ्ञणत गयाई आङ्झथाक वषा सभाप्त बएको ३५ ङ्छदन अथाात २०७४ सार बार ४ 
गतेङ्झबत्र मस कामाारमभा उऩरब्ध गयाउनङ्ट हङ्टनेछ । 

14.  यकभगत ङ्जववयण ङ्झनकाम तथा भन्द्त्रारमरे भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमभा ऩेश गयन् ेङ्जवङ्झनमोजन, 

याजस्व, धयौटी य अन्द्म आम–व्ममको एकीकृत केन्द्रीम आङ्झथाक ङ्जववयणभा 
कामाारमगत ङ्जववयण ऩठाउॉदा कामाारमको नाभ नाभेसी सङ्जहत ङ्जवङ्झनमोजनतयप् 
उऩशीषाकको यकभगत ङ्झनकासा, खचा य फाॉकी, याजस्वतयप् रगत बएकोभा सो 
सभेतको साङ्झफक य हारको खङ्टल्न ेगयी रगत असङ्टरी, दाङ्ञखरा य फाॉकी (नगद य 
रगत सभेत खङ्टल्ने  ङ्जववयण एवॊ धयौटीतयप् आम्पदानी, खचा य फाॉकी देङ्ञखन े
केन्द्रीम आङ्झथाक ङ्जववयणसङ्जहत ऩठाउने व्मवस्था गनङ्टा गयाउनङ्टहङ्टनेछ ।  

नेऩार सावाजङ्झनक ऺेत्र रेखाभान रागङ्ट गयी ङ्जवत्तीम ङ्जववयण तमाय गयेका 
भन्द्त्रारमहरुरे सो रेखाभानफभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको एकीकृत ङ्जवत्तीम ङ्जववयण 
रेखाऩयीऺणका राङ्झग सभमभै ऩठाउने व्मवस्था गनङ्टा गयाउनङ्टहङ्टनेछ । 

15.  आन्द्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गयाएय 
भात्र यभाना ङ्छदन े

आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ९६(४  अनङ्टसाय सभमभै 
आन्द्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गयी फेरुजू पछ्र्मौट नगने ङ्ञजम्पभेवाय अङ्झधकायीराई 
कानङ्टनफभोङ्ञजभ कायफाही गनङ्टाऩनेछ । सोही ङ्झनमभको उऩङ्झनमभ (८  फभोङ्ञजभ 
पछ्र्मौट कानङ्टन गङ्चयएको कायफाहीसङ्जहतको ङ्जववयण अङ्ञन्द्तभ रेखाऩयीऺणको राङ्झग 
ऩेश गनङ्टाऩनेछ । अत् फक्मौता रगामत सम्पऩूणा आङ्झथाक कायोफायको आन्द्तङ्चयक 
रेखाऩयीऺण गयाई त्मसफाट देङ्ञखएका फेरुजूहरु उऩय कायफाही गयी पछ्र्मौट 
गयेको हङ्टन ङ्टऩनेछ । 

आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ११६ फभोङ्ञजभ आङ्झथाक 
कायोफाय गने कामाारम प्रभङ्टख य आङ्झथाक प्रशासन शाखा प्रभङ्टखको सरुवा हङ्टॉदा 
आन्द्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गयाई बएको जवाप वा प्रभाण ऩेश गना रगाई 
हारवाराराई वा हारवाराराई फङ्टझाउने गयी भातहत कभाचायीराई फङ्टझाई 
फयफङ्टझायथ बएऩङ्झछ भात्र यभाना ङ्झरनङ्ट ङ्छदनङ्टऩने व्मवस्था रागङ्ट गने गयाउन े
व्मवस्था गनङ्टाहङ्टनेछ । से्रस्ता ऩेश नगने, आन्द्तङ्चयक रेखाऩयीऺण नगने नगयाउने य 
जवाप ङ्छदन आरटार गने उऩय कानङ्टनफभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम कायफाही गनङ्टाहङ्टनेछ । 

16.  कामाारम प्रभङ्टख, रेखा प्रभङ्टखको 
उऩङ्ञस्थङ्झत य रेखाऩयीऺण 
गयाउन सङ्जक्रमता 

 रेखाऩयीऺण डोय ङ्ञजल्राभा ऩङ्टगकेो फायेभा येङ्झडमो, ऩत्रऩङ्झत्रका, एप.एभ. 
आङ्छदभा सावाजङ्झनक सूचना गङ्चयन ेछ ।  

 ङ्ञजल्राभा भहारेखा ऩयीऺकको डोय भङ्टकाभको साईनफोडा सङ्जहतको 
रेखाऩयीऺण डोय कामाारम स्थाऩना गङ्चयने छ । सोको राङ्झग ङ्ञजल्रा कोष 
तथा रेखा ङ्झनमन्द्त्रक कामाारम य ङ्ञजल्रा सभन्द्वम सङ्झभङ्झतको कामाारमभायप्त 
आवश्मक प्रफन्द्धको राङ्झग ङ्झनदेशन हङ्टने ।  

 रेखाऩयीऺणफाट औॊल्माइएका व्महोयाउऩय छरपर गने, कागजात प्रभाण 
जङ्टटाउन ेय सोधऩङ्टछ गङ्चयएका ङ्जवषमभा जवाप ङ्छदई आङ्झथाक ङ्जववयण तथा अन्द्म 
ङ्जववयणहरु मथाथा य तथ्मऩूणा फनाउन रेखाऩयीऺण गयाउने ङ्झनकामफाट 
सहमोग प्राप्त हङ्टनेछ । रेखाऩयीऺण प्रायङ्ञम्पबक प्रङ्झतवेदनको भस्मौदा उऩय 
छरपर गयी तत्कारै प्रङ्झतङ्जक्रमा उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्टहङ्टनेछ । 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा भाग गङ्चयएका कागजात जानकायी उऩरब्ध गयाउनङ्ट 
सम्पफङ्ञन्द्धत कामाारम प्रभङ्टखको कताव्म यहेको सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था य सफै 
ङ्झनकामको स्थरगत रेखाऩयीऺण गङ्चयने बएकारे कङ्ट नै ङ्झनकामको रेखाऩयीऺण 
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प्रङ्झतवेदनभा प्रभाण ऩेश नबएको फेरुजू हङ्टन ङ्ट वाञ्छनीम नबएको तपा  सफै 
ङ्झनकामराई सजग गयाउनङ्टहङ्टनेछ ।  

 रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा ङ्ञजम्पभेवाय ऩदाङ्झधकायी य रेखा प्रभङ्टखको कायोफायको 
अवङ्झध खङ्टराई उि दाङ्जमत्व ङ्जकटान गनङ्टाऩने बएकारे कामाारम प्रभङ्टख तथा 
आङ्झथाक कायोफायभा सॊरग्न ङ्ञजम्पभेवाय व्मङ्ञिको नाभ, ऩद य कामायत अवङ्झध 
सङ्जहतको ङ्जववयण उऩरब्ध गयाउनङ्टहङ्टनेछ ।  

 स्थानीम तह भध्मे भहानगयऩाङ्झरका, उऩ–भहानगयऩाङ्झरका य सदयभङ्टकाभङ्ञस्थत 
स्थानीम ङ्झनकामको रेखाऩयीऺण सम्पवङ्ञन्द्धत कामाारमभा गई गङ्चयनेछ ।  
अन्द्म नगयऩाङ्झरका य गाउॉऩाङ्झरकाको रेखाऩयीऺण डोय भङ्टकाभको कामाारमभा 
यही गङ्चयन ेबएकोरे आवश्मक व्मवस्था गनङ्टाहङ्टनेछ ।  

 रेखाऩयीऺण शङ्टरु गनङ्टा ऩूवा रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृत, ङ्ञजम्पभेवाय व्मङ्ञि, रेखा 
प्रभङ्टख य सम्पफद्ध ऩदाङ्झधकायी उऩङ्ञस्थत गयाई रेखा, से्रस्ता ऩेश गना य 
रेखाऩयीऺण गयाउने व्मवस्था गनङ्टाहङ्टनेछ ।  

 अत्मङ्झधक आङ्झथाक कायोफाय बएका कामाारम, ङ्जवकास ङ्झनभााणका ठूरा 
ऩङ्चयमोजनाहरु, सेवा प्रवाहको दृङ्जिरे भहत्वऩूणा ठाङ्झनएका ङ्झनकामहरुको 
रेखाऩयीऺण गदाा सम्पबव बएसम्पभ सयोकायवाराहरुसॉग सभेत अन्द्तयङ्जक्रमा 
गयी रेखाऩयीऺण गङ्चयनेछ ।     

17.  व्मवस्थाऩन प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वऩत्र प्रत्मेक कामाारमरे रेखाऩयीऺण टोरीराई सॊरग्न ढाॉचाफभोङ्ञजभको ङ्झरङ्ञखत 
व्मवस्थाऩन प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वऩत्र (Written Representation Letter) अङ्झनवामॊरुऩरे 
उऩरब्ध गयाउन य रेखाऩयीऺण शङ्टरु गनङ्टाऩूवा रेखाऩयीऺण गने ङ्झनकाम य 
रेखाऩयीऺकफीच सॊरग्न ढाॉचाअनङ्टसायको रेखाऩयीऺण अनङ्टफन्द्धऩत्र हस्ताऺय गने 
व्मवस्थाको राङ्झग भातहतका सम्पऩूणा ङ्झनकामहरुराई ङ्झनदेशन ङ्छदनङ्टहङ्टनेछ । 
व्मवस्थाऩन प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वऩत्र तथा अनङ्टफन्द्धऩत्रको ढाॉचा अनङ्टसूची ७ भा उल्रेख 
गङ्चयएको छ । 

18.  रेखाऩयीऺणको प्रायङ्ञम्पबक  
प्रङ्झतवेदन 

काठभाडौं उऩत्मका फाङ्जहयको स्थरगतरुऩभा रेखाऩयीऺण गङ्चयएका 
कामाारमहरुको रेखाऩयीऺण प्रायङ्ञम्पबक प्रङ्झतवेदन स्थरगत रुऩभा जायी गने 
व्मवस्थाराई ङ्झनयन्द्तयता ङ्छदइएको छ । सम्पफङ्ञन्द्धत कोष तथा रेखा ङ्झनमन्द्त्रक 
कामाारम, ङ्जवबाग, भन्द्त्रारम तथा सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामराई सभेत प्रायङ्ञम्पबक 
प्रङ्झतवेदनको फोधाथा तथा कायम्ाथा ऩठाइनेछ । सफै ङ्झनकामफाट सभमभै 
प्रत्मङ्टत्तयको व्मवस्था हङ्टनेछ ।   

19.  रेखाऩयीऺणको प्रायङ्ञम्पबक  
प्रङ्झतवेदन उऩय प्रङ्झतङ्जक्रमा 

रेखाऩयीऺण सम्पऩङ्ङ बएका ङ्झनकाम/भन्द्त्रारम (कामास्ारनस्तय  य स्थानीम 
तहफाट रेखाऩयीऺणको प्रायङ्ञम्पबक प्रङ्झतवेदन ऩठाएको ३५ ङ्छदनङ्झबत्र कायफाही गयी 
पछ्र्मौट गयेको प्रभाणसङ्जहत जवाप प्राप्त बएभा सो उऩय अध्ममन तथा 
पछ्र्मौटको कायफाही तत्कार गयी फाॉकी व्महोयाभात्र सभावेश गयी रेखाऩयीऺण 
अङ्ञन्द्तभ प्रङ्झतवेदन जायी गङ्चयन ेकामाराई ङ्झनयन्द्तयता ङ्छदइनेछ । आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध 
ऐन, २०५५ को दपा १९ अनङ्टसाय ३५ ङ्छदनङ्झबत्र जवापसाथ प्रभाण कागजात 
ऩेश गयी तत्कार फेरुजू पछ्र्मौट कानङ्टन ध्मानाकषाण गङ्चयएको छ । मसभा 
तारङ्टक भन्द्त्रारम, ङ्जवबागफाट भातहत ङ्झनकामहरुराई ङ्झनदेशन ङ्छदनङ्टहङ्टनेछ । 

