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िथा

सञ्चालन)

ऐन, २०६४ को दफा

४१

बमोजजम

आतथाक वषा २०७४/७५ मा

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले सम्पपादन गरे का व्र्वस्थापकीर् िथा प्रशासतनक कामको र्थाथा
जस्थति जानकारी गराउने अतिप्रार्ले र्ो प्रगति प्रतिवेदन सावाजतनक गररएको छ । प्रतिवेदनमा
समावेश िएका सूचना एवं जानकारी सबैमा उपर्ोगी हुने नै छ।

प्रतिवेदन िर्ार गना सं लग्न व्र्वस्थापन महातनदे शनालर्का कमाचारी र आवश्र्क पने
वववरण िथा जानकारी उपलब्ि गराई प्रतिवेदन िर्ार गना सहर्ोग पु¥र्ाउने सबै कमाचारीलाई
िन्र्वाद ददन चाहन्छु ।
(टं कमजण शमाा, दं गाल)
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पृष्ठिूतम

१.१

कार्ाालर् पररचर्ः सं वैिातनक व्र्वस्थाअनुसार २०१६ सालमा स्थापना िएको महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्
नेपालको सवोच्च लेखापरीक्षण सं स्था हो । नेपालको सं वविान र लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ ले
महालेखापरीक्षकलाई रािपति र उपरािपतिको कार्ाालर्, सवोच्च अदालि, सं घीर् सं सद, प्रदे श सिा, प्रदे श
सरकार, स्थानीर् िह, सं वैिातनक तनकार् वा सोको कार्ाालर्, अदालि, महान्र्ार्ातिविाको कार्ाालर् र नेपाली
सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललगार्ि सबै सं घीर् र प्रदे श सरकारी कार्ाालर्को लेखा
कानुनबमोजजम तनर्तमििा, तमिव्र्वर्िा, कार्ादक्षिा, प्रिावकाररिा र औजचत्र् समेिको ववचार गरी लेखापरीक्षण
गने जजम्पमेवारी प्रदान गरे को छ । र्सै गरी पचास प्रतिशििन्दा बढी शेर्र वा जार्जेथामा नेपाल सरकार वा प्रदे श
सरकारको स्वातमत्व िएका सं गदठि सं स्थाहरुको ले खापरीक्षणका लातग कार्ाालर्बाट परामशा प्रदान गने गररएको
छ । र्स अतिररि

सं स्थासम्पबन्िी ववशेष ऐन िथा कार्ाकारी

तनणार्ले

गदठि सतमति, प्रतिष्ठान,

ववश्वववद्यालर्लगार्िको ले खापरीक्षण महालेखापरीक्षकले गनुप
ा ने गरी िोवकएकोमा कार्ाालर्बाट लेखापरीक्षण गने

गररएको छ । कार्ाालर्ले ववत्तीर्, कार्ामूलक, सूचना प्रववति र वािावरणीर् लेखापरीक्षण गदै आएको छ ।
महालेखापरीक्षकले आफूले गरे को कामको वावषाक प्रतिवेदन रािपतिसमक्ष पेस गने र रािपतिबाट

प्रिानमन्त्रीमाफाि व्र्वस्थावपका-सं सद समक्ष पेस िई व्र्वस्थावपका-सं सदको सावाजतनक ले खा सतमतिमा छलफल
हुने गरे को छ ।
१.२

सवोच्च लेखापरीक्षण सं स्थाको अन्िरााविर् मानदण्ड (International Standards of Supreme Audit Institution ISSAI) २० र २१ मा व्र्वस्था िएको पारदजशािा र जवाफदे वहिाको मान्र्िालाई अङ्गीकार गरी आतथाक वषा
207४।7५

मा महाले खापरीक्षकको कार्ाालर्बाट सम्पपादन गररएको कामलाई

सरोकारवालाहरुको

जानकारीको लातग सावाजतनक गररएको छ ।
१.३

दूरदृवि (Vision), गन्िव्र्

(Mission) र मूल्र् मान्र्िा (Core Values): सं वविान एवं कानुन प्रदत्त जजम्पमेवारी

तनवााह गना कार्ाालर्ले तनम्पनबमोजजम दूरदृवि, गन्िव्र् र मूल्र् मान्र्िाहरु तनिाारण गरे को छः

•

दूरदृवि (Vision): जनवहिका लातग जवाफदे वहिा, पारदजशािा र तनष्ठा प्रवद्धान गने ववश्वसनीर् सं स्था हुन
प्रर्त्नशील रहने ।

•

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

•

मूल्र् मान्र्िा (Core Values): महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् र कार्ारि कमाचारीहरुलाई तनददाि लक्ष्र् एवं
गन्िव्र्िफा अग्रसर गराउन तनम्पन मूल्र् मान्र्िाहरुलाई अङ्गीकार गररएको छः

➢ स्विन्त्रिाः व्र्ावसावर्क वववेकको प्रर्ोगमा नकारात्मक प्रिाव पाने ित्वहरुसँग सम्पझौिा नगरी,

स्वाथागि वववादबाट टाढा रही तनजी स्वाथा र डर िम्पकीबाट मुि रही, तनष्पक्ष िई ले खापरीक्षण तनष्कषा
तनकाल्ने, व्र्होरा औल्ँ र्ाउने, लेखापरीक्षण रार् व्र्ि गने ।

➢ तनष्ठाः लेखापरीक्षणमा तनजी वा बाह्य पक्षको स्वाथाबाट प्रिाववि निई इमान्दाररिा, स्वच्छिा, वस्िुपरकिा र
सत्र्िा प्रदशान गदै ले खापरीक्षण गराउने तनकार्सँग व्र्वहार गदाा पेसागि तनष्ठा प्रस्िुि गने।

➢ पारदजशािाः पक्षपािरवहि रार्को प्रस्िुिीकरण, लेखापरीक्षणमानको तनरन्िर प्रर्ोग, अन्िरााविर् उत्कृि
प्रचलनको अवलम्पबन, सूचना, िथ्र्ाङ्क सङ्कलन र ववश्लेषणमा व्र्वजस्थि पद्धतिको अङ्गीकार र तनजिि
आिारमा ले खापरीक्षण नतिजा मूल्र्ाङ्कन गरी सम्पपाददि कार्ाको पारदजशािा कार्म राख्ने र लेखापरीक्षण
सेवा प्रदान गदाा गुणस्िर सुतनजिि गने ।

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४।७५ - 1

➢ व्र्ावसावर्किाः व्र्ावसावर्क र दक्ष जनशजिमाफाि गुणस्िरीर् ले खापरीक्षण सेवा प्रदान गना कमाचारीको
सेवा प्रवेशपतछ जशक्षा र िातलमको साथसाथै तनरन्िर सीप ववकास गने र स्वाध्र्र्नलाई तनरन्िरिा ददने।

➢ जवाफदे वहिाः लेखापरीक्षण पेशा र आम नागररकप्रतिको जजम्पमेवारी स्वीकार गदै जनिाको सामूवहक

वहिको लातग सावाजतनक स्रोिको उजचि प्रर्ोग एवं सं रक्षणिफा ध्र्ान केजन्िि गरी कानुनको पररतितित्र
रही जनिाको अपेक्षा पूरा गना जवाफदे ही रहने ।

१.४

कार्ाालर्को गन्िव्र् एवं लक्ष्र् हातसल गना िर् गररएको रणनैतिक लक्ष्र् र उद्देश्र्

दूरदृवि
जतनहिका लातग जवाफदे वहिा,
पारदजशािा र तनष्ठा प्रवद्धानमा

ववश्वसनीर् लेखापरीक्षण सं स्था

मूल्र् मान्र्िा

गन्िव्र्
सरोकारवालालाई

सावाजतनक

कोषको

दक्षिापूणा उपर्ोग सम्पबन्िमा आश्वस्ि

पाना स्विन्त्र एवं गुणस्िरीर् लेखापरीक्षण
सेवा प्रदान गने

•
•
•
•
•

तनष्ठा

स्विन्त्रिा

व्र्ावसावर्किा
पारदजशािा

जवाफदे वहिा

रणनैतिक लक्ष्र्
१

लेखापरीक्षणको गुणस्िर र
प्रिाव वृवद्ध गने

रणनैतिक उद्देश्र्
१.१ सवोच्च लेखापरीक्षण
सं स्थाहरुको
अन्िरााविर्

मानदण्डसँग आबद्ध

लेखापरीक्षण पद्धतिको
कार्ाान्वर्न गने

१.२ गुणस्िर आश्वस्ििा

पुनरावलोकन सुदृढ
गने

१.३ अनुगमन परीक्षण
सुदृढ बनाउने

स्विन्त्रिा
सुदृढ गने

२

र

क्षेत्रातिकार

रणनैतिक उद्देश्र्
२.१ ववत्तीर् स्वार्त्तिा

हातसल गने

२.२ प्रशासतनक स्वार्त्तिा
हातसल गने

२.३ लेखापरीक्षणका

क्षेत्रातिकार सुदृढ गने

३

सांगठतनक क्षमिा ववकास
गने

४

बाह्य सरोकारवालाहरुसँग

पेशागि सम्पबन्ि अतिवृवद्ध
गने

रणनैतिक उद्देश्र्
३.१ मानव सं सािन

ववकास रणनीति िर्ार
एवं कार्ाान्वर्न गने

३.२ सं घीर् सं रचना र
ववस्िाररि

लेखापरीक्षणको

क्षेत्रातिकारलाई
सम्बोिन गना

सांगठतनक रणनीतिको
पुनसंरचना गने

रणनैतिक उद्देश्र्

५

आन्िररक शासन अतिवृवद्ध
गने

रणनैतिक उद्देश्र्

४.१ सू चना प्रववति उपर्ोग
गरी तनर्तमि िथा
प्रिावकारी सञ्चारलाई
सुतनजिि गने
४.२ सञ्चार जगि िथा
सवासािारणसँगको
अन्िरवक्रर्ामा सुिार
गने
४.३ सावाजतनक ले खा
सतमतिसँग प्रिावकारी
सम्पबन्ि स्थावपि गने

५.१ आन्िररक तनर्न्त्रण
प्रणाली सुदृढ गने

५.२ आचारसं वहिाको

पालना सुतनजिि गने

५.३ कार्ा सञ्चालन र्ोजना
मापाmि रणनीति

कार्ाान्वर्न गने

४.४ ले खापरीक्षण गररने
तनकार् एवं पेशागि
सं गठनहरुसँगको

सम्पबन्ि सुदृढ गर ्नेे

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४।७५ - 2

१.५

सं गठन सं रचनाः महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को कार्ाबोझ, कार्ा प्रकृति र उपलब्ि दरबन्दीको अवस्थालाई

दृविगि गरी सं गठन सं रचना स्वीकृि गरी लागू गररएको छ । जसअनुसार कार्ाालर्को प्रमुख पदातिकारीको रुपमा
महालेखापरीक्षक रहने व्र्वस्था छ िने नीतिगि ववषर्मा महालेखापरीक्षकलाई रार् सुझाव प्रदान गना उपमहालेखापरीक्षकको अध्र्क्षिामा केन्िीर् समन्वर् सतमति (Central Co-ordination Committee) रहे को छ ।
र्सले ले खापरीक्षण कार्ाको अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कनसमेि गदाछ । महाले खापरीक्षकको मािहिमा सं गठन ववकास

िथा व्र्वस्थापन, आतथाक िथा सामाजजक सेवा, पूवाािार ववकास र सं वैिातनक तनकार्, सुरक्षा िथा स्थानीर् ववकास
महाशाखा हेने गरी चार उप-महालेखापरीक्षक (राजपत्रावङ्कि ववजशि श्रे णी) र महाशाखाअन्िगाि ववतिन्न
महातनदे शनालर् हेने गरी १४ नार्ब महाले खापरीक्षक (राजपत्रावङ्कि प्रथम श्रे णी) को व्र्वस्था गररएको छ ।
महातनदे शनालर्अन्िगाि तनदे शक (राजपत्रावङ्कि दििीर् श्रे णी) को नेित्ृ व रहने गरी २७ तनदे शनालर्हरुको

व्र्वस्था गररएको छ । तनदे शनालर्को कार्ासम्पपादनका लातग तनदे शकको मािहिमा कार्ाबोझअनुसार
लेखापरीक्षण अतिकारी (राजपत्रावङ्कि िृिीर् श्रे णी) दे जख कार्ाालर् सहर्ोगी (श्रे णीववहीन) सम्पमका कमाचारीहरु
रहेका छन् । प्रदे श एवं स्थानीर् िहको ले खापरीक्षण गनुप
ा ने जजम्पमेवारी समेिलाई मध्र्नजर गरी

प्रदे शस्िरमा कार्ाालर् स्थापना गना नेपाल सरकारबाट तमति २०७५।३।३२ मा स्वीकृि प्राप्त िएको छ
। र्ो वषा प्रदे शस्िरसम्पम कार्ाालर् ववस्िार गने कार्ाक्रम रहे को छ ।

२.

संवविान प्रदत्त किाव्र् एवं जजम्पमेवारी
नेपालको सं वविानमा रािपति र उपरािपतिको कार्ाालर्, सवोच्च अदालि, सं घीर् सं सद, प्रदे श सिा,
प्रदे श सरकार, स्थानीर् िह, सं वैिातनक तनकार् वा सो को कार्ाालर्, अदालि, महान्र्ार्ातिविाको कार्ाालर् र
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललगार्ि सबै सं घीर् र प्रदे श सरकारी कार्ाालर्को लेखा
कानुनबमोजजम तनर्तमििा, तमिव्र्वर्िा, कार्ादक्षिा, प्रिावकाररिा र औजचत्र् समेिको ववचार गरी
महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्र्वस्था छ । र्सै गरी पचास प्रतिशििन्दा बढी शेर्र वा जार्जेथामा
नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारको स्वातमत्व िएका सं गदठि सं स्थाहरुको ले खापरीक्षणका लातग कार्ाालर्बाट
परामशा प्रदान गने गररएको छ । र्स अतिररि सं स्थासम्पबन्िी ववशेष ऐन िथा कार्ाकारी तनणार्ले गदठि सतमति,
प्रतिष्ठान, ववश्वववद्यालर्लगार्िको ले खापरीक्षण महाले खापरीक्षकले गनुप
ा ने गरी िोवकएकोमा कार्ाालर्बाट
लेखापरीक्षण गने गररएको छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ ले महालेखापरीक्षकले ले खापरीक्षण गने िररका, क्षेत्र,
परीक्षण गने कुराहरु र नेपाल सरकारको पूणा एवं अतिकांश स्वातमत्व िएका सं गदठि सं स्थाको ले खापरीक्षणको
सम्पबन्िमा गररनुपने कामहरुको बारे मा व्र्वस्था गरे को छ । ले खापरीक्षण ऐनमा नेपाल सरकारको पूणा स्वातमत्व
िएको सं गदठि सं स्थाको ले खापरीक्षण महाले खापरीक्षकिारा हुने र अतिकांश स्वातमत्व िएको सं गदठि सं स्थाको
लेखापरीक्षण गना लेखापरीक्षकको तनर्ुजि गदाा महाले खापरीक्षकको परामशा तलनुपने व्र्वस्था छ ।

सं वविान एवं कानुनमा व्र्वस्था िएबमोजजम महालेखापरीक्षकको कार्ाक्षेत्रतित्र दे हार्बमोजजमको
लेखापरीक्षण गने, परामशा ददने र तनदे शन ददनेसम्पबन्िी कार्ा पदाछन्:

•

सवोच्च अदालि, व्र्वस्थावपका-सं सदलगार्ि सबै सं वैिातनक अङ्ग, सुरक्षा तनकार् र सरकारी कार्ाालर्हरुको
लेखापरीक्षण,

•
•

नेपाल सरकारको पूणा स्वातमत्व िएका सं गदठि सं स्थाहरुको ले खापरीक्षण,
महालेखापरीक्षकले परीक्षण गनुप
ा ने गरी कानुनिारा िोवकएका ववश्वववद्यालर्, प्रातिकरण, प्रतिष्ठान, ववतिन्न
कोष, ववकास सतमति िथा जजल्ला ववकास सतमति एवं स्थानीर् तनकार्हरुको ले खापरीक्षण,

•
•
•

नेपाल पक्ष रहे का सजन्ि सम्पझौिाअन्िगािका तनकार्हरुको ले खापरीक्षण,
नेपाल सरकारको अतिकांश स्वातमत्व िएका सं गदठि सं स्थाको ले खापरीक्षक तनर्ुजिमा परामशा,
लेखासम्पबन्िी व्र्वस्था तमलाउन र तनर्तमििा ल्र्ाउनको लातग सम्पबजन्िि सरकारी तनकार् वा सं गदठि
सं स्थालाई तनदे शन, र
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४।७५ - 3

•

लेखाव्र्वसार्को ववकास, सं रक्षण र सं वद्धान गने सम्पबन्िमा नेपाल चाटाडा एकाउन्टे न््स सं स्थाई तनदे शन ।
महालेखापरीक्षकले उपर्ुि
ा बमोजजम लेखापरीक्षण गरी आफूले गरे को कामको वावषाक प्रतिवेदन

सं वविानको िारा २९४ अनुसार रािपतिसमक्ष पेस गनुप
ा ने व्र्वस्था छ । रािपतिले प्रिानमन्त्रीमाफाि त्र्स्िो
प्रतिवेदन सं घीर् सं सदसमक्ष पेस गना लगाउने व्र्वस्था छ । उि प्रतिवेदनमा सं वविान प्रदत्त जजम्पमेवारी पूरा गना
महालेखापरीक्षकबाट तनकार्हरुको ववत्तीर् एवं कार्ामूलक लेखापरीक्षण गने, सं गदठि सं स्थाको लेखापरीक्षण गदाा

अपनाउनुपने तसद्धान्ि सम्पबन्िमा आवश्र्क तनदे शन ददने, लेखासम्पबन्िी कागजाि जुनसुकै बखि हेने र लेखाको
ढाँचा िोक्नेलगार्िका कार्ा िई आएको छ ।

३.

