
आर्थिक कारथिविरि त्ा वित्तीर 
उत्रदावरति ऐन, २०७६ त्ा 
तत्समिनिती रनरमािली, २०७७ 
ले ्ंसघतीर ्ंसञ्चित कोष, प्रदेश ्सञ्चित 
कोष र स्ानतीर ्सञ्चित कोष त्ा 
अनर ्सरकारी कोषको वित्तीर 
वििरणको आिारमा एकीकृत 
वित्तीर वििरण तरार गरी अ्थि 
मनत्ालर र महालेखा परीक्षकको 
काराथिलरमा पेश गन्थिपनने 
ञ्िममेिारी महालेखा रनरनत्क 
काराथिलरको भए बमोञ्िम आर्थिक 
बषथि २०७7/७8 को ततीन तहको 
्सरकारकाे ्सञ्चित कोष र अनर 
्सरकारी कोषको एकीकृत 
वित्तीर वििरण अ्थि मनत्ालर र 
महालेखा परीक्षकको काराथिलरमा 
पेश भएको छ । उक्त प्ररतिेदन 
महालेखा रनरनत्क  श्ती ्सम्नराि 
अराथिलले रमरत २०७8/०७/15 
मा प्रारञ्मभक प्ररतिेदन र 
२०७8/०९/15 मा अञ्नतम 
प्ररतिेदन माननतीर अ्थिमनत्ती 

श्ती िनादथिन शमाथि ×प्रभाकर� र 
माननतीर महालेखापरीक्षक श्ती 
टंकमञ्ण शमाथिलाई पेश गन्थिभरो। 
विरभन्न १२ (बाह्र) भागमा 
विभािन गरी तरार गररएको उक्त 
प्ररतिेदनमा भाग एक देञ्ख भाग 
बाह्र्समम क्रमश मूल आर्थिक 
वििरण, ्ंसघतीर ्सरकारको ्सञ्चित 
कोषको अिस्ा, रािसिको 
अिस्ा, बिेट त्ा खरथिको 
अिस्ा, िरौटीको अिस्ा,  

विविि कोषको अिस्ा, 
शोिभनाथि प्रारतिको अिस्ा, नेपाल 
्सरकारको ऋण दावरतिको 
अिस्ा, नेपाल ्सरकारको शेरर 
त्ा ऋण लगानतीको अिस्ा,  
प्रदेश ्सरकारको आर वरर त्ा 
स्ानतीर तहको आर वरर र 
नेपाल ्सरकारको ्समपत्ती त्ा 
दावरति वििरण ्समािेश गररएको  
छ ।
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सम् पादक मण्डल
प्रधपान सम् पादक

श्री थानप्रसाद पंज्ानरी
सह-महालेखा ननयन्त्रक

सम् पादक
श्री रामचन्द्र शमामा

उप-महालेखा ननयन्त्रक

सदस्य
श्री उतसवराज घिघमरे

लेखा अघिकृत
श्री लक्षित घिताल

लेखापाल
श्री सुननता निजुक्े (बयान्जजू)

कम्पयजूटर अपरेटर

प्रकपाशक
महालेखा ननयन्त्रक कायामालय,
अनामनगर, काठमाण्डौ ।
फोन नं. ९७७-१-४७७१२९०
फयाकस: ९७७-१-४७७१२९१
ईमेल: saps@fcgo.gov.np
वेवसाईट : fcgo.gov.np

सञ्चित काेषकाे एकीकृत वित्तीय प्रवतिेदन पेस

तस्बिरः महालेखा नियन्त्रक श्री सुमिराज अयाया लले संञ्चित काे षकाे  वानषया क नवत्रीय प्रनतवेदि 
माििरीय महालेखा पररीक्षक श्री टंकमणरी शमाया लाई बुिझाउिुहुँ दै ।
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 ● आर्थिक िषथि २०७७/०७८ मा नेपाल ्सरकारले रू. ९ खबथि  
७६ अबथि ३२ करोड रािसि ्सङ्कलन गरेको छ । ि्समधरे 
बाँडफाँड हने् रािसि रू. ३ खबथि ६८ अबथि ५२ लाख र कर, 
अनर कर त्ा बेरुि ्रकम रू. ६ खबथि ०८ अबथि ३२ करोड 
रहेको छ । 

तपाललकपा-१: आ.व. २०७७/०७८ मपा रपाजसव प्रपाप्त (रू. लपाखमपा)

सि.नं. राजस्व शीर्ष क रकम रू. लाखमा

1 कर रािसि 5066065.96

2 अनर रािसि 612760.92

3 विविि प्रारति 404330.12

4 बाँडफाँड हने् रािसि 3680052.60

िममा 9763209.60

 ● आ.ब. २०७७/०७८ मा नेपाल ्सरकारको क्ल िावषथिक 
बिेट रू. १4 खबथि 74 अबथि 64 करोड रहेकोमा ्सो अिरिमा 
खरथि  रू. १1 खबथि 96 अबथि 67 करोड भएको छ। बिेटको 
तल्नामा खरथि 81.15 प्ररतशत रहेको छ। बिेटको प्रकार 
अन््सार बिेट विरनरोिन र खरथिको तल्ना गदाथि राल,् प ्िँतीगत 
र वित्तीर वरिस्ामा विरनरोिनको क्रमश: 89.35 प्ररतशत, 
64.69 प्ररतशत र 69.96 प्ररतशत खरथि भएको छ।

तपाललकपा-२: आ.व. २०७७/०७८ मपा वववन्योजन र खर्च (रू. लपाखमपा)

बजेटको 
प्रकार  बारर्ष क बजेट   बारर्ष क खर्ष   खर्ष  

प्ररिशि

राल ् 9,470,680 8,462,173 89.35

प्िँतीगत  3,537,407 2,288,360 64.69

वित्तीर 
वरिस्ा 1,738,366 1,216,225 69.96

जममा 14,746,454 11,966,759 81.15

 ● क्ल खरथिमा राल ्खरथि, प ्िँतीगत खरथि र वित्तीर वरिस्ाको 
अंश क्रमशः 70.71 प्ररतशत, 19.12 प्ररतशत र 10.16 
प्ररतशत रहेको छ ।

