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1. महालेखा नियन्त्रक कायाालयको स्वरुप र प्रकृनि 

महालेखा नियन्त्रक कायाालय वव.सं. २००८ सालमा महालेखापालको कायाालयको रुपमा स्थापिा िएको र वव.सं. 
२०३२ सालमा महालेखा नियन्त्रक कायाालयका िाममा रुपान्त्िररि िई निरन्त्िर िोवकएका चजम्मेवारीहरु िहि गदै 
आएको छ । केन्त्रीय, िौमानसक िथा कोषपूनिा निकासा हुाँदै वेवमा आिाररि एकल खािा कोष प्रणालीको 
कायाान्त्वयििार् सूििा प्रववनि प्रयोग गिे मलुकुकै अग्रणी संस्थाको रुपमा रहेको छ । 

िेपाल सरकारको ववचशष्ट शे्रणीका पदानिकारीले िेितृ्व गरेको यो कायाालय अन्त्िगाि वव.सं. २०३८ सालिार् प्रनिनिनि 
कायाालयका रुपमा ७५ वरै् चजल्लामा कोष िथा लेखा नियन्त्रक कायाालयहरु स्थापिा गरी िोवकएको चजम्मेवारी िहि 
गदै आइएकोमा हाल ७७ चजल्लामा कोष िथा लेखा नियन्त्रक कायाालयहरु (काठमाण्डौंमा थप ४ िकु्तािी केन्त्र समेि 
८१ वर्ा कायाालय), निवतृ्तिरण व्यवस्थापि कायाालय – १ र कुमारी िोक िथा केन्त्रीय िहसील कायाालय – १ रहेका 
छि ्। 

2. महालेखा नियन्त्रक कायाालयको काम,किाव्य र अनिकार 

िेपाल सरकारको संचिि कोष सञ्चालि गिे, िजेर् कायाान्त्वयिमा सहजीकरण गिे, सरकारको आय र व्ययको लेखा राख्न े
र सो को केचन्त्रय वावषाक वववरण ियार गरी महालेखा परीक्षकको कायाालयमा पेश गिे, निवतृ्तिरण व्यावस्थापि, 

सरकारी िााँकी असूल उपर, आन्त्िररक लेखापरीक्षण र प्रिनलि काििुद्वारा िोवकएका अन्त्य कायाहरु गिे । 

3. महालेखा नियन्त्रक कायाालयको संगठि िार्ा िथा काया वववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

कोष तथा लेखा नियन्त्रक 
कायाालयहरू ८१ 

निवतृ्ति भरण व्यवस्थापि 
कायाालय १ 

कुमारीचोक तथा केन्त्रीय 
तहशील कायाालय १ 

महालेखा नियन्त्रक 

मािव स्रोत व्यवस्थापि महाशाखा कोष व्यवस्थापि तथा 
सूचिा प्रत्तवधि महाशाखा 

आन्त्तररक लेखापरीक्षण, सम्पिी तथा 
दानयत्व व्यवस्थापि महाशाखा 

 कमाचारी प्रशासि शाखा 
 मािव स्रोत त्तवकास, योजिा तथा 

अिगुमि शाखा 
 आन्त्तररकतथा आधथाक प्रशासि शाखा 
 काििू, राय तथा परामशा शाखा 

 कोष प्रशासि शाखा 
 बजेट कायाान्त्वयि शाखा 
 तथ्याङ्क त्तवश्लेषण तथा 

प्रकाशि शाखा 
 सूचिा प्रत्तवधि शाखा 
 

 आन्त्तररक लेखापरीक्षण शाखा 
 प्रणाली त्तवकास,अभभलेखि तथा 

समन्त्वय शाखा 
 सावाजनिक सम्पिी तथा दानयत्व 

व्यवस्थापि शाखा 
 ऋण तथा लगािी शाखा 
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4. महालेखा नियन्त्रक कायाालयमा रहि ेकमािारी संख्या 

नस.िं पद शे्रणी सेवा समहु  पद संख्या 

१ महालेखा नियन्त्रक रा.प. ववचशष्ट शे्रणी प्रशासि   १ 

२ सह-महालेखा नियन्त्रक रा.प. प्रथम शे्रणी प्रशासि   ३ 

३ उप-महालेखा नियन्त्रक रा.प. द्वद्विीय शे्रणी प्रशासि लेखा ९ 

४ उप सचिव रा.प. द्वद्विीय शे्रणी प्रशासि सामान्त्य 
प्रशासि 

१ 

५ सूििा प्रववनि निदेशक रा.प. द्वद्विीय शे्रणी ववववि   १ 

६ उ.स. (कािूि) रा.प. द्वद्विीय शे्रणी न्त्याय कािूि १ 

७ लेखा अनिकृि रा.प. ििृीय शे्रणी प्रशासि लेखा २८ 

८ शाखा अनिकृि रा.प. ििृीय शे्रणी प्रशासि सामान्त्य 
प्रशासि 

१ 

९ िथयांक अनिकृि रा.प. ििृीय शे्रणी ववववि   १ 

१० कम््यूर्र इचन्त्जनियर रा.प. ििृीय शे्रणी ववववि   ४ 

१२ लेखापाल रा.प.अि.प्रथम प्रशासि लेखा २४ 

१४ कम््यूर्र अपरेर्र रा.प.अि.प्रथम ववववि   ११ 

१७ सह-लेखापाल रा.प.अि.द्वद्विीय प्रशासि लेखा ४ 

२१ हलकुा सवारी िालक शे्रणी निवहि     ८ 

२२ कायाालय सहयोगी शे्रणी निवहि     १५ 

जम्मा         ११२ 

 

5. महालेखा नियन्त्रक कायाालयमा रहेको शाखाहरुको काया वववरण 

1. कमािारी प्रशासि शाखा 

 लेखा समहुको कमािारीहरुको ररक्त पदहरुको पदपूनिा सम्िन्त्िी कायाहरू 

 ियााँ नियकु्ती र िढुवा िई आएका कमािारीहरुको पदस्थापि सम्वन्त्िी कायाहरू, 

 लेखा समहुका कमािारीहरुको सरुवा िथा काज सम्वन्त्िी कायाहरू, 

 लेखा समहुको दरिन्त्दी नसजािा िथा व्यवस्थापि सम्वन्त्िी आन्त्िररक र अन्त्य निकायलाइा परामशा द्वदिे कायाहरू, 

 मलेनिका र अन्त्िगाि निकायहरुमा कायारि कमािारीहरुको घर ववदा, अध्ययि ववदा, असािारण ववदा, अनिवाया अवकाश िथा 
स्वेच्छीक राजीिामा िथा वविागीय कारवाही सम्वन्त्िी कायाहरू, 

 ववनिन्न निकायाहरुमा रहेका लेखा समहुको दरिन्त्दीको लगि िथा सो दरिन्त्दीमा कायारि कमािारीहरुको व्यचक्तगि 
अनिलेख अद्याविीक गिे कायाहरू, 

 लेखा समूहका कमािारीहरुको कायासम्पादि मलु्याङ्कि सम्वन्त्िी कायाहरू, 
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 मलेनिका र अन्त्िगाि कायारि कमािारीहरुलाई ववनिन्न परुस्कार िथा पदकका लागी नसिारीश सम्िचन्त्ि कायाहरू, 

 निजामनि सेवा ऐि िथा नियमावलीअिसुार वविागीय स्वीकृि द्वदि ेसम्वन्त्िी कायाहरू, 

 संगठि व्यवस्थापि सवेक्षण सनमनिको िैठक आयोजिा गिे, संगठि व्यवस्थापि सवेक्षण प्रनिवेदि ियार गिे, स्वीकृि 
िएपनछ कायाान्त्वयिका लागी सम्वचन्त्िि निकायमा लेखी पठाउि े। 

2. आनथाक िथा आन्त्िररक प्रशासि शाखा 

आनथाक प्रशासि सम्िन्त्िी 

 महालेखा नियन्त्रक कायाालय र अन्त्िगािको आनथाक प्रशासिको सञ्चालि गिे, 

 कारोवारको लेखा राख्न ेर सो को अनिलेखको व्यवस्थापि गिे, 

 सिै प्रकारका कारोवारको नििााररि ढााँिामा मानसक िथा िावषाक आनथाक वववरण ियार गिे, 

 सम्िद्ध निकायमा आवनिक, नियनमि िथा पर्के प्रनिवेदि गिे 

 आन्त्िररक िथा अचन्त्िम लेखापरीक्षण गराउि े

 मलेनिका र अन्त्िगाि कायाालयहरुको िजेर् ियार गिे गराउिे, छलिल गिे, 

 अन्त्िगािका कायाालयहरूको िजेर् िाडिााँड िथा खिा गिे अचख्ियारी ियार गिे, 

 आवश्यकिा अिसुार थप िजेर् र निकासा प्राप्त गरी िाडिााँड गिे 

 अन्त्िगिाका कायाालयहरूको आनथाक प्रशासि सञ्चालिको अिगुमि गिे, 

 अन्त्िराविय संघ संस्थाको सदस्यिा शलु्क िकु्तािी गिे गराउिे, 
 िेरुजकुो लगि राख्न,े संपरीक्षण, िर्छ्यौर् र प्रनिवेदि गिे, 

 मािहिका कायाालयहरुको घरिाडा ववृद्धको सहमनि सम्िन्त्िी काया गिे, 

 मलेनिकाको सञ्चालि साँग सम्िचन्त्िि अन्त्य आवश्यक आनथाक कायाहरू गिे । 

आन्त्िररक प्रशासि सम्िन्त्िी 

 मलेनिका र अन्त्िगाि पदस्थापिा िएका कमािारीलाइा कायावववरण सवहि चजम्मेवारी िोक्िे, 
 मलेनिकािार् सरुवा िएका कमािारीहरूलाइा रमािा द्वदि,े 

 मलेनिकामा कायारि िथा काजमा रहेका कमािारीहरुको व्यचक्तगि वववरण अद्यावनिक गिे, 

 मलेनिकामा कायारि कमिाारीको हाचजरी र ववदा िथा काजको रेकडा राख्न,े 

 सेनमिार, गोष्ठी िथा िैठकको लागी प्राप्त परको आिारमा मिोियि गिे, 

 कमािारीको अिावावषाक िथा वावषाक काया सम्पादि मलु्यांकि िारामको नििरण िथा सकंलि गिे, 

 सम्पचत्त वववरणको िाराम संकलि िथा निजामिी वकिािखािामा पठाइा रेकडा राख्न,े 

 कायाालय सञ्चालि सम्िन्त्िी मालसामाि खररद िथा िकु्तािी व्यवस्था गिे, 

 मलेनिकािार् अन्त्िगािका कायाालयहरूमा हस्िान्त्िरण हिुे पूाँजीगि प्रकृनिका सामािहरूको हस्िान्त्िरण गिे गराउिे, 
 महालेखा नियन्त्रक कायाालयको चजन्त्सी निररक्षण गिे गराउिे, 
 नियमािसुार परुािो कागजाि िलु्याउिे, नललाम नििी गिे व्यवस्था नमलाउिे, 
 मलेनिका िथा मािहिको कायाालयको लानग आवश्यक जग्गा प्रानप्त सम्िन्त्िी काया गिे, 