म्पमाद ङ्झबत्र फेरुजू पछ्र्मौट नगये नगयाएभा सो अवङ्झध ऩिात प्राप्त हङ्टन े
सम्पऩयीऺणको अनङ्टयोधराई स्वीकाय गना नसङ्जकन े व्महोया सभेत जानकायी गनङ्टा 
गयाउनङ्ट हङ्टन अनङ्टयोध छ । 

20.  सम्पऩयीऺण  आङ्झथाक वषा २०७२।७३ सम्पभको फेरुजूको हकभा आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध 
ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ १०९(१  (छ  तथा ङ्झनमभ ११०(१ (ङ  
अनङ्टसाय सम्पफङ्ञन्द्धत ङ्झनकामफाट पछ्र्मौट गयी सो ङ्जववयण तथा प्रभाण 
रेखाऩयीऺ ण टोरीराई अङ्झनवायम्रुऩभा उऩरफध् गयाइङ्छदने व्मवस्था गनङ्टाहङ्टनेछ । 
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उि प्रभाण तथा ङ्जववयणफाट पछ्र्मौट बएको फेरुजू यकभको ऩयीऺण मस 
कामाारमफाट रेखाऩयीऺण गना आउने टोरीरे स्थरगत रुऩभा गने य त्मसभा 
देङ्ञखएका व्महोया चारङ्ट वषाको रेखाऩयीऺण प्रायङ्ञम्पबक प्रङ्झतवेदनभा सभावेश 
हङ्टनेछ । साथै ङ्जवगत वषाका ऩेश्की चारङ्ट वषाको रेखाऩयीऺण अवङ्झधसम्पभ 
पछ्र्मौट बएको बए सम्पफङ्ञन्द्धत कामाारमरे प्रभाण ऩेश गयी स्थरगत 
रेखाऩयीऺण टोरीफाट सम्पऩयीऺण गयाउने व्मवस्था गनङ्टा गयाउनङ्टहङ्टनेछ ।  

 मस वषा रेखाऩयीऺण गयी प्रङ्झतवेदनभा सभावेश गङ्चयएका फेरुजूहरु आङ्झथाक 
कामाङ्जवङ्झध ऐन, २०५५ को दपा १९ फभोजभको म्पमादङ्झबत्र भात्र प्राप्त फेरुजू 
सम्पऩयीऺण अनङ्टयोध उऩय कायफाही हङ्टनेछ । सो म्पमाद ऩिात प्राप्त हङ्टन े
सम्पऩयीऺण अनङ्टयोध स्वीकाय कानङ्टन नसङ्जकने ङ्जवषमतयप् ङ्जवशेष धमानाकषॊण 
गनङ्टा गयाउनङ्टहङ्टनेछ ।  

 सावाजङ्झनक ङ्झनकाम य सॊस्थाहरुको रेखा व्मवस्थाऩन य कामाप्रणारीभा 
सङ्टधायात्भक उऩामहरु अवरम्पफन गयी अङ्झनमङ्झभतता य फेरुजू न्द्मूनीकयण गने 
य सकबय फेरुजू नै नआउन ेव्मवस्था गनङ्टाहङ्टनेछ । 

 ऩूवाङ्जक्रमाशीर सम्पऩयीऺण प्रणारी (Proactive follow up System) रागङ्ट गयी 
रेखाउत्तयदामी अङ्झधकृत तथा ङ्ञजम्पभेवाय व्मङ्ञिहरुफाट सभमवद्ध फेरुजू 
पछमौट कामामोजना भाग गयी अनङ्टगभन गङ्चयनेछ । 

 ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन ऩारना य फेरुजू पछमौटभा उदासीन ऩदाङ्झधकायीहरुको 
अङ्झबरेख तमाय गयी सम्पवङ्ञन्द्धत ङ्झनकामहरुराई सूङ्ञचत गङ्चयनेछ । 

 ङ्जवत्तीम जवापदेङ्जहताको भूल्माङ्कन गयी कामाारमको य ङ्ञजम्पभेवाय ऩदाङ्झधकायीको 
वगॉकयण (Grading) गयी प्रङ्झतवेदनभापा त ्सावाजङ्झनक गङ्चयनेछ । 

 सावाजङ्झनक ऩदभा फहार यहेका ऩदाङ्झधकायीराई ङ्जवशेष ङ्ञजम्पभेवायी ङ्छदनङ्टऩदाा 
आङ्झथाक अनङ्टशासन, ङ्जवत्तीम जवापदेङ्जहता ऩारनाको स्तय सभेतको आधाय ङ्झरन े
व्मवस्था ङ्झभराउनङ्टहङ्टनेछ । 

21.  फेजूको ङ्ञस्थङ्झत भन्द्त्रारम तथा ङ्झनकामका रेखाउत्तयदामी अङ्झधकृतहरुरे आफ्नो भातहतका 
कामाारमहरुको साङ्झफक वषादेङ्ञखको फेरुजूको ङ्ञस्थङ्झत आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध 
ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ९०(१  अनङ्टसूची १४ को फङ्टॉदा नॊ.८ फभोङ्ञजभको फेरुजू 
रगत (अङ्क   एकीकृत गयी २०७४ काङ्झताक भसान्द्तङ्झबत्र मस कामाारमभा ऩेश 
गयी सक्नङ्टऩनेछ । 

22.  सङ्टऩङ्चयवेऺण रेखाऩयीऺण तथा सम्पऩयीऺण कामाराई प्रबावकायी फनाउन मस कामाारमरे 
आवश्मकतानङ्टसाय स्थरगत सङ्टऩङ्चयवेऺणको व्मवस्था गनेछ ।  

उच्च जोङ्ञखभ, जनचासोसॊग सम्पवङ्ञन्द्धत, ठूरा ङ्जवकास ङ्झनभााणसॊग सम्पफङ्ञन्द्धत 
ङ्झनकामको रेखाऩयीऺणको सङ्टऩयीवेऺण उच्च तहफाट गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

23.  फङ्जहगाभन फैठक रेखाऩयीऺण सम्पऩङ्ङ ऩिात ् देङ्ञखएका व्महोया उऩय छरपर गना फङ्जहगाभन 
फैठकको आमोजना गङ्चयनेछ । उि फैठकभा रेखाउत्तयदामी अङ्झधकृत, ङ्ञजम्पभेवाय 
व्मङ्ञि य रेखा प्रभङ्टखहरुको अङ्झनवामा उऩङ्ञस्थङ्झत गयाइने व्मवस्था हङ्टनछे ।  

24.  स्रोत ऩङ्चयचारन य उऩरङ्ञब्ध मस वषा प्रत्मेक रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा उऩरब्ध स्रोत य भङ्टख्म भङ्टख्म 
उऩरङ्ञब्धको सायाॊश तमाय गयी अद्यावङ्झधक ङ्ञस्थङ्झत प्रस्तङ्टत गङ्चयने हङ्टॉदा सोअनङ्टसायको 
ङ्जववयण उऩरब्ध गयाउनङ्टऩनेछ । 

 



 

भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमको वाङ्जषाक प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन, २०७३।७४ - 27 

 

अनङ्टसूची – १ 

कामाभूरक रेखाऩयीऺणका राङ्झग छनौट गङ्चयएका ङ्जवषम य ङ्झनकामहरु 

ङ्झस.नॊ. ङ्जवषम ङ्झनकाम ऺते्र 

1.  बकूम्पऩऩङ्झछको ऩङ्टनङ्झनाभााण 
तथा ऩङ्टन्स्थाऩना ङ्ञस्थङ्झतको 
भूल्माङ्कन 

सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास, ङ्ञशऺा, 
सहयी ङ्जवकास, सॊस्कृङ्झत÷ऩमाटन, ङ्झसॉचाइ, 

सडक, कृङ्जष, वन, खानेऩानी, स्वास्थ्म, ऩशङ्टऩॊछी 
ङ्जवकास 

याङ्जिम ऩङ्टनङ्झनाभााण प्राङ्झधकयण, ऩङ्टनङ्झनाभााणका राङ्झग 
स्थाऩना गङ्चयएका केन्द्रीम आमोजना कामाान्द्वमन 
इकाईहरु (ङ्ञशऺा, शहयी ङ्जवकास, स्थानीम ङ्जवकास , १४ 
ङ्ञजल्राका ङ्ञजल्रा सभन्द्वम सङ्झभङ्झतहरु, १४ ङ्ञजल्राका 
खानेऩानी, ङ्ञशऺा, स्वास्थ्म, कृङ्जष, ऩशङ्टऩॊछी, ङ्झसॉचाइ, सडक, 

बसूॊयऺण, जरउत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्द्त्रण कामाारम, कभ 
प्रबाङ्जवत १७ ङ्ञजल्रा सभन्द्वम सङ्झभङ्झतहरु  

2.  काठभाडौं उऩत्मकाको 
वातावयण प्रदूषण ङ्जवश्लषेण 

सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास, 

खानेऩानी, सडक, वातावयण 

जनसॊख्मा तथा वातावयण भन्द्त्रारम, वातावयण ङ्जवबाग, 

सडक ङ्जवबाग, आमोजना कामाॊन्द्वमन इकाइ ृृभेरम्पची 
खानेऩानी आमोजनाा, काठभाडौ उऩत्मका सडक ङ्जवस्ताय 
आमोजना, काठभान्द्डौ भहानगयऩाङ्झरका ृृवातावयण 
ङ्जवबागा, ङ्झत्रऩङ्टयेश्वय नागढङ्ट गा सडक, काठभान्द्डौ उऩत्मका 
सडक ङ्झडङ्झबजन नॊ. १, नेऩार स्वास्थ्म अनङ्टसन्द्धान 
ऩङ्चयषद् 

3.  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको 
बौङ्झतक ऩूवााधायको अवस्था 
य उऩमोग 

नेऩार सयकायफाट अनङ्टदान प्राप्त गने 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरु 

ङ्ञशऺा भन्द्त्रारम, ङ्ञशऺा ङ्जवबाग (बौङ्झतक ऩूवााधाय 
भहाशाखा , ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाारमहरु (SSRP) 

4.  साॊस्कृङ्झतक सम्पऩदा सॊयऺण 
य व्मवस्थाऩन 

साॊस्कृङ्झतक सम्पऩदा सॊयऺण य व्मवस्थाऩन सॊस्कृङ्झत, ऩमाटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्द्त्रारम, 

ऩङ्टयातत्व ङ्जवबाग, काठभाडौ भहानगयऩाङ्झरका (सम्पऩदा 
सॊयऺण ङ्जवबाग , काठभाडौ उऩत्मका ङ्झबत्रका 
सम्पऩदाहरु (हनङ्टभानढोका हेयचाह अड्डा, फौद्धनाथ स्तङ्टऩा  
गोयखा दयवाय, भनकाभना भङ्ञन्द्दय ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 

5.  याङ्जिम ग्राभीण मातामात 
सङ्टदृढीकयण कामाक्रभ 

स्ाङ्झरत आमोजनाको ङ्झभतव्मङ्जमता, 
कामादऺता य प्रबावकाङ्चयता सम्पफन्द्धभा 
आमोजनाहरुको रागत, स्ारन ङ्ञस्थङ्झत य 
ङ्छदगोऩना अध्ममनका राङ्झग मोजना स्ारन 
बएका ङ्ञजल्राहरु 

