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महालेखा नियन्त्रक कायायालय सारयाजनिक नरत्त 
व्यरस्ापिमा िेतृतरदायी भूममकामा रहेको 
संस्ा हो । यसले कोष व्यरस्ापि,  खरया 
व्यरस्ापि, लेखाङ्कि, आन्तररक नियन्त्रण 
त्ा नरत्तीय प्रनतरेदि तज्यामाको क्ेत्रमा 
महत्रपूणया भूममका खेलेको हुन््छ । नर.सं. 
२००८ सालमा महालेखापाल कायायालयको 
रूपमा स्ापिा भई नर.सं. २०३२ सालमा 
महालेखा नियन्त्रक कायायालयको िाममा 
रूपान्तररत भएको यो संस्ाले हालसमम 
आइप्गदा सारयाजनिक नरत्त व्यरस्ापिको 
क्ेत्रमा ठ्लो फड्को मारेको ्छ । यस क्ेत्रको 
स्धारका लानि स्ापिाकाल देखख हालसमम 
योिदाि प्र् याउि् हुिे सबै अग्रज त्ा 
कमयारारीहरूको योिदािको समरण िदया््छ।

यस कायायालयको मूल धयेय सारयाजनिक 
नरत्त व्यरस्ापिलाई जजममेरार, पारदर्शी, 
िनतजामूलक त्ा उत्तरदायी बिाई समनटिित 
आर्थिक स्ानयतर कायम िि्या हो । यसका 
लानि नरनियोजि क्र्लता, कायायान्रयि दक्ता 

र नरत्तीय अि्र्ासि पूरया सतया हुि् । नरनियोजि 
क्र्लता र कायायान्रयि दक्ताको लानि यस 
कायायालयको भूममका सहजकारी भएता 
पनि नरत्तीय अि्र्ासि कायम िराउि यस 
कायायालयको  महत्रपूणया भूममका रहेको हुन््छ । 

महालेखा नियन्त्रक कायायालयले पम्छलला 
ददिहरूमा सारयाजनिक नरत्त व्यरस्ापिको 
क्ेत्रमा महत्रपूणया िरप्ररतयािम्खी 
(Innovative) स्धारहरू िददै आएको 
्छ । सारयाजनिक आर्थिक कारोबारहरूलाई 
प्रणालीसँि आबद्ध िररएको ्छ । बजेट 
व्यरस्ापिका लानि नरकास िररएको 
मन्त्रालयित बजेट सूरिा प्रणाली (LMBIS), 
खरया व्यरस्ापिका लानि नरकास िररएको 
कम्पय्टरमा आधाररत सरकारी लेखा प्रणाली 
(CGAS)  त्ा भ्क्ािी व्यरस्ापिको लानि 
नरकास िररएको एकल खाता कोष (TSA) 
बीर अन्तर-आबद्धता ििने काम समपन्ि 
भएको ्छ । आन्तररक लेखापरीक्ण काययालाई 
प्रभारकारी बिाउि लेखापालि काययाबाट 

सरतन्त्र िराई लेखा 
समूह भभत्रैबाट 
््छटै् जिर्क्क् 
व्यरस्ापि ििने 
काययाको प्रारमभ 
िररएको ्छ । नरत्तीय प्रनतरेदि प्रणालीलाई 
अन्तरायान्रिय मािदणड अि्कूल बिाउि िेपाल 
सारयाजनिक क्ेत्र लेखामािमा आधाररत 
अिलाइि पोटयाल (NPSAS Based Online 
Portal) नरकास िरी सञरालिमा लयाइएको 
्छ । तीि तहका सरकारको लेखाङ्कि 
त्ा प्रनतरेदि काययामा एकरूपता लयाउि 
महालेखापरीक्कबाट सरीकृत फारमहरूको 
ढाँरा निधायारण, एकीकृत प्रणालीको नरकास 
त्ा GFS 2014 बमोजजम अन्तरायान्रिय 
मािदणड अि्कूल खाता सूरी (Chart of 
Account) पररमाजयाि िरी लाि् िररएको ्छ । 
यी स्धारका प्रयासहरूबाट सारयाजनिक नरत्त 
व्यरस्ापि क्ेत्र सबल र स्दृढ बन्दै िएको ्छ ।

कोष व्यरस्ापि, खरया व्यरस्ापि, 
लेखापालि, आन्तररक नियन्त्रण त्ा एकीकृत 
नरत्तीय प्रनतरेदि तयार िियाका लानि जजममेरार 
निकायको रूपमा रहेको महालेखा नियन्त्रक 
कायायालयले समपाददत म्खय म्खय काययाहरू 
समेटेर पनहलो पटक ब्लेदटि प्रकार्ि ििया 
लािेको ्ाहा पाउँदा मलाई ख्सी लािेको ्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कायायालयले सारयाजनिक 
नरत्त व्यरस्ापिलाई िनतजामूलक, 
ि्णसतरीय, उत्तरदायी,  पारदर्शी त्ा लाित 
प्रभारी बिाउि नरभभन्ि स्धारका काम िददै 
आएको ्छ । नरद््तीय स्र्ासिको क्ेत्रमा 
सरकारकै अग्रणी निकायको रूपमा रहेको यस 
कायायालयले सारयाजनिक नरत्त व्यरस्ापिका 

लानि िरीितम प्रनरमधहरूको प्रयोि िददै 
आएको ्छ । प्रनरमधहरूको प्रयोिसँिै यसको 
प्रभारकारी कायायान्रयि  त्ा प्रणालीहरूको 
ददिोपिा र स्रक्ामा समेत उक्त्तकै धयाि 
ददि् जरुरी ्छ । नरकास िररएका सूरिा 
प्रणालीहरूको सञरालि सरयं मािरीय 
पक्बाट हुिे भएकोले काययासमपादिमा समबद्ध 
व्यक्क्को निष्ामा समेत यसको प्रभारकाररता 
निभयार रहन््छ । तस्या, सारयाजनिक नरत्त 
व्यरस्ापिको क्ेत्रमा संलगि व्यक्क्हरू 
अि्र्ाक्सत, िैनतकराि्, व्यारसानयक र 
सदारारय्क् भई नरत्तीय अि्र्ासिलाई केन्द्र 
नरन्दुमा राखी कायया समपादि िि्या हुिे्छ भन्िे 
मैले नरश्ास क्लएको ््छ ।

सारयाजनिक नरत्त 
व्यरस्ापिको 
क्ेत्रमा हालसमम 
िरेको उपलब्धलाई 
संस्ाित िददै 
आिामी ददिमा अझ बढी प्रनरमधित, 
मिोरृक्त्तित त्ा िरप्ररतयािम्खी स्धार िददै 
अिामड बढ्ि आग्रह िदया््छ । कायायालयबाट 
समपाददत हुिे महत्रपूणया िनतनरमधहरूलाई 
समेट्िे िरी ब्लेदटि प्रकार्िले निरन्तरता 
पाउिे्छ भन्िे अपेक्ा राखदै ब्लेदटि तयार ििने 
काययामा संलगि सबैलाई हारदथिक धन्यराद ददि 
राहन्््छ ।

- माननीय विष् णुप्रसाद पौडेल
उपप्रधािमन्त्री त्ा अ्यामन्त्री
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महालेखा नियन्त्रक कायायालयले 
पनहलो पटक “महालेखा नियन्त्रक 
कायायालय ब्लेदटि” प्रकार्िको 
स्रुरात िरेको ्छ । यो प्रकार्ि 
कायायालयको लानि आरमधक 
िनतनरमधहरूको समीक्ा हो भिे 
सरोकाररालाको लानि सूरिाको 
हक र पारदरर्थिताको महत्रपूणया 
आधारक्र्ला हो । सारयाजनिक 
नरत्त व्यरस्ापिको जजममेरार 
निकायको रूपमा रहेको यस 
कायायालयबाट स्रुरात भएको यस 
नकक्समको प्रकार्िले नरत्तीय 
स्र्ासिलाई योिदाि प्र् याउिे 
देखखन््छ । यस नकक्समको 
प्रकार्िले कायायालयले समपादि 
िरेको महत्रपूणया काययाहरूको 

समबन्धमा सरोकाररालालाई 
सूमरत िराउिे मात्र िभई भारी 
ददिमा काययासमपादिलाई अझ बढी 
प्रभारकारी, क्सजयािातमक त्ा 
िरप्ररतयािम्खी बिाउि आरशयक 
पृष्पोषण प्रा्पत ििने आधार समेत 
तय ििने अपेक्ा राखखएको ्छ ।
यस ब्लेदटिमा कायायालयले 
समपादि िरेका म्खय म्खय 
काययाहरूलाई समेदटएको ्छ । यो 
कायायालय नरद््तीय स्र्ासिको 
क्ेत्रमा सरकारकै अग्रणी निकायको 
रूपमा आफिो पनहराि कायम 
राखदै रान्रिय सूरिा प्रनरमध 
प्रसकार, २०२१ (सारयाजनिक क्ेत्र) 
बाट सममानित समेत भएको ्छ । 
सारयाजनिक नरत्त व्यरस्ापिको 

क्ेत्रमा नरद््तीय स्र्ासि कायम 
ििया यस कायायालयले िेतृतरदायी 
भूममका निरायाह िददै अिामड बढेको 
्छ । ब्लेदटि प्रकार्ि पनहलो प्रयास 
भएकोले केही धेरै पृष्को बन्ि 
िएको ्छ । ब्लेदटिलाई त्र्दट रनहत 
बिाउि अमधकतम प्रयास िररएको 
भए तापनि केही त्र्दटहरु देखखि 
आएमा स्झार एरं पृष्पोषण प्रदाि 
िररददि् हुि समरद्ध सबैमा अि्रोध 
िदया्छाैं । ब्लेदटि प्रकार्ि काययामा 
सहयोि िि्याहुिे सरोकारराला 
सबैलाई हारदथिक धन्यराद ददँदै 
आिामी ददिमा समेत यस काययालाई 
निरन्तरता ददिे नरश्ास व्यक् 
िदया्छाैं ।

समपादक मणडल

नरद््तीय स्र्ासिलाई सा्याक बिाउि कमयारारी 
सञरय कोष, िािररक लिािी कोष त्ा निरृक्त्तभरण 
बापतको रकम नरद््तीय भ्क्ािी (Electronic 
Fund Transfer) माफया त मडजजटल प्रणालीमा 
आबद्ध िररएको ्छ । यसै िरी, सारयाजनिक नरत्त 
प्राप्पतमा नरभभन्ि नरद््तीय साधिहरू माफया त सरकारी 
निकायहरूले सञरालिमा लयाएका प्रणालीहरू त्ा 
भ्क्ािी सेरा प्रदायकहरूलाई राजसर व्यरस्ापि 
सूरिा प्रणाली (Revenue Management 
Information System) मा आबद्ध िररएको 
्छ । सबै सारयाजनिक समपक्त्तको लेखाङ्कि ििया 
सारयाजनिक समपक्त्त व्यरस्ापि प्रणाली (Public 
Asset Management System )  नरकास िरी 
सञरालिमा लयाइएको ्छ । प्रणालीहरूको ददिोपिा 
र निरन्तरताको लानि हेटौडामा Data Recovery 
Center स्ापिा िरी सञरालिमा लयाइएको ्छ । हरेक 
प्रदेर्मा प्रणालीित नरषयमा प्रानरमधक सहयोि उपल्ध 
िराउि सूरिा प्रनरमध सहयोि केन्द्र (IT Support 
Center) स्ापिा िररएको ्छ । सा्ै, सारयाजनिक नरत्त 
व्यरस्ापिका क्ेत्रमा नरकास िररएका प्रणालीहरूको 
सञरालिमा सरलता र सहजता लयाउि समबनन्धत 
कमयारारीहरूको क्मता नरकासमा समेत लिािी िररएको 
्छ । 

सारयाजनिक नरत्त व्यरस्ापिको क्ेत्रमा प्रणालीहरूको 
नरकास सँिै हाम्ो दृनटिकोण, सोराई, काम ििने 
तौरतररकामा समेत परररतयाि लयाउि् जरुरी ्छ । आर्थिक 
कारोबारको िभणतीय र््द्धता र नियममतता हेिने काययामा 
मात्र हाम्ो भूममका सीममत ्ैछि । अबका ददिमा हाम्ो 
भूममका सूरिा प्रनरमध नरज्ञ त्ा यस क्ेत्रको प्रक्र्क्क 

हुि् पनि हो । क्र्ल, दक् त्ा जबाफदेही खरया 
व्यरस्ापि र नरत्तीय अि्र्ासिको लानि प्रदेर् त्ा 
स्ािीय तहहरूलाई पनि प्प्रदर्याि िि्यापिने दानयतर 
हामीमा ्छ । तस्या,  हाम्ा हरेक नरियाकलाप पारदर्शी, 
जिम्खी, लाित प्रभारी, जबाफदेही र जजममेरार 
हुि् अपररहायया ्छ। हाम्ो काययासमपादिको म्लमन्त्र 
िैनतकता, इमािदाररता, सदाराररता र व्यारसानयकता 
हुि्पदया्छ । नरनियोजि क्र्लता, कायायान्रयि दक्ता र 
नरत्तीय अि्र्ासिको क्ेत्रमा सहजकारी त्ा िेतृतरदायी 
दुरै भूममकामा हामी नरियार्ील हुि् जरुरी ्छ । 
सारयाजनिक नरत्त व्यरस्ापिको क्ेत्रमा नरकास िररएका 
प्रणालीहरूको अन्तरआरद्धता र ददिोपिामा जोड ददँदै 
सरकारको नरद््तीय स्र्ासि निमायाण ििने सोरलाई प्रा 
ििने ददर्ामा केजन्द्रत हुि् अपररहायया ्छ ।

यस कायायालयबाट पनहलो पटक “महालेखा नियन्त्रक 
कायायालय ब्लेदटि” प्रकार्िको स्रुरात भएको ्छ । 
यो प्रकार्ि हाम्ा िनतनरमधहरूको समीक्ा पनि हो । 
यसले हामीलाई पारदरर्थिताको कसीमा पनि राखद्छ। 
तस्या, आिामी ददिमा समेत प्रसत्त ब्लेदटि प्रकार्िको 
निरन्तरताको लानि समबद्ध सबैमा आग्रह िदया््छ। 
महालेखा नियन्त्रक कायायालयको संस्ाित स्दृढीकरण 
र सबलीकरणमा योिदाि िि्याहुिे सबैमा धन्यराद ददँदै 
आिामी ददिमा समेत ्प स्धारका पहलहरू अिामड 
बढाउि सनकयोस् भन्िे कामिा िदया््छ । सारयाजनिक 
नरत्त व्यरस्ापि स्धारको क्ेत्रमा सहयोि िि्याहुिे 
सबै कमयारारी, अन्य सरकारी निकायहरू त्ा दातृ 
निकायहरूलाई धन्यराद ददि राहन्््छ ।