 मलेनिका िथा मािहि कायाालका िाममा रहेको घरजग्गा अन्त्य निकायलाइा हस्िान्त्िरण सम्िन्त्िी काया गिे, 

 कायाालयको लानग आवश्यक िौनिक िथा चजन्त्सी सामाि र सवुविाको व्यवस्थापि गिे, 

 कायाालयको सरुक्षा व्यवस्था, सिाई, खािेपािी िथा उत्सि समारोह प्रिन्त्ि, िगैंिा व्यवस्थापि आद्वद काया गिे, 

 मध्यम िथा उच्ि िेितृ्वको (Policy Coordination Committee) िैठक व्यवस्थापि गिे, 

 मलेनिकामा हिुे अन्त्य आन्त्िररक वैठकहरु व्यवस्थापि गिे 

 मलेनिकाको शाखागि िथा पदगि कायावववण ियार गरी स्वीकृि गराउिे र अद्यावनिक गिे, 
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 सवारी सवुविा प्राप्त अनिकारी िथा अन्त्य कमािारीलाई पलु सवारी सािि व्यवस्थापि गिे, 

 महालेखा नियन्त्रक कायाालयको वावषाक िथा आवनिक प्रगनि वववरण ियार गिे 

 सूििा अनिकारीको काम गिे, 

 ववनिन्न निकायवार् माग िए अिसुारका वववरण उपलव्ि गराउिे, 
 मलेनिका र मािहि कायाालयहरूको िौनिक सम्पत्तीको अद्यावनिक अनिलेख राख्न,े 

3.  मािव स्रोि ववकास,योजिा िथा अिगुमि शाखा 

 

मािव संशािि ववकास सम्िन्त्िी 

 जिशचक्त ववकासका लानग आवश्यक िानलम पवहिाि,िानलमको वववरण ियारी, िानलम आवश्यकिा पवहिाि र त्यस्िो 
िानलममा उपयकु्त जिशचक्तको मिोियि, 

 आन्त्िररक िथा िाह्य िानलम, वतृ्ती ववकास िथा अन्त्य अवसरहरूका लानग कमिाारी मिोियि र नसिाररस, 

 मलेनिकाका ववनिन्न शाखाहरू िथा अन्त्य िानलम संस्थािार् संिालि हिुे िानलमहरू िीि समन्त्वय, 

 आनथाक प्रशासि र ववत्तीय व्यवस्थापिमा सिुार गिुा पिे ववषयहरुको वववरण ियार गरी सम्वचन्त्िि निकायमा पठाउिे, 
 ववत्तीय प्रनिवेदिहरु अध्ययि गरी सम्वचन्त्िि केचन्त्रय निकाय र मन्त्रालयहरुलाई सझुाव द्वदिे, 
 क्षमिा ववकास सम्िचन्त्ि िानलम,गोष्ठी, अन्त्िरविया जस्िा कायािम िजुामा र कायाान्त्वयि गिे, 

 लेखा समूहका जिशचक्तको सूिी (Inventory) ियार गरी उपयकु्त जिशचक्तलाइा िानलम, प्रचशक्षण लगायि अन्त्य उपयकु्त 
चजम्मेवारी निवााह गिा पररिालि योजिा ििाउिे, 

 कायासम्पादिमा आिाररि प्रोत्साहि ित्ता सम्िन्त्िी कायाहरू गिे गराउिे, 
 आवश्यकिाअिसुार जिशचक्त ववकासका अन्त्य कायाहरू गिे । 

योजिा सम्िन्त्िी 

 मलेनिकाको र अन्त्िगािको वावषाक योजिा िथा प्रणाली सम्िन्त्िी कायायोजिा र मानसक, िौमानसक, वावषाक प्रगनि वववरण 
ियार गिे, 

 योजिा िजुामा िथा वावषाक समीक्षा गोष्ठीहरूको सञ्चालि गिे, 

 लेखा प्रणाली सिुार सम्वन्त्िी प्रस्िाि ियारीर चस्वकृनि सम्िन्त्िी कायाहरू गिे, 

 लेखा ढााँिा निमााण सम्िन्त्िी कायाहरू गिे, 

 सावाजनिक क्षेर लेखामािहरूको ववकास र कायाान्त्वयि गिे गराउिे, 
 एनसया ्यानसविक क्षेरका सरकारी महालेखा नियन्त्रकहरुको संगठि (AGAOA) सम्िन्त्िी काया गिे, 

 प्रिनलि आनथाक ऐि,नियम र कायाववनिहरु ववकास िथा संशोिि सम्िन्त्िी कायाहरू गिे, 

 मलेनिकाको योजिासम्िन्त्िी अन्त्य कायाहरू गिे । 

अिगुमि िथा मलु्याङकि सम्िन्त्िी 

 प्रदेश लेखा नियन्त्रक कायाालय, मलेनिकाका प्रदेशमा रहिे इकाइा िथा कोलेनिकाहरुको कायासम्पादिको अिगुमि र 
निरीक्षण गिे । 

 कायाालयहरूको कायासम्पादि स्िरको मापि िथा कायासम्पादिमा आिाररि प्रोत्साहि ित्ता िथा अन्त्य सवुविा सहनुलयि 
सम्िन्त्िी कायाहरू गिे, 
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 मलेनिका मािहि कुिै कायाालयमा कायासम्पादिमा आिाररि प्रोत्साहि प्रणाली लागू िएको िए त्यस्िो प्रणालीको अिगुमि 
िथा मूल्यांकि गिे, 

 सावाजनिक स्रोि पररिालि गिे सरकारी निकायहरुमा िएको आनथाक कारोवारगनिववनिको निरीक्षण गिे। 

 ववनिन्न वकिािखािाहरू साँग समन्त्वय गरी कोलेनिकाहरूिार् पाररि गिुापिे िलिी प्रनिवेदि सम्िन्त्िी कायाववनि निमााण र 
कायाान्त्वयि गराउिे, 

 ववनिन्न निकायहरूमा िएका सावाजनिक खिाको चस्थनिको सिे (Public Expenditure Tracking Survey) गिे गराउिे, 
 िजेर् कायाान्त्वयिका िथा आनथाक कायाप्रणालीका ववषयमा अिगुमििार् प्राप्त िनिजा ववश्लषेण गरी मलेनिका र अन्त्य 

निकायलाइा प्रनिवेदि गिे, 

 अिगुमि मूल्यांकिको वावषाक प्रनिवेदि ियार गिे । 

4. कािूि राय िथा परामशा शाखा 

 आनथाक कायाववनि सम्िन्त्िी ऐि िथा नियमको कायाान्त्वयिका सम्िन्त्िमा माग िई आएका निषयमा राय परामशा उपलब्ि 
गराउिे । 

 महालेखा नियन्त्रक कायाालय र अन्त्िगिाका निकायलाई प्रनिवादी ििाई दायर िएका मदु्धामा नलचखि जवाि ियार गरी 
महान्त्यायानिवक्ता कायाालय मािा ि पेश गिे । 

 मलेनिकाका ववनिन्न पदानिकारी िथा शाखाहरूिार् सम्पादि हिुे कायामा समाववष्ट कािूिी निषयमा आवश्यकिाअिसुार राय 
परामशा उपलब्ि गराउि,े 

 मलेनिका र अन्त्िगाििार् िजुामा हिुे काििु, निदेचशका िथा द्वदग्दशाि आद्वदमा काििुी पक्षिार् सम्पादि गिुापिे काया गिे, 

 मलेनिका र अन्त्िगािका निकायको काििुी रूपमा प्रनिनिनित्व गिुापिेमा प्रनिनिनित्व गिे आद्वद । 

5. कोष प्रशासि शाखा 

 संघीय सचञ्चि कोषको सञ्चालि गिे 

 संघ, प्रदेश िथा स्थािीय सचञ्चि कोषको सञ्चालिका लानग आवश्यक प्रविया िथा कायाववनिको ववकास गिे, 

 सचञ्चि कोषका सम्िद्ध खािाहरू आवश्यकिा अिसुार खोली सञ्चालि गिेेः 
 वैदेचशक सहायिा प्रानप्त सम्िन्त्िी सम्झौिाका मस्यौदामा सम्िचन्त्िि निकाय र अथामन्त्रालयिार् राय माग िएमा कोष 

व्यवस्थापि सम्िन्त्िमा आवश्यक राय द्वदि ेद्वदिे, 
 ववनिन्न निकायको माग अिसुार निम्ि प्रकारका खािा खोल्ि स्वीकृनि द्वदिेेः 
 ख (५) ववशेष अिदुाि खािा, 
 ख (४) ववशेष ऋण खािा र सहायिा खािा 
 ख (६) काया सञ्चालिकोष खािा र अन्त्य खािा 
 सरकारी कारोवार गिे िैंकहरू िोक्िे, 
 सचञ्चि कोषको सञ्चालिका लानग िपेाल राि िैंकलाइा आवश्यक निदेशि द्वदिे, 
 राजश्व, शोिििाा प्राप्त रकम, िेरूज ुदाचखला लगायिका रकम सचञ्चि कोष खािामा ट्रान्त्सिर गिे, 

 निकासा िइा खिा लेचखएको रकम सचञ्चि कोष खािािार् खिा लेख्न,े 

 आवनिक रूपमा कोषको अवस्था (Treasury Position) ियार गिे, 

 सचञ्चि कोषको लेखा ढााँिा ियार गरी स्वीकृि गराउिे, 
 सचञ्चि कोषको वावषाक वववरण ियार गरी महालेखा परीक्षक कायाालयमा पठाउिे, लेखापरीक्षण गराउिे र प्राप्त सझुाव 

कायाान्त्वयि गिे गराउिे, 
 एकल खािा कोष प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापि सूििा प्रणाली िथा अन्त्य कोष सञ्चालि सम्िन्त्िी प्रणाली सञ्चालिमा िीनिगि 

समन्त्वयका कायाहरू गिे, 
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 कोष प्रशासिका लानग आवश्यक प्रणाली ववकास गिे गराउिे, 
 एकल खािा कोष एकल खािा कोष सम्वचन्त्ि िीनि, निदेचशका पररमाजाि गरी समयािकुुल ििाउिे। 

 प्रदेश िथा स्थािीय स्थािीय सचञ्चि कोषको सञ्चालिका लानग आवश्यक मागादशाि गिे िथा सचञ्चि कोषको लेखा ढााँिा 
सम्िन्त्िमा परामशा उपलब्ि गराउिे, 

 कोष सञ्चालि िथा िैंवकङ्ग व्यवस्थापिका क्षेरमा आवश्यक अध्ययि अिसुन्त्िाि गिे गराउिे, 
 िेपाल सरकारको कोष सञ्चालिका सम्िन्त्िमा िोवकएका अन्त्य कायाहरू गिे गराउिे । 