लेखापरीक्षणमान र कार्ापद्धति
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले सवोच्च लेखापरीक्षण सं स्थाहरुको अन्िरााविर् सं गठनको सदस्र्को

है तसर्िले सो सं गठनबाट स्वीकृि लेखापरीक्षणमान, मागादशानको क्रमशः कार्ाान्वर्न गरी लागू गदै आएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट सो सं गठनबाट जारी िएका अन्िरााविर् ले खापरीक्षणमानमा आिाररि सरकारी
लेखापरीक्षण मानदण्ड, ववत्तीर् ले खापरीक्षण एवं कार्ामूलक लेखापरीक्षण तनदे जशकाहरु िर्ार गरी लागू गररएको छ ।
३.१

लेखापरीक्षणमानः कार्ाालर्ले सं वैिातनक एवं कानुनी व्र्वस्था, लेखापरीक्षणमान, ववतिन्न क्षेत्रगि मागादशान एवं
तनदे जशकालाई आिार बनाएर ले खापरीक्षण एवं प्रतिवेदन गने र ले खापरीक्षणको गुणस्िर आश्वस्ििा गने गरे को छ ।

३.२

लेखापरीक्षण कार्ापद्धतिः लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ ले महाले खापरीक्षकलाई लेखापरीक्षणको क्षेत्र, पद्धति, िररका
र समर् तनिाारण गने अतिकार प्रदान गरे को छ । प्रत्र्ेक वषा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले लेखापरीक्षण

सञ्चालन गनुा अजघ वावषाक कार्ार्ोजना िर्ार गरी मन्त्रालर्/तनकार्का ले खाउत्तरदार्ी अतिकृि/सजचवलाई
जानकारी ददने गरे को छ । उि कार्ार्ोजनाको आिारमा सम्पबजन्िि महातनदे शनालर्हरुले मन्त्रालर्गि समविगि
लेखापरीक्षण र्ोजना र ले खापरीक्षण गनुप
ा ने प्रत्र्ेक कार्ाालर्हरुको इकाईगि ले खापरीक्षण र्ोजना िर्ार गररन्छ ।
हरे क वषा तनजिि आिारहरु जस्िै कारोबारको पररमाण, प्रकृति, िौगोतलक क्षेत्र आदद पक्षलाई ववचार गरी ववतिन्न
मन्त्रालर्मािहि

जजल्लामा

कार्ासञ्चालन स्िरका कार्ाालर्हरुको समेि

ले खापरीक्षण स्थलगि रुपमा

लेखापरीक्षण टोली खटाई सम्पपन्न गररन्छ ।
लेखापरीक्षण मानदण्ड र ववतिन्न मागादशान एवं तनदे जशकाको अिीनमा रही कार्ाालर्बाट लेखापरीक्षण
एवं प्रतिवेदन गने गररन्छ । लेखापरीक्षण सम्पपन्न िएपतछ ३५ ददन म्पर्ाद ददई प्रारजम्पिक ले खापरीक्षण प्रतिवेदन
लेखापरीक्षण गररएको तनकार्लाई स्थलगि रुपमै उपलब्ि गराई सोको एक/एक प्रति िालुक मन्त्रालर्, वविाग
र सम्पबजन्िि कोष िथा ले खा तनर्न्त्रक कार्ाालर्मा पठाइन्छ । सम्पपाददि लेखापरीक्षण कार्ाको गुणस्िर सुतनजिि
गना गुणस्िर मूल्र्ाङ्कन िथा पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन गने पद्धति अवलम्पबन गररएको छ ।
३.३

लेखापरीक्षण कार्ाववतिः आतथाक वषा २०७४।७५ मा वावषाक र्ोजना र कार्ाक्रमको अिीनमा रही 4812
सरकारी कार्ाालर् र ६ महानगरपातलकासवहि ७३८ स्थानीर् िहको स्थलगि रुपमा ले खापरीक्षण सम्पपन्न गरी
प्रतिवेदन गररएको छ । ले खापरीक्षणको गुणस्िर अतिवृवद्धका लातग कार्ाान्वर्न चरणमा तनरीक्षण, सुपररवेक्षण
िथा आचारसं वहिा पालनाको अनुगमन गरी गुणस्िर आश्वस्ििाको तनतमत्त सम्पपाददि कामको पुनरावलोकन गने
गररएको छ ।
लेखापरीक्षण गररने तनकार् र कारोबारको छनौट गदाा जोजखम मूल्र्ाङ्कनको आिारमा स्वीकृि
र्ोजना र कार्ाववति अबलम्पबन गरी ववस्िृि, सं जक्षप्त र आन्िररक ले खापरीक्षण िथा केन्िीर् आतथाक
वववरणको आिारमा ले खापरीक्षण सम्पपन्न गररएको छ । कार्ामूलक ले खापरीक्षणको क्रममा केहीमा स्थलगि

अवलोकनसवहि नागररक समाज, लािग्राही समूहलगार्ि सरोकारवालालाई समेि सहिागी बनाई छलफल िथा
अन्िरवक्रर्ामा सहिागी गराई प्राप्त सूचनासमेिको ववश्लेषण गरी प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४।७५ - 4

३.४

तनदे जशका िथा मागादशान िजुम
ा ा

•

सरकारी लेखापरीक्षकको आचारसं वहिा, २०७०: सरकारी लेखापरीक्षकको तनष्ठा, स्विन्त्रिा, तनष्पक्षिा,
गोपनीर्िा र पेसागि नैतिक आचरण िथा मूल्र् मान्र्िाको पालनाबाट र्स कार्ाालर्को सं वैिातनक
जवाफदे वहिा पूरा गना, लेखापरीक्षण कार्ाप्रति सरोकारवालाहरुको ववश्वास अतिवृवद्ध गना र सावाजतनक क्षेत्रमा
पारदजशािा एवं उत्तरदावर्त्व प्रवद्धान गना सवकने िथ्र्लाई दृविगि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाइएको "सरकारी
लेखापरीक्षकको आचारसं वहिा, २०७०" पालनाको अनुगमन सतमतिबाट अनुगमन हुने गरे को छ ।

•

ववत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशानः कार्ाालर्ले कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको सरकारी लेखापरीक्षण सञ्चालन
मागादशानलाई सवोच्च ले खापरीक्षण सं स्थाहरुको अन्िरााविर् सं गठनले जारी गरे को मानदण्डको आिारमा
सुिार गना ववत्तीर् ले खापरीक्षण मागादशान २०७३ िर्ार गरी लागू गररएकोले कार्ाालर्को ववत्तीर्
लेखापरीक्षण अन्िरााविर् स्िरको हुने अपेक्षा गररएको छ ।

•

आन्िररक तनर्न्त्रण तनदे जशकाः आतथाक कार्ाववति तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९५ को व्र्वस्थाअनुसार
आन्िररक तनर्न्त्रण कार्ाववति २०७१ िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाइएको छ ।

३.५

लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन

•

कार्ामूलक लेखापरीक्षणः र्ो वषा ७ ववषर्को कार्ामूलक, १ ववषर्को वािावरणीर् र १ ववषर्को सूचना
प्रववतिमा आिाररि लेखापरीक्षण सम्पपन्न िएको छ ।

•

सं गदठि सं स्थाको लेखापरीक्षणः लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ को दफा ६ अनुसार नेपाल सरकारको पूणा
स्वातमत्व िएका सं गदठि सं स्थाहरुको लेखापरीक्षण गना तनर्ुि बाह्य लेखापरीक्षक िथा कार्ाालर्को
जनशजिबाट लेखापरीक्षण सम्पपन्न गरी र्स वषा ३८ सं स्थाको ५० आतथाक वषाको अजन्िम ले खापरीक्षण
प्रतिवेदन जारी िएका छन् । र्स वषा १८ सं स्थाको ७४ आतथाक वषाको ले खापरीक्षण सम्पपन्न हुन नसकी
बक्र्ौिा रहेको छ । आतथाक वषा २०७४।७५ मा 36 इकाईको ले खापरीक्षण सम्पपन्न गना 49
लेखापरीक्षकलाई सहार्कको रुपमा तनर्ुि गररएको छ । त्र्स्िै लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ को दफा (७.२)
अनुसार नेपाल सरकारको अतिकांश स्वातमत्व िएको सं स्थामध्र्े ३७ सं स्थाको ५५ आतथाक वषाको लातग
लेखापरीक्षक तनर्ुजिको परामशा उपलब्ि गराइएको छ । प्रतिवेदन अवतिमा कार्ाालर्को जनशजिबाट ४
सं स्थाको ले खापरीक्षण सम्पपन्न िएको छ ।

•

अन्िरााविर् सं स्थाको लेखापरीक्षणः काठमाडौंजस्थि साका सजचवालर् (SAARC Secreteriat) लगार्ि 4
ु हरुमा रहे का साका केन्ि र पररषद्हरुको सन् २०१७ को अजन्िम ले खापरीक्षण सम्पपन्न िएको छ ।
मुलक

•

लेखापरीक्षणको अजन्िम प्रतिवेदनः लेखापरीक्षणका मान्र् तसद्धान्िअनुसार लेखापरीक्षण गररएका ववत्तीर्
वववरणहरु उपर रार्सवहि ले खापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुप
ा ने हुन्छ । सं गदठि सं स्थाको अजन्िम
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गदाा सम्पबजन्िि सं स्थाको ववत्तीर् वववरणउपर रार् ददने गरी आएको छ । गि वषा
अथा मन्त्रालर्, महालेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर्लगार्ि केन्िीर्स्िरका तनकार्हरुको अजन्िम प्रतिवेदन र
सजञ्चिकोषको हकमा रार्सवहिको अजन्िम प्रतिवेदन जारी गररएकोमा सो कार्ालाई र्स वषापतन तनरन्िरिा

ददइएको छ । र्ो वषा सजञ्चि कोष समेि केन्िीर्स्िरका तनकार्, मन्त्रालर्, नेपाल सरकारको पूणा स्वातमत्व
िएका सं गदठि सं स्थाबाट प्रारजम्पिक प्रतिवेदनको प्राप्त प्रतिवक्रर्ासमेिमा कारबाही गरी अजन्िम प्रतिवेदन जारी
गररएको छ ।

•

रार्सवहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनः र्ो वषा महालेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर्ले िर्ार गरे को सजञ्चि कोषको
वहसाबउपर रार्सवहिको प्रतिवेदन उपलब्ि गराइएको छ । केन्िीर् तनकार्बाट पेस िएका ३९ केन्िीर्
आतथाक वववरणउपर रार्सवहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ददइएको छ । सं गदठि सं स्थािफा ववगि र र्ो

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४।७५ - 5

वषाको समेि ३८ सं स्थाको ५० आतथाक वषाको कैवफर्ि सवहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ि गराइएको छ
।

•

आर्ोजना वहसाबको लेखापरीक्षणः नेपाल सरकार र दािृ राि/तनकार्बीच िएको सम्पझौिाअनुसार र्ो वषा ६८
आर्ोजनाको आर्ोजना वहसाबको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ददनुपनेमा ५९ आर्ोजनाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
उपलब्ि गराइएको छ । आर्ोजना वहसाब सम्पबन्िमा रार्सवहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ि
गराइएको मध्र्े ववश्व बैङ्क, अन्िरााविर् ववकास सं स्थािफा २३, एतसर्ाली ववकास बै ङ्किफा २९ र अन्र्
दािृ/रािरतनकार्िफा ७ रहे को छ । र्ो वषा ९ आर्ोजनाहरुले आर्ोजना वहसाब प्रमाणीकरणका लातग पेस
गरे का छै नन् ।

•

ववद्युिीर् कार्ापत्रः र्ो वषा ८१ वटा तनकार्को ववद्युिीर् कार्ापत्रको माध्र्मबाट समेि ले खापरीक्षण
कार्ासम्पपन्न गररएको छ ।

•

लेखामानमा आिाररि ववत्तीर् वववरण उपर रार्ः र्ो वषा नेपाल सरकारका ३१ तनकार्बाट नेपाल सावाजतनक
क्षेत्र लेखामानअनुरुप ववत्तीर् वववरण पेस िएकोले सावाजतनक क्षेत्र लेखामानमा आिाररि िई िर्ार िएको
ववत्तीर् वववरण उपर रार्सवहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ि गराइएको छ ।

•

सम्पपरीक्षणः लेखापरीक्षणबाट कार्म िएका सम्पपरीक्षण गना बाँकी बेरुजू आतथाक कार्ाववति ऐन, २०५५ र
तनर्मावली, २०६४ को व्र्वस्थाअनुसार सम्पबजन्िि तनकार्ले फर्छ्यौट गरी स्थलगि रुपमा नै सम्पपरीक्षण
गराउन अनुरोि गने र माघ मवहनापतछ र्स कार्ाालर्मा अनुरोि गने र अनुरोि िएको १५ ददनतित्र
सम्पपरीक्षणको जानकारी गराउने नीति कार्ाालर्ले तलएको तथर्ो । िद्अनुरुप २०७४ श्रावणदे जख २०७५
आषाढ मसान्िसम्पम नेपाल सरकारको कार्ाालर्ले रु.४० अबा ८९ करोड ८२ लाख ७७ हजार सम्पपरीक्षण
गराएका छन् ।

•

वावषाक लेखापरीक्षण र्ोजनाः आतथाक वषा २०७४।७५ को कारोबारको लेखापरीक्षण कार्ा तनर्ोजजि रुपमा
तछटो छररिो, तमिव्र्र्ी एवं दक्षिापूणा िवरले सम्पपादन गना लेखापरीक्षणको उद्देश्र्, पद्धति, क्षेत्र,
लेखापरीक्षणमा जोड ददइने ववषर्हरु, प्रतिवेदन व्र्वस्था, ले खापरीक्षणका आिारहरु, गुणस्िर पुनरावलोकन,
सतमिगि र्ोजना, िातलम िथा जनशजि ववकास, कार्ािातलका लगार्िका ववषर्हरु समेटी वावषाक
लेखापरीक्षण र्ोजना, २०७५ िजुम
ा ा गरी लागू गररएको छ ।

•

वावषाक कार्ािातलका: आतथाक वषा २०७४।७५ को कारोबारको लेखापरीक्षण २०७५ श्रावणमा शुरु गरी
माघसम्पममा सम्पपन्न गने र चै त्र मसान्ितित्र वावषाक प्रतिवेदन पेस गने लक्ष्र्सवहि कार्ािातलका िर्ार गररएको

छ । उि कार्ािातलका २०७५।३।११ मा लेखाउत्तरदार्ी अतिकृिहरुलाई जानकारीको लातग पठाइएको
तथर्ो ।

•

समविगि िथा तनकार्गि लेखापरीक्षण र्ोजनाः समविगि िथा तनकार्गि ले खापरीक्षण र्ोजनाको ढाँचामा
पररमाजान गरी समविगि िथा तनकार्गि लेखापरीक्षण र्ोजनाको ढाँचा, २०७5 लागू गररएको छ । उि
र्ोजना मूलिः जोजखम पवहचान र मूल्र्ाङ्कनको अविारणामा आिाररि छ ।

•

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

•

सुपररवेक्षणः स्थलगि लेखापरीक्षणको सुपररवेक्षण गने ववति, सुपररवेक्षकको जजम्पमेवारी र सुपररवेक्षण गरी पेस
गररने प्रतिवेदनको ढाँचा समेटी लागू गररएको सुपररवेक्षणसम्पबन्िी तनदे जशका, २०७४ अनुरुप सुपररवेक्षण
गने कार्ा गने गररएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४।७५ - 6

३.६

गुणस्िर आश्वस्ििाः कार्ाालर्ले लागू गरे को गुणस्िर पुनरावलोकन तनदे जशकाअनुसार २०७४।७५ मा सम्पपन्न
गररएका ववत्तीर् लेखापरीक्षणमध्र्े नमूनाको रुपमा छनौट गरी ववत्तीर् िथा तनर्तमि ले खापरीक्षणिफा ३४,

सं गदठि सं स्थाको लेखापरीक्षणिफा ४ र कार्ामूलक एवं सू चना प्रववति ले खापरीक्षणिफा ३ समेि ४१
फाइलहरुको गुणस्िर आश्वस्ििा पुनरावलोकन गररएको छ । लेखापरीक्षण

पिाि्

गररने

गुणस्िर

पुनरावलोकनबाट मात्र गुणस्िर सुतनजिि गना कदठनाइ िएको महसुस गरी आतथाक वषा २०७४।७५ दे जख
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुप
ा ूव ा नै गुणस्िर पुनरावलोकन (Pre-issuence review) गना शुरु गररएको छ

। पुनरावलोकनमा तनकार्को जानकारी, ले खापरीक्षण र्ोजना िथा कार्ाक्रम िर्ारी, जोजखम क्षेत्र पवहचान र
सोको कार्ाान्वर्न, आन्िररक तनर्न्त्रण प्रणालीको मूल्र्ाङ्कन, सङ्कतलि प्रमाणको अतिलेख व्र्वस्थापन, नमूना
छनौट प्रवक्रर्ा, लेखापरीक्षकको कार्ावववरण िथा कार्ाववतिको अतिलेखीकरण, आचारसं वहिाको घोषणा िथा
पालना, गुणस्िर तनर्न्त्रण कार्ाववतिहरु, कानुन तनर्महरुको पालना, लेखापरीक्षण कार्ापत्र एवं प्रतिवेदनको
पुनरावलोकन, ले खापरीक्षण टोलीको सुपररवेक्षण िथा तनकार्बाट प्राप्त प्रतिवक्रर्ाउपर कारबाही गरी अजन्िम
प्रतिवेदन जारी गनेलगार्िका क्षेत्रमा गुणस्िर आश्वस्ििा मूल्र्ाङ्कन/पुनरावलोकन गरी थप सुिारका क्षेत्रहरु
पवहचान गने गररएको छ । र्सका अतिररि कार्ासम्पपादनमा आिाररि प्रोत्साहन प्रणालीको मूल्र्ाङ्कन गना नेपाल
सरकार (मजन्त्रपररषद्) बाट पाररि सूचकका आिारमा २०७४।७५ मा लेखापरीक्षण सम्पपन्न िएका
फाइलहरुमध्र्े प्रत्र्ेक ले खापरीक्षण टोलीको न्र्ूनिम एउटा फाइल पने गरी नमूना छनौटको ववतिबाट र्ो वषा ९२
फाइल छनौट गरी प्राप्त नतिजाको आिारमा कार्ासम्पपादनमा आिाररि प्रोत्साहन ित्ताको लातग गुणस्िर बापिको
अङ्क गणना गरी लेखापरीक्षणलाई प्रोत्साहन ित्ता वविरणसँग आवद्ध गररएको छ ।

४.

मानव संसािन
र्स कार्ाालर्मा तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ बमोजजम नेपाल ले खापरीक्षण सेवा, नेपाल ववववि सेवाका

कमाचारीहरु आवद्ध रहे का छन् । र्स वषा कमाचारी प्रशासन, िातलम र जनशजि ववकासको अवस्था तनम्पनानुसार
रहेको छः

•

दरबन्दी र पदपूतिाः नेपाल सरकार (मजन्त्रपररषद्) बाट २०७५।३।३२ मा स्वीकृि दरबन्दी वववरण
अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को स्वीकृि दरबन्दी ६१४ रहेको छ । उि दरबन्दीमध्र्े हाल

(२०७५ मागामा) ४०८ पदपूतिा िई २०६ ररि रहेकोछ । कूल पदपूतिामध्र्े ५४ (१३.२४
प्रतिशि) मवहला र ३५४ (८६.७६ प्रतिशि) पुरुष कमाचारी छन् । दरबन्दी एवम् पदपूतिा सम्पबन्िी
जस्थति िातलका १ मा ददइएको छ ।

•

तनर्ुजि र पदस्थापनः र्ो वषा लोक से वा आर्ोगबाट तसफाररस िई आएका लेखापरीक्षण अतिकारी ११,
लेखापरीक्षण अिीक्षक २, कम्प्र्ुटर अपरे टर १, लेखापरीक्षण तनरीक्षक 8, सहार्क कम्प्र्ुटर अपरे टर ३,
काउण्टर सहार्क (पुस्िकालर्) १, समेि 26 कमाचारीको नर्ाँ तनर्ुजि एवं पदस्थापन गररएको छ ।
तनर्ुजि एवं पदस्थापनको िातलका २ सं लग्न छ ।

•

बढु वाः र्ो वषा उपमहालेखापरीक्षक !, नार्ब महाले खापरीक्षक २, तनदे शक (, लेखापरीक्षण अतिकारी ५,
ु एको छ ।
लेखापरीक्षण अिीक्षक ५ समेि २२ कमाचारी कार्ाक्षमिा मूल्र्ाङ्कनको आिारमा बढु वा हुनि
र्ससम्पबन्िी िातलका ३ सं लग्न छ ।

•

सेवा तनवृत्तः र्ो वषा उमेर हद र राजीनामा समेिबाट उप-महाले खापरीक्षक १, नार्ब महालेखापरीक्षक २,
तनदे शक ६, ले खापरीक्षण अतिकारी ३, ले खापरीक्षण तनरीक्षक १, कार्ाालर् सहर्ोगी १ र हलुका
ु एको छ । र्स सम्पबन्िी िातलका ४ सं लग्न छ ।
सवारीचालक १ समेि १५ कमाचारी से वा तनवृत्त हुनि
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•

सरुवा: र्स वषा ववतिन्न पदका ५ कमाचारीहरु अन्र् कार्ाालर्बाट र्स कार्ाालर्मा सरुवा िई आएका िथा
र्स कार्ाालर्बाट पदोजन्नि िै ८ कमाचारी अन्र्त्र सरुवा िई गएका छन् । र्स सम्पबन्िी िातलका ५
सं लग्न छ ।

•

वविूषणः गणिन्त्र ददवसको अवसरमा २०७५।२।१५ मा र्स कार्ाालर्का उप–महाले खापरीक्षक
श्री रामुप्रसाद डोटे लले सुप्रबल जनसेवाश्री वविूषण प्राप्त गनुि
ा एको छ ।

•

तनजामिी सेवा पुरस्कारः तनजामिी सेवा ददवस, २०७५ को अवसरमा र्स कार्ाालर्का तनदे शक
ु एको छ ।
श्री बैकुण्ठबहादुर अतिकारी तनजामिी सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृि हुनि

५.