- मधणुकणु मार मराससनी
महालेखा िियन्त्रक

संरक्षक
श्ी मध्क्मार मराक्सिी

महालेखा नियन्त्रक

सललाहकार
श्ी ज्ञािेन्द्र पौडेल

श्ी उमाकान्त आरायया
सह-महालेखा नियन्त्रक

समपादक मणडल
प्रधान समपादक

श्ी ्ािप्रसाद पंज्ञािी
सह-महालेखा नियन्त्रक

समपादक
श्ी नरषण्हरर बराल

उप-महालेखा नियन्त्रक

सदसय
श्ी भेष प्रसाद भ्तनेल
श्ी कृषण प्डासैिी

उप-महालेखा नियन्त्रक

श्ी िोकणया राज स्यल
श्ी मिोजक्मार जोर्ी

लेखा अमधकृत

श्ी लभक्त मधताल
लेखापाल

श्ी स्निता नबज्क्ेछ (्यान्जू)
कम्पयूटर अपरेटर

प्रकाशक
महालेखा नियन्त्रक कायायालय
अिामििर, काठमाणडौ ।

फोि िं. ९७७-१-४७७१२९०
ईमेल: saps@fcgo.gov.np
फयाकस: ९७७-१-४७७१२९१
रेरसाइयाट : fcgo.gov.np

समपादकीय
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● िेपाल सरकारले रु. ८ खबया ४१ अबया ३१ 
करोड राजसर सङ्कलि िरेको ्छ । 
जसमधये बाँडफाँड हुिे राजसर रु. २ खबया 
९३ अबया ४६ करोड कटाई संघीय सबञरत 
कोषमा जममा हुिे बाँडफाँड पम्छकाे कर, 
अन्य कर त्ा बेरुज् रकम समेत रु. ५ 
खबया ४७ अबया ८४ करोड रहेको ्छ ।

● िेपाल सरकारको क्ल खरया (नरत्तीय 
व्यरस्ा समेत) रु. १० खबया ९१ अबया १३ 
करोड रहेको ्छ । रारषथिक बजेट रु. १५ 
खबया ३२ अबया ९६ करोडको त्लिामा खरया 
७१.१८ प्रनतर्त ्छ । क्ल खरयामा राल् 
खरया,  प्ँजीित खरया र नरत्तीय व्यरस्ाको 
अंर् रिमर्ः ७१.८७ प्रनतर्त, १७.३३ 
प्रनतर्त र १०.८१ प्रनतर्त रहेको ्छ ।

● क्ल बजेट मधये िेपाल सरकार श्ोतबाट 
७६.७२ प्रनतर्त र बाँकी २३.२८ प्रनतर्त 
रैदेक्र्क श्ोतबाट व्यहोिने िरी नरनियोजि 
भएको ्छ । क्ल नरनियोजजत रकमको 
७१.१८ प्रनतर्त खरया भएकोमा िेपाल 
सरकारको श्ोतबाट ८७.२० प्रनतर्त र 
रैदेक्र्क श्ोतबाट १२.८ प्रनतर्त खरया 
भएको ्छ । रैदेक्र्क सहायता अन्तियात 
क्ल रकम मधये १० दातृ निकायले 
९०.९२% योिदाि रहेको ्छ । बहुपक्ीय 
दातृ निकाय IDA र ADB को योिदाि 
रिमर्ः ३४.८६% र २२.१९% रहेको ्छ ।

● सरकारको कायायातमक रिशीकरणको 
आधारमा सामान्य सारयाजनिक सेरामा 
सबै भन्दा बढी रु. ५ खबया २२ अबया ९४ 

करोड अ्ायात् ४७.९३ प्रनतर्त खरया 
भएको ्छ । मिोरञजि, संसकृनत त्ा 
धमया र्ीषयाकमा सबैभन्दा कम ०.६३ 
प्रनतर्त खरया भएको ्छ ।

● िेपाल सरकारको सबञरत कोषबाट 
नरत्तीय हसतान्तरण माफया त रु. १ खबया १८ 
अबया ४१ करोड प्रदेर्हरूलाई र रु. २ खबया 
५० अबया ६५ करोड स्ािीय तहहरूलाई 
प्रराह ििने अि्माि िररएकोमा नरभभन्ि 
प्रदेर्लाई रु. १ खबया ७ अबया ४० करोड र 
स्ािीय तहहरूलाई क्ल रकम रु. २ खबया 
४३ अबया २ करोड हसतान्तरण भएको ्छ ।

तनसबर: माििीय महालेखापरीक्क श्ी टंकमभण र्माया समक् एकीकृत रारषथिक प्रनतरेदि 
पेर् िददै महालेखा नियन्त्रक श्ी मध्क्मार मराक्सिी (2077/07/27)

तनसबर: माििीय अ्यामन्त्री श्ी नरषण्प्रसाद पौडेल समक् एकीकृत रारषथिक प्रनतरेदि 
पेर् िददै महालेखा नियन्त्रक श्ी मध्क्मार मराक्सिी (2077/07/27)

महालेखा नियन्त्रक कायायालयले आर्थिक रषया २०७६/७७ को तीिै 
तहको सबञरत कोष र अन्य सरकारी कोषको एकीकृत नरत्तीय 

नरररण अ्या मन्त्रालय र महालेखा परीक्कको कायायालयमा पेर् िरेको 
्छ। आर्थिक काययानरमध त्ा नरत्तीय उत्तरदानयतर ऐि, २०७६ त्ा 
ततसमबन्धी नियमारली, २०७७ अि्सार संघीय संबञरत कोष, प्रदेर् 
सबञरत कोष र स्ािीय सबञरत कोष त्ा अन्य सरकारी कोषको 
नरत्तीय नरररणको आधारमा एकीकृत नरत्तीय नरररण तयार िरी अ्या 
मन्त्रालयमा कारतथिक मसान्तसमममा र महालेखा परीक्कको कायायालयमा 
प्स मसान्तसमममा पेर् िि्यापिने जजममेरारी यस कायायालयको रहेको हुँदा 
सो व्यरस्ा बमोजजम सोको प्रारबमभक प्रनतरेदि ममनत २०७७/०७/२७ 
मा महालेखा नियन्त्रक  श्ी मध्क्मार मराक्सिीले माििीय अ्यामन्त्री श्ी 
नरषण्प्रसाद पौडेल र माििीय महालेखापरीक्क श्ी टंकमभण र्मायालाई 
पेर् िि्याभएको हो । 

बाह्र भािमा नरभाजि िरी तयार िररएको उक् प्रनतरेदिमा भाि  
एकदेखख भाि बाह्रसमम रिमर्ः मूल आर्थिक नरररण, संघीय सरकारको 
सबञरत कोषको अरस्ा, राजसरको अरस्ा, बजेट त्ा खरयाको 
अरस्ा, धरौटीको अरस्ा, नरनरध कोषको अरस्ा, र्ोधभिाया प्राप्पतको 
अरस्ा,  िेपाल सरकारको ऋण दानयतरको अरस्ा,  िेपाल सरकारको 
र्ेयर त्ा ऋण लिािीको अरस्ा, प्रदेर् सरकारको आय व्यय, स्ािीय 
तहको आय व्यय र िेपाल सरकारको समपक्त्त त्ा दानयतर नरररण 
समारेर् िररएको ्छ । प्रनतरेदि ग्रहण िददै माििीय अ्यामन्त्रीले याे 
प्रनतरेदिले नरत्तीय स्र्ासि कायम ििया महतरपूणया याेिदाि ददिे नरश्ास 
व्यक् िि्या भयाे । यसैिरी महालेखापरीक्क श्ी टंकमभण र्मायाले काेभभड 
महामारीकाे बाबज्द ताेनकएकाे समयमै सबञरत काेषकाे एकीकृत 
नरत्तीय प्रनतरेदि तयार िरेकाेमा ख्र्ी व्यक् िि्या भयाे ।

 सञ्चित काेषकाे एकीकृत वित्ीय प्रवतिेदन पेश

आरथथिक िष्थ २०७६/७७ मा पेश गरेको एकीकृत वित्ीय प्रवतिेदन अनणुसार
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२. नेपाल  सरकारको आ.ि. २०७६/७७ आय व्ययको संक्क्षपत वििर्
रकम रू. लाखमा

१. नेपाल सरकारको आ.ि. २०७६/७७ को बजेट र खचि्थको तणुलनातमक वििर् 

बजेटको प्रकार िारषथिक बजेट िारषथिक खचि्थ प्रवतशत (%)

राल् खरया 9571014 7841489 81.93

प्ँजीित खरया 4080059 1890847 46.34

नरत्तीय व्यरस्ा 1678598 1179016 70.24

जममा 15329671 10911352 71.18

&)=@$ *!=(#

$^=#$

१. सु� बजेटकाे तुलनामा खचर् ��तशत

rfn' vr{ k'FhLut vr{ ljQLo Joj:yf

२. कुल खचर्काे तुलनामा चालु, पुँजीगत र �व�ीय
�वस्थाकाे अवस्था (��तशतमा)

rfn' Joj:yf k'FhLut Joj:yf ljQLo Joj:yf
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१. सु� बजेटकाे तुलनामा खचर् ��तशत

rfn' vr{ k'FhLut vr{ ljQLo Joj:yf

२. कुल खचर्काे तुलनामा चालु, पुँजीगत र �व�ीय
�वस्थाकाे अवस्था (��तशतमा)

rfn' Joj:yf k'FhLut Joj:yf ljQLo Joj:yf

&!=*&!&=##

!)=*!

सस.नं सशष्थक सणुरु अनणुमान संशोधधत 
अनणुमान यथाथ्थ सणुरु अनणुमानको 

तणुलनामा प्रवतशत

1 राजसर त्ा अि्दाि 10391337 7588222 7722558 74.32

2 संघीय सबञरत कोषमा दाखखला हुिे राजसर 9811382 7268303 7530640 76.75

3 राजसर 11120332 8270170 8413124 75.66

4 कर 10091618 7504992 7046367 69.82

5 अन्य राजसर 1028714 765178 1366757 132.86

6 प्रदेर् र स्ािीय तहलाई बाँडफाडबाट 1308950 1001867 882484 67.42

7 राजसर राँडफाँड माफया त 1308950 1001867 889553 67.96

8 अि्दाि 579955 319919 191918 33.09

9 अि्दाि 579955 319919 191918 33.09

10 खरया 13651073 9411207 9732337 71.29

11 राल् 9571014 7019616 7841490 81.93

12 पाररश्ममक/स्नरधा 1450883 1451587 1178373 81.22

13 मालसामाि त्ा सेराको उपयोि 735501 428762 347526 47.25

14 व्याज,सेरा र््लक त्ा रैंक कममर्ि 269037 299145 260603 96.87
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15 सहायता 9003 6853 12772 141.86

16 अि्दाि 5119117 3787264 4546332 88.81

17 सामाजजक स्रक्ा 1572725 1020557 1473202 93.67

18 अन्य खरया 414748 25448 22682 5.47

19 प्ँजीित खरया 4080059 2391591 1890847 46.34

20 प्ँजीित खरया 4080059 2391591 1890847 46.34

21 बजेट बरत(-) न्य्ि (+) 3259736 1822985 2009779 61.65

22 नरत्तीय व्यरस्ा -3259735 -1822985 -2009779 61.65

23 आन्तररक नरत्तीय समपनत 988065 674173 600242 60.75

24 सारयाजनिक संस्ािमा ऋण लिािी 323612 304415 475867 147.05

25 अन्य संस्ामा ऋण लिािी 40000 35328 500 1.25

26 संस्ािमा र्ेयर लिािी 624453 334430 124375 19.92

27 राह्य नरत्तीय समपनत 24147 13351 2899 12.01

28 रैदेक्र्क ऋण लिािी 21247 10411 0 0.00

29 रैदेक्र्क र्ेयर लिािी 2900 2940 2899 99.97

30 आन्तररक दानयतर -1551769 -1557945 -1609258 103.70

31 अन्य संस्ाहरुबाट ऋण प्राप्पत घटाउिे 1950000 1935281 1949028 99.95

32 ऋणपत्र माफया त प्रा्पत ऋण साँरा भ्क्ािी 398231 377336 339770 85.32

33 राह्य नरत्तीय दानयतर -2720178 -952564 -929284 34.16

34 रैदेक्र्क ऋणको प्राप्पत घटाउिे 2988333 1210001 1164888 38.98

35 रैदेक्र्क ऋण साँरा भ्क्ािी 268155 257437 235604 87.86

36 बरत(-) न्य्ि (+) 0 0 -74378

३. संधचित काेषकाे अिसथा
आ.र. २०७६/७७ मा संघीय सरकारको संमरत कोषमा रु. १० खबया ६३ अबया २३ करोड ४१ लाख प्राप्पत भएको ्छ भिे खरया रु. १० खबया ४८ अबया ८८ 
करोड ९७ लाख भ्क्ािी भएकाे ्छ । राल् आ.र.को कोष अरस्ा रु. १४ अबया ३४ करोड ४३ लाखले धिातमक रहेको ्छ भिे २०७६/७७ सममको 
क्ल संमरत कोष रु.२ खबया १६ अबया ६९ करोड ५५ लाख ऋणातमक रहेको ्छ ।

४. आ.ि. २०७६/७७ सममको िैदेसशक अनणुदान तथा ऋ् तर्थ को शोधभना्थको वििर्
रकम रू. लाखमा

शीष्थक
आ.ि. २०७५/७६ 

सममको बाँकी
आ.ि. २०७६/७७ 

सममको खचि्थ

आ.ि. २०७६/७७ 
िैशाख सममको 
शोधभना्थ प्रापपत

वहसाब धमलान
आ.ि. २०७६/७७ 
सममको शोधभना्थ 

बाँकी

र्ोधभिाया हुिे रैदेक्र्क अि्दाि 149167.75 112130.87 171436.93 (274.53) 90136.22

र्ोधभिाया हुिे रैदेक्र्क ऋण 265688.58 471834.27 605868.86 4311.21 127342.78

कणु ल जममा 414856.33 583965.14 777305.79 4036.68 217479.00
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५. प्रदेश सरकारको आ.ि. २०७६/७७ राजसि सङ्कलनको वििर्

६. प्रदेश  सरकारहरुको आ.ि. २०७६/७७ को कणु ल प्रापपत तथा खचि्थको प्रगवत वििर्

रकम रू. लाखमा

रकम रू. लाखमा

सस.नं. प्रदेशको नाम राजसि प्रापपत प्रवतशत

१ प्रदेर् िं १ 107067 15.20

२ प्रदेर् िं २ 98310 13.95

३ बागमती 215367 30.57

४ िणडकी प्रदेर् 71279 10.12

५ ल्ममबिी प्रदेर् 97173 13.79

६ कणायाली प्रदेर् 52291 7.42

७ स्दुरपभचिम प्रदेर् 63028 8.95

जममा 704515 100.00

सस.नं प्रदेश प्रापपत खचि्थ खचि्थ प्रवतशत

१ प्रदेर् १ 311242 298332 95.85

२ प्रदेर् २ 316699 180172 56.89

३ बागमती प्रदेर् 483510 279509 57.81

४ िणडकी प्रदेर् 273793 204136 74.56

५ ल्ममबिी प्रदेर् 343209 254071 74.03

६ कणायाली प्रदेर् 334579 168802 50.45

७ स्दुरपभचिम प्रदेर् 256895 176120 68.56

जममा 2319927 1561142 67.29

७. प्रदेश  सरकारहरुको आ.ि. २०७६/७७ को कणु ल बजेट तणुलनामा खचि्थको वििर्
रकम रू. लाखमा