िगद अिदुाि कायाान्त्वि सम्िन्त्िी 

 ववनिन्न दाि ृनिकायिार् प्राप्त िगद अिदुाि सहायिा रकमको श्रोिगि िथा कायािमगि अनिलेख राख्न,े 

 िगद अिदुाि र िगद ऋण श्रोिििा को मानसक प्रनिवेदि ियार गिे । 

 वैदेचशक सहायिामा िगद अिदुाि र िगद ऋण श्रोिमा िएको खिा रकम सचञ्चि कोष खािामा ट्रान्त्सिर गिे । 

वैदेचशक सहायिा, िगद अिदुाि र िगद ऋण श्रोिको िजेर् निकासा िुकुवा गिे । 

6. िजेर् कायाान्त्वयि शाखा 

िजेर् कायाान्त्वयि सम्िन्त्िी 

 संघीय सरकारको स्वीकृि िजेर् कायाान्त्वयिका लानग अथा मन्त्रालय र मलेनिकािार् जारी गिुापिे निदेशि ियारी, स्वीकृनि 
र कायाान्त्वयि गराउिे, 

 िजेर् कायाान्त्वयिका लानग आवश्यक प्रणाली ववकास र सञ्चालि सहजीकरण गिे, 

 रकमान्त्िर, स्रोिान्त्िर िथा िैपरी रकमको िााँडिााँड कायाान्त्वयि व्यवस्था गिे, 

 िजेर् कायाान्त्वयिमा रहेका द्वद्ववविा स्पष्ट गिे÷गराउिे, 
 िजेर् कायाान्त्वयिका िममा देचखएका िेमेल िथा अन्त्य कैवियिहरू नमलाि गराउिे, 
 अथा मन्त्रालयिार् आदेश नलई अथा िजेर् निकासाको व्यिस्था नमलाउिे, 
 िहालवाला कमािारीहरुको औषिोपिार रकम निकासा द्वदि े। 

 सेवा निितृ्त कमािारीहरुको सवुविा रकम निकासा कायाान्त्वयिको लानग आदेश द्वदिे । 

 घर िाडा िवृद्धको सहमनि सम्िन्त्िी काया गिे, 

 अथा मन्त्रालयिार् प्राप्त पर्के निकासा कायाान्त्वयिको लानग निदेशि द्वदिे । 

शोिििाा सम्िन्त्िी 

 दािसंृस्थािार् शोिििाा हिु ेगरी िपेाल सरकारको स्रोििार् िएको खिा र शोिििाा प्रानप्तको आयोजिागि अनिलेख राख्न,े 

 आयोजिाहरुिार् दाि ृ संस्थामा पशे गिुापिे लेखापरीक्षण ििएको िथा लेखापरीक्षण िएको आयोजिा लेखा िथा ववत्तीय 
वववरण जााँि, नसिाररस र अनिलेख सम्िन्त्िी काया गिे, 

 िेपाल सरकारको शोिििाा हिु ेकेन्त्रीय ऋण िथा अिदुाि खािाको सञ्चालि गरी सचञ्चि कोषमा रकम ट्रान्त्सिर गिे, 

 िेपाल राष्ट िैंकमा रहेका ववशेष िथा ईम्प्रषे्ट खािाहरुको आम्दािी खिा रकमको वववरण ियारी गिे, 

 सम्िचन्त्िि आयोजिाहरूले ववशेष/ईम्प्रषे्ट खािािार् िपेाल सरकारको खािामा रकम ट्रान्त्सिर गरे िगरेको वा सम्िचन्त्िि 
दाि ृसंस्थासंग शोिििाा माग गरे िगरेको अिगुमि गिे, 

 शोिििाा हिुे ऋण िथा अिदुािको निकासा िुकुवा नसिाररस गिे, 

 केन्त्रीय ऋण खािा (क ७-१५) र केन्त्रीय अिदुाि खािा (क ७-१७) मा जम्मा रकमको वववरण अद्यावनिक गिे, 

 शोिििाा हिुे गरी निकासा िएको रकम, शोिििाा िएको खिा र प्रानप्तको अनिलेख, वहसाि नमलाि र समायोजि गिे । 
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 शोिििाा प्राप्त हिु िसकी अथा मन्त्रालयिार् श्रोि पररविाि िएको रकमको वहसाि समायोजि गिे, 

 शोिििाा प्राप्त हिुपुिे रकम समयमै िेपाल सरकारको खािामा ट्रान्त्सिर गिा वा दाि ृ संस्थासंग शोिििाा माग गिा 
सम्िचन्त्िि आयोजिालाइा िाकेिा गिे, 

 शोिििाा प्राप्त हिु ेगरी कुिै संस्थाले आफ्िै आन्त्िररक श्रोििार् खिा गरेको रकम शोिििाा प्राप्त िएमा वहसाि निडाि गरी 
स्वीकृि िजेर्िार् सम्िचन्त्िि संस्थालाई वििाा द्वदिे व्यवस्था नमलाउिे, 

 शोिििाा हिुे प्रानप्त र खिा रकम (ऋण िथा अिदुाि) को वावषाक आनथाक वववरण ियारी र महालेखा परीक्षकको 
कायाालयमा पेश गिे, 

 शोिििाा वहसािको लेखापरीक्षण गराउिे, लेखापरीक्षणिार् प्राप्त सझुाव कायाान्त्वयि गिे, 

 शोिििाा प्राप्ती, वहसाि नमलाि िथा सम्िचन्त्िि अन्त्य कायामा मलेनिकाको प्रनिनिनित्व गिे । 

7. सूििा प्रववनि शाखा 

 मलेनिकाको सूििा प्रववनि िीनिको कायाान्त्वयि गिे, 

 सावाजनिक ववत्तीय व्यवस्थापिका लानग आवश्यक प्रणालीहरू (TSA, RMIS, CGAS, FMIS, अन्त्य) को ववकास गिे, 

 ववकास िइासकेका प्रणालीहरूको सिुार िथा पररमाजाि सम्िन्त्िी कायाहरू गिे, 

 मलेनिकाको सूििा प्रववनि प्रणाली सञ्चालिका लानग Data Center सञ्चालि गिे, सिार िथा अन्त्य हाडावेयर व्यवस्थापि गिे, 

 डार्ा सेन्त्र्रको व्यापअप, ररकिरी सेन्त्र्र, Data security management and system monitoring सम्िन्त्िी कायाहरू गिे, 

 िेर्ववका ङ (इन्त्ट्रािेर्, िेर्ववका ङ, इन्त्र्रिेर्), वाइिाइको किेचक्र्निर्ी,नसनसवर्िी आद्वदको व्यवस्थापि गिे, 

 मलेनिका र अन्त्िगािका निकायको वेिसाइर् िथा इमेल व्यवस्थापि, 

 गिुासो व्यवस्थापि प्रणालीको ववश्लषेण गरी प्राप्त गिुासा िथा सझुावहरुको वनगाकरण र संप्रषेण गिे । 

 मलेनिकािार् सञ्चानलि ववनिन्न प्रणाली सञ्चालिमा आइपिे समस्याहरुको समािाि गिे, 

 मलेनिका र अन्त्िगािका निकायमा सूििा प्रववनि सम्िन्त्िी हाडावेयर िथा सफ्र्वेयर सपोर्ा गिे, 

 केन्त्र, क्षेर िथा चजल्लामा सूििा प्रववनिसाँग सम्िचन्त्िि िानलम सञ्चालि गिे, 

 क्षेरीय Hubकोलेनिकामा काम गिे रे्चक्िनसयिहरुको कामको अिगुमि गिे, 

 मलेनिकानिरको हाडावेयर एवं सफ्र्वेयर सम्िद्ध खररदका लानग प्राववनिक ववशेषज्ञ सेवा द्वदिे, 
 सूििा प्रववनि सम्िन्त्िी उपकरण िथा प्रणालीको ममाि सम्िार सम्िन्त्िी काया गिे, 

 सूििा प्रववनिको ववकास र प्रयोग सम्िन्त्िमा आवश्यक अध्ययि अिसुन्त्िाि गिे, 

 सूििा प्रववनि सम्िन्त्िमा मलेनिकाको प्रनिनिनित्व गिे गराउिे, 
 सूििा प्रववनिसम्िन्त्िी अन्त्य आवश्यक कायाहरू गिे । 

8. िथाङ्क ववश्लषेण िथा प्रकाशि शाखा 

  

 िेपाल सरकारको Charts of Accounts िजुामा िथा कायाान्त्वयि सम्िन्त्िी काया गिे, 

 अन्त्िराविाय मरुा कोष, िेपाल राि िैंक र अन्त्य निकायसाँग िेपाल सरकारको ववत्तीय प्रनिवेदि प्रणाली सम्िन्त्िी कायाको 
सम्पका  शाखाको काया गिे, 

 ववनियोजि, राजस्व, िरौर्ी, कायासञ्चालि कोष िथा अन्त्य सरकारी कोष, सोझै िकु्तािी, वस्िगुि सहायिा र अन्त्य कारोवारको 
निम्िािसुार वहसाि निडाि सम्िन्त्िी काया गिेेः । 

 संघ,प्रदेश िथा स्थािीय सचञ्चि कोषको एकीकृि ववत्तीय वववरण प्राप्ती, समायोजि र वहसाि निडाि सम्िन्त्िी काया गिे, 

 आनथाक वववरण ियारी गिा आवश्यक िथयांक िथा प्रनिवेदिहरु सम्िचन्त्िि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कायाालय, कोलेनिका िथा 
स्थािीय िहिार् प्राप्त गिे र निडाि गिे, 
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 संघीय सरकारका केन्त्रीय इकाइहरूिार् िी निकाय अन्त्िगािको एकीकृि ववत्तीय प्रनिवेदि प्राप्त गिे र निडाि गिे, 

 प्राप्त वववरण िथा प्रनिवेदिहरुको जांि गरी ररु्ी पाइए सिुार समेि गिे गराउिे, 
 एकीकृि ववत्तीय वववरण वावषाक रुपमा ियार गरी महालेखा परीक्षक समक्ष पेश गिे, 

 एकीकृि ववत्तीय वववरण उपर महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण सझुावको कायाान्त्वयि गिे गराउिे, 
 Consolidated Financial Statement ियारी र प्रकाशि गिे । 

 मलेनिका र अन्त्िगािको कायासम्पादिसाँग सम्िचन्त्िि सूििा िथा िथयांक संकलि गिे, 

 संकनलि िथयांकको ववश्लषेण र िलुिात्मक अध्ययि गरी प्रनिवेदि ियारी र प्रकाशि गिे, 

 शाखािार् ववश्लवेषि िथयांक िथा अन्त्य प्रनिवेदि सम्िचन्त्िि सरोकारवालाहरूलाइा उपलब्ि गराउि,े 