आन्िररक व्र्वस्थापन

५.१

महालेखापरीक्षकोको कार्ाालर्को ५५ औेँ वावषाक प्रतिवेदन पेस: महालेखापरीक्षकको ५५ औेँ वावषाक
प्रतिवेदन माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टं कमजण शमाा, दं गालज्र्ूले तमति २०७४।१२।२९ मा सम्पमाननीर्
रािपति समक्ष पेस गनुि
ा र्ो ।

५.२

ववत्तीर् अनुशासन र आतथाक प्रशासनका समसामवर्क ववषर्मा बैठक सम्पपन्नM

सम्पमातनि प्रिानमन्त्री श्री

के.पी.शमाा ओलीको समुपजस्थतिमा माननीर् महालेखापरीक्षक ,नेपाल सरकारका मुख्र् सजचव ,सं घीर् सं सद्
सजचवालर्का महासजचव ,सवोच्च अदालिका मुख्र् रजजिारलगार्ि नेपाल सरकारका लेखाउत्तरदार्ी

अतिकृिहरुको सहिातगिामा आतथाक वषा २०७४।७५ को लेखापरीक्षण र्ोजनासम्पबन्िी बैठक प्रिानमन्त्री
िथा मजन्त्रपररषद्को कार्ाालर् ,तसं हदरबारमा तमति २०७५।०४।१५ मा सम्पपन्न िर्ो ।
कार्ाक्रममा सम्पमाननीर् प्रिानमन्त्रीले आतथाक कारोबारमा रहेका कानेुनी जवटलिा र ववत्तीर्
अनुशासनका सम्पबन्िमा आफ्नो िारणा राख्दै

बढ्दो बेरुजू सावाजतनक प्रशासनमा रहेको आतथाक

ु ी प्रशासनको आतथाक
अनुशासनको स्िर मापन हुने उल्लेख गनुि
ा र्ो । सो क्रममा उहाँले समग्र मुलक
कारोबारमा शुद्धिा ,स्वच्छिा र पारदजशािा कार्म गना राजनैतिक नेित्ृ वमा स्वच्छिा र पारदजशािा हुनपु ने

ु को समृवद्धका लातग ववत्तीर् अनुशासन र सेवा प्रवाहमा उल्लेख्र् सुिार गने ववषर्मा
बिाउनु िर्ो । मुलक

नतिजामुखी कार्ा गना उहाँले नेपाल सरकारका लेखाउत्तरदार्ी अतिकृिहरुलाई तनदे शन ददनुिर्ो । उहाँले
आतथाक प्रशासन सुिार र अनुशासन कार्म गना सजचवहरुको ध्र्ानाकषाण गराउनुिर्ो । त्र्स क्रममा

सम्पमानीर् प्रिानमन्त्रीज्र्ूले सावाजतनक तनकार्मा रहे का बेरुजेू फर्छ्यौटमा िदारुकिा दे खाई आगामी

ददनमा बेरुजेू तसजाना हुन नददने अवस्था तनमााणका लातग ध्र्ानाकषाण गराउनुिर्ो । उहाँले बेरुजूतित्र
रहेको गम्पिीर प्रकृतिका िष्राचारजन्र् वक्रर्ाकलाप पवहचान गरी कारबाही गना िथा महालेखापरीक्षकको
प्रतिवेदन कार्ाान्वर्नमाफाि जजम्पमेवार व्र्जिलाई जवाफदे ही बनाई फर्छ्यौट गना तनदे शन ददनुिर्ो ।
उि अवसरमा माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टं कमजण शमाा, दं गालले महालेखापरीक्षकको

ु को ववत्तेीर् अनुशासनको
५५औेँ वावषाक प्रतिवेदनले औेँल्र्ाएका प्रमुख व्र्होरा प्रस्िुि गदै मुलक
ववद्यमान जस्थतिमा सुिार गरी नागररकलाई गुणस्िरीर् सेवा प्रवाह गनुप
ा ने िारणा राख्नुिर्ो । त्र्सै गरी
उहाँले ववकास तनमााण, राजस्व आम्पदानी र खचा, सेवा प्रवाहलगार्ि ववत्तेीर् प्रशासनका ववववि पक्षमा
दे जखएका कमजोरीको

सुिारका लातग महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको प्रिावकारी कार्ाान्वर्न हुनपु ने

िारणा राख्नुिर्ो । उहाँले गुणस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवामाफाि सावाजतनक कोषको सं रक्षण र उपर्ोग िथा

बदतलदो पररवेशमा समृद्ध नेपाल ,सुखी नेपालीको मूल नारा हातसल गना नेपाल सरकारको लक्ष्र्लाई टे वा
पुर्र्ाउने कार्ामा महालेखापरीक्षकको िफाबाट सहर्ोगी िूतमका रहने प्रतिबद्धिा व्र्ि गनुि
ा र्ो ।
५.३

लेखापरीक्षकहरुसँग लेखापरीक्षणका ववववि ववषर्हरुमा छलफल िथा अन्िरवक्रर्ा कार्ाक्रम: माननीर्
महालेखापरीक्षकज्र्ूबाट सं गठीि सं स्थाको ले खापरीक्षण गने लेखापरीक्षकहरुसँग ले खापरीक्षणका ववववि

ववषर्हरुमा तमति २०७५ असार १० गिे छलफल िथा अन्िरवक्रर्ा कार्ाक्रम सम्पपन्न िर्ो । उि
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कार्ाक्रममा लेखापरीक्षण गदाा सं स्थाको उद्देश्र् हातसल िए निएको, सेवाप्रवाह प्रिावकारी र ववश्वसनीर् िए
निएको, स्रोि र सािनको महत्तम उपर्ोग िए निएको, ववत्तेीर् अनुशासनको पररपालना िए निएको
परीक्षण गनुप
ा ने र ले खापरीक्षण ऐनमा उल्लजेजखि ववषर्को पूणा पालना गरी लेखापरीक्षण गना तनदे शन
ददनुिर्ो ।
सो

अवसरमा

माननीर्

महालेखापरीक्षकज्र्ूवाट

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्मा जानकारी गराई
र्सै गरी, लेखापरीक्षण गदाा अपनाउनुपने

ले खापरीक्षण

गदाा

कुनै

समस्र्ा

आएमा

सहर्ोग र सल्लाह तलन सवकने उल्लेख गनुि
ा र्ो ।

आचारसं वहिाको

बारे मा पूणा जानकारी राखी जजम्पमेवार र

जवाफदे हेी बन्नुपने कुराको स्मरण गराउनुिर्ो । र्सका साथै

सं वद
े नशेील िथा िेरै कारोवार हुने

सं स्थाहरुको लेखापरीक्षण गदाा हुने शुरु बैठकमा महालेखापरीक्षक आफै उपजस्थि रहने व्र्होरासमेि
उल्लेख गनुि
ा र्ो ।
५.४

सम्पपका व्र्जि (Focal Point): २०७४।७५ मा सम्पबजन्िि तनकार्सँग समन्वर् गरी कार्ासम्पपादन गनाका लातग
तनम्पन कमाचारीहरुलाई सम्पपकाव्र्जिको रुपमा िोवकएको तथर्ोः
क्र.सं.

५.५

पद, नाम

िोवकएको तमति

ववषर्

प्रमुख कार्ा

१

नार्ब म.ले.प. श्री ववश्वनाथ रे ग्मी

२

तनदे शक श्री नेत्रप्रसाद पौडेल

२०७४।३।१७ प्रविा, सूचना अतिकारी
सहार्क प्रविा, सहार्क

सूचना सङ्कलन र सोको अतिलेख राख्ने

३

तनदे शक श्री नारार्णप्रसाद पराजुली

सहार्क सूचना अतिकारी

सूचना सङ्कलन एवं सोको अतिलेख राख्ने

३

ले.प. अतिकारी श्री रामचन्ि पौडेल

सरकारी पोटाल

सरकारी सूचना पोटालमा अद्यावतिक

सम्पपकाअतिकृि

गने

अनुगमन सतमति गठन महालेखापरीक्षकको ६ वषे कार्ार्ोजनाको कार्ाान्वर्न एव उपलजब्िको अनुगमन गना
दे हार्बमोजजमको अनुगमन सतमति २०७४।०७।२० मा गठन गररएको छ । कार्ार्ोजनामा उजल्लजखि
ववषर्हरु कार्ान्वर्नका लातग सूजचि गने मातसक रुपमा प्रगति तलने र कार्ार्ोजना कार्ाान्वर्न गने
तसलतसलामा आइपरे का समस्र्ाबारे महालेखापरीक्षकलाई जानकारी गराउने जजम्पमेवारी सो सतमतिको रहे को
छ ।
तस न

५.६

पदातिकारीको नाम

पद

१

उप- महालेखापरीक्षक श्री रामुप्रसाद डोटे ल

सं र्ोजक

२

नार्ब

महालेखापरीक्षक श्री उद्धवचन्ि श्रे ष्ठ

सदस्र्

३

नार्ब महालेखापरीक्षक श्री पदमराज पौडेल

सदस्र्

४

तनदे शक श्री चन्िकान्ि िण्डारी

सदस्र्

५

तनदे शक श्री महेश पौडेल

सदस्र्

६

तनदे शक श्री नेत्रप्रसाद पौडेल

सदस्र्- सजचव

सूचना सङ्कलनः

कार्ाालर्बाट वषािर सम्पपाददि कामको नतिजाको रुपमा वावषाक प्रतिवेदन िर्ार गने गररएको

छ । सूचनाको हकसम्पबन्िी ऐन, २०६४ को दफा ५ को प्रर्ोजनका साथै प्रतिवेदनहरुको अतिलेखीकरण गरी
सं स्थागि स्मरण (Institutional Memory) कार्म राख्न शुरुदे जखका वावषाक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण
पतत्रकालगार्िका प्रकाशनहरु र कार्ाालर्का अन्र् गतिववतिसम्पबन्िी सूचनाहरु सङ्कलन कार्ालाई तनरन्िरिा
ददइएको छ ।
५.७

प्रकाशनः सूचना सम्पप्रेषणलाई प्रिावकारी बनाउन २०७५ आषाढ मवहनादे जख मातसक रुपमा लेखापरीक्षण
बुलेवटन प्रकाशन गने कार्ाको थालनी गरी र्सलाई तनरन्िरिा ददइएको छ । सरकारी लेखा, राजस्व,
लेखापरीक्षणलगार्ि सावाजतनक ववत्त व्र्वस्थापनका सान्दतिाक ववषर् िथा कार्ाालर् गतिववति समेटी

लेखापरीक्षण पतत्रकाको ८५ औ ँ अङ्क २०७४ पौष मवहनामा र २०७५ आषाढ मवहनामा ८६ औ ँ अङ्क प्रकाशन
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४।७५ - 9

गररएको छ । र्सबाट ववत्तीर् व्र्वस्थापनका क्षेत्रमा सं लग्न व्र्जि एवं पाठकवगाका लातग सहर्ोग तमल्ने
अपेक्षा राजखएको छ । त्र्सै गरी कार्ाालर्ले आफ्नो आवतिक लक्ष्र् हातसल गनेिफा उन्मुख हुन एवं
कामकारबाहीलाई व्र्वजस्थि गना िेस्रो रणनीतिक र्ोजना (२०१६-२०२०) ववत्तीर् ले खापरीक्षण मागादशान,
कार्ा सञ्चालन र्ोजना (Operational Plan 2016-2020) र कार्ाालर्को सम्पबन्िमा आवश्र्क आिारिूि जानकारी
ददने उद्देश्र्ले ब्रोसर िर्ार गररएको छ । साथै र्ो वषा सरोकारवालाहरु कार्ाालर्को सम्पपका र सम्पबन्ि ववस्िार
गरी समाजमा कार्ाालर्को गररमा बढाउनको लातग सञ्चार रणनीति स्वीकृि गरी लागू गररएको छ ।
५.८

खररदः

कार्ाालर्लाई आवश्र्क मालसामान िथा से वा सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले िोकेको

प्राविानअनुसार खररद गना खररद इकाई गठन गरी वावषाक खररद र्ोजनाअनुसार तसलबन्दी दरिाउपत्र िथा
बोलपत्रको माध्र्मद्धारा खररद कार्ा गररएको छ ।
क्र.सं .

५.९

खररदको वकतसम

खररद ववति

खररद सम्पझौिा रकम
(मू.अ.कर बाहेक)
16,92,800/-

१

मसलन्द सामान आपूतिा

बोलपत्र

२

फोटोकपी िथा कम्प्र्ुटर वप्रन्टरको टोनर आपूतिा

बोलपत्र

9,61,250/-

३
$

कमाचारी बस सेवा

बोलपत्र

22,08,000/-

डेस्कटप कम्प्र्ुटर खररद

बोलपत्र

11,84,071/-

%

ल्र्ापटप कम्प्र्ुटर खररद

बोलपत्र

18,73,500/-

ववद्युिीर् सुशासन (E-Governance): कार्ाालर्ले आफ्नो कामकारबाहीलाई व्र्वजस्थि गना तनम्पन ववद्युिीर्
सुशासन प्रणाली लागू गररएको छः
➢

कमाचारीहरुको उपजस्थति, सोको अतिलेख र तबदाको प्रतिवेदन व्र्वस्थापन गना ववद्युिीर् हाजजरी (EAttendance) व्र्वस्थालाई तनरन्िरिा ददइएको छ ।

➢

कमाचारीको अतिलेख अद्यावतिक गना तनजामिी वकिाबखानासँग गिवषासम्पझौिा गरी सुरु िएको
कमाचारी सूचना प्रणाली (Personnel Information System) सम्पबन्िी कार्ा चालु रहे को छ ।

➢

गिववगि वषादेजख प्रारम्पि गररएको लेखापरीक्षण प्रारजम्पिक प्रतिवेदनहरुलाई ववद्युिीर् माध्र्ममा राख्ने
कार्ालाई र्ो वषापतन तनरन्िरिा ददएको छ । लेखापरीक्षणसम्पबन्िी कागजािको व्र्वस्थापन ववद्युिीर्
माध्र्मबाट गराउन सफ्टवेर्र तनमााण गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाइएको छ ।

➢
➢

कार्ाालर्को जजन्सी अतिलेख ववद्युिीर् माध्र्ममा राख्ने कार्ालाई तनरन्िरिा ददइएको छ ।

कार्ाालर्को सबै तनदे शनालर् िहसम्पम कम्प्र्ुटर र इन्टरनेट/इन्रानेट सुवविा पु¥र्ाइएको र वेिसाइट

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

कार्ाालर्मा दिाा कम्प्र्ुटरकृि गरी लेखाङ्कन गने प्रणाली सञ्चालनमा छ ।

कार्ाालर्का पररपत्रहरु Electronic माध्र्मबाट सम्पप्रेषण गने व्र्वस्थाको शुरुवाि गररएको छ ।

६.

आर्–व्र्र्को जस्थति

६.१

आतथाक कारोबारः र्स कार्ाालर्को २०७४।७५ को ववतनर्ोजन, राजस्व, िरौटीलगार्िका आतथाक कारोबार
दे हार्अनुसार रहे को छः

ववतनर्ोजन

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४।७५ - 10

कार्ाालर्को अर्थाक वर्ा २०७४/७५ को ववनिर्ोजि अवस्था
रु. हजारमा

426271

251199

15772
चालु

•

पुँज
ु ीगत

अर्थ बजेट

ब.उ.शी.नं. २०८०११३ चालु खचािफा र्ो वषा रु.४० करोड १४ लाख ५४ हजार बजेट व्र्वस्था िएकोमा
रु.३७ करोड ४ लाख ४९ हजार `खचा िएको छ । त्र्स्िै अथा बजेटिफा सजञ्चि तबदाबापि रु.८१ लाख
११ हजार र औषति उपचारबापि रु.७६ लाख ६१ हजारसमेि कुल रु.३८ करोड ६२ लाख २१ हजार
खचा िएको छ । र्ससम्पबन्िी वववरण िातलका ६ मा समावेश छ ।

•

ब.उ.शी.नं. २०८००१३ चालु खचािफा र्ो वषा रु.२० लाख ४८ हजार बजेट व्र्वस्था िएकोमा रु.१९
लाख ८२ हजार खचा िएको छ । र्ससम्पबन्िी वववरण िातलका ७ मा छ ।

•

ब.उ.शी.नं. २०८१०१३ चालु खचा (महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् सुदृढीकरण कार्ाक्रम) िफा रु.१ करोड
७७ लाख ६९ हजार बजेट व्र्वस्था िएकोमा रु.९७ लाख २८ हजार खचा िएको छ । र्स

कार्ाक्रमअन्िगाि कार्ामूलक ले खापरीक्षण सञ्चालन, कमाचारीहरुको दक्षिा वृवद्धको लातग ववतिन्न िातलम
(कम्प्र्ुटर, अं ग्रज
े ी िाषा, सेवा प्रवेश, से वाकालीन, ले खापरीक्षण) हरु सञ्चालन, परामशा से वा प्रातप्त, सजचव,
वविागीर् प्रमुखहरुसँग अन्िरवक्रर्ालगार्िका वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गररएको तथर्ो । र्ससम्पबन्िी
वववरण िातलका ८ मा उल्लेख छ ।

•

ब.उ.शी.नं. ३०५१२०३ चालु खचा (पेफा) िफा र्ो वषा रु.५० लाख बजेट व्र्वस्था िएकोमा रु.५ लाख
खचा िएको छ । र्ससम्पबन्िी वववरण िातलका ९ मा छ ।

•

ब.उ.शी.नं. २०८१०1४ (पुँजीगि)(सुदृढीकरण कार्ाक्रम) रु.२४ करोड ८१ लाख ९९ हजार बजेट
व्र्वस्था िएकोमा रु.२२ करोड ७९ लाख ३३ हजार खचा िएको छ । िवन तनमााण, फतनाचर, ल्र्ापटप,

ँ ीगि कार्ाक्रममा खचा िएको छ । र्ससम्पबन्िी वववरण िातलका
डेस्कटप कम्प्र्ुटरजस्िा ववतिन्न पुज
१० मा छ ।

•

ँ ीगि खचा (पेफा) िफा र्ो वषा रु.३० लाख बजेट व्र्वस्था िएकोमा रु.९
ब.उ.शी.नं. ३०५१२०४ पुज
लाख २४ हजार खचा िएको छ । र्ससम्पबन्िी वववरण िातलका ११ मा छ ।

राजस्व

•

र्स वषा सरकारी सम्पपजत्तको तबक्रीबाट प्राप्त आम्पदानी, अन्र् तबक्रीबाट प्राप्त रकम, अन्र् प्रशासतनक दस्िुर,
प्रशासतनक दण्ड जररबाना, अन्र् राजस्व र बेरुजू गरी ५ वटा शीषाकमा रु.१४ लाख ५८ हजार राजस्व प्राप्त
गरी सम्पबजन्िि शीषाकमा सजञ्चिकोष दाजखला गररएको छ । राजस्वको आतथाक वववरण िातलका १२ मा छ
।
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४।७५ - 11

िरौटी

•

गि आतथाक वषासम्पमको जजम्पमेवारी रु.२० लाख ७१ हजारमा र्स आतथाक वषा प्राप्त रु.६ लाख ३९ हजार
प्राप्त िई रु.२७ लाख १० हजार आम्पदानी िएकोमा रु.१३ लाख ४९ हजार वफिाा िई रु.१३ लाख ६१
हजार बाँकी रहे कोमा एकल खािा कोष तनदे जशकाअनुरुप उि रकम कोष िथा ले खा तनर्न्त्रक कार्ाालर्,
काठमाडौं पठाइएको छ । िरौटीको आतथाक वववरण िातलका १३ मा छ ।

ववववि खािा

•

गि आतथाक वषाको जजम्पमेवारी रु.३ लाख १५ हजार रहे कोमा उि रु.३ लाख १५ हजार नै तनकासा खचा
िएको छ । ववववि खािाको आतथाक वववरण िातलका १४ मा छ ।

६.२

लेखापरीक्षण र बेरुजू फर्छ्यौटः र्स कार्ाालर्को आतथाक वषा २०७४।७५ को ले खापरीक्षण सम्पपन्न िई
लेखापरीक्षणको प्रारजम्पिक प्रतिवेदन प्राप्त िएकोमा लगिी बेरुजू कार्म िएको छै न ।

६.३

जग्गा र िवनः नेपाल सरकारले र्ो कार्ाालर्लाई उपलब्ि गराएको अनामनगरको जग्गामा कार्ाालर् िवन
तनमााणको लातग ठे क्का व्र्वस्था िई तनमााण कार्ा िइरहे को छ ।

६.४

कार्ासम्पपादनमा आिाररि प्रोत्साहन ित्ता

•

मजन्त्रपररषद्को तनणार्बाट र्स कार्ाालर्मा कार्ारि कमाचारीलाई २०७४।७५ मा शुरु िलबमानको
अतिकिम ५० प्रतिशिसम्पम प्रोत्साहन ित्ता उपलब्ि गराउन सूचङ्काक स्वीकृि िएको तथर्ो ।
र्ो प्रणाली कार्ाान्वर्न गना दे हार्को सतमति गठन गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाइएको छ ।
तनदे शक सतमति

गुणस्िर सतमति

•

अनुगमन सतमति

अतिलेख िथा गणना
सतमति

प्रोत्साहन रकम ि ुिानीः र्ो वषा प्रोत्साहन ित्ताबापि कार्ासम्पपादन मूल्र्ाङ्कनको आिारमा रु.५ करोड ६५
ु ानी गररएको छ ।
लाख ८ हजार प्रोत्साहन ित्ता िि

७.