सस. नं प्रदेशको नाम कणु ल बजेट कणु ल खचि्थ खचि्थ प्रवतशत

१ प्रदेर् १ 486566 298332 61.31

२ प्रदेर् २ 387255 180172 46.53

३ बागमती प्रदेर् 537593 279509 51.99

४ िणडकी प्रदेर् 321347 204136 63.53

५ ल्ममबिी प्रदेर् 364167 254071 69.77

६ कणायाली प्रदेर् 440507 168802 38.32

७ स्दुरपभचिम प्रदेर् 322069 176120 54.68

जममा 2859504 1561142 54.59
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८. सथानीय तहको बजेटको तणुलनामा खचि्थ वििर्
रकम रू. लाखमा

वििर् बजेट
खचि्थ

प्रवतशत
चिालणु पणुँजीगत वित्ीय व्यिसथा जममा

िेपाल सरकारराट नरत्तीय 
हसतान्तरण रकम 2621239 1323914 671266 136 1995316 76.12

प्रदेर् सरकारराट नरत्तीय 
हसतान्तरण रकम 273970 25959 140869 56 166884 60.91

आन्तररक आय 1780401 577759 459419 1217 1038395 58.32

जममा 4675610 1927632 1271554 1409 3200595 68.45

महालेखा नियन्त्रक कायायालयले आर्थिक रषया 
२०७६/७७ को आन्तररक लेखापरीक्णको 
एकीकृत रारषथिक प्रनतरेदि तयार िरी अ्या 
मन्त्रालयमा पेर् िरेको ्छ । आर्थिक काययानरमध 
त्ा नरत्तीय उत्तरदानयतर ऐि,  २०७६ मा यसतो 
प्रनतरेदि तयार िरी प्रतयेक रषयाको कारतथिक 
मनहिा भभत्र अ्यामन्त्री समक् पेर् िि्यापिने काि्िी 
व्यरस्ा अि्रूप ममनत २०७७/०७/२७ िते 
महालेखा नियन्त्रक श्ी मध्क्मार मराक्सिीले 
उक् प्रनतरेदि माििीय अ्यामन्त्री श्ी 
नरषण्प्रसाद पौडेल समक् पेर् िि्याभएको हो । 
अ्यामन्त्री समक् पेर् भएको उक् प्रनतरेदिमा 
आर्थिक रषया २०७६/७७ मा मात्रै क्ल बेरुज् रु. 
११ अबया ३९ करोड ९५ लाख रहेको उललेख 
्छ । यो बेरुज् क्ल बजेट निकासा खरयाको 
१.०४ प्रनतर्त हो । जसअि्सार  नियममत 
िि्यापिने बेरुज् ७.६६ प्रनतर्त, अस्ल िि्यापिने 
२.५० प्रनतर्त, मयाद िाघेको पेशकी १६.०८ 
प्रनतर्त र मयाद ििाघेको पेशकी ७३.७६ 
प्रनतर्त रहेको ्छ । आर्थिक रषया ०७५/७६ मा 

भन्दा आर्थिक रषया ७६/७७ मा मयाद ििाघेको 
पेशकी रृजद्ध भएको देखखन््छ । आर्थिक रषया 
०७५/७६ मा मयाद ििाघेको पेशकी रु. ३० अबया 
४१ करोड भएकोमा आर्थिक रषया ०७६/७७ 
मा उक् रकम रृजद्ध भएर ३२ अबया ४ करोड 
प्िेको ्छ । तहित नहसाबमा हेदाया  स्ािीय 
तहको ३७.०६ प्रनतर्त, प्रदेर्को ०.०३८ 
प्रनतर्त र अन्य बाँकी सङ्घ अन्तियातका 
निकायहरूको रहेको देखखन््छ । सङ्घ अन्तियात 
सबैभन्दा बढी भौनतक पूरायाधार त्ा यातायात 
मन्त्रालय, सरास्थय त्ा जिसङ्खया मन्त्रालय, 
रक्ा मन्त्रालय, रान्रिय प्िरिथिमायाण प्रामधकरण, 
अ्या मन्त्रालय र सहरी नरकास मन्त्रालयको 

सबैभन्दा बढी बेरुज् देखखन््छ । काि्िको पूणया 
पालिा िहुि्, आन्तररक नियन्त्रण प्रणाली लाि् 
ििि्या, तोनकएको सीमाभन्दा बढी रकमको 
सोझै खररद िि्या, करयोगय आयमा पाररश्ममक 
कर कट्ी िििने जसता कारणहरू नरितकै झैँ 
दोहोरररहेको प्रनतरेदिले उललेख िरेको ्छ ।

अान्तररक लेखापरीक्ष्काे एकीकृत िारषथिक प्रवतिेदन पेश

कािूिको पूणया पालिा िहुि्, आन्तररक 
नियन्त्रण प्रणाली लाि ् ििि्या, तोनकएको 
क्समाभन्दा बढी रकमको सोझै खररद िि्या, 
करयोगय आयमा पाररश्ममक कर कदट् िििने 
जसता कारणहरु नरितकै झै दोहोरररहेको 
प्रनतरेदिले उललेख िरेको ्छ ।

तनसबर: माििीय अ्यामन्त्री समक् आन्तररक 
लेखापरीक्णको रारषथिक प्रनतरेदि पेर् िददै महालेखा 
नियन्त्रक श्ी मध्क्मार मराक्सिी । (२०७७/०७/२७)

एकीकृत वित्ीय प्रवतिेदन (Consolidated Financial Statement) प्रकाशन
महालेखा नियन्त्रक कायायालयले आर्थिक रषया 
२०७६/७७ को Consolidated Financial 
Statement (CFS) प्रकार्िमा लयाएको 
्छ । िेपाल सरकारको क्ल बजेटको प्राप्पतको 
श्ोतहरुमा आन्तररक श्ोतमात्र िभई रैदेक्र्क 
सहायता (अि्दाि त्ा ऋण) समेत रहेको र 
यसतो श्ोतहरुबाट िररिे खरयाको समबन्धमा 
अन्तरान्रिय दातृ निकायहरुको समेत रासो 
एरं सरोकार रहिे हुँदा महालेखा नियन्त्रक 
कायायालयले यसतो नरत्तीय प्रनतरेदि दातृ निकाय 
त्ा समरद्ध अन्य सरोकाररालाहरुलाई सहज 
रुपमा बोध हुिे िरी अग्रेजी भाषामा समेत 
प्रकार्ि िददै आएको ्छ ।       

प्रकाक्र्त उक् प्रनतरेदि अि्सार आर्थिक 
रषया २०७६/७७ को क्ल खरयामा रैदेक्र्क 
सहायताको नहससा १२.८० प्रनतर्त रहेको  
्छ । जसमा रैदेक्र्क अि्दाि २.१२ प्रनतर्त 
र रैदेक्र्क ऋणको अंर् १०.६८ प्रनतर्त 
हो । यो नरररणमा तीिै तहको सरकारको 
एकीकृत नरत्तीय नरररणहरु समारेर् िररएका 
्छि । िेपाल सरकारको आयव्यय, ऋण त्ा 
लिािीको नरित पाँर रषया देखखको त्थयाङ्क 
समारेर् िरी क्ल ग्राहस् उतपादिको आधारमा 
समेत त्लिा िररएको ्छ । प्रनतरेदि अि्सार, 
क्ल ग्राहस् उतपादिको आधारमा आर्थिक 
रषया २०७६/७७ मा िेपाल सरकारको क्ल 
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महालेखा नियन्त्रक कायायालयले आफू 
अन्तियातका ७७ रटै जजललाका कोष त्ा लेखा 
नियन्त्रक कायायालयका प्रम्खहरू, ७ रटै प्रदेर् 
लेखा नियन्त्रक कायायालयका प्रम्खहरू, िेपाल 
सरकारका नरभभन्ि मन्त्रालय, संरैधानिक 
निकाय, नरभभन्ि स्रक्ा निकायका आर्थिक 
प्रर्ासि र्ाखा प्रम्खहरूको सहभानिता 
रहेको सारयाजनिक नरत्त व्यरस्ापि रान्रिय 
िोष्ी, २०७७ नर.सं. २०७७ रैत ११ र १२ 
िते भर्याअल  सररूपमा सञरालि िरी 
सफलतापूरयाक समपन्ि िरेको ्छ ।

माििीय अ्यामन्त्री श्ी नरषण्प्रसाद पौडेलबाट 
सम्द्ाटि िररएको उक् रान्रिय िोष्ीमा बोलदै 
अ्यामन्त्रीले सारयाजनिक खरया प्रणालीलाई 
रासतनरक र अि्माियोगय बिाउि त्ा र्ून्य 

बेरुज् कायम ििया सरोकारराला सबैले योिदाि 
िि्यापिने बताउि् भएको क््यो।

तीि ददिसमम सञरालि भएको उक् 
िोष्ीमा सहमहालेखा नियन्त्रकहरूबाट तीि 
रटा नरषयमा नरषयित प्रसत्तीकरण िरी 
सहभािीहरूको तफया बाट आरशयक स्झार 
त्ा पृष्पोषण प्रा्पत िररएको क््यो । तत् 
पचिात् प्रदेर् लेखा नियन्त्रक कायायालय एरं कोष 
त्ा लेखा नियन्त्रक कायायालयहरूको तफया बाट 
समूहका संयोजकहरूले नरद्माि काि्िी 
व्यरस्ाहरूका सा्ै व्यरहाररक नरषयहरू 
समेत समेटेर प्रसत्तीकरण िि्या भएको क््यो ।

कररब २०० जिाको सहभानिता रहेको 
उक् िोष्ीमा भएको निरन्तर ्छलफल र 
अन्तरनरियाबाट आिामी ददिमा सारयाजनिक 

नरत्त व्यरस्ापिमा िि्यापिने स्धारका कायया 
सूरी सनहतको १३ ब्ँदे सामूनहक प्रनतबद्धता 
समेत व्यक् भएको ्छ ।

तनसबर: सारयाजनिक नरत्त व्यरस्ापि रान्रिय िोष्ी, 
२०७७ को उदघाटि त्ा समबोधि िि्याहुँदै माििीय 
अ्यामन्त्री श्ी नरषण्प्रसाद पौडेल (२०७७/१२/११)

साि्थजवनक वित् व्यिसथापन राव्रिय गोष्ी, २०७७ समपन्न

1. सङ्घीय सबञरत कोष, प्रदेर् सबञरत 
कोष र स्ािीय सबञरत कोषको 
लेखाङ्कि त्ा प्रनतरेदि ििया नरद््तीय 
प्रणालीको नरकास  िरी तीिै तहका 
सरकारको सबञरत कोषहरूको अरस्ा 
सरराक्लत माधयमबाट रासतनरक समयमा 
प्रा्पत ििने व्यरस्ा ममलाइिे्छ ।

2. िेपाल सरकार र प्रदेर् अन्तियात 
सारयाजनिक सेरा उपयोनिताका 
क्ेत्रबाहेकका सरकारी कारोबारमा 
लाि ू भइरहेको नरद््तीय भ्क्ािी 
प्रणाली आिामी रषया सारयाजनिक सेरा 
उपयोनिताका क्ेत्रसनहत स्ािीय तहमा 
समेत लाि ू िरी सरकारका तीि तहमा 

हुिे सरकारी कारोबारहरूको भ्क्ािी 
नरद््तीय भ्क्ािी प्रणाली माफया त हुिे 
व्यरस्ा िररिे्छ।

3. प्रदेर् सरकार अन्तियातका निकायहरूले 
उठाउिे राजसर रकम केन्द्रीय राजसर 
व्यरस्ापि सूरिा प्रणालीसँि आबद्ध 
ििने व्यरस्ा ममलाइिे्छ ।

प्रवतबद्धताहरु

राजसर १८.७३ प्रनतर्त,  क्ल खरया २८.९७ 
प्रनतर्त, क्ल नतिया बाँकी सारयाजनिक ऋण 
३७.६९ प्रनतर्त र सारयाजनिक संस्ािमा र्ेयर 
र ऋणको रुपमा सरकारको क्ल लिािी १.६६ 
प्रनतर्त रहेको ्छ । क्ल ग्राहस् उतपादिलाई 
आधार मािी नरश्ेषण िदाया नरित रषयाको 
त्लिामा क्ल खरया,  क्ल राजसर र क्ल 
लिािीको अंर् घट्दो रिममा रहेको ्छ भिे 
क्ल नति्यापिने ऋणको अंर् भिे बढ्दो रिममा 
रहेको ्छ । खरया र राजसरमा निरारट आउि्मा 
म्खय कारण कोभभड-१९ महामारी रहेको ्छ । 

आर्थिक रषया २०७६/७७ मा क्ल बजेटको 
२६.६२ प्रनतर्त प्ँजीित खरयामा बजेट 
नरनियोजि भएकोमा बजेटको ४६.३४ प्रनतर्त 
मात्र खरया भएको देखखन््छ, जबनक राल् खरयामा 
६२.४४ प्रनतर्त बजेट नरनियोजि भएकोमा 
बजेटको ८१.९३ प्रनतर्त खरया भएको ्छ । 
यस आर्थिक रषयामा क्ल बजेटको ७१.१८ 
प्रनतर्त मात्र खरया भएको देखखन््छ । आर्थिक 
रषया २०७५/७६ को त्लिामा यसतो खरया १.७४ 
प्रनतर्तले न्यूि हो ।

क्ल ग्राहस् उतपादि (GDP) को त्लिामा 
खरया नरश्ेषण िदाया अमघललो आर्थिक रषयामा 
३२.०५ प्रनतर्त खरया भएकोमा यो रषया २८.९७ 
प्रनतर्त मात्र खरया भएको देखखन््छ । यसरी 
न्यूि खरया हुि्मा कोभभड महामारीलाई यसको 
म्ल कारण मानिएको ्छ । कोभभडले नरर्ेषतः 
प्ँजीित खरयामा समेत िराम्ो असर प्र् याएको 
देखखन््छ । आर्थिक रषया २०७५/७६ मा 
नरनियोजजत बजेटको ७६.९३ प्रनतर्त प्ँजीित 
खरया भएकोमा यो आर्थिक रषया ४६.३४ प्रनतर्त 
मात्र प्ँजीित खरया हुि्ले सो क्राको प्नटि ि्छया ।