 िथयांक ववश्लषेण िथा सूििा प्रवाहका सम्िन्त्िमा अध्ययि गरी आवश्यक प्रणाली ववकास समन्त्वय र सरोकारवालाहरूलाइा 
सहज रूपमा प्रयोग गिा सक्िे पहुाँि द्वदिे, (Open data), 

 समवष्टगि आनथाक ववश्लषेणका लानग मलेनिकाले उपलब्ि गराउिपुिे वववरण िथा प्रनिवेदिहरू उपलब्ि गराउिे, 
 िीनि निमााणमा संलग्ि निकाय िथा अनिकारीहरूलाइा निणाय नलि सहयोग पगु्िे गरी ववश्लषेणात्मक सूििा िथा प्रनिवेदिहरू 

उपलब्ि गराउिे, 
 अथा मन्त्रालय (आनथाक सवेक्षण, संशोनिि अिमुाि) िथा अन्त्य सरोकारवाला निकायहरुिार् माग िए अिसुारका वववरणहरु 

उपलब्ि गराउिे । 

 मलेनिका िावहरका सरकारी निकाय, िेपाल राि िैंक िथा अन्त्य दािा निकायलाई माग िमोचजमको िमिुामा िथयांक 
उपलब्ि गराउिे, 

 मलेनिकाको िथयांक ववश्लषेण िथा सूििा प्रकाशि सम्िन्त्िी ववनिन्न कायािममा सहिानगिा िथा ववनिन्न निकायमा 
प्रनिनिनित्व गिे गराउिे। 

 म.ले.नि.का. को आन्त्िररक प्रकाशि गिुापिे प्रकाशिको समन्त्वय िथा प्रकाशि सम्वन्त्िी काया गिे 

9. आन्त्िररक लेखापरीक्षण शाखा 

 संघ, प्रदेश िथा स्थािीय िहको आन्त्िररक लेखापरीक्षण सम्िन्त्िी िीनि िजुामा गिे, 

 आन्त्िररक लेखापरीक्षण निदेचशका ववकास र कायाान्त्वयि गिे, 

 आन्त्िररक लेखापरीक्षण सम्िन्त्िी कायाववनि ियारी र कायाान्त्वयि गिे, 

 आन्त्िररक लेखापरीक्षणका लानग छुटै्ट संरििा िथा जिशक्ती ववकास गिे, 

 आन्त्िररक लेखापरीक्षणको काया सम्पादि गिे गराउिे, 
 लेखापरीक्षणका लानग जिशचक्तको क्षमिा ववकास िथा जोचखम पवहिाि सम्िन्त्िी िानलम िजुामा र सञ्चालि गिे, 

 आन्त्िररक लेखापरीक्षणका लानग उपयकु्त ववद्यिुीय प्रणाली (सफ्र्वेयर) ववकास गिे र लागू गिे, 

 आन्त्िररक लेखापरीक्षण िथा सो को प्रनिवेदिको कायाान्त्वयिको स्थलगि अिगुमि÷निरीक्षण गिे। 

 संघीय सरकारको आनथाक कारोवारको आन्त्िररक लेखापरीक्षण गिे गराउिे, 
 आन्त्िररक लेखापरीक्षणको एकीकृि प्रनिवेदि ियारी र प्रकाशि गिे, 

 आन्त्िररक नियन्त्रण द्वदग्दशाि िथा निदेचशकाको निमााण िथा प्रयोग गिे गराउिे, 
 िेपाल सरकारको आन्त्िररक नियन्त्रण पद्धनि सम्िचन्त्ि चस्थनिपर (Status paper) ियार गिे, 

 आन्त्िररक नियन्त्रण प्रणाली र वेरुज ुिछायौर्को चस्थनिको निररक्षण अिगुमि गिे, 

 आन्त्िररक नियन्त्रण र लेखापरीक्षणको प्रिावकाररिा लगायिका ववषयमा अध्ययि अिसुन्त्िाि गिे गराउिे, 
 ववनिन्न निकायमा रहेका लेखापरीक्षण सनमनिमा प्रनिनिनित्व गिे गराउिे। 
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10. प्रणाली ववकास,अनिलेख िथा समन्त्वय शाखा 

 म.ले.नि.का.को कायाहरु प्रिावकारी संिालि गिा गिुा पिे प्रणाली ववकास सम्वन्त्िी काया गिे, 

 सन्त्िालिमा आइरहेका प्रणानलहरुमा सिुार सम्वन्त्िी काया गिे, 

 प्रणालीहरु Business process, Source Code लगायि प्रणालीसाँग सम्वन्त्िी Documentationगरी शरुचक्षि राख्न,े 

 सवै शाखाका ववििुीय िाईलहरु,अनिलेखहरु सरुचक्षि राख्न,े 

 कायालयको Automation सम्वन्त्िी काया गिे. 
 ववििुीय प्रणाली ववकास,अनिलेख िथा समन्त्वय सम्वन्त्िी सवै काया गिे । 

11. सावाजनिक सम्पनि िथा दावयत्व व्यवस्थापि शाखा 

 िेपाल सरकारको चस्थर सम्पनिहरूको एकीकृि लगि ियार गिे, 

 सम्पत्तीको लेखांकिका प्रणालीमा सिुार गरी प्रोदिावी लेखा प्रणाली लागू गिे आिार ियार गिे, 

 चजन्त्सी व्यवस्थापि िथा सिुार सम्िन्त्िी िीनि िजुामा गिे, 

 सावाजनिक सम्पत्तीको प्रानप्त, उपयोग िथा व्यवस्थापिका लानग ववनिन्न निकायमा मलेनिकाको प्रनिनिनित्व गिे, 

 सरकारी निकायको चजन्त्सी निररक्षण गिे, 

 नललाम कायाको व्यवस्थापिको लानग निदेचशका िजुामा गिे, 

 सवै प्रकारका सरकारी सम्पत्तीको नललाम, नमन्त्हा िथा व्यवस्थापि सम्िद्ध अन्त्य कायाहरू, 

 सम्पत्तीको लेखांकि िथा उपयोग व्यवचस्थि गिा आवश्यक सफ्र्वेयरहरूको ववकास गिे, 

 िेपाल सरकारको निवतृ्तिरण दावयत्वको व्यवस्थापि सम्िन्त्िी काया गिे गराउिे, 
 उठ्ि िााँकी सरकारी िााँकी िक्यौिा असूल उपर सम्िन्त्िी काया गिे गराउिे, 
 राज्यवार् प्रवाह हिु ेसामाचजक सरुक्षा, वैयचक्तक अिदुाि हस्िान्त्िरण जस्िा काया गिे गराउिे, 
 निवतृ्तिरण व्यवस्थापि कायाालय, कुमारीिोक िथा केन्त्रीय िहशील कायाालय र सावाजनिक ऋण व्यवस्थापि कायाालय 

सम्िन्त्िी कायाहरू गिे, 

  

12. ऋण िथा लगािी शाखा 

ऋणसम्िन्त्िी 

o िेपाल सरकारको सावाजनिक ऋणको लेखाकंि गिे िथा अनिलेख राख्न,े 

o िेपाल सरकारको वावषाक िजेर् अिरुूप आवश्यक पिे आन्त्िररक ऋण उठाउिे सम्िन्त्िमा िीनिगि निणाय गरी 
सो को व्यवस्थापि गिा िेपाल राि िैंकलाइा निदेशि गिे, 

o प्रत्येक ऋणको िकु्तािी िानलका, िकु्तािी ववनि, समय लगायिको नसलनसलेवार ववस्ििृ वववरण ियार गिे 

o वैदेचशक िथा आन्त्िररक ऋणको सााँवा ब्याज िकु्तािीका लानग िजेर् िजुामा गिे, 

o वैदेचशक िथा आन्त्िररक ऋणको सााँवा ब्याज िकु्तािी गिे, 

o ऋणको सााँवा व्याज िकु्तािी लगायिका काया गिा िैंवकङ्ग व्यवस्थापि गिे, 

o ऋण िकु्तािीको लानग िपेाल राि िैंकलाइा आवश्यक निदेशि द्वदि ेर िकु्तािी िएको रकमको शोिििाा उपलब्ि 
गराउिे, 

o वैदेचशक ऋण सहयोग अन्त्िगाि दाि ृसंस्था िथा राि साँग िएको सम्झौिाहरुको अनिलेख राख्न,े 

o वैदेचशक अिदुाि िथा वस्िगुि सहायिाको वववरण प्राप्त गरी लेखाकंि िथा प्रनिवेदि गिे, 
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o ऋण सम्झौिा अिसुार आयोजिा लेखा ियार गिुा पिे किाव्य िएका आयोजिाहरुिार् ियार गररएको आयोजिा 
लेखा र कायाालयको ऋण अनिलेख निडाि िथा वहसाि नमलाि सम्िन्त्िी काया गिे, 

o प्रदेश िथा स्थािीय सरकारले नलि ेवैदेचशक ऋणको सहचजकरण, अनिलेख िथा िकु्तािी व्यवस्था नमलाउिे, 
o प्रदेश िथा स्थािीय सरकारलाइा वैदेचशक िथा आन्त्िररक ऋण नलि ेसम्िन्त्िमा आवश्यक मागादशाि र सहयोग 

उपलब्ि गराउिे, 
o िेपाल सरकार जमािि िसी प्रदेश सरकार िथा स्थािीय सरकारका लानग कुिै ऋण नलिपुिे िए सो को 

अनिलेख राख्न ेिथा सो सम्िन्त्िी अन्त्य काया गिे 

o िेपाल सरकार जमािि िसी कुिै सावाजनिक संस्थाि वा संस्थामा प्रवाह िएको वैदेचशक िथा आन्त्िररक ऋणको 
वववरण ियार गरी राख्न े। 

o वैदेचशक दाि ृ संस्था िथा सरकारसाँगको सम्झौिा अिसुार छुट्टा छुटै्ट अनिलेख राखी सम्झौिा िथा आवश्यकिा 
अिसुारका प्रनिवेदिहरू गिे, 

o समय समयमा दाि ृ संस्थाहरु िथा रािहरुिार् वैदेचशक ऋणको िथा िेपाल राि वैंकवार् आन्त्िररक ऋणको 
स्रे्र्मेण्र्हरु प्राप्त गरी वहसाि निडाि गिे, 

o िेपाल सरकारको लेखा प्रणाली अिरुुप मानसक िथा वावषाक प्रनिवेदि (खिाको िााँर्वारी, आनथाक वववरण ियार 
गिे), 

o सावाजनिक ऋण सम्िन्त्िी सूििा, प्रनिवेदि िथा अन्त्य सान्त्दनिाक जािकारीहरू अद्यावनिक गरी प्रकाशि प्रशारण 
गिे, 

o िेपाल सरकार,अथा मन्त्रालय िथा िेपाल राि िैंकलाइा सावाजनिक ऋण व्यवस्थापि सम्िन्त्िी आवश्यक प्रनिवेदि 
गरी िीनिगि िथा कायािमगि रूपमा गिुापिे सिुारका सझुाव पेश गिे, 

o गरी िेपाल सरकारको ऋण दावयत्वको रैमानसक िथा वावषाक प्रनिवेदि ियार गरी वेिसाइर्मा प्रकाशि गिे, 

o सावाजनिक ऋण सम्िन्त्िी कारोवारको आन्त्िररक िथा अचन्त्िम लेखापरीक्षण गराउिे र प्राप्त लेखापरीक्षण प्रनिविया 
उपर आवश्यक कारवाही गिे, 