आमोजना कामाान्द्वमन इकाई, रङ्झरतऩङ्टय, हेटौडा, फङ्टटवर 
य आमोजना स्ाङ्झरत ङ्ञजल्राहरु 

6.  गैयकय याजस्वको ऺते्र तथा 
दय भूल्माङ्कन 

गैयकय सङ्करनभा सॊरग्न सयकायी 
कामाारमहरु 

अथा भन्द्त्रारम, भहारेखा ङ्झनमन्द्त्रकको कामाारम, 

मातामात व्मवस्था कामाारम (फङ्टटवर य सङ्टनसयी , 
याहदानी ङ्जवबाग, बङू्झभसङ्टधाय भन्द्त्रारम, ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामाारमहरु  

7.  प्राकृङ्झतक स्रोतको उऩमोग भूल्माङ्कन वन ऩैदावाय, वन ऺेत्र, ऩवातायोहण  सॊस्कृङ्झत ऩमाटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्द्त्रारम, वन 
ङ्जवबाग, खानी तथा बगूबा ङ्जवबाग, य ऩमाटन ङ्जवबाग, खानी 
ङ्जवबाग, ऩमाटन वोडा, ङ्जवषेशऻ सेवा सभेत ङ्झरइने  

8.  नऩेार सयकायरे प्राप्त गयेको 
वैदेङ्ञशक स्रोतको 
प्रबावकाङ्चयता भूल्माङ्कन 

ङ्जवगत ३ वषादेङ्ञखको वैदेङ्ञशक सहामता अनङ्टदान, ऋण, 

वस्तङ्टगत सहामता तथा प्राङ्जवङ्झधक सहामता 
प्राङ्झप्त य प्राप्त सहामता उऩमोगको ङ्ञस्थङ्झत य 
अऩेङ्ञऺत प्रङ्झतपर प्राप्त बए नबएको 
भूल्माङ्कन तथा ङ्जवश्लषेण  

अथा भन्द्त्रारम, भहारेखा ङ्झनमन्द्त्रकको कामाारम 



 

भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमको वाङ्जषाक प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन, २०७३।७४ - 28 

 

ङ्झस.नॊ. ङ्जवषम ङ्झनकाम ऺते्र 

9.  ङ्झनवााचन ऺते्र ऩूवााधाय 
ङ्जवकास कामाक्रभ य ङ्झनवााचन 
ऺते्र ङ्जवकास कामाक्रभको 
कामाान्द्वमनको भूल्माङ्कन 

ङ्झनवााचन ऺेत्र ऩूवााधाय ङ्जवकास कामाक्रभ य 
ङ्झनवााचन ऺेत्र ङ्जवकास कामाक्रभ अन्र्तगतको 
मोजना छनौट, कामाान्द्वमन य अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन सम्पफन्द्धभा ङ्ञजल्रा सभन्द्वम 
सङ्झभङ्झतरे स्ारन गयेको ङ्जवगत ३ फषा 
देङ्ञखको ङ्जक्रमाकराऩहरु 

ङ्ञजल्रा सभन्द्वम सङ्झभङ्झतहरु 

10.  स्वास्थ्म सेवा, औषधी, 
उऩकयण य बौङ्झतक 
ऩूवााधायको ङ्ञस्थङ्झत ङ्जवश्लषेण 

स्वास्थ्म सेवा प्रवाह गना स्वास्थ्म सेवा 
ङ्जवबाग अन्र्तगतको आऩूङ्झता व्मवस्थाऩन 
भहाशाखा य ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत स्वास्थ्म 
सॊस्थाहरुरे स्ारन गयेको ङ्जवगत ३ फषा 
देङ्ञखको ङ्जक्रमाकराऩहरु  

स्वास्थ्म भन्द्त्रारम, स्वास्थ्म सेवा ङ्जवबाग अन्र्तगतको 
आऩूतॉ भहाशाखा जनस्वास्थ्म कामाारम य अस्ऩतार 
ङ्झफकास सङ्झभङ्झत 

 

अनङ्टसूची – २ 

सूचना प्रङ्जवङ्झध रेखाऩयीऺण २०७४ का राङ्झग छनौट गङ्चयएका ङ्जवषम य ङ्झनकामहरु 

 d'Vo p2]Zo, laifo lgsfo k/LIf0f ul/g] d'Vo If]q 

१ सयकायी ङ्झनकामभा 
स्ारनभा ल्माइएका 
सूचना प्रङ्जवङ्झध प्रणारीको 
वैधाङ्झनकता य उऩमोगको 
ङ्ञस्थङ्झत भूल्माङ्कन । 

सूचना प्रङ्जवङ्झध ङ्जवबाग रगामतका प्रङ्जवङ्झध 
प्रमोग गने ङ्झनकामहरु 

सयकायी ङ्झनकामहरुभा प्रमोग बएका सूचना प्रङ्जवङ्झध 
तथा एङ्ञ्रकेशन सफ्टवेमयहरुको ङ्झनमन्द्त्रण व्मवस्था 
य उऩमोग ङ्ञस्थङ्झत  

 

अनङ्टसूची – ३ 

भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमफाट रेखाऩयीऺण गङ्चयन ेसॊगङ्छठत सॊस्थाहरू 

1. नेऩार वामङ्टसेवा ङ्झनगभ 2. नेऩार ऩायवहन तथा गोदाभ व्मवस्था कम्पऩनी ङ्झरङ्झभटेड 

3. नेऩार ऩमाटन फोडा 4. हेटौडा कऩडा उद्योग  ङ्झर. (इन ङ्झरङ्ञक्वडेशन  
5. कृङ्जष औजाय कायखाना ङ्झरङ्झभटेड 6. नेशनर कन्द्स्िक्सन कम्पऩनी अप नेऩार 

7. जनकऩङ्टय च ङ्टयोट कायखाना ङ्झरङ्झभटेड 8. सङ्टतॉ ङ्जवकास कम्पऩनी ङ्झर. (इन ङ्झरङ्ञक्वडेशन  
 

उङ्ञल्रङ्ञखत वाहेकका अन्द्म सॊगङ्छठत सॊस्थाहरुको रेखाऩयीऺण रेखाऩयीऺण ऐन, २०४८ फभोङ्ञजभ भहारेखा ऩयीऺकको 
सहामकको रुऩभा ङ्झनमङ्टि इजाजत प्राप्त रेखाव्मवसामीफाट गयाइनेछ । 

 

 



 

भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमको वाङ्जषाक प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन, २०७३।७४ - 29 

 

अनङ्टसूची – ४ 

ङ्ञजल्रागत रेखाऩयीऺण मोजना कामाताङ्झरका 

(क   काठभाडौं उऩत्मका  (२०७४ श्रावण १५ ङ्झबत्र सम्पवङ्ञन्द्धत भहाङ्झनदेशनारमफाट डोय खङ्जटन े 

ङ्झस.नॊ. ङ्ञजल्रा कामाारम सॊख्मा (स्थानीम तह सभेत  स्थानीम तह सॊख्मा 
१ काठभाडौं 691 11 
२ रङ्झरतऩङ्टय 230 6 
३ बिऩङ्टय 75 4 
 जम्पभा 996 21 

(ख   काठभाडौं उऩत्मका फाङ्जहय ङ्जहभारी  १० ङ्ञजल्रा (२०७४ श्रावण १५ ङ्झबत्र खङ्जटन े 

ङ्झस.नॊ. ङ्ञजल्रा कामाारम सॊख्मा (स्थानीम तह सभेत  स्थानीम तह सॊख्मा 
१ भङ्टगङ्ट 32 4 
२ जङ्टम्परा 65 8 
३ हङ्टम्परा 42 7 
४ डोल्ऩा 40 8 
५ काङ्झरकोट 38 9 
६ फझाॊग 43 12 
७ फाजङ्टया 39 9 
८ भङ्टस्ताङ्ग 41 5 
९ भनाङ्ग 31 4 
१० सोरङ्टखङ्टम्पवङ्ट 48 8 
 जम्पभा 419 74 

(ग  काठभाडौं उऩत्मका फाङ्जहय, दोस्रो चयण (२०७४ काङ्झताकको दोस्रो हप्ता   

ङ्झस.नॊ. ङ्ञजल्रा कामाारम सॊख्मा (स्थानीम तह सभेत  स्थानीम तह सॊख्मा 
1.  इराभ 61 10 
2.  ओखरढङ्टॊगा 44 8 
3.  गोयखा 59 11 
4.  स्माङ्जा 51 11 
5.  योल्ऩा 48 10 
6.  ्मूठान 41 9 
7.  सङ्टखेत 108 9 
8.  दैरेख 45 11 
9.  जाजयकोट 41 7 
10.  सल्मान 43 10 
11.  रुकङ्ट भ 48 9 
12.  ऩाॉचथय 46 8 
13.  सॊखङ्टवासबा 50 10 
14.  तेह्रथङ्टभ 40 6 
15.  बोजऩङ्टय 45 9 
16.  धनकङ्ट टा 66 7 
17.  खोटाङ्ग 48 10 
18.  उदमऩङ्टय 55 8 
19.  ङ्झसन्द्धङ्टरी 50 9 



 

भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमको वाङ्जषाक प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन, २०७३।७४ - 30 

 

20.  याभेछाऩ 42 8 
21.  दोरखा 55 9 
22.  ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक 58 12 
23.  यसङ्टवा 44 5 
24.  धाङ्छदङ 53 13 
25.  नङ्टवाकोट 61 12 
26.  अघााखाॊची 37 6 
27.  ऩाल्ऩा 55 10 
28.  गङ्टल्भी 47 12 
29.  तनहङ्ट 60 10 
30.  रम्पजङ्टङ 47 8 
31.  कास्की 125 5 
32.  ऩवात 37 7 
33.  वाग्रङ्टॊग 59 10 
34.  म्पमाग्दी 36 6 
 जम्पभा 1851 305 

 (घ  काठभाडौं उऩत्मका फाङ्जहय, तेस्रो चयण (२०७४ ऩौषको दोस्रो हप्ता  

ङ्झस.नॊ. ङ्ञजल्रा कामाारम सॊख्मा (स्थानीम तह सभेत  स्थानीम तह सॊख्मा 
1.  ता्रेजङ्टङ्ग 46 9 
2.  सप्तयी 67 1८ 
3.  झाऩा 89 15 
4.  सङ्टनसयी 112 12 
5.  ङ्झसयाहा 70 17 
6.  धनङ्टषा 98 18 
7.  भोयॊग 119 17 
8.  भहोत्तयी 67 15 
9.  सरााही 63 20 
10.  भकवानऩङ्टय 100 10 
11.  फाया 66 1६ 
12.  ङ्ञचतवन 95 7 
13.  ऩसाा 85 14 
14.  यौतहट 60 18 
15.  नवरऩयासी 67 15 
16.  रुऩन्द्देही 123 16 
17.  कङ्जऩरवस्तङ्ट 64 10 
18.  दाङ्ग 100 10 
19.  फाॉके 124 8 
20.  फङ्छदामा 57 8 
21.  डोटी  76 9 
22.  अछाभ 48 10 
23.  कैरारी 108 13 
24.  क्नऩङ्टय 98 9 
25.  दाच ङ्टारा 51 9 
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26.  वैतडी 50 10 
27.  डडेल्धङ्टया 42 7 
28.  काभ्रऩेरा्ोक 63 13 
 जम्पभा  2162 353 

 

अनङ्टसूची – ५ 

 

सावाजङ्झनक रेखा सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम कामाान्द्वमनको अनङ्टगभन प्रबावकाङ्चयता 
.............................. भन्द्त्रारम 

............................. ङ्जवबाग 

 

भ.रे.ऩ. प्रङ्झतवेदन्        आङ्झथाक वषा्   

क्रभ सॊख्मा कामाारमको नाभ प्रङ्झतवदेनको 
दपा 

फरेुजूको 
दपा 

फरेुजूको 
छोटकयी 
व्महोया 

फरेुजू यकभ 
सा.रे. 