आर्थिक रषया ०७६/७७ मा क्ल लक्य राखखएको 
राजसरको त्लिामा ७५.६६ प्रनतर्त मात्र 
राजसर उठेको देखखन््छ । यो आर्थिक रषया 
२०७५/७६ को त्लिामा १.४ प्रनतर्तले 
बढी हो । यसमा कर राजसरको अंर् ८६.९४ 
प्रनतर्त र िैरकर राजसरको अंर् १३.०६ 
प्रनतर्त रहेको ्छ । राजसर तफया  कर राजसरको 
अंर् घट्दै िएको र िैर कर राजसरको अंर् 
बढदै िएको देखखन््छ । यद्नप लक्य अि्सार 
राजसर उठाउि िसकि्मा कोभभड प्रम्ख 

कारणको रुपमा रहेको मानिएको ्छ । श्ोतित 
आधारमा हेदाया ८७.२० प्रनतर्त आन्तररक श्ोत 
(आन्तररक ऋण समेत) र १२.८० प्रनतर्त 
बाह्य जसमा २.१२ प्रनतर्त अि्दाि र १०.६८ 
प्रनतर्त ऋण रहेको देखखन््छ। 

र्ोधभिायाको आधारमा नरश्ेषण िदाया आर्थिक 
रषया २०७५/७६ मा क्ल र्ोधभिाया क्लि्पिने 
रकमको ६७.२८ प्रनतर्त रकम र्ोधभिाया 
प्रा्पत भएको क््यो भिे आर्थिक रषया ०७६/७७ 
मा उक् रकम बढेर ७८.२२ प्रनतर्त प्िेको 
्छ । यसरी सारयाजनिक खरयामा अकको समसया 
समयामा िै र्ोधभिाया हुि िसकि्लाइ क्लइएको 
पाईन््छ । क्ल सारयाजनिक ऋणमा समेत 
बषनेिी बढोत्तरी भएको पाइन््छ । आर्थिक रषया 
०७६/७७ मा GDP को त्लिामा िेपालको 
क्ल ऋण ३७.६९ प्रनतर्त रहेको ्छ भिे 
यसताे रकम अमघललाे अार्थिक रषयामा ३०.२६ 
प्रनतर्त ि्याे ।
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4. सारयाजनिक समपक्त्त व्यरस्ापि 
प्रणालीमा तीि तहका सरकार अन्तियात 
रहेका सारयाजनिक समपक्त्तको नरररण 
अद्ारमधक िरी सारयाजनिक समपक्त्तको 
एकीकृत प्रनतरेदि तयार िररिे्छ । 
समबनन्धत मन्त्रालय/ केन्द्रीय निकायले 
आफिो र अन्तियात कायायालयहरूको 
समपक्त्तको अरस्ा, प्रयोि र संरक्ण 
समबन्धमा अि्िमि समेत यसै 
प्रणालीबाट ििया सकिे व्यरस्ा िररिे्छ ।

5. सारयाजनिक नरत्त व्यरस्ापिलाई 
प्रभारकारी बिाउि नरकास िररएका 
नरभभन्ि प्रणालीहरूको स्रक्ा त्ा 
ि्णसतरमा अभभरृजद्ध िरी नबिा अररोध 
प्रभारकारी  सञरालिका लानि एकीकृत 
प्रानरमधक सहायता केन्द्रको संररिातमक 
व्यरस्ा, प्रानरमधक बन्दोबसत र 
जिर्क्क्को प्रबन्ध िरी सेरा प्रदाि ििने 
व्यरस्ा ममलाइिे्छ ।

6. सङ्घ र प्रदेर् सरकारका मन्त्रालय 
त्ा केन्द्रीय निकायहरूले तयार िि्यापिने 
केन्द्रीय लेखा तयार ििया नरद््तीय 
प्रणालीको नरकास िरी मन्त्रालय त्ा 
केन्द्रीय निकायहरूले प्रनतरेदि तयार ििने 
व्यरस्ा िररिे्छ ।

7. आन्तररक लेखापरीक्णलाई सरतन्त्र, 
निषपक् र प्रभारकारी बिाउि 
आरशयक निदनेक्र्का तयार ििने एरं 
आन्तररक लेखापरीक्णका लानि 
लेखा समूहभभत्रबाट ््छटै् आन्तररक 
लेखापरीक्क जिर्क्क् परररालि िरी 
नरक्र्टिीकृत जिर्क्क्बाट आन्तररक 
लेखापरीक्णलाई िण्सतरीय बिाइिे्छ ।

8. िेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय र 
केन्द्रीय निकायले आफिो कामको 
प्रकृनत अि्सारको आन्तररक नियन्त्रण 
प्रणाली तयार िरी एक रषयाभभत्र लाि् 
िि्यापिने आर्थिक काययानरमध त्ा नरत्तीय 
उत्तरदानयतर नियमारली, २०७७ को 

व्यरस्ा बमोजजम महालेखा नियन्त्रक 
कायायालयबाट आन्तररक नियन्त्रण 
प्रणालीको ढाँरा र काययानरमध निधायारण 
िररएको आन्तररक नियन्त्रण प्रणाली 
ददगदर्याि तयार िररिे्छ ।

9. सोझै भ्क्ािी र र्ोधभिाया प्रा्पत िि्यापिने 
रकमको य्ा्या नरररण पारदर्शी र 
नरश्सिीय हुिे िरी अभभलेखाङ्कि त्ा 
प्रणालीका माधयमबाट प्रनतरेदि तयार 
ििने व्यरस्ा ममलाइिे्छ ।

10. महालेखा नियन्त्रक कायायालय 
अन्तियातका कोष त्ा लेखा नियन्त्रक 
कायायालयहरू र अन्य निकायहरूबाट 
िररिे सेरा प्रराहलाई प्रभारकारी बिाउि 
आरशयकता र प्रा्ममकताको आधारमा 
साधि र स्ोतको व्यरस्ा िरी संस्ाित 
क्मता अभभरृजद्धका सा्ै सारयाजनिक 
नरत्त व्यरस्ापिलाई प्रभारकारी बिाउि 
सरकारका नरभभन्ि तहका आर्थिक 
प्रर्ासिमा काययारत जिर्क्क्को क्मता 
नरकास ताक्लमको पनहराि त्ा उपय्क् 
पाठ्यरिम नरकास िरी क्मता नरकासको 
काययारिम सञरालि िररिे्छ । लेखा 

समूहमा काययारत जिर्क्क्को क्मता, 
दक्ता, मयायादा र मिोबलका सा् उचर 
आर्थिक अि्र्ासि कायम राखखिे्छ ।

11. स्ािीय तहमा योजिा त्ा बजेट, 
लेखाङ्कि र प्रनतरेदिलाई एकीकृत ििने 
स्ािीय तह सबञरत कोष व्यरस्ापि 
प्रणालीमा राजसर व्यरस्ापि, नरद््तीय 
भ्क्ािी प्रणाली लिायतका ्प व्यरस्ा 
िरी प्रणालीको पूणया कायायान्रयि िररिे्छ । 
प्रणालीको स्ानयतर र निरन्तरताका लानि 
प्रणाली स्धार/सतरोन्िनतका काम 
िररिे्छ ।

12. महालेखा नियन्त्रक कायायालयबाट तयार 
िररिे नरभभन्ि नरत्तीय प्रनतरेदिहरू 
नरश्सिीय र अन्तरायान्रिय मािदणड 
बमोजजम हुिे िरी नरकास िररिे्छ । 
िेपाल सारयाजनिक क्ेत्र लेखामािमा 
आधाररत नरत्तीय प्रनतरेदिलाई 
ि्णसतरीय र समयमा िै निमायाण ििया 
नरद््तीय प्रनतरेदि प्रणालीको नरकास 
िरी प्रनतरेदि िररिे्छ ।

13. सारयाजनिक नरत्त व्यरस्ापिमा जजममेरार 
लेखा समूहका कमयारारीहरूको व्यक्क्ित 
नरररणलाई अभौनतकीकरण िरी 
अभभलेख व्यरस्ापि िररिे्छ ।

तनसबर: सारयाजनिक नरत्त व्यरस्ापि रान्रिय िोष्ी समापि पचिातको सामूनहक तनसबर  (२०७७/१२/१२)

तनसबर: सारयाजनिक नरत्त व्यरस्ापि रान्रिय िोष्ीलाई समबोधि िि्याप्रया महालेखा 
नियन्त्रक मध्क्मार मराक्सिी र सा्मा सह- महालेखा नियन्त्रकहरु रिमर्: 

श्ी बद्रीराज अयायाल, श्ी ज्ञािेन्द्र पौडेल र श्ी भनिर् पाणडे (२०७७/१२/११)

तनसबर: सारयाजनिक नरत्त व्यरस्ापि रान्रिय िोष्ीलाई समबोधि िि्याहुँदै सह- 
महालेखा नियन्त्रक श्ी ज्ञािेन्द्र पौडेल (२०७७/१२/११)
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सणुधाररएको कम्थचिारी सूचिना व्यिसथापन प्र्ाली स्चिालनमा
महालेखा नियन्त्रक कायायालयले माघको 
पनहलो साताबाट ियाँ स्धाररएको कमयारारी 
व्यरस्ापि प्रणाली सञरालिमा लयाएको 
्छ । नर.स. २०६८ सालबाट सञरालिमा 
लयाइएको सूरिा व्यरस्ापि प्रणालीमा 
नरकक्सत िरीितम प्रनरमधको प्रयोि िरी 
यसलाई ्प व्यरबस्त बिाइएको हो । 
यस प्रणालीमा कमयारारीहरूको व्यक्क्ित 
फाइलमा रहेका महत्रपूणया कािजातहरू 
सकयानिङ िरी अपलोड िररएको ्छ भिे सरुरा 
प्रणालीलाई व्यरबस्त बिाउि आरशयक 
समपूणया नरररणहरूका सा्ै सरुरा निरेदिलाई 
समेत सूरिा प्रणालीमा िै आबद्ध िररएको  
्छ । यसबाट कमयारारीहरूको सरुरा व्यरबस्त 
हुिे,  काययामा र्ीघ्रता लयाउिे, व्यरस्ापिलाई 
निणयाय क्लिको लानि आरशयक प्रनतरेदि 
सजजलै उपल्ध हुिे, कमयारारीको व्यक्क्ित 
नरररण अिलाइि बाटै प्रा्पत ििया सनकिे र 
कमयारारी सरुरा नरररण सरराक्लत रूपमा िै 
अद्ारमधक हुिे भएकाले यसबाट नरद््तीय 
र्ासि व्यरस्ामा इँटा ्प्े काम िरेको  
्छ । यस प्रणालीको कायायान्रयिबाट देहायको 
नरषयमा सहजता भएको ्छ ।
दरबन्ददी अक्भलेखन
हाल सञरालिमा लयाइएको कमयारारी सूरिा 
व्यरस्ापि प्रणालीले सरीकृत दरबन्दी भन्दा 
बढी कमयारारी काययारत रहिे, फाजजलमा 
रहेका कमयारारीको नरररण िहुिे त्ा ररक् 
कायायालयको सूरिा य्ा्या िहुिे जसता समसया 
हटाएको ्छ । प्रािो प्रणालीमा दरबन्दीको 
अभभलेखि ििने व्यरस्ा भिे क््एि । 

कम्थचिारीहरुको व्यसतिगत राइल तयार हुने
स्धाररएको ियाँ प्रणालीमा महालेखा 
नियन्त्रक कायायालयमा रहेका लेखा समूहका 
कमयारारीहरूको व्यक्क्ित फाइलमा रहेका 
महत्रपूणया कािजातहरू सकयानिङ िरी 
अपलोड ििने व्यरस्ा िररएको ्छ ।उक् 
व्यरस्ाले कमयारारीको व्यक्क्ित फाइल 
खोजि् पिने झन्झटबाट म्क् भएको ्छ ।
पसिलला तीन काया्थलयका वििर् 
समािेश हुने
सरुरा प्रसतारमा ्छलफल िरी सरीकृत भए 
पचिात् प्रणालीमा रहेको िम्िा दट्पपणीलाई 
आरशयकता अि्सार संर्ोधि िरी काययारत 
रहेको पम्छलला तीि कायायालयको नरररण 
समेत देखखिे िरी दट्पपणी तयार ििया सनकिे 
व्यरस्ा रहेको ्छ।
सितः अद्ािधधक
सरुरा निणयाय भए पचिात् कमयारारीहरूको 
सरुरा अद्ारमधक ििने ट्ारमा बकलक िरी 
सरतः अद्ारमधक ििया सनकिे्छ । यसबाट 

कायायालयको समय बरत हुि्को सा्ै 
त्थयाङ्कमा र््द्धता लयाउि महत्रपूणया सहयोि 
ममलिे ्छ ।
प्र्ालीबाटै पत्र तयार हुने
सरुरा त्ा काज लिायतका निणयाय 
भएपचिात् प्रणालीमा रहेको िम्िा पत्रलाई 
संर्ोधि िरी सरुरा त्ा काज निणयाय भएका 
कमयारारीहरूको पत्र एकै पटकमा तयार ििया 
सनकिे्छ । यो व्यरस्ा सँिै मेल मजयार िराउि् 
पिने बाधयताबाट ््छटकारा ममलेको ्छ ।
पया्थपत प्रवतिेदन भएको
स्धाररएको प्रणालीमा जजललाित कमयारारीको 
नरररण, पद अि्सारको नरररण, श्ेणी 
अि्सारको नरररण, दरबन्दी अि्सारको 
नरररण, जयेष्ता अि्सारको नरररण, कायायालय 
अि्सारको नरररण, ररक् दरबन्दी अि्सारको 
नरररण, समायोजिको नरररण लिायतका 
आधारमा प्रनतरेदि हेिया र Excel मा Report 
export ििया सनकिे व्यरस्ा िररएको   ्छ ।

तनसबर:कमयारारी व्यरस्ापिको लानि नरकास िररएको प्रणालीको रुपरेखा 

आन्तररक लेखापरीक्ष्लाई सितन्त्र बनाउन िणु टै् जनशसति व्यिसथापनको काय्थ प्रारमभ

आन्तररक लेखापरीक्णलाई सरतन्त्र, निषपक् 
र प्रभारकारी बिाउि महालेखा नियन्त्रक 
कायायालयले संिठि त्ा व्यरस्ापि सरनेक्ण 
(O & M) िरी आन्तररक लेखापरीक्ण 
अमधकृत ६६ र आन्तररक लेखापरीक्ण 
सहायक १६४ िरी क्ल जममा २३० 
दररन्दी सरीकृत िराई उक् पदमा जिर्क्क् 
व्यरस्ापिको कायया अिामड बढाएको ्छ । 
आर्थिक काययानरमध त्ा नरत्तीय उत्तरदानयतर 
ऐि, २०७६ को दफा ३३ को उपदफा (१०) 
मा महालेखा नियन्त्रक काययालयले आन्तररक 
लेखापरीक्ण काययालाई सरतन्त्र, निषपक् र 
प्रभारकारी बिाउि लेखा सम्हका कमयारारीलाई 