अन्िरााविर् सम्पबन्ि एवं सहर्ोग
वैदेजशक िातलम, अध्र्र्न र अवलोकन:

•

ु मा
आ.ब.२०७४।७५ मा माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टं कमजण शमाा, दं गालज्र्ूवाट ववतिन्न मुलक
आर्ोजना िएको दे हार्अनुसारका िातलम, अध्र्र्न, अवलोकन, कार्ाशालामा सहिातगिा जनाउनुिएको छ ।

तस.नं.
१

ु ÷सं स्था
मुलक
अमेररका

कार्ाक्रम
Auditing Preparedness for the Implementation of the
Sustainable Development Goals

अवति (ददन)
२
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•

२

बेलार्ि

Internal conference on Regulation of the Accounting
profession, meeting with UK SAI AG

७

३

अमेररका

Audit Accountability Conference/Visit in comptroller
General Of USA and US Embassy

९

ु मा आर्ोजना िएको दे हार्अनुसारका
२०७४।७५ मा महाले खापरीक्षकको कार्ाालर्बाट ववतिन्न मुलक
िातलम, अध्र्र्न, अवलोकन, कार्ाशालामा सहिातगिा िएको छ ।
ु ÷संस्था
मुलक

तस.नं.
1.

वफतलवपन्स

2.

कार्ाक्रम

अवति

(ददन)

सहिागी
संख्र्ा

2

1

हं गेरी

2018 IPSASB Strategy Roundtable and Capacity Building
forum
5th Integrity Seminar

5

1

3.

कजाकस्िान

ASOSAI Seminar On IT Audit

5

1

4.

थाइल्र्ाण्ड

ASOSAI WGEA- 7th Seminar on environmental Auditing

3

2

5.

मलेतसर्ा

ASOSAI-sponsored Workshop on "Performance Audit"

12

1

6.

कुवेि

ASSOSAI Seminar

5

1

7.

हं कंग

5

1

8.

अमेररका

Audit
Audit Accountability Conference/Visit in comptroller
General Of USA and US Embassy

9

1

9.

Hongkong, korea, Japan
Malaysia

Audit of Foreign Embassies

26

2

10.

27

2

11.

िारि
Singapore, Malaysia,
Indonesia,Thailand

12.

अमेररका

13.

Audit of Governmance Receipts
Audit of Local Bodies

10

10

2

2

िारि

Auditing Preparedness for the Implementation of the
Sustainable Development Goals
Auditing SDGs Programme-Audit Planning Meeting

5

3

14.

चीन

Auditing SDGs Programme-Audit Report Meeting

5

3

15.

अमेररका

9

2

16.

थाइल्र्ाण्ड

10

1

17.

िारि

Contribution Of Supreme Audit Institutions to SDG
Draft Audit Plan Discussion Meeting on SAI Fighting
Corruption( As a resource Person, All Cost borne by IDI)
Environment Audit

27

2

18.

थाइल्र्ाण्ड
US, Canada, UAE
Germany, Belgium
US, Canada
Saudi Arabia,
Kuwait,Bahrain,
Germany, Belgium
Australia

25
12
14

1
1
1
1

22
5

1
1

5

2

3

10

5

1

6

1

13

1

10
6

3

19.
20.
21.
22.

23.
24.

वफतलवपन्स

Facilitation Training to e-Learning Specialists
Foreign Embassy Audit
Foreign Embassy Audit
Foreign Embassy Audit
Foreign Embassy Audit
ICAN
IDI Capacity Development Programme on SAI's Engaging
with Stakeholders-Review Workshop
IDI, SAI Fighting Corruption (Draft Audit Planning
Discussion Meeting)
Inernational Workshop on Audit of Waste Management

25.

थाइल्र्ाण्ड

26.

िारि

27.

लेवनान

28.

िारि

29.

बेलार्ि

30.

दुवई

Inspection & Supervision
International Centre for Environment Audit and Sustainable
Development(iCED)
International Conference on Regulation of the Accounting
Profession,Meeting with UK SAI AG , Audit of Embassy
NAC Audit

31.

हङकङ

NAC Audit

7

1

32.

कलकिा
Banglore, Mumbai,
India
Banglore, Mumbai
Qatar, Doha
Kolkata, India
Lahore
Norway

NAC Audit

6

1

NAC Audit

11

NAC Audit
NAC Audit
Nepal Transit and Warehouse Company Limited
Performance Audit
Performance Audit Workshop

11
8
6
26
4

33.
34.
35.
36.
37.
38.

2

1
1
1
1
2
3
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•

तस.नं.

ु ÷संस्था
मुलक

39.

Phillipines, Manila

अवति

कार्ाक्रम

(ददन)

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Georgia
Dhaka
Colombo
Pakistan
Phillippines
Phillippines

47.

चीन

48.

चीन

49.

चीन

50.

चीन

51.

िारि

Quality Assurance Review Meeting (IDI-ASOSAI 3i cooperative Audit Programe on Audit of Disaster
Management)
Quality Assurance Workshop
SAARC Regional Center Audit
SAARC Regional Center Audit
SAARC Regional Center Audit
SAI PMF Training
SAI PMF Training Facilitator
Seminar On Anti-Corruption Measures
Seminar On Anti-Corruption Measures and Practices for
Nepal
Seminar on Budgeting and International Aid System for
Nepal
Seminar On Government Financial Records and Audit
Systems for Nepal, 2018
Seminar on Public Administration For Ministerial Officials
of Nepal
Sub Regional Audit Planning Meeting of IT Audit

52.

दजक्षण कोररर्ा

Training

चीन

सहिागी
संख्र्ा

4
1
6
6
6
4
4
17

1
1
1
1
1
4

21

6

21

2

14

8

14

1

5

3

7

1

तमति २०।०७।२०७४ मा नेपाल र नवेको महाले खापरीक्षक कार्ाालर्बीच सन् २००८ दे जख
आपतस

सहर्ोगसम्पबन्िी

समझदारीअनुरुप

२०७४

कातिाक

२०

दे खी

२४

सम्पम

नवेको

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्का ववशेषज्ञको सहिातगिामा "Post Workshop Audit Quality Review
Mission For Financial and Performance Audit" ववषर्क कार्ाशाला गोष्ठी सम्पपन्न िर्ो ।
e-Learning Course
•

IDI-ASOSAI िारा 2017 October मा थाइरल्र्ाडमा सञ्चालन िएको Certification Programme for eLearning Specialists को अनलाइन Course गने कार्ाका लातग र्स कार्ाालर्का लेखापरीक्षण
अतिकारीहरु श्री प्रकाश खत्री, श्री सन्िोष सापकोटा र श्री कल्पना जघतमरे ले सहिातगिा जनाउनुिर्ो ।

•

सन् २०१७ के से्टे म्पवरमा थाइल्र्ाडमा आर्ोजना िएको Performance Audit of Insitutional

Framework for Fighting Corruption को लातग तनदे शक श्री इन्ि प्रसाद आचार्ा, ले खापरीक्षण
अतिकारी श्री रामचन्ि ओझा र श्री जजिेन्ि श्रे ष्ठले सहिातगिा जनाउनुिर्ो ।
अध्र्र्न मनोनर्न
•

Joint Japan World Bank Graduate Scholarship Program बाट प्राप्त जापानको टोवकर्ोमा आगामी
से्टे म्पबर २०१८ दे जख अगि २०२० सम्पम सञ्चालन हुने Mater Degree in Public Policy ववषर्क

अध्र्र्न छात्रवृजत्त कार्ाक्रममा र्स कार्ाालर्का ले खापरीक्षण अतिकारी श्री जजिेन्ि श्रे ष्ठ नेपाल सरकार
(सजचवस्िर) को २०७५।२।१ को तनणार्ानुसार मनोनर्न िै २०७५।५।१ दे जख अध्र्र्न गना
जानुिएको छ ।
•

र्स कार्ाालर्का लेखापरीक्षण अतिकारी श्री कृष्ण िट्ट चीनको Nanjing Audit University मा Master
of Auditing को लातग तमति २०७५।१।९ मा मनोनर्न िै सन् २०१८।१०।१२ दे जख
२०२०।७।३० सम्पम अध्र्र्नको लातग जानुिएको छ ।

८.

राविर् िातलम, सेतमनार िथा गोष्ठीमा सहिातगिा
•

२०७४।७५ मा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट दे हार्अनुसारका िातलम, सेतमनार िथा गोष्ठीमा
सहिातगिा िएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४।७५ - 14

तस.नं.

आर्ोजकको नाम

१

नेपाल चाटाडा उकाउन्टे न्टस सं स्था

२

नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण प्रतिष्ठान

३

कार्ाक्रम
"Dynamics of Accounting and
Financial Management"

अवति

सहिागी

१ ददन

२

सेवाकातलन प्रजशक्षण कार्ाक्रम

२०७४÷०४÷१२ दे जख

२

नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण प्रतिष्ठान

Professional Course on
Governance and Development
Management

२०७४÷०४÷१७ दे जख

२

४

कमाचारी प्रजशक्षण प्रतिष्ठान

सहार्कस्िरीर् सेवाकालीन

१ ददन

१

५

नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण प्रतिष्ठान

१ ददन

२

६

नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण प्रतिष्ठान

२०७४÷४÷२३ दे जख

२

७

नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण प्रतिष्ठानको
Management Learning Group

३० ददन

१

८

कमाचारी प्रजशक्षण प्रतिष्ठान

१

नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण प्रतिष्ठान

सजचवालर् सीप
…Training on Financial
Management for ADB assisted
projects

३० ददन

९

३

२

१०

राजस्व प्रशासन िातलम केन्ि,

सावाजतनक ववत्तीर् व्र्वस्थापन

२०७४÷६÷२२ दे जख

५

३

२

२

२

१

१

प्रजशक्षण कार्ाक्रममा
…Professional Course on
Management and Development
"Professional Training on ICT
& E-Governance (for Non-IT
Officers)
"Professional Training on ICT
& E-Governance (for Non-IT
Officers)"

सम्पबन्िी सहार्कस्िरीर्
सेवाकातलन िातलमममा

सावाजतनक खररद क्षमिा

२०७४÷०५÷२९
२०७४÷०५÷२८

२०७४÷८÷०४ सम्पम

११

सावाजतनक खररद अनुगमन कार्ाालर्,

१२

अथा मन्त्रालर्,

१३

श्री एतसर्न डेिेलपमेन्ट बैंक,

१४

नेपाल रे तसडेन्ट तमसन,

Graphic Design कम्प्र्ुटर

२०७५÷१÷१२

५

१५

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्

Graphic Design कम्प्र्ुटर

२०७५÷३÷०३

३

१६

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्

३

१

१७

सूचना प्रववति वविाग,

१८

कमाचारी प्रजशक्षण प्रतिष्ठानबाट

१९

अतिवृवद्ध
Local Capacity Building
Workshop
'Capacity Building Workshop
on Disaster Risk
Financing'ljifos
िातलम

िातलम
'Word Press with Woo
Commerce'

सेवाकालीन प्रजशक्षण कार्ाक्रममा
रा.प.अनंवकि प्रथम श्रे णीका
Cyber Security"

%
३

!

सूचना प्रववति वविाग

"Advanced Course on
Management and Development
(ACMD)"

२०७५÷४÷३० दे जख

@

२०

नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण प्रतिष्ठान

नेपाल सावाजतनक लेखामान

२

@^

२१

IDI (Intosai Development Initiative)

१२

#

२२

सूचना प्रववति वविाग

१

!

२३

नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण प्रतिष्ठान

२०७४।श्रावणदे जख

२

वकासपका
SAI Fighting Corruption /
Audit Review Meeting In
Nepal.
'Software Asset Management
SEDP

२०७५÷६÷२२

२०७४।१०।११

९.

ँ को सम्पबन्ि
बाह्य सरोकार पक्षसग

9.१

रार् परामशाः महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को परामशा माग िई आएकोमा २०७3 श्रावणदे जख २०७4 आषाढ
मसान्िसम्पममा परामशा प्रदान गररएको वववरण तनम्पन रहे को छः
क्र.सं.

परामशा माग गने तनकार्

परामशा ददएको ववषर्

परामशा उपलब्ि
गराएको संख्र्ा

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४।७५ - 15

१.

9.२

अथा मन्त्रालर् वैदेजशक समन्वर्
महाशाखा

अन्िरााविर् सं घसं स्था, दािृ तनकार्बीच हुने सहार्िा

२

सम्पझौिाको मस्र्ौदा उपर कार्ाालर्को रार् ददइएको

प्रतितनतित्वः दे हार्का तनकार्हरुमा आतथाक वषा २०७४।७५ मा र्स कार्ाालर्बाट तनम्पन कमाचारीहरुले
प्रतितनतित्व गनुि
ा एको छः
क्र.सं.

9.३

तनकार्

प्रतितनतित्व गने कमाचारी

तनणार् तमति

१

पेफा तनदे शक सतमति

उप-महालेखापरीक्षक श्री रामुप्रसाद डोटे ल

२

पररषद् सदस्र् - ICAN

उप-महालेखापरीक्षक श्री बाबुराम गौिम

३

लेखामान बोडा

नार्व महालेखापरीक्षक श्री ववष्णुप्रसाद ररजाल

४

लेखापरीक्षणमान बोडा

नार्ब महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्ले

५

अनुशासन सतमति ICAN

नार्ब महालेखापरीक्षक श्री पदमराज पौडेल

६

पेफा कार्ा सतमति

नार्ब महालेखापरीक्षक श्री ववन्दु ववि

सूचना सम्पप्रेषणः कार्ाालर्को काम कारबाहीसम्पबन्िी सूचनाहरु उपलब्ि गराउन प्रविा र सहार्क प्रविा,
सम्पपकाअतिकृि र सहार्क सम्पपकाअतिकृि, सूचना अतिकारी र सहार्क सूचना अतिकारीको व्र्वस्था गररएको छ ।
साथै सूचना वविागबाट सञ्चालन हुने प्रविा र पत्रकार िेट (Meet the press) कार्ाक्रममा कार्ाालर्को िफाबाट
तनर्तमि रुपमा सहिागी िई सूचना प्रवाह गने गररएको छ ।
सूचनाको हक

सम्पबन्िी ऐन, २०६४ अनुसार वावषाक प्रतिवेदन रािपतिसमक्ष पेस िएपतछ

सरोकारपक्षबाट माग िएबमोजजमको ले खापरीक्षण प्रतिवेदन ऐनले िोकेको म्पर्ादतित्र उपलब्ि गराउने गररएको छ
।
9.४

ु ाइः कार्ाालर्मा गुनासो सुन्ने अतिकृि (नोडल अतिकृि) िोकी कमाचारीको सेवा सुवविासँग सम्पबजन्िि
गुनासो सुनव
ु ाइको व्र्वस्था गररएको छ ।
आन्िररक र सरोकारपक्षबाट प्राप्त तलजखि गुनासो सुनव

9.५

नोवटस बोडाः कार्ाालर्बाट प्रकाजशि सूचनाको जानकारी प्रदान गना Audio Notice Board Service
१६१८०१४२५३२७० बाट सू चना प्राप्त गना सवकने व्र्वस्थालाई तनरन्िरिा ददइएको छ ।

नतिजा
•

नतिजा सम्पप्रेषणः इन्टोसाई लेखापरीक्षणमानले सवोच्च ले खापरीक्षण सं स्थाहरुलाई प्रत्र्ेक लेखापरीक्षण

नतिजा सम्पप्रेषण हेि ु तलजखि ले खापरीक्षण प्रतिवेदन िर्ार गना सुझाव ददएको छ । नेपालको सं वविानअनुसार
वषािररमा सम्पपादन गरे को कामको प्रतिवेदन व्र्वस्थावपका-सं सदमा प्रस्िुति एवं छलफलका लातग िर्ार गनुा
महालेखापरीक्षकको अतिकार एवं किाव्र् हो । त्र्सै ले महाले खापरीक्षकबाट गररने लेखापरीक्षणको नतिजा
सम्पप्रेषणको ढाँचालाई दे हार्को जचत्रमा प्रस्िुि गररएको छ ।

lrq g+= @
रािपति

प्रिानमन्त्री

वावषाक प्रतिवेदन

१०.

