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1. महालेखा नियन्त्रक कायाालयको स्वरुप र प्रकृनि
महालेखा नियन्त्रक कायाालय वव.सं . २००८ सालमा महाले खापालको 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
ु कै अग्रणी सं स्थाको रुपमा रहे को छ ।
कायाान्त्वयििार् सूििा प्रववनि प्रयोग गिे मुलक

िेपाल सरकारको ववचशष्ट श्रे णीका पदानिकारीले िेित्ृ व गरे को यो कायाालय अन्त्िगाि वव.सं . २०३८ सालिार् प्रनिनिनि
कायाालयका रुपमा ७५ वर्ै चजल्लामा कोष िथा लेखा नियन्त्रक कायाालयहरु स्थापिा गरी िोवकएको चजम्मेवारी िहि
गदै आइएकोमा हाल ७७ चजल्लामा कोष िथा लेखा नियन्त्रक कायाालयहरु (काठमाण्डौंमा थप ४ ि ुक्तािी केन्त्र समेि
८१ वर्ा कायाालय), निवृत्तिरण व्यवस्थापि कायाालय – १ र कुमारी िोक िथा केन्त्रीय िहसील कायाालय – १ रहेका
छि् ।

2. महालेखा नियन्त्रक कायाालयको काम,किाव्य र अनिकार
िेपाल सरकारको सं चिि कोष सञ्चालि गिे , िजेर् कायाान्त्वयिमा सहजीकरण गिे, सरकारको आय र व्ययको ले खा राख्ने
र सो को केचन्त्रय वावषाक वववरण ियार गरी महालेखा परीक्षकको कायाालयमा पेश गिे , निवृत्तिरण व्यावस्थापि,
सरकारी िााँकी असूल उपर, आन्त्िररक ले खापरीक्षण र प्रिनलि कािुिद्वारा िोवकएका अन्त्य कायाहरु गिे ।

3. महालेखा नियन्त्रक कायाालयको सं गठि िार्ा िथा काया वववरण
महालेखा नियन्त्रक

मािव स्रोत व्यवस्थापि महाशाखा
 कमाचारी प्रशासि शाखा

 मािव स्रोत त्तवकास, योजिा तथा
अिग
ु मि शाखा

 आन्त्तररकतथा आधथाक प्रशासि शाखा
 कािि
ू , राय तथा परामशा शाखा

कोष व्यवस्थापि तथा

आन्त्तररक लेखापरीक्षण, सम्पिी तथा

सूचिा प्रत्तवधि महाशाखा

दानयत्व व्यवस्थापि महाशाखा

 कोष प्रशासि शाखा

 बजेट कायाान्त्वयि शाखा

 तथ्याङ्क त्तवश्लेषण तथा
प्रकाशि शाखा

 सूचिा प्रत्तवधि शाखा

निवत्तृ ि भरण व्यवस्थापि
कायाालय १
कोष तथा लेखा नियन्त्रक
कायाालयहरू ८१
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 आन्त्तररक लेखापरीक्षण शाखा

 प्रणाली त्तवकास,अभभलेखि तथा
समन्त्वय शाखा

 सावाजनिक सम्पिी तथा दानयत्व
व्यवस्थापि शाखा

 ऋण तथा लगािी शाखा

कुमारीचोक तथा केन्त्रीय
तहशील कायाालय १

4. महालेखा नियन्त्रक कायाालयमा रहिे कमािारी सं ख्या
नस.िं

पद

श्रे णी

सेवा

१

महालेखा नियन्त्रक

रा.प. ववचशष्ट श्रे णी

प्रशासि

१

२

सह-महाले खा नियन्त्रक

रा.प. प्रथम श्रे णी

प्रशासि

३

३

उप-महाले खा नियन्त्रक

रा.प. द्वद्विीय श्रे णी

प्रशासि

लेखा

९

४

उप सचिव

रा.प. द्वद्विीय श्रे णी

प्रशासि

सामान्त्य

१

५

सूििा प्रववनि निदे शक

रा.प. द्वद्विीय श्रे णी

ववववि

६

उ.स. (कािूि)

रा.प. द्वद्विीय श्रे णी

न्त्याय

कािूि

७

लेखा अनिकृि

रा.प. िृिीय श्रे णी

प्रशासि

लेखा

८

शाखा अनिकृि

रा.प. िृिीय श्रे णी

प्रशासि

सामान्त्य

९

िथयांक अनिकृि

रा.प. िृिीय श्रे णी

ववववि

१०

कम््यूर्र इचन्त्जनियर

रा.प. िृिीय श्रे णी

ववववि

१२

लेखापाल

रा.प.अि.प्रथम

प्रशासि

१४

कम््यूर्र अपरे र्र

रा.प.अि.प्रथम

ववववि

१७

सह-लेखापाल

रा.प.अि.द्वद्विीय

प्रशासि

२१

हलुका सवारी िालक

श्रे णी निवहि

८

२२

कायाालय सहयोगी

श्रे णी निवहि

१५

जम्मा

समुह

पद सं ख्या

प्रशासि

१
१
२८
१

प्रशासि

१
४

लेखा

२४
११

लेखा

४

११२

5. महालेखा नियन्त्रक कायाालयमा रहेको शाखाहरुको काया वववरण

1. कमािारी प्रशासि शाखा


लेखा समुहको कमािारीहरुको ररक्त पदहरुको पदपूनिा सम्िन्त्िी कायाहरू



ियााँ नियुक्ती र िढु वा िई आएका कमािारीहरुको पदस्थापि सम्वन्त्िी कायाहरू,



लेखा समुहका कमािारीहरुको सरुवा िथा काज सम्वन्त्िी कायाहरू,



लेखा समुहको 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 समुहको दरिन्त्दीको लगि िथा सो दरिन्त्दीमा कायारि कमािारीहरुको व्यचक्तगि
अनिलेख अद्याविीक गिे कायाहरू,