रपार्च-१: कुल खर्चमपा रपालु, ्ुँजीगत र ववत्ी्य व्यवस्पाको प्रवतशत

 ● बिेट अनम्ानमा नेपाल ्सरकार श्ोतबाट ७५.१३ प्ररतशत र 
बाँकी २४.८७ प्ररतशत िैदेञ्शक श्ोतबाट वरहोनने गरी बिेट 
विरनरोिन भएकोमा र्ा्थिमा नेपाल ्सरकारबाट ८२.५ र 
िैदेञ्शक श्ोतबाट १७.५ प्ररतशत खरथि वरहोनने गरी खरथि 
भएको छ ।

 ● आ.ि. 2077/78 मा रािसि, अनद्ान त्ा अनर श्ोतबाट 
्ंसघतीर ्सरकारको ्ंसञ्रत कोषमा रू. 12 खबथि ६४ अबथि ६० 
करोड ८० लाख प्रारति भएको छ भने ्सो अिरिमा ्ंसञ्रत 
कोषबाट रू. 11 खबथि ६० अबथि २७ करोड ११ लाख भक््तानती 
भई राल ्आ.ि.मा ्ंसञ्रत कोष रू. 1 खबथि ४ अबथि ३३ करोड 
६८ लाखले िनातमक भएको छ।

 ● आ.ि. 2077/78 मा नेपाल ्सरकारको ्सञ्चित कोषबाट 
वित्तीर हसतानतरण माफथि त रू. १ खबथि १3 अबथि 54 करोड 
प्रदेश ्सरकारहरूलाई र  रू. २ खबथि 95 अबथि 86 करोड 
स्ानतीर तहहरूलाई हसतानतरण गनने अनम्ान गररएकोमा  ्सो 
अिरिमा प्रदेश ्सरकारहरूलाई रू. १ खबथि 10 अबथि 34 
करोड र स्ानतीर तहहरूलाई क्ल रकम रू. २ खबथि 84 
अबथि 19 करोड गरी िममा रू. 3 खबथि 94 अबथि 53 करोड 
हसतानतरण भएको छ ।

वित्तीय प्रवतिेदनको संक्षिप्त झलकः

रपार्च-२: ववत्ी्य हसतपानतरणको वववरण
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 ● ्सात िटा प्रदेशहरूबाट आ.ि. 2077/78 मा क्ल िममा 
बिेट रू. २ खबथि 7५ अबथि ८२ लाख विरनरोिन भएकोमा ्सो 
अिरिमा ६८.६८ प्ररतशत अ्ाथित रकम रू. १ खबथि ८८ अबथि 
८२ करोड ८६ लाख खरथि भएको छ । विरनरोिन बिेट र 
खरथिको तल्ना गदाथि लञ््मबनती प्रदेशमा ्सबैभनदा बढी ८८.९९ 
प्ररतशत र कणाथिली प्रदेशको ्सबैभनदा कम अ्ाथित ६३.०५ 
प्ररतशत मात् खरथि भएको छ। 

तपाललकपा-३: आ.व. २०७७/०७८ मपा प्रदेशहरूको वववन्योजन 
र खर्चको वववरण (रू. लपाखमपा)

लस.नं प्रदेश बजेर खर्च खर्च %

१ प्रदेश १ 434085.50 279512.60 64.39

२ मिेश प्रदेश 347043.51 225458.03 64.97

३ बागमतती प्रदेश 514274.94 355948.41 69.21

४ गणडकी प्रदेश 367088.04 256234.18 69.80

५ लञ््मबनती प्रदेश ३९१५४१.६४ 321030.42 ८८.९९

६ कणाथिली प्रदेश 349598.82 220419.74 63.05

७ ्सद्र्पञ्चिम प्रदेश 346449.99 229682.74 66.30

िममा २७५००८२.४४ 1888286.12 6८.६८

 ● आ.ि. 2077/78 मा स्ानतीर तहहरूको नेपाल ्सरकार 
त्ा प्रदेश ्सरकारबाट प्राति वित्तीर हसतानतरणहरू र स्ानतीर 
तहहरूको आनतररक स्ोत ्समेत गरी क्ल बिेट रू. 5 खबथि 
१९ अबथि २३ करोड ६९ लाखको बिेट विरनरोिन गरेकामा 
्सो अिरिमा विरनरोिनको ७३.४४ प्ररतशत अ्ाथित रू. ३ 
खबथि ९१ अबथि ४३ करोड ६२ लाख खरथि भएको छ । क्ल 
खरथिमा राल,् प ्िँतीगत र वित्तीर वरिस्ाको खरथिको अनप्ात 
क्रमश: 60 प्ररतशत, ३९.93 प्ररतशत र 0.07 प्ररतशत 
रहेको छ ।

तपाललकपा-४: आ.व. २०७७/०७८ मपा स्पानी्य तहहरूको 
वववन्योजन र खर्चको वववरण
शीर्चक रकम रू. लपाखमपा

प्रपाप्त जममपा प्रपाप्त ५१९२३६९

अनद्ान ३३४५८४३

आनतररक रािसि 356273

रािसि बाँडफाँड 734000

गत आ.ि.को नगद मौजदात र 
अनर प्रारति

756253

भुक्पानी जममपा भुक्पानी ३९१४३६२

राल ्खरथि २३४८७३१

प्िँतीगत खरथि १५६२९९८

वित्तीर वरिस्ा खरथि २६३३

 ● गत आ.ब. २०७६/०७७ मा आनतररक र िैदेञ्शक ्समेत 
गरी भक््तानती बाँकी ऋण रू. १४ खिथि १९ अिथि ८७ करोड 
६१ लाख रहेकोमा र्स आ.ब. २०७७/७८ को अाषाढ 
म्सानत ्समम ऋण दावरति रू. १७ खिथि ३७ अिथि ६३ करोड 
६९ लाख रहेको छ। ऋण दावरतिमा आनतररक ऋण र बाह्य 
ऋणको अंश क्रमश 46.21 प्ररतशत र 53.79 प्ररतशत 
रहेको छ ।

ऋणको प्रकपार
आ.ब. 