व्र्वस्थावपका–सं सद

सावाजतनक लेखा सतमति

महालेखापरीक्षक

मन्त्रालर्/तनकार्
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४।७५ - 16

•

ववत्तीर् वववरणको प्रस्िुति

लेखापरीक्षण

नतिजाः

महालेखापरीक्षकले आफूले गरे का कामको वावषाक प्रतिवेदन पेस गनुप
ा ने सं वैिातनक व्र्वस्थाअनुसार र्ो वषा
सरकारी कार्ाालर् ४ हजार ८१२, स्थानीर् िह ७३८, सं गदठि सं स्था ८५ र सतमति ८९७, ७ ववषर्को

कार्ामूलक, १ सफ्टवेर्रको सू चना प्रववति र १ ववषर्को वािावरणीर् ले खापरीक्षणसमेि ६ हजार ६१६
तनकार्को ले खापरीक्षण सम्पपन्न गरी २०७४ चै त्र २९ गिे (आतथाक वषा सम्पपन्न िएको ९ मवहनातित्र)
सम्पमाननीर् रािपतिज्र्ूसमक्ष महालेखापरीक्षकको पचपन्नौँ वावषका प्रतिवेदन पेस गररएको छ । उि वावषाक
प्रतिवेदन र्स कार्ाालर्को वेिसाइट www.oagnep.gov.np मा राजखएको छ ।
लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को वववरण
लेखापरीक्षण गररएका तनकार् र ववषर्

रकम

सं ख्र्ा

(रु. लाखमा)

(क) ववत्तीर् लेखापरीक्षण
१. सरकारी कार्ाालर्

4812

17,52,93

738

1,80,31

३. जजल्ला ववकास सतमति

75

2,14,22

४. सतमति र अन्र् सं स्था

897

1,38,81

५. सं गदठि सं स्था

85

24,01,64

(ख) कार्ामूलक लेखापरीक्षण

7

0

(ग) सूचना प्रववति लेखापरीक्षण

1

0

२. स्थानीर् िह

(घ) वािावरणीर् लेखापरीक्षण
जम्पमा

1

0

6616

46,87,91
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कारबाही गनुप
ा ने अङ्कः – आतथाक कार्ाववति ऐन, २०५५ को दफा २(द) मा प्रचतलि कानुनबमोजजम
पु¥र्ाउनुपने रीि नपु¥र्ाई कारोबार गरे को वा राख्नुपने लेखा नराखेको िथा अतनर्तमि वा बेमनातसब
िररकाले आतथाक कारोबार गरे को िनी लेखापरीक्षण गदाा औइँ एको वा ठह¥र्ाएको कारोबारलाई

बेरुजूको रुपमा पररिावषि गरे को छ । सरकारी कार्ाालर्, स्थानीर् िह, सं गदठि सं स्था, सतमति, अन्र्
सं स्था र जजल्ला ववकास सतमति÷समन्वर् सतमतिले उपर्ुि
ा
पररिाषाबमोजजम बेरुजू ठहररने, असुल
फर्छ्यौट गनुप
ा ने िथा कारबाही गरी टु ङ्गो लगाउनुपने अद्यावतिक रकम दे हार्अनुसार रु.५ खबा ८
करोड रहे को छः
(रु. करोडमा)
क्र.सं.

वववरण

१

सरकारी कार्ाालर्को बेरुजू

२

स्थानीर् िहको बेरुजू

रकम
21367
1425
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क्र.सं.

वववरण

रकम
6261

३

जजल्ला समन्वर् सतमति, अन्र् संस्था र सतमतिका बेरुजू

४

लेखापरीक्षण बक्र्ौिा

५

राजस्व बक्र्ौिा

६

शोििनाा तलन बाँकी वैदेजशक अनुदान

2058

७

शोििनाा तलन बाँकी वैदेजशक ऋण

2238

८

जमानि बसी ददएको ऋणको िाखा नाघेको साँवा ब्र्ाज

338
16116

205

hDdf

ििव्र्ः

50008

सं गदठि सं स्थाहरुको लेखापरीक्षणबाट दे जखएको बेरुजूको लगि राख्ने एवं सम्पपरीक्षण कार्ा
र्स कार्ाालर्बाट नहुने िएकोले उजल्लजखि अङ्कमा समावेश छै न ।

गि वषा कारबाही गरी टु ङ्गो लगाउनुपने रु.३ खबा ९६ अबा २५ करोड रहे कोमा र्ो वषा
२६.२० प्रतिशिले वृवद्ध िई रु.५ खबा ८ करोड पुगेको छ ।

•

बेरुजू वगीकरणः आतथाक कार्ाववति ऐन, २०५५ मा बेरुजूलाई असुल गनुप
ा ने, तनर्तमि गनुप
ा ने र पेस्की
गरी ३ वगामा वगीकरण गरे को छ । र्स कार्ाालर्ले बेरुजू वगीकरण गदाा असुल गनुप
ा ने बेरुजूमा
वहनातमना र मस्र्ौट, हातन नोक्सानी र अन्र् असुल गनुप
ा ने गरी ३ समूहमा, तनर्तमि गनुप
ा ने बेरुजूलाई
अतनर्तमि िएको, प्रमाण कागजाि पेस निएको, जजम्पमेवारी नसारे को र शोििनाा नतलएको गरी ४
समूहमा र पेस्कीलाई कमाचारी, मोतबलाइजेसन, प्रिीिपत्र र सं स्थागि पेस्की गरी ४ समूहमा वगीकरण
गरे को छ । र्ो वषा सरकारी कार्ाालर्, जजल्ला ववकास÷समन्वर् सतमति, अन्र् सतमति र सं स्था एवं
स्थानीर् िहिफा लेखापरीक्षणबाट औल्ँ र्ाइएको बेरुजू अङ्क तनम्पनानुसार छः

(रु. लाखमा)
सतमति िथा अन्र् सं स्था र

सरकारी

वगीकरण

स्थानीर् िह

कार्ाालर्

जजल्ला ववकासरसमन्वर्

जम्पमा

कुल वेरुजूको
प्रतिशि

948154

142460

सतमति
118487

1209101

100

१.

असुल गनुप
ा ने

172594

7024

7461

187079

15.47

२.

तनर्तमि गनुप
ा ने

333507

74695

40.29

जम्पमा बेरुजू

• अतनर्तमि िएको
• प्रमाण कागजाि पेस निएको
• जजम्पमेवारी नसारे को
• शोििनाा नतलएको
३.

पेस्की

•
•
•
•

कमाचारी पेस्की
मोतबलाइजेसन पेस्की

78985

487187

74696

38977

113673

9.40

258762

35188

293950

24.31

3

2091

2094

0.17

46

2729

2775

0.23

32041

534835

44.24

442053

60741

4123

989

5112

0.42

245786

0

245786

20.33

प्रिीिपत्र पेस्की

72796

0

72796

6.02

सं स्थागि पेस्की

119348

31052

150400

12.44
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र्ो वषा सरकारी कार्ाालर्, स्थानीर् िह, जजल्ला ववकासरसमन्वर् सतमति, सं गदठि सं स्था, अन्र्
सतमति िथा सं स्थासमेिको रु.४६ खबा ८७ अबा ९१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पपन्न िएकोमध्र्े
सरकारी कार्ाालर् र स्थानीर् िहिफा रु.१९ खबा ३३ अबा २४ करोडको लेखापरीक्षण गदाा
प्रारजम्पिक प्रतिवेदनबाट रु.१ खबा १९ अबा ६० करोड बेरुजू दे जखएको छ । सोमध्र्े प्रतिवेदन

अवतिसम्पम रु.१० अबा ५४ करोड (कुल बेरुजूको ८.८१ प्रतिशि) सम्पपरीक्षण गराएबाट बाँकी
बेरुजूका सम्पबन्िमा बेरुजू फर्छ्यौटको कारबाही हुन आतथाक कार्ाववति ऐन, २०५५ को दफा १९

(३) को व्र्वस्थाअनुसार सम्पबजन्िि लेखाउत्तरदार्ी अतिकृिलाई जानकारी गराइएको छ । सोही
ऐनको उपर्ुि
ा
दफाको व्र्वस्थाअनुसार फर्छ्यौट िथा सम्पपरीक्षण नगराएको रकमसवहिको वववरण
सम्पबजन्िि वविागीर् मन्त्री र तनकार् प्रमुखलाई जानकारी गराउँदा पतन रु.१ खबा ९ अबा ६ करोडको
बेरुजू फर्छ्यौट हुन बाँकी रहे को छ । ववस्िृि वववरण अनुसूची १५ र २१ मा समावेश छ ।

•

मन्त्रालर्गि बेरुजूः सरकारी कार्ाालर्िफा र्ो वषा रकमगि आिारमा बढी बेरुजू हुने मन्त्रालर्
तनम्पनानुसार छने्:

क्र.सं .

मन्त्रालर्

ले खापरीक्षण
अङ्क

-?= nfvdf_

बेरुजू अङ्क
असुल गनुप
ा नं

तनर्तमि

कुल बेरुजूको

पेस्की बाँकी

प्रतिशि

जम्पमा

ले .प.अङ्कको
िुलनामा

१

िौतिक पूवाािार िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था

1205374

25589

गनुप
ा नं
23857

163252

212698

बेरुजू प्रतिशि
22.43
17.65

२

अथा

8926059

93975

64634

3030

161639

17.05

1.81

३

सं घीर् मातमला िथा स्थानीर् ववकास

1557429

7445

38952

67247

113644

11.99

7.30

४

जशक्षा

1107349

1493

88134

18302

107929

11.38

9.75

५

रक्षा

555794

503

310

65111

65924

6.95

11.86

६

खानेपानी िथा सरसफाईा

293268

9344

22020

26138

57502

6.06

19.61

७

शहरी ववकास

279547

3788

11765

35689

51242

5.40

18.33

८

स्वास्थ्र् िथा जनसं ख्र्ा

376741

1132

13371

11919

26422

2.79

7.01

९

तसं चाई

296969

857

7683

14624

23164

2.44

7.80

१०

गृह

848855

128

11302

11677

23107

2.44

2.72

११

अन्र्

2081853

28341

51478

25064

104883

11.07

5.04

17529238

172595

333506

442053

948154

100.00

5.41

जम्पमा

उजल्लजखि दश मन्त्रालर्मा सरकारी कार्ाालर्िपाmको कुल बेरुजूको ८८.९४ प्रतिशि रहेको छ ।
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•

असुल गनुप
ा ने बेरुजूः सरकारी कार्ाालर्िफा र्ो वषा ले खापरीक्षणबाट असुल गनुप
ा ने दे जखएको रु.१७ अबा
७९ करोड ५१ लाखमध्र्े ३८ तनकार्अन्िगािका कार्ाालर्ले लेखापरीक्षणको क्रममा रु.२८ करोड
३४ लाख र प्रारजम्पिक प्रतिवेदन पठाएपतछ २८ तनकार्अन्िगािका कार्ाालर्ले रु.२५ करोड २२
लाख िथा गि ववगिको बेरुजू सम्पपरीक्षणको क्रममा ३५ तनकार् मािहिका कार्ाालर्ले रु.१३ अबा
५४ करोड ८८ लाख समेि रु.१४ अबा ८ करोड ४४ लाख र अन्र् तनकार्बाट असुल िएको

रु.६७ लाखसमेि कुल रु.१४ अबा ९ करोड ११ लाख असुल िएको छ । र्ो वषाको
लेखापरीक्षणबाट असुल गना बाँकी दे जखएको रु.१७ अबा २५ करोड ९५ लाखमध्र्े १० मन्त्रालर्को
रु.१४ अबा ४२ करोड ५४ लाख (८३.५८ प्रतिशि) र बाँकी मन्त्रालर्÷तनकार्को रु.२ अबा ८३
करोड ४१ लाख (१६.४२ प्रतिशि) दे जखएको छ ।

•

सरकारी कार्ाालर्िफा गि वषासम्पमको पेस्की रु.५८ अबा ३६ करोड ३० लाख बाँकी रहेकोमध्र्े
रु.२० अबा ५२ करोड ८० लाख (३५.१७ प्रतिशि) फर्छ्यौट िई रु.३७ अबा ८३ करोड ४९
लाख बाँकी रहेको र सोमा र्ो वषा थप िएको रु.४४ अबा २० करोड ५३ लाखसमेि कुल पेस्की

रु.८२ अबा ४ करोड २ लाख बाँकी रहेको छ । सोमध्र्े कमाचारी रु.२ अबा ६९ करोड १० लाख
(३.३८ प्रतिशि) मोतबलाइजेसन रु.३९ अबा १९ करोड २९ लाख (४७.७७ प्रतिशि), प्रिीिपत्र
रु.१० अबा ९८ करोड ८७ लाख (१३.३९ प्रतिशि) र अन्र् पेस्की रु.२९ अबा १६ करोड ७६

लाख (३५.५५ प्रतिशि) रहे को छ । पेस्की बाँकीको अद्यावतिक वववरण अनुसूची ८ मा छ ।
त्र्स्िै सतमति, अन्र् सं स्थािफा र्ो वषाको रु.३ अबा २० करोड ४१ लाख पेस्की बाँकी दे जखएको
छ ।बेरुजू अङ्कः सरकारी कार्ाालर्िफा ववगि ३ वषाको ले खापरीक्षण र बेरुजू अङ्कको िुलनात्मक जस्थति
तनम्पनानुसार छः
प्रतिवेदन

(रु. लाखमा)
लेखापरीक्षण अङ्क

बेरुजू अङ्क

पेस्कीबाहेकको

प्रतिशि

पेस्की बाहेकको

तत्रपन्न्नौेँ

10432384

487788

4.68

बेरुजू
236744

बेरुजू प्रतिशि
2.27

चवन्नौेँ

12954492

888559

6.86

648421

5.01

पचपन्नौेँ

17529238

948154

5.41

506175

2.89

पेस्की बाहे कको बेरुजू प्रतिशि गि वषा ५.०१ प्रतिशि रहे कोमा र्ो वषा २.८९ प्रतिशि
रहेको छ ।

•

बेरुजू फर्छ्यौटेः र्ो वषा बेरुजू फर्छ्यौट र सम्पपरीक्षणको जस्थति दे हार्बमोजजम रहे को छः
वववरण

ववगिको बेरुजू

सरकारी कार्ाालर्
सं गदठि सं स्था, सतमति, अन्र् सं स्था
स्थानीर् िह

जम्पमा

समार्ोजन बाट

1674926

थप (घट)
2204

543998

4192

फर्छ्यौंट िथा

चालू वषाको

सम्पपरीक्षण
लेखापरीक्षण बेरुजू
488605
948154
40549

118487

अद्यावतिक बाँकी

बेरुजू
2136679
626128

0

0

0

142460

142460

2218924

6396

529154

1209101

2905267

र्ो वषा फर्छ्यौट िथा सम्पपरीक्षण िएको सरकारी कार्ाालर्को रु.४८ अबा ८६ करोड ५
लाखमध्र्े खानेपानी, शहरी ववकास, तसं चाइ, िौतिक पूवाािार िथा र्ािार्ाि मन्त्रालर्को सम्पपरीक्षण
िएको बेरुजू रु.१३ अबा ३ करोड १८ लाख रहे को छ । उि बेरुजू सम्पपरीक्षणको ७४.०४
प्रतिशि वहस्सा अथााि ् रु.९ अबा ६४ करोड ४२ लाख मोतबलाइजेसन पेस्की रहे को छ । त्र्स्िो

पेस्की तनमााण कार्ाको रतनङ तबल ि ुिानी गदाा कट्टा िई स्विः फर्छ्यौट हुने र सोबाहे कका अन्र्
बेरुजू असुल फर्छ्यौट गना सम्पबजन्िि तनकार्हरुले पर्ााप्त ध्र्ान ददने गरे को पाइएन । बेरुजू फर्छ्यौट
र सम्पपरीक्षणको जस्थति अनुसूची १७, १८ र २१ मा समावेश छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४।७५ - 20

मजन्त्रपररषद्को २०६९।६।११ को तनणार्ानुसार २०५९।६० सम्पमको बेरुजू लगि

कुमारीचोक िथा केन्िीर् िहतसल कार्ाालर्मा हस्िान्िरण िई गएकोमध्र्े रु.१६ करोड २२ लाख
फर्छ्यौट िएको छ

•

बेरुजू न्र्ूनीकरणः सरकारको आतथाक कारोबारमा महाले खापरीक्षकबाट प्रत्र्ेक वषा औल्ँ र्ाइएको
त्रुवटलाई सुिार नगरी अतनर्तमि कामको तनरन्िरिाले बेरुजूको मात्रा बढ्न गई समग्रमा आतथाक
अनुशासनको जस्थति कमजोर दे जखएको छ । र्स्िो

लेखापरीक्षणबाट असुलीमा र्ोगदान

जस्थति आउनमा मूलिः कमजोर आन्िररक तनर्न्त्रण

(रु. लाखमा)

बेरुजू असुली वववरण

प्रणाली, अप्रिावकारी आन्िररक लेखापरीक्षण, आतथाक

/sd
2834

लेखापरीक्षणको क्रममा

कार्ाववति, खररदलगार्िका कानुनमा रहेका जवटलिा र

प्रारजम्पिक प्रतिवेदन पठाएपतछ

अपर्ााप्तिा एवं पालनामा कमी, कमजोर अनुगमन िथा

2522

सम्पपरीक्षणको क्रममा

तनर्मन र कमाचारीिन्त्रमा जजम्पमेवारी वहनको जस्थतिमा

135488

अन्र् तनकार्को लेखापरीक्षणबाट

जम्पमा असुली

आएको कमी प्रमुख छन् । अतनर्तमि कार्ामा सं लग्न

67
140911

व्र्जि उपर न्र्ून मात्रामा कारबाही िई दण्डहीनिाले
प्रश्रर् पाएको छ िने ववत्तीर् जजम्पमेवारी पालनाको मूल्र्ाङ्कन गरी प्रोत्सावहि गने प्रिावकारी व्र्वस्था
छै न । कमाचारीको कार्ासम्पपादन मूल्र्ाङ्कनमा ववत्तीर् जजम्पमेवारी वहनको सूचकाङ्कको व्र्वस्थासवहि
उपर्ुि
ा कमजोरीमा सुिार गनुा जरुरी छ ।
11.

िावी कार्ाददशा
•

महालेखापरीक्षकको कार्ार्ोजना (२०७४−२०८०)
ववत्तीर्

प्रशासनका

महालेखापरीक्षकको

काम,

ववद्यमान

किाव्र्

र

अवस्थाका

सबल

जजम्पमेवारीलाई

र

दुबल
ा

प्रिावकारी

पक्षहरुको

बनाउन,

ववश्लेषण

अन्िरााविर्

गदै

क्षेत्रमा

ु को राजनैतिक, सामाजजक र आतथाक
लेखापरीक्षणको पद्धतिमा आएका नवीनिम अविारणा, मुलक
पररवेशमा आएको पररविान िथा नेपालको सं वविानअनुसार थप िएको प्रदे श िथा स्थानीर् िहको
लेखापरीक्षणको बढ्दो क्षेत्रातिकार समेिलाई मध्र्नजर राखी ववगिका रणनीतिक र्ोजना, कार्ार्ोजना

र प्रतिवेदनहरु समेिको आिार तलई महालेखापरीक्षकको कार्ार्ोजना (२०७४−२०८०) सावाजतनक
गररएको छ । उि कार्ार्ोजनामा सं गठनात्मक व्र्वस्था र कार्ाप्रणाली सुिार, नीतिगि िथा कानुनी
सुिार, लेखापरीक्षण प्रवक्रर्ामा सुिार, लेखापरीक्षणको प्रमिावकाररिा र गुणस्िर सुिार, ववत्तीर्
अनुशासन िथा जवाफदे वहिा, सं स्थागि सम्पबन्ि र सञ्चारलगार्िका कार्ाक्रमहरु राजखएको छ ।
सावाजतनक तनकार्हरुमा जजम्पमेवारी र जवाफदे वहिा अतिवृवद्ध हुने, पारदजशािा प्रविान हुने, सरकारी
ु को शासकीर् व्र्वस्थामा
कोषको दुरुपर्ोग तनर्न्त्रण िई मुिाको साथाकिा सुतनजिि हुने, मुलक

अतनर्तमििा र खराब प्रवृजत्तसँग जुध्न सक्ने प्रतिरोिात्मक क्षमिा वृवद्ध िई सुशासनका सूचकहरुमा
सुिार

आउने, आतथाक अनुशासन

कार्म

िई

अतनर्तमििा

र

बेरुजू

न्र्ूनीकरण हुने, ववत्तीर्

व्र्वस्थापनका बारे मा आम नागररकमा सचेिना बढ्ने, महालेखापरीक्षकको कार्ालर्बाट सम्पपाददि
लेखापरीक्षणको गुणस्िर र प्रिावकाररिा वृवद्ध िई सवोच्च लेखापरीक्षण सं स्थाको ववश्वसनीर्िा र
अन्िरााविर् साख अतिवृवद्ध गना मद्दि पुग्ने अपेक्षाका साथ कार्ार्ोजना ल्र्ाइएको छ ।

•

लेखापरीक्षण सम्पबन्िमा महालेखापरीक्षकको कार्ांलर्को वावषंक लेखापरीक्षण कार्ािातलका, २०७५।७६
1.