लेखा समूहका कमािारीहरुको कायासम्पादि मुल्याङ्कि सम्वन्त्िी कायाहरू,

5 |Page





मलेनिका र अन्त्िगाि कायारि कमािारीहरुलाई ववनिन्न पुरस्कार िथा पदकका लागी नसिारीश सम्िचन्त्ि कायाहरू,
निजामनि सेवा ऐि िथा नियमावलीअिुसार वविागीय स्वीकृि द्वदिे सम्वन्त्िी कायाहरू,

सं गठि व्यवस्थापि सवेक्षण सनमनिको िैठक आयोजिा गिे , सं गठि व्यवस्थापि सवेक्षण प्रनिवेदि ियार गिे , स्वीकृि
िएपनछ कायाान्त्वयिका लागी सम्वचन्त्िि निकायमा लेखी पठाउिे ।

2. आनथाक िथा आन्त्िररक प्रशासि शाखा
आनथाक प्रशासि सम्िन्त्िी


महालेखा नियन्त्रक कायाालय र अन्त्िगािको आनथाक प्रशासिको सञ्चालि गिे ,



कारोवारको लेखा राख्ने 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 गराउिे



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



अन्त्िगािका कायाालयहरूको िजेर् िाडिााँड िथा खिा गिे अचख्ियारी ियार गिे ,



आवश्यकिा अिुसार थप िजेर् र निकासा प्राप्त गरी िाडिााँड गिे



अन्त्िगिाका कायाालयहरूको आनथाक प्रशासि सञ्चालिको अिुगमि गिे,



अन्त्िराविय सं घ सं स्थाको सदस्यिा शुल्क ि ुक्तािी गिे गराउिे,



िेरुजुको लगि राख्ने, सं परीक्षण, िर्छ्यौर् र प्रनिवेदि गिे,



मािहिका कायाालयहरुको घरिाडा वृवद्धको 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 द्वदिे,



मलेनिकामा कायारि िथा काजमा रहेका कमािारीहरुको व्यचक्तगि वववरण अद्यावनिक गिे ,



मलेनिकामा कायारि कमिाारीको हाचजरी र ववदा िथा काजको रे कडा राख्ने,



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



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



सम्पचत्त वववरणको िाराम सं कलि िथा निजामिी वकिािखािामा पठाइा रे कडा राख्ने,




कायाालय सञ्चालि सम्िन्त्िी मालसामाि खररद िथा ि ुक्तािी व्यवस्था गिे ,

ाँ ीगि प्रकृनिका सामािहरूको हस्िान्त्िरण गिे गराउिे,
मलेनिकािार् अन्त्िगािका कायाालयहरूमा हस्िान्त्िरण हुिे पूज



महालेखा नियन्त्रक कायाालयको चजन्त्सी निररक्षण गिे गराउिे,



नियमािुसार पुरािो कागजाि िुल्याउिे, 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 सुवविाको व्यवस्थापि गिे,



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



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



मलेनिकामा हुिे अन्त्य आन्त्िररक वैठकहरु व्यवस्थापि गिे



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



महालेखा नियन्त्रक कायाालयको वावषाक िथा आवनिक प्रगनि वववरण ियार गिे



सूििा अनिकारीको काम गिे,



ववनिन्न निकायवार् माग िए अिुसारका वववरण उपलव्ि गराउिे,



मलेनिका र मािहि कायाालयहरूको िौनिक सम्पत्तीको अद्यावनिक अनिलेख राख्ने,

3.

मािव स्रोि ववकास,योजिा िथा अिुगमि शाखा

मािव सं शािि ववकास सम्िन्त्िी


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



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



मलेनिकाका ववनिन्न शाखाहरू िथा अन्त्य िानलम सं स्थािार् सं िालि हुिे िानलमहरू िीि समन्त्वय,




आनथाक प्रशासि र ववत्तीय व्यवस्थापिमा सुिार गिुा पिे ववषयहरुको वववरण ियार गरी सम्वचन्त्िि निकायमा पठाउिे,
ववत्तीय प्रनिवेदिहरु अध्ययि गरी सम्वचन्त्िि केचन्त्रय निकाय र मन्त्रालयहरुलाई सुझाव द्वदिे,



क्षमिा ववकास सम्िचन्त्ि िानलम,गोष्ठी, अन्त्िरविया जस्िा कायािम िजुम
ा ा र कायाान्त्वयि गिे ,



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



कायासम्पादिमा आिाररि प्रोत्साहि ित्ता सम्िन्त्िी कायाहरू गिे गराउिे,



आवश्यकिाअिुसार 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 िजुम
ा ा िथा वावषाक समीक्षा गोष्ठीहरूको सञ्चालि गिे ,



लेखा प्रणाली सुिार 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 सं गठि (AGAOA) सम्िन्त्िी काया गिे ,



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



मलेनिकाको योजिासम्िन्त्िी अन्त्य कायाहरू गिे ।

अिुगमि िथा मुल्याङकि सम्िन्त्िी


प्रदे श लेखा नियन्त्रक कायाालय, मलेनिकाका प्रदे शमा रहिे इकाइा िथा कोलेनिकाहरुको कायासम्पादिको अिुगमि र
निरीक्षण गिे ।



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



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



ववनिन्न वकिािखािाहरू साँग समन्त्वय गरी कोलेनिकाहरूिार् पाररि गिुप
ा िे ि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 अिुगमििार् प्राप्त िनिजा ववश्लेषण गरी मलेनिका र अन्त्य
निकायलाइा प्रनिवेदि गिे ,



अिुगमि 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 मुद्धामा नलचखि जवाि ियार गरी
महान्त्यायानिवक्ता कायाालय मािाि पेश गिे ।



मलेनिकाका ववनिन्न पदानिकारी िथा शाखाहरूिार् सम्पादि हुिे कायामा समाववष्ट कािूिी निषयमा आवश्यकिाअिुसार राय
परामशा उपलब्ि गराउिे,