सङ्झभङ्झतफाट 
बएको ङ्झनणाम 

पछ्र्मौट यकभ रु. 
कैङ्जपमत 

असङ्टरीफाट 
प्रङ्झतङ्जक्रमा, 
प्रभाणफाट 

          

          

          

          

          

          

रिव्म् सावाजङ्झनक रेखा सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनणाम बएको आधायभा फेरुजू सम्पऩयीऺणको राङ्झग सम्पफङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारमरे भहारेखा ऩयीऺकको 
कामाारमभा ऩेश गदाा मो पायभ सभेत बयी ऩेश गनङ्टाहङ्टन । 

 सावाजङ्झनक रेखासङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम कामाान्द्वमन गयाउन उत्प्रङे्चयत गयाउने उदे्दश्मरे मो पायाभ तजङ्टाभा गयीएको छ । भहारेखा 
ऩयीऺकको प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख गङ्चयएको सङ्टझाउबन्द्दा पयक ङ्झनणाम उऩय सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाहरुको अन्द्तयााङ्जिम 
सॊगठन INTOSAI रे प्रङ्झतऩाङ्छदत गयी स्वीकृत गयेको ISSAI 10 को Principle 3 को तेस्रो अनङ्टच्छेदभा उल्रेख बएका "While 

respecting the laws enacted by the Legislature that apply to them, SAIs are free from direction or interference from the 

Legislature or the Executive in the Planning, programming, conduct, reporting, and follow-up of their audits and 

Enforcement of their decisions where the application of sanctions is part of their mandate" बङे्ङ उल्रेख बएकोरे मस्ता 
यकभराई कैङ्जपमतभा याखी ऩेश गनङ्टाहङ्टन । 
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अनङ्टसङ्टची —६ 

........................... भन्द्त्रारम÷ङ्जवबाग÷कामाारमको नाभ् 

आङ्झथाक वषा २०७२।७३ सम्पभको फेरुजू (ऩेश्की सभेत  को ङ्जववयण 

(यकभ रु.हजायभा  

ङ्झस.नॊ. ङ्जववयण 

भहारेखा ऩयीऺकको चवङ्ङौँ वाङ्जषाक प्रङ्झतवदेन–
२०७३ सम्पभको फाॉकी फरेुजू कामाारमरे हारसम्पभ पछ्र्मौट गयेको यकभ फाॉकी फरेुजू फाॉकी ऩेश्कीभध्मे 

फरेुजू 

(ऩेश्की फाहेक  ऩेश्की  जम्पभा फरेुजू 

(ऩेश्की फाहेक  ऩेश्की  जम्पभा फरेुजू 

(ऩेश्की फाहेक  ऩेश्की  जम्पभा म्पमाद नाघेको  म्पमाद ननाघेको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 जम्पभा            

 

तमाय कानङ्टन े

नाभ् 
दजाॊ: 
दस्तखत् 
ङ्झभङ्झत: 

स्वीकृत कानङ्टन े

नाभ् 
दजाॊ: 
दस्तखत् 
ङ्झभङ्झत: 

रिव्म् 
१. मो ङ्जववयण सम्पफङ्ञन्द्धत ङ्झनकाम÷भन्द्त्रारम÷ङ्जवबाग÷कामाारमरे सफै भातहत कामाारमको सभेत ङ्जववयण देङ्ञखने गयी तमाय गनङ्टाऩनेछ । 

२. ङ्झनकामहरुरे हारसम्पभ पछ्र्मौट गयेको यकभको प्रभाण सम्पऩयीऺणको राङ्झग ऩेश नगयेभा सोही व्महोया प्रायङ्ञम्पबक प्रङ्झतवेदनभा सभावेश गङ्चयनेछ । 
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अनङ्टसूची – ७ 

रेखाऩयीऺण अनङ्टफन्द्ध ऩत्रको ढाॉचा 
(रेखाऩयीऺण शङ्टरु गनङ्टा ऩूवा रेखाऩयीऺण गङ्चयन ेङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायीहरुको सभेत हस्ताऺय गयाई ङ्झरन े 

 

रेखाऩयीऺण अनङ्टफन्द्ध ऩत्र 

     ङ्झभङ्झत:M  
रेखाऩयीऺण गङ्चयएको ङ्झनकामको नाभ य ठेगाना  (___________) 

सम्पफोङ्झधत व्मङ्ञि (Addressee ): (कामाारम प्रभङ्टखको ऩद रेख्न े 
ङ्जवषम् रेखाऩयीऺण अनङ्टफन्द्ध 

ङ्जप्रम भहोदम÷भहोदमा (श्रीभान÷्श्रीभती  
 

...................... (रेखाऩयीऺण गङ्चयन ेङ्झनकामको नाभ रेख्न े को आङ्झथाक वषा २०..÷... को आङ्झथाक ङ्जववयणहरू नऩेारको सॊङ्जवधान, २०७२  
य रेखाऩयीऺण ऐन, २०४८ फभोङ्ञजभ भहारेखा ऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण गङ्चयन्द्छ (The financial statements of [Insert the name of the 

audited entity] for the year ended 20../.. are subject to audit by the Auditor General in terms of theNepal Constitution, 2073  and the 

Audit Act, 2048) 
 

मो ऩत्रको उदे्दश्म्  (The purpose of this letter is to outline) 

 

 रेखाऩयीऺण अनङ्टफन्द्धको कामाशताहरू य रेखाऩयीऺणको प्रकृङ्झत य सीभाहरूको रूऩयेखा तमाय गयन्ङ्ट । (The terms of the audit 

engagement and the nature, and limitations of the audit.) 

 रेखाऩयीऺक  य त्मस ङ्झनकामको व्मवस्थाऩनको आ–आऩm्नो ङ्ञजम्पभेवायीहरूको रूऩयेखा तमाय गनङ्टा । (The respective 

responsibilities of the auditor and your management.) 

 रेखाऩयीऺण अनङ्टफन्द्धका कामाशताहरू तर उल्रेख गङ्चयएको छ । मो ऩत्र तफसम्पभ कामभ यहनछे जफसम्पभ नमाॉ रेखाऩयीऺण ऩत्र 
जायी गङ्चयदैन । (The terms of the audit engagement are set out below. This letter will remain effective until a new audit 

engagement letter is issued.) 

रेखाऩयीऺणको उद्दशे्म (Objective of the audit) 

रेखाऩयीऺणको उदे्दश्म आङ्झथाक ङ्जववयणको साथै आङ्झथाक ङ्जवषमहरूभा प्रमोग÷रागू हङ्टन े सम्पफङ्ञन्द्धत ऐनहरू य ङ्झनमभहरूको ऩारना÷अनङ्टशयण 
फायेभा गङ्चयएको जाॉच÷ऩयीऺणभा स्वतन्द्त्र याम य ङ्जट्ऩणी व्मि गनङ्टा हो । (The objective of the audit is to express an independent opinion 

and observation on the examination of financial statement as well as the compliance with relevant laws and regulations applicable to 

financial matters.) 

(कङ्ट नै थऩ उदे्दश्महरू बएभा रेख्न,े  उदाहयणको राङ्झग, अङ्झधकायहरू वा आन्द्तङ्चयक ङ्झनमन्द्त्रणहरूको ऩारनाको भूल्माङ्कन, जहाॉ प्रमोग हङ्टन सक्छन ् 
[Insert any additional objectives e.g. the evaluation of compliance with authorities or internal controls, where applicable] 

रेखाऩयीऺकका ङ्ञजम्पभेवायीहरू (Responsibilities of the auditor) 

१. हाम्रो रेखाऩयीऺण सवोच्च रेखाऩयीऺण ङ्झनकामहरूको अन्द्तयााङ्जिम भानहरू य भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमको सयकायी रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड, २०६१ (२००५  फभोङ्ञजभ गङ्चयनेछ । मी भानदण्डहरूफभोङ्ञजभ हाभीरे नैङ्झतक आचायसॊङ्जहत ऩारना गनङ्टाऩछा य आङ्झथाक 
ङ्जववयणहरू सायवान गरतङ्जववयणफाट भङ्टि छन ्छैनन ्बनेय उङ्ञचत सङ्टङ्झनङ्ञितता प्राप्त गना रेखाऩयीऺण मोजना फनाउनङ्ट य सोको सम्पऩादन 
गनङ्टाऩदाछ । एउटा रेखाऩयीऺणभा यकभहरूको कायोफायका फायेभा रेखाऩयीऺण प्रभाण प्राप्त गने य आङ्झथाक ङ्जववयणहरूभा खङ्टरासाहरू गने 
कामाहरू सभावशे हङ्टन्द्छन ्।(Our audit will be conducted in accordance with International Auditing Standard of SAI (Supreme Audit 

Institution)and the Office of the Auditor General’s Government Auditing Standards (GAS), 2061 (2005).  Those standards require 
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 

statements are free from material misstatement.  An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts 

and disclosures in the financial statements.) 

२. छनौट गङ्चयएका कामाङ्जवङ्झधहरू खास गयेय जारसाॉजी वा गङ्ञल्तको कायणरे आङ्झथाक ङ्जववयणहरूभा सायवान गरत ङ्जववयणको जोङ्ञखभहरूको 
भूल्माङ्कनरगामत रेखाऩयीऺकको ङ्झनणाम÷अङ्झबभतभा बय ऩदाछन ् । रेखाऩयीऺणभा प्रमोग गङ्चयएका रेखा नीङ्झतहरूको उऩमङ्टिता य 
व्मवस्थाऩनिाया गङ्चयएको रेखा अनङ्टभानहरूको उङ्ञचतताको भूल्माङ्कनका साथसाथै व्मवस्थाऩनिाया याङ्ञखएको रेखाहरू य प्रस्तङ्टत गङ्चयएका 
सभग्र आङ्झथाक ङ्जववयणहरू नेऩार सयकायका रेखा नीङ्झतहरूभा आधाङ्चयत छन ् छैनन ् सोको भूल्माङ्कन ऩङ्झन सभावशे हङ्टन्द्छन ् । (The 

procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of risks of material misstatement of the financial 

statements, whether due to fraud or error.  An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used, the 

reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating whether the accounts maintained and overall 
financial statements presented by management are based on Government of Nepal accounting policies.) 

३. हाभी प्रत्मेक कायोफायको जाॉच गदैनौँ, न त आङ्झथाक ङ्जववयणहरूको ऩूणा मथाथाताको प्रत्माबङू्झत वा प्रमोगभा यहेका सफै कानङ्टनहरूको ऩारना 
बएको छ बनेय प्रत्माबङू्झत नै गदाछौँ । (We do not examine every transaction, nor do we guarantee complete accuracy of the financial 

statements or compliance with all applicable legislation.) 
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४. रेखाऩयीऺणका अन्द्तयङ्झनङ्जहत सीभाहरूका साथै आन्द्तङ्चयक ङ्झनमन्द्त्रण य रेखा प्रणारीका अन्द्तयङ्झनङ्जहत सीभाहरूको कायणरे गदाा सवोच्च 
रेखाऩयीऺण ङ्झनकामका अन्द्तयााङ्जिम भानदण्डहरूफभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺणको मोजना ठीक ढङ्गरे तमाय गयी य सम्पऩादन गङ्चयएको बए ताऩङ्झन 
रेखाऩयीऺणभा केही सायवान गरत ङ्जववयणहरू ऩत्ता राग्न नसक्न ेटानै नसङ्जकन ेखारको जोङ्ञखभ ऩङ्झन हङ्टन्द्छ ।(Because of the inherent 

limitations of an audit, together with the inherent limitations of internal control and accounting system, there is unavoidable risk that 

some material misstatements may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with the 
International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAIs).  