लगािी सम्िन्त्िी 

o िेपाल सरकारिार् ववनिन्न निकायमा िएको ऋण लगािीको लेखांकि िथा प्रनिवेदि गिे, 

o ऋण लगािीिार् प्राप्त हिु ेब्याजको गणिा िथा प्राप्त ब्याजको लेखांकि िथा प्रनिवेदि गिे, 

o ऋण लगािीिार् प्राप्त हिु ेसााँवा वििााको लेखांकि िथा प्रनिवेदि गिे, 

o िेपाल सरकारवार् ववनिन्न निकायमा लगािी हिुे शेयरको लेखाकंि गिे, 

o शेयरको लािांश प्राप्त गरी लेखाकंि िथा प्रनिवेदि गिे । 

o संस्थाि िथा कम्पिीहरुको सािारण सिा िथा सञ्चालक सनमनि िथा आवश्यक अन्त्य प्रयोजिमा प्रनिनिनित्व गिे 
। 

o लगािी िएको रकमको िकु्तािी िानलका अद्यावनिक गरी िानलका अिरुूप वििाा प्राप्त गिे सम्िन्त्िी काम 
कारवाही गिे, 

o मानथ उल्लेचखि ऋण शेयर लगािी सााँवा ब्याज लािांश वििााको लेखांकि िथा प्रनििेदि गरर लेखा परीक्षण 
गराउिे, 

o लगािीसाँग सम्िचन्त्ि मूल िथा सहायक सम्झौिा, िमसकु िथा जमाििपरहरूको अनिलेख व्यवस्थापि र संरक्षण 
गिे, 

o िेपाल सरकारको जमाििमा उपलव्ि गराइएको ऋणमा ऋणीसाँग जमाििी कनमसि असूल उपर गिे िथा सो 
को लेखाकंि गिे, 

o िेपाल सरकारको शेयर लगािी िएका संस्थािहरुको लेखा परीक्षण िथा अन्त्य ववत्तीय कायासम्पादि सम्िन्त्िमा 
अिगुमि गिे, 
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o िेपाल सरकारसाँगको सम्झौिािमोचजम ऋण रकमको प्रयोग िए ििएको र समयमा ऋणको सााँवा व्याज वििाा 
िए ििएको व्यहोरा अिगुमि गिे, 

o िेपाल सरकारले प्रदेश िथा स्थािीय सरकार िथा िी सरकार मािहिका संस्थामा गरेको लगािीको वहसाि राख्न े
र सम्िचन्त्िि सरकारसाँग सो सम्िन्त्िी वहसाि नमलािको काया गिे, 

o लगािी सम्िन्त्िी केचन्त्रय आनथाक वववरण ियार गिे, महालेखा परीक्षककको कायाालयमा पठाउिे, लेखापरीक्षण 
गराउिे र लेखा परीक्षणिार् प्राप्त सझुावहरू कायाान्त्वयि गिे गराउिे, 

o आन्त्िररक िथा वैदेचशक ऋण, सरकारी लगािी सम्िन्त्िी राविय अन्त्िराावि कायािममा सहिानगिा जिाउिे 

6. महालेखा नियन्त्रक कायाालयिार् प्रदाि गररि ेसेवा 
 संघीय सचञ्चि कोषको सञ्चालि र व्यवस्थापि, 
 संघ, प्रदेश र स्थािीय िह समेिको वहसाि समायोजि गरी िपेाल सरकारको एवककृि केन्त्रीय वववरण ियारी ।  
 आनथाक ववषयमा आवश्यक िीनि, काििु,ऐि, नियम, निदेचशका िथा लेखा ढााँिाको ववकास र प्रयोग, 
 सरकारका िीिै िहको सावाजनिक ऋण िथा लगािी व्यवस्थापि, अनिलेख र प्रनिवेदि, 
 वैदेचशक स्रोििार् सोिििाा हिुे गरी िएको कारोवारको अनिलेख, वहसाि नमलाि र प्रनिवेदि, 
 संघीय सरकार अन्त्िगािका सरकारी कायाालयहरुको आनथाक कारोवारको आन्त्िरच क लेखापरीक्षण, 
 प्रदेश िथा स्थािीय िहमा संघीय सरकारिार् हिुे ववत्तीय हस्िान्त्िरणको वहसाव राख्न,े 
 सरकारको निवतृ्तीिरण दावयत्वको व्यवस्थापि, 
 सावाजनिक दावयत्व िथा सरकारी िााँकीको अनिलेख र व्यवस्थापि, 
 सावाजनिक ववत्तीय व्यवस्थापि सिुार, 
 आनथाक प्रशासि सञ्चालि सम्िन्त्िी प्रणाली ववकास र कायाान्त्वयि, 
 आनथाक प्रशासि सञ्चालिमा संलग्ि कमािारी प्रशासि आद्वद ।  
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7. महालेखा नियन्त्रक कायाालयको शाखा र चजम्मेवार अनिकारी 

महालेखा नियन्त्रक कायाालय 

महाशाखा िथा शाखागि सम्पका  वववरण 

शाखा/महाशाखा नस.िं. पद िाम, थर आन्त्िररक रे्नलिोि मोिाइल िं. 

महालेखा नियन्त्रक 
कायाकक्ष 

१ म.ले.नि. श्री गोपीिाथ मैिाली २०४ ४७७१२९० ९८५१२७५६०३ 

२ ले.अ. (वप ए) श्री द्वदपक िाव ुपन्त्ि २०६   ९८४१३४९९१६ 

३ ले.पा. (वप ए) श्री कोवपला िट्टराई पन्त्थी २०६   ९८४९४४२७०० 

४ का.स. श्री श्याम माया लामा     ९८४९२०९०५० 

५ ह.स.िा. श्री राजि खरी     ९८४१४८४२६६ 

६ ह.स.िा. श्री जोगने्त्र खड्का     ९८४१७८६७३९ 

 मािव स्रोि 
व्यवस्थापि 

 महाशाखा 

७ सह-म.ले.नि. श्री ज्ञािने्त्र पौडेल 281 ४७७०८९५ ९८५१२७५६१९ 

८ ले.पा.  (वप ए) श्री जािकुा राई 275 ४७७०८९५ ९८४२९६७०५५ 

९ ह.स.िा. श्री कणा िहादरु िामाड्     ९८४९२७०१७४ 

१० का.स. श्री सरस्विी मैिाली     ९८४१३७७४२३ 

आन्त्िररक 
लेखापररक्षण सम्पनि  

िथा दावयत्व 
व्यवस्थापि 
महाशाखा 

११ सह-म.ले.नि. श्री िरीराज अयााल 285 ४७७०३७५ ९८४१२९८५९२ 

१२ क.अ. (वप ए) श्री प्रमे पराजलुी 240   ९८४१६०९३७३ 

१३ का.स. श्री घिश्याम खरेल २३२   ९८५१११६४४७ 

१४ ह.स.िा. श्री राम िहादरु िामाङ     ९८४११२३१४९ 

कोष व्यवस्थापि 
िथा सिुिा प्रवविी  

महाशाखा 

१५ सह-म.ले.नि. श्री रमेश प्रसाद चशवाकोर्ी 269 ४७७०७०६ ९८५११०४२२२ 

१६ क.अ.  (वप ए) श्री द्वदवास्कर खरेल 212 ४७७०७०६ ९८६०३४५४२१ 

१७ का.स. श्री निमाला पन्त्ि     ९८५१२३१४४४ 

१८ ह.स.िा. श्री िन्त्र िहादरु लामा     ९८४१९४६८७८ 

आन्त्िररक िथा 
आनथाक प्रशासि 

शाखा  

१९ उप-म.ले.नि. श्री निरज के.नस 226 ४७७०३४० ९८४९५३००५६ 

२० ले.अ श्री सिि कुमार जोशी 260   ९८४१२३३०१६ 

२१ ले.अ. श्री र्ोलेन्त्र काकी 284   ९८४१५२२१४० 

२२ ले.पा. श्री निकास िट्टराई 222    ९८५११८८१४४ 

२३ ले.पा 
 

२९८   
 

२४ ले.पा. श्री द्वदिेश खिाल 274   ९८५११६४६८२ 

२५ ले.पा. श्री कमला िामी 277   ९८६८४४६९५८ 

२६ ले.पा. श्री माया चघनमरे     ९८६७०३३२८४ 

२७ क.अ. श्री निकाश शे्रष्ठ 266    ९८४९१०२२०१ 

२८ सह-ले.पा. श्री सरस्विी राई २०२   ९८४१०४५११३ 

२९ का.स. श्री कृष्णलाल शे्रष्ठ     ९८४१०५१४२० 

३० का.स. श्री उनमाला जनि     ९८४१०४९३३५ 

खररद इकाई 
३१ उप-म.ले.नि श्री प्रकाश पडुासैिी २३५ ४७७०७३४ ९८५११७१४६१ 

३२ ले.अ. श्री र्ोलेन्त्र काकी 268   ९८४१५२२१४० 

दिाा िलािी  
३३ ले.पा. श्री उत्तम कुमार िपेाल  239   ९८४९४१३२६६ 

३४ सह-ले.पा. श्री अच्यिु प्रसाद नसंखडा     ९८४३८१८८८३ 

३५ का.स. श्री अश्मी लामा योन्त्जि     ९८४३५०७०७० 
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३६ का.स. श्री निमल काकी     ९८४१५३२६९४ 

