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1. महालेिा ननयन्रक कायाालयको स्वरुप र प्रकृनत 
महालेिा ननयन्रक कायाालय क्रव.सं. २००८ सालमा महालेिापालको कायाालयको रुपमा स्थापना 
भएको र क्रव.सं. २०३२ सालमा महालेिा ननयन्रक कायाालयका नाममा रुपान्तररत भई ननरन्तर 
तोक्रकएका जिम्मेवारीहरु बहन गदै आएको छ । केन्रीय, चौमानसक तथा कोषपूनता ननकासा हुाँदै 
वेवमा आधाररत एकल िाता कोष प्रणालीको कायाान्वयनबाट सूचना प्रक्रवनध प्रयोग गने मलुकुकै 
अग्रणी संस्थाको रुपमा रहेको छ । 

नेपाल सरकारको क्रवजशष्ट शे्रणीका पदानधकारीले नेततृ्व गरेको यो कायाालय अन्तगात क्रव.सं. 
२०३८ सालबाट प्रनतनननध कायाालयका रुपमा ७५ वटै जिल्लामा कोष तथा लेिा ननयन्रक 
कायाालयहरु स्थापना गरी तोक्रकएको जिम्मेवारी बहन गदै आइएकोमा हाल ७७ जिल्लामा कोष 
तथा लेिा ननयन्रक कायाालयहरु (काठमाण्डौंमा थप ४ भकु्तानी केन्र समेत ८१ वटा 
कायाालय), ननविृभरण व्यवस्थापन कायाालय – १ र कुमारी चोक तथा केन्रीय तहसील कायाालय 
– १ रहेका छन ्। 

 

2. महालेिा ननयन्रक कायाालयको काम,कताव्य र अनधकार 
नेपाल सरकारको संजचत कोष सञ्चालन गने, बिेट कायाान्वयनमा सहिीकरण गने, सरकारको 
आय र व्ययको लेिा राख्न ेर सो को केजन्रय वाक्रषाक क्रववरण तयार गरी महालेिा परीक्षकको 
कायाालयमा पेश गने, ननविृभरण व्यावस्थापन, सरकारी बााँकी असूल उपर, आन्तररक 
लेिापरीक्षण र प्रचनलत काननुद्वारा तोक्रकएका अन्य कायाहरु गने । 
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3. महालेिा ननयन्रक कायाालयको संगठन चाटा तथा काया क्रववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. 

कोष तथा लेिा ननयन्रक 
कायाालयहरू ८१ 

ननवजृि भरण व्यवस्थापन कायाालय 
१ 

कुमारीचोक तथा केन्रीय तहशील 
कायाालय १ 

महालेिा ननयन्रक 

मानव स्रोत व्यवस्थापन महाशािा कोष व्यवस्थापन तथा सूचना प्रक्रवनध 
महाशािा 

विेट, आन्तररक लेिापररक्षण, सम्पती तथा 
दाक्रयत्व व्यवस्थापन महाशािा 

 कमाचारी प्रशासन शािा 
 मानव स्रोत क्रवकास, लेिा सदुृढीकरण 

तथा योिना शािा 
 आन्तररक तथा आनथाक प्रशासन शािा 
 कानून, राय तथा परामशा शािा 

 क्रवजिय प्रनतवेदन तथा प्रकाशन 
शािा 

 सूचना प्रक्रवनध शािा  

 अन्तर सरकारी क्रवि समन्वय 
शािा 

 कोष व्यवस्थान तथा प्रणाली 
क्रवकास शािा 

 

 आन्तररक लेिा पररक्षण शािा 
 ऋण तथा लगानी शािा 
 सावािननक सम्पनत तथा दाक्रयत्व व्यवस्थापन 
शािा 

 विेट कायाान्वयन तथा शोधभनाा शािा 
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४. महालेिा ननयन्रक कायाालयमा रहन ेकमाचारी संख्या 
नस.नं पद शे्रणी सेवा समहु पद संख्या 
१ महालेिा ननयन्रक रा.प. क्रवजशष्ट शे्रणी प्रशासन 

 
१ 

२ सह-महालेिा ननयन्रक रा.प. प्रथम शे्रणी प्रशासन 
 

३ 

३ उप-महालेिा ननयन्रक रा.प. दद्वतीय शे्रणी प्रशासन लेिा 10 
४ उप सजचव रा.प. दद्वतीय शे्रणी प्रशासन सामान्य प्रशासन १ 

५ सूचना प्रक्रवनध ननदेशक रा.प. दद्वतीय शे्रणी क्रवक्रवध 
 

१ 

६ उ.स. (कानून) रा.प. दद्वतीय शे्रणी न्याय कानून १ 

७ लेिा अनधकृत रा.प. ततृीय शे्रणी प्रशासन लेिा २4 

८ शािा अनधकृत रा.प. ततृीय शे्रणी प्रशासन सामान्य प्रशासन १ 

१० कम््यूटर इजन्िननयर रा.प. ततृीय शे्रणी क्रवक्रवध 
 

४ 

१२ लेिापाल रा.प.अन.प्रथम प्रशासन लेिा 16 

१४ कम््यूटर अपरेटर रा.प.अन.प्रथम क्रवक्रवध 
 

११ 

15 पसु्तकालय सहायक रा.प.अनं.प्रथम जशक्षा  1 
१७ सह-लेिापाल रा.प.अन.दद्वतीय प्रशासन लेिा 8 

२१ हलकुा सवारी चालक शे्रणी नबक्रहन 
  

८ 

२२ कायाालय सहयोगी शे्रणी नबक्रहन 
  

१५ 

िम्मा     105 

 

5. महालेिा ननयन्रक कायाालयमा रहेको शािाहरुको काया क्रववरण 

कमाचारी प्रशासन शािा 
 लेिा समहुको कमाचारीहरुको ररक्त पदहरुको पदपूनता सम्बन्धी कायाहरू 

 नयााँ ननयकु्ती र बढुवा भई आएका कमाचारीहरुको पदस्थापन सम्वन्धी कायाहरू, 

 लेिा समहुका कमाचारीहरुको सरुवा तथा काि सम्वन्धी कायाहरू, 

 लेिा समहुको दरबन्दी नसिाना तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी आन्तररक र अन्य ननकायलाइा 
परामशा ददने कायाहरू, 

 मलेननका र अन्तगात ननकायहरुमा कायारत कमाचारीहरुको घर क्रवदा, अध्ययन क्रवदा, 
असाधारण क्रवदा, अननवाया अवकाश तथा स्वेच्छीक रािीनामा तथा क्रवभागीय कारवाही 
सम्वन्धी कायाहरू, 

 क्रवनभन्न ननकायाहरुमा रहेका लेिा समहुको दरबन्दीको लगत तथा सो दरबन्दीमा कायारत 
कमाचारीहरुको व्यजक्तगत अनभलेि अद्यावधीक गने कायाहरू, 

 लेिा समूहका कमाचारीहरुको कायासम्पादन मलु्याङ्कन सम्वन्धी कायाहरू, 
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 मलेननका र अन्तगात कायारत कमाचारीहरुलाई क्रवनभन्न परुस्कार तथा पदकका लागी 
नसफारीश सम्बजन्ध कायाहरू, 

 ननिामनत सेवा ऐन तथा ननयमावलीअनसुार क्रवभागीय स्वीकृत ददने सम्वन्धी कायाहरू, 

 संगठन व्यवस्थापन सवेक्षण सनमनतको बैठक आयोिना गने, संगठन व्यवस्थापन सवेक्षण 
प्रनतवेदन तयार गने, स्वीकृत भएपनछ कायाान्वयनका लागी सम्वजन्धत ननकायमा लेिी 
पठाउने। 

 

आनथाक तथा आन्तररक प्रशासन शािा 
आनथाक प्रशासन सम्बन्धी 

 महालेिा ननयन्रक कायाालय र अन्तगातको आनथाक प्रशासनको सञ्चालन गने, 

 कारोवारको लेिा राख्न ेर सो को अनभलेिको व्यवस्थापन गने, 

 सबै प्रकारका कारोवारको ननधााररत ढााँचामा मानसक तथा बाक्रषाक आनथाक क्रववरण तयार गने, 

 सम्बद्ध ननकायमा आवनधक, ननयनमत तथा पटके प्रनतवेदन गने 

 आन्तररक तथा अजन्तम लेिापरीक्षण गराउने 
 मलेननका र अन्तगात कायाालयहरुको बिेट तयार गने गराउने, छलफल गने, 

 अन्तगातका कायाालयहरूको बिेट बाडफााँड तथा िचा गने अजख्तयारी तयार गने, 

 आवश्यकता अनसुार थप बिेट र ननकासा प्राप्त गरी बाडफााँड गने 

 अन्तगताका कायाालयहरूको आनथाक प्रशासन सञ्चालनको अनगुमन गने, 

 अन्तराक्रिय संघ संस्थाको सदस्यता शलु्क भकु्तानी गने गराउने, 
 बेरुिकुो लगत राख्न,े संपरीक्षण, फर्छ्यौट र प्रनतवेदन गने, 

 मातहतका कायाालयहरुको घरभाडा वकृ्रद्धको सहमनत सम्बन्धी काया गने, 

 मलेननकाको सञ्चालन साँग सम्बजन्धत अन्य आवश्यक आनथाक कायाहरू गने । 

 

आन्तररक प्रशासन सम्बन्धी 
 मलेननका र अन्तगात पदस्थापना भएका कमाचारीलाइा कायाक्रववरण सक्रहत जिम्मेवारी तोक्ने, 
 मलेननकाबाट सरुवा भएका कमाचारीहरूलाइा रमाना ददन,े 