२०७६/०७७ 
(रू. लपाखमपा)

आ.ब. 
२०७६/०७७ 

(रू. लपाखमपा)

घरी/बढी 
प्रवतशत

आनतररक ऋण 6137354 8029417 30.82 %

बाह्य ऋण 8061407 9346952 15.95%

िममा ऋण 14198761 17376369 22.38%

महालेखा रनरनत्क काराथिलरबाट आर्थिक िषथि 
2077/78 को आनतररक लेखापरीक्षणको एकीकृत 
िावषथिक प्ररतिेदन तरार गरी अ्थि मनत्ालरमा पेश भएको 
छ । आर्थिक कारथिविरि त्ा वित्तीर उत्रदावरति ऐन, 
2076 मा प्ररतिेदन तरार गरी प्रतरेक िषथिको कारतथिक 
मवहना रभत् अ्थिमनत्ती ्समक्ष पेश गन्थिपनने कानन्ती वरिस्ा 
अनर्ूप रमरत 2078/07/30 गते महालेखा रनरनत्क 
श्ती ्सम्नराि अराथिलले उक्त प्ररतिेदन माननतीर अ्थिमनत्ती 
श्ती िनादथिन शमाथिलाई पेश गन्थिभएको हो। 

प्ररतिेदन बमोञ्िम आर्थिक िषथि 2077/78 मा आनतररक 
लेखापरीक्षणबाट बेरुि ्रकम रू. २५ अबथि 26 करोड 
50 लाख कारम भएको छ। िममा बेरुि ्रकम मधरे 
विरनरोिन तफथि  25 अबथि 02 करोड 54 लाख, रािसि 
तफथि  23 करोड 61 लाख, िरौटी तफथि  6 लाख र 
कारथि्सचिालन कोष तफथि  29 लाख कारम भएको छ। प्ररतिेदन 
अन््सार रनररमत गन्थिपनने रू. 6 अबथि 95 करोड 73 लाख, अ्सल् 
उपर गन्थिपनने रू. 59 करोड 19 लाख र मराद नाघेको पेशकी 

रकम रू. 17 अबथि 71 करोड 58 लाख बेरुि ्कारम भएको 
छ। आर्थिक िषथि 2076/77 को तल्नामा र्स आर्थिक िषथिमा 
बेरुि ्रकम 121.62 प्ररतशतले िवृधि भएको देञ्खनछ ।

आनतरिक लेखापितीषिणको एकीकृत िार्षक प्रवतिेदन पेस

तस्बिरः महालेखा नियन्त्रक श्री सुमिराज अयाया ल आन्तररक लेखापररीक्षण प्रनतवेदि 
माििरीय अरया मन्त्ररी  जिादया ि शमाया  “प्रभाकर” लाई बुिझाउिुहुँ दै ।
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बेरुिक्ो मनत्ालरगत रुपमा विश्षेण गदाथि ्सबैभनदा बढी बेरुि ्
कारम हने् मनत्ालरहरूमा भौरतक पूिाथििार त्ा रातारात मनत्ालर, 
स्ानतीर तह, रक्षा मनत्ालर, शहरी विका्स मनत्ालर र अदालत 
रहेका छन।् र्स आर्थिक िषथि 2077/78 देञ्ख आनतररक 
लेखापरीक्षणको बेरुिल्ाई आनतररक रनरनत्ण, महालेखा परीक्षक 
फारम र खाताको प्ररोग, बढी भक््तानती, खररद वरिस्ापन, कर 
वरिस्ापन, ञ्िन्सती त्ा ्समपञ्त् वरिस्ापन िसता शतीषथिक ददई 
िगगीकरण गरी प्ररतिेदन गनने गरी प्रणाली विका्स गररएको छ ।

बेरूि ् प्ररतिेदनलाई अधररन गदाथि विगतकै झै कानन्को पूणथि 
पालना नहन्,् आनतररक रनरनत्ण प्रणाली लाग ्नगन्थि, तोवकएको 
्सतीमाभनदा बढी रकमको ्सोझै खररद गन्थि, कररोगर आरमा 
पाररश्रमक कर कट्ती नगनने, तलबती प्ररतिेदन ्समरमै पाररत नगनने 
िसता बेरुिह्रू दोहोरररहेको देञ्खनछ।

आर्थिक कारथिविरि त्ा वित्तीर उत्रदावरति ऐन, 2076 को 
दफा ३३ को उपदफा (१०) मा महालेखा रनरनत्क काराथिलरले 
आनतररक लेखापरीक्षण कारथिलाई सितनत्, रनषपक्ष र प्रभािकारी 
बनाउन लेखा ्समूहका कमथिरारीलाई नरूनतम अिरि तोवक 
खटाउन ्पनने र र्सरी खटाउँदा एउटै कमथिरारीलाई लेखापलन गनथि 
र आनतररक लेखापरीक्षणको कारथिमा खटाउन नपाईने वरिस्ा 
रहेको छ । ्सोही वरिस्ाको काराथिनिरनको र्सलर्सलामा 
महालेखा रनरनत्क काराथिलरले आर्थिक कारथिविरि त्ा वित्तीर 
उत्रदावरति रनरमािली, २०७७ को रनरम ८३ (१) त्ा 
आनतररक लेखापरीक्षक खटाउने मापदणड, २०७७ बमोञ्िम 
विरभन्न कोष त्ा लेखा रनरनत्क काराथिलरहरूमा आनतररक 
लेखापरीक्षण अरिकृत र आनतररक लेखापरीक्षण ्सहारक खटाउन 

शर्ु गरेको छ । र्स वरिस्ाको प्रभािकारी काराथिनिरनबाट 
आनतररक लेखापरीक्षणलाई सितनत्, रनषपक्ष र प्रभािकारी बनाउन 
्सवकने विश्ा्स रलइएको छ। 

आनतररक लेखापरीक्षण अरिकृत ६६ िना र आनतररक 
लेखापरीक्षण ्सहारक 164 िना गरी क्ल िममा २३० िना 
िनशञ्क्तको दरबनदी सितीकृत भएकाेमा हाल्समम 85 िना अ्ाथित 
36.95 प्ररतशत पदपूरतथि गरर्सकेको छ ।