मािव स्रोि निकास 
योजिा िथा 

अिगुमि शाखा 

३७ उप-म.ले.नि. श्री कृष्ण पडुासैिी 273 ४७७०७४९ 9852835262 

३८ ले.अ. श्री मचुक्त प्रसाद शे्रष्ठ 276   ९८५७०३५२८२ 

३९ ले.अ. श्री रमेशराज पौडेल 278    ९८४६०८७८७९ 

४० क.अ. श्री अद्वदप खड्का     ९८५११९३०३० 

४१ ह.स.िा. श्री मिोज खड्का     ९८४१४३६२३९ 

कमािारी प्रशासि 
शाखा  

४२ उप-म.ले.नि. श्री नडलाराम नगरी २२5 ४७७०३५७ ९८५११३१२८८ 

४३ उपसचिव श्री नडल्लीराज शे्रष्ठ 221    ९८४१५४९७५७ 

४४ ले.अ. श्री दािाराम शमाा  228   ९८४१३५८४६४ 

४५ ले.अ. श्री निम पोखरेल २२६   ९८५११६६३३८ 

४६ शा.अ. श्री द्वदिेश खरी 227   ९८६०९०३२०० 

४७ ले.पा. श्री िमा िहादरु थारु २२५   ९८४८०६३८१५ 

४८ ले.पा. श्री सवुास िन्त्र िस्िोला 
  

9856022220 
४९ ले.पा. श्री पावािा िसुाल २९४   ९८४७४६७२७४ 

५० ले.पा. श्री प्रकाश िस्िेि     ९८४२०७६१६४ 

५१ क.अ. श्री ववजय महजाि     ९८४१८९४५३५ 

५२ स.ले.पा. श्री वविोद कुमार शाही     ९८४८३८४४५४ 

५३ का.स. श्री आचशष कुमार लामा     ९८०८९४३९३० 

    कोष प्रशासि 
शाखा 

५४ उप-म.ले.नि. श्री िेष प्रसाद ििेुल २१५ ४७७०३८६ ९८४१४३८८३४ 

५५ ले.अ. श्री िाष्कर ढुगेंल २१७   ९८४१३७४५०७ 

५६ ले.अ. श्री कृष्णराज पौडेल 213   ९८५१२१८९८६ 

५७ ले.अ. श्री शेविाथ सवेुदी 218    ९८४१३८१२८९ 

५८ ले.पा. श्री रेिकुादेवी िमला     ९८५१२४२२८६ 

५९ क. अ. श्री उज्वल महजाि 220   ९८४१६३९२२१ 

६० का.स. श्री राज कुमार खडका     ९८२३४१२१५५ 

प्रणाली ववकास 
अनिलेखि िथा 
समन्त्वय शाखा 

६१ उप-म.ले.नि श्री िेष प्रसाद ििेुल   ४७७११४० ९८४१४३८८३४ 

६२ ले.अ. श्री प्रकाश गौिम     ९८४१६२५०७६ 

६३ ले.अ. श्री सीमा कुमारी झा     ९८४४०१५९०५ 

६४ क.अ. श्री कमला अयााल     ९८६०३१९९९९ 

६५ का.स. श्री रवविा लामा     ९८४११२८५२९ 

िथयाङ्क ववश्लषेण 
िथा प्रकाशि शाखा 

६६ उप-म.ले.नि श्री गोपीिन्त्र िण्डारी २५६ ४७७०३५३ 9८५१०१२६७२ 

६७ ले.अ. श्री श्रीराम शमाा २१०   ९८५१०३७२१८ 

६८ ले.अ. श्री ववमला अनिकारी 210   ९८४५४५६८०४ 

६९ ले.अ. श्री मदि कुमार चज.सी. 210   ९८५१२११९९९ 

70 ले.पा. श्री कृष्णप्रसाद िापागाइाँ 
  

9852680979 

७१ क.अ. 
श्री सनुििा 
ब्यान्त्ज(ुनिजकु्छे) 

245    ९८६००५१६४४ 

७२ का.स. श्री पम्िा खरी     ९८४१०२७०७३ 

सिुिा प्रनिनि शाखा 
७३ आइ.वर्. निदेशक श्री संसारजंग देवाि 241   ९८४३२२८४३८ 

७४ ले.अ. श्री िालकृष्ण पोखरेल 203   ९८४१३८५२०७ 

७५ क.इाचन्त्जनियर श्री कृष्ण शमाा सनुिहार 205   ९८४२२६४५२३ 
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७६ 
आइ. वर्. 
समन्त्वयकिाा 

श्री अरववन्त्द प्रिाि २१९   ९८५१०९८२९४ 

७७ डार्ावेस एडनमि श्री िारायण िहादरु क्षेरी     ९८५११३८७८० 

७८ आइ. रे्. श्री सशुील खड्का 216   ९८४१६७०८२३ 

७९ आइ. रे्. श्री सदु्वदप ररजाल 215    ९८४००२९६५२ 

८० आ.रे्. (TSA) श्री संचन्त्जव शे्रष्ठ     ९८४००८८४६७ 

८१ आइ. रे्. श्री प्रदीप सापकोर्ा     ९८४००२९६५९ 

८२ आ.रे्. (नसग्यास) श्री अिपु निवारी     ९८४००८७२१९ 

८३ आ.रे्. (TSA) श्री जिुा शे्रष्ठ २७८   ९८४००८८२३८ 

८४ का.स. श्री लालमाया चघनसङ     ९८०८३४४३६६ 

आन्त्िररक 
लेखापररक्षण 

८५ उप-म.ले.नि श्री प्रकाश पडुासैिी 243   ९८५११७१४६१ 

८६ ले.अ. श्री ढुण्डीराज दहाल 244 
 

9842060283 
८७ ले.अ. श्री कवविा रेग्मी २०१   ९८४१६१४५२१ 

सावाजनिक सम्पनि 
िथा दावयत्व 

ब्यवस्थापि शाखा 

८८ उप-म.ले.नि श्री प्रकाश पडुासैिी 263   ९८५११७१४६१ 

८९ ले.अ. श्री रनमला शे्रष्ठ 236    ९८५११९२३५२ 

९० ले.अ. श्री रन्त्जिा िट्ट 240 
 

9848703456 
९१ ले.अ. श्री अनििा थापा 230 

 
9841987780 

९२ ले.पा. श्री सदु्वदप िढुाथोकी     ९८४१३६५५८० 

९३ का.स. श्री रमा िस्िेि     ९८४३९३७०१७ 

िजेर् कायाान्त्वयि 
शाखा 

९४ उप-म.ले.नि श्री वहरण्य प्रसाद पराजलुी २७६ ४७७०३८६ 9851154874 

९५ ले.अ. श्री निथा वहादरु वस्िेि 248 
 

९८४३९१९२०३ 
९६ ले.अ. श्री राजेन्त्र िट्टराइा 246    ९८४१७०४३९७ 

९७ ले.अ. श्री िडुामणी गौिम 211    ९८५११६९६३५ 

९८ ले.पा श्री ध्रवुराज ज्ञवाली २३८   ९८५७०१२२७२ 

९९ स.ले.पा. श्री लेखिाथ अयााल     ९८४१८८९८१९ 

१०० का.स. श्री रवविा लामा     ९८४११२८५२९ 

ऋण िथा लगािी 
शाखा 

१०१ उप-म.ले.नि. श्री गोरख िहादरु शाही २५२ ४७७१२५० 9848156687 
१०२ ले.अ. श्री मचुक्त रमण पराजलुी 251   ९८४६०४९९९८ 

१०३ ले.अ. श्री मोहि कुमार आिाया 253   ९८४१३४८९४३ 

१०४ ले.पा. श्री लक्ष्मण ज्ञवाली 234   ९८५११३८६७१ 

१०५ क.अ. श्री रचिि कुमार यादव 255    ९८४३९३४६५२ 

१०६ का.स. श्री राज ुखड्का     ९८४१३२७००७ 

१०७ का.स. श्री रमा िस्िेि     ९८४३९३७०१७ 

काििु राय िथा 
परामशा शाखा 

१०८ उप-सचिव (काििु) श्री नसिा पिु श्रीस २७१ ४७७१२९३ ९८४९७७७१६६ 

१०९ ले.पा. श्री मनिषा ओझा 262    ९८६८४०६१५३ 

११० का.स. श्री पम्िा खरी     ९८४१०२७०७३ 

पेिा सचिवालय 

१११ संयोजक श्री रमेश प्रसाद चशवाकोर्ी २७३ ४७७०७०६ ९८५११०४२२२ 

११२ सदस्य सचिव श्री मूि कुमार के.सी. 270   ९८४१३८४५३५ 

११३ ले.अ. श्री ववध्या अनिकारी २१२   ९८४१८०२६२४ 

११४ ले.अ. श्री गायरी कुमारी पौडेल २११   ९८५१०७३०७८ 
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११५ ले.अ. श्री केशव िराल 215    ९८५२०२४००९ 

११६ सह-ले.पा. श्री गौरि के.सी. २११   ९८५१०१२५७२ 

११७ ह.स.िा. श्री कुमार थापा     ९८४१६५०५२० 

११८ पेिा परामशादािा श्री राजेन्त्र िज्रािाया २५१   ९८४१३३७९५५ 

प्रणाली ववकास 
अनिलेखि िथा 
समन्त्वय शाखा (सरु 
सपोर्ा सेन्त्र्र) 

११९ ले.अ. श्री गीिा सापकोर्ा 271 
 

9840059922 

१२० ले.अ. श्री शारदा मरासैिी 
  

9841297601 

१२१ ले.पा. श्री पविकुमार महिो 
  

9841598143 
 

  

 चजल्ला चस्थि प्रमखु कोष नियन्त्रक िथा कोष नियरकहरुको िाम िथा सम्पका  वववरण 

l;=g+= lhNNff kb gfd gfd y/ 
िोि िं 

s}lkmot कायाालय मोवाइल 

1 tfKn]h'+u sf]=lg= >L /fd axfb'/ a:g]t 024-460140 9852660175 

k|b
]z
 g

+= 
! 

2 kfFry/ k|=sf]=lg= >L af;'b]j vgfn 024-520140 9852681583 

3 O{nfd k|=sf]=lg= >L e'dL/fh e';fn 027-520038 9852680729 

4 emfkf k|=sf]=lg= >L nfj0o/fh bfxfn 023-455141 9852655141 

5 t]xy'd sf]=lg= >L dfwjk|;fb cfrfo{ 026-460140 
 

6 wgs'6f k|=sf]=lg= >L lzj/fd dxt 026-520448 9852070448 

7 ;+v'jf;ef k|=sf]=lg= >L k|sfz e§/fO{ 029-560140 9852058140 

8 ef]hk'/ sf]=lg= >L u'?eQm >]i7 029-420140 9852052640 

9 ;'g;/L k|=sf]=lg= >L lr/l~hjL clwsf/L 025-560160 9852057788 

10 df]/+u k|=sf]=lg= >L kz'{/fd g]kfn 021-470780 9852032780 

11 ;f]n'v'Da' sf]=lg= >L k|Nxfb ;fksf]6f 038-520150 9855069544 

12 cf]vn9'+uf sf]=lg= >L /fhg s'df/ km'ofn 037-520140 9852841140 

13 vf]6f+u sf]=lg= >L w|'j sfsL{ 036-420140 9851198722 

14 pbok'/ k|=sf]=lg= >L k"0f{ sfsL{ 035-420140 9852835429 

15 l;/fxf lg=k|=sf]=lg= >L odgfy lu/L 033-520130 9852834635 

k|b
]z
 g

+= 
@ 

16 ;Kt/L lg=k|=sf]=lg= >L dgf]h s'df/ ;fx 031-520057 9852821057 

17 wg'iff  k|=sf]=lg= >L 8f= lj/]Gb| s'df/ ld> 041-520337 9854030817 

18 ;nf{xL  k|=sf]=lg=  >L hut k|;fb yklnof 046-520140 9854038140 

19 /f}tx6 k|=sf]=lg= >L O{Zj/L 9sfn 055-521031 9851012266 

20 dxf]Q/L k|=sf]=lg= >L gj/fh g]kfn 044-520058 9854031058 

21 jf/f lg=k|=sf]=lg= >L kjgs'df/ clwsf/L 053-550024 9855049011  

22 k;f{ k|=sf]=lg= >L nIdL k|;fb kf}8]n 051-521357 9755001345 

23 l;Gw'nL k|=sf]=lg= >L hLjg k'/L 047-520140 9841303437 

k|b
]z
 g

+= 
# 

24 /fd]5fk k|=sf]=lg= >L pdfsfGt cfrfo{ 048-540115 9854043888 

25 bf]nvf k|=sf]=lg= >L lzj gfy kf}8]n 049-421140 9854045740 

26 /;'jf k|=sf]=lg= >L sdfg l+;x vqL 010-540140 9851040972 

27 g'jfsf]6 k|=sf]=lg= >L s]zj/fh 9sfn 010-560110 9851168339 

28 wflbu+ k|=sf]=lg= >L lzaxl/ sf]O/fnf 010-520140 9851167110 
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29 l;Gw'kfNrf]s k|=sf]=lg= >L nIdL k|;fb Kofs'/]n 011-620140 9851237774 