 मलेननकामा कायारत तथा कािमा रहेका कमाचारीहरुको व्यजक्तगत क्रववरण अद्यावनधक गने, 

 मलेननकामा कायारत कमचाारीको हाजिरी र क्रवदा तथा कािको रेकडा राख्न,े 

 सेनमनार, गोष्ठी तथा बैठकको लागी प्राप्त परको आधारमा मनोनयन गने, 

 कमाचारीको अधावाक्रषाक तथा वाक्रषाक काया सम्पादन मलु्यांकन फारामको नबतरण तथा सकंलन गने, 

 सम्पजि क्रववरणको फाराम संकलन तथा ननिामती क्रकताबिानामा पठाइा रेकडा राख्न,े 

 कायाालय सञ्चालन सम्बन्धी मालसामान िररद तथा भकु्तानी व्यवस्था गने, 

 मलेननकाबाट अन्तगातका कायाालयहरूमा हस्तान्तरण हनुे पूाँिीगत प्रकृनतका सामानहरूको हस्तान्तरण 
गने गराउने, 
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 महालेिा ननयन्रक कायाालयको जिन्सी ननररक्षण गने गराउने, 
 ननयमानसुार परुानो कागिात धलु्याउने, नललाम नबिी गने व्यवस्था नमलाउन,े 

 मलेननका तथा मातहतको कायाालयको लानग आवश्यक िग्गा प्रानप्त सम्बन्धी काया गने, 

 मलेननका तथा मातहत कायाालका नाममा रहेको घरिग्गा अन्य ननकायलाइा हस्तान्तरण सम्बन्धी 
काया गने, 

 कायाालयको लानग आवश्यक भौनतक तथा जिन्सी सामान र सकु्रवधाको व्यवस्थापन गने, 

 कायाालयको सरुक्षा व्यवस्था, सफाई, िानेपानी तथा उत्सब समारोह प्रबन्ध, बगैंचा व्यवस्थापन आदद 
काया गने, 

 मध्यम तथा उच्च नेततृ्वको (Policy Coordination Committee) बैठक व्यवस्थापन गने, 

 मलेननकामा हनुे अन्य आन्तररक वैठकहरु व्यवस्थापन गने 

 मलेननकाको शािागत तथा पदगत कायाक्रववण तयार गरी स्वीकृत गराउने र अद्यावनधक गने, 

 सवारी सकु्रवधा प्राप्त अनधकारी तथा अन्य कमाचारीलाई पलु सवारी साधन व्यवस्थापन गने, 

 महालेिा ननयन्रक कायाालयको वाक्रषाक तथा आवनधक प्रगनत क्रववरण तयार गने 

 सूचना अनधकारीको काम गने, 

 क्रवनभन्न ननकायवाट माग भए अनसुारका क्रववरण उपलव्ध गराउने, 
 मलेननका र मातहत कायाालयहरूको भौनतक सम्पिीको अद्यावनधक अनभलेि राख्न,े 

मानव स्रोत क्रवकास, लेिा सदुृढीकरण तथा योिना शािा 
मानव संशाधन क्रवकास सम्बन्धी 
 िनशजक्त क्रवकासका लानग आवश्यक तानलम पक्रहचान,तानलमको क्रववरण तयारी, तानलम आवश्यकता 

पक्रहचान र त्यस्तो तानलममा उपयकु्त िनशजक्तको मनोनयन, 

 आन्तररक तथा बाह्य तानलम, वृिी क्रवकास तथा अन्य अवसरहरूका लानग कमचाारी मनोनयन र 
नसफाररस, 

 मलेननकाका क्रवनभन्न शािाहरू तथा अन्य तानलम संस्थाबाट संचालन हनुे तानलमहरू बीच समन्वय, 

 आनथाक प्रशासन र क्रविीय व्यवस्थापनमा सधुार गनुा पने क्रवषयहरुको क्रववरण तयार गरी सम्वजन्धत 
ननकायमा पठाउन,े 

 क्रविीय प्रनतवेदनहरु अध्ययन गरी सम्वजन्धत केजन्रय ननकाय र मन्रालयहरुलाई सझुाव ददन,े 

 क्षमता क्रवकास सम्बजन्ध तानलम,गोष्ठी, अन्तरक्रिया िस्ता कायािम तिुामा र कायाान्वयन गने, 

 लेिा समूहका िनशजक्तको सूची (Inventory) तयार गरी उपयकु्त िनशजक्तलाइा तानलम, प्रजशक्षण 
लगायत अन्य उपयकु्त जिम्मेवारी ननवााह गना पररचालन योिना बनाउने, 

 कायासम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन भिा सम्बन्धी कायाहरू गने गराउन,े 

 आवश्यकताअनसुार िनशजक्त क्रवकासका अन्य कायाहरू गने । 
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लेिा सदुृढीकरण सम्बन्धी 
 लेिा प्रणाली सधुार सम्बन्धी प्रस्ताव तयारी र स्वीकृनत सम्बन्धी कायाहरू गने,  

 लेिा ढााँचा ननमााण सम्बन्धी कायाहरु गने, 
 सावािननक क्षेर लेिामानहरूको क्रवकास र कायाान्वयन गने गराउने, 
 एनसया ्यानसक्रफक क्षेरका सरकारी महालेिा ननयन्रकहरुको संगठन (AGAOA) सम्बन्धी 

काया गने, 

 प्रचनलत आनथाक ऐन,ननयम र कायाक्रवनधहरु क्रवकास तथा संशोधन सम्बन्धी कायाहरू गने, 

 सरकारी लेिा सम्बन्धी अन्तराक्रिय संघ संस्थासंग सम्बन्धी काया, 
 सरकारी क्षेरकव Chart of Accounts तिुामा सम्बन्धी काया। 

 

योिना, अनगुमन तथा मलु्याङकन सम्बन्धी 
 महालेिा ननयन्रक कायाालयको र अन्तगातको वाक्रषाक योिना तथा प्रणाली सम्बन्धी 

कायायोिना र मानसक, चौमानसक, वाक्रषाक प्रगनत क्रववरण तयार गने, 

 योिना तिुामा तथा वाक्रषाक समीक्षा गोष्ठीहरूको सञ्चालन गने, 

 महालेिा ननयन्रक कायाालयको योिनासम्बन्धी अन्य कायाहरू गने, 

 सावािननक क्रविीय व्यवस्थापनसाँग सम्बजन्धत अन्तराक्रिय संघ संस्थासाँग सम्बजन्धत क्रवषय, 

 प्रदेश लेिा ननयन्रक कायाालय, महालेिा ननयन्रक कायाालयका प्रदेशमा रहने इकाइा तथा 
कोलेननकाहरुको कायासम्पादनको अनगुमन र ननरीक्षण गने, 

 कायाालयहरूको कायासम्पादन स्तरको मापन तथा कायासम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन भिा 
तथा अन्य सकु्रवधा सहनुलयत सम्बन्धी कायाहरू गने, 

 महालेिा ननयन्रक कायाालय मातहत कुनै कायाालयमा कायासम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन 
प्रणाली लागू भएको भए त्यस्तो प्रणालीको अनगुमन तथा मूल्यांकन गने, 

 सावािननक स्रोत पररचालन गने सरकारी ननकायहरुमा भएको आनथाक कारोवारगनतक्रवनधको 
ननरीक्षण गने, 

 क्रवनभन्न क्रकताबिानाहरू साँग समन्वय गरी कोलेननकाहरूबाट पाररत गनुापने तलबी प्रनतवेदन 
सम्बन्धी कायाक्रवनध ननमााण र कायाान्वयन गराउने, 

 बिेट कायाान्वयनका तथा आनथाक कायाप्रणालीका क्रवषयमा अनगुमनबाट प्राप्त ननतिा क्रवश्लषेण 
गरी महालेिा ननयन्रक कायाालय र अन्य ननकायलाइा प्रनतवेदन गने, 

 अनगुमन मूल्यांकनको वाक्रषाक प्रनतवेदन तयार गने । 

 

कानून राय तथा परामशा शािा 
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 आनथाक कायाक्रवनध सम्बन्धी ऐन तथा ननयमको कायाान्वयनका सम्बन्धमा माग भई आएका 
नबषयमा राय परामशा उपलब्ध गराउने । 

 महालेिा ननयन्रक कायाालय र अन्तगताका ननकायलाई प्रनतवादी बनाई दायर भएका मदु्धामा 
नलजित िवाफ तयार गरी महान्यायानधवक्ता कायाालय माफा त पेश गने । 

 मलेननकाका क्रवनभन्न पदानधकारी तथा शािाहरूबाट सम्पादन हनुे कायामा समाक्रवष्ट कानूनी 
नबषयमा आवश्यकताअनसुार राय परामशा उपलब्ध गराउने, 

 मलेननका र अन्तगातबाट तिुामा हनुे काननु, ननदेजशका तथा ददग्दशान आददमा काननुी पक्षबाट 
सम्पादन गनुापने काया गने, 

 मलेननका र अन्तगातका ननकायको काननुी रूपमा प्रनतनननधत्व गनुापनेमा प्रनतनननधत्व गने 
आदद। 

कोष व्यवस्थापन तथा प्रणाली क्रवकास शािा  

     कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी 
 संघीय सजञ्चत कोषको सञ्चालन गने 

 संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सजञ्चत कोषको सञ्चालनका लानग आवश्यक प्रक्रिया तथा 
कायाक्रवनधको क्रवकास गने, 

 सजञ्चत कोषका सम्बद्ध िाताहरू आवश्यकता अनसुार िोली सञ्चालन गनेेः 
 वैदेजशक सहायता प्रानप्त सम्बन्धी सम्झौताका मस्यौदामा सम्बजन्धत ननकाय र 