मलेनिका र अन्त्िगाििार् िजुम
ा ा हुिे कािुि, निदे चशका िथा द्वदग्दशाि आद्वदमा कािुिी पक्षिार् सम्पादि गिुप
ा िे काया गिे,
मलेनिका र अन्त्िगािका निकायको कािुिी रूपमा प्रनिनिनित्व गिुप
ा िेमा प्रनिनिनित्व गिे आद्वद ।

5. कोष प्रशासि शाखा


सं घीय सचञ्चि कोषको सञ्चालि गिे



सं घ, प्रदे श िथा स्थािीय सचञ्चि कोषको सञ्चालिका लानग आवश्यक प्रविया िथा कायाववनिको ववकास गिे ,



सचञ्चि कोषका सम्िद्ध खािाहरू आवश्यकिा अिुसार खोली सञ्चालि गिेेः



वैदेचशक सहायिा प्रानप्त सम्िन्त्िी सम्झौिाका मस्यौदामा सम्िचन्त्िि निकाय र अथामन्त्रालयिार् राय माग िएमा कोष
व्यवस्थापि सम्िन्त्िमा आवश्यक राय द्वदिे द्वदिे,



ववनिन्न निकायको माग अिुसार निम्ि प्रकारका खािा खोल्ि स्वीकृनि द्वदिेेः



ख (५) ववशेष अिुदाि 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 िेपाल राि िैंकलाइा आवश्यक निदे शि द्वदिे,



राजश्व, शोिििाा प्राप्त रकम, िेरूजु 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 सुझाव
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, निदे चशका पररमाजाि गरी समयािुकुल ििाउिे।



प्रदे श ि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 अिुसन्त्िाि गिे गराउिे,



िेपाल सरकारको कोष सञ्चालिका सम्िन्त्िमा िोवकएका अन्त्य कायाहरू गिे गराउिे ।

िगद अिुदाि कायाान्त्वि सम्िन्त्िी


ववनिन्न दािृ निकायिार् प्राप्त िगद अिुदाि सहायिा रकमको श्रोिगि िथा कायािमगि अनिलेख राख्ने,



िगद अिुदाि र िगद ऋण श्रोिििाको मानसक प्रनिवेदि ियार गिे ।



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

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

6. िजेर् कायाान्त्वयि शाखा
िजेर् कायाान्त्वयि सम्िन्त्िी


सं घीय सरकारको स्वीकृि िजेर् कायाान्त्वयिका लानग अथा मन्त्रालय र मलेनिकािार् जारी गिुप
ा िे निदे शि ि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 दे चखएका िेमेल िथा अन्त्य कैवियिहरू नमलाि गराउिे,



अथा मन्त्रालयिार् आदे श नलई अथा िजेर् निकासाको व्यिस्था नमलाउिे,



िहालवाला कमािारीहरुको औषिोपिार रकम निकासा द्वदिे ।



सेवा नििृत्त कमािारीहरुको सुवविा रकम निकासा कायाान्त्वयिको लानग आदे श द्वदिे ।



घर िाडा िृवद्धको सहमनि सम्िन्त्िी काया गिे,



अथा मन्त्रालयिार् प्राप्त पर्के निकासा कायाान्त्वयिको लानग निदे शि द्वदिे ।

शोिििाा सम्िन्त्िी



दािृसंस्थािार् शोिििाा हुिे गरी िेपाल सरकारको स्रोििार् िएको खिा र शोिििाा प्रानप्तको आयोजिागि अनिलेख राख्ने,

आयोजिाहरुिार् दािृ सं स्थामा पेश गिुप
ा िे लेखापरीक्षण ििएको िथा लेखापरीक्षण िएको आयोजिा लेखा िथा ववत्तीय
वववरण जााँि, नसिाररस र अनिलेख सम्िन्त्िी काया गिे ,



िेपाल सरकारको शोिििाा हुिे केन्त्रीय ऋण िथा अिुदाि खािाको सञ्चालि गरी सचञ्चि कोषमा रकम ट्रान्त्सिर गिे ,



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



सम्िचन्त्िि आयोजिाहरूले ववशेष/ईम्प्रेष्ट खािािार् िेपाल सरकारको खािामा रकम ट्रान्त्सिर गरे िगरे को वा सम्िचन्त्िि
दािृ सं स्थासं ग शोिििाा माग गरे िगरे को अिुगमि गिे ,





शोिििाा हुिे ऋण िथा अिुदािको निकासा िुकुवा नसिाररस गिे ,

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

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

शोिििाा प्राप्त हुिपु िे रकम समयमै िेपाल सरकारको खािामा ट्रान्त्सिर गिा वा दािृ सं स्थासं ग शोिििाा माग गिा
सम्िचन्त्िि आयोजिालाइा िाकेिा गिे,



शोिििाा प्राप्त हुिे गरी कुिै सं स्थाले आफ्िै आन्त्िररक श्रोििार् खिा गरे को रकम शोिििाा प्राप्त िएमा वहसाि निडाि गरी
स्वीकृि िजेर्िार् सम्िचन्त्िि सं स्थालाई वििाा द्वदिे व्यवस्था नमलाउिे,



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



शोिििाा वहसािको लेखापरीक्षण गराउिे, लेखापरीक्षणिार् प्राप्त सुझाव 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 सुिार िथा पररमाजाि सम्िन्त्िी कायाहरू गिे,



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



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



िेर्ववकाङ (इन्त्ट्रािेर्, िेर्ववकाङ, इन्त्र्रिेर्), वाइिाइको किेचक्र्निर्ी,नसनसवर्िी आद्वदको व्यवस्थापि गिे ,