५.  व्मवस्थाऩनका कभीकभजोयीहरू य आन्द्तङ्चयक ङ्झनमन्द्त्रणफायेभा प्रङ्झतवदेन प्रस्तङ्टत गने हाम्रो प्रत्मऺ उदे्दश्म नबएता ऩङ्झन हाभी आन्द्तङ्चयक 
ङ्झनमन्द्त्रणभा भहत्वऩूणा कभीकभजोयीहरू, स्ारनहरूको अप्रबावकायी सम्पऩादन, अङ्झधकायहरूको ऩारना नबएका उदाहयणहरू, खेय गएका य 
दङ्टरुऩमोगको उदाहयणहरू य अन्द्म मस्तै कङ्ट याहरू जङ्टन रेखाऩयीऺणको ङ्झसरङ्झसराभा हाम्रो जानकायीभा आउॉछन ्ती सफैका फायेभा प्रङ्झतवदेन 
ङ्छदनेछौँ वा तऩाईँराई स्ाय गनेछौँ । (Though we are not directly aimed to report on management deficiencies and internal control, 

we will report or communicate to you any significant deficiencies in the internal control, non-effective performance of operations, 

instances of non-compliance with authorities, waste, instances of abuse and the like that come to our notice in course of the audit.) 

तऩाईँको व्मवस्थाऩनका ङ्ञजम्पभेवायीहरू (Responsibilities of your management) 

व्मवस्थाऩनका ङ्झनम्पनानङ्टसायका ङ्ञजम्पभेवायी हङ्टन्द्छन ्(Management has the following responsibility) : 

१.  कानङ्टनरे तोकेफभोङ्ञजभ नेऩार सयकायका रेखा नीङ्झतहरूअनङ्टसाय आङ्झथाक ङ्जववयणहरू तमाय गने ।(to prepare financial statements in 

accordance with Government of Nepal accounting policies in the manner required by law;) 

२. ङ्झनम्पन कङ्ट याका राङ्झग आन्द्तङ्चयक ङ्झनमन्द्त्रणहरू स्थाऩना गने य ङ्झतनराई कामभ गने ।(to establish and maintain internal controls necessary 

to) 

 जारसाजी वा गङ्ञल्तको कायण हङ्टन े सायवान गरतङ्जववयणफाट भङ्टि यहेका आङ्झथाक ङ्जववयणहरू तमाय गने कामाराई सऺभ 
तङ्टल्माउन । (enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud 

or error)  

 रागू गङ्चयएका नीङ्झतहरू य ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयएका कामाङ्जवङ्झधहरूको ऩारना बएको छ य जारसाजी य गैयकानङ्टनी कामाहरूरगामत 
गल्तीहरू य अङ्झनमङ्झभतताहरूफाट फचाइएका छन ्वा ङ्जमनीहरूराई ऩत्ता रगाइएको छ बनेय उङ्ञचत सङ्टङ्झनङ्ञितता प्रदान गना । 

(provide reasonable assurance that adopted policies and prescribed procedures are adhered to and that errors and 

irregularities, including fraud and illegal acts, are prevented or detected,) 

 कामाारमका चरअचर सम्पऩङ्ञत्तहरू य जामजेथाहरूको सङ्टयऺा गना ।(safeguard the office assets and properties) 

३. रेखाऩयीऺकराई ङ्झनम्पन कङ्ट याभा ङ्झनवााद ऩहङ्टॉच प्रदान गने ( to provide auditors with unrestricted access to) 

 रेखाहरू, अङ्झबरेखहरू, कागजात य अन्द्म ङ्जवषमहरूरगामत आङ्झथाक ङ्जववयणहरूको प्रस्तङ्टङ्झतसॉग सम्पफङ्ञन्द्धत सफै सूचनाहरू । (all 

information which is relevant to the presentation of the financial statements such as accounts, records, documentation and 
other matters)  

 रेखाऩयीऺणको प्रमोजनका ङ्झनङ्ञम्पत व्मवस्थाऩनसॉग अनङ्टयोध गना सङ्जकने कङ्ट नै ऩङ्झन थऩ सूचनाहरू । (any additional information 

that we may request from management for the purpose of the audit; and) 

 ङ्झनकामङ्झबत्रका कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिहरू जसफाट रेखाऩयीऺण प्रभाण प्राप्त गना हाभी आवश्मक ठान्द्छौँ ।(any persons within the 

entity from whom we consider it necessary to obtain audit evidence.) 

शताहरूभा सहभङ्झत÷सम्पझौता (Agreement to terms) 

मो ऩत्र तफसम्पभ कामभ यहन्द्छ जफसम्पभ मस्राई सॊशोधन, ङ्झनरम्पफन वा प्रङ्झतस्थाऩन गङ्चयॉदैन । मो ऩत्रभा उङ्ञल्रङ्ञखत शताहरूभा तऩाईँरे आऩm्नो 
स्वीकृङ्झत बएको कङ्ट या हस्ताऺय गयी ऩङ्टङ्जि गङ्चयङ्छदनङ्ट बएभा साथै फन्द्द गङ्चयएको ऩत्रको प्रङ्झत ङ्जपताा ऩठाई ङ्छदनङ्टबई सहमोग गङ्चयङ्छदनङ्टबएभा हाभी 
आबायी हङ्टनछेौँ । (This letter will remain effective unless it is amended, suspended, or replaced. We shall be grateful if you confirm your 

acceptance to the terms of this letter by signing and returning the enclosed copy.) 

मो रेखाऩयीऺणको अवङ्झधभा तऩाईँको कामाारमफाट हाभीरे ऩूणा सहमोगको अऩेऺा याखेका छौँ । (We look forward to full cooperation 

from your office during our audit.) 
 

भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमको तपा फाट   रेखाऩयीऺण गङ्चयन ेङ्झनकामको तपा फाट 

On behalf of Office of Auditor General On behalf of Audited entity   

नाभ: ___________________________ नाभ:  _____________________ 

ऩद: (Designation) ________________ ऩद: (Designation) ____________ 

ङ्झभङ्झत: _______________ ङ्झभङ्झत: ________________ 
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नेऩार सयकाय 
........................ भन्द्त्रारम÷ङ्जवबाग÷कामाारम 

 

ऩत्र सॊख्मा् २०७४।७५ च.नॊ.:  
 ङ्झभङ्झत् २०७४।   ।  

 

 

ङ्जवषम् ङ्झरङ्ञखत प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व ऩत्र । 

 

 

 

श्री भहारेखा ऩयीऺकको कामाारम, 

रेखाऩयीऺण डोय भङ्टकाभ, 

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

मस भन्द्त्रारम÷ङ्जवबाग÷कामाारमको आङ्झथाक वषा २०७३।७४ को ङ्जवत्तीम कायोफायहरुको रेखाऩयीऺण गना य ती ङ्जवत्तीम 
ङ्जववयणहरुउऩय याम उऩरब्ध गयाउन तऩाई तोङ्जकनङ्टबएको ऻात बमो । त्मस कामाको ङ्झसरङ्झसराभा मस भन्द्त्रारम÷ङ्जवबाग÷कामाारमको कायोफाय 
सम्पफन्द्धी ङ्झरङ्ञखत प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व ऩत्र (Written Representation Letter) मसैसाथ सॊरग्न गयी ऩेश गयेका छौं । प्रचङ्झरत कानङ्टन तथा रेखा प्रणारीरे 
तोकेअनङ्टसायको ढाॉचाभा आङ्झथाक ङ्जववयण ऩेश गने हाम्रो उत्तयदाङ्जमत्व य सो ङ्जववयणउऩय ऩयीऺण गयी याम ङ्छदनङ्ट तहाॉको उत्तयदाङ्जमत्व बएको 
हाभीराई जानकायी छ । 

 तऩाईराई ङ्झभङ्झत ............................. को ऩत्रसाथ उऩरब्ध गयाइएको आङ्झथाक ङ्जववयणहरु एवॊ ङ्झनम्पनानङ्टसायको व्महोयाफाट खङ्टरासा 
हङ्टने व्महोया अनङ्टयोध गङ्चयन्द्छ । 

१. आङ्झथाक कायोफाय तथा आन्द्तङ्चयक ङ्झनमन्द्त्रण व्मवस्थाऩन कामाभा सॊरग्न कभाचायीफाट आङ्झथाक ङ्जववयणको सायबतू ऩऺभा असय ऩने गयी कङ्ट नै 
अङ्झनमङ्झभत कामा बएको छैन, 

२. आङ्झथाक कायोफायको ऩमााप्त ऩङ्टष्याईको राङ्झग आवश्मक प्रभाण, आदेश, ङ्झनणामरगामतका सान्द्दङ्झबाक कागजातहरु रेखासाथ सॊरग्न छन,् 

३. सॊरग्न आङ्झथाक ङ्जववयणभा उल्रेख बए फाहेक अन्द्म कायोफाय मस कामाारमफाट स्ाङ्झरत छैन,   

४. कामाारमको आङ्झथाक कायोफाय गदाा प्रचङ्झरत कानङ्टनको ऩारना गङ्चयएको छ । सयकायी नगदी ङ्ञजन्द्सी ङ्ञजम्पभा ङ्झरन,े कायोफायभा सॊरग्न हङ्टन े
वा सावाजङ्झनक सम्पऩङ्ञत्तको सङ्टयऺा गने ङ्ञजम्पभेवायीभा यहेको कङ्ट नै व्मङ्ञिफाट जानाजानी वा फदङ्झनमतऩूवाक कङ्ट नै काभ कायफाही बएको छैन । 
त्मस्तो कङ्ट नै काभ कायफाही बएको अवस्थावाये रेखाऩयीऺकराई उऩमङ्टि सभम य भाध्मभफाट जानकायी गयाईएको छ ।   

५. आङ्झथाक ङ्जववयणभा सभावशे बएका सम्पऩङ्ञत्तको स्वाङ्झभत्व कामाारमभा ङ्जववादयङ्जहत रुऩभा यहेको छ, 

६. भन्द्त्रारम÷ङ्जवबाग÷कामाारमका आङ्झथाक ङ्जववयणहरु कानङ्टनरे तोकेफभोङ्ञजभ सत्म तथ्म कङ्ट याहरुभा आधाङ्चयत छन ्य गरत आॉकडाहरु सभावशे 
गङ्चयएको छैन, 

७. आङ्झथाक ङ्जववयणको अवङ्झध ऩिात ्आङ्झथाक ङ्जववयणभा उल्रेङ्ञखत व्महोयाराई असय ऩाना सक्ने ङ्जववयण (ऩेश्की पछ्र्मौट, ब ङ्टिानी नबएका 
चेकको ङ्जववयण, भागास्थ नगद, फढी ब ङ्टिानी असङ्टर जस्ताको ङ्जववयण  बएका कायोफायहरु मो आङ्झथाक ङ्जववयणभा ङ्ञचत्रण नगयी छङ्ट टै्ट ऩेश 
गङ्चयएको छ, 

८. रेखाऩयीऺणफाट उठेका ङ्जट्ऩणीउऩय तत्कार आवश्मक कायफाही गयी आङ्झथाक कायोफाय स्वच्छ, स्वस्थ याख्न कामाारम प्रङ्झतवद्ध छ, 

९.    कामाारमका प्रभङ्टख य रेखा प्रभङ्टखको ङ्ञजम्पभेवायी य जवापदेङ्जहताको अवङ्झध सङ्जहतको ङ्जववयण ऩेश गङ्चयएको छ । 