अथामन्रालयबाट राय माग भएमा कोष व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक राय ददने ददने, 
 क्रवनभन्न ननकायको माग अनसुार ननम्न प्रकारका िाता िोल्न स्वीकृनत ददनेेः 
 ि (५) क्रवशेष अनदुान िाता, 
 ि (४) क्रवशेष ऋण िाता र सहायता िाता 
 ि (६) काया सञ्चालनकोष िाता र अन्य िाता 
 सरकारी कारोवार गने बैंकहरू तोक्ने, 
 सजञ्चत कोषको सञ्चालनका लानग नेपाल राि बैंकलाइा आवश्यक ननदेशन ददन,े 

 रािश्व, शोधभनाा प्राप्त रकम, बेरूि ुदाजिला लगायतका रकम सजञ्चत कोष िातामा ट्रान्सफर 
गने, 

 ननकासा भइा िचा लेजिएको रकम सजञ्चत कोष िाताबाट िचा लेख्न,े 

 आवनधक रूपमा कोषको अवस्था (Treasury Position) तयार गने, 

 सजञ्चत कोषको लेिा ढााँचा तयार गरी स्वीकृत गराउने, 
 सजञ्चत कोषको वाक्रषाक क्रववरण तयार गरी महालेिा परीक्षक कायाालयमा पठाउने, 

लेिापरीक्षण गराउने र प्राप्त सझुाव कायाान्वयन गने गराउने, 
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 एकल िाता कोष प्रणाली, रािस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा अन्य कोष सञ्चालन 
सम्बन्धी प्रणाली सञ्चालनमा नीनतगत समन्वयका कायाहरू गने, 

 कोष प्रशासनका लानग आवश्यक प्रणाली क्रवकास गने गराउने, 
 एकल िाता कोष एकल िाता कोष सम्वजन्ध नीनत, ननदेजशका पररमािान गरी समयानकुुल 

बनाउने। 

 प्रदेश तथा स्थानीय स्थानीय सजञ्चत कोषको सञ्चालनका लानग आवश्यक मागादशान गने तथा 
सजञ्चत कोषको लेिा ढााँचा सम्बन्धमा परामशा उपलब्ध गराउने, 

 कोष सञ्चालन तथा बैंक्रकङ्ग व्यवस्थापनका क्षेरमा आवश्यक अध्ययन अनसुन्धान गने गराउने, 
 नेपाल सरकारको कोष सञ्चालनका सम्बन्धमा तोक्रकएका अन्य कायाहरू गने गराउने । 

नगद अनदुान कायाान्वन सम्बन्धी 
 क्रवनभन्न दात ृ ननकायबाट प्राप्त नगद अनदुान सहायता रकमको श्रोतगत तथा कायािमगत 

अनभलेि राख्न,े 

 नगद अनदुान र नगद ऋण श्रोततफा को मानसक प्रनतवेदन तयार गने । 

 वैदेजशक सहायतामा नगद अनदुान र नगद ऋण श्रोतमा भएको िचा रकम सजञ्चत कोष 
िातामा ट्रान्सफर गने । 

      वैदेजशक सहायता, नगद अनदुान र नगद ऋण श्रोतको बिेट ननकासा फुकुवा गने । 

      प्रणाली क्रवकास सम्बन्धी कायाक्रववरणेः 
 महालेिा ननयन्रक कायाालयको कायाहरु प्रभावकारी संचालन गना गनुा पने प्रणाली क्रवकास 

सम्बन्धी काया गने, 

 सन्चालनमा आइरहेका प्रणानलहरुमा सधुार सम्बन्धी काया गने, 

 प्रणालीहरु Business process, Source Code लगायत प्रणालीसाँग सम्बन्धी 
Documentation गरी सरुजक्षत राख्न,े 

 सवै शािाका क्रवद्यतुीय फाईलहरु, अनभलेिहरु सरुजक्षत राख्न,े 

 कायालयको Automation सम्बन्धी काया गने. 

 क्रवद्यतुीय प्रणाली क्रवकास,अनभलेि तथा समन्वय सम्बन्धी सवै काया गने। 

 

क्रवजिय प्रनतवेदन तथा प्रकाशन शािा  

 अन्तराक्रिाय मरुा कोष, नेपाल राि बैंक र अन्य ननकायसाँग नेपाल सरकारको क्रविीय प्रनतवेदन प्रणाली 
सम्बन्धी कायाको सम्पका  शािाको काया गने, 

 क्रवननयोिन, रािस्व, धरौटी, कायासञ्चालन कोष तथा अन्य सरकारी कोष, सोझै भकु्तानी, वस्तगुत सहायता 
र अन्य कारोवारको ननम्नानसुार क्रहसाब नभडान सम्बन्धी काया गनेेः  
- संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सजञ्चत कोषको एकीकृत क्रविीय क्रववरण प्राप्ती, समायोिन र क्रहसाब 

नभडान सम्बन्धी काया गने, 
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- आनथाक क्रववरण तयारी गना आवश्यक तथयांक तथा प्रनतवेदनहरु सम्बजन्धत प्रदेश लेिा ननयन्रक 
कायाालय, कोलेननका तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त गने र नभडान गने, 

- संघीय सरकारका केन्रीय इकाइहरूबाट ती ननकाय अन्तगातको एकीकृत क्रविीय प्रनतवेदन प्राप्त 
गने र नभडान गने, 

- प्राप्त क्रववरण तथा प्रनतवेदनहरुको िांच गरी रटुी पाइए सधुार समेत गने गराउने, 
- एकीकृत क्रविीय क्रववरण वाक्रषाक रुपमा तयार गरी महालेिा परीक्षक समक्ष पेश गने, 

- एकीकृत क्रविीय क्रववरण उपर महालेिा परीक्षकको लेिापरीक्षण सझुावको कायाान्वयन गने 
गराउने, 

- Consolidated Financial Statement तयारी र प्रकाशन गने । 

 महालेिा ननयन्रक कायाालय र अन्तगातको कायासम्पादनसाँग सम्बजन्धत सूचना तथा तथयांक संकलन 
गने, 

 संकनलत तथयांकको क्रवश्लषेण र तलुनात्मक अध्ययन गरी प्रनतवेदन तयारी र प्रकाशन गने, 

 शािाबाट क्रवश्लके्रषत तथयांक तथा अन्य प्रनतवेदन सम्बजन्धत सरोकारवालाहरूलाइा उपलब्ध गराउने, 
 तथयांक क्रवश्लषेण तथा सूचना प्रवाहका सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक प्रणाली क्रवकास समन्वय र 

सरोकारवालाहरूलाइा सहि रूपमा प्रयोग गना सक्ने पहुाँच ददने,  
 समक्रष्टगत आनथाक क्रवश्लषेणका लानग महालेिा ननयन्रक कायाालयले उपलब्ध गराउनपुने क्रववरण तथा 

प्रनतवेदनहरू उपलब्ध गराउने, 
 नीनत ननमााणमा संलग्न ननकाय तथा अनधकारीहरूलाइा ननणाय नलन सहयोग पगु्ने गरी क्रवश्लषेणात्मक 

सूचना तथा प्रनतवेदनहरू उपलब्ध गराउने, 
 अथा मन्रालय (आनथाक सवेक्षण, संशोनधत अनमुान) तथा अन्य सरोकारवाला ननकायहरुबाट माग भए 

अनसुारका क्रववरणहरु उपलब्ध गराउने, 
 महालेिा ननयन्रक कायाालय बाक्रहरका सरकारी ननकाय, नेपाल राि बैंक तथा अन्य दाता ननकायलाई 

माग बमोजिमको नमनुामा तथयांक उपलब्ध गराउने, 
 महालेिा ननयन्रक कायाालयको तथयांक क्रवश्लषेण तथा सूचना प्रकाशन सम्बन्धी क्रवनभन्न कायािममा 

सहभानगता तथा क्रवनभन्न ननकायमा प्रनतनननधत्व गने गराउने, 
 महालेिा ननयन्रक कायाालयको आन्तररक प्रकाशन गनुापने प्रकाशनको समन्वय तथा प्रकाशन 

सम्बन्धी काया गने, 
 क्रविीय तथयाङ्क क्रवश् लेषण गने प्रनतवेदन गने । 

सूचना प्रक्रवनध शािा 

 मलेननकाको सूचना प्रक्रवनध नीनतको कायाान्वयन गने, 

 सावािननक क्रविीय व्यवस्थापनका लानग आवश्यक प्रणालीहरू (TSA, RMIS, CGAS, FMIS, अन्य) 
को क्रवकास गने, 

 क्रवकास भइासकेका प्रणालीहरूको सधुार तथा पररमािान सम्बन्धी कायाहरू गने, 
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 मलेननकाको सूचना प्रक्रवनध प्रणाली सञ्चालनका लानग Data Center सञ्चालन गने, सभार तथा अन्य 
हाडावेयर व्यवस्थापन गने, 

 डाटा सेन्टरको व्यापअप, ररकभरी सेन्टर, Data security management and system monitoring 

सम्बन्धी कायाहरू गने, 

 नेटवक्रका ङ (इन्ट्रानेट, नेटवक्रका ङ, इन्टरनेट), वाइफाइको कनेजक्टनभटी,नसनसक्रटभी आददको व्यवस्थापन 
गने, 

 मलेननका र अन्तगातका ननकायको वेभसाइट तथा इमेल व्यवस्थापन, 

 गनुासो व्यवस्थापन प्रणालीको क्रवश्लषेण गरी प्राप्त गनुासा तथा सझुावहरुको वनगाकरण र संप्रषेण गने 
। 