मलेनिका र अन्त्िगािका निकायको वेिसाइर् िथा इमेल व्यवस्थापि,



गुिासो व्यवस्थापि प्रणालीको ववश्लेषण गरी प्राप्त गुिासा िथा सुझावहरुको वनगाकरण र सं प्रष
े ण 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 र्े चक्िनसयिहरुको कामको अिुगमि 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 अिुसन्त्िाि गिे ,



सूििा प्रववनि सम्िन्त्िमा मलेनिकाको प्रनिनिनित्व गिे गराउिे,



सूििा प्रववनिसम्िन्त्िी अन्त्य आवश्यक कायाहरू गिे ।

8. िथाङ्क ववश्लेषण िथा प्रकाशि शाखा




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

अन्त्िराविाय मुरा 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 ि ुक्तािी, वस्िुगि सहायिा र अन्त्य कारोवारको
निम्िािुसार वहसाि निडाि सम्िन्त्िी काया गिेेः ।



सं घ,प्रदे श िथा स्थािीय सचञ्चि कोषको एकीकृि ववत्तीय वववरण प्राप्ती, समायोजि र वहसाि निडाि सम्िन्त्िी काया गिे ,



आनथाक वववरण ियारी गिा आवश्यक िथयांक िथा प्रनिवेदिहरु सम्िचन्त्िि प्रदे श लेखा नियन्त्रक कायाालय, कोलेनिका िथा
स्थािीय िहिार् प्राप्त गिे र निडाि गिे ,
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सं घीय सरकारका केन्त्रीय इकाइहरूिार् िी निकाय अन्त्िगािको एकीकृि ववत्तीय प्रनिवेदि प्राप्त गिे र निडाि गिे ,
प्राप्त वववरण िथा प्रनिवेदिहरुको जांि गरी रुर्ी पाइए सुिार समेि गिे गराउिे,

एकीकृि ववत्तीय वववरण वावषाक रुपमा ियार गरी महालेखा परीक्षक समक्ष पेश गिे ,



एकीकृि ववत्तीय वववरण उपर महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण सुझावको कायाान्त्वयि गिे गराउिे,



Consolidated Financial Statement ियारी र प्रकाशि गिे ।



मलेनिका र अन्त्िगािको कायासम्पादिसाँग सम्िचन्त्िि सूििा िथा िथयांक सं कलि गिे ,



सं कनलि िथयांकको ववश्लेषण र िुलिात्मक अध्ययि गरी प्रनिवेदि ियारी र प्रकाशि गिे ,



शाखािार् ववश्लेवषि िथयांक िथा अन्त्य प्रनिवेदि सम्िचन्त्िि सरोकारवालाहरूलाइा उपलब्ि गराउिे,



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



समवष्टगि आनथाक ववश्लेषणका लानग मलेनिकाले उपलब्ि गराउिुपिे वववरण िथा प्रनिवेदिहरू उपलब्ि गराउिे,



िीनि निमााणमा सं लग्ि निकाय िथा अनिकारीहरूलाइा निणाय नलि सहयोग पुग्िे गरी ववश्लेषणात्मक सूििा िथा प्रनिवेदिहरू
उपलब्ि गराउिे,



अथा मन्त्रालय (आनथाक सवेक्षण, संशोनिि अिुमाि) िथा अन्त्य सरोकारवाला निकायहरुिार् माग िए अिुसारका वववरणहरु
उपलब्ि गराउिे ।



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



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



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

9. आन्त्िररक लेखापरीक्षण शाखा


सं घ, प्रदे श िथा स्थािीय िहको आन्त्िररक लेखापरीक्षण सम्िन्त्िी िीनि िजुम
ा ा गिे ,



आन्त्िररक लेखापरीक्षण निदे चशका ववकास र कायाान्त्वयि गिे ,



आन्त्िररक लेखापरीक्षण सम्िन्त्िी कायाववनि ियारी र कायाान्त्वयि गिे ,



आन्त्िररक लेखापरीक्षणका लानग छु ट्टै सं रििा िथा जिशक्ती ववकास गिे ,



आन्त्िररक लेखापरीक्षणको काया सम्पादि गिे गराउिे,



लेखापरीक्षणका लानग जिशचक्तको क्षमिा ववकास िथा जोचखम पवहिाि सम्िन्त्िी िानलम िजुम
ा ा र सञ्चालि गिे ,



आन्त्िररक लेखापरीक्षणका लानग उपयुक्त ववद्युिीय प्रणाली (सफ्र्वेयर) ववकास गिे र लागू गिे ,



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



सं घीय सरकारको आनथाक कारोवारको आन्त्िररक लेखापरीक्षण गिे गराउिे,



आन्त्िररक लेखापरीक्षणको एकीकृि प्रनिवेदि ियारी र प्रकाशि गिे,



आन्त्िररक नियन्त्रण द्वदग्दशाि िथा निदे चशकाको निमााण िथा प्रयोग गिे गराउिे,



िेपाल सरकारको आन्त्िररक नियन्त्रण पद्धनि सम्िचन्त्ि चस्थनिपर (Status paper) ियार गिे ,



आन्त्िररक नियन्त्रण प्रणाली र वेरुजु िछायौर्को चस्थनिको निररक्षण अिुगमि गिे,



आन्त्िररक नियन्त्रण र लेखापरीक्षणको प्रिावकाररिा लगायिका ववषयमा अध्ययि अिुसन्त्िाि 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 सं िालि गिा गिुा पिे प्रणाली ववकास सम्वन्त्िी काया गिे ,



सन्त्िालिमा आइरहेका प्रणानलहरुमा सुिार सम्वन्त्िी काया गिे ,



प्रणालीहरु Business process, Source Code लगायि प्रणालीसाँग सम्वन्त्िी Documentationगरी शुरचक्षि राख्ने,



सवै शाखाका वविुिीय िाईलहरु,अनिलेखहरु सुरचक्षि राख्ने,



कायालयको Automation सम्वन्त्िी काया गिे.