न्यूितम अरमध तोनक खटाउि् पिने र यसरी 
खटाउँदा एउटै कमयारारीलाई लेखापालि ििया 
र आन्तररक लेखापररक्णको काययामा खटाउि 
िपाईिे व्यरस्ा िरेकोले सो व्यरस्ालाई 
कायायान्रयिमा लयाउि ममनत २०७७/१२/२४ 
मा आन्तररक लेखापरीक्क खटाउिे मापदणड, 
२०७७ सरीकृत िरी जिर्क्क् व्यरस्ापिको 
काम अिामड बढाएको हो । 

पनहलो ररणमा मापदणड अि्सार तोनकएको 
योगयता प्िेका कमयारारीहरूबाट निरेदि 
माि िरी पेर् हुि आएका निरेदिहरूको 
प्रा्ममकीकरण स्री समेत प्रकाक्र्त 

िररसनकएको ्छ भिे आरशयक संखयामा निबेदि 
पेर् िभएको कारण इच््छक कमयारारीलाई 
निरेदि पेर् ििया प्िः स्रिा प्रकार्ि िररएको 
्छ । आिामी आर्थिक रषयाबाट आन्तररक 
लेखापरीक्ण काययालाई प्णयातः लेखापालि 
काययाबाट सरतन्त्र िराई लेखा सम्ह भभत्रकै ््छटै् 
जिर्क्क्बाट आन्तररक लेखापररक्ण िराउिे 
िरी जिर्क्क् व्यरस्ापिको कायया प्रारमभ 
िररएको हो । यसरी आन्तररक लेखापरीक्ण 
काययालाई सरतन्त्र बिाउँदा लेखापरीक्ण कायया 
प्रभारकारी हुि िई  नरत्तीय अि्र्ासि कायम 
हुि जािे अपेक्ा िररएको ्छ ।
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NPSAS Based विद्णुत्ीय प्रवतिेदन प्र्ाली स्चिालनमा
महालेखा नियन्त्रक कायायालयले िेपालको नरत्तीय प्रनतरेदि प्रणालीलाई 
य्ा्यापरक र अन्तरायान्रिय सतरको बिाउँदै Online प्रणालीमाफया त 
प्रनतरेदि प्रा्पत ििया NPSAS Based Online Portal तज्यामा 
िरी कायायान्रयिमा लयाएको ्छ । िेपाल सरकार ममन्त्रपररषदक्ो 
ममनत २०६६/५/३० को निणयायले सारयाजनिक क्ेत्रका निकायहरूमा 
िेपाल लेखामाि बोडयाद्ारा तयार िररएको सारयाजनिक क्ेत्र लेखामाि 
(NPSAS) लाई लािू ििने निणयाय िरेसँिै आर्थिक रषया २०६८/६९ मा दुई 
रटा मन्त्रालयमा Piloting Project को रूपमा लाि ्िररएको क््यो । 
यसरी आर्थिक रषया ०७३/७४ देखख सबै सङ्घीय निकायहरूमा लाि् 

िररएको यो प्रणालीमा Online Based Reporting ििने संयन्त्रको 
नरकास भिे भएको क््एि । आर्थिक रषया ०७५/७६ बाट सबै प्रदेर् 
त्ा ७५३ रटै स्ािीय तहको नरत्तीय प्रनतरेदि  NPSAS Based मा 
आधाररत भई तज्यामा िि्यापिने व्यरस्ा िररएको हो । सो प्रयोजिलाई 
सहज बिाउिको लानि महालेखा नियन्त्रक कायायालयले Online 
Portal तयार िरेको हो । उक् लेखामाि पोटयाल कायायान्रयिमा आए 
पचिात् िेपाल सरकारको नरत्तीय प्रनतरेदि सरराक्लत ढंिबाट प्रा्पत 
हुि्को सा्ै अन्तरायान्रिय मािदणड अि्क्लको हुिे नरश्ास क्लइएको ्छ ।

तनसबर: िेपाल सारयाजनिक क्ेत्र लेखा मािदणड (NEPSAS) को लानि नरकास िररएको प्रणालीको रुपरेखा

कम्थचिारी स्चिय काेष, नागररक लगानी काेष र वनिृसत्भर्काे रकमलाइ्थ प्र्ालीमा अािद्दता
"Towards Digitizing Government Payments"

कम्थचिारी स्चिय कोषको रकम प्र्ाली 
मार्थ त हुने

िेपाल सरकार त्ा सातै प्रदेर् सरकारका 
निकायहरूमा काययारत कमयारारीहरूको 
कमयारारी सञरयकोष बापतको रकम 
कारोबारको रासतनरक समय (Real Time)  
मा िै व्यक्क्ित खातामा लेखाङ्कि ििने 
प्रणालीको नरकास िरी सञरालिमा लयाइएको 
्छ । महालेखा नियन्त्रक कायायालय र कमयारारी 
सञरयकोषको सहकाययामा २०७७ फािि् 
१२ िते महालेखा नियन्त्रक श्ी मध्क्मार 
मराक्सिी र राजसर समरर त्ा सञरयकोषका 
अधयक् श्ी रामर्रण प्डासैिीले संय्क् 
रूपमा यस प्रणालीको सम्द्ाटि िि्याभएको 
हो।िेपाल सरकारको नरद््त्तीय स्र्ासि 
कायायान्रयिमा ठ्लो सहयोि प्र् याउिे अपेक्ा 
सनहत सञरालिमा लयाइएको यस प्रणालीको 
नरकास सँिै हाल सङ्घीय त्ा प्रदेर् सेरा 
अन्तियातका निजामती, प्रहरी र जङ्िी तफया  
कररब २ लाख ७५ हजार सञरयकताया यस 
प्रणालीबाट लाभापन्रत हुिे ्छि् ।

नागररक लगानी कोषमा जममा हुने रकम 
प्र्ाली मार्थ त हुने

िेपाल सरकार त्ा सातै प्रदेर् सरकारका 
निकायहरूमा काययारत कमयारारीहरूको 
बरत रृजद्ध अरकार् कोष (िा.ल. कोष) र 

रा्रिसेरक कमयारारी सारमधक जीरि नबमा 
कोष कारोबारको कट्ी दाखखला भएको 
रकम समबनन्धत व्यक्क्ित खातामा नरद््तीय 
माधयमबाट रासतनरक समय (Real Time)  
मा भ्क्ािी त्ा लेखाङ्कि ििने प्रणाली 

तनसबर: CGAS माफया त EFT िरी सरकारी निकायका कमयारारीहरुको संञरय कोष र निरृत्तभरण कोष रकम ततकाल व्यक्क्ित 
खातामा नरद््तीय माधयमबाट लेखाङ्कि ििने प्रणालीको संय्क् रुपमा सम्द्धाटि िि्याहुँदै महालेखा नियन्त्रक श्ी मध्क्मार 

मराक्सिी, राजसर समरर त्ा सञरय कोषका अधयक् श्ी रामर्रण प्डासैिी र सा्मा कमयारारी सञरयकोषका प्रर्ासक श्ी 
त्लसीप्रसाद िौतम (२०७७/११/१२)
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"Towards Digitizing Government Receipts"

साि्थजवनक वित्ीय प्र्ालीहरुको आिद्धता

महालेखा नियन्त्रक कायायालयले सारयाजनिक 
नरत्त प्राप्पतलाई समेत प्रणालीमा आबद्ध 
िरेको ्छ । सरकारको खरयामा जसतै सरकारको 
प्राप्पतमा पनि नरभभन्ि नरद््तीय साधिहरूको 
प्रयोि िददै नरभभन्ि सरकारी निकायहरूले 
सञरालिमा लयाएका प्रणालीहरू त्ा 
भ्क्ािी सेरा प्रदायकहरूलाई राजसर 
व्यरस्ापि सूरिा प्रणाली (Revenue 
Management Information 
System -RMIS) मा आबद्धता िररएको 
हो ।

हालसमम RMIS प्र्ालीमा आबद्ध 
भएका सरकारी वनकायहरु

१. आन्तररक राजसर नरभाि
२. लोक सेरा आयोि
३. िापी नरभाि
४. भन्सार नरभाि
५. राहदािी नरभाि
६. कमपनि रजजटिारको कायायालय
७. ट्ानफक प्रहरी
८. अधयािमि नरभाि

राजसि प्रापपतका लावग आिद्ध गररएका 
विद्णुत्ीय माधयमहरु

१. Khalti

२. E-Sewa

३. Connect IPS

४. IME Pay

महालेखा नियन्त्रक कायायालयले अ्या 
मन्त्रालयसँिको समन्रयमा ््छट्ा््छटै् 
सञरालिमा रहेको मन्त्रालयित बजेट 
सूरिा प्रणाली (Line Ministry Budget 
Information System -LMBIS), 
कम्पय्टरमा आधाररत सरकारी लेखा प्रणाली 
(Computerized Government 
Accounting System -CGAS) र एकल 
खाता कोष (Treasury Single Account 
-TSA) को ियाँ भसयािलाई प्रणालीित अन्तर 
आबद्ध िरी एकीकृत प्रणाली सञरालिमा 
लयाएको ्छ । अ्या मन्त्रालयमा रहेको LMBIS, 
कारोबार ििने सबै सारयाजनिक निकायहरुमा 
रहेको CGAS र महालेखा नियन्त्रक कायायालय 

अन्तियातका कोष त्ा लेखा नियन्त्रक 
कायायालयले सञरालि ििने TSA लाई ममनत 
२०७८/०२/३० िते एकीकरण िररएको 
हो । यसबाट अब अ्या मन्त्रालयले सञरालि 
िरररहेको LMBIS र खरया ििने निकायले रलाउिे 
CGAS नबर सीधै अन्तररिथिया हुन््छ । खरया ििने 
निकायले िै LMBIS को बजेट डाटा CGAS 
मा पहुँर पाएपम्छ उसले आफिो सरीकृत बजेट 
कनत ्छ, तयसमा स्ोतान्तर बजेट ्पघट भए 
या िभएको समेत हेरेर मात्र काम अमघ बढाउि 
सक्छ । एकीकृत प्रणालीको नरकास पम्छ अ्या 
मन्त्रालयले क्सधै खरया ििने निकायले कनत रकम 
खरया िरेको ्छ भन्िे रासतनरक समय (Real 
Time) मा हेिया ममल्छ । क्िै पनि खरया ििने 

निकायको सरीकृत बजेट कनत ्छ, कनत खरया 
िरेको ्छ भन्िे क्सधै अ्या मन्त्रालयले हेिया 
सकिे व्यरस्ाले बजेट अि्सार    मात्र खरया 
हुिे, बजेट कायायान्रयिलाई िनत ददि, कोष 
त्ा लेखा नियन्त्रक कायायालयको प्रनरिया 
केजन्द्रत कामहरू न्यूिीकरण ििया सा्ै  कािजी 
काम (Paper Work) घटाउि यो प्रणाली 
महत्रप्णया रहेको ्छ । सा्ै, यो प्रणालीको 
आरद्धताले सारयाजनिक खरया व्यरस्ापिलाई 
लाितप्रभारी, िनतजाम्खी, पारदर्शी र 
जबाफदेही बिाउि्को सा्ै नरत्तीय प्रनतरेदि 
प्रणालीमा सहजता आई नरत्तीय अि्र्ासि 
कायम ििया सनकन््छ ।

नरकास िरी सञरालिमा  लयाइएको ्छ । 
महालेखा नियन्त्रक कायायालय र िािररक 
लिािी कोषको सहकाययामा नरकास िररएको 
उक् प्रणालीलाई ममनत २०७८/०१/२७ िते 
महालेखा नियन्त्रक श्ी मध्क्मार मराक्सिी र 
िािररक लिािी कोषका काययाकारी निदनेर्क 
श्ी रमण िेपालले संय्क् रूपमा र््भारमभ 
िि्याभएको हो ।यस प्रणालीबाट हाल सङ्घीय 
त्ा प्रदेर् सेरा अन्तियातका निजामती, प्रहरी र 
जङ्िीतफया  कररब २ लाख ४६ हजार रा्रिसेरक 
कमयारारीहरू लाभापन्रत हुिे ्छि् ।

विद्णुत्ीय प्र्ाली मार्थ त वनिृसत्भर् 
रकम भणुतिानी हुने

सेरा निरृत्त रा्रि सेरक कमयारारीको माक्सक 
निरृक्त्तभरण रकम नरद््तीय प्रणाली माफया त 
सोझै समबनन्धत व्यक्क्को खातामा जममा हुिे 

प्रणाली सञरालिमा आएको ्छ । यसबाट 
निजामती, प्रहरी, जङ्िी र क्र्क्कतफया  कररब 
२ लाख ७६ हजार सेरा निरृत्त रा्रि सेरक 
कमयारारीहरू प्रतयक् लाभापन्रत हुिे्छि् । यो 
सँिै निरृक्त्तभरण बापतको रकम भ्क्ािी ििने  
प्रयोजिका लानि  सरकारले बैङ्कहरूलाई 
उपल्ध िराउँदै आएको एक प्रनतर्त 
सेरा र््लक ददिे व्यरस्ा िेपाल सरकार 
ममन्त्रपररषदक्ो ममनत  २०७७/०७/२४ को 
निणयायअि्सार खारेज भएको ्छ । यसबाट 
िेपाल सरकारलाई कररब रु. ५५ करोड 
बराबरको रकम बरत हुिे अपेक्ा राखखएको 
्छ ।

कमयारारी सञरयकोष, िािररक लिािी कोष 
त्ा निरृक्त्तभरणको रकमलाई प्रणालीसँि 
अन्तरआरद्धता िराएसँिै व्यक्क्ित खातामा 

रकम जममा िहुिे र हराउिे, दोहोरो प्रनरनटि 
हुिे, घटी बढी दाखखला हुिे त्ा एकै व्यक्क्का 
धेरै रटा खाता रहिे लिायतका समसयाहरू 
समाधाि भई सो रकम नफताया रा अन्य नकक्समका 
कारोबारलाई प्रभारकारी र पारदर्शी बिाई 
नरद््तीय भ्क्ािीमा समेत सहजता आउिे 
्छ । यस प्रकारका प्रणालीहरूको आबद्धताले 
कायया प्रनरियामा सरलीकरण र सहजीकरण 
भई समबनन्धत सेराग्राहीले म्छटो, ्छररतो र 
प्रभारकारी सेरा प्रा्पत ििया सकिे्छि् । यसले 
सरकारको नरद््त्तीय स्र्ासि कायायान्रयिमा 
समेत ठ्लो सहयोि प्र् याउिे अपेक्ा िररएको 
्छ ।
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साि्थजवनक समपसत्को लेखाङ्कन गनने प्र्ाली (PAMS) स्चिालनमा
महालेखा नियन्त्रक कायायालयले तीिै 
तहका सरकारी निकायहरूको सारयाजनिक 
समपक्त्तको अभभलेखाङ्कि ििने प्रयोजिको 
लानि सारयाजनिक समपक्त्त व्यरस्ापि 
प्रणाली (Public Asset Management 
System- PAMS)  तयार िरी सञरालिमा 
लयाएको ्छ । आर्थिक काययानरमध त्ा नरत्तीय 
उत्तरदानयतर ऐि, २०७६ त्ा अन्य प्ररक्लत 
काि्ि त्ा नियमारलीमा प्रतयेक कायायालयले 
आफिो हक सराममतरमा रहेको समपक्त्तको 
लेखाङ्कि, संरक्ण, प्रनतरेदि त्ा उपयोि 
ििने जजममेरारी समबनन्धत कायायालय प्रम्ख रा 
जजममेरार निकायलाई प्रदाि िरेको ्छ । सा्ै, 
उक् ऐिले मन्त्रालय रा निकाय अन्तियातको 
सबै प्रकारको रल अरल समपक्त्त र दानयतरको 
अभभलेख राखी सोको नरररण महालेखा 