 मलेननकाबाट सञ्चानलत क्रवनभन्न प्रणाली सञ्चालनमा आइपने समस्याहरुको समाधान गने, 

 मलेननका र अन्तगातका ननकायमा सूचना प्रक्रवनध सम्बन्धी हाडावेयर तथा सफ्टवेयर सपोटा गने, 

 केन्र, के्षर तथा जिल्लामा सूचना प्रक्रवनधसाँग सम्बजन्धत तानलम सञ्चालन गने, 

 क्षेरीय Hubकोलेननकामा काम गने टेजक्ननसयनहरुको कामको अनगुमन गने, 

 मलेननकानभरको हाडावेयर एवं सफ्टवेयर सम्बद्ध िररदका लानग प्राक्रवनधक क्रवशेषज्ञ सेवा ददने, 
 सूचना प्रक्रवनध सम्बन्धी उपकरण तथा प्रणालीको ममात सम्भार सम्बन्धी काया गने, 

 सूचना प्रक्रवनधको क्रवकास र प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनसुन्धान गने, 

 सूचना प्रक्रवनध सम्बन्धमा मलेननकाको प्रनतनननधत्व गने गराउने, 
 सूचना प्रक्रवनधसम्बन्धी अन्य आवश्यक कायाहरू गने । 

अन्तर सरकारी क्रवि समन्वय शािा 
 तीन तहका सरकारहरुको अन्तर सरकारी क्रवि व्यवस्थापन समन्वयको काया गने, 
 प्रदेश लेिा ननयन्रक कायाालयसाँग समन्वय गने, 
 प्रदेश कोष तथा रािस्व व्यवस्थापन प्रणाली (PTSA/ PRMIS) संचालनमा सहयोग गने, 
 स्थानीय तह कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सरु) संचालनमा सहयोग र सहजिकरणको काया गने, 
 क्रवभाज्य कोषको संचालन सम्बन्धी काया गने, 
 प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्रविीय प्रनतवेदन तयार गना समन्वय र सहिीकरण गने, 
 स्थानीय तह कोष व्यवस्थापन प्रणाली र प्रदेश TSA र RMIS संचालनमा सहयोग र सहिीकरण गने, 
 अन्तर सरकारी क्रवि पररषद का ननणाय कायाान्वयनमा सहिीकरण र समन्वय गने । 

आन्तररक लेिापरीक्षण शािा 

 संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तररक लेिापरीक्षण सम्बन्धी नीनत तिुामा गने, 

 आन्तररक लेिापरीक्षण ननदेजशका क्रवकास र कायाान्वयन गने, 

 आन्तररक लेिापरीक्षण सम्बन्धी कायाक्रवनध तयारी र कायाान्वयन गने, 

 आन्तररक लेिापरीक्षणका लानग छुटै्ट संरचना तथा िनशक्ती क्रवकास गने, 

 आन्तररक लेिापरीक्षणको काया सम्पादन गने गराउने, 
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 लेिापरीक्षणका लानग िनशजक्तको क्षमता क्रवकास तथा िोजिम पक्रहचान सम्बन्धी तानलम तिुामा र 
सञ्चालन गने, 

 आन्तररक लेिापरीक्षणका लानग उपयकु्त क्रवद्यतुीय प्रणाली (सफ्टवेयर) क्रवकास गने र लागू गने, 

 आन्तररक लेिापरीक्षण तथा सो को प्रनतवेदनको कायाान्वयनको स्थलगत अनगुमन÷ननरीक्षण गने। 

 संघीय सरकारको आनथाक कारोवारको आन्तररक लेिापरीक्षण गने गराउने, 
 आन्तररक लेिापरीक्षणको एकीकृत प्रनतवेदन तयारी र प्रकाशन गने, 

 आन्तररक ननयन्रण ददग्दशान तथा ननदेजशकाको ननमााण तथा प्रयोग गने गराउन,े 

 नेपाल सरकारको आन्तररक ननयन्रण पद्धनत सम्बजन्ध जस्थनतपर (Status paper) तयार गने, 

 आन्तररक ननयन्रण प्रणाली र वेरुि ुफछायौटको जस्थनतको ननररक्षण अनगुमन गने, 

 आन्तररक ननयन्रण र लेिापरीक्षणको प्रभावकाररता लगायतका क्रवषयमा अध्ययन अनसुन्धान गने 
गराउने, 

 क्रवनभन्न ननकायमा रहेका लेिापरीक्षण सनमनतमा प्रनतनननधत्व गने गराउने। 

सावािननक सम्पनत तथा दाक्रयत्व व्यवस्थापन शािा 

 नेपाल सरकारको जस्थर सम्पनतहरूको एकीकृत लगत तयार गने, 

 सम्पिीको लेिांकनका प्रणालीमा सधुार गरी प्रोदभावी लेिा प्रणाली लागू गने आधार तयार गने, 

 जिन्सी व्यवस्थापन तथा सधुार सम्बन्धी नीनत तिुामा गने, 

 सावािननक सम्पिीको प्रानप्त, उपयोग तथा व्यवस्थापनका लानग क्रवनभन्न ननकायमा मलेननकाको 
प्रनतनननधत्व गने, 

 सरकारी ननकायको जिन्सी ननररक्षण गने, 

 नललाम कायाको व्यवस्थापनको लानग ननदेजशका तिुामा गने, 

 सवै प्रकारका सरकारी सम्पिीको नललाम, नमन्हा तथा व्यवस्थापन सम्बद्ध अन्य कायाहरू, 

 सम्पिीको लेिांकन तथा उपयोग व्यवजस्थत गना आवश्यक सफ्टवेयरहरूको क्रवकास गने, 

 नेपाल सरकारको ननवृिभरण दाक्रयत्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी काया गने गराउन,े 

 उठ्न बााँकी सरकारी बााँकी बक्यौता असूल उपर सम्बन्धी काया गने गराउन,े 

 राज्यवाट प्रवाह हनुे सामाजिक सरुक्षा, वैयजक्तक अनदुान हस्तान्तरण िस्ता काया गने गराउने, 
 ननवृिभरण व्यवस्थापन कायाालय, कुमारीचोक तथा केन्रीय तहशील कायाालय र सावािननक ऋण 

व्यवस्थापन कायाालय सम्बन्धी कायाहरू गने, 

 सरकारी सम्पजि तथा दाक्रयत्व सम्बन्धी अनभलेि र प्रनतवेदन, 
 सरकारी िचा तथा क्रविीय उिरदाक्रयत्व सजचवालयसाँग सम्बजन्धत काया। 

ऋण तथा लगानी शािा 
      ऋण सम्बन्धी 

 नेपाल सरकारको सावािननक ऋणको लेिांकन गने तथा अनभलेि राख्न,े 

 नेपाल सरकारको वाक्रषाक बिेट अनरुूप आवश्यक पने आन्तररक ऋण उठाउन ेसम्बन्धमा नीनतगत 
ननणाय गरी सो को व्यवस्थापन गना नेपाल राि बैंकलाइा ननदेशन गने, 
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 प्रत्येक ऋणको भकु्तानी तानलका, भकु्तानी क्रवनध, समय लगायतको नसलनसलेवार क्रवस्ततृ क्रववरण तयार 
गने 

 वैदेजशक तथा आन्तररक ऋणको सााँवा ब्याि भकु्तानीका लानग बिेट तिुामा गने, 

 वैदेजशक तथा आन्तररक ऋणको सााँवा ब्याि भकु्तानी गने, 

 ऋणको सााँवा व्याि भकु्तानी लगायतका काया गना बैंक्रकङ्ग व्यवस्थापन गने, 

 ऋण भकु्तानीको लानग नेपाल राि बैंकलाइा आवश्यक ननदेशन ददन े र भकु्तानी भएको रकमको 
शोधभनाा उपलब्ध गराउने, 

 वैदेजशक ऋण सहयोग अन्तगात दात ृसंस्था तथा राि साँग भएको सम्झौताहरुको अनभलेि राख्न,े 

 वैदेजशक अनदुान तथा वस्तगुत सहायताको क्रववरण प्राप्त गरी लेिांकन तथा प्रनतवेदन गने, 

 ऋण सम्झौता अनसुार आयोिना लेिा तयार गनुा पने कताव्य भएका आयोिनाहरुबाट तयार गररएको 
आयोिना लेिा र कायाालयको ऋण अनभलेि नभडान तथा क्रहसाब नमलान सम्बन्धी काया गने, 

 प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले नलन े वैदेजशक ऋणको सहजिकरण, अनभलेि तथा भकु्तानी व्यवस्था 
नमलाउने, 

 प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाइा वैदेजशक तथा आन्तररक ऋण नलने सम्बन्धमा आवश्यक मागादशान 
र सहयोग उपलब्ध गराउने, 

 नेपाल सरकार िमानत बसी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारका लानग कुनै ऋण नलनपुने भए सो 
को अनभलेि राख्न ेतथा सो सम्बन्धी अन्य काया गने 

 नेपाल सरकार िमानत बसी कुनै सावािननक संस्थान वा संस्थामा प्रवाह भएको वैदेजशक तथा 
आन्तररक ऋणको क्रववरण तयार गरी राख्न े। 

 वैदेजशक दात ृ संस्था तथा सरकारसाँगको सम्झौता अनसुार छुट्टा छुटै्ट अनभलेि रािी सम्झौता तथा 
आवश्यकता अनसुारका प्रनतवेदनहरू गने, 

 समय समयमा दात ृसंस्थाहरु तथा रािहरुबाट वैदेजशक ऋणको तथा नेपाल राि वैंकवाट आन्तररक 
ऋणको स्टेटमेण्टहरु प्राप्त गरी क्रहसाब नभडान गने, 