वविुिीय 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 सुिार गरी प्रोदिावी लेखा प्रणाली लागू गिे आिार ियार गिे ,



चजन्त्सी व्यवस्थापि िथा सुिार सम्िन्त्िी िीनि िजुम
ा ा गिे ,



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



सरकारी निकायको चजन्त्सी निररक्षण गिे,



नललाम कायाको व्यवस्थापिको लानग निदे चशका िजुम
ा ा गिे ,



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



सम्पत्तीको लेखांकि िथा उपयोग व्यवचस्थि गिा आवश्यक सफ्र्वेयरहरूको ववकास गिे ,



िेपाल सरकारको निवृत्तिरण दावयत्वको व्यवस्थापि सम्िन्त्िी काया गिे गराउिे,



उठ्ि िााँकी सरकारी िााँकी िक्यौिा असूल उपर सम्िन्त्िी काया गिे गराउिे,



राज्यवार् प्रवाह हुिे सामाचजक सुरक्षा, वैयचक्तक अिुदाि हस्िान्त्िरण जस्िा काया गिे गराउिे,



निवृत्तिरण व्यवस्थापि कायाालय, कुमारीिोक िथा केन्त्रीय िहशील कायाालय र सावाजनिक ऋण व्यवस्थापि कायाालय
सम्िन्त्िी कायाहरू गिे ,

12. ऋण िथा लगािी शाखा
ऋणसम्िन्त्िी
o
o

िेपाल सरकारको सावाजनिक ऋणको लेखांकि गिे िथा अनिलेख राख्ने,

िेपाल सरकारको वावषाक िजेर् अिुरूप आवश्यक पिे आन्त्िररक ऋण उठाउिे सम्िन्त्िमा िीनिगि निणाय गरी
सो को व्यवस्थापि गिा िेपाल राि िैं कलाइा निदे शि गिे,

o
o
o
o
o

प्रत्येक ऋणको ि ुक्तािी िानलका, ि ुक्तािी ववनि, समय लगायिको नसलनसलेवार ववस्िृि वववरण ियार गिे
वैदेचशक िथा आन्त्िररक ऋणको सााँवा ब्याज ि ुक्तािीका लानग िजेर् िजुम
ा ा गिे ,
वैदेचशक िथा आन्त्िररक ऋणको सााँवा ब्याज ि ुक्तािी गिे,

ऋणको सााँवा व्याज ि ुक्तािी लगायिका काया गिा िैं वकङ्ग व्यवस्थापि गिे ,

ऋण ि ुक्तािीको लानग िेपाल राि िैं कलाइा आवश्यक निदे शि द्वदिे र ि ुक्तािी िएको रकमको शोिििाा उपलब्ि
गराउिे,

o
o
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वैदेचशक ऋण सहयोग अन्त्िगाि दािृ सं स्था िथा राि साँग िएको सम्झौिाहरुको अनिलेख राख्ने,
वैदेचशक अिुदाि िथा वस्िुगि सहायिाको वववरण प्राप्त गरी लेखांकि िथा प्रनिवेदि गिे ,

o

ऋण सम्झौिा अिुसार आयोजिा लेखा ियार गिुा पिे किाव्य िएका आयोजिाहरुिार् ियार गररएको आयोजिा
लेखा र कायाालयको ऋण अनिलेख निडाि िथा वहसाि नमलाि सम्िन्त्िी काया गिे ,

o
o

प्रदे श िथा स्थािीय सरकारले नलिे वैदेचशक ऋणको सहचजकरण, अनिलेख िथा ि ुक्तािी व्यवस्था नमलाउिे,

प्रदे श िथा स्थािीय सरकारलाइा वैदेचशक िथा आन्त्िररक ऋण नलिे सम्िन्त्िमा आवश्यक मागादशाि र सहयोग
उपलब्ि गराउिे,

o

िेपाल सरकार जमािि िसी प्रदे श सरकार िथा स्थािीय सरकारका लानग कुिै ऋण नलिुपिे िए सो को
अनिलेख राख्ने िथा सो सम्िन्त्िी अन्त्य काया गिे

o

िेपाल सरकार जमािि िसी कुिै सावाजनिक सं स्थाि वा सं स्थामा प्रवाह िएको वैदेचशक िथा आन्त्िररक ऋणको
वववरण ियार गरी राख्ने ।

o

वैदेचशक दािृ सं स्था िथा सरकारसाँगको सम्झौिा अिुसार छु ट्टा छु ट्टै अनिलेख राखी सम्झौिा िथा आवश्यकिा
अिुसारका प्रनिवेदिहरू गिे ,

o

समय समयमा दािृ सं स्थाहरु िथा रािहरुिार् वैदेचशक ऋणको िथा िेपाल राि वैंकवार् आन्त्िररक ऋणको
स्र्े र्मेण्र्हरु प्राप्त गरी वहसाि निडाि गिे ,

o

िेपाल सरकारको लेखा प्रणाली अिुरुप 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 गिुप
ा िे सुिारका सुझाव 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 हुिे ब्याजको गणिा िथा प्राप्त ब्याजको लेखांकि िथा प्रनिवेदि गिे,

o
o

ऋण लगािीिार् प्राप्त हुिे सााँवा वििााको लेखांकि िथा प्रनिवेदि गिे ,

िेपाल सरकारवार् ववनिन्न निकायमा लगािी हुिे शेयरको लेखांकि गिे ,

o

शेयरको लािांश प्राप्त गरी लेखांकि िथा प्रनिवेदि गिे ।

o

सं स्थाि िथा कम्पिीहरुको सािारण सिा िथा सञ्चालक सनमनि िथा आवश्यक अन्त्य प्रयोजिमा प्रनिनिनित्व गिे
।

o

लगािी िएको रकमको ि ुक्तािी िानलका अद्यावनिक गरी िानलका अिुरूप 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, िमसुक िथा जमाििपरहरूको अनिलेख व्यवस्थापि र सं रक्षण
गिे,

o

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

o

िेपाल सरकारको शेयर लगािी िएका सं स्थािहरुको ले खा परीक्षण िथा अन्त्य ववत्तीय कायासम्पादि सम्िन्त्िमा
अिुगमि गिे ,
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o