्द वववरण दरबनदी ्द्ूरतति ्द्ूरतति %

आ.ले.प.अरिकृत ६६ १९ २८.७८

आ.ले.प.्सहारक १६४ ६६ ४०.२४

जममपा २३० ८५ ३६.९५

पेफा ्सञ्रिालर माफथि त ्सािथििरनक 
वित्तीर वरिस्ापन ्सि्ारका 
गरतविरिहरू रनरनतर रुपमा ्ंसरारलत 
भैरहेका छन।् र्स क्रममा क्षमता 
विका्सका वक्रराकलापहरूलाई ्प 
प्रभािकारी बनाउने उद्ेशरले गत 
आ.ि.देञ्ख ्सञ्रिालरले प्रदेशसतरीर 
पेफा अरभमख्तीकरण तारलम कारथिक्रम 
्सर्ु गरेको र्रो।ि्स अनतगथित 
७ िटै प्रदेशका विरभन्न रनकारमा 
कारथिरत वित्तीर वरिस्ापन्ँसग 
्समबञ्नित िनशञ्क्तहरूलाई पेफाको 
बारेमा िानकारी गराउँदै वित्तीर 
वरिस्ापनमा के कसता ्सि्ारहरू 
भएका छन ् र के कसतो ्सि्ार 
आिशरक पदथिछ ्सो ्समबनिमा विरभन्न 
क्षेत्का विज्ञहरूको ्सहभारगतामा 

रमरत २०७८।०७।१२ देञ्ख १३ 
गते ्समम गणडकी प्रदेशको पोखरामा 
२ ददने अरभमख्तीकरण कारथिक्रम 
्समपन्न भरो । उक्त कारथिक्रमले रार 
ब्देँ पोखरा घोषणापत् िारी गरेको 
छ । र्स वकर्समको अरभमख्तीकरण 
कारथिक्रमबाट कमथिरारीहको क्षमता 
अरभिवृधि भई ्सािथििरनक वित्तीर 
वरिस्ापनको पारदञ्शथिता र 
ििाफदेवहतामा अरभिवृधि हने् र 
आर्थिक अनश्ा्सनको प्रिधिथिन हने् 
अपेक्षा गररएको छ ।

आनतरिक लेखापितीषिक तोवकएको

प्रदेशसतितीय पेफा अञ्िमुखतीकिण काय्यक्रम समपन्न
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टोल फ्ी नम्बि सचिालनमा
महालेखा रनरनत्क काराथिलरबाट ्सचिालनमा लराइएका विरभन्न 
विद्त्तीर ्ूसरना प्रणालीहरू TSA, CGAS+, PAMS, RMIS, SuTRA 
लगारतमा ्सचिालनका क्रममा आउने ्समसरा ्समबोिन गनथि Toll 
Free Number 16600181666 प्ररोगमा लराइएको छ । 
महालेखा रनरनत्क काराथिलरमा कल ्ेसनटर स्ापना गरी प्रणाली 
्सचिालनलाई ्सहि बनाउन टोल फ्ी नमबर ्सचिालनमा लराइएको 
हो ।

SMS Gateway सचिालनको तयािती
नेपाल ्सरकारले ्सचिालनमा लराएका रािसि ्ंसकलनका प्रणालीहरूमा 
रािसि दाञ्खला भएपचिात रािसि िममा गनने वरञ्क्तलाई ्सर्नञ्चितता 
प्रदान गराउन SMS Gateway ्सचिालनका लारग दूर्सचिार ्ेसिा 
प्रदारक ्ंसस्ा Ncell Axiata Limited ्ँसग ्समझौता गररएको 
छ । रनकट भविषरमा नेपाल टेरलकम त्ा अनर ्ेसिा प्रदारक 
्ँसग ्समेत ्समझौता माफथि त ्ेसिा विसतार गरी बढी भनदा बढी 
्ेसिाग्ाहीलाई ्समेटने लक्र रहेको छ । र्स प्रणालीको ्सचिालन 
पचिात रािसि दाञ्खला गनने वरञ्क्तलाई रनिले रािसि दाञ्खला गदाथि 
उललेख गरेको मोबाइल नमबरमा SMS माफथि त रािसि दाञ्खला 
भए/नभएको िानकारी गराइनेछ ।

CGAS ि NAMS ्बतीच आ्बद्धता
नेपाल ्सरकारबाट ्सचिारलत Computerized Government 
Accounting System (CGAS) लाई महालेखा परीक्षकको 
काराथिलरबाट ्सचिारलत Nepal Audit Management System 
(NAMS) ्ँसग आिधि गराई नेपाल ्सरकारको खरथि ्समबनिती Real 
Time Date उपलबि गराउन ्सवकने वरिस्ा गररएको छ। खरथि गनने 
रनकारको वित्तीर वििरणमा महालेखापरीक्षक काराथिलरको पह्ँरलाई 
्सहि बनाई लेखापरीक्षण कारथिमा ्सहिता लराउन रो प्रणाली 
्सहरोगती हने् विश्ा्स गररएको छ । र्स प्रणालीको प्ररोगमाफथि त 
लेखापरीक्षणको अरिकार प्राति वरञ्क्तले लेखापरीक्षण हने् रनकारको 
वित्तीर वििरण हेनथि त्ा लेखापरीक्षण गराउने रनकारले आिशरक 
वििरण प्रविष्ट गनथि ्सकने वरिस्ा रमलाइएको छ ।

िाजसि वयिस्ापन सूचना 
प्रणालतीमा ्प वनकाय आिद्ध

रािसि वरिस्ापन ्ूसरना प्रणाली (RMIS) मा विद्त्तीर भक््तानती 
्समबनिती ्ेसिा प्रदारक ्ंसस्ालाई आिधि गनने रनदने ञ्शका २०७७ को 
दफा 5 बमोञ्िम RMIS मा रािसि ्ंसकलन गनने ् प रनकारहरूलाई 
आबधि गररएको छ । हाल ् प भएका रनकारहरूमा बागमतती प्रदेश, 
भौरतक पूिाथििार मनत्ालर, प्रदेश लोक्ेसिा आरोग, कणाथिली प्रदेश 
लोक्ेसिा आरोग, प्रदेश नं. १ रातारात वरिस्ा विभाग रहेका 
छन ्। तर्ैसगरी रािसि ्ंसकलन कारथिलाई ् प ्सहि बनाउन क्मारी 
बैँक रलरमटेड र र्सरभल बैंक रलरमटेड त्ा Payment Gateway 
का रुपमा ्ेसिा प्रदारक (PSO/PSP) IME Pay, eSewa, Cellpay, 
Fonepay आदद लाई आिधि गररएको छ । र्सबाट रािसि 
्ंसकलन कारथिमा ्प ्सहिता प्राति हने् अपेक्षा गररएको छ ।

