
सूचना !  सूचना ! !  सूचना ! ! ! 

सूचना प्रकाशित शिशत : २०७७।१२।१० 

 

विषय : लखे रचना उपलब्ध गराइविनुहुन । 

 

यस कायाालयबाट अर्ावार्षाक रुपमा लेखापरीक्षण  पर्रिकका ्रककान  ुँ  द ै आएको छ । लेखापरीक्षण  

पर्रिककाको ९२औ   अकंका लार्ि र्वर्िय, पररपाल ा र कायामूलक लेखापरीक्षण ,  लेखा, र्वर्िय क्षेरिक, 

आर्थाक  सुनास , राजश्व चुुँावट र भ्रष्टाचार र् यन्त्रिकण , र्वर्िय जवाफदरे्ुँता, लेखापरीक्षण मा सूच ा 

्रकर्वर्र्, र्दिो र्वकास, वातावरण ीय क्षेरिक, ्रकाकृर्तक ्रककोप र कोर्िड-१९ जस्ता मुँामारीको रोकथाम र 

 कारात्मक असरको न्त्य ुीकरण  सम्बन्त्र्ी समसामर्यक र्वषयका लेख रच ा युँी २०७८ साल जठे 

मर्ुँ ाको १ िते र्िरिक उपलब्र् िराउ  ुुँ   ुँार्दाक अ ुरोर् िदाछौं । युँा को जा कारीका लार्ि सो सम्बन्त्र्ी 

सूच ा यसैसाथ संलग्  िररएको छ ।  

 

 

 

नीशत, योजना तथा जनिशि शिकास शनर्देिनालय 

िहालेखापरीक्षकको कायाालय, 

बबरिहल, काठिाण्डौ । 

  



 

 

नीवि, योजना िथा जनशवि विकास वनिशेनालय 

िहालेखापरीक्षकको कायाालय 

बबरमुँल, काठमाडौं,  ेपाल 

 

यस कायाालयबाट अर्ावार्षाक रुपमा ्रककार्नत ुँ   े“लेखापरीक्षण  पर्रिकका” को आिामी ९२ औ ंअकंका लार्ि र्वर्िय, 

पररपाल ा र कायामलूक लेखापरीक्षण ,  लेखा, र्वर्िय के्षरिक, आर्थाक  सनुास , राजश्व चुुँावट र भ्रष्टाचार र् यन्त्रिकण , 

र्वर्िय जवाफदेर्ुँता, लेखापरीक्षण मा सचू ा ्रकर्वर्र्, र्दिो र्वकास, वातावरण ीय र्वषय, ्रकाकृर्तक ्रककोप र कोर्िड-

१९ जस्ता मुँामारीको रोकथाम र  कारात्मक असरको न्त्य ुीकरण  सम्बन्त्र्ी समसामर्यक र्वषयमा लेख रच ा उपलव्र् 

िराउ का लार्ि  ्रकबदु्ध लेखकविामा ुँार्दाक अ रुोर् िदाछौं ।  

 

लेखकिर्ालाई अनुरोध 

1. लेखापरीक्षण  पर्रिकका वषामा दईुपटक ्रककार्नत िररन्त्छ ।  

2. उपरोक्त र्वषयुँरूस ि सम्बर्न्त्र्त मौर्लक तथा तथ्यमा आर्ाररत अ सुन्त्र्ा मलूक लेखरच ालाई ्रकाथर्मकता 

र्दइ ेछ । 

3.  पर्रिककाको लार्ि लेख रच ा पठाउदा यरु् कोड/टाइम्स न्त्य ूरोम   (Unicode/Times new Roman) फन्त्ट रुँकेो 

र्डर्जटल कपी hrd_ir@oagnep.gov.np मा ईमले माफा त उपलब्र् िराउ पु ेछ । लेख वा रच ा अर्र्कतम 

८ पषृ्ठसम्मलाई ग्राह्य मार्  ेछ ।  

4. लेखकका अन्त्यरिक ्रककार्नत िैसकेका रच ाुँरु  पठाउ  ुुँ   अ रुोर् छ । त्यस्ता रच ा स्वीकृत ुँ  े छै   ्।  

5. यस पर्रिककामा ्रककार्नत ुँ  े लेखुँरु लेखककै र् जी र्वचार ुँ  े छ  ् र यसले कायाालयको  ीर्त एवं कायाको 

्रकर्तर् र्र्त्व ि े छै  ।  

6. लेख पठाउ दा लेखकले आफ् ो सम्पका   ं., ईमले तथा पासपोटा साइजको फोटोको सफ्टकपी पर्  उपलब्र् िराउ का 

लार्ि अ रुोर् छ । 

7.  लेखापरीक्षण  पर्रिककामा ्रककार्नत ुँ  े लेख रच ाका लेखकलाई र् यमा सुार सेवा नलु्क उपलव्र् िराइ ेछ । 

 

 