नियन्त्रक कायायालय समक् पेर् िि्यापिने र 
महालेखा नियन्त्रक कायायालयले िेपाल 
सरकारको समपक्त्त र दानयतरको एकीकृत 
नरररण तयार िि्यापिने व्यरस्ा िरेको ्छ । 
उक् काययालाई सरल र सहज बिाइ समपक्त्तको 
अभभलेखाङ्कि ििया यो प्रणाली तयार 
िररएको हो । यो प्रणाली तीिै तहका सरकारी 
कायायालयहरूले प्रयोि ििया सक्छि् । यस 
प्रणालीमा महालेखा परीक्कको कायायालयबाट 
सरीकृत ढाँरामा िै समपक्त्तको अभभलेखाङ्कि 
िररन््छ । यस प्रणालीको कायायान्रयिबाट तीिै 
तहको सारयाजनिक समपक्त्तको प्रणालीित 
अभभलेखाङ्कि भई क्ल सारयाजनिक 
समपक्त्तको य्ा य्ाता पनहराि ििया,  यसतो 
समपक्त्तको संरक्ण ििया सहज हुि्का सा्ै यसतो 
समपक्त्तको नहिाममिा हुिबाट रोकी सारयाजनिक 

नरत्तीय अि्र्ासि कायम ििया समेत टेरा 
प्गिे देखखन््छ । आर्थिक रषया ०७६/७७ बाट 
कायायान्रयिमा लयाइएको यो प्रणालीले सङ्घ, 
प्रदेर् र स्ािीय तीिै तहको सारयाजनिक 
समपक्त्तको नरद््तीय प्रणाली माफया त अभभलेख 
राखदै म्ल्कभररको एकीकृत सारयाजनिक 
समपक्त्तको य्ा य्ा बस्नत पनहराि ििया सहज 
हुन््छ । हालसमम उक् प्रणालीमा कररब ४ 
हजार कायायालय समारेर् भएकाे त्ा ९० अबया 
भन्दा बढी समपक्त्तकाे लाित प्रनरटिी भएकाे 
्छ । यो प्रणाली लाि् भएपम्छ खरया र राजसरको 
जसरी सरकारको भौनतक आमदािीको श्ोत 
ख्लि जािे हुँदा नरत्तीय अि्र्ासि कायम ििया 
सघाउ प्गद्छ । सारयाजनिक नरत्त व्यरस्ापि 
स्धारको महत्रपूणया कडीको रूपमा यसलाई 
क्लइएको ्छ ।

हेटौडामा डाटा ररकभरी 
सेन्टर सथापना

सातै प्रदेशमा IT Support Center को व्यिसथा 

पेरा मार्थ त नेपाल सरकारको 
साि्थजवनक वित् व्यिसथापन सणुधार गररने

महालेखा नियन्त्रक कायायालयले सात रटै 
प्रदेर्मा IT Support Center सञरालिमा 
लयाएको ्छ । सारयाजनिक नरत्त व्यरस्ापि 
क्ेत्रमा नरभभन्ि प्रणालीहरूको नरकास 
भएको र तयसता प्रणालीहरूको समबन्धमा 
प्रदेर् सतरमै प्रदेर् लेखा नियन्त्रक कायायालय 
र कोष त्ा लेखा नियन्त्रक कायायालयहरूलाई 
आरशयक प्रानरमधक support प्रदाि ििया 
सात रटै प्रदेर्मा यी केन्द्रहरू सञरालिमा 
लयाइएको हो । हरेक प्रदेर्को प्रदेर् लेखा 
नियन्त्रक कायायालयमा रहिे िरी सञरालिमा 
लयाइएको यी केन्द्रहरूमा प्रदेर् सतरको 
ताक्लम िोष्ीहरू सञरालि ििया स्नरधा 
सनहतको भौनतक संररिा स्ापिा िररएको 
्छ । यसले महालेखा नियन्त्रक कायायालय, 

प्रदेर् लेखा नियन्त्रक कायायालय र कोष त्ा 
लेखा नियन्त्रक कायायालय नबर प्रानरमधक 
समपकया  सूत्रको रूपमा काम  ििने्छ।

िेपाल सरकारको सारयाजनिक नरत्तीय 
व्यरस्ापि स्धार समबन्धी कायया एकीकृत र 
समन्रयातमक रूपमा सञरालि िियाको  लानि 
एकीकृत सारयाजनिक नरत्तीय व्यरस्ापि 
स्धार आयोजिा २०७५/७६-२०७७/७८ 
तज्यामा भई नरश् बैङ्कद्ारा व्यरबस्त दाताको 
बहुपक्ीय कोष (MDTF)  को अि्दाि 
सहायता र िेपाल सरकारको संय्क् लिािीमा 
सञरालि ििया २०७५ भाद्र ८ मा सहायता 
समझौता समपन्ि भएको ्छ । उक् आयोजिा 
अ्या समररको अधयक्तामा िदठत सारयाजनिक 

नरत्तीय व्यरस्ापि स्धार निदनेर्क सममनतको 
मािया निदनेर्ि अि्रूप सारयाजनिक खरया त्ा 
नरत्तीय उत्तरदानयतर (पेफा) समररालयको 
समन्रय त्ा सहजीकरणमा सञरालि हुिे 
व्यरस्ा रहेको ्छ ।यस आयोजिाको प्रम्ख 
उदे्शय सङ्घीय, प्रदेर् र स्ािीय तहहरूमा 
सारयाजनिक नरत्तीय व्यरस्ापिका प्रम्ख 
संस्ाहरू, खररद निकायहरू, प्रणालीहरू 
र प्रनरियाहरूको प्रभारकाररताका लानि 
स्दृढीकरण िि्या रहेको ्छ ।

कायायालयले प्रदाि ििने नरद््तीय सेराहरूको 
Business Continuity Plan 
अन्तियात  Fault tolerance, High 
availability, Remote replication 
र Disaster recovery प्रयोजिका लानि 
हेटौँडामा अकको डाटा सेन्टर सञरालिमा 

लयाइएको ्छ । सूरिा प्रनरमधमा आधाररत 
सेरा प्रदाि िियाको लानि आरशयक पिने तीिै 
तहका सरकारी नरत्तीय त्थयाङ्कहरु त्ा 
प्रणालीहरूको सङ्ग्रह र स्रक्ाको रैकबलपक 
व्यरस्ा ििया यो डाटा सेन्टर सञरालिमा 
लयाइएको हो । यो म्खय डाटा सेन्टर िभई 
रैकबलपक डाटा सेन्टर हो । यद्नप म्खय 
डाटा सेन्टर सँि load sharing  िरी 
स्ोतहरूको  optimum प्रयोि िररएको ्छ । 
प्राकृनतक नरपक्त्त रा मािर क्सरजथित प्रकोपका 
कारण ससथिहदरबारमा  रहेको डाटा सेन्टरमा 
क्िै समसया आइपरेमा यस डाटा सेन्टरले 
नरकलपको रुपमा काम ििने्छ । 

तनसबर: हेटौँडा बस्त डाटा ररकभरी सेन्टरमा FCGO 
Data Center Relocation िररएकाे

तनसबर: IT Support Centre, बाँकेको र््भारमभ 
िि्याहुँदै महालेखा नियन्त्रक श्ी मध्क्मार मराक्सिी
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महालेखा नियन्त्रक कायायालयको आयोजिामा 
प्रदेर् १, प्रदेर् २, िणडकी प्रदेर्, बागमती प्रदेर्, 
ल्ममबिी प्रदेर्, कणायाली प्रदेर्, िरी ६ रटा 
प्रदेर्हरूकाे ४ रटा प्रदेर् केन्द्रमा प्रदेर् सतरीय 
आन्तररक लेखापरीक्ण त्ा सारयाजनिक 
समपक्त्त व्यरस्ापि समबन्धी क्मता नरकास 
ताक्लम समपन्ि भएको ्छ । यस काययारिममा 
कोष त्ा लेखा नियन्त्रक कायायालय र प्रदेर् 
लेखा नियन्त्रक कायायालयका प्रम्ख कोष 
नियन्त्रक, प्रदेर् लेखा नियन्त्रक, कोष नियन्त्रक, 
लेखा अमधकृत त्ा  लेखापालहरूको 
सहभानिता क््यो। स्दूरपभचिम प्रदेर्मा यसतो 
ताक्लम सञरालि ििने समय ताक्लका समेत 

रहेकोमा कोभभड-१९ का कारण 
यो रषया उक् प्रदेर्मा ताक्लम 
सञरालि ििया सनकएि । यसै 
काययारिमकानबर ल्ममबिी प्रदेर्को 
िेपालिन्ज र प्रदेर् िं. १ को 
नरराटििरमा स्ापिा भएका 
प्रानरमधक सहायता केन्द्रको 
महालेखा नियन्त्रक श्ी मध्क्मार 
मराक्सिीले उद्ाटि िि्याभएको 
क््यो ।

प्रदेश सतरीय आन्तररक लेखापरीक्ष् तथा 
साि्थजवनक समपसत् व्यिसथापन समबन्धी तासलम 

तनसबर: आन्तररक लेखापरीक्ण त्ा सारयाजनिक समपक्त्त व्यरस्ापि 
प्रणाली समबन्धी क्मता नरकास ताक्लमको रिममा आफिो भिाई राखि्हुँदै 
महालेखा नियन्त्रक श्ी मध्क्मार मराक्सिी (२०७७/११/२८)

सथानीय तहमा काय्थरत आन्तररक लेखापरीक्ष् 
अधधकारीहरुको क्षमता वबकास तासलम 

तािलम वििर्

क्र.सं. तासलम स्चिालन धमवत तासलम स्चिालन भएको 
सथान

तासलममा सहभागी 
जजलला

सहभागी 
संखया कैवरयत

१. २०७७/१०/२७-२९ ध्क्लखेल, काभ्े १३ ४६ बागमती प्रदेर् 

२. २०७७/११/१३-१५ िेपालिञज, बाँके २२ ४८ ल्ममबिी र कणायाली प्रदेर् 

३. २०७७/११/२६-२८ नबराटििर, मोरङ २२ ५४ प्रदेर् िं. १ र २ 

४. २०७७/१२/२५-२७ पोखरा, कासकी ११ ३४ िणडकी प्रदेर्

जममा ६८ १८२

महालेखा नियन्त्रक कायायालयले नबभभन्ि ४५ 
जजललाका स्ािीय तहमा काययारत २८३ जिा 
आन्तररक लेखापरीक्ण अमधकारीहरुको 
क्मता नबकास समबन्धी ताक्लम काययारिम 

समपन्ि िरेको ्छ । सबै स्ािीय तहका 
आन्तररक लेखापरीक्ण अमधकारीहरुलाई 
ताक्लम ददिे लक्यका अि्सार सञरालि 
िररएको उक् काययारिम यो रषया ४५ जजललामा 

सञरालि िररएको हो । बाँकी स्ािीय 
तहहरुमा आिामी रषया ताक्लम प्रदाि ििने 
महालेखा नियन्त्रक कायायालयको लक्य रहेको 
्छ ।

तनसबर: महालेखा नियन्त्रक कायायालयको आयोजिामा स्ानिय तहमा काययारत आन्तररक लेखापरीक्ण अमधकारीको क्मता नरकास ताक्लमको 
रिममा ताक्लम ददि्हुँदै उप- महालेखा नियन्त्रक श्ी रनरि कोइराला (२०७७/१०/१५)
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तनसबर: अायाेजिा लेखा तािलम िलदै िरेकाे 

क्र.सं. तासलम स्चिालन धमवत तासलम स्चिालन 
भएको सथान

तासलममा सहभागी 
जजलला सहभागी संखया कैवरयत

१. २०७७।१०।२७ देखख ३० िते समम स्िसरी ३ २१

२. २०७७।११।१० देखख ११ िते समम दोलखा ३ २४

३. २०७७।११।०६ देखख ०७ िते समम नत्रप्रेश्र, काठमान्डौ ३ २१

४. २०७७।११।१० देखख ११ िते समम सयाङ्जा ३ २२

५. २०७७।११।१५ देखख १६ िते समम बागल्ङ ३ १५

६. २०७७।१०।०७ देखख ०८ िते समम ि्लमी ३ २७

७. २०७७।१०।२३ देखख २४ िते समम कैलाली ५ २५

८. २०७७।११।२१ देखख २२ िते समम पसाया ३ १६

९. २०७७।११।०४ देखख ०५ िते समम तिहुँ २ २०

१०. २०७७।१०।१५ देखख १६ िते समम ज्मला ५ २३

११. २०७७।१०।२० देखख २१ िते समम क्सराहा ३ २३

१२. २०७७।१०।२८ देखख २९ िते समम मकरािप्र ४ १९

१३. २०७७।११।०६ देखख ०७ िते समम दाङ ५ २७

जममा  ४५ २८३

CGAS, SuTRA
तथा TSA समबन्धी तासलम 

सेिाकासलन 
तासलममा मनोनयन 

महालेखा नियन्त्रक कायायालयले TSA, CGAS 
र SuTRA प्रणालीलाई ियाँ भसयािमा पररमाजयाि 
िरी कायायान्रयिमा लयाएसँिै उक् प्रणालीलाई 
सहज र सरल रूपमा सञरालि ििया कोष 
त्ा लेखा नियन्त्रक कायायालय, केन्द्रीय त्ा 
जजलला सतरको कायायालय  त्ा प्रादेक्र्क र 
स्ािीय निकायको आर्थिक प्रर्ासि र्ाखामा 
काययारत कमयारारीहरूलाई ताक्लम प्रदाि िरेको 
्छ । Online Platform (Zoom) माफया त 
सञरालि िररएको उक् ताक्लम काययारिम 
माफया त आर्थिक रषया ०७७/७८ को रैर्ाख 
मसान्त समम CGAS र  TSA तफया  १९ हजार 
५ सय ५१ जिा त्ा SuTRA तफया  ८३१ जिा 
लाभपन्रत भएका ्छि ।

आर्थिक प्रर्ासि र्ाखामा काययारत लेखा 
समूहका कमयारारीहरूको आर्थिक काययानरमध 
त्ा नरत्तीय उत्तरदानयतर मािदणड,  खररद 
व्यरस्ापि र सारयाजनिक व्यरस्ापिको 
नरषयमा क्मता नरकासका िियाका लानि उप-
समरर-१४, लेखा अमधकृत-६८ लेखापाल-८३ 
र सह लेखापाल १२२ िरी जममा २८७ जिा 
कमयारारीहरूलाई सेराकालीि ताक्लमका लानि 
मिोियि िरी समबनन्धत ताक्लम केन्द्रहरूमा 
पठाइएको ्छ ।