िेपाल सरकारसाँगको सम्झौिािमोचजम ऋण रकमको प्रयोग िए ििएको र समयमा ऋणको सााँवा व्याज वििाा
िए ििएको व्यहोरा अिुगमि गिे,

o

िेपाल सरकारले प्रदे श िथा स्थािीय सरकार िथा िी सरकार मािहिका सं स्थामा गरे को लगािीको वहसाि राख्ने
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 सुझावहरू कायाान्त्वयि गिे गराउिे,

o

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

6. महालेखा नियन्त्रक कायाालयिार् प्रदाि गररिे सेवा



सं घीय सचञ्चि कोषको सञ्चालि र व्यवस्थापि,

सं घ, प्रदे श र स्थािीय िह समेिको वहसाि समायोजि गरी िेपाल सरकारको एवककृि केन्त्रीय वववरण ियारी ।



आनथाक ववषयमा आवश्यक िीनि, कािुि,ऐि, नियम, निदे चशका िथा लेखा ढााँिाको ववकास र प्रयोग,



सरकारका िीिै िहको सावाजनिक ऋण िथा लगािी व्यवस्थापि, अनिलेख र प्रनिवेदि,



वैदेचशक स्रोििार् सोिििाा हुिे गरी िएको कारोवारको अनिलेख, वहसाि नमलाि र प्रनिवेदि,



सं घीय सरकार अन्त्िगािका सरकारी कायाालयहरुको आनथाक कारोवारको आन्त्िरच क लेखापरीक्षण,



प्रदे श िथा स्थािीय िहमा सं घीय सरकारिार् हुिे ववत्तीय हस्िान्त्िरणको वहसाव राख्ने,



सरकारको निवृत्तीिरण दावयत्वको व्यवस्थापि,



सावाजनिक दावयत्व िथा सरकारी िााँकीको अनिले ख र व्यवस्थापि,



सावाजनिक ववत्तीय व्यवस्थापि सुिार,



आनथाक प्रशासि सञ्चालि सम्िन्त्िी प्रणाली ववकास र कायाान्त्वयि,



आनथाक प्रशासि सञ्चालिमा सं लग्ि 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

आन्त्िररक

र्े नलिोि

मोिाइल िं .

श्री गोपीिाथ मैिाली

२०४

४७७१२९०

९८५१२७५६०३

ले.अ. (वप ए)

श्री द्वदपक िावु पन्त्ि

२०६

९८४१३४९९१६

३

ले.पा. (वप ए)

श्री कोवपला िट्टराई पन्त्थी

२०६

९८४९४४२७००

४

का.स.

५
६

नस.िं.

पद

१

म.ले.नि.

२
महालेखा नियन्त्रक
कायाकक्ष

िाम, थर

श्री श्याम माया लामा

९८४९२०९०५०

ह.स.िा.

श्री राजि खरी

९८४१४८४२६६

ह.स.िा.

श्री जोगेन्त्र खड्का

९८४१७८६७३९

७

सह-म.ले.नि.

श्री ज्ञािेन्त्र पौडेल

281

४७७०८९५

९८५१२७५६१९

८

ले.पा. (वप ए)

श्री जािुका राई

275

४७७०८९५

९८४२९६७०५५

९

ह.स.िा.

१०

आन्त्िररक
लेखापररक्षण सम्पनि

मािव स्रोि
व्यवस्थापि
महाशाखा

िथा दावयत्व
व्यवस्थापि
महाशाखा
कोष व्यवस्थापि
िथा सुििा प्रवविी
महाशाखा

आन्त्िररक िथा
आनथाक प्रशासि
शाखा

खररद इकाई

दिाा िलािी
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श्री कणा िहादुर िामाड्

९८४९२७०१७४

का.स.

श्री सरस्विी मैिाली

९८४१३७७४२३

११

सह-म.ले.नि.

श्री िरीराज अयााल

285

१२

क.अ. (वप ए)

श्री प्रेम पराजुली

240

९८४१६०९३७३

१३

का.स.

श्री घिश्याम खरे ल

२३२

९८५१११६४४७

१४

ह.स.िा.

१५

सह-म.ले.नि.

श्री रमेश प्रसाद चशवाकोर्ी

269

४७७०७०६

९८५११०४२२२

१६

क.अ. (वप ए)

श्री द्वदवास्कर खरे ल

212

४७७०७०६

९८६०३४५४२१

१७

का.स.

१८

ह.स.िा.

१९

उप-म.ले.नि.

२०

४७७०३७५

श्री राम िहादुर िामाङ

९८४१२९८५९२

९८४११२३१४९

श्री निमाला पन्त्ि

९८५१२३१४४४

श्री िन्त्र िहादुर लामा

९८४१९४६८७८

श्री निरज के.नस

226

४७७०३४०

९८४९५३००५६

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

२४

ले.पा.

श्री द्वदिेश खिाल

274

९८५११६४६८२

२५

ले.पा.

श्री कमला िामी

277

९८६८४४६९५८

२६

ले.पा.

श्री माया चघनमरे

२७

क.अ.

श्री निकाश श्रे ष्ठ

266

९८४९१०२२०१

२८

सह-ले.पा.

श्री सरस्विी राई

२०२

९८४१०४५११३

२९

का.स.

श्री कृष्णलाल श्रे ष्ठ

९८४१०५१४२०

३०

का.स.

श्री उनमाला जनि

९८४१०४९३३५

३१

उप-म.ले.नि

श्री प्रकाश पुडासैिी

२३५

३२

ले.अ.

श्री र्ोलेन्त्र काकी

268

९८४१५२२१४०

३३

ले.पा.