लेखापरीक्षण गररने

रािपति र उपरािपतिको कार्ाालर्, सवोच्च अदालि, सं घीर् सं सद,

कार्ाालर्

प्रदे श सिा, प्रदे श सरकार, स्थानीर् िह, सं वैिातनक तनकार् वा
सोको कार्ाालर्, अदालि, महान्र्ार्ातिविाको कार्ाालर् र नेपाली
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४।७५ - 21

सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललगार्िका सबै
सं घीर्

र

प्रदे श

सरकारी

कार्ाालर्

महालेखापरीक्षकबाट

लेखापरीक्षण

तनकार्हरूको

कानुनबमोजजम

लेखा

िथा

हुने

कानुनबमोजजम

िनी

िोवकएका

तनर्तमििा,

तमिव्र्वर्िा,

कार्ादक्षिा, प्रिावकाररिा र औजचत्र्समेिको ववचार गरी सबै
कार्ाालर्हरूको

स्थलगिरुपमा

लेखापरीक्षण

गररनेछ

। र्स

सन्दिामा िहाँ मािहिका कार्ाालर्को ले खापरीक्षण गना गराउन
आवश्र्क व्र्वस्था तमलाउनु हुनेछ ।
2.

बक्र्ौिा लेखापरीक्षण

बक्र्ौिा लेखापरीक्षणको लातग आतथाक कार्ाववति ऐन, २०५५ को
दफा १८ अनुसार प्रमाण पेस गरी गराई वा असुलउपर गरी
फर्छ्यौट गने दावर्त्व जजम्पमेवार व्र्जिको हुने र बेरुजू फर्छ्यौट
गरे

नगरे को सम्पबन्िमा रे खदे ख गरी प्रचतलि कानुनबमोजजम

फर्छ्यौट गना लगाउने दावर्त्व लेखाउत्तरदार्ी अतिकृिको हुने
व्र्वस्था छ ।

महालेखापरीक्षकको पचपन्नौँ वावषाक प्रतिवेदन, २०७४

अनुसार

(२०७४

आतथाक

चै त्र

मसान्िसम्पमको)

२८९९

इकाईको

कारोबार रु.३ अबा ३८ करोड ७ लाखको लेखा ववत्तीर्
वववरणसवहिका स्रे स्िा पेस निई लेखापरीक्षण बक्र्ौिा रहे को
छ । मािहि कार्ाालर्हरूबाट स्थलगि लेखापरीक्षणकै समर्मा
लेखा पेस गरी लेखापरीक्षण गराउने व्र्वस्था गनुह
ा न
ु ेछ ।
3.

लेखा िथा वववरण
दाजखला गने दावर्त्व

आतथाक कार्ववति ऐन, २०५५ को दफा १७(१) बमोजजम
अजन्िम लेखापरीक्षणको तसलतसलामा सोतिएको प्रश्नको जवाफ वा
माग गररएबमोजजमको लेखा िथा वववरणहरू िोवकएको म्पर्ादतित्र
पेस गनुा जजम्पमेवार व्र्जिको किाव्र् हुने प्राविान िएबमोजजम
सोको पालना गनुा गराउनुहन
ु ेछ ।

4.

प्रदे श िथा स्थानीर्

नेपालको

सं वविानबमोजजम

िहको लेखापरीक्षण

लेखापरीक्षण

र्स

प्रदे श

कार्ाालर्बाट

िथा
हुने

स्थानीर्
व्र्वस्था

िहकेो
िएअनुसार

लेखापरीक्षण गररनेछ । र्सको लातग आवश्र्किाअनुसार पेसागि
ज्ञान, सीप र अनुिव िएका व्र्जिहरूको सेवासमेि तलन सवकनेछ ।
सरकारको िफाबाट लेखापालन, लेखा दाजखला र लेखापरीक्षणका
सम्पबन्िमा कानुनी, नीतिगि, ले खा ढाेँचा र प्रवक्रर्ागि व्र्वस्था
तमलाई स्वीकृतिका लातग आवश्र्किाअनुसार पेस गनुह
ा न
ु ेछ ।
5.

कार्ामूलक लेखापरीक्षण

राविर् महत्वका आर्ोजना िथा कार्ाक्रम, बढी जवटल कारोबार र
जोजखम

िएका

िथा

जनसरोकारका

तनकार्को

तमिव्र्वर्िा,

कार्ादक्षिा एबं प्रिावकाररिामध्र्े सबै वा कुनै पक्षको ववश्लेषण
गरी प्रतिवेदनमा समावेश गररनेछ । सावाजतनक सेवा िथा
कार्ाहरूको असर वा प्रिाव मूल्र्ाङ्कन गना आवश्र्किाअनुसार
नागररक

समाजसमेिको

सहिातगिा

बढाइं नेछ

।

लेखापरीक्षण गररने तनकार्को वववरण अनुसूचीमा छ ।

कार्ामूलक

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४।७५ - 22

6.

सूचना प्रववति

सरकारी तनकार्मा सञ्चालनमा ल्र्ाइएका सूचना प्रववति प्रणालीको

लेखापरीक्षण

वैिातनकिा र उपर्ोगको जस्थति मूल्र्ाङ्कन गना सूचना प्रववति
लेखापरीक्षण (IT Audit) गना

तनकार्÷ववषर्को छनौट गररएको

छ । र्ससम्पबन्िी वववरण अनुसूचीमा सं लग्न छ ।
7.

सं गदठि सं स्थाको

नेपालको सं वविान, लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ र अन्र् प्रचतलि

लेखापरीक्षण

कानुनबमोजजम महालेखापरीक्षकले

लेखापरीक्षण गनुप
ा ने

नेपाल

सरकारको पूणा स्वातमत्व वा तनर्न्त्रण िएका सं गदठि, स्वार्त्त

सं स्था, ववकास सतमति एवं अन्र् सं स्थाहरूमध्र्े र्ो वषा अनुसूची ३
मा उल्लेख िएका ८ सं गदठि सं स्थाको लेखापरीक्षण कार्ाालर्को
जनशजिबाट र अन्र् सं स्थाको हकमा पेसागि ले खापरीक्षकलाई
सहार्कको रुपमा तनर्ुजि गरी लेखापरीक्षण सम्पपन्न गररनेछ ।
मन्त्रालर् मािहिका सावाजतनक सं स्थालाई समर्मै लेखा वववरण
पेस गरी लेखापरीक्षण गराउन तनदे शन हुने अपेक्षा गररएको छ ।
8.

जजल्लागि लेखापरीक्षण

र्स

पटक

टोली

लेखापरीक्षण
खटाइं नेछ

सं घ,
गना
।

प्रदे श

र

स्थानीर्

जजल्लास्िरमा

स्थलगि

िहका

स्थलगि

ले खापरीक्षण

तनकार्हरूको

लेखापरीक्षण

गना छनौट

जजल्लाहरूको वववरण अनुसूचीमा उल्लेख गररएको छ ।
9.

आतथाक वववरण िथा
सोसँग सम्पबजन्िि
फाँटवारीहरू

टोली

गरजेएका

सबै कार्ाालर्हरूले ववतनर्ोजन, राजस्व, िरौटीलगार्िका सम्पपूणा
आतथाक

वववरणका

लेखापरीक्षण

हुने

साथमा
जजल्लाहरूको

दे हार्का
हकमा

वववरणहरू

स्थलगि

लेखापरीक्षण

टोलीले

कार्ाालर्मा सम्पपका गरे को ददनमै पेस गने प्रवन्ि गनुह
ा न
ु ेछ ।
•

खचाको फाँटवारी (म.ले.प.फा.नं .ल १३),

•

ि ुिानी ददन बाँकीको वववरण (म.ले.प.फा.नं. १८),

•

पेस्की बाँकीको वववरण (म्पर्ाद नाघेको र ननाघेको),

•

वावषाक कार्ाक्रम िथा प्रगति वववरण,

•

आन्िररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

•

आतथाक

कार्ाववति

बेरुजूको

वववरण

तनर्मावलीको

तनर्म

सं जक्षप्त वावषाक प्रतिवेदन (अनुसूची १४)
•

काठमाडौँ

उपत्र्काजस्थि कार्ाालर्हरूको

९०

बमोजजमको

आतथाक

कारोबारको

कार्ा सञ्चालनस्िरको आतथाक वववरण कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक
कार्ाालर्बाट समेि प्रमाजणि गराई आतथाक वषा समाप्त िएको ३५
ददन अथााि ् २०७५ साल िाि ४ गिेतित्र र्स कार्ाालर्मा
उपलब्ि गराउनु हुनेछ ।
10.

रकमगि वववरण

तनकार् िथा मन्त्रालर्ले महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्मा पेस गने
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ववतनर्ोजन, राजस्व, िरौटी र अन्र् आर्–व्र्र्को एकीकृि केन्िीर्

आतथाक वववरणमा कार्ाालर्गि वववरण पठाउँदा कार्ाालर्को नाम
नामेसीसवहि ववतनर्ोजनिपाm उपशीषाकको रकमगि तनकासा, खचा र
बाँकी, राजस्विपाm लगि िएकोमा सो समेिको साववक र हालको
खुल्ने गरी लगि असुली, दाजखला र बाँकी (नगद र लगि समेि

खुल्ने) वववरण एवं िरौटीिर ्फ आम्पदानी, खचा र बाँकी दे जखने
केन्िीर् आतथाक वववरणसवहि पठाउने व्र्वस्था गना गराउनु
हुनेछ ।

नेपाल सावाजतनक क्षेत्र ले खामान लागू गरी ववत्तीर् वववरण िर्ार
गरे का

मन्त्रालर्हरूले

सो

लेखामानबमोजजम

िर्ार

गररएको

एकीकृि ववत्तीर् वववरण लेखापरीक्षणका लातग समर्मै पठाउने
व्र्वस्था गनुा गराउनु हुनेछ ।
11.

आन्िररक लेखापरीक्षण

आतथाक कार्ाववति तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९६(४) मा

गराएर मात्र रमाना ददने

समर्मै

आन्िररक

लेखापरीक्षण

गरी

बेरुजू

फर्छ्यौट

नगने

जजम्पमेवार अतिकारीलाई कानुनबमोजजम कारबाही गनुप
ा ने व्र्वस्था
छ । सोही तनर्मको उपतनर्म (८) बमोजजम फर्छ्यौट गना
गररएको कारबाहीसवहिको वववरण अजन्िम ले खापरीक्षणको लातग
पेस

गनुप
ा नेछ

।

अिः

बक्र्ौिालगार्ि

सम्पपूणा

आतथाक

कारोबारको आन्िररक ले खापरीक्षण गराई त्र्सबाट दे जखएका
बेरुजूहरूउपर कारबाही गरी फर्छ्यौट गरे को हुनपु नेछ ।

आतथाक कार्ाववति तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११६ बमोजजम
आतथाक कारोबार गने कार्ाालर् प्रमुख र आतथाक प्रशासन शाखा

प्रमुखको सरुवा हुँदा आन्िररक लेखापरीक्षण गराई िएको जवाफ
वा प्रमाण पेस गना लगाई हालवालालाई बुझाउने गरी मािहि
कमाचारीलाई बुझाई बरबुझारथ िएपतछ मात्र रमाना तलनु ददनुपने
व्र्वस्था लागू गने गराउने व्र्वस्था गनुा हुनेछ । स्रे स्िा पेस

नगने, आन्िररक लेखापरीक्षण नगने नगराउने र जवाफ ददन
आलटाल गने उपर कानुनबमोजजम वविागीर् कारबाही गनुा हुनछ
े ।
12.

कार्ाालर् प्रमुख, लेखा

•

प्रमुखको उपजस्थति र
लेखापरीक्षण गराउन
सवक्रर्िा

लेखापरीक्षण डोर जजल्लामा पुगेको बारे मा रे तडर्ो, पत्रपतत्रका,
एफ.एम. आददमा सावाजतनक सू चना गररनेछ ।

•

जजल्लामा

महाले खापरीक्षकको

डोर

मुकामको

साइनबोडा

सवहिको लेखापरीक्षण डोर कार्ाालर् स्थापना गररनेछ ।
सोको लातग जजल्ला कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर् र
जजल्ला

समन्वर्

सतमतिको

कार्ाालर्मापाmि

आवश्र्क

प्रबन्िको लातग तनदे शन ददनुहन
ु ेछ ।
•

लेखापरीक्षणबाट औल्ं र्ाइएका व्र्होराउपर छलफल गने,
कागजाि प्रमाण जुटाउने र सोिपुछ गररएका ववषर्मा
जवाफ ददई आतथाक वववरण िथा अन्र् वववरणहरू र्थाथा र
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िथ्र्पूणा बनाउन लेखापरीक्षण गराउने तनकार्बाट सहर्ोग
प्राप्त हुनेछ । लेखापरीक्षण प्रारजम्पिक प्रतिवेदनको मस्र्ौदा

उपर छलफल गरी ित्कालै प्रतिवक्रर्ा उपलब्ि गराउने
व्र्वस्था तमलाउनु हुनेछ । लेखापरीक्षणको क्रममा माग
गररएका कागजाि जानकारी उपलब्ि गराउनु सम्पबजन्िि

कार्ाालर् प्रमुखको किाव्र् रहेको सं वैिातनक व्र्वस्था र
सबै तनकार्को स्थलगि लेखापरीक्षण गररने िएकाले कुनै

तनकार्को ले खापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रमाण पेस निएको

बेरुजू हुन ु वाञ्छनीर् निएको िफा सबै तनकार्लाई सजग
गराउनु हुनेछ ।
•

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा जजम्पमेवार पदातिकारी र लेखा
प्रमुखको कारोबारको अवति खुलाई उि दावर्त्व वकटान
गनुप
ा ने िएकाले कार्ाालर् प्रमुख िथा आतथाक कारोबारमा
सं लग्न जजम्पमेवार व्र्जिको नाम, पद र कार्ारि अवति
सवहिको वववरण उपलब्ि गराउनु हुनेछ ।

•

जजल्लाको िौगोतलक अवस्थाअनुसार र्थासम्पिव स्थानीर्
िहको कार्ाालर्सम्पम स्थलगि रुपमा लेखापरीक्षण गररनेछ ।
सम्पिव निएमा जजल्ला समन्वर् सतमति वा पार्क पने
स्थानमा

लेखापरीक्षण

कार्ाकक्ष

स्थापना

गरी

लेखापरीक्षणको व्र्वस्था तमलाइनेछ ।
•

लेखापरीक्षण
जजम्पमेवार

शुरु

गनुा

व्र्जि, लेखा

पूव ा
प्रमुख

लेखाउत्तरदार्ी
र

सम्पबद्ध

अतिकृि,
पदातिकारी

उपजस्थि गराई लेखा, स्रे स्िा पेस गना र लेखापरीक्षण
गराउने व्र्वस्था गनुह
ा न
ु ेछ ।
•

िेरै आतथाक कारोबार िएका कार्ाालर्, ववकास तनमााणका
ठू ला

पररर्ोजनाहरू,

सेवा

प्रवाहको

दृविले

महत्वपूणा

ठातनएका तनकार्हरूको ले खापरीक्षण गदाा सं िव िएसम्पम

सरोकारवालाहरूसँग समेि अन्िरवक्रर्ा गरी लेखापरीक्षण
गररने छ ।
13.

तलजखि व्र्वस्थापन

प्रत्र्ेक

प्रतितनतित्वपत्र र

ढाँचाबमोजजमको तलजखि प्रतितनतित्वपत्र अतनवार्ा रुपले उपलब्ि

अनुवन्िपत्र

कार्ाालर्ले

लेखापरीक्षण

टोलीलाई

सं लग्न

गराउन र लेखापरीक्षण शुरु गनुप
ा ूव ा लेखापरीक्षण गने तनकार् र
लेखापरीक्षकबीच सं लग्न ढाँचाअनुसारको लेखापरीक्षण अनुबन्िपत्र
हस्िाक्षर गने व्र्वस्थाको लातग मािहिका सम्पपूणा तनकार्हरूलाई
तनदे शन ददनुहन
ु ेछ । अनुबन्िपत्र र व्र्वस्थापन प्रतितनतित्वपत्रको
ढाँचा अनुसूचीहरुमा उल्लेख गररएको छ ।

14.

लेखापरीक्षणको

काठमाडौँ

उपत्र्का

बावहरको

स्थलगि

रुपमा

लेखापरीक्षण
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प्रारजम्पिक प्रतिवेदन

गररएका

कार्ाालर्हरूको

लेखापरीक्षण

प्रारजम्पिक

प्रतिवेदन

स्थलगि रुपमा जारी गने व्र्वस्थालाई तनरन्िरिा ददइएको छ ।
सम्पबजन्िि कोष िथा लेखा तनर्न्त्रक कार्ाालर्, वविाग, मन्त्रालर्
िथा सं वैिातनक तनकार्लाई समेि प्रारजम्पिक प्रतिवेदनको बोिाथा
िथा कार्ााथा पठाइनेछ । सबै तनकार्बाट समर्मै प्रत्र्ुत्तरको
व्र्वस्था हुनेछ ।
15.

लेखापरीक्षणको

लेखापरीक्षण सम्पपन्न िएका सं घ िथा प्रदे श सरकारका सबै

प्रारजम्पिक प्रतिवेदन

तनकार्रमन्त्रालर्, प्रदे श

उपर प्रतिवक्रर्ा

प्रारजम्पिक प्रतिवेदन पठाएको ३५ ददनतित्र कारबाही गरी फर्छ्यौट

र

स्थानीर्

िहबाट

लेखापरीक्षणको

गरे को प्रमाणसवहि जवाफ प्राप्त िएमा सो उपर अध्र्र्न िथा
फर्छ्यौटको कारबाही ित्काल गरी बाँकी व्र्होरामात्र समावेश
गरी लेखापरीक्षण अजन्िम प्रतिवेदन जारी गररने गररनेछ ।
आतथाक कार्ाववति ऐन, २०५५ को दफा १९ अनुसार ३५
ददनतित्र जवाफसाथ प्रमाण कागजाि पेस गरी ित्काल बेरुजू
फर्छ्यौट गना ध्र्ानाकषाण गररएको छ । र्समा िालुक मन्त्रालर्,
वविागबाट मािहि तनकार्हरूलाई तनदे शन ददनु हुनेछ ।
16.