१०. कायोफायका सम्पफन्द्धभा कङ्ट नै भङ्टद्दा भाङ्झभरा बएको तथा से्रस्ता कागजात अन्द्मत्र रङ्झगएको छैन ।  
११. आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध ऐन २०५५ को दपा १९ भा तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्र फेरुजू पछमोट गङ्चय सम्पऩयीऺणको राङ्झग अनङ्टयोध गङ्चयन ेछ । 

 

 

 

 आङ्झथाक प्रशासन÷रेखा भन्द्त्रारम÷ङ्जवबागीम÷कामाारम  
 प्रभङ्टख प्रभङ्टख 

 

रिव्म् मो ऩत्र खाका भात्र हो, मसभा नसभेङ्जटएका तय कामाारमरे आङ्झथाक कायोफायसॉग सम्पफन्द्धी खङ्टरासा गनङ्टाऩने ङ्जवषम बए ऩङ्चयभाजान गयी ऩेश 
गनङ्टाऩनेछ । हस्ताऺय गने सभमभा मो रिव्म हटाउनङ्टऩनेछ । 
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 अनङ्टसूची – ८ 

केन्द्रीम ङ्झनकाम, भन्द्त्रारम य भहारेखा ङ्झनमन्द्त्रक कामाारमफाट 

ऩेश गयन् ेङ्जववयण य सभम सीभा 
 

ङ्झस.नॊ. सभम सीभा प्रस्तङ्टत कानङ्टन ेङ्जववयण 

(क  २०७४ बार ३ गतेङ्झबत्र उऩरफध् 
गयाउन ेङ्जववयण 

१.  ङ्ञजम्पभेवाय व्मङ्ञिरे ङ्जवङ्झनमोजन, याजस्व य धयौटी रगामत अन्द्म सम्पऩूणा 
कायोफायको आङ्झथाक ङ्जववयण 

२.  ङ्ञजम्पभेफाय व्मङ्ञिरे गत ङ्जवगत वषाको फेरुजू पछ्र्मौटको ङ्जववयण 

३. ङ्ञजम्पभेवाय व्मङ्ञिरे ऩेश्की फाॉकीको एकीकृत ङ्जववयण 

(ख  २०७४ आङ्ञश्वन भसान्द्तङ्झबत्र उऩरफध 
गयाउन ेङ्जववयण 

१.  रेखा उत्तयदामी अङ्झधकङ्ट तरे कामा स्ारन स्तयको एकीकृत आङ्झथाक 
ङ्जववयण 

२. रेखा उत्तयदामी अङ्झधकङ्ट तरे ऩेश्की फाॉकीको एकीकृत ङ्जववयण  

३. रेखाउत्तयदामी अङ्झधकृतरे ङ्जवङ्झनमोजन, याजस्व, धयौटी रगामत सम्पऩूणा 
आमथ्व्ममभा भहारेखा ङ्झनमन्द्त्रक कामाारमफाट प्रभाङ्ञणत गयाई केन्द्रीम 
आङ्झथाक ङ्जववयण । भन्द्त्रारमयङ्झनकामरे फजेटभा सभावेश नबएको 
प्राङ्जवङ्झधक सहामता एवॊ अन्द्म सहामता प्राङ्झप्त य खचाको आङ्झथाक ङ्जववयण 

४. भहारेखा ङ्झनमन्द्त्रक कामाारमरे ङ्जवङ्झनमोजन, याजस्व, धयौटी, अन्द्म 
आमथ्व्मम, वैदेङ्ञशक अनङ्टदान, ऋण सहामता, रगानीको रेखा य केन्द्रीम 
रेखाको आङ्झथाक ङ्जववयण रगामत सोस ग सम्पफङ्ञन्द्धत अन्द्म ङ्झनम्पनानङ्टसायको 
ङ्जववयण 

४.१ ङ्जवङ्झनमोजन शीषाक, उऩशीषाकभा ङ्छदएको ङ्झनकासा य खचाको 
स्रोतगत ङ्जववयण 

४.२ नेऩार सयकायको आन्द्तङ्चयक ऋण रगानीको अद्यावङ्झधक ङ्जववयण 

४.३ भहारेखा ङ्झनमन्द्त्रक कामाारमरे साॉवा, ब्माज, राबाॊश प्राङ्झप्त य 
शेमय रगानीको आङ्झथाक ङ्जववयण 

४.५ सोधबनाॊ ङ्झरन फाॉकी ऋण, अनङ्टदान ङ्जहसाफको अद्यावङ्झधक ङ्जववयण 

४.६ आमोजना य सम्पझौतागत वैदेङ्ञशक नगद अनङ्टदान प्राङ्झप्तको 
अद्यावङ्झधक ङ्जववयण 

४.७ ऩेश्की फाॉकीको एकीकृत ङ्जववयण 

४.८ आन्द्तङ्चयक रेखाऩयीऺणको एकीकृत प्रङ्झतवेदन (भ.रे.ङ्झन.का.रे  

(ग  २०७४ काङ्झतॊक भसान्द्तङ्झबत्र 
उऩरफध गयाउनङ्टऩने फेरुजू ङ्जववयण 

१. रेखाउत्तयदामी अङ्झधकृतहरुरे अनङ्टसूची ७ को ढाॉचाभा गत ङ्जवगत वषाको 
फेरुजूको ङ्जववयण 

(घ  २०७४ काङ्झताक भसान्द्तङ्झबत्र नऩेार 
रेखाभानफभोङ्ञजभ ङ्जवत्तीम ङ्जववयण 
तमाय गयेका भन्द्त्रारमरे उऩरफध 
गयाउन ेङ्जववयण  

१. नेऩार सावाजङ्झनक ऺेत्र रेखाभान फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको भन्द्त्रारमगत 
एकीकृत ङ्जवत्तीम ङ्जववयण 
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ङ्झस.नॊ. सभम सीभा प्रस्तङ्टत कानङ्टन ेङ्जववयण 

(ङ  २०७४ कायङ््ञत्तक भसान्द्तङ्झबत्र 
भहारेखा ङ्झनमन्द्त्रक कामाारमरे 
उऩरफध गयाउन ेङ्जववयण 

१. नेऩार सयकायको खचा शीषाकअनङ्टसायको आङ्झथाक ङ्जववयण  

२. सयकायी कामाारमहरुभा बएको अन्द्म कायोफायको य फजेटभा सभावेश 
नबएका जङ्टनसङ्टकै प्रकायका सहामता वा स्रोतफाट बएको खचाको केन्द्रीम 
आङ्झथाक ङ्जववयण  

३. ङ्जवङ्जवध फजेट उऩशीषाकफाट भन्द्त्रारमहरुराई ङ्झनकासा ङ्छदएको 
कामाारमगत ङ्जववयण  

४. ङ्जिज ङ्जहसाफ सम्पफन्द्धी ङ्जववयण 

५. याजस्व असङ्टरीको कामाारमगत य शीषाकगत केन्द्रीम आङ्झथाक ङ्जववयण 

६. धयौटीको कामाारमगत केन्द्रीम आङ्झथाक ङ्जववयण 

७. नेऩार सयकायरे रगानी गयेको वैदेङ्ञशक ऋणको अद्यावङ्झधक ङ्जववयण 

८. नेऩार सयकायरे ङ्झरएको फाह्य ऋणको अद्यावङ्झधक ङ्जववयण 

९. आकङ्ञस्भक कोष य अन्द्म कोषको ङ्जहसाफ 

१०. टेङ्झरपोन, ङ्जवद्यङ्टत य खानेऩानीको केन्द्रीम धयौटी ङ्जववयण 

(च  २०७४ ऩौष भसान्द्तङ्झबत्र भहारेखा 
ङ्झनमन्द्त्रक कामाारमरे उऩरब्ध 
गयाउन ेङ्जववयण  

१. सङ्ञ्त कोषको ङ्जहसाफ 

२. एकीकृत आङ्झथाक ङ्जववयण 

३. अन्द्म आम–व्ममको ङ्जववयण 
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अनङ्टसूची – ९ 

कामास्ारन स्तयका ङ्झनकाम य कामाारमफाट 

प्रस्तङ्टत गयन् ेङ्जववयण य सभम सीभा 
 

ङ्झस.नॊ. प्रस्तङ्टत गने ङ्जववयण सभम सीभा 
१ रेखा तथा ङ्जववयण दाङ्ञखरा गने:  

 अङ्ञन्द्तभ रेखाऩयीऺणको ङ्झसरङ्झसराभा सोङ्झधएको प्रश्नको 
जवाप वा भाग गङ्चयए फभोङ्ञजभको रेखा तथा 
ङ्जववयणहरु । 

 प्रायङ्ञम्पबक प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख बएका फेरुजूको जवाप 
तथा पछ्र्मौट 

 रेखाऩयीऺणको ङ्झसरङ्झसराभा सोङ्झधएको प्रश्नको 
जवाप वा भाग गङ्चयए फभोङ्ञजभको रेखा तथा 
ङ्जववयणहरु मथाशीघ्र उऩरब्ध गयाउने । 

 आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध ऐन, २०५५ को दपा १९ 
फभोङ्ञजभ प्रायङ्ञम्पबक प्रङ्झतवेदन प्राप्त बएको ३५ 
ङ्छदन ङ्झबत्र । 

२ आङ्झथाक ङ्जववयण तथा सोसॉग सम्पफङ्ञन्द्धत पाॉटवायीहरु्  
 ङ्जवङ्झनमोजन, याजस्व, धयौटीरगामतका सम्पऩूणा आङ्झथाक 

ङ्जववयण 

 ब ङ्टिानी ङ्छदन फाॉकीको ङ्जववयण (भ.रे(ऩ.पा.नॊ.१८ ,  
 ऩेश्की फाॉकीको ङ्जववयण (म्पमाद नाघेको य ननाघेको ,  
 फैङ्क ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्जववयण, 

 वाङ्जषाक कामाक्रभ तथा प्रगङ्झत ङ्जववयण, 

 आन्द्तङ्चयक रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 

 आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ९० उऩङ्झनमभ 
(१  को अनङ्टसूची १४  य  

 मसैऩत्र साथ सॊरग्न अनङ्टसूची – ६ फभोङ्ञजभको फेरुजूको 
(ऩेश्की सभेतको  ङ्जववयण 

 रेखाऩयीऺण टोरी कामाारमभा सम्पऩकॊ  गयेको 
ङ्छदनभै । 

 रेखाऩयीऺण टोरीराई उऩरब्ध गयाएको 
अवस्था फाहेक आङ्झथाक वषा सभाप्त बएको ३५ 
ङ्छदनङ्झबत्र भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमभा । 

३ आमोजना ङ्जहसाफ तथा तत ्सम्पफङ्ञन्द्धत कागजातहरु:  
 रेखा उत्तयदामी अङ्झधकङ्ट त य भहारेखा ङ्झनमन्द्त्रकफाट 

प्रभाङ्ञणकयण बएको आमोजना ङ्जहसाफ 

 आमोजना ङ्जहसाफको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 
(Audit Report) ऩेश गना तोङ्जकएको सभम बन्द्दा 
कम्पतीभा १५ ङ्छदन अगाङ्झड 

४ फेरुजू रगत् 
 भन्द्त्रारम तथा ङ्झनकामका रेखा उत्तयदामी अङ्झधकङ्ट तहरुरे 

आफ्नो भातहतका कामाारमहरुको साङ्झफकको वषाको 
फेरुजूको ङ्ञस्थङ्झत फेरुजू रगत (अङ्क  एकीकृत गयी ऩेश 
गने 

 २०७४ कायङ््झतॊक भसान्द्त 

५ सम्पऩयीऺण् 
 रेखाऩयीऺणफाट कामभ बएका फेरुजूको हकभा आङ्झथाक 

कामाङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ १०९(१ (छ  
तथा ङ्झनमभ ११०(१ (ङ   अनङ्टसाय पछ्र्मौट गयेको 
ङ्जववयण ऩेश गने 