प्रदेश / ञ्जल्ा पेफा काया्यनियन 
एकाइ सुदढृतीकिण काय्यक्रम

विगत िषथिहरूदेञ्ख पेफा ्सञ्रिालरको बिेट त्ा कारथिक्रम 
अनतरगतप्रदेश/ञ्िलला पेफा काराथिनिरन एकाइ ्सद्ृढीकरण 
कारथिक्रममा बिेट विरनरोिन गरी प्रदेश त्ा ञ्िललासतरको 
्सािथििरनक वित्तीर वरिस्ापन ्सि्ारका लरग गोष्ती, अनतरवक्ररा, 
कारथिशाला लगारतका वक्रराकलापहरू ्ंसरालन भैरहेका छन ् । 
राल ्आर्थिक िषथिमा तापलेिङ् ञ्िलला पेफा काराथिनिरन एकाइमा 
्सञ्रिालर ्समेतको ्सहभारगतामा अनतरवक्ररा कारथिक्रम ्समपन्न 
भै्सकेको छ भने अनर ञ्िललाहरूबाट कारथिक्रमको लारग प्रसताि 
प्राति भैरहेका छन ्।

प्रदेश त्ा स्ानतीय 
तहमा लािग्ाहती समूह छलफल

(Focus Group Discussion)
पेफा ्सञ्रिालरबाट परामशथिदाता रनकार Inclusive  JBRH  J.V. 
माफथि त ्समपन्न हने् क्रममा रहेको ्सरकारका ततीन तहमा ्सािथििरनक 
वित् वरिस्ापनमा ्ंसलगन िनशञ्क्तको क्षमता मापन त्ा तारलम 
आिशरकता पवहरान अधररन कारथिका लारग  तथराङ्क ्ंसकलन गनने 
क्रममा ्ंसघ, प्रदेश त्ा स्ानतीर तहमा लाभग्ाही ्समूह छलफल 
वक्रराकलाप ्समपन्न भएका छन ्। छलफलमा ्समबञ्नित रनकारका 
आर्थिक प्रश्सन, रािसि वरिस्ापन, ञ्िन्सती वरिस्ापन, खररद 
वरिस्ापन लगारतका शाखा त्ा एकाइबाट प्ररतरनरिति रहेको 
र्रो ।

प्रदेशसतितीय पेफा गोष्ती 
प्रदेश त्ा स्ानतीरसतरमा पेफा ्साक्षरता िानकारी अरभिवृधि गनने 
उद्ेशरले विगत िषथिहरू देञ्ख नै प्रदेशसतरीर पेफा गोष्ती भैरहेका 
छन ्। आर्थिक िषथि ०७७।७८ मा ्सद्र्पञ्चिम प्रदेशको िनगढी र 
कणाथिली प्रदेशको ्सख्नेतमा २ िटा पेफा गोष्ती ्समपन्न भएका र्ए । 
राल ्आर्थिक िषथिमा गणडकी प्रदेशको पोखरामा प्रदेशसतरीर गोष्ती 
्समपन्न भै्सकेको छ भने बाँकी प्रदेशमा आगामती रौमार्सक अिरिमा 
गनने ्सञ्रिालरको लक्र रहेको छ ।

आर््क पत्रकाि समाज, नेपाल 
(SEJON) सँगको अनतिवक्रया 

समपन्न
पेफा गरतविरिहरूको पारदशगीता अरभिवृधि गनने उद्ेशरले विगत 
िषथिहरूदेञ्ख आर्थिक पत्कार ्समाि, नेपाल ्ँसग प्रदेशसतरीर 
अनतरवक्ररा ्समपन्न भएका छन।्आर्थिक िषथि ०७६।७७ मा 
कणाथिली प्रदेश र प्रदेश नं.२ मा रसता अनतरवक्ररा ्समपन्न भएका 
र्ए। राल ्आर्थिक िषथिमा बागमतती प्रदेश र प्रदेश नं. १ मा 
अनतरवक्ररा ्समपन्न भै्सकेका छन ्भने बाँकी प्रदेशको अनतरवक्ररा 
र्ैस आ.ि.मा ्समपन्न गनने लक्र रहेको छ।
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पेफाको २० औं िष्यगाँठ 
काय्यक्रम समपन्न

पेफा िाञ्शङटनले २०२१ रड्ेसमबर १ र २ गते आफनो कारथिक्रमको 
२० औ ंिषथिगाँठ भर ्थिअल ्सममेलन गरी मनाएको छ । ्सममेलनमा 
नतीरत रनमाथिता, प्राञ्ज्ञक क्षेत्का वरञ्क्तति, विका्स ्साझेदार लगारतको 
उपञ्स्रत रहेको र्रो।्सो ्सममेलन-20 िषथिको पेफा उपलञ्बि 
एिं आगामती कारथिददशा, ददगो, हररत र ्समािेशती विका्सका लारग 
्सािथििरनक विञ्त्र वरिस्ापनको भरूमका, कोरभड-19 परछको 
पन्स्ाथिपना त्ा पेफा िावषथिक छलफल शृ्खंला र ई-लरनथिङ कोषथि 
्ंसरालन गननेमा उद्ेशरमा केञ्नरित र्रो ।

वित्तीय वयिस्ापन सुधाि वनददेशक 
सवमवतको ३२ औँ ्ैबठक समपन्न

२०७८ अ्सार १४ गते अ्थि ्सञ्रि श्ती ञ्शञ्शर क्मार ढं्गानाको 
अधरक्षतामा वित्तीर वरिस्ापन ्सि्ार रनदनेशक ्सरमरतको ३२ औ 
बैठक देहार बमोञ्िमका रनणथिरहरू गददै कोरभड-१९ को कारणले 
भर ्थिअल रुपमा ्समपन्न भएको र्रो ।

 ● एकीकृत ्सािथििरनक वित्तीर वरिस्ापन ्सि्ार आरोिना 
(IPFMRP) को अिरि एक बषथि मात् बाँकी रहेको ्सनदभथिमा ्सबै 
काराथिनिरन गनने रनकारहरूले आ-आफनो सितीकृत कारथिक्रमहरू 
काराथिनिरनलाई ततीव्रता दददै विशेष प्रा्रमकता ददने । र्स 
कारथिक्रम ्सञ्रिालरले आिशरक ्सहितीकरण गनने ।