सम्पपरीक्षण

• आतथाक वषा २०७३।७४ सम्पमको बेरुजूको हकमा आतथाक
कार्ाववति तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १०९ (१) (छ)
िथा तनर्म ११० (१)(ङ) अनुसार सम्पबजन्िि तनकार्बाट
फर्छ्यौट गरी सो वववरण िथा प्रमाण लेखापरीक्षण टोलीलाई
अतनवार्ंरुपमा उपलब्ि गराइददने व्र्वस्था गनुह
ा न
ु ेछ । उि

प्रमाण िथा वववरणबाट फर्छ्यौट िएको बेरुजू रकमको
परीक्षण र्स कार्ाालर्बाट ले खापरीक्षण गना आउने टोलीले
स्थलगि रुपमा गने र त्र्समा दे जखएका व्र्होरा चालू वषाको
लेखापरीक्षणको प्रारजम्पिक प्रतिवेदनमा समावेश हुनेछ । साथै

ववगि वषाका पेस्की चालू वषाको लेखापरीक्षण अवतिसम्पम
फर्छ्यौट िएको िए सम्पबजन्िि कार्ाालर्ले प्रमाण पेस गरी
स्थलगि लेखापरीक्षण टोलीबाट सम्पपरीक्षण गराउने व्र्वस्था
गनुा गराउनु हुनेछ ।
• र्स वषा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदनमा समावेश गररएका
बेरुजूहरू आतथाक कार्ाववति ऐन, २०५५ को दफा १९
बमोजमको म्पर्ादतित्र मात्र प्राप्त बेरुजू सम्पपरीक्षण अनुरोि
उपर कारबाही हुनेछ ।
• सावाजतनक

तनकार्

कार्ाप्रणालीमा

र

सं स्थाहरूको

सुिारात्मक

लेखा

उपार्हरू

व्र्वस्थापन
अवलम्पवन

र
गरी

अतनर्तमििा र बेरुजू न्र्ूनीकरण गने र सकिर बेरुजू नै
नआउने व्र्वस्था गनुह
ा न
ु ेछ ।
• पूववा क्रर्ाशील

सम्पपरीक्षण

प्रणाली

(Proactive follow up

System) लागु गरी लेखाउत्तरदार्ी अतिकृि िथा जजम्पमेवार
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व्र्जिहरूबाट समर्वद्ध बेरुजू फछर्ौट कार्ार्ोजना माग गरी
अनुगमन गररनेछ ।
• ववत्तीर्

अनुशासन

पालना

पदातिकारीहरूको

र

बेरुजू

अतिलेख

फछर्ौटमा

उदासीन

गरी

सम्पबजन्िि

िर्ार

तनकार्हरूलाई सूजचि गररनेछ ।
• ववत्तीर् जवाफदे वहिाको मूल्र्ाङ्कन गरी कार्ाालर्को र जजम्पमेवार
पदातिकारीको

वगीकरण

(Grading) गरी प्रतिवेदनमाफाि्

सावाजतनक गररनेछ ।
• सावाजतनक

पदमा

बहाल

रहेका

पदातिकारीलाई

ववशेष

जजम्पमेवारी ददनुपदाा आतथाक अनुशासन, ववत्तीर् जवाफदे वहिा
पालनाको स्िर समेिको आिार तलने व्र्वस्था तमलाउनु
हुनेछ ।
17.

बेरुजूको जस्थति

मन्त्रालर् िथा तनकार्का ले खाउत्तरदार्ी अतिकृिहरूले आफ्नो
मािहिका कार्ाालर्हरूको सातबक वषादेजखको बेरुजूको जस्थति

आतथाक कार्ाववति तनर्मावलीको तनर्म ९०(१) अनुसूची १४ को
बुँदा नं. ८ बमोजजमको बेरुजू लगि (अङ्क) एकीकृि गरी २०७५
कातिाक मसान्ितित्र र्स कार्ाालर्मा पेस गरी सक्नुपनेछ ।
18.

सुपररवेक्षण

लेखापरीक्षण िथा सम्पपरीक्षण कार्ालाई प्रिावकारी बनाउन र्स
कार्ाालर्ले आवश्र्किानुसार स्थलगि सुपररवेक्षणको व्र्वस्था गने छ ।
उच्च जोजखम, जनचासोसं ग सम्पबजन्िि, ठू ला ववकास तनमााणसँग
सम्पबजन्िि तनकार्को ले खापरीक्षणको सुपररवेक्षण उच्च िहबाट
गने व्र्वस्था तमलाइनेछ

19.

बवहगामन बैठक

लेखापरीक्षण सम्पपन्न पिाि् दे जखएका व्र्होरा उपर छलफल गना
बवहगामन

बैठकको

आर्ोजना

गररनेछ

।

उि

बैठकमा

लेखाउत्तरदार्ी अतिकृि, जजम्पमेवार व्र्जि र लेखा प्रमुखहरूको
अतनवार्ा उपस्थजेति गराइने व्र्वस्था हुनेछ ।
20.

स्रोि पररचालन र

र्स वषा प्रत्र्ेक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उपलब्ि स्रोि र मुख्र्

उपलजब्ि

मुख्र्

उपलजब्िको

सारांश

िर्ार

गरी

प्रस्िुि

गररने

हुँदा

सोअनुसारको वववरण उपलब्ि गराउनुपनेछ ।
21.

सावाजतनक लेखा

सावाजतनक

ले खासतमतिवाट

िएका

सतमतिको तनणार्

कार्ाक्रममा

समावेश

गरी

कार्ाान्वर्न

कार्ाान्वर्नको प्रिाव

गररनेछ

सोको

अतिलेख

काररिा अनुगमन

राजखनेछ ।

।

तनणार्लाई

अनुसूचीमा

ले खापरीक्षण

अवस्थाको
उजल्लजखि

अनुगमन
ढाँचामा

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४।७५ - 27

22.

ववत्तीर् जवाफदे वहिा

सुशासनको

अतिवृवद्ध

र

ववश्वमा

प्रचतलि

असल

अभ्र्ासको

मूल्र्ाङ्कन

आिारमा ववत्तीर् जवाफदे वहिा िथा उत्तरदावर्त्वसम्पबन्िी जस्थतिको
मूल्र्ाङ्कन गना िोवकएका सूचकको आिारमा मूल्र्ाङ्कन गरी सोको
आिारमा तनकार्को स्िर वगीकरण गररनेछ । र्सका लातग
अनुसूची ८ बमोजजमको सूचना सङ्कलन गरी ववश्लेषण गररनेछ ।

१२

सुिारका क्षेत्रहरु

१२.१

बजेट िथा खचा व्र्वस्थापन – सबै प्रकारका वैदेजशक सहार्िा बजेटमा समावेश नगने, स्रोि र्वकन निई
वैदेजशक सहार्िा बजेटमा समावेश गने, अथा ववववि शीषाकमा बजेट राखी अथामन्त्रालर्को तनणार्ले

रकमान्िर गरी तनकासा ददने कार्ामा तनर्न्त्रण गनुप
ा दाछ । खचाको आकारमात्र बढाउन रान्सफर खचा गने,
ऐन तनर्म ववपरीि रकमान्िर गने, कानुनमा व्र्वस्था नै निएको स्रोि सुतनजिििा ददने पररपाटीको अन्त्र्
हुन ु पदाछ । अनुत्पादक खचा तनर्न्त्रण गने, र्ोगदानमा आिाररि तनबृत्तीिरण व्र्वस्था कार्ाान्वर्नमा

ल्र्ाउने, बजेट तसद्धान्ि ववपरेीि कोष खडा गरी खचा गने ब्र्बस्था तनर्न्त्रण गने र उद्देश्र् अनुरुप
सञ्चालन निएका कोषमा रहे को बचि रकम सजञ्चिकोष दाजखला गने व्र्वस्था गनुप
ा दाछ ।
१२.२

ववकास तनमााण िथा आर्ोजना व्र्वस्थापन – सम्पिाव्र्िा अध्र्र्न, ववस्िृि सवेक्षण, लागि लाि ववश्लेषणगरी

कार्ाक्रम/आर्ोजना स्वीकृि एवं वािावरणीर् प्रिाव अध्र्र्न, जग्गा प्रातप्त, कार्ास्थलको व्र्वस्था, अन्िर
तनकार् समन्वर् पिाि् ठे क्का व्र्वस्थापन गनुप
ा दाछ । आवतिक र्ोजना र बजेट िथा कार्ाक्रमबीच
िालमेल गने, वविागीर् जनशजिबाट गना सक्ने कामको लातग परामशादािा नराख्ने, कजन्टन्जेन्सीबाट खचा गने
मापदण्ड बनाउने, प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनामा बजेटको कमी हुन नददने व्र्वस्था तमलाउनुपदाछ ।
नतिजामुखी सूचकको आिारमा कार्ासम्पपादन मूल्र्ाङ्कन गरी आर्ोजना प्रमुखलाई जजम्पमेवार बनाउने एवं
अनुगमन मूल्र्ाङ्कन प्रणालीलाई प्रिावकारी बनाउनुपदाछ । साथै ववकास आर्ोजना कार्ाान्वर्नमा दे जखएका
अवरोिलाई तनराकरण गना आवश्र्किा अनुसार कानुनमा सुिार गनुप
ा दाछ ।

१२.३

सावाजतनक खररद व्र्वस्थापन – खररद सम्पझौिाबमोजजम समर्मा कार्ा सम्पपन्न हुन नसक्नुका कारण र
जजम्पमेवार पक्षको वकटान गरे र मात्र म्पर्ाद थप गने, हेिी मेतसन िथा उपकरण आवश्र्क पने र जवटल

प्रकृतिका काम उपिोिा सतमतिलाई नददने, ववद्युिीर् प्रणालीबाट बोलपत्र पेस गने व्र्वस्थालाई अतनवार्ा
गने, िोवकएबमोजजम गुणस्िर परीक्षण गने, सम्पझौिाबमोजजम कार्ा प्रगति नगने, बीचमा ठे क्का कार्ा छोड्ने र
िोवकएको समर्मा ठे क्का सम्पपन्न नगने तनमााण व्र्वसार्ीलाई कालो सूचीमा राख्नुपदाछ । वािावरण मैत्री
ववकास तनमााण व्र्वस्थापन, तडजाईन एज तबल्ट ठे क्कामा लागि अनुमान िर्ार गने नमास,् बोलपत्र सम्पबन्िी

कागजाि, मूल्र् समार्ोजन लगार्िका तबषर्मा स्पि कानुनी व्र्वस्था गनुप
ा दाछ । साथै सेवा करार
सम्पबन्िी मापदण्ड िर्ार गरी एकरुपिा कार्म गनुप
ा दाछ ।
१२.४

राजस्व प्रशासनमा सुिार – आर्ाि तनर्ााि, घरजग्गा, वस्िु िथा सेवाको तबक्रीमा न्र्ून बीजकीकरण र न्र्ून
मूल्र्ाङ्कन तनर्न्त्रण, अन्िर तनकार् सूचना आदान प्रदान गदै सबै पेशा िथा व्र्वसार्लाई करको दार्रामा

ल्र्ाउने र तनजिि रकमिन्दा बढीको शेर्र, घरजग्गा िथा सम्पपजत्त खररद गदाा कर च ुिा पेस गने व्र्वस्था
तमलाउनुपदाछ । िन्सार मूल्र्ाङ्कनलाई र्थाथापरक बनाउने, िन्सार दरबन्दी व्र्ाख्र्ालाई अद्यावतिक गरी
थप स्पि पाने, राजस्व छु टको अतिलेख एवं छु टको कारण गुमेको राजस्व र सोको प्रिाववारे

व्र्वस्थावपकालाई प्रतिवेदन गने व्र्वस्था तमलाउनुपदाछ । कर परीक्षणको गुणस्िर अतिवृवद्ध र बजार
अनुगमन िथा तबतलङ्ग इन्फोसामेन्ट गने व्र्वस्था गनुप
ा दाछ । कर वववादलाई समर्मै तनरुपण गने, राजस्व
ँ ीको अनुपाि तनिाारण गने सम्पबन्िी
बक्र्ौिा कडाईका साथ असुली गने, कर प्रर्ोजनको लातग ऋण पुज
अन्िरााविर् अभ्र्ासको अनुशरण गदै कर लेखापरीक्षकलाई जजम्पमेवार बनाउनुपदाछ । गैरसरकारी सं स्थाले
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४।७५ - 28

समेि करर्ोग्र् कारोबार गदाा आर्कर तिनुप
ा ने, ववद्युिीर् ब्र्ापारसम्पबन्िी कानुनी व्र्वस्था गरी करको
दार्रामा ल्र्ाउने, केही प्रचतलि कानुनहरुमा आर्कर सम्पबन्िमा आर्कर ऐनको व्र्वस्थािन्दा फरक
व्र्वस्था रहेकोले एकरुपिा ल्र्ाउने र कर पररपालना गनेिफा पहल गनुप
ा दाछ ।
१२.५

सावाजतनक सम्पपजत्तको सं रक्षण र उपर्ोग – सरकारी स्वातमत्वमा रहेका घर, जग्गा, सवारीसािन लगार्िका
सम्पपजत्तको अतिलेख अद्यावतिक गरी सोको सं रक्षण, उपर्ोग र ममाि सम्पिार, तललाम गनुप
ा ने सामानको

एकीकृि ढङ्गबाट तललाम तबक्रीसम्पबन्िी कारबाही हुनपु दा छ । सरकारको शेर्र ऋणको व्र्वजस्थि
अतिलेख राखी प्रतिफल िथा साँवा ब्र्ाज असुली गने, सरकारी जग्गा िथा वन क्षेत्रको तलज, उपर्ोग,
िोगातिकार ददने िथा स्रोि सािनको अतनर्जन्त्रि दोहनलाई व्र्वजस्थि गना स्पि मापदण्ड िर्ार गरी सोको
समुजचि उपर्ोग र प्रतिफल प्राप्त हुने ढङ्गले व्र्वस्थापन गनुप
ा दाछ । खानी उत्खनन, ववद्युि उत्पादनको
अनुमति, नवीकरण एवं उत्पादन अनुगमनको व्र्वस्थापनलाई प्रिावकारी बनाउनुपदाछ । सावाजतनक मठ,
मजन्दर, दे वालर्, गुम्पबा िीथास्थल लगार्िमा दशानाथीबाट चढाइने िेटीघाटी व्र्वस्थापनमा सुिार गनुप
ा दाछ ।
१२.६

सावाजतनक सेवा प्रवाह – सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई गुणस्िरीर् र प्रिावकारी बनाउन सेवा मापदण्ड
तनिाारण, चक्रीर् समर् प्रणाली, टोकन प्रणाली, एकिार सेवा प्रणाली र हेल्पडेस्क प्रणाली कार्ाान्वर्नमा
ल्र्ाई मध्र्स्थ वा तबचौलीर्ाको िूतमका न्र्ून गने, सेवाग्राहीको समर् र लागि घटाउन ववद्युिीर् माध्र्मबाट

सेवा प्रवाह गने व्र्वस्था गररनुपदाछ । स्वास्थ्र् से वामा सहज पहुँचका लातग जनशजि, उपकरण र िौतिक
पूवाािारको मापदण्ड तनिाारण िथा आवश्र्किा पवहचान गरी समर्मा खररद एवं मागको आिारमा
औषतिको आपूतिा र वविरणको व्र्वस्था तमलाउने, तनकार्हरुले नागररक बडापत्र अनुसार सेवा प्रदान

ु ाई
नगरे मा सेवाग्राहीलाई क्षतिपूतिा ददने ब्र्बस्था तमलाई अनुगमन गनुप
ा दाछ । गुनासो एवं सावाजतनक सुनव
प्रवक्रर्ामा थप सुिार गनुप
ा दाछ ।
१२.७

लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन – सं घ, प्रदे श र स्थानीर् िहमा सावाजतनक क्षेत्रको लातग नेपाल सावाजतनक क्षेत्र

लेखामान पूणरु
ा पमा लागू गनुप
ा दाछ । महालेखापरीक्षकको स्वीकृति ववना ववतिन्न तनकार्ले छु ट्टा–छु ट्टै लेखा
सम्पबन्िी

सफ्टवेर्र

तनमााण

गरी

कार्ाान्वर्नमा

ल्र्ाएकोमा

त्र्स्िा

सफ्टवेर्रको

प्रर्ोग

सम्पबन्िमा

पूवस्ा वीकृति तलनुपदाछ । सं घ, प्रदे श िथा स्थानीर् िहको सजञ्चिकोष वहसाब िर्ार गने ढाँचा स्वीकृि गराई

कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउने, प्रदे श िथा स्थानीर् िहको आम्पदानी र खचाको सं घमा प्रतिवेदन हुने व्र्वस्था
तमलाउने, लेखा र लेखाङ्कनसम्पबन्िी फारामहरु समर् सान्दतिाक बनाउन पररमाजान गनुप
ा दाछ ।
१२.८

आन्िररक तनर्न्त्रण िथा आन्िररक लेखापरीक्षण – सबै िहका सरकारी कार्ाालर् िथा अन्र् सं गदठि
सं स्थाले सावाजतनक स्रोि सािनको अतिकिम उपर्ोग गरी सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई तमिव्र्र्ी, प्रिावकारी

ु ीकरण गना ववषर्गि िथा क्षेत्रगि तनर्न्त्रण
र दक्षिापूणा बनाई आन्िररक तनर्न्त्रण प्रणालीलाई थप सुदढ
कार्ाववति िर्ार गरी लागू गनुप
ा दाछ । क्षेत्रगि आचारसं वहिा जारी गरी सोको कडाईका साथ पररपालना
एवं अनुगमन गने व्र्वस्था समेि तमलाउनुपदाछ ।
कार्ाात्मक स्विन्त्रिा, पेसागि सक्षमिा, मानदण्ड र कार्ाववतिको व्र्वस्था, सुपररवेक्षणका िररका,
प्रतिवेदन पेस गने सं गठनात्मक ब्र्वस्थालगार्िका अन्िरााविर् असल अभ्र्ासको अवलम्पबन गरी आन्िररक
लेखापरीक्षणको प्रिावकाररिा बढाउनुपदाछ ।
१२.९

स्थानीर् िहको ववत्तीर् व्र्वस्थापन — स्थानीर् िहको ववत्तीर् अवस्थामा सुिार ल्र्ाउन सं घ, प्रदे श र स्थानीर्
िहको साझा सूचीअन्िगािका ववषर्सम्पबन्िी अतिकारको प्रर्ोग िथा राजस्व सङ्कलन सम्पबन्िमा मापदण्ड
बनाई व्र्बजस्थि बनाउनुपने, तनवााजचि पदातिकारी र कमाचारीबीचको जजम्पमेवारी र जबाफदे वहिा स्पि
गनुप
ा ने, लेखापालन व्र्वस्थामा सुिार गना सवै तनकार्को ववत्तीर् वववरणको ढाँचा स्वीकृि गरी एकरुपिा
ल्र्ाउनुपने, सफ्टवेर्रको प्रर्ोगमा एकरुपिा, स्थानीर् िह सजञ्चिकोषको वहसाब व्र्बजस्थि राख्ने एवं
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आवतिकरुपमा प्रदे श िथा सं घमा प्रतिवेदन गने व्र्वस्था तमलाउनुपने, ि ुिानी केन्ि नगर वा गाउँ
कार्ापातलकाको कार्ाालर्मा सीतमि गने व्र्वस्था तमलाउनुपदाछ ।