श्री उत्तम कुमार िेपाल

239

९८४९४१३२६६

३४

सह-ले.पा.

श्री अच्युि प्रसाद नसं खडा

९८४३८१८८८३

३५

का.स.

श्री अश्मी लामा योन्त्जि

९८४३५०७०७०

२९८

९८६७०३३२८४

४७७०७३४

९८५११७१४६१

३६

का.स.

श्री निमल काकी

९८४१५३२६९४

३७

उप-म.ले.नि.

श्री कृष्ण पुडासैिी

273

मािव स्रोि निकास

३८

ले.अ.

श्री मुचक्त प्रसाद श्रे ष्ठ

276

९८५७०३५२८२

योजिा िथा

३९

ले.अ.

श्री रमेशराज पौडेल

278

९८४६०८७८७९

अिुगमि शाखा

४०

क.अ.

श्री अद्वदप खड्का

९८५११९३०३०

४१

ह.स.िा.

श्री मिोज खड्का

९८४१४३६२३९

४२

उप-म.ले.नि.

श्री नडलाराम नगरी

२२5

४३

उपसचिव

श्री नडल्लीराज श्रे ष्ठ

221

९८४१५४९७५७

४४

ले.अ.

श्री दािाराम शमाा

228

९८४१३५८४६४

४५

ले.अ.

श्री निम पोखरे ल

२२६

९८५११६६३३८

४६

शा.अ.

श्री द्वदिेश खरी

227

९८६०९०३२००

कमािारी प्रशासि

४७

ले.पा.

श्री िमा िहादुर थारु

२२५

९८४८०६३८१५

शाखा

४८

ले.पा.

श्री सुवास िन्त्र िस्िोला

४९

ले.पा.

श्री पावािा ि ुसाल

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

५४

उप-म.ले.नि.

५५
५६

४७७०७४९

४७७०३५७

9852835262

९८५११३१२८८

9856022220
२९४

९८४७४६७२७४

श्री िेष प्रसाद ि ुिे ल

२१५

ले.अ.

श्री िाष्कर ढु गेंल

२१७

९८४१३७४५०७

ले.अ.

श्री कृष्णराज पौडेल

213

९८५१२१८९८६

५७

ले.अ.

श्री शेविाथ सुवेदी

218

९८४१३८१२८९

५८

ले.पा.

ु ादे वी िमला
श्री रे िक

५९

क. अ.
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094-411077

9749503278

097-620177

9848521666

091-521148

9848463542

093-420177

9858757377

095-520177

9848725838

096-410177

9858784495

099-521254

9857852354

8. सेवा प्राप्त गिा लाग्िे दस्िुर र अवनि – नियमािुसार ।
9. निवेदि, उजुरी उपर निणाय गिे प्रविया र अनिकारी
10. निणाय गिे प्रविया

१
२
३

४
५
६
७]

;"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 .

20 | P a g e

;'b'/ klZrd k|b]z

x'Dnf
h'Dnf
d'u'
8f]Nkf
sfnLsf]6
aemfu+
afh'/f
8f]6L
c5fd
s}nfnL
bfr'{nf
a}t8L
88]nw'/f
s+rgk'/

68

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

सूििासं ग सम्िचन्त्िि ववषयको प्रकृनि अिुसार सह महाले खा नियन्त्रक वा महाले खा नियन्त्रक वा
कािूिले िोकेको अनिकारी ।

12. सूििा अनिकारीले उपलब्ि गराएको सूििा उपर उजुरी सुन्ने अनिकारी

महालेखा नियन्त्रक
13. महालेखा नियन्त्रक कायाालयिार् आ व २०७6/७7 को असार मसान्त्ि सम्ममा सम्पादि गरे का

कामको वववरण
 सं घ िथा प्रदे श िहमा NPSAS अिुरुपको 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 ।
 प्रदे श िहमा प्रदे श मन्त्रालयगि ववत्तीय प्रनिवेदि प्रणाली प्रिावकारी ििाउि Financial
Management Information System (FMIS) मा अद्यावनिक गरी सं िालिमा ल्याइएको ।
 LMBIS र TSA प्रणाली ववि अन्त्िर आिद्धिा कायम गरी सुिारको काम िईरहे को ।
 साववकको स्विानलि सरकारी ले खा प्रणाली (CGAS) ४१३८ सं घीय कायाालयहरु मध्ये ७6
चजल्लाका कररव ३१०० कायाालयहरुमा सं िालिमा रहे को र हाल उक्त प्रणालीलाई स्िरोन्निी
गिे काया सम्पन्न िएको। CGAS र TSA िीि अन्त्िरआवद्धिा गिे काम वााँकी रहे को।
 िे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) िै रहे कोमा 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 सं घ, प्रदे श र स्थािीय िहका कायाालयहरुले
प्रयोग गिे गरी Public Asset Management System ववकास गररएको ।सं घीय कायाालयहरुमा
आ.व. २०७७।०७८ दे चख लागु हुिे र प्रदे श र स्थािीय िहमा आवश्यक निणाय गरी लागु
गररिे ।


कम््यूर्र प्रणालीमा आिाररि शोिििाा व्यवस्थापि िथा सूििा प्रणाली (Reimbursement
Management Information System, ReMIS) ववकास िएको र आ.व. २०७७।०७८ दे चख लागु
हुिे ।



कम््युर्र प्रणालीमा आिाररि सरकारी ले खा 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 सं गको
अन्त्िरआवद्धिा वााँवक रहे को ।



यस कायाालयमा सं िानलि ववद्युिीय प्रणालीहरुको Business Continuity का लानग Disaster
Recovery Center स्थापिाको लानग खररद सम्झौिा सम्पन्न िइ काया अगानड वढे को ।
७५३ वर्ा स्थािीय िहहरुमा SuTRA लागू गरी िजेर्, ले खाङ्कि र प्रनिवेदि प्रिावकारी ििाउिे