 नेपाल सरकारको लेिा प्रणाली अनरुुप मानसक तथा वाक्रषाक प्रनतवेदन (िचाको फााँटवारी, आनथाक 
क्रववरण तयार गने), 

 सावािननक ऋण सम्बन्धी सूचना, प्रनतवेदन तथा अन्य सान्दनभाक िानकारीहरू अद्यावनधक गरी 
प्रकाशन प्रशारण गने, 

 नेपाल सरकार,अथा मन्रालय तथा नेपाल राि बैंकलाइा सावािननक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी 
आवश्यक प्रनतवेदन गरी नीनतगत तथा कायािमगत रूपमा गनुापने सधुारका सझुाव पेश गने, 

 गरी नेपाल सरकारको ऋण दाक्रयत्वको रैमानसक तथा वाक्रषाक प्रनतवेदन तयार गरी वेबसाइटमा 
प्रकाशन गने, 

 सावािननक ऋण सम्बन्धी कारोवारको आन्तररक तथा अजन्तम लेिापरीक्षण गराउन े र प्राप्त 
लेिापरीक्षण प्रनतक्रिया उपर आवश्यक कारवाही गने, 

लगानी सम्बन्धी 
 नेपाल सरकारबाट क्रवनभन्न ननकायमा भएको ऋण लगानीको लेिांकन तथा प्रनतवेदन गने, 
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 ऋण लगानीबाट प्राप्त हनु ेब्यािको गणना तथा प्राप्त ब्यािको लेिांकन तथा प्रनतवेदन गने, 

 ऋण लगानीबाट प्राप्त हनु ेसााँवा क्रफतााको लेिांकन तथा प्रनतवेदन गने, 

 नेपाल सरकारवाट क्रवनभन्न ननकायमा लगानी हनुे शेयरको लेिांकन गने, 

 शेयरको लाभांश प्राप्त गरी लेिांकन तथा प्रनतवेदन गने । 

 संस्थान तथा कम्पनीहरुको साधारण सभा तथा सञ्चालक सनमनत तथा आवश्यक अन्य प्रयोिनमा 
प्रनतनननधत्व गने । 

 लगानी भएको रकमको भकु्तानी तानलका अद्यावनधक गरी तानलका अनरुूप क्रफताा प्राप्त गने सम्बन्धी 
काम कारवाही गने, 

 मानथ उल्लेजित ऋण शयेर लगानी सााँवा ब्याि लाभांश क्रफतााको लेिांकन तथा प्रनतबेदन गरर लेिा 
परीक्षण गराउने, 

 लगानीसाँग सम्बजन्ध मूल तथा सहायक सम्झौता, तमसकु तथा िमानतपरहरूको अनभलेि व्यवस्थापन 
र संरक्षण गने, 

 नेपाल सरकारको िमानतमा उपलव्ध गराइएको ऋणमा ऋणीसाँग िमानती कनमसन असूल उपर गने 
तथा सो को लेिांकन गने, 

 नेपाल सरकारको शयेर लगानी भएका संस्थानहरुको लेिा परीक्षण तथा अन्य क्रविीय कायासम्पादन 
सम्बन्धमा अनगुमन गने, 

 नेपाल सरकारसाँगको सम्झौताबमोजिम ऋण रकमको प्रयोग भए नभएको र समयमा ऋणको सााँवा 
व्याि क्रफताा भए नभएको व्यहोरा अनगुमन गने, 

 नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार तथा ती सरकार मातहतका संस्थामा गरेको लगानीको 
क्रहसाब राख्न ेर सम्बजन्धत सरकारसाँग सो सम्बन्धी क्रहसाब नमलानको काया गने, 

 लगानी सम्बन्धी केजन्रय आनथाक क्रववरण तयार गने, महालेिा परीक्षककको कायाालयमा पठाउने, 
लेिापरीक्षण गराउने र लेिा परीक्षणबाट प्राप्त सझुावहरू कायाान्वयन गने गराउने, 

 आन्तररक तथा वैदेजशक ऋण, सरकारी लगानी सम्बन्धी राक्रिय अन्तरााक्रि कायािममा सहभानगता 
िनाउन े

(नोट :- ऋण तथा लगानी शािाको काया क्रववरणमा मानथ उजल्लित कायाहरु चाल ुआ. व. २०७७।७८ शरुु 
देजि नै सावािननक ऋण व्यवस्थापन कायाालयलाई हस्तान्तरण भएको र सोही कायाालयबाट सम्पादन हुाँदै 
आएको छ। ) 
बिेट कायाान्वयन तथा शोधभनाा शािा 
 बिेट कायाान्वयन सम्बन्धी 

 संघीय सरकारको स्वीकृत बिेट कायाान्वयनका लानग अथा मन्रालय र महालेिा ननयन्रक 
कायाालयबाट िारी गनुापने ननदेशन तयारी, स्वीकृनत र कायाान्वयन गराउन,े 

 बिेट कायाान्वयनका लानग आवश्यक प्रणाली क्रवकास र सञ्चालन सहिीकरण गने, 

 रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा भैपरी रकमको बााँडफााँड कायाान्वयन व्यवस्था गने, 

 बिेट कायाान्वयनमा रहेका दद्वक्रवधा स्पष्ट गने/गराउन,े 
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 बिेट कायाान्वयनका िममा देजिएका बेमेल तथा अन्य कैक्रफयतहरू नमलान गराउने, 
 अथा मन्रालयबाट आदेश नलई अथा बिेट ननकासाको व्यबस्था नमलाउन,े 

 बहालवाला कमाचारीहरुको औषधोपचार रकम ननकासा ददने, 
 सेवा ननबिृ कमाचारीहरुको सकु्रवधा रकम ननकासा कायाान्वयनको लानग आदेश ददने, 
 घर भाडा बकृ्रद्धको सहमनत सम्बन्धी काया गने, 

 अथा मन्रालयबाट प्राप्त पटके ननकासा कायाान्वयनको लानग ननदेशन ददने  । 

शोधभनाा सम्बन्धी  

 दातसंृस्थाबाट शोधभनाा हनुे गरी नेपाल सरकारको स्रोतबाट भएको िचा र शोधभनाा प्रानप्तको 
आयोिनागत अनभलेि राख्न,े 

 आयोिनाहरुबाट दात ृ संस्थामा पेश गनुापने लेिापरीक्षण नभएको तथा लेिापरीक्षण भएको 
आयोिना लेिा तथा क्रविीय क्रववरण िााँच, नसफाररस र अनभलेि सम्बन्धी काया गने, 

 नेपाल सरकारको शोधभनाा हनु े केन्रीय ऋण तथा अनदुान िाताको सञ्चालन गरी सजञ्चत 
कोषमा रकम ट्रान्सफर गने, 

 नेपाल राष्ट बैंकमा रहेका क्रवशेष तथा ईम्प्रषे्ट िाताहरुको आम्दानी िचा रकमको क्रववरण 
तयारी गने, 

 सम्बजन्धत आयोिनाहरूले क्रवशेष/ईम्प्रषे्ट िाताबाट नेपाल सरकारको िातामा रकम ट्रान्सफर 
गरे नगरेको वा सम्बजन्धत दात ृसंस्थासंग शोधभनाा माग गरे नगरेको अनगुमन गने, 

 शोधभनाा हनु ेऋण तथा अनदुानको ननकासा फुकुवा नसफाररस गने, 

 केन्रीय ऋण िाता (क ७-१५) र केन्रीय अनदुान िाता (क ७-१७) मा िम्मा रकमको 
क्रववरण अद्यावनधक गने, 

 शोधभनाा हनु ेगरी ननकासा भएको रकम, शोधभनाा भएको िचा र प्रानप्तको अनभलेि, क्रहसाब 
नमलान र समायोिन गने, 

 शोधभनाा प्राप्त हनु नसकी अथा मन्रालयबाट श्रोत पररवतान भएको रकमको क्रहसाब 
समायोिन गने, 

 शोधभनाा प्राप्त हनुपुने रकम समयमै नेपाल सरकारको िातामा ट्रान्सफर गना वा दात ृ
संस्थासंग शोधभनाा माग गना सम्बजन्धत आयोिनालाइा ताकेता गने, 

 शोधभनाा प्राप्त हनुे गरी कुनै संस्थाले आफ्नै आन्तररक श्रोतबाट िचा गरेको रकम शोधभनाा 
प्राप्त भएमा क्रहसाब नभडान गरी स्वीकृत बिेटबाट सम्बजन्धत संस्थालाई क्रफताा ददन ेव्यवस्था 
नमलाउने, 

 शोधभनाा हनुे प्रानप्त र िचा रकम (ऋण तथा अनदुान) को वाक्रषाक आनथाक क्रववरण तयारी र 
महालेिा परीक्षकको कायाालयमा पेश गने, 

 शोधभनाा क्रहसाबको लेिापरीक्षण गराउने, लेिापरीक्षणबाट प्राप्त सझुाव कायाान्वयन गने, 
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 शोधभनाा प्राप्ती, क्रहसाब नमलान तथा सम्बजन्धत अन्य कायामा महालेिा ननयन्रक कायाालयको 
प्रनतनननधत्व गने । 

 

 

6. महालेखा नियन्त्रक कायाालयबाट प्रदाि गरििे सेवा 
 संघीय सजञ्चत कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन, 
 संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको क्रहसाब समायोिन गरी नेपाल सरकारको एक्रककृत 

केन्रीय क्रववरण तयारी ।  
 आनथाक क्रवषयमा आवश्यक नीनत, काननु,ऐन, ननयम, ननदेजशका तथा लेिा ढााँचाको 

क्रवकास र प्रयोग, 
 सरकारका तीनै तहको सावािननक ऋण तथा लगानी व्यवस्थापन, अनभलेि र प्रनतवेदन, 
 वैदेजशक स्रोतबाट सोधभनाा हनुे गरी भएको कारोवारको अनभलेि, क्रहसाब नमलान र 

प्रनतवेदन, 
 संघीय सरकार अन्तगातका सरकारी कायाालयहरुको आनथाक कारोवारको आन्तरज क 

लेिापरीक्षण, 
 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय सरकारबाट हनुे क्रविीय हस्तान्तरणको क्रहसाव राख्न,े 
 सरकारको ननविृीभरण दाक्रयत्वको व्यवस्थापन, 
 सावािननक दाक्रयत्व तथा सरकारी बााँकीको अनभलेि र व्यवस्थापन, 
 सावािननक क्रविीय व्यवस्थापन सधुार, 
 आनथाक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी प्रणाली क्रवकास र कायाान्वयन, 
 आनथाक प्रशासन सञ्चालनमा संलग्न कमाचारी प्रशासन आदद ।  
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7. महालेखा नियन्त्रक कायाालयको शाखा ि जिम्मेवाि अधिकािी 
महाशािा तथा शािागत सम्पका  क्रववरण 

शािा/महाशािा नस.नं. पद नाम, थर आन्तररक टेनलफोन मोबाइल नं. 