बजेट, नीति िथा कार्ाक्रम र कानुन तनमााणमा एकरुपिा, स्थानीर् िहका पदातिकारीलाई ददने
सुवविालगार्िका ववषर्मा थप व्र्वजस्थि गना मापदण्ड तनिाारण एवं तनर्न्त्रण र सन्िुलन कार्म गनुप
ा ने,
सशिा अनुदान, समपूरक अनुदान र ववशेष अनुदान सम्पबजन्िि प्रर्ोजनमा खचा गने व्र्वस्था तमलाउने,
साववकका तनकार्मा रहेको कोष िथा सम्पपजत्तको व्र्वस्थापन, हस्िान्िरण, सम्पपजत्त एवं सं रचनाको उपर्ोग र
समुजचि व्र्वस्थापन गने, खचा तमिव्र्वर्िा र कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नमा दक्षिा एवं प्रिावकाररिा ल्र्ाउने र
खररदमा पारदजशािा एवं प्रतिस्पिाा अतिवृवद्ध गनुप
ा दाछ ।
१२.१० जजम्पमेवारी र जवाफदे वहिा — लेखाउत्तरदार्ी अतिकृि र जजम्पमेवार व्र्जिले िोवकएको जजम्पमेवारी दक्षिापूवक
ा
पूरा नगरे को कारण हुन गएको कमजोर जवाफदे वहिाको सुिारको लातग लेखापरीक्षणका सुझाव कार्ाान्वर्न,
बेरुजू फछर्ौट र सोको अनुगमन गनुप
ा दाछ । बेरुजू कार्म िएपतछ फर्छ्यौट गनेिफािन्दा बेरुजू आउनै
नददने व्र्वस्था गनुप
ा छा । कमाचारी एवं तनवााजचि पदातिकारीले गरे को तनणार्मा जवाफदे वहिा तलनुपने र
दुरुपर्ोग िएमा कारबाही हुने व्र्वस्थासवहिको ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व सम्पबन्िी कानुन िजुम
ा ा गनुप
ा दाछ ।
कार्ा अनुिवको आिारमा सावाजतनक पदमा जजम्पमेवारी ददँदा ववगिमा सम्पपादन गरे को कार्ाको
समेि मूल्र्ाङ्कन गरी कार्ासम्पपादनस्िर र ववत्तीर् जवाफदे वहिा पालना गरे कोलाई प्राथतमकिा ददनुपदाछ ।
१२.११ ववत्तीर् व्र्वस्थापनसँग सम्पबजन्िि कानुन — सावाजतनक जवाफदे वहिा िथा पारदजशािा अतिवृवद्ध गरी ववत्तीर्
सुशासन कार्म गने आतथाक कार्ाववति ऐन, २०५५ को दफा १६, २६ र ३३ मा रहेका जररवाना

सम्पबन्िी व्र्वस्था समर्ानुकूल पररमाजान गनुप
ा ने, आतथाक वववरण िर्ार गनुप
ा ने समर्ावति कम गनुप
ा ने,
साबाजतनक क्षेत्रका तनर्न्त्रक र तनर्जन्त्रि तनकार् िोकी जजम्पमेबारी र जबाफदे वहिा सुतनजिि गनुप
ा दाछ ।

सबै ि ुिानी चेकमाफाि गरी कमाचारीलाई पेस्की ददने कानुनी व्र्वस्थामा पुनरावलोकन गने र सं गठनात्मक
सुशासनको लातग लेखापरीक्षण सतमतिको गठन गनुप
ा दाछ । आतथाक कार्ाववति ऐन, तनर्मावलीमा अजन्िम
लेखापरीक्षणबाट औल्ँ र्ाइएको बेरुजू एक वषा पिाि् गररने सम्पपरीक्षण सम्पबन्िमा कान'नीरुपमा स्पि गनुप
ा ने

दे जखन्छ । लेखापरीक्षण गदाा दे जखएका सं वेदनशील ववषर्को सम्पबन्िमा ित्काल प्रतिवेदन ददनसक्ने
ब्र्वस्था, महालेखापरीक्षकले तनदे शन ददन सक्ने ववषर् र आतथाक अनुशासन पालना गराउने सन्दिामा ऐन

तनर्मले िोकेको जजम्पमेवारी पालना नगने पदातिकारीलाई कारबाहीका लातग लेखी पठाउन सक्ने ववषर्
समावेश गरी लेखापरीक्षण ऐनमा सं शोिन गनुप
ा ने दे जखन्छ ।

पेस्की प्रदान गने सम्पबन्िमा सम्पझौिाअनुसार काम शुरु गरे को प्रमाणका आिारमामात्र सावाजतनक
तनकार्ले तनमााण कार्ाका लातग पेस्की प्रदान गने गरी कानेुनमा सं शोिन गनुप
ा दाछ ।तनमााणकार्ाको
त्रुवटपूणा ड्रइङ्ग, तडजाइन वा लागि अनुमान िर्ार गने र स्वीकृि गनेलाई जजम्पमेबार बनाउन थप स्पि पाना,

न्र्ून कबोललाई तनर्न्त्रण गना सबै प्रिावग्राही बोलपत्रदािामध्र्े सबैिन्दा उच्च र न्र्ून कबोल गनेलाई

हटाई बाँकी बोलपत्रदािाको औसि कबोल अङ्कको नजीक हुने बोलपत्रदािाको बोलपत्र स्वीकृि हुने

ब्र्वस्था गनुप
ा ने, एउटै तनमााण ब्र्वसार्ीले क्षमिािन्दा िेरै काम तलई समर्मा कार्ा सम्पपन्न गना नसक्ने
ँ ी, उपकरण, जनशजिको आिारमा क्षमिा ववश्लेषण गरी तलनसक्ने कामको
अवस्थालाई तनराकरण गना पुज
ु दा छ । सार ्वजतनक खररद ऐनको दफा ६७ बमोजजम सुरक्षा, सामररक वा
पररमाण िोक्ने व्र्वस्था हुनप
प्रतिरक्षा, तनजी क्षेत्रसेँग प्रतिस्पिाा गनुप
ा ने तनकार्, अन्िर ्राविर् मेला, महोत्सव, टे «ड फेर्र, ववदे शमा र ववदे शी

देूिावासले गनुप
ा ने खररद, ववमान सेवा सञ्चालन गने तनकार्ले गने खररदलाई व्र्वजस्थि गना कार्ाववति
बनाउनुपदाछ ।
१२.१२ अजन्िम लेखापरीक्षणको सवलीकरण – सावाजतनक लेखापरीक्षणको अन्िरााविर् असल अभ्र्ासबमोजजम
लेखापरीक्षण सं स्था, सं स्था प्रमुख र सं लग्न कमाचारीहरुको पेसागि स्विन्त्रिा कार्म राख्न प्रशासतनक िथा
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ववत्तीर् स्विन्त्रिा प्रत्र्ािूि गना कमाचारी प्रशासन लगार्ि बजेट िथा िौतिक स्रोि सािन उपलब्ि
हुनपु दाछ । लेखापरीक्षणको नीति, मानदण्ड र कार्ाववतिलाई अन्िरााविर् असल अभ्र्ास समेिको आिारमा

अद्यावतिक गनुप
ा दाछ । लेखापरीक्षणको गुणस्िर तनर्न्त्रण र गुणस्िर आश्वस्ििा पुनरावलोकन व्र्वस्थालाई
थप प्रिावकारी बनाउनुपदाछ । ववत्तीर्, तनर्तमििा, कार्ामूलक, वािावरणीर्, सूचना प्रववति, सामवर्कलगार्ि
ववषर्गि लेखापरीक्षणमा कमाचारीको क्षमिा ववकासका लातग थप स्रोि सािनको व्र्वस्था गनुप
ा दाछ ।
१२.१३ सं गदठि सं स्था िथा सतमतिहरुको लेखापरीक्षण – सं गदठि सं स्था िथा सतमतिले िोकेको ले खामानबमोजजम
ववत्तीर् वववरण िर्ार गरी समर्मै लेखापरीक्षण गराउनुपदाछ । सं गदठि सं स्थामा सरकारले गरे को

लगानीको िुलनामा प्राप्त प्रतिफल न्र्ून दे जखएको सम्पबन्िमा समीक्षा गरी ब्र्वस्थापनमा सुिारका उपर्ुि
ववकल्प अवलम्पबन गनुप
ा दाछ । साथै अतिकांश स्वातमत्व िएका सं गदठि सं स्थाहरुको लेखापरीक्षक तनर्ुजि
गदाा महालेखापरीक्षकको परामशा तलई समर्मै लेखापरीक्षण सम्पपन्न गनुप
ा दाछ ।
१२.१४ सूचना प्रवाह एवं समन्वर् – अजख्िर्ार दुरुपर्ोग अनुसन्िान आर्ोग, महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्,
प्रिानमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को कार्ाालर्, अथा मन्त्रालर्, महालेखा तनर्न्त्रकको कार्ाालर्, सम्पपजत्त
शुवद्धकरण अनुसन्िान वविाग, आन्िररक राजस्व वविाग, िन्सार वविाग, राजस्व अनुसन्िान वविाग, नेपाल
राि बैङ्क जस्िा तनर्मनकारी तनकार्बीच ववत्तीर् ब्र्वस्थापन पक्षसँग सम्पबजन्िि सूचना आदान प्रदान गने
सं र्न्त्रको ववकास गनुप
ा दाछ ।
१२.१५ सावाजतनक लेखा सतमतिको तनणार् कार्ाान्वर्न – महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन समर्मै छलफल गने,
सतमतिको तनणार् र तनदे शन कार्ाान्वर्नको अनुगमनलाई थप प्रिावकारी बनाउनुपदाछ ।
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िातलका - १
२०७५।८।३० सम्पममा पदपूतिा जस्थति
तस.नं.

पदको नाम

दरबन्दी संख्र्ा

पदपूतिा मध्र्े

पदपूतिा संख्र्ा

ररि संख्र्ा

4

4

0

1

3

मवहला

पुरुष

1.

उप महालेखापरीक्षक

2.

नार्ब महालेखापरीक्षक

14

11

3

1

10

3.

तनदे शक

85

82

3

0

82

4.

ववशेषज्ञ तनदे शक

1

0

1

5.

सूचना प्रववति तनदे शक

1
0

0

1

1

0

0

6.

कान'न तनदे शक

1

0

1

0

0

7.

लेखापरीक्षण अतिकारी

20

148

8.

कम्प्र्ुटर अतिकृि

2

168
0

87
2

0

0

9.

कानुन अतिकृि

2

0

2

0

0

10.

टे तलफोन अतिकृि

1

11.

लेखापरीक्षण अिीक्षक

12.

255

1

0

0

1

130

74

56

20

54

टे तलफोन अपरे टर

1

1

0

1

0

13.

कम्प्र्ुटर अपरे टर

14

4

10

0

4

14.

टाइवपि प्रथम

2

15.

5

-3

0

5

सहार्क कम्प्र्ुटर अपरे टर

20

13

7

6

7

16.

लेखापरीक्षण तनरीक्षक

16

17.

15

1

3

12

काउण्टर सहार्क

1

1

0

1

0

18.

जुतनर्र मेकातनक्स

1

1

0

0

1

19.

जुतनर्र इलेजक्रतसर्न

1

1

0

0

1

20.

सवारी चालक

30

0

16

21.

हेिी सवारी चालक

16
0

14

2

2

0

0

22.

कार्ाालर् सहर्ोगी

30

10

20

1

9

408

206

54

354

614
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िातलका २
नर्ाँ तनर्ुजि िएका कमाचारीहरुको वववरण
२०७४।७५
क्र.सं.

कमाचारीको नाम, थर

पद

तनर्ुजि तमति

1

श्री रमेश उपाध्र्ार्

लेखापरीक्षण अतिकारी

2074/08/14

2

श्री तिमप्रसाद ररजाल

लेखापरीक्षण अतिकारी

2074/08/14

3

श्री ददनेश बराल

लेखापरीक्षण अतिकारी

2074/08/14

4

श्री तत्रलोचन िट्टराई

लेखापरीक्षण अतिकारी

2074/08/14

5

श्री ददपकबहादुर तसं ह

लेखापरीक्षण अतिकारी

2074/08/14

6

श्री जानकी िण्डारी

लेखापरीक्षण अतिकारी

2074/08/14

7

श्री चन्िशेर राई

लेखापरीक्षण अतिकारी

2074/08/14

8

श्री ददलकुमार राई

लेखापरीक्षण अतिकारी

2074/08/14

9

श्री वववेकानन्द झा

लेखापरीक्षण अतिकारी

2074/08/14

10

श्री बाबुराम ि ुल

लेखापरीक्षण अतिकारी

2074/08/14

11

श्री सरस्विी थापा

लेखापरीक्षण अतिकारी

2075/01/13

12

श्री रािा खराल

लेखापरीक्षण अिीक्षक

2074/10/23

13

श्री एतलशन बन्जाडे

लेखापरीक्षण अिीक्षक

2074/10/23

14

श्री कवपल पोख्रेल

कम्प्र्ुटर अपरे टर

2074/12/05

15

श्री सुमन काफ्ले

लेखापरीक्षण तनरीक्षक

2074/09/03

16

श्री मन्जुमार्ा मुिान

लेखापरीक्षण तनरीक्षक

2074/12/04

17

श्री मुकेश शमाा

लेखापरीक्षण तनरीक्षक

2074/12/12

18

श्री रं गनाथ दे वकोटा

लेखापरीक्षण तनरीक्षक

2074/12/12

19

श्री चन्िकान्ि िण्डारी

लेखापरीक्षण तनरीक्षक

2074/12/12

20

श्री सुमन श्रे ष्ठ

लेखापरीक्षण तनरीक्षक

2074/12/12

21

श्री राजीवकुमार र्ादव

लेखापरीक्षण तनरीक्षक

2074/12/12

22

श्री सुलोचना पाण्डे

लेखापरीक्षण तनरीक्षक

2074/12/12

23

श्री रवव लामा

सहार्क कम्प्र्ुटर अपरे टर

2075/01/26

24

श्री गौरी तििाल

सहार्क कम्प्र्ुटर अपरे टर

2075/01/26

25

श्री अतनलकुमार दवहि

सहार्क कम्प्र्ुटर अपरे टर

2075/01/26

26

श्री दे वकीकुमारी गौिम

सहार्क काउण्टर

2075/01/26

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को वावषाक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४।७५ - 33

िातलका - ३
बढु वा िएका कमाचारीहरुको वववरण
२०७४।७५
तस.नं.

पद

नाम, थर

बढु वा तमति

कैवफर्ि

pk–dxfn]vfk/LIfs

श्री रामुप्रसाद डोटे ल

2074/04/12

बढु वा

2

gfoa dxfn]vf k/LIfs

श्री वववेकानन्द जघतमरे

2074/10/01

बढु वा

3

gfoa dxfn]vf k/LIfs

श्री दामोदरप्रसाद पुडासैनी

2074/10/08

बढु वा

4

lgb]{zs

श्री िाराकुमार सुवद
े ी

2074/10/17

बढु वा

5

lgb]{zs

श्री प्रद्युम्पन न्र्ौपाने

2074/10/17

बढु वा

6

lgb]{zs

श्री कृष्णप्रसाद शमाा

2074/10/17

बढु वा

7

lgb]{zs

श्री रामचन्ि पौडेल

2074/12/19

बढु वा

8

lgb]{zs

श्री रमेश नेपाल

2074/12/19

बढु वा

9

lgb]{zs

श्री दुगााबहादुर बस्नेि

2074/12/19

बढु वा

10

lgb]{zs

श्री श्र्ामप्रसाद िण्डारी

2074/04/31

आन्िररक प्रतिस्पिााबाट

11

lgb]{zs

श्री नीरप्रसाद सुवद
े ी

2075/03/31

आन्िररक प्रतिस्पिााबाट

12

lgb]{zs

श्री शातलकराम जघतमरे

2075/03/31

आन्िररक प्रतिस्पिााबाट

13

n]vfk/LIf0f clwsf/L

श्री तडल्लीबहादुर ओली

2075/03/25

बढु वा

14

n]vfk/LIf0f clwsf/L

श्री नरबहादुर खत्री

2075/03/25

बढु वा

15

n]vfk/LIf0f clwsf/L

श्री रामकृष्ण पोखरे ल

2075/03/25

बढु वा

16

n]vfk/LIf0f clwsf/L

श्री जगिबहादुर बोगटी

2075/03/25

बढु वा

17

n]vfk/LIf0f clwsf/L

श्री कवविा चौिरी

2075/03/25

बढु वा

2074/12/27

बढु वा

1

18

n]vfk/LIf0f cwLIfs

श्री ववनोदकुमार बुढाथोकी

19

n]vfk/LIf0f cwLIfs

श्री तललानाथ तितमजल्सना

2074/12/27

बढु वा

20

n]vfk/LIf0f cwLIfs

श्री जचरजिवी रे ग्मी

2074/12/27

बढु वा

21

n]vfk/LIf0f cwLIfs

श्री तत्रलोचन सं ग्रौला

2074/12/27

बढु वा

22

n]vfk/LIf0f cwLIfs

श्री शम्पि ुकुमार तसं ह

2074/12/27

बढु वा
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िातलका - ४

ु एका कमाचारीहरुको वववरण
सेवा तनवृत्त हुनि
२०७४।७५
तस.नं.

पद

नाम, थर

अवकाश तमति

कैवफर्ि

1

नार्व महालेखापरीक्षक

श्री गोववन्द प्रसाद बराल

2074/07/22

अतनवार्ा अवकाश

2

नार्व महालेखापरीक्षक

श्री उद्धवचन्ि श्रे ष्ठ

2075/03/15

अतनवार्ा अवकाश

3

तनदे शक

श्री गोववन्दप्रसाद शमाा लौडारी

2074/04/10

अतनवार्ा अवकाश

4

तनदे शक

श्री सेीिाराम तसग्दे ल

2074/04/12

अतनवार्ा अवकाश

5

तनदे शक

श्री मािवप्रसाद लातमछाने

2074/07/01

अतनवार्ा अवकाश

6

तनदे शक

श्री तललाराज ढकाल

2074/08/01

राजीनामा

7

तनदे शक

श्री मातत्रकाप्रसाद जघतमरे

2074/11/01

अतनवार्ा अवकाश

8

तनदे शक

श्री कृष्णप्रसाद ढु ङ्गल
े

2075/01/18

अतनवार्ा अवकाश

9

लेखापरीक्षण अतिकारी

श्री खेमप्रसाद ढकाल

2074/04/12

अतनवार्ा अवकाश

10

लेखापरीक्षण अतिकारी

श्री िुलसीकुमार श्रे ष्ठ

2075/01/12

अतनवार्ा अवकाश

11

लेखापरीक्षण अतिकारी

श्री सववना जचत्रकार

2074/08/15

अतनवार्ा अवकाश

12

लेखापरीक्षण तनरीक्षक

श्री केदारलाल महजान

2074/04/02

अतनवार्ा अवकाश

13

हलुका सवारीचालक

श्री श्र्ाम रजििकार

2075/01/09

राजीनामा

14

कार्ाालर् सहर्ोगी

श्री िमाबहादुर श्रे ष्ठ

2074/10/02

अतनवार्ा अवकाश
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िातलका - ५
सरुवा िई आएका/गएका कमाचारीहरुको वववरण
२०७४।७५
सरुवा िई आएका कमाचारी
क्र.सं.

पद

कमाचारीको नाम, थर

रमाना लागू हुने तमति

1

टाइवपि प्रथम

श्री डम्पबरबहादुर श्रे ष्ठ

2075/02/04

2

टाइवपि प्रथम

श्री सूर्ा वकरण उलक

2075/03/18

3

कार्ाालर् सहर्ोगी

श्री रिु दाहाल

2075/02/04

4

कार्ाालर् सहर्ोगी

श्री िुलसीमान महजान

2075/02/04

5

कार्ाालर् सहर्ोगी

श्री हरर वाग्ले

2075/02/10

पदोन्नति िै रमाना िई गएका कमाचारीहरु
1

लेखापरीक्षण अिीक्षक

श्री अच्र्ुि पन्ि

2074/07/20

2

लेखापरीक्षण अिीक्षक

श्री िीमलाल महजान

2074/08/25

3

लेखापरीक्षण अिीक्षक

श्री बसन्ि नेपाल

2074/08/25

4

लेखापरीक्षण अिीक्षक

श्री ववनोद सापकोटा

2074/08/26

5

लेखापरीक्षण अिीक्षक

श्री ववष्णुलाल पुरी

2074/08/27

6

लेखापरीक्षण अिीक्षक

श्री लोकमजण पाण्डे

2074/11/08

7

लेखापरीक्षण तनरीक्षक

श्री हररशरण न्र्ौपाने

2074/08/28

8

लेखापरीक्षण तनरीक्षक

श्री इन्िबहादुर खतिवडा

2074/08/29
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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 .