 ● ्सािथििरनक वित्तीर वरिस्ापन ्सि्ार कारथिक्रमका लारग विश् 
बैँकबाट उपलबि गराइने ्सहारता रकम मधरे पन््ससंररना 
गरी कारम भएको रकममा आिाररत भई रनददथिष्ट गररएका र 
आर्थिक बषथि 2078/79 मा रबरनरोञ्ित रकम बमोञ्िमका 
कारथिक्रम (LMBIS मा प्रविष्ट भएका) हरूलाई अनम्ोदन 
गनने । ्सा्ै तती कारथिक्रमको काराथिनिन ्सर्नञ्चित गरी 
कारथिरोिना ति्थिमा गरी अनग्मन गनने वरिस्ा रमलाउने ।

 ● ्सािथििरनक वित्तीर वरिस्ापन ्सि्ार कारथिक्रम काराथिनिरनबाट 
हाल्समम हार्सल भएका उपलञ्बि, रन्ौतती एिं भािती कारथिददशा 
्समेत पवहरान गनने प्ररोिनका लारग रनररमत रुपमा गन्थिपनने 
पेफा मूलराङ्कनको कारथि मधरे ्सन ्2018 देञ्ख ्सन ्2021 
्सममको मूलराङ्कन विश् बैँकको प्राविरिक ्सहरोगमा कोरभड 
19 विरूधिको ्सर्क्षा मापदणड अिलमबन गरी ्सञ्रिालरबाट 

नै पेफा मूलराङ्कन कारथि ्सन ्2022 को पवहलो तै्मार्सक रभत् 
शर्ू गनने ।र्स ्समबनिती िानकारी अ्थि मनत्ालर, अनतराव्रिर 
आर्थिक ्सहारता ्समनिर महाशाखा माफथि त विश् बैकलाई 
ददने ।

 ● दोश्ो ररणको ्सािथििरनक वित्तीर वरिस्ापन ्सि्ार रणनतीरतको 
्समरानक््ल पन्रािलोकन गरी आगामती रड्ेसमबर 2021 रभत् 
प्ररतिेदन पेश गरेर प्रसतावित कारथिटोलीको गठन गनने । 
उक्त कारथि टोलीमा रहने ्सदसरहरूलाई तत ्तत ्रनकारबाट 
काराथिलरको काममा बािा नपनने गरेर काममा खटाउने । 
टोलीमा रहने ्सदसर त्ा परामशथिदाताहरूलाई प्रसतािमा 
उललेख भएबमोञ्िमको ्ेसिा, ्सव्ििा उपलबि गराउने ।

 ● एकीकृत ्सािथििरनक वित्तीर वरिस्ापन ्सि्ार आरोिनाको 
अिरि ्समाति हन्पू्िथि विश् बैँक ्ँसगको ्समनिर र ्सहकारथिमा 
दश्ो ररणको एकीकृत ्सािथििरनक वित्तीर वरिस्ापन ्सि्ार 
आरोिना ्समबनिती दसतािेि आगामती ६ मवहना रभत् तरार 
गरी ्सञ्रिालरले पेश गनने ।

स्ानतीय तहको िुक्ानती विद्तुतीय 
िुक्ानती प्रणालती (EFT) माफ्य त हुने
महालेखा रनरनत्क काराथिलरले 753 िटै स्ानतीर तहहरूको 
भक््तानती विद्त्तीर कोष हसतानतरण (EFT) माफथि त गनने कारथिको 
शभ्ारमभ गरेको छ । महालेखा रनरनत्क श्ती ्सम्नराि अराथिलले 
उक्त प्रणालीको रमरत 2078 भारि 24 गते शभ्ारमभ गन्थिभएको 
हो । ्सािथििरनक वित् वरिस्ापन गोष्ती, 2077 मा गररएको 
प्ररतबधिता अन््सार स्ानतीर तहबाट हने् ्सरकारी कारोबारहरूको 
भक््तानती विद्त्तीर भक््तानती प्रणालीमाफथि त गनने कारथिको शर्ुिात 
गररएको हो । महालेखा रनरनत्क काराथिलरबाट ्सचिालनमा लराई 
स्ानतीर तहहरूबाट प्ररोग भइरहेको Sub National Treasury 
Regulatory Application (SuTRA) प्रणालीलाई NCHL 
को National Payment Interface मा आिधि गरी स्ानतीर 
तहहरूले विद्त्तीर भक््तानती (Electronic Fund Transfer-EFT) 
गनथि ्सवकने वरिस्ा रमलाइएको हो । र्स प्रणालीको ्सचिालन्ँसगै 
रेक न्सावटने, हराउने लगारतका ्समसराहरू ्समािान भई Real 
Time मा भक््तानती त्ा लेखाङ्कन गनने र वित्तीर अनश्ा्सन कारम 
गराउने कारथिमा ्सहरोग पग्ने अपेक्षा गररएको छ ।

महालेखा रनरनत्क काराथिलरले ×हामती ्सबैको 
प्ररतबधिता, आर्थिक कारोबारमा सिचछता� 
को नारा ददँदै ्सद्र्पञ्चिम प्रदेशको िनगढी 
र प्रदेश नं. 1 को विराटनगरमा प्रदेशसतरीर 
्सािथििरनक वित् वरिस्ापन गोष्ती ्समपन्न 
गरेको छ । रमरत २०७८।8।६ देखती 
8।८ ्समम कैलालीको िनगढीमा ्समपन्न ३ 
ददने ्सद्र् पञ्चिम प्रदेश सतररर गोष्तीमा कोष 

त्ा लेखा रनरनत्क काराथिलर प्रमख्हरू, 
प्रदेश लेखा रनरनत्क काराथिलर प्रमख्, 
प्रदेश अनतगथितका ४ स्ानतीर तहका प्रमख् 
प्रशा्सवकर अरिकृत र लेखा प्रमख्हरू, 
प्रदेश अनतगथितका प्रदेश मख्रमनत्ती त्ा 
मनत्तीपररषदको काराथिलर, आर्थिक मारमला 
त्ा रोिना मनत्ालर, ्सामाञ्िक विका्स 
र पि्ाथििार विका्स मनत्ालरहरूिाट १/१ 