ACCA अधययनका 
लावग मनोनयन 
लेखा समूहका कमयारारीहरूलाई लेखा समबन्धी 
नरक्र्टि ज्ञाि ददलाउिे उदे्शयले राजपत्राङ्नकत 
नद्तीय श्ेणीका उपसमरर (लेखा) २ जिा, 
राजपत्राङ्नकत तृतीय श्ेणीका  लेखा अमधकृत 
४ जिा, राजपत्र अिङ्नकत प्र्म श्ेणीका 
लेखापाल ३ जिा र राजपत्र अिङ्नकत 
नद्तीय श्ेणीका सह-लेखापाल -१ जिा िरी 
जममा १० जिा कमयारारीहरूलाई सारयाजनिक 
खरया त्ा नरत्तीय उत्तरदानयतर समररालयको 
आर्थिक सहयोिमा २ रषने  Association of 
Chartered Certified Accountants 
(ACCA) अधययिका लानि मिोियि िररएको 
्छ ।

आयोजना लेखा तासलम  
World Bank र Asian 
Development Bank 
को सहायतामा सञराक्लत 
आयोजिाहरूमा काययारत लेखा 
समूहका कमयारारीहरूको आयोजिा 
लेखा समबन्धी क्मता नरकास ििने 
उदे्शयले ममनत २०७७/१०/१९ 

देखख २०७७/१०/२१ समम ३ 
ददिको ताक्लम सञरालि िररएको 
हो । उक् ताक्लममा नरभभन्ि 
आयोजिामा काययारत जममा ३३ 
जिा कमयारारीहरूको सहभानिता 
रहेको क््यो ।
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तािलम वििर्

सथानीय तहमा वित्ीय व्यिसथापन तासलम 
महालेखा नियन्त्रक कायायालयले ७५३ 
स्ािीय तहका आर्थिक प्रर्ासि 
र्ाखामा काययारत कमयारारीहरूलाई 
SuTRA त्ा  NPSAS समबन्धी 
ताक्लम प्रदाि िरेको ्छ । यस 
कायायालयको संयोजि,  ADB र 
Norwegian Embassy  को 
आर्थिक सहयोि त्ा N.Bhattarai 
& Co. Chartered Accountant 

को प्रानरमधक सहयोिमा सञराक्लत 
उक् ताक्लम ममनत २०७७ कारतथिक २४ 
देखख Virtual रूपमा समपन्ि भएको 
क््यो । यस ताक्लमबाट स्ािीय तहको 
बजेट त्ा खरया लेखाङ्कि र NPSAS 
सनहतको नरत्तीय नरररण तयार ििया दक् 
जिर्क्क् हाक्सल हुिे अपेक्ा िररएको 
्छ ।

प्रदेश सथानीय तह सङ्खया तासलम प्रापत जनशसति

प्रदेर् १ १३७ २७५

प्रदेर् २ १३६ २६०

बागमती प्रदेर् ११९ २४५

िणडकी प्रदेर् ८५ १७४

ल्ममबिी प्रदेर् १०९ २२२

कणायाली प्रदेर् ७९ १५०

स्दूरपभचिम प्रदेर् ८८ १७०

जममा ७५३ १४९६

महालेखा नियन्त्रक कायायालय  (म.ले.नि.का.) ले 
नरकास साझेदार सँिको सहकाययामा सारयाजनिक 
नरत्तीय व्यरस्ापि स्धारका काययारिमहरू सञरालि 
िददै आएको ्छ । आर्थिक रषया २०७७/७८ मा 
मलेनिका र पेफाको सहकाययामा नरश् बैङ्क  (Multi 
Donor Trust Fund) बाट खरया हुिे िरी  CGAS, 
TSA र IFMIS (Integrated Financial 
Management Information System) 
सञरालिका लानि  Application बिाउिे कायया 
भइरहेको ्छ । तयसतै  PLGSP (Provincial and 
Local Governance Support Program) 
को Joint Financing Agreement अन्तियात 
SuTRA Application  कायायान्रयि त्ा  म.
ले.नि.का. को  IT  Equipment स्दृढीकरण कायया 
भइरहेको ्छ । दातृ निकाय USAID को सहयोिमा 
SUTRA सञरालि समबन्धी क्मता नरकास र नरभभन्ि 
कोष त्ा लेखा नियन्त्रक कायायालयहरूको सोलर 
व्याकपको काययारिम समपन्ि भएको ्छ । सा्ै ADB 
(Asian Development Bank) को सहकाययामा 
मलेनिकाले NEPSAS (Nepal Public Sector 
Accounting Standards) त्ा स्ािीय तहका 
कमयारारीहरूको क्मता नरकास समबन्धी ताक्लम 
समपन्ि भएको ्छ । यसबाट सारयाजनिक नरत्तीय 
व्यरस्ापिको लानि सूरिा प्रनरमध पूरायाधार र 
कमयारारीको क्मता नरकासमा उललेखय योिदाि प्िेको 
्छ ।

आरथथिक िष्थ ०७६/७७ मा तजणु्थमा भएका कानूनहरु
आरथथिक काय्थविधध तथा वित्ीय उत्रदाधयति वनयमािली, २०७७  

आर्थिक काययानरमध त्ा नरत्तीय उत्तरदानयतर 
ऐि, २०७६ मा भएको सबञरत   कोष 
व्यरस्ापि प्रनतरेदि प्रणाली, काययासमपादि 
करार, समपक्त्त र दानयतरको व्यरस्ापि, 
सरकारी समपक्त्तको क्ललाम, ममिाहा, िेपाल 
सरकारको आमदािी व्यरस्ापि जसता 
नरषयलाई व्यरबस्त ििया िेपाल सरकारले 
२०७७ माघ १९ िते आर्थिक काययानरमध त्ा 
नरत्तीय उत्तरदानयतर नियमारली, २०७७ 
जारी िरेको ्छ । नियमारलीको कायायान्रयि 
सँिै नरत्तीय संघीयता कायायान्रयिमा सहजता 
हुिे, नरत्तीय अि्र्ासिमा स्धार आई िेपाल 
सरकारको नरत्त प्रर्ासि अन्तरायान्रिय सतरको 
हुिे अपेक्ा िररएको ्छ ।
आर्थिक काययानरमध त्ा नरत्तीय उत्तरदानयतर 
नियमारली, २०७७ का म्लभ्त नबर्ेषता 
देहाय बमोजजम रहेका ्छि ।

● सारयाजनिक नरत्तीय व्यरस्ापिमा 
सूरिा प्रनरमधको प्रयोि िरी नरद््तीय 
कारोबारको लानि काि्िी आधार तयार 
िरेको,

● तीि तहको सरकार नबर नरत्तीय 
अन्तरसमबन्धको ढाँरा तयार िरेको त्ा 
अन्तर सरकार नरत्तीय हसतान्तरण र 
प्रनतरेदि प्रणालीको Modality लानि 
आधार तयार िरेको,

● आन्तररक लेखापरीक्णलाई प्रभारकारी 
बिाउि लेखा समूह भभत्र ््छटै् जिर्क्क्को 
व्यरस्ा िरी नरक्र्टिीकृत िररएको,

● मन्त्री, समरर, नरभािीय प्रम्ख र 
जजममेरार व्यक्क्को नरत्तीय जजममेरारी, 
जबाफदेनहता र उत्तरदानयतर निरदथिटि 
िरेको,

● जजममेरार पदामधकारी र कमयारारीको 
लानि काययासमपादि करारको व्यरस्ा 
िरेको,

● मधयकालीि खरया संररिालाई अनिरायया 
िरेको, ििद योजिाको व्यरस्ा िरेको,

● बजेट रोकका, नियन्त्रण र समपयाण िराउिे 
व्यरस्ा िरेको,

● समभानरत दानयतर त्ा प्रनतबद्धता 
व्यरस्ापि ििने जजममेरारी तोनकएको,

● आन्तररक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तररक 
त्ा अपन्तम लेखापरीक्ण प्रनतरेदिको 
कायायान्रयिको लानि मन्त्रालय/निकायमा 
लेखापरीक्ण त्ा आन्तररक नियन्त्रण 
सममनतको व्यरस्ा िरेको,

● जजन्सी सामािको क्ललामी ििने प्रयोजिको 
लानि मूलयाङ्किमा ह्रास कट्ी समबन्धी 
व्यरस्ा प्रयोिमा आएको,

साि्थजवनक वित् व्यिसथापन (PFM) 
मा दातृ वनकायहरुको सहयोग
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राजसि व्यिसथापन सूचिना प्र्ालीमा विद्णुत्ीय भणुतिानी समबन्धमा 
सेिा प्रदायक संसथालाई आिद्ध गनने वनदनेसशका, २०७७  

जेठ मसान्त सममको 
खचि्थ प्रगवत 

अन्तर सरकारी वित् हसतान्तर् बापतको राजसि रकम बाँडराँट

आर्थिक काययानरमध त्ा नरत्तीय उत्तरदानयतर 
ऐि, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (२) ले 
ददएको अमधकार प्रयोि िरी िेपाल सरकारको 
सरीकृनत क्लई महालेखा नियन्त्रक कायायालयले 
राजसर व्यरस्ापि सूरिा प्रणालीमा नरद््तीय 
भ्क्ािी समबन्धमा सेरा प्रदायक संस्ालाई 

आबद्ध ििने निदनेक्र्का, २०७७ बिाएको हो । 
महालेखा नियन्त्रक कायायालयले िेपाल सरकार 
त्ा प्रदेर् सरकारको राजसर सङ्कलि, 
लेखाङ्कि त्ा प्रनतरेदिलाई व्यरबस्त ििया, 
सरकारी ििद प्रराहलाई सरल, ममतव्ययी, 
पारदर्शी र प्रभारकारी बिाई नरत्तीय जोखखम 

न्यूिीकरण ििया नरद््तीय भ्क्ािी समबन्धी सेरा 
प्रदायक संस्ालाई राजसर व्यरस्ापि सूरिा 
प्रणालीमा आबद्ध िरी सञरालिमा लयाउि यो 
निदनेक्र्का तयार पारेको हो ।

िेपाल सरकार,  प्रदेर् र स्ािीय  तहनबर मूलय 
अभभरृजद्ध कर र आन्तररक उतपादिबाट उठेको 
अन्तर््लक रकम बाँडफाँट ििया िेपाल सरकारले 
एक सङ्घीय नरभाजय कोष खडा िरी तयसतो 

रकम सो कोषमा जममा ििने व्यरस्ा बमोजजम 
आर्थिक रषया ०७७/७८ को जेठ मनहिा समममा 
क्ल रकम रु. ३ खबया २६ अबया १४ करोड ३५ 
लाख जममा भएकोमा सङ्घलाई रु. २ खबया २८ 

अबया ३० करोड ४ लाख र  प्रदेर् र स्ािीय 
तहहरूलाई रु. ४८ अबया ९२ करोड १५ लाख 
बाँडफाँट भएको ्छ ।

राल् आर्थिक रषयाको जेठ मनहिा समममा 
िेपाल सरकारको क्ल खरया रु. ९ खबया १६ 
अबया ८६ करोड भएको ्छ। यो रकम प्रक्ेनपत 
लक्यको ६२ प्रनतर्त हो । राल् आर्थिक रषयाको 
जेठ मनहिा समममा राल् खरया रु. ७ खबया ६२ 
करोड खरया भएको ्छ। यो क्ल नरनियोजजत 
बजेटको ७३.८७ प्रनतर्त हो। तयसतै  प्ँजीित 
खरया रु. १ खबया ४३ अबया ०८ करोड भएको ्छ ।

आरथथिक िष्थ २०७७/७८ जेठ  मसान्त सममको खचि्थ

रु. लाखमा

बजेटको प्रकार िारषथिक बजेट िारषथिक खचि्थ बजेटको तणुलनामा 
खचि्थ प्रवतशत

राल् खरया 9484593.57 7006204.01 73.87

प्ँजीित खरया 3573521.3 1430893.75 40.04

नरत्तीय व्यरस्ा 1692514 731504.67 43.22

जममा 14750628.88 9168602.43 62.16

मणु.अ. कर अन्त शणुलक कणु ल रकम
संघ प्रदेश सथानीय

मणु.अ. कर अन्त शणुलक जममा रकम मणु.अ. कर अन्त शणुलक जममा रकम मणु.अ. कर अन्त शणुलक जममा रकम

2513935.44 747500 3261435.48 1759754.8 523250 2283004.83 377090.31 112125 489215.32 377090.31 112125 489215.32

आरथथिक िष्थ २०७७/७८ को जेठ मसान्त सममको संघीय सरकारबाट प्रदेश 
तथा सथानीय सरकारलाई हसतान्तर् गररएको रकम

िेपालको संनरधाि, अन्तर सरकारी नरत्त 
हसतान्तरण ऐि अि्सार िेपाल सरकार, प्रदेर् 
त्ा स्ािीय तहको राजसर क्मता र खरयाको 
आरशयकता अि्सार रान्रिय प्राकृनतक स्ोत 
त्ा नरत्त आयोिको क्सफाररसमा नरनियोजि 

ऐि, २०७७ मा समारेर् भएको समािीकरण 
अि्दाि, सर्तया अि्दाि, नरर्ेष अि्दाि र 
समपूरक अि्दाि समेत क्ल रु. ३ खबया ९८ 
अबया ४५ करोड हसतान्तरण िि्यापिनेमा जयेष् 
मसान्तसमम ३ खबया ३५ अबया ६१ करोड अ्ायात् 

८४.२३ प्रनतर्त हसतान्तरण भएको ्छ ।यसले 
प्रदेर् र स्ािीय तहको नरत्तीय आरशयकता 
पूरा िि्याको सा्ै Fiscal Space समेत 
बढाउिे अपेक्ा िररएको ्छ ।

सस.नं. संघीय इकाई अनणुदान शीष्थक कणु ल बजेट कणु ल खचि्थ प्रवतशत

1 प्रदेर् समािीकरण अि्दाि 55,195,000,000 51,530,700,000 93.36

2 प्रदेर् सर्तया अि्दाि 46,110,791,204 34,426,939,474 74.66

3 प्रदेर् नरर्ेष अि्दाि 3,135,000,000 2,525,733,333 80.57

4 प्रदेर् समपूरक अि्दाि 5,186,200,000 4,372,414,333 84.31

5 स्ािीय तह समािीकरण अि्दाि 90,055,000,000 84,403,343,359 93.72

6 स्ािीय तह सर्तया अि्दाि 187,155,619,182 150,589,367,932 80.46

7 स्ािीय तह नरर्ेष अि्दाि 6,832,200,000 4,471,166,944 65.44

8 स्ािीय तह समपूरक अि्दाि 4,780,500,000 3,298,323,569 69.00

  जममा 398,450,310,386 335,617,988,944 84.23
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राव्रिय गौरिका आयोजनाहरुको वित्ीय प्रगवत 
२१ रटा रान्रिय िौररका आयोजिाहरुको 
आ.र. २०७७/७८ को जेठ मसान्त समममा 
क्ल बजेटको ३८ प्रनतर्त रकम खरया भएको 
्छ । क्ल बजेट रु. ९० अबया ९९ करोड रहेको 