 २०७४ पागङ्टन भसान्द्तङ्झबत्र 
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अनङ्टसूची – १० 

२०७४।७५ को वाङ्जषाक कामाताङ्झरका 

ङ्झस.नॊ. सम्पऩादन गङ्चयन ेकाभको ङ्जववयण सभम सीभा 

१  सयकायी कामाारमको वाङ्जषाक रेखाऩयीऺण मोजना तमाय गने 

 सावाजङ्झनक सॊस्थानहरुको रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि तथा ऩयाभशा ङ्छदन े

२०७४ श्रावण  १५ ङ्झबत्र 

२   सयकायी कामाारमहरुको रेखाऩयीऺण गने  

  सावाजङ्झनक सॊस्थानको रेखाऩयीऺण गने 

  स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण गने 

  सॊगङ्छठत सॊस्था (सङ्झभङ्झत य कोषहरु सभेत  को रेखाऩयीऺण गने 

२०७४ भाघ भसान्द्तङ्झबत्र 

३  भन्द्त्रारमको केन्द्रीम आङ्झथाक ङ्जववयणभा याम सङ्जहतको अङ्ञन्द्तभ रेखाऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदन उऩरब्ध गयाउन े 

 नेऩार सावाजङ्झनक ऺेत्र रेखाभान फभोङ्ञजभ एकीकृत ङ्जवत्तीम ङ्जववयण तमाय 
गयेका भन्द्त्रारम वा केन्द्रीम ङ्झनकामको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन तमाय गने 

 सॊगङ्छठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन तमाय गने  

२०७४ पागङ्टन भसान्द्तङ्झबत्र 

४  स्थानीम तह य ङ्ञजल्राको अङ्ञन्द्तभ प्रङ्झतवेदन उऩरब्ध गयाउन े २०७४ चैत्र ७ गतेङ्झबत्र 

५  भन्द्त्रारमगत, वाङ्जषाक प्रङ्झतवेदनको भस्मौदा तमाय गयी रेखा उत्तयदामी 
अङ्झधकृतराई उऩरब्ध गयाउन े

२०७४ चैत्र १० गतेङ्झबत्र 

६  सम्पभाननीम यािऩङ्झतज्मू सभऺ वाङ्जषाक प्रङ्झतवेदन तमाय गयी ऩेश गने २०७४ चैत्र भसान्द्तङ्झबत्र 

७   रेखाऩयीऺण गङ्टणस्तय आश्वस्तता ऩङ्टनयावरोकन गने  

  आ.व.२०७४।७५ को सभङ्जिगत रेखाऩयीऺण मोजना तमाय गने  

  ङ्झनदेशनारमहरुको वाङ्जषाक कामाताङ्झरका (२०७४।७५  तमाय गने 

  साभङ्जमक रेखाऩयीऺण स्ारन गने 

  सावाजङ्झनक सॊस्थानहरुको रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि गने 

२०७४ फैशाखदेङ्ञख २०७५ 
आषाढ भसान्द्तङ्झबत्र 

 

रिव्म् रेखाऩयीऺणको वाङ्जषाक कामाताङ्झरका मस कामाारमको वेफसाइट www.oagnep.gov.np भा सभेत याङ्ञखएको 
छ । 

१1. सङ्टधायका ऺते्रहरु 
1. फेरुजू अनङ्टगभन – फेरुजू पछ्र्मौट सम्पफन्द्धभा अनङ्टगभन एवॊ भूल्माङ्कनका राङ्झग भङ्टख्म सङ्ञचवको अध्मऺताभा 

सङ्झभङ्झत गठन बई ङ्जक्रमाशीर यहेको छ । सङ्झभङ्झतरे चारङ्ट वषाको रेखाऩयीऺणफाट तोकेफभोङ्ञजभको सीभाङ्झबत्र 
फेरुजू अङ्क कामभ गना य साङ्जवकको फेरुजू पछ्र्मौट गना रक्ष्म ङ्झनधाायण गयी रक्ष्मअनङ्टसाय प्रगङ्झत हाङ्झसर 
बए नबएको अनङ्टगभन गने गयेको छ । सङ्झभङ्झतको ङ्जक्रमाशीरताफाट फेरुजू पछ्र्मौट गयी सम्पऩयीऺण गयाउन े
कामाभा वङृ्जद्ध बए ताऩङ्झन अऩेङ्ञऺत प्रगङ्झत हङ्टनसकेको छैन । हार फेरुजू पछ्र्मौटको अनङ्टगभन फेरुजू अङ्कराई 
आधाय भानी गने गङ्चयएको छ । फेरुजू पछ्र्मौट गने तय सो प्रकृङ्झतको घटना वा व्मवहायभा सङ्टधाय नगने 
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अवस्था छ । जसरे गदाा एउटै प्रकृङ्झतको फेरुजू फायम्पफाय दोहोङ्चययहेको देङ्ञखन्द्छ । रेखाऩयीऺणफाट 
ङ्छदइएका सैद्धाङ्ञन्द्तक एवॊ नीङ्झतगत सङ्टझावउऩय अनङ्टगभन हङ्टन ेनगयेफाट फेरुजू पछ्र्मौटभा सॊख्मात्भक प्रगङ्झत 
देङ्ञखए ताऩङ्झन नीङ्झतगत एवॊ गङ्टणात्भक सङ्टधाय हङ्टन सकेको छैन । 

2. कानङ्टनी कायफाही – आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ४५ रे अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे 
सयकायी यकभ ङ्झनकासा ङ्छदॉदा वा खचा गदाा ङ्झनमङ्झभत, ङ्झभतव्ममी, दऺ, प्रबावकायी य औङ्ञचत्मऩूणा तवयरे गनङ्टाऩने 
य गयेका कायोफायभा आन्द्तङ्चयक जाॉच गयी वा गयाई ठीक छ बने कङ्ट याभा ङ्जवश्वस्त हङ्टन ङ्टऩने व्मवस्था छ । 
उि कानङ्टनी व्मवस्था ऩारना नबएको कायणरे नै फेरुजू हङ्टने गयेको छ । अत् फेरुजू कामभ बएऩङ्झछ 
पछ्र्मौट गनेतयप् बन्द्दा फेरुजू आउनै नङ्छदन े व्मवस्था गङ्चयनङ्ट आवश्मक छ । मसका राङ्झग आङ्झथाक 
कामाङ्जवङ्झध ऐन, २०५५ भा उि ऐनका व्मवस्था उल्रङ्घन गनेराई ऩचास रुऩैमाॉसम्पभ जङ्चयफाना गना सक्न े
व्मवस्थाराई ऩङ्चयभाजान गयी जङ्चयफानाको यकभ वङृ्जद्ध गने, जङ्चयफाना नगने रेखाउत्तयदामी अङ्झधकृतराई 
भहारेखा ऩयीऺकरे ङ्ञजम्पभेवाय फनाउनसक्ने व्मवस्था गना एवॊ फेरुजू तथा पछ्र्मौटराई कामासम्पऩादन 
भूल्माङ्कनसॉग आवद्ध गना आवश्मक छ ।  

3. रेखा – नेऩारको सॊङ्जवधानरे रेखाऩयीऺण गङ्चयने सफै ङ्झनकामको रेखाको ढाॉचा भहारेखा ऩयीऺकरे तोक्ने 
व्मवस्था गयेको छ । हार ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामरे आ–आफ्नो ङ्झनकामका राङ्झग रेखासम्पफन्द्धी अरग अरग 
सफ्टवेमय ङ्झनभााण गयी रागू गयेका छन ्। रेखासम्पफन्द्धी काभभा एकरुऩता य ङ्झनमङ्झभतता ल्माउन एकै 
प्रकायका रेखाऩद्धङ्झत अऩनाएका ङ्झनकामका राङ्झग एउटै सफ्टवेमय फनाई मस कामाारमफाट स्वीकृत गने 
व्मवस्था गङ्चयनङ्ट आवश्मक छ । नेऩार सयकायरे २०६६।५।३० भा सावाजङ्झनक ऺेत्रको राङ्झग नगदभा 
आधाङ्चयत रेखाभान कामाान्द्वमन गने ङ्झनणाम गयेअनङ्टरुऩ तमाय बएका ङ्जवत्तीम ङ्जववयणको ढाॉचा सभेत मस 
कामाारमफाट स्वीकृत गयाई कामाान्द्वमनभा ल्माउनङ्टऩदाछ ।  

4. भहारेखा ऩयीऺकको स्वतन्द्त्रता –  सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाहरुको अन्द्तयााङ्जिम सॊगठन (इन्द्टोसाई  को 
सन ्२०१० को भेङ्ञक्सको घोषणारे सवोच्च रेखाऩयीऺण सॊस्थाहरुराई सॊवैधाङ्झनक एवॊ कानङ्टनी व्मवस्था,  
ऩदावङ्झधको कानङ्टनी सङ्टङ्झनितता, ङ्ञजम्पभेवायी ऩूया गना आवश्मक अङ्झधकाय, सूचनाभा ऩहङ्टॉच, जङ्टनसङ्टकै फखत 
प्रङ्झतवेदन गने स्वतन्द्त्रता, प्रङ्झतवेदनको सभम य ङ्जवषमवस्तङ्ट ङ्झनधाायण गने स्वतन्द्त्रता, आपूरे ङ्छदएको सङ्टझाव 
कामाान्द्वमनको अनङ्टगभन गने अङ्झधकाय य प्रशासकीम एवॊ ङ्जवत्तीम स्वामत्तता हङ्टन ङ्टऩने उल्रेख गयेफभोङ्ञजभ 
भहारेखा ऩयीऺकराई प्रशासकीम तथा ङ्जवत्तीम स्वामतत्ता प्रदान गना कानङ्टनी व्मवस्था गङ्चयनङ्टऩदाछ ।  

5. रेखाऩयीऺण दामया – नेऩारको सॊङ्जवधानअनङ्टसाय सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको आङ्झथाक कायोफायको 
रेखाऩयीऺण गने ङ्ञजम्पभेवायी भहारेखा ऩयीऺकराई तोङ्जकएको छ । मसफाट रेखाऩयीऺणको दामया ङ्जवस्ताय 
बई तीन तहको रेखाऩयीऺण गयी प्रङ्झतवेदन गनङ्टाऩने बएको छ । रेखाऩयीऺण य प्रङ्झतवेदन गने कामाभा 
सघाउ ऩङ्ट¥माउन सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण गयी प्रदेशगत आधायभा कामाारम स्थाऩनाको राङ्झग 
प्रस्ताव नेऩार सयकाय सभऺ ऩेश गङ्चयएको छ । सोअनङ्टरुऩ आवश्मक जनशङ्ञि, फजेट व्मवस्था एवॊ 
कामाङ्जवङ्झध तजङ्टाभा गना नेऩार सयकाय रगामत सफैको सहमोग आवश्मक छ ।   
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ताङ्झरका - १ 
२०७४।४।१५ सम्पभभा रैङ्गीक आधायभा ऩदऩूङ्झता ङ्ञस्थङ्झत 