30 sfe|]    k|=sf]=lg= >L gf/fo0f k|;fb pkfWofo 011-490765 9841650964 

31 
sf]] n] lg=sf= 
aa/dxn k|=sf]=lg= >L x]d/fh kf}8]n 4227850 9851203157 

32 
e'Qmflg s]Gb| ! 
lqk''/]Zj/ k|=sf]=lg= >L ef]h/fh kf}8]n 4232314 9841409111 

33 
e'Qmflg s]Gb| @ 
;'Gwf/f  

k|=sf]=lg= >L cf]ds'df/L kf]v/]n 4228586 9851190428 

34 
e'Qmflg s]Gb| # 
n}grf}/ k|=sf]=lg= >L Zofd s[i0f yfkf 4415796 9851196505 

35 
e'Qmflg s]Gb| $ 
l;+xb/jf/ k|=sf]=lg= >L ld7' yfkf 4200472 9851002121 

36 nlntk'/ k|=sf]=lg= >L s[i0f k|;fb ltdlN;gf 5525913 9841320445 

37 eQmk'/ k|=sf]=lg= >L /]zd vqL 01-6617661 9851142985 

38 lrtjg k|=sf]=lg= >L dx]Gb| e08f/L 056-520729 9851199851 

39 dsjfgk'/ k|=sf]=lg= >L clgn >]i7 057-520571 9860242906 

40 jfun'+u lg=k|=sf]=lg= >L s[i0f k|;fb cfrfo{ 068-520038 9857624610 

u0
8s

L 
k|b

]z
 

41 kj{t k|=sf]=lg= >L gj/fh ;fksf]6f 067-421225 9841308120 

42 d':tf+u sf]=lg= >L 8fn]Zj/ cof{n 069-440140 9851033247 

43 DofUbL sf]=lg= >L rGb|z]v/ ;fksf]6f 069-520140 9857627140 

44 tgx[' k|=sf]=lg= >L lszf]/ s'df/ >]i7 065-562276 9856060276 

45 uf]/vf k|=sf]=lg= >L gf/fo0f bQ zdf{ 064-420164 9856040598 

46 dgfu+ sf]=lg= >L xf]dgfy kf}8]n 066-440201 9856049201 

47 :ofu+hf k|=sf]=lg >L /fds[i0f k'8f;}gL 063-421120 9856053140 

48 ndh'u+ k|=sf]=lg= >L eujfg k|;fb pk|]tL 066-520140 9856046123 

49 sf:sL k|=sf]=lg= >L /fdhL zdf{ 061-464314 9857644000 

50 gjnk/f;L k"j{ k|=sf]=lg=  >L df]xg z/0f e08f/L 078-540727 9857041272 

51 gjnk/f;L k|=sf]=lg= >L v]d/fh cf]emf 078-521006 9851200894 

k|b
]z
 g

+= 
% 

52 kfNkf k|=sf]=lg= >L v]d/fh l3ld/] 075-520003  9857065203 

53 u'NdL k|=sf]=lg= >L /fd axfb'/ v8\sf 079-520140 9857048140 

54 c3f{vfFrL k|=sf]=lg= >L /fd axfb'/ s] ;L 077-420140 9857066772 

55 ?kGb]lx k|=sf]=lg= >L rGb| e"iffn 071-520487 9857016691 

56 slknj:t' k|=sf]=lg= >L lzj k|;fb rf}w/L 076-561114 9857053454 

57 bfª k|=sf]=lg= >L zlzGb| vftL 082-560185 9857834685 

58 Ko'7fg sf]=lg= >L t'n;L/fd l/hfn 086-420068 9857836068 

59 ?s'd k"j{ sf]=lg= >L o'j/fh ;fksf]6f 088-413090 9847821606 

60 /f]Nkf k|=sf]=lg= >L dft[sf e§/fO{ 086-440015 9857826296 

61 af+s]  k|=sf]=lg= >L /fdrGb| zdf{ 081-521519 9858040377 

62 alb{of k|=sf]=lg= >L k|]drGb| e';fn 084-420140 9858027340 

63 ?s'd sf]=lg= >L lvd axfb'/ s]] ;L 088-530075 9857824275 

 s
0f
f{n

L 
k|b

]z
 

64 ;Nofg sf]=lg= >L z+s/ GoF}kfg] 088-520076 9857822082 

65 ;'v{]t k|=sf]=lg= >L /fh]Gb| k/fh'nL 083-520270 9849331634 

66 b}n]v sf]=lg= >L k|lbk bf]/+uf 083-410167 9858050217 

67 hfh/sf]6 sf]=lg= >L od axfb'/ yfkf 089-430118 9858080118 
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68 x'Dnf sf]=lg= >L g/]z/fh e§ 087-680036 9851136498 

69 h'Dnf k|=sf]=lg= >L /fd k|;fb lj8f/L 087-520116 9841200867 

70 d'u' sf]=lg= >L gGb/fd sF8]n 087-460035 9858051151 

71 8f]Nkf sf]=lg= >L gj/fh ;'j]bL 087-550061 9858366261 

72 sfnLsf]6 sf]=lg= >L j;Gt/fh >]i7 087-440117 9858320117 

73 aemfu+ sf]=lg= >L z]/ axfb'/ lji6 092-421024 9741048771 

;
'b'/

 k
lZ
r
d 

k|b
]z
 

74 afh'/f sf]=lg= >L k|sfz yfkfdu/ 097-541011 9856060401 

75 8f]6L k|=sf]=lg= >L lji0f'bQ e6\6 094-411077 9749503278 

76 c5fd sf]=lg= >L r]t/fh hf]zL 097-620177 9848521666 

77 s}nfnL k|=sf]=lg >L nIdL k|;fb hf]zL 091-521148 9848463542 

78 bfr'{nf sf]=lg= >L e"kfn l;+x sfsL{ 093-420177 9858757377 

79 a}t8L sf]=lg= >L l;4/fh cf]emf 095-520177 9848725838 

80 88]nw'/f lg=k|=sf]=lg >L rGb|b]j hf]zL 096-410177 9858784495  

81 s+rgk'/ k|=sf]=lg= >L dl0feb| Gof}kfg] 099-521254 9857852354 

 

8. सेवा प्राप्त गिा लाग्ि ेदस्िरु र अवनि – नियमािसुार । 

 

9. निवेदि, उजरुी उपर निणाय गिे प्रविया र अनिकारी  

  

10. निणाय गिे प्रविया  

१ ;"rgf dfustf{n] cfkm"n] dfu u/]sf] ;"rgf ;lxtsf] ljj/0f pNn]v u/L sfof{nosf] ;"rgf 

clwsf/LnfO{ ;Daf]wg u/L lgj]bg lbg' kg]{ .   

२ lgj]bsn] dfu ul/Psf] ;"rgf tTsfn pknAw u/fpg g;lsg] k|s[ltsf] ePdf ;"rgf clwsf/Ln] 

sf/0f ;lxt ;"rgf pknAw u/fpg] ;do tf]sL ;f]sf] hfgsf/L lgj]bsnfO{ u/fOg]5 . 

३  ;"rgf clwsf/L ;dIf dfu ul/Psf] ;"rgf cfkm"eGbf dflyNnf] txaf6 lg0f{o u/fpg' kg]{ ePdf 

;f] sf] hfgsf/L ;"rgf dfustf{nfO{ tTsfn u/fO{ !% lbgleq ;"rgf dfu lgj]bg pk/ ePsf] 

lg0f{o pknAw u/fOg]5 .  

४ ;"rgf dfustf{n] dfu u/]sf] ljj/0f :ynut e|d0faf6 lbg ;lsg] cj:yf ePdf ;"rgf 

clwsf/LnfO{ :ynut e|d0f u/L k|ltj]bg k]z ug{ nufpg ;lsg]5 . 

५ o;/L e|d0f u/L;s]kl5 e|d0fdf vl6g] kbflwsf/Ln] dfu ;"rgfsf] ;DaGwdf k|ltj]bg k]z 

ug'{kg]{5 . 

६ k|fKt k|ltj]bgsf cfwf/df lg0f{o u/fpg cfjZos eP lg0f{o u/fO{ / lg0f{o u/fpg cfjZos 

geP ;f]em} ;"rgf clwsf/Ln] cfjZostf cg';f/sf] ;"rgf dfustf{nfO{ pknAw u/fOg]5 .  