उक् आयोजिाहरुको हालसममको खरया रु. 
३४ अबया ६४ करोड रहेको ्छ । पोखरा क्ेत्रीय 
अन्तरायान्रिय नरमािस्ल र मेलमरी खािेपािी 

आयोजिा हालसममको खरया १५ प्रनतर्त भन्दा 
कम रहेको ्छ भिे सबैभन्दा बढी खरया पर््पनत 
नरकास कोषले िरेको ्छ ।

राव्रिय गौरिका योजनाहरु वििर्

आ.ि. २०७७/०७८ को बजेट र खचि्थको वििर् २०७८/०२/३१ सममको

सस.नं. वनकायको नाम बजेट खचि्थ प्रवतशत

1 ममक्लनियम चयालेन्ज एकाउणट िेपाल 8277711000 1954900010 23.62

2 ब्ढी िणडकी जलनरद््त आयोजिा 8011486821 1606578105 20.05

3 बबई ससथिराइ आयोजिा 1499100000 1076978908 71.84

4 महाकाली ससथिराइ आयोजिा (कन्रिप्र) 437300000 418613707.4 95.73

5 क्सकटा ससथिराइ आयोजिा 1557400000 877403138.2 56.34

6 रािी जमरा  क्लररया ससथिराइ आयोजिा (प्रणाली 
आध्निकीकरण समेत) 2275600000 1115046127 49.00

7 भेरी - ररई  डाइभसयाि बहुउदे्शयीय आयोजिा 2440661000 953318749.1 39.06

8 स्िकोर्ी मररि डाईभसयाि बहुउदे्क्र्य आयोजिा 2256500000 1214072544 53.80

9 मेलमरी खािेपािी आयोजिा 5069500001 699056640.5 13.79

10 पर््पनत क्ेत्र नरकास कोष 659935000 654935000 99.24

11 ल्ममबिी नरकास कोष 956797893 553790000 57.88

12 रा्रिपनत र्रे संरक्ण काययारिम 1691071000 797207842.5 47.14

13 काठमांडौ-तराई मधेर् फाटि ट्याक 8968800000 2366726480 26.39

14 प्षपलाल राजमािया(मधय पहाडी राजमािया) 8136758969 5493078041 67.51

15 उत्तर दभक्ण राजमािया(कणायाली, कालीिणडकी र कोर्ी) 3446700000 1605921318 46.59

16 हुलाकी राजमािया (प्लहरु समेत) 9415200000 7231385004 76.81

17 रेल, मेट्ो रेल त्ा मोिो रेल नरकास आयोजिा 8920814561 3758237136 42.13

18 माक््ललो तामाकोर्ी जलनरद््त आयोजिा (४५६ मे. रा.) 1000000000 500000000 50.00

19 दभक्ण एक्र्या पययाटि प्रायाधार नरकास आयोजिा 4725000000 914000000 19.34

20 पोखरा क्ेत्रीय अन्तरायान्रिय नरमािस्ल 10750000000 500000000 4.65

21 दोस्ो अन्तरायान्रिय नरमािस्ल निजिढ, बारा 500000000 350000000 70.00

कणु ल जममा 90996336245 34641248751 38.07

कोष तथा लेखा वनयन्त्रक काया्थलयहरुको पूिा्थधार सणुदृढदीकर्
महालेखा नियन्त्रक कायायालयले 
कोष त्ा लेखा नियन्त्रक 
कायायालयहरूको भौनतक पूरायाधार 
स्धारमा समेत जोड ददएको 
्छ । आर थ्िक रषया २०७६/७७ मा झापा 
र मयागदी कोष त्ा लेखा नियन्त्रक 
कायायालयहरूको भरि निमायाण कायया 
समपन्ि भएको ्छ भिे डोटी, म्ि्, 
रौतहट र ता्पलेज्ङको कोष त्ा 
लेखा नियन्त्रक कायायालयहरूको भरि 
निमायाणाधीि अरस्ामा रहेको 
्छ । यसैिरी जाजरकोट, पाँर्र, 

स्खनेत त्ा मिाङ कोष त्ा लेखा 
नियन्त्रक कायायालयहरूको भरि 
निमायाण कायया प्रनरिया उन्म्ख रहेको 
्छ  । यसबाट आध्निक प्रनरमधमा 
आधाररत सेरा प्रराह हुिे, 
कमयारारीहरूको मिोबल उचर हुँदै कायया 
समपादिमा उललेखय स्धार हुिे त्ा 
अ्या मन्त्रालय मातहत कायायालयको 
रुपमा रहेका कोष त्ा लेखा नियन्त्रक 
कायायालयहरुले नरत्तीय अि्र्ासि 
कायम ििया िेतृतरदायी भूममका खेलिे 
अपेक्ा िररएको ्छ ।

तनसबर: कोष त्ा लेखा नियन्त्रक कायायालय झापाको िरनिरमथित भरि
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National ICT Award, 2021 (Public Sector) महालेखा वनयन्त्रक काया्थलयलाई
सारयाजनिक सेरा प्रराहमा सूरिा 
त्ा सञरार प्रनरमधको प्रभारकारी 
प्रयोिको उचर म्लयाङकि िददै यस 
रषयाको “National ICT Award 
2021 (Public Sector)” बाट 
महालेखा नियन्त्रक कायायालय 
सममानित भएको ्छ । हरेक रषया रान्रिय 
सूरिा त्ा सञरार प्रनरमध ददरसको 
उपलक्यमा प्रदाि िररँदै आएको उक् 
सममाि ममनत २०७८/०१/१९ मा 
सममाििीय प्रधािमन्त्रीको भर्याअल 
उपबस्नतमा एक नरर्ेष काययारिमका 

सा् माििीय सूरिा त्ा सञरार 
प्रनरमध मन्त्रीबाट महालेखा नियन्त्रक 
श्ी मध्क्मार मराक्सिीलाई हसतान्तरण 
िररएको क््यो । महालेखा नियन्त्रक 
कायायालयले सरकारी रकम भ्क्ािी 
र प्रा्पत ििया मडजजटलाइजेसि िरेको 
त्ा मडजजटल िेपालको अभभयािलाई 
सा्याकता ददि महत्रपूणया भूममका 
खेलदै आएको ्छ । यस नकक्समको 
सममािबाट सरकारको नरद््त्तीय 
स्र्ासि कायायान्रयिमा कायायालयलाई 
्प हौसला प्रा्पत भएको ्छ ।

तनसबर: माििीय सूरिा त्ा सञरार प्रनरमध मन्त्रीबाट सममाि ग्रहण िददै 
महालेखा नियन्त्रक श्ी मध्क्मार मराक्सिी (२०७८/०१/१९)

प्रतयेक रषया भदाै २२ िते ििजामती सेरा 
िदरसका अरसरमा प्रदाि िररँदै अाएकाे 
ििजामती सेरा प्रसकारबाट याे रषया महालेखा 
िियन्त्रक कायायालय र अन्तियातका कमयारारीहरू 

समेत प्रसकृत भएका ्छि् । सारयाजनिक नरत्त 
व्यरस्ापिकाे क्ेत्रमा प्�याएकाे याेिदािकाे 
कदर िददै १७ अाैं ििजामती सेरा ददरस, २०७७ 

काे अरसरमा उहाँहरूलाइया सरकारले प्रसकृत 
िरेकाे हाे । प्रसकृत हुि्हुिे कमरायारीहरूकाे 
िामारली यस प्रकार रहेकाे ्छ ।

वनजामती सेिा िदिस, २०७७ बाट पणुरसकृत
विक्भन्न पदक तथा पणुरसकारबाट सममावनत

सस.नं. कम्थचिारीको नाम, थर पद काय्थरत काया्थलय

१ डा. रीरेन्द्र क्मार ममश् प्रम्ख कोष नियन्त्रक कोष त्ा लेखा नियन्त्रक कायायालय, धि्षा

२ लाल बहादुर नरटि लेखापाल जजलला प्रर्ासि कायायालय, बाज्रा

३ मनिला मादेि लेखापाल कोष त्ा लेखा नियन्त्रक कायायालय, ता्पलेज्ङ्ि

रान्रिय ददरस, २०७७ का अरसरमा २०७६ 
भदौ ३१ ितेको निणयायबाट सममाििीय 
रा्रिपनत नरद्ादेरी भणडारीले िेपालको 
संनरधािको धारा २७७  को उपधारा (१) 

बमोजजम ममन्त्रपररषदक्ो क्सफाररसमा ५९३ 
जिा महाि्भारहरूलाई नरभूषण (मािपदरी, 
अलङ्कार र पदक) प्रदाि िि्या भएको ्छ 
। जसबाट महालेखा नियन्त्रक कायायालय 

रा लेखा समूह अन्तियातका कमयारारीहरू 
समेत सममानित भएका ्छि् । नरभूनषत हुिे 
कमयारारीहरू देहाय बमोजजम रहेका ्छि् ।

राव्रिय विभणुष्बाट सममावनत  

सस.नं. विभणुष् नाम पद काय्थरत काया्थलय

१. प्ररल जिसेरा श्ी (रत््या) श्ी भेषप्रसाद भ्तनेल उपमहालेखा नियन्त्रक महालेखा नियन्त्रक कायायालय

२. प्ररल जिसेरा श्ी (रत््या) श्ी पारयाती र्माया उपसमरर (लेखा) उद्ोि बाभणजय त्ा आप्रतथि मन्त्रालय

३. प्ररल जिसेरा श्ी (रत््या) श्ी निमयाल न्यौपािे उपसमरर (लेखा) िहृ मन्त्रालय

४. प्ररल जिसेरा श्ी (पञरम) श्ी िोनरन्दप्रसाद र्माया लेखापाल मालपोत कायायालय, रागल्ङ

५. प्ररल जिसेरा श्ी (पञरम) श्ी िणेर्प्रसाद आरायया लेखापाल कोष त्ा लेखा नियन्त्रक कायायालय, उदयप्र
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कोष तथा लेखा वनयन्त्रक काया्थलयहरु सममावनत  
महालेखा नियन्त्रक कायायालयले आर्थिक 
रषया २०७६/७७ को रारषथिक कायया समपादि 
सतरको आधारमा कोष त्ा लेखा नियन्त्रक 
कायायालयहरूलाई सममानित िरेको ्छ । 
महालेखा नियन्त्रक कायायालयले २०७७ रैत 
११ र १२ िते काठमाडौँमा भर्याअल सररूपमा 
सञरालि िरेको सारयाजनिक नरत्त व्यरस्ापि 
रान्रिय िोष्ी, २०७७ को अरसरमा यसतो सममाि 

घोषणा िरेको हो । रारषथिक नहसाब भभडािमा 
लागिे समय, आन्तररक लेखापरीक्णको बस्नत, 
समयमै Day Close को अरस्ा, तोनकएको 
अरमधमा पाररत भएको तलबी प्रनतरेदि, 
निरृक्त्तभरण लिायतको नरषय समेटेर रारषथिक 
कायया समपादिको अाधारमा उतकृटि अंक प्रा्पत 
ििने कोष त्ा लेखा नियन्त्रक कायायालयहरु 
प्रसकृत भएका हुि । यस प्रकारको प्रोतसाहिले 

आिामी ददिहरूमा कोष त्ा लेखा नियन्त्रक 
कायायालयहरूको कायया समपादिमा बढोत्तरी 
हुिे नरश्ास क्लइएको ्छ । यसरी प्रसकृत हुिे 
कोष त्ा लेखा नियन्त्रक कायायालयहरु देहाय 
अि्सार रहेका ्छि ।

सस.नं. पणुरसकार कोष तथा लेखा वनयन्त्रक काया्थलय

१. सरकोतकृटि कोष त्ा लेखा नियन्त्रक कायायालय, धिक्टा

२. उतकृटि कोष त्ा लेखा नियन्त्रक कायायालय, डडेलध्रा

३. उतकृटि कोष त्ा लेखा नियन्त्रक कायायालय, लमज्ङ

सिागत तथा वबदाई

वबदाई हुनणुभएका महालेखा वनयन्त्रक तथा सहमहालेखा वनयन्त्रकहरुः

सिागत गररएका महालेखा वनयन्त्रक तथा सहमहालेखा वनयन्त्रकहरुः

आर्थिक रषया २०७७/७८ मा महालेखा नियन्त्रक श्ी िोपीिा् मैिालीलाई 
क्र्क्ा, नरज्ञाि त्ा प्रनरमध मन्त्रालयको समररको रुपमा नरदाई िररयो 
भिे समरर श्ी मध्क्मार मराक्सिीलाई महालेखा नियन्त्रकको रुपमा 
सराित िररयो । यसैिरी सह-महालेखा नियन्त्रक श्ी रमेर् प्रसाद 
क्र्राकोटीलाई दोलखा जजललाको प्रम्ख जजलला अमधकारीको रुपमा, 
सह-महालेखा नियन्त्रक श्ी भ्पाल बराललाई प्रदेर् िमबर २ अन्तियातको 

मन्त्रालयमा, सह-महालेखा नियन्त्रक श्ी बदद्रराज अयायाललाई रि त्ा 
राताररण मन्त्रालय र सह- महालेखा नियन्त्रक श्ी भानिर् पाणडेयलाई 
रान्रिय स्रिा आयोिका लानि नरदाई िररयो । यसका सा्ै सहसमरब 
श्ी ज्ञािेन्द्र पौडेल, सह-समरर श्ी ्ाि प्रसाद पंज्ञािी र सह-समरर 
श्ी उमाकान्त आराययालाई सह-महालेखा नियन्त्रकको रुपमा सराित 
िररयो ।

पद नाम, थर हाजजर हुनणु भएको धमवत विदाई हुनणु भएको धमवत

महालेखा नियन्त्रक श्ी िोपीिा् मैिाली 2076/05/06 2077/06/05

सह-महालेखा नियन्त्रक श्ी रमेर् प्रसाद क्र्राकोटी 2076/01/09 2077/06/22

सह-महालेखा नियन्त्रक श्ी भ्पाल बराल 2076/11/28 2077/04/11

सह-महालेखा नियन्त्रक श्ी बदद्रराज अयायाल 2076/10/26 2077/12/30

सह-महालेखा नियन्त्रक श्ी भानिर् पाणडेय 2077/06/07 2077/12/31

पद नाम, थर हाजजर हुनणु भएको धमवत

महालेखा नियन्त्रक श्ी मध्क्मार मराक्सिी 2077/06/05

सह-महालेखा नियन्त्रक श्ी ज्ञािेन्द्र पौडेल 2077/04/12

सह-महालेखा नियन्त्रक श्ी ्ाि प्रसाद पंज्ञािी 2078/01/06

सह-महालेखा नियन्त्रक श्ी उमाकान्त आरायया 2078/01/06
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