प्रदेशसतितीय साि्यजवनक वित् वयिस्ापन गोष्ती, २०७८
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महालेखा रनरनत्क काराथिलरले विरभन्न कोष त्ा लेखा रनरनत्क 
कारथिलरका प्रमख् कोष रनरनत्क र लेखापरीक्षण अरिकृतहरूलाई 
रमरत 2078/09/27 गतेदेञ्ख 09/29 गते्समम काभ्पेलाचिोकको 
िर्लखेलमा स्ानतीर तहको आनतररक लेखापरीक्षण प्रभािकाररता 
अरभिवृधि ्समबनिती मख्र प्रञ्शक्षक प्रञ्शक्षण कारथिक्रम ्समपन्न गरेको 
छ । 3 ददन ्समम ्सचिालन भएको उक्त कारथिक्रमको उद्ाटन महालेखा 
रनरनत्क काराथिलरका महालेखा रनरनत्क श्ती ्सम्नराि अराथिलले 
गन्थिभएको र्रो । उक्त कारथिक्रममा १८ ञ्िललाका प्रमख् कोष 
रनरनत्क, ७ िटै प्रदेशबाट प्रदेश लेखा रनरनत्क र महालेखा रनरनत्क 
काराथिलरकाे तफथि बाट ्समेत ्सहभारगता रहेको र्रो । स्ानतीर तहको 
आनतररक लेखापरीक्षण कारथिमा खवटने कमथिरारीहरूलाई प्रञ्शक्षण ददने 
मख्र उद्ेशर रहेको उक्त कारथिक्रममा स्ानतीर तहहरूमा प्ररोगमा 
रहेको Sub  National Treasury Regulatory Application 
(SuTRA) का ्समबनिमा, आनतररक लेखापरीक्षण ्समबनिती विरि, 
प्रकृरा र स्ावपत प्रणाली ्समबनिमा प्रञ्शक्षण ददइएको र्रो । ्सा्ै 
उपभोक्ता ्सरमरतबाट गररने ्सािथिञ्िनक खररद कारथिको आनतररक 
लेखापरीक्षण, वित्तीर पादथिञ्शता, उत्रदावरति र अनश्ा्सनका लारग 
आनतररक लेखापरीक्षणको भरूमका लगारत विषरको प्रसतर्तकरण भएको 
र्रो ।

आनतरिक लेखापितीषिण सम्बनधती प्रञ्शषिक प्रञ्शषिण काय्यक्रम समपन्न

त्बिरीर: ्रािरीय तहको आन्तररक लेखापररीक्षण प्रभावकाररता अनभवृनधि समबिन््री मुखय 
प्रशशक्षक प्रशशक्षण कायया क्रमको क्रममा आफिो भिाई राखिुहुँ दै महालेखा नियन्त्रक 

श्री सुमिराज अयाया ल (२०७८/०९/२७)

िना प्ररतरनिती, राव्रिर वकतािखानाबाट १ िना प्ररतरनरि, रनबतृ्भरण 
वरबस्ापन काराथिलरिाट १ िना प्ररतरनरि, प्रदेश रभत् रहेका 
विका्स रनमाथिण ्समिनिती कारथि गनने २ िटा ्ंसघतीर कारथिलारहरूिाट 
१/१ िना प्ररतरनरिको ्सहभागतीता रहेको र्रो । तरसतै  रमरत 
2078/08/21 देञ्ख 22 गते्समम प्रदेश नं. १ को विराटनगरमा 
्ंसरारलत कारथिक्रममा प्रदेश नं. १ का कोष त्ा लेखा रनरनत्क 
काराथिलर प्रमख्हरू, प्रदेश लेखा रनरनत्क काराथिलर प्रमख्, प्रदेश 
नं. १ का १४ िटा ञ्िललाहरूमधरे प्रतरेकबाट १/१ िटा स्ानतीर 
तहका आर्थिक प्रशा्सन शाखामा कारथिरत लेखा प्रमख्हरू, प्रदेश 
नं. १ अनतगथितका प्रदेश मख्रमनत्ती त्ा मञ्नत्पररषदको काराथिलर, 
आर्थिक मारमला त्ा रोिना, आनतररक मारमला त्ा कानन्, उद्ोग, 
परथिटन, बन त्ा िातािरण, भरूम वरिस्ा, कृवष  त्ा ्सहकारी, 
्सामाञ्िक विका्स र भौरतक पि्ाथििार विका्स मनत्ालरहरूिाट 
आर्थिक प्रशा्सन शाखामा कारथिरत लेखा प्रमख्हरू, राव्रिर 

वकतािखानाबाट १ िना प्ररतरनरि, प्रदेश क्षेत् रभत् रहेका विका्स 
रनमाथिण ्समिनिती कारथि गनने २ िटा ्ंसघतीर कारथिलारहरू ्सन््सरी 
मोरङ र्ंसराई आरोिना र मदन भणडारी रािमागथि आरोिनाबाट 
१/१ िना प्ररतरनिती  ्सहभागती हने् गरी गोष्ती ्सचिालन गररएको 
र्रो । र्स प्रकारको कारथिक्रमबाट ्सािथििरनक वित्तीर वरिस्ापन 
अनतगथितका आर्थिक प्रशा्सनको पूनथि्ंसररना, बिेट काराथिनिरन, 
कोष प्रशा्सन, लेखापरीक्षण, कमथिरारी वरिस्ापन, ्ूसरना प्रविरि 
लगारतका विषरमा छलफल गरी विद्मान ्समसरा ्समािानका 
उपारहरू, LMBIS, TSA त्ा PLMBIS, STSA Integration 
गरी काराथिनिरन गदाथि आइपरेका ्समसराहरू पवहरान गरी प्रभािकारी 
बनाउन रालन ्पनने कदम त्ा ्सङ्घ, प्रदेश र स्ानतीर तहहरूमा लेखा 
्समूहका कमथिरारीहरूको वरिस्ापन, क्षमता विका्स र आर्थिक 
अनश्ा्सन कारम गनने गराउने ्समिनिमा ्सहभागतीहरूबाट ्सझाि 
प्राति भएको र्रो ।