७ ] P]g, lgod tyf lgb]{lzsfn] ;"rgf k|jfx ug{ gldNg], uf]Ko /xg] egL tf]lsPsf] ljifodf ;"rgf 

k|jfx ul/g] 5}g .  
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८ cGo ljifosf] lg0f{o ljifosf] sfo{k|s[lt cg';f/ l6Kk0fL, ;d"x k|ltj]bg, 5nkmn cflbsf cfwf/df 

x'g ;Sg] 5। 
 

11.  निणाय गिे अनिकारी  

सूििासंग सम्िचन्त्िि ववषयको प्रकृनि अिसुार सह महालेखा नियन्त्रक वा महालेखा नियन्त्रक वा 
कािूिले िोकेको अनिकारी ।  

12. सूििा अनिकारीले उपलब्ि गराएको सूििा उपर उजरुी सनु्न ेअनिकारी  

  महालेखा नियन्त्रक  
 

13. महालेखा नियन्त्रक कायाालयिार् आ व २०७6/७7 को असार मसान्त्ि सम्ममा सम्पादि गरेका 
कामको वववरण 

 संघ िथा प्रदेश िहमा NPSAS अिरुुपको ववत्तीय वववरण ियार गिा प्राववनिक सहायिाको लानग 
परामशा सेवा खररद िइ NPSAS Based Report ियार िएको । 

 आनथाक कायाववनि िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व नियमावलीको मस्यौदा ियार गरी अथा मन्त्रालयमा  
पेश िएको । 

 प्रदेश िहमा प्रदेश मन्त्रालयगि ववत्तीय प्रनिवेदि प्रणाली प्रिावकारी ििाउि Financial 

Management Information System (FMIS) मा अद्यावनिक गरी संिालिमा ल्याइएको । 

 LMBIS  र TSA प्रणाली ववि अन्त्िर आिद्धिा कायम गरी सिुारको काम िईरहेको । 

 साववकको स्विानलि सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS)  ४१३८ संघीय कायाालयहरु मध्ये ७6 
चजल्लाका कररव ३१०० कायाालयहरुमा संिालिमा रहेको र हाल उक्त प्रणालीलाई स्िरोन्निी 
गिे काया सम्पन्न िएको। CGAS र TSA िीि अन्त्िरआवद्धिा गिे काम वााँकी रहेको। 

 िेपाल सरकारले आजाि गिे सवै प्रकारका राजस्वहरु राजस्व ब्यवस्थापि सूििा प्रणाली 

(Revenue Management Information System-RMIS) िार् सोझै वैंकमा दाचखला गिे सम्वन्त्िमा 

NCHL को Connect IPS िार् मार Electronic Bill Payment (EBP) िै रहेकोमा Real Time 

Gross Settlement (RTGS), National Payment Gateway (NPG) and Digital Wallet समेिको 

अन्त्िरआवद्धिाको लानग आवश्यक Application Progrmming Interface (API) ियार गररएको। 
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 सरकारी सम्पचत्तको एकीकृि प्रनिवेदि ियार गिा संघ, प्रदेश र स्थािीय िहका कायाालयहरुले 

प्रयोग गिे गरी Public Asset Management System ववकास गररएको ।संघीय कायाालयहरुमा 

आ.व. २०७७।०७८ देचख लाग ु हिु े र प्रदेश र स्थािीय िहमा आवश्यक निणाय गरी लाग ु

गररि े।  

 कम््यूर्र प्रणालीमा आिाररि शोिििाा व्यवस्थापि िथा सूििा प्रणाली (Reimbursement 

Management Information System, ReMIS) ववकास िएको र आ.व. २०७७।०७८ देचख लाग ु

हिुे । 

 कम््यरु्र प्रणालीमा आिाररि सरकारी लेखा प्रणाली (Computerized Government Accounting 

System-CGAS) निकास गर ी लाग ू िएकोमा यसमा Development/Enhancement of 

Computerized Government Accounting System काया सम्पन्न िएको।  

 Electronic Fund Transfer System को स्िरोन्ननि काया सम्पन्न िएको िर TSA संगको 

अन्त्िरआवद्धिा वााँवक रहेको । 

 यस कायाालयमा संिानलि ववद्यिुीय प्रणालीहरुको Business Continuity का लानग Disaster 

Recovery Center स्थापिाको लानग खररद सम्झौिा सम्पन्न िइ काया अगानड वढेको ।  

  ७५३ वर्ा स्थािीय िहहरुमा SuTRA लागू गरी िजेर्, लेखाङ्कि र प्रनिवेदि प्रिावकारी ििाउि े
िममा हालसम्म राजस्व ििा को िजेर् अिमुाि ७४९, खिा ििा को िजेर् अिमुाि ७५० र 
पूणारुपमा ७३० वर्ा स्थािीयले SuTRA संिालिमा ल्याएका र िााँकी स्थािीय िहहरुमा पनि 
SuTRA कायाान्त्वयि गिा ववद्यमाि प्राववनिक समस्याहरु समािाि गरी  कायाान्त्वयिको पहल 
िईरहेको हुाँदा SuTRA मािा ि स्थािीय िहगि प्रनिवेदि प्राप्त हिुे व्यवस्था गररएको । 

 आन्त्िररक नियन्त्रण प्रणाली ििा  Internal Control System Guidelines 2075, and Development 

Operational Internal Control System Manuals  ववकास गिा परामशा सेवाको खररद सम्झौिा 

सम्पन्न िइ काया शरुु िएको । 
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 सावाचजिक ववत्तीय व्यवस्थापिको प्रिावकाररिाको लानग प्रयोगमा ल्याइएका ववद्यिुीय प्रणालीहरु 

TSA, CGAS, RMIS, EFT, SuTRA संग सम्वचन्त्िि Business Related Issue ित्काल समािाि गिा 

ववरार्िगर, जिकपरु, पोखरा, वरु्वल, िेपालगि, सखेुि र ििगढीमा Regional Support Center 

स्थापिा गिे गरी आवश्यक पूवाािार ियार गररएको। 

 आन्त्िररक लेखापरीक्षण मािदण्डको मस्यौदा ियार िएको। 

 आन्त्िररक लेखापरीक्षणलाई िरपदो, ववश्वसिीय, गणुस्िरीय िथा सदुृढ विाउि आन्त्िररक 

लेखापरीक्षण हािे पचुस्िकाको मस्यौदा ियार िएको। 

 महालेखा नियन्त्रक कायाालय र सिै कोष िथा लेखा नियन्त्रक कायाालयको िेर्ववका ङ्ग सिुार िथा सरुक्षा 

व्यवस्थापि सम्वन्त्िी काया निरन्त्िर िएको छ । 

 आनथाक वषा २०७५।०७६ को Consolidated Financial Statement  ियार गरी प्रकाचशि गररएको। 

14.  महालेखा नियन्त्रक कायाालयको सूििा अनिकारी र प्रमखुको िाम र पद   

 कायाालय प्रमखु – महालेखा नियन्त्रक श्री गोपीिाथ मैिाली  मोिाईल िं 9851275603 

 प्रवक्ता – सह-महालेखा नियन्त्रक श्री ज्ञािेन्त्र पौडेल      मोिाईल िं 9851275619 

 सूििा अनिकारी – उप महालेखा नियन्त्रक श्री निरज के.सी. मोिाईल िं 9851183318 

 

15. महालेखा नियन्त्रक कायाालयसंग सम्िचन्त्िि ऐि,नियम र निदेचशकाको सूचि 

 िेपालको संवविाि २०७२ 

 निजामनि सेवा ऐि २०४९ 

 आनथाक कायाववनि िथा ववचत्तय उत्तरदावयत्व ऐि,२०76 

 आनथाक कायाववनि नियमावली, २०६४ 

 निजामनि सेवा नियमावली ,२०५० 

 आ.ले.प. निदेचशका 
 एकल कोष खािा निदेचशका 
 आनथाक संकेि वनगाकरण र व्याख्या ,२०७४ 

 आन्त्िररक नियन्त्रण प्रणाली द्वदग्दशाि, २०७५ 

 िेपाल सरकारको लेखा निदेचशका 2073 
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16.  महालेखा नियन्त्रक कायाालयको आम्दािी, खिा िथा आनथाक कारोवार सम्िचन्त्ि अद्यावनिक वववरण 

आ.ि. 2076/077 को असार मसान्त्ि सम्मको यस कायाालय िथा मािहि निकायहरुको कायािमको 
ववचत्तय प्रगनि वववरण 

नस 
िं  

कायािम ि.उ.चश.िं. कुल िावषाक अचख्ियारी अचन्त्िम िजेर् आ.ि. २०७६/७७ मा 
िएको  कुल खिा 

ववचत्तय 
प्रगनि % 

1 
सावाजनिक ववचत्तय 

व्यवस्थापि सिुार कायािम 

    
305011013 

149,950,000.00 149,950,000.00 11,394,208.00 7.6 

305011014 44,597,000.00 44,597,000.00 3,172,475.00 7.11 

2 
कोष िथा लेखा नियन्त्रक 
कायाालयहरु (DTCO 

305010143 695,106,243.00 695,106,243.00 603,810,546.00 86.86 

305010144 160,106,243.00 160,106,243.00 112,239,276.00 69.77 

3 
महालेखा नियन्त्रक कायाालय  

(FCGO) 

305010113 128,467,000.00 128,467,000.00 105,625,693.58 82.22 

305010114 13,349,000.00 13,349,000.00 11,756,076.00 88.07 

4 

अन्त्िराविय संघ सस्था 
सदस्यिा शलु्क अिदुाि 

ववववि 

305000143 149,950,000.00 400,000,000.00 364,552,632.05 91.14 

5 
निवतृ्तिरण व्यवस्थापि 

कायाालय 

305010123 46,000,000.00 46,000,000.00 43,631,835.00 94.85 

305010124 3,100,000.00 3,100,000.00 3,006,869.00 96.99 

6 
कुमारी िोक िथा केन्त्रीय 

िहचशल कायााल 

305010133 17,600,000.00 17,600,000.00 15,141,948.00 86.03 

305010134 800,000.00 800,000.00 615,958.00 77.00 

7 
प्रदेश िथा स्थािीय शासि 

सहयोग कायािम 

365001083 41,250,000.00 41,250,000.00 4,650,422.70 11.27 

365001084 121,400,000.00 121,400,000.00 2,377,892.00 1.96 

  कुल िाल ुर पचुजगि प्रगनि    
िेरुजकुो अवस्था (२०७७ असार मसान्त्ि सम्मको) 

कुल वेरुज ु िर्छ्यौर् वाकंी िर्छ्यौर् प्रनिसि 
  

230,855,429.83 22,271,193.12 208,584,236.71 9.65 

शोिििाा हिु ेऋण िथा अिदुािको अवस्था (२०७७ असार मसान्त्ि सम्मको)                                              रु हजारमा 

    गि आ व अल्या  िाल ुआ व को खिा  कुल शो ि वाकंी  

िाल ुआ व मा शो ि 
प्राप्ती  वाकंी 

 1 शोििािाा अिदुाि  14,916,774.8 11,418,263.3 26,335,038.1 17,143,693.0 9,191,345.1 

2  शोििािाा ऋण 26,568,857.7 47,173,824.0 73,742,681.7 60,586,885.9 13,155,795.8 
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17.  शयेर िथा ऋण लगािी र सााँवा ब्याज र लािाशं (२०७७ असार मसान्त्ि सम्मको) 
रु हजारमा 

नस.िं. नििरण 

१ संस्थािमा शेयर लगािी 12,437,538 

२ िैदेचशक शेयर लगािी 289,929.37 

३ संस्थािमा ऋण लगािी 47,827,509 

४ लािााँश प्रानप्त 23,464,070 

५ सााँवा प्रानप्त 1,781,853 

६ व्याज प्रानप्त 5,419,917 

 

18. ऋण प्रानप्त र वििाा िकु्तािी (२०७७ असार मसान्त्ि सम्मको) 
रु हजारमा 

नस.िं. नििरण 

१ आन्त्िररक ऋण प्राप्त 194,902,898.2 

२ िैदेचशक ऋण प्राप्त 90,968,408.02 

३ आन्त्िररक ऋण वििाा िकु्तािी 33,977,029.5 

४ िैदेचशक ऋण वििाा िकु्तािी 23,560,447.6 

५ िैदेचशक ऋणको व्याज िकु्तािी 5,237,725.7 

६ आन्त्िररक ऋणको व्याज िकु्तािी 20,822,547.04 

 

महालेखा नियन्त्रक कायाालयको वेि साईर् – www. fcgo.gov.np 

 