िममा हालसम्म राजस्व ििाको िजेर् अिुमाि ७४९, खिा ििाको िजेर् अिुमाि ७५० र
पूणरु
ा पमा ७३० वर्ा स्थािीयले SuTRA सं िालिमा ल्याएका र िााँकी स्थािीय िहहरुमा पनि
SuTRA कायाान्त्वयि गिा ववद्यमाि प्राववनिक समस्याहरु समािाि गरी

कायाान्त्वयिको पहल

िईरहेको हुाँदा SuTRA मािाि स्थािीय िहगि प्रनिवेदि प्राप्त हुिे व्यवस्था गररएको ।
 आन्त्िररक नियन्त्रण प्रणाली ििा Internal Control System Guidelines 2075, and Development
Operational Internal Control System Manuals

सम्पन्न िइ काया शुरु िएको ।
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ववकास गिा परामशा सेवाको खररद सम्झौिा

 सावाचजिक ववत्तीय व्यवस्थापिको प्रिावकाररिाको लानग प्रयोगमा ल्याइएका ववद्युिीय प्रणालीहरु
TSA, CGAS, RMIS, EFT, SuTRA सं ग सम्वचन्त्िि Business Related Issue ित्काल समािाि गिा
ववरार्िगर, जिकपुर, पोखरा, वुर्वल, िेपालगि, सुखेि र ििगढीमा Regional Support Center
स्थापिा गिे गरी आवश्यक पूवाािार ियार गररएको।
 आन्त्िररक ले खापरीक्षण मािदण्डको मस्यौदा ियार िएको।
 आन्त्िररक लेखापरीक्षणलाई िरपदो, ववश्वसिीय, गुणस्िरीय िथा सुदृढ विाउि आन्त्िररक
लेखापरीक्षण हािे पुचस्िकाको मस्यौदा ियार िएको।
 महाले खा नियन्त्रक कायाालय र सिै कोष िथा लेखा नियन्त्रक कायाालयको िेर्ववकाङ्ग सुिार िथा सुरक्षा
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 प्रमुखको िाम र पद
कायाालय प्रमुख – महालेखा नियन्त्रक श्री गोपीिाथ मैिाली

मोिाईल िं 9851275603

सूििा अनिकारी – उप महाले खा नियन्त्रक श्री निरज के.सी.

मोिाईल िं 9851183318

प्रवक्ता – सह-महाले खा नियन्त्रक श्री ज्ञािेन्त्र पौडेल

मोिाईल िं 9851275619

15. महालेखा नियन्त्रक कायाालयसंग सम्िचन्त्िि ऐि,नियम र निदे चशकाको सूचि


िेपालको सं वविाि २०७२



निजामनि सेवा ऐि २०४९



आनथाक कायाववनि िथा ववचत्तय उत्तरदावयत्व ऐि,२०76



आनथाक कायाववनि नियमावली, २०६४



निजामनि सेवा नियमावली ,२०५०



आ.ले.प. निदे चशका



एकल कोष खािा निदे चशका



आनथाक सं केि वनगाकरण र व्याख्या ,२०७४



आन्त्िररक नियन्त्रण प्रणाली द्वदग्दशाि, २०७५



िेपाल सरकारको ले खा निदे चशका 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

कुल िावषाक अचख्ियारी

ि.उ.चश.िं .

अचन्त्िम िजेर्

िं

1

2

3

आ.ि. २०७६/७७ मा

ववचत्तय

िएको

प्रगनि %

कुल खिा

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

कोष िथा लेखा नियन्त्रक

305010143

695,106,243.00

695,106,243.00

603,810,546.00

86.86

कायाालयहरु (DTCO

305010144

160,106,243.00

160,106,243.00

112,239,276.00

69.77

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

305000143

149,950,000.00

400,000,000.00

364,552,632.05

91.14

निवृत्तिरण व्यवस्थापि

305010123

46,000,000.00

46,000,000.00

43,631,835.00

94.85

कायाालय

305010124

3,100,000.00

3,100,000.00

3,006,869.00

96.99

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

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

सावाजनिक ववचत्तय
व्यवस्थापि सुिार कायािम

महालेखा नियन्त्रक कायाालय
(FCGO)

305011013

अन्त्िराविय सं घ सस्था
4

सदस्यिा शुल्क अिुदाि
ववववि

5

6

7

कुमारी िोक िथा केन्त्रीय
िहचशल कायााल

प्रदे श िथा स्थािीय शासि
सहयोग कायािम

कुल िालु र पुचजगि प्रगनि
िेरुजुको अवस्था (२०७७ असार मसान्त्ि सम्मको)
कुल वेरुजु

िर्छ्यौर्

वांकी

िर्छ्यौर् प्रनिसि

230,855,429.83

22,271,193.12

208,584,236.71

9.65

शोिििाा हुिे ऋण िथा अिुदािको अवस्था (२०७७ असार मसान्त्ि सम्मको)
गि आ व अल्या

िालु आ व को खिा

रु हजारमा
कुल शो ि वांकी

िालु आ व मा शो ि
प्राप्ती

वांकी

1

शोििािाा अिुदाि

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. शेयर िथा ऋण लगािी र सााँवा ब्याज र लािांश (२०७७ असार मसान्त्ि सम्मको)
रु हजारमा

नस.िं.

नििरण

१

सं स्थािमा शेयर लगािी

12,437,538

२

िैदेचशक शेयर लगािी

289,929.37

३

सं स्थािमा 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 ि ुक्तािी (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 ि ुक्तािी

33,977,029.5

४

िैदेचशक ऋण वििाा ि ुक्तािी

23,560,447.6

५

िैदेचशक ऋणको व्याज ि ुक्तािी

६

आन्त्िररक ऋणको व्याज ि ुक्तािी

5,237,725.7
20,822,547.04

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