महालेिा ननयन्रक 

 कायाकक्ष 

१ म.ले.नन. श्री मध ुकुमार मरानसनी २०४ ४७७१२९० ९८५१२७५६०३ 

२ ले.अ. (क्रप ए) श्री रञ् िना भट्ट २०६   ९८४८७०३४५६ 

३ ले.पा. (क्रप ए) श्री सयुा प्रसाद न्यौपान े २०६   ९८५११६०६११ 

४ का.स. श्री श्याम माया लामा     ९८४९२०९०५० 

५ ह.स.चा. श्री रािन िरी     ९८४१४८४२६६ 

६ ह.स.चा. श्री िोगने्र िड्का     ९८४१७८६७३९ 

 मानव स्रोत 
व्यवस्थापन 

 महाशािा 

७ सह-म.ले.नन. श्री बरीराि अयााल २८१ ४७७०८९५ ९८५१२७५६१८ 

८ ले.पा.  (क्रप ए) श्री िानकुा राई २७५ ४७७०८९५ ९८४२९६७०५५ 

९ ह.स.चा. श्री राम बहादरु तामाङ     ९८४११२३१४९ 

१० का.स. श्री घनश्याम िरेल     ९८५१११६४४७ 

बिेट,आन्तररक 
लेिापरीक्षण, सम्पिी  

तथा दाक्रयत्व 
व्यवस्थापन 
महाशािा 

११ सह-म.ले.नन. श्री भानगरथ पाण्डेय २८५ ४७७०३७५ ९८५११९५३६७ 

१२ स.ले.पा.(क्रप ए) श्री अम्बीका गौतम २४०   ९८६८७२७६२६ 

१३ का.स. श्री सरस्वती मैनाली २३२   ९८४१३७७४२३ 

१४ ह.स.चा. श्री राम बहादरु तामाङ     ९८४११२३१४९ 

कोष व्यवस्थापन 
तथा सचुना प्रक्रवनध  

महाशािा 

१५ सह-म.ले.नन. श्री ज्ञानने्र पौडेल २६९ ४७७०७०६ ९८५१२७५६१९ 

१६ क.अ.  (क्रप ए) श्री ददवास्कर िरेल २१२ ४७७०७०६ ९८६०३४५४२१ 

१७ का.स. श्री ननमाला पन्त     ९८५१२३१४४४ 

१८ ह.स.चा. श्री चन्र बहादरु लामा     ९८४१९४६८७८ 

आन्तररक तथा 
आनथाक प्रशासन 

शािा 

१९ उप-म.ले.नन. श्री ननरि के.नस २२६ ४७७०३४० ९८४९५३००५६ 

२० ले.अ श्री मदन कुमार जि.सी. २६१   ९८५१२११९९९ 

२१ ले.अ. श्री टोलेन्र काकी २६८   ९८४१५२२१४० 

२२ ले.पा. श्री ददपेश चौलागाई  २२२   ९८५११६०१७५ 

२३ ले.पा. श्री माया जघनमरे २७४   ९८६७०३३२८४ 

२४ ले.पा. श्री हेमचन्र काकी     ९८५२०५०८२० 

२५ ले.पा. श्री शारदा गौतम २७९   9849421248 

२६ क.अ. श्री नबकाश शे्रष्ठ २६६   ९८४९१०२२०१ 

२७ क.अ. श्री रंजित कुमार यादव २७७   ९८४३९३४६५२ 

२८ का.स. श्री कृष्णलाल शे्रष्ठ     ९८४१०५१४२० 
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२९ का.स. श्री उनमाला िनत     ९८४१०४९३३५ 

३० का.स. श्री सीता कुमाल     ९८१५४७७१५१ 

िररद इकाई 
३१ उप-म.ले.नन श्री प्रकाश पडुासैनी २३५ ४७७०७३४ ९८५११७१४६१ 

३२ ले.अ. श्री टोलेन्र काकी २६८   ९८४१५२२१४० 

दताा चलानी  

३३ ले.पा.   २३९     

३४ सह-ले.पा. श्री चरणप्रसाद भसुाल     ९८४९६३५१५६ 

३५ का.स. श्री अश्मी लामा योन्िन     ९८४३५०७०७० 

३६ का.स. श्री राि ुिड्का     ९८४१३२७००७ 

३७ का.स. श्री नबमल काकी     ९८४९११०४३३ 

मानव स्रोत क्रवकास, 

लेिा सदुृढीकरण र 
योिना शािा 

३८ उप-म.ले.नन. श्री कृष्ण पडुासैनी २७३ ४७७०७४९ ९८५२८३५२६२ 

३९ ले.अ. श्री रामबाब ुररिाल २७६   ९८५१०३१९३२ 

४० ले.अ. श्री योगशे परािलुी २७८   ९८५११४९२२५ 

४१ ले.पा. श्री यवुनाथ अनधकारी      ९८६९०१०८४७ 

४२ क.अ. श्री अददप िड्का     ९८५११९३०३० 

४३ ह.स.चा. श्री मनोि िड्का     ९८४१४३६२३९ 

कमाचारी प्रशासन 
शािा  

४४ उप-म.ले.नन. श्री प्रकाश पडुासैनी २२५ ४७७०३५७ ९८५११७१४६१ 

४५ उपसजचव श्री नडल्लीराि शे्रष्ठ २२१   ९८४१५४९७५७ 

४६ शा.अ.   २२८     

४७ ले.अ. श्री मजुक्त प्रसाद शे्रष्ठ     ९८५७०३५२८२ 

४८ ले.अ. श्री श्रीराम शमाा २२७   ९८५१०३७२१८ 

४९ ले.पा. श्री रेनकुादेवी धमला     ९८५१२४२२८६ 

५० ले.पा. श्री सवुास चन्र बास्तोला      ९८५६०२२२२० 

५१ ले.पा.   २९४     

५२ ले.पा. श्री प्रकाश बस्नेत     ९८४२०७६१६४ 

५३ क.अ. श्री क्रविय महिान     ९८४१८९४५३५ 

५४ स.ले.पा. श्री श्रीकृष्ण न्यौपान े     ९८४३३२५१६९ 

५५ का.स. श्री आजशष कुमार लामा     ९८०८९४३९३० 

कोष व्यवस्थापन 
तथा प्रणाली क्रवकास 

शािा 

५६ उप-म.ले.नन. श्री भेष प्रसाद भतेुल २१९ ४७७०३८६ ९८५१३१०५९० 

५७ ले.अ. श्री भाष्कर ढुगेंल २१७   ९८४१३७४५०७ 

५८ ले.अ. श्री कृष्णराि पौडेल २१३   ९८५१२१८९८६ 

५९ ले.अ. श्री शेवनाथ सवेुदी २१८   ९८४१३८१२८९ 

६० ले.अ.         
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६१ ले.पा. श्री नमलन लइुटेल     ९८५११८२१२८ 

६२ ले.पा. श्री गणेशप्रसाद पौडेल     ९८४४०४४११५ 

६३ क.अ. श्री कमला अयााल     ९८६०३१९९९९ 

अन्तर सरकारी क्रवि 
समन्वय शािा 

६४ उप-म.ले.नन. श्री भेष प्रसाद भतेुल २१९ ४७७०३८६ ९८५१३१०५९० 

६५ ले.अ. श्री पषु्कर पौडेल      9849007509 

६६ ले.अ. श्री शारदा मरासैनी     ९८४१२९७६०१ 

६७ ले.पा. श्री पवन कुमार महतो     ९८४१५९८१४३ 

६८ ले.पा. श्री मनराि मगराती     ९८४४२२३७३६ 

६९ स.ले.पा. श्री तेिेन्र भट्टराई     ९८४३०६०४७३ 

क्रविीय प्रनतवेदन 
तथा प्रकाशन शािा 

७० उप-म.ले.नन क्रवष्ण ुहरर बराल २०८ ४७७०३५३ ९८५११५५५२७ 

७१ ले.अ. श्री गोकणा राि सयुल     ९८५१२११४४३ 

७२ ले.अ. श्री मनोि कुमार िोशी २१०   ९८४८४७८९९७ 

७३ ले.पा. श्री कृष्ण प्रसाद चापागाई     ९८५२६८०९७९ 

७४ ले.पा. श्री लजक्षत नधताल     9845291346 

७५ क.अ. 
श्री सनुनता 
ब्यान्ि(ुनबिकु्छे) 