ङ्झस.न. ऩदको नाभ कङ्ट र दयफन्द्दी ऩदऩूङ्झता ङ्चयि भङ्जहरा ऩङ्टरुष 

१ उऩ–भहारेखा ऩयीऺक ४ 
                   – – ४ 

२ नामफ भहारेखा ऩयीऺक १४ १३ १ २ ११ 

३  ङ्झनदेशक ८५ ७८ ७ 
– ७८ 

४ ङ्झनदेशक ङ्जवशेषऻ १ १ 
– – १ 

५ रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी १६७ १५४ १३ १६ १३८ 

६ टेङ्झरपोन अङ्झधकृत  १ १ 
– – १ 

७ रेखाऩयीऺण अधीऺक  ८२ ८३ (१  २२ ६१ 

८ टाइङ्जऩि प्रथभ ८ ३ ५ ० ३ 

९ कम्प्मङ्टटय अऩयेटय ४ ३ १ 
– ३ 

१० टेङ्झरपोन अऩयेटय १ १ 
– १ 

– 

११ रेखाऩयीऺण ङ्झनयीऺक २५ १४ ११ १ १३ 

१२ सहामक कम्प्मङ्टटय अऩयेटय १० २ ८ १ १ 

१३ टाइङ्जऩि ङ्छितीम १ 
– १ 

– – 

१४ काउन्द्टय सहामक १ 
– १ 

– – 

१५ जङ्टङ्झनमय इरेङ्ञक्ि«ङ्झसमन १ १ 
– – १ 

१६ जङ्टङ्झनमय भेकाङ्झनक्स २ २ 
– – २ 

१७ हरङ्टका सफायी चारक १७ १४ ३ 
– १४ 

१८ कामाारम सहमोगी २४ ११ १३ 
– ११ 

 जम्पभा ४४८ ३८१ ६७ ४३ ३३८ 
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ताङ्झरका  २ 
 

नमाॉ ङ्झनमङ्टङ्ञि बएका कभाचायीहरुको ङ्जववयण 
२०७3/७4 

      
क्र.सॊ. कभाचायीको नाभ, थय ऩद ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्झभङ्झत 
1 श्री ङ्छदऩक आचामा रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी  2073/07/04 
2 श्री केवर वडार रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी  2073/07/04 
3 श्री शॊकय फाफङ्ट आचामा रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी  2073/07/04 
4 श्री सङ्टङ्झनता आचामा (येग्भी  रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी  2073/07/04 
5 श्री बावना ऩौडेर रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी  2073/07/04 
6 श्री याजेश शे्रष्ठ रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी  2073/07/04 
7 श्री शैरेन्द्र काकी रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी  2073/07/04 
8 श्री ङ्झनरभ शाह रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी  2073/07/04 
9 श्री योशन दास रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी  2073/07/04 
10 श्री श्रङ्टतीकङ्ट भायी झा रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी  2073/07/04 
11 श्री प्रकाश बट्टयाई रेखाऩयीऺण अधीऺक 2073/08/17 
12 श्री यभेश अङ्झधकायी रेखाऩयीऺण अधीऺक 2073/08/17 
13 श्री सॊङ्झगता शभाा रेखाऩयीऺण अधीऺक 2073/08/17 
14 श्री हेभन्द्त ङ्जव.क. रेखाऩयीऺण अधीऺक 2073/08/17 
15 श्री सत्मयाज जोशी रेखाऩयीऺण अधीऺक 2073/08/17 
16 श्री ङ्ञशरा खनार                     रेखाऩयीऺण अधीऺक 2073/08/17 
17 श्री ङ्झफष्णङ्टफहादङ्टय याई रेखाऩयीऺण अधीऺक 2073/08/17 
18 श्री कयणकङ्ट भाय ठाकङ्ट य रेखाऩयीऺण अधीऺक 2073/08/17 
19 श्री अङ्झफन नौफाध रेखाऩयीऺण अधीऺक 2073/08/17 
20 श्री घनश्माभ अङ्झधकायी रेखाऩयीऺण ङ्झनयीऺक 2073/11/04 
21 श्री शोबाकान्द्त ऩॊगनेी रेखाऩयीऺण ङ्झनयीऺक 2073/11/24 
22 श्री हङ्चयशयण न्द्मौऩान े रेखाऩयीऺण ङ्झनयीऺक 2073/11/24 
23 श्री एङ्झरसा थाऩा रेखाऩयीऺण ङ्झनयीऺक 2073/11/24 
24 श्री ङ्झडरफहादङ्टय ताभाङ रेखाऩयीऺण ङ्झनयीऺक 2073/11/24 
25 श्री उभेशकङ्ट भाय मादव जङ्टङ्झनमय इरेङ्ञक्िङ्झसमन 2073/12/22 
26 श्री ऩायस ठाकङ्ट य जङ्टङ्झनमय भेकाङ्झनक्स 2073/11/26 
27 श्री यभेश शे्रष्ठ जङ्टङ्झनमय भेकाङ्झनक्स 2073/11/27 
28 श्री कृष्णप्रसाद साऩकोटा सहामक कम्प्मङ्टटय अऩयेटय 2074/03/16 
29 श्री कोभर गङ्टप्ता सहामक कम्प्मङ्टटय अऩयेटय 2074/03/16 
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ताङ्झरका - ३ 
फढङ्टवा बएका कभाचायीहरुको ङ्जववयण 

२०७3/७4 
   

क्र.सॊ. कभाचायीको नाभ, थय ऩद फढङ्टवा ङ्झभङ्झत 
1 श्री टेकफहादङ्टय ङ्ञज.सी. रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी 2073/05/25 
2 श्री ब ङ्टऩेन्द्र कङ्ट भाय फस्नेत रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी 2073/05/25 
3 श्री ङ्झडल्रीयाभ खनार रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी 2073/05/25 
4 श्री प्रङ्छदऩ चाङ्झरसे रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी 2073/05/25 
5 श्री भहेश शे्रष्ठ रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी 2073/05/25 
६ श्री फाफङ्टयाभ गौतभ उऩ–भहारेखा ऩयीऺक 2073/07/05 
७ श्री ईश्वय नेऩार उऩ–भहारेखा ऩयीऺक 2073/07/05 
८ श्री ङ्झत्ररोचन आचामा नामफ भहारेखा ऩयीऺक 2073/11/03 
९ श्री श्माभ प्रसाद अमाार नामफ भहारेखा ऩयीऺक 2073/11/18 
1० श्री ङ्झडल्री प्रसाद ऩहाडी ङ्झनदेशक 2073/12/07 
1१ श्री श्रीयाभ ङ्झतङ्झभङ्ञल्सना ङ्झनदेशक 2073/12/07 
1२ श्री कृष्ण प्रसाद ऻवारी ङ्झनदेशक 2073/12/21 
1३ श्री भदनकृष्ण शे्रष्ठ ङ्झनदेशक 2073/12/21 
1४ श्री ङ्झफष्णङ्ट साऩकोटा रेखाऩयीऺण अङ्झधऺक  2074/02/25 
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ताङ्झरका - ४ 
सेवा ङ्झनवतृ्त हङ्टनङ्टबएका कभाचायीहरुको ङ्जववयण 

२०७३/७४ 
      

क्र.सॊ. कभाचायीको नाभ, थय ऩद अवकाश ङ्झभङ्झत कैङ्जपमत 
1 श्री फरयाभ बट्ट ऺेत्री हरङ्टका सवायी चारक 2073/03/29 भतृ्मङ्ट 
2 श्री दाभोदय चौरागाई कामाारम सहमोगी 2073/04/05 अङ्झनवामा अवकाश 

3 श्री सङ्टयेश कङ्ट भाय ङ्ञचभङ्चयमा रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी 2073/05/04 अङ्झनवामा अवकाश 

4 श्री ङ्जवश्वयाभ खड्का कामाारम सहमोगी 2073/04/14 अङ्झनवामा अवकाश 

5 श्री ङ्ञशवयाभ खड्का रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी 2073/05/07 अङ्झनवामा अवकाश 

6 श्री फारकृष्ण खड्का कामाारम सहमोगी 2073/05/07 अङ्झनवामा अवकाश 

7 श्री रोक प्रसाद सॊजेर रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी 2073/08/01 याङ्ञजनाभा 
8 श्री भॊगरनायामण भहजान शाखा अङ्झधकृत 2073/08/01 स्वेङ्ञच्छक अवकाश 

9 श्री सीता राभा (खड्का  शाखा अङ्झधकृत 2073/08/01 स्वेङ्ञच्छक अवकाश 

10 श्री सोभ फहादङ्टय फस्नेत रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी 2073/08/16 अङ्झनवामा अवकाश 

11 श्री गोऩीचन्द्र शाही नामफ भहारेखाऩयीऺक 2073/10/15 अङ्झनवामा अवकाश 

12 श्री रोक फहादङ्टय घतॉ कामाारम सहमोगी 2073/10/15 अङ्झनवामा अवकाश 

13 श्री याभेश्वय देवकोटा कामाारम सहमोगी 2073/11/10 अङ्झनवामा अवकाश 

14 श्री ऋङ्जष फहादङ्टय काकी ङ्झनदेशक 2073/11/16 अङ्झनवामा अवकाश 

15 श्री अध्माकङ्ट भायी शे्रष्ठ शाखा अङ्झधकृत 2073/12/12 अङ्झनवामा अवकाश 

16 श्री ध्र ङ्टव नायामण खयेर रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी 2073/11/19 अङ्झनवामा अवकाश 

17 श्री केशव प्रसाद ङ्ञघङ्झभये ङ्झनदेशक 2074/01/05 याजीनाभा 
18 श्री गणेश प्रसाद ऩौडेर ङ्झनदेशक 2074/01/10 अङ्झनवामा अवकाश 

19 श्री ध्र ङ्टव प्रसाद साऩकोटा कामाारम सहमोगी 2074/02/08 अङ्झनवामा अवकाश 

20 श्री प्रकाश झा रेखाऩयीऺण अङ्झधकायी 2074/02/18 अङ्झनवामा अवकाश 

२१ श्री सङ्टकदेव खत्री उऩभहारेखा ऩयीऺक 2074/0२/२४ याजीनाभा 
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ताङ्झरका - ५ 
सरुवा बई आएका कभाचायीहरुको ङ्जववयण 

२०७३/७४ 
      

क्र.सॊ. कभाचायीको नाभ, थय ऩद यभाना  ङ्झभङ्झत 
1 श्री कान्द्छा ताभाङ्ग रे.ऩ ङ्झनयीऺक 2073/04/16 
2 श्री गोऩार ऩोतेर कम्प्मङ्टटय अऩयेटय 2073/07/24 
3 श्री सूभनचन्द्र ङ्ञघङ्झभये कामाारम सहमोगी 2073/09/01 
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ताङ्झरका - 6 
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ताङ्झरका - 7 
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ताङ्झरका - 8 
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भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमको वाङ्जषाक प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन, २०७३।७४ - 51 
 

ताङ्झरका - 11 
 



 

 

 

 

dxfn]vf k/LIfssf] sfof+nosf] 

 

cg'/f]w 

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

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

Joj:yf 5 . ;fj{hlgs ;|f]t ;fwgsf] k|flKt / pkof]udf s'g} lsl;dsf] 

clgoldttf, b'?kof]u jf lxgfldgfsf ;DaGwdf hfgsf/L ePdf gful/s 

;dfh, ;fd'bflos ;+3 ;+:yf, ;/f]sf/jfnf / ;j{;fwf/0faf6 n]vfk/LIf0f 

6f]nL÷;'kl/j]Ifs jf o; sfof{nonfO{ hfgsf/L u/fOlbg' x'g cg'/f]w ul/G5 . 

;fy} o; sfof+noaf6 ;Dkfbg ul/g] sfdsf] ;DaGwdf ul/g'kg]{ ;'wf/sf 

ljifodf s'g} ;'emfj, u'gf;f] Pj+ ;"rgf ePdf b]xfosf] 7]ufgfdf hfgsf/L 

u/fO{ n]vfk/LIf0fnfO{ p2]Zod"ns, ljZj;gLo / u'0f:t/Lo agfpg] sfo{df 

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

 

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

dxfn]vf k/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]vf k/LIfssf] sfof{nosf] 

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