तस्बिर: प्रदेश िं. १ मा भएको सावया जनिक नवत् वयव्रापि प्रदेश्तररय  गोष्री समापि 
पश्ातको सामूसहक तस्बिर (२०७८/०८/२२)
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राल ्आर्थिक िषथिको पौष मवहना्समममा नेपाल ्सरकारको क्ल 
खरथि रू. 5 खबथि 06 अबथि 78 करोड 28 लाख भएको छ िन् 
विरनरोञ्ित बिेटको 31 प्ररतशत हन् आउँछ। राल ् आर्थिक 
िषथिको पौष मवहना्समममा राल ्खरथि 38.23 प्ररतशत भएको र 
प्िँतीगत 13.37 प्ररतशत भएको छ।
आर्तिक वर्च २०७८/७९ को ्ौर मसपानत सममको खर्च (रू. लपाखमपा)

बजेर र 
खर्चको 
प्रकपार

वपाररतिक बजेर खर्च
बजेरको 
तुलनपामपा 

खर्च प्रवतशत

राल् 10,634,323.79 4,064,981.61 38.23

प्िँतीगत 3,799,501.42    508,098.35    13.37

वित्तीर 
वरिस्ा 1,894,376.00    494,748.33    26.12

जममपा 16,328,201.21    5,067,828.29    31.04

संघतीय सिकाि्बाट प्रदेश त्ा स्ानतीय 
सिकािलाई हसतानतिण गरिएको िकम

नेपालको ्ंसवििान, अनतर ्सरकारी वित् हसतानतरण ऐन अन््सार 
नेपाल ्सरकार, प्रदेश त्ा स्ानतीर तहको रािसि क्षमता र खरथिको 
आिशरकता अन््सार राव्रिर प्राकृरतक स्ोत त्ा वित् आरोगको 
र्सफारर्समा विरनरोिन ऐन, 2077 मा ्समानतीकरण अनद्ान, 
्सशतथि अनद्ान, विशेष अनद्ान र ्समपूरक अनद्ानको वरिस्ा 
गररएको छ। राल ्आ.ब. २०७८/०७९ को पौष म्सानत ्समम 
्समानतीकरण अनद्ान, ्सशतथि अनद्ान, विशेष अनद्ान र ्समपूरक 
अनद्ान ्समेत रू. १ खबथि ३८ अबथि १४ करोड ३९ लाख 
हसतानतरण भएको छ िन् विरनरोिनको ४७.76 प्ररतशत हन् 
आउँछ।

(रू. लपाखमपा)

संघी्य 
इकपाई अनुदपान शीर्चक कुल बजेर कुल खर्च प्रवतशत

प्रदेश

्समानतीकरण अनद्ान 57,954, 28,438,8 49.07

्सशतथि अनद्ान 38,672,6 9,971,4 25.78

विशेष अनद्ान 4,150,0 757,9 18.26

्समपूरक अनद्ान 5,724,6 1,949,1 34.05

जममपा 106,502,0 41,117,3 38.61

स्पानी्य 
तह

्समानतीकरण अनद्ान 94,557,8 44,900,6 47.48

्सशतथि अनद्ान 179,744,4 89,330,8 49.70

विशेष अनद्ान 8,310,1 2,127,0 25.60

्समपूरक अनद्ान 6,648,3 1,785,3 26.85

जममपा 289,260,6 138,143,9 47.76

कुल जममपा 395,762,7 179,261,3 45.30

िावट्रि य गौि्बका आयोजनाहरूको वित्तीय 
प्रगवत

२० िटा राव्रिर गौरिका आरोिनाहरूको आ.ि. 2078/79 मा 
क्ल बिेट रू. 79 अबथि 56 करोड 91 लाख रहेको विरनरोिन 
भएकोमा पौष म्सानत ्समम रू. 12 अबथि 65 करोड 77 लाख 
खरथि भएको छ िन् बिेटको तल्नामा 16 प्ररतशत हन् आउँछ।

रपाव्रि्य गौरवकपा आ्योजनपाहरूको वववरण 
आ.व. २०७८/७९ को ्ौर मवहनपासममको प्रगवत वववरण (रू. 

लपाखमपा)
लस.नं. आ्योजनपाको नपाम जममपा बजेर जममपा खर्च प्रवतशत

1 रमरलरनरम चरालेनि 
एकाउणट नेपाल 91023 3,166.68 3.48

2 बढ्ी गणडकी िलविद्त् 
आरोिना 69380 1,864.89 2.69

3 बबई र्ंसराइ आरोिना 13439 2,597.78 19.33

4 महाकाली र्ंसराइ आरोिना 
(कनरनपर्) 11984 4,145.85 34.59

5 र्सकटा र्ंसराइ आरोिना 15583 3,000.43 19.25

6
रानती िमरा क्लरररा 
र्ंसराइ आरोिना (प्रणाली 
आिर्नकीकरण ्समेत)

23512 5,904.46 25.11

7 भेरी - ििई डाइभ्सथिन 
बहउ्द्ेशरतीर आरोिना 30683 4,108.90 13.39

8 ्सन्कोशती मररन डाईभ्सथिन 
बहउ्द्ेञ्शर आरोिना 23610 7,908.23 33.50

9 मेलमरती खानेपानती आरोिना 17654 1,560.68 8.84

10 पशप्रत क्षेत् विका्स कोष 3542 850.99 24.02

11 लञ््मबनती विका्स कोष 15000 7,460.00 49.73

12 रा्रिपरत ररे् ्ंसरक्षण 
कारथिक्रम 15264 1,479.01 9.69

13 काठमांडौ-तराई मिेश फाष्ट 
ट्रराक 89279 14,084.42 15.78

14 पष्पलाल रािमागथि (मधर 
पहाडती रािमागथि) 81333 19,645.65 24.15

15
उत्र दञ्क्षण रािमागथि 
(कणाथिली, कालीगणडकी र 
कोशती)

41258 9,888.43 23.97

16 हल्ाकी रािमागथि (पल्हरू 
्समेत) 63942 24,498.67 38.31

17 रेल, मेट्रो रेल त्ा मोनो 
रेल विका्स आरोिना 65325 9,561.93 14.64

18 दञ्क्षण एञ्शरा परथिटन 
पि्ाथििार विका्स आरोिना 35280 1,850.00 5.24

19 पोखरा क्षेत्तीर अनतराथिव्रिर 
विमानस्ल 85000 - -

20 दोस्ो अनतराथिव्रिर 
विमानस्ल रनिगढ, बारा 3600 3,000.00 83.33

कुल जममपा 795691 126,577 15.91

पौष मसानत सममको खच्यको अिस्ा
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