२४५   ९८६००५१६४४ 

७६ का.स. श्री पम्फा िरी     ९८४१०२७०७३ 

सचुना प्रनबनध शािा 

७७ 
आइ.क्रट. 
ननदेशक 

श्री संसारिंग देवान २४१   ९८४३२२८४३८ 

७८ ले.अ.   २०३     

७९ ले.अ. श्री ननरिवीर नसंह ताम्रकार     ९८४१३७९९६२ 

८० क.इाजन्िननयर श्री कृष्ण शमाा सनुतहार २०५   ९८४२२६४५२३ 

८१ 
आइ.क्रट. 
समन्वयकताा 

श्री अरक्रवन्द प्रधान     ९८५१०९८२९४ 

८२ 
डाटावेस 
एडनमन 

श्री नारायण बहादरु क्षेरी     ९८५११३८७८० 

८३ आइ.टे. श्री सशुील िड्का २१६   ९८४१६७०८२३ 

८४ आइ.टे. श्री सदुदप ररिाल     ९८४००२९६५२ 

८५ आइ.टे. श्री प्रदीप सापकोटा     ९८४००२९६५९ 

८६ IT Officer(TSA) श्री िनुा शे्रष्ठ     ९८४००८८२३८ 

८७ 
New TSA 
Supporter 

श्री प्रकाश भट्ट     ९८५१२५६०६ 

८८ 
New TSA 
Supporter 

श्री मनोि कुमार शे्रष्ठ     ९८४३५४१०५० 

८९ 
New TSA 
Supporter 

श्री ददपेश शे्रष्ठ     ९८४३४९६३९५ 
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९० EFT Supporter श्री हरक नसंह चैसवार       

९१ EFT Supporter श्री अनपु नतवारी     ९८४००८७२१९ 

९२ 
IT 
Officer(FCGO) 

श्री संजिव शे्रष्ठ     ९८४९९०४५३७ 

९३ 
IT 
Officer(FCGO) 

श्री प्रकाश काकी     ९८४३९७२१२२ 

९४ 

IT Officer 
(Provincial 

support center 

Surkhet) 

श्री दरष्टी कण्डेल     ९८६९०५८६४८ 

९५ 

IT Officer 
(Provincial 

support center 

Pokhara) 

श्री इन्रजित कोइराला     ९८५६०८०८१३ 

९६ 

IT Officer 
(Provincial 

support center 

,Rupandehi) 

श्री नारायण शमाा     ९८५७०७३६७५ 

९७ 

IT 
Officer(Provin

cial support 

center, 

Dhangadi) 

श्री नक्रवन चौहान     ९८५८३२२५३२ 

९८ 

IT Officer 
(Provincial 

support center 

, Janakpur) 

श्री मननष कुमार कणा     ९८४९६६४४०१ 

९९ 

IT Officer 
(Provincial 

support center 

,Biratnagar) 

श्री ददनलप सरदार     ९८४१४४८२४६ 

आन्तररक 
लेिापरीक्षण शािा 

१०० उप-म.ले.नन श्री रक्रवन कोइराला २४३   ९८४१७९३३०० 

१०१ ले.अ. श्री कक्रवता रेग्मी २०१   ९८४१६१४५२१ 

१०२ ले.अ. श्री ढुण्डीराि दाहाल २४४   ९८४२०६०२८३ 

१०३ ले.पा. श्री रािेन्रकुमार चन्द  २४४   ९८४३०६०४६१ 

सावािननक सम्पिी 
तथा दाक्रयत्व 

ब्यवस्थापन शािा 

१०४ उप-म.ले.नन श्री प्रकाश पडुासैनी २६३   ९८५११७१४६१ 

१०५ ले.अ. श्री केशव पोिरेल २३६   ९८४१५५२७५९ 

१०६ ले.अ. श्री रनमला मैनाली २३०   ९८४३१८१६५५ 

१०७ ले.पा. श्री नागशे्वर बरई     ९८५१०१३४१७ 

१०८ ले.पा. श्री सदुदप बढुाथोकी       

१०९ क.अ. श्री लोकेन्र थापामगर     ९८४७९०७४६३ 

११० का.स. श्री रमा बस्नेत     ९८४३९३७०१७ 
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बिेट कायाान्वयन 
तथा शोधभनाा शािा 

१११ उप-म.ले.नन श्री कृष् ण प्रसाद आचाया   ४७७०३८६ ९८५१००६१८१ 

११२ ले.अ. श्री ददपक पौडेल  २४८   ९८५११६६३२६ 

११३ ले.अ. श्री ओम बहादरु िड् का २४६   ९८५११७६११६ 

११४ ले.अ. श्री मोहन कुमार आचाया २११   ९८४१३४८९४३ 

११५ ले.पा श्री ध्रवुराि ज्ञवाली २३८   ९८५७०१२२७२ 

११६ ले.पा श्री प्रमोद कुमार वमाा      ९८५८०३०६२० 

११७ स.ले.पा.         

११८ का.स. श्री रक्रवना लामा     ९८४११२८५२९ 

ऋण तथा लगानी 
शािा 

११९ उप-म.ले.नन. श्री गोरि बहादरु शाही २५२ ४७७१२५० ९८४८१५९६८७ 

१२० ले.अ.   २५३     

१२१ ले.पा.   २३४     

१२२ का.स. श्री रमा बस्नेत     ९८४३९३७०१७ 

काननु राय तथा  
परामशा शािा 

१२३ 
उप-सजचव 

(काननु) 
श्री नसता पनु श्रीस २०९ ४७७१२९३ ९८४९७७७१६६ 

१२४ ले.पा. श्री मननषा ओझा २६२   ९८६८४०६१५३ 

१२५ का.स. श्री पम्फा िरी     ९८४१०२७०७३ 

पेफा सजचवालय 

१२६ संयोिक श्री ज्ञानने्र पौडेल २६९ ४७७०७०६ ९८५१२७५६१९ 

१२७ सदस्य सजचव श्री गोरि बहादरु शाही २७०   ९८४८१५६६८७ 

१२८ ले.अ. श्री रमेशराि पौडेल     ९८४६०८७८७९ 

१२९ ले.अ. श्री मजुक्त रमण परािलुी २१२   ९८४६०४९९९८ 

१३० ले.अ. श्री रािकुमार शे्रष्ठ     ९८४१७२६५२४ 

१३१ ले.पा. श्री लक्ष्मण ज्ञवाली     ९८५११३८६७१ 

१३२ सह-ले.पा. श्री गौरब के.सी. २१२   ९८५१०१२५७२ 

१३३ ह.स.चा. श्री कणा बहादरु तामाङ्     ९८४९२७०१७४ 

१३४ ह.स.चा. श्री कुमार थापा     ९८४१६५०५२० 

१३५ 
पेफा 
परामशादाता 

श्री रािेन्र बज्राचाया २५१   ९८४१३३७९५५ 
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8. सेवा प्राप्त गिा लाग्िे दस्तुि ि अवधि – नियमािसुाि । 
 

9. निवेदि, उििुी उपि निर्ाय गिे प्रक्रिया ि अधिकािी  

  

10.  निर्ाय गिे प्रक्रिया  

 ;"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]{ .   

 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 . 

 ;"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 .  

 ;"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 . 

  o;/L e|d0f u/L;s]kl5 e|d0fdf vl6g] kbflwsf/Ln] dfu ;"rgfsf] ;DaGwdf 

k|ltj]bg k]z ug'{kg]{5 . 

 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 .  

  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 .  

 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.  निर्ाय गिे अधिकािी  

सूचनासंग सम्बजन्धत क्रवषयको प्रकृनत अनसुार सह महालेिा ननयन्रक वा महालेिा ननयन्रक वा 
कानूनले तोकेको अनधकारी ।  

12. सचूिा अधिकािीले उपलब्ि गिाएको सचूिा उपि उििुी सनु्त्िे अधिकािी  

  महालेिा ननयन्रक  
13. महालेखा नियन्त्रक कायाालयबाट आ. व. २०७७/७८ को फागुि मसान्त्त 

सम्ममा सम्पादि गिेका कामको ववविर् 

 आनथाक वषा २०७६/०७७ को तीनै तहको सरकारको संजचत कोषको एक्रककृत क्रविीय 
प्रनतवेदन महालेिापरीक्षकको कायाालयमा समयमै पेश गररएको। 
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 आ.व. २०७६/०७७ को आन्तररक लेिापरीक्षणको एक्रककृत वाक्रषाक प्रनतवेदन तयार गरी 
माननीय अथा मन्रीज्यू समक्ष पेश गररएको। 

 सावािननक सम्पजिको आ.व. २०७६/०७७ को प्रारजम्भक एकीकृत वाक्रषाक प्रनतवेदन 
महालेिापरीक्षकको कायाालयमा पेश गररएको। 

 नेपाल सरकारको संजचत कोषबाट ननवजृिभरण पाइरहेका ननविृभरकहरुलाई क्रवद्यतुीय 
प्रणालीबाट ननविृभरण रकम सोझै वैंक िातामा पठाउने गरी प्रणाली क्रवकास 
भईसकेको। 

 Computerized Government Accounting System-CGAS र कमाचारी संचय कोषको 
प्रणाली बीच Integration गरी संचयकोष कट्टी रकम Online Submission गने काया सरुू 
भएको ।  

 ८० प्रनतशत सरकारी कारोबारहरू क्रवद्यतुीय भकु्तानी प्रणाली-EFT माफा त भकु्तानी 
भइरहेको।  

 क्रियाकलापमा आधाररत िचा लेिाङ्कन गरी सोझै वैंक िातामा रकम भकु्तानन गना 
सक्रकने गरी तयार गररएको Computerized Government Accounting System-CGAS संघ 
र प्रदेश अन्तगातको सबै सरकारी कायाालयहरूमा लाग ुगररएको। 

 सरकारी सम्पजिको एकीकृत प्रनतवेदन तयार गने गरी क्रवकास गररएको Public Asset 

Management System-PAMS संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कायाालयहरुमा प्रयोगमा 
ल्याइएको। 

 भ्रमण िचा ननयमावली, २०७७ को मस्यौदा तयार गरी स्वीकृनतको प्रक्रिया अगानड 
वढाउन अथा मन्रालयमा पेश गररएको। 

 नेपाल सरकारले आिान गने सवै प्रकारका रािस्वहरु रािस्व ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली 
(Revenue Management Information System-RMIS) बाट सोझै वैंकमा दाजिला गने 
सम्वन्धमा NCHL को Connect IPS बाट मार Electronic Bill Payment (EBP) भै 
रहेकोमा Digital Wallet समेतको अन्तरआवद्धताको लानग आवश्यक Application 

Progrmming Interface (API) तयार भई क्रवतरण काया भैरहेको। 

 यस कायाालयमा संचानलत क्रवद्यतुीय प्रणालीहरुको Business Continuity का लानग Disaster 

Recovery Center स्थापना अन्तगात Hardware Installation and ISP Link Establishment 

को काया सम्पन्न भएको। DC-DR बीच Automatic Failover तथा Active- Active DC- DR 

स्थापनाको लानग Network Virtualization को काया भैरहेको। 

 संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको लानग महालेिा ननयन्रक कायाालयले संचालनमा 
ल्याएको क्रवद्यतुीय प्रणालीहरु TSA, CGAS, RMIS, SuTRA, PAMS साँग सम्वजन्धत Business 

Related Issue तत्काल समाधान गना क्रवराटनगर, िनकपरु, पोिरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, 
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सिेुत र धनगढीमा स्थापना गररएका Regional Support Center मा IT Officer ननयजुक्त 
गरी संचालनमा ल्याइएको। 

 यस आनथाक वषाको शरुु देजि नै पररमाजिात रुपमा प्रयोगमा ल्याइएका TSA, RMIS, CGAS 

सम्वन्धी क्षमता अनभवकृ्रद्धको लानग ११ हिार ९ सय ८३ िनालाई भच ुाअल तालीम 
प्रदान गररएको।  

 तीनै तहका सरकारी कायाालयहरुमा Public Asset Management System प्रयोगमा ल्याउन 
२१ बटा समूहमा कररव ३४०० िनालाई भच ुाअल तानलम ददइएको। 

 यस कायाालयको संयोिन तथा ADB र Norwegian Embassy को सहयोगमा प्रदेश नं १ 
का स्थानीय तहमा NPSAS and SuTRA Implementation मा आधाररत सावािननक क्रविीय 
व्यवस्थापन सम्वन्धी तालीम संचालन गररएको।यस तानलममा स्थानीय तहका आनथाक 
प्रशासन शािामा कायारत १२७५ िना कमाचारीहरुको सहभानगता रहेको। 

 आन्तररक ननयन्रण प्रणाली सदुृढीकरणका लानग परामशादाताबाट Internal Control 

System Guidelines 2075, and Development of Operational Internal Control System 

Manuals  को Gap Analysis प्रनतवेदन प्राप्त भइ छलफलको िममा रहेको। 

 कम््यूटर प्रणालीमा आधाररत शोधभनाा व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली (Reimbursement 

Management Information System, ReMIS) क्रवकास भइ परीक्षणको िममा उपलव्ध 
तथयांक प्रक्रवक्रष्ट गने काया भैरहेको। 

 Electronic Fund Transfer System मा National Payment Gateway- NPG र Real Time 

Gross Settlement –RTGS को आवद्धताको काया भैरहेको । 

 NPSAS Based Online Reporting System ननमााणको लानग परामशादाताको सेवा िररद 
काया सम्पन्न भइ System Development को काया अजन्तम चरणमा पगेुको । 

14.  महालेखा नियन्त्रक कायाालयको सचूिा अधिकािी ि प्रमखुको िाम ि पद   

 कायाालय प्रमिु – महालेिा ननयन्रक श्री मध ुकुमार मरानसनी  मोबाईल नं 9851275603 

 प्रवक्ता – सह-महालेिा ननयन्रक श्री ज्ञानेन्र पौडेल      मोबाईल नं 9851275619 

 सूचना अनधकारी – उप महालेिा ननयन्रक श्री कृष्ण पडुासैनी मोबाईल नं 9851183318 
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15. महालखेा नियन्त्रक कायाालयसंग सम्बजन्त्ित ऐि,नियम ि निदेशशकाको सधूच 

 नेपालको संक्रवधान २०७२ 

 ननिामनत सेवा ऐन २०४९ 

 आनथाक कायाक्रवनध तथा क्रवजिय उिरदाक्रयत्व ऐन,२०76 

 आनथाक कायाक्रवनध ननयमावली, २०६४ 

 ननिामनत सेवा ननयमावली ,२०५० 

 आ.ले.प. ननदेजशका 
 एकल कोष िाता ननदेजशका 
 आनथाक संकेत वनगाकरण र व्याख्या ,२०७४ 

 आन्तररक ननयन्रण प्रणाली ददग्दशान, २०७५ 

 नेपाल सरकारको लेिा ननदेजशका 2073 
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16.  महालेखा नियन्त्रक कायाालयको आम्दािी, खचा तथा आधथाक कािोवाि सम्बजन्त्ि 
अद्यावधिक ववविर् 

आ.ब. 2077/07८ को फागनु मसान्त सम्मको यस कायाालय तथा मातहत ननकायहरुको कायािमको क्रविीय प्रगनत 
क्रववरण 

नस 
नं  

कायािम ब.उ.जश.नं. कुल बाक्रषाक अजख्तयारी अजन्तम बिेट कानताक मसान्तसम्म 
भएको  कुल िचा 

क्रवजिय 
प्रगनत % 

1 
सावािननक क्रवजिय 

व्यवस्थापन सधुार कायािम 

३०५०११०१३ 22,94,19,000.00 22,94,19,000.00 1,79,38,515.00 7.82 

305011014 2,14,85,000.00 2,14,85,000.00 13,79,730.00 6.42 

2 
कोष तथा लेिा ननयन्रक 
कायाालयहरु (DTCO 

305010143 62,52,61,280.00 62,52,61,280.00 33,82,24,737.80 54.09 

305010144 11,79,00,000 11,79,00,000 3,42,53,914.50 29.05 

3 
महालेिा ननयन्रक कायाालय  

(FCGO) 

305010113 १३,०१,००,000.00 १३,०१,००,000.00 5,77,99,156.30 44.43 

305010114 87,00,000.00 87,00,000.00 15,52,481.00 17.84 

4 

अन्तराक्रिय संघ सस्था 
सदस्यता शलु्क अनदुान 

क्रवक्रवध 

305000143 50,00,00,000.00 50,00,00,000.00 21,93,88,108.59 43.88 

5 
ननविृभरण व्यवस्थापन 

कायाालय 

305010123 5,02,40,602.00 5,02,40,602 2,00,62,477.10 39.93 

305010124 13,00,000 13,00,000 4,42,295.00 34.02 

6 
कुमारी चोक तथा केन्रीय 

तहजशल कायााल 

305010133 1,77,00,000 1,77,00,000 87,41,634.17 49.39 

305010134 7,00,000.00 7,00,000.00 5,98,212.00 85.46 

7 
प्रदेश तथा स्थानीय शासन 

सहयोग कायािम 

365001083 6,63,08,000.00 6,63,08,000.00 1,14,28,713.00 17.23 

365001084 12,66,00,000.00 12,66,00,000.00 4,50,18,649.00 35.56 

  कुल चाल ुर पजुिगत प्रगनत    
बेरुिकुो अवस्था (२०७७ फागनु मसान्त सम्मको) 

 

कुल वेरुि ु फर्छ्यौट वाकंी फर्छ्यौट प्रनतसत 

  

234,951,447.29 ३,824,577.35 231,126,869.94 १.7 

 

शोधभनाा हनु ेऋण तथा अनदुानको अवस्था (२०७७ फागनु मसान्त सम्मको)  रु करोडमा 

    गत आ व अल्या  चाल ुआ व को िचा  कुल शो भ वाकंी  चाल ुआ व मा शो भ प्राप्ती  वाकंी 

 1 शोधभानाा अनदुान/ऋण  2174.78 3151.55 5326.33 5234.55 91.78 
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17.  शयेि तथा ऋर् लगािी ि सााँवा ब्याि ि लाभांश (२०७७ फागिु मसान्त्त सम्मको) 
रु हिािमा 

नस.नं. नबबरण 
१ संस्थानमा शेयर लगानी 9138217 

२ बैदेजशक शेयर लगानी 191729 

३ संस्थानमा ऋण लगानी 6449995 

४ लाभााँश प्रानप्त 2916584 

५ सााँवा प्रानप्त 430490 

६ व्याि प्रानप्त 4245960 
 

18. ऋर् प्राजप्त ि क्रफताा भकु्तािी (२०७७ फागिु मसान्त्त सम्मको) 
रु हिािमा 

नस.नं. नबबरण 
१ आन्तररक ऋण प्राप्त 112515300 

२ बैदेजशक ऋण प्राप्त 79909191 

३ आन्तररक ऋण क्रफताा भकु्तानी 8224100 

४ बैदेजशक ऋण क्रफताा भकु्तानी 12054085 

५ बैदेजशक ऋणको व्याि भकु्तानी 3348479 

६ आन्तररक ऋणको व्याि भकु्तानी 15088300 

 

महालेिा ननयन्रक कायाालयको वेभ साईट – www. fcgo.gov.np 

 


