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महाऱेखा ननयन्त्रक कायााऱयको स्वरुऩ र प्रकृ नि
भहारेखा ननमन्त्रक कामाारम वि.सॊ. २००८ सारभा भहारेखाऩारको कामाारमको रुऩभा स्थाऩना बएको य वि.सॊ.
२०३२ सारभा भहारेखा ननमन्त्रक कामाारमका नाभभा रुऩान्त्तरयत बई ननयन्त्तय तोककएका जजम्भेिायीहरु फहन गदै
आएको छ । केन्त्रीम

, चौभानसक तथा कोषऩूनता ननकासा हॉ दै िेिभा आधारयत एकर खाता कोष प्रणारीको

कामाान्त्िमनफाट सूचना प्रविनध प्रमोग गने भरककै अग्रणी सॊस्थाको रुऩभा यहे को छ ।
नेऩार सयकायको विनिष्ट श्रेणीका ऩदानधकायीरे नेतत्ृ ि गये को मो कामाारम अन्त्तगात वि.सॊ. २०३८ सारफाट प्रनतनननध
कामाारमका रुऩभा ७ ५ िटै जजल्राभा कोष तथा रेखा ननमन्त्रक कामाारमहरु स्थाऩना गयी तोककएको जजम्भेिायी
फहन गदै आइएकोभा हार ७७ जजल्राभा कोष तथा रेखा ननमन्त्रक कामाारमहरु (काठभाण्डौंभा थऩ ४ बक्तानी केन्त्र
सभेत ८१ िटा कामाारम) , ननिृत्तबयण व्मिस्थाऩन कामाारम – १ य कभायी चोक तथा केन्त्रीम तहसीर कामाारम

–१

यहे का छन ् ।

महाऱेखा ननयन्त्रक कायााऱयको काम,किाव्य र अनधकार
नेऩार सयकायको सॊनचत कोष सञ्चारन गने , फजेट कामाान्त्िमनभा सहजीकयण गने , सयकायको आम य व्ममको रेखा
याख्ने य सो को केजन्त्रम िावषाक विियण तमाय गयी भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमभा ऩेि गने

, ननिृत्तबयण

व्मािस्थाऩन, सयकायी फाॉकी असूर उऩय , आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण य प्रचनरत काननद्वाया तोककएका अन्त्म कामाहरु गने
।

महाऱेखा ननयन्त्रक कायााऱयको संगठन चार्ा िथा काया वववरण
भहारेखा ननमन्त्रक

भानि स्रोत व्मिस्थाऩन भहािाखा
 कभाचायी प्रिासन िाखा

 भानि स्रोत विकास, मोजना तथा
अनगभन िाखा

 आन्त्तरयकतथा आनथाक प्रिासन िाखा
 कानून, याम तथा ऩयाभिा िाखा

कोष तथा रेखा ननमन्त्रक
कामाारमहरू ८१
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कोष व्मिस्थाऩन तथा

आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण, सम्ऩत्ती तथा

सूचनाप्रविनध भहािाखा

दानमत्िव्मिस्थाऩन भहािाखा

 कोष प्रिासन िाखा

 फजेट कामाान्त्िमन िाखा
 तथ्माङ्क विश्लेषण तथा
प्रकािन िाखा

 सूचना प्रविनध िाखा

 आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण िाखा

 प्रणारी विकास,अनबरेखन तथा
सभन्त्िम िाखा

 सािाजननक सम्ऩत्ती तथा दानमत्ि
व्मिस्थाऩन िाखा

 ऋण तथा रगानी िाखा

ननिृवत्त बयण व्मिस्थाऩन

कभायीचोक तथा केन्त्रीम

कामाारम १

तहिीर कामाारम १

महाऱेखा ननयन्त्रक कायााऱयमा रहने कमाचारी संख्या
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३
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१
४
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११

लेखा

४
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८

श्रेणी निनहन

१५
११२

महाऱेखा ननयन्त्रक कायााऱयमा रहे को शाखाहरुको काया वववरण
कमाचारी प्रशासन शाखा


रेखा सभहको कभाचायीहरुको रयक्त ऩदहरुको ऩदऩूनता सम्फन्त्धी कामाहरू



नमाॉ ननमक्ती य फढिा बई आएका कभाचायीहरुको ऩदस्थाऩन सम्िन्त्धी कामाहरू,



रेखा सभहका कभाचायीहरुको सरुिा तथा काज सम्िन्त्धी कामाहरू,



रेखा सभहको दयफन्त्दी नसजाना तथा व्मिस्थाऩन सम्िन्त्धी आन्त्तरयक य अन्त्म ननकामराइा ऩयाभिा कदने कामाहरू,



भरेननका य अन्त्तगात ननकामहरुभा कामायत कभाचायीहरुको घय विदा , अध्ममन विदा, असाधायण विदा, अननिामा अिकाि
तथा स्िेच्छीक याजीनाभा तथा विबागीम कायिाही सम्िन्त्धी कामाहरू,



विनबन्त्न ननकामाहरुभा यहे का रेखा सभहको दयफन्त्दीको रगत तथा सो दयफन्त्दीभा कामायत कभाचायीहरुको व्मवक्तगत
अनबरेख अद्यािधीक गने कामाहरू,
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रेखा सभूहका कभाचायीहरुको कामासम्ऩादन भल्माङ्कन सम्िन्त्धी कामाहरू,



भरेननका य अन्त्तगात कामायत कभाचायीहरुराई विनबन्त्न ऩयस्काय तथा ऩदकका रागी नसपायीि सम्फजन्त्ध कामाहरू,



ननजाभनत सेिा ऐन तथा ननमभािरीअनसाय विबागीम स्िीकृ त कदने सम्िन्त्धी कामाहरू,



सॊगठन व्मिस्थाऩन सिेऺण सनभनतको फैठक आमोजना गने , सॊगठन व्मिस्थाऩन सिेऺण प्रनतिेदन तमाय गने , स्िीकृ त
बएऩनछ कामाान्त्िमनका रागी सम्िजन्त्धत ननकामभा रेखी ऩठाउने ।

आनथाक िथा आन्त्िररक प्रशासन शाखा
आनथाक प्रशासन सम्बन्त्धी


भहारेखा ननमन्त्रक कामाारम य अन्त्तगातको आनथाक प्रिासनको सञ्चारन गने,



कायोिायको रेखा याख्ने य सो को अनबरेखको व्मिस्थाऩन गने,



सफै प्रकायका कायोिायको ननधाारयत ढाॉचाभा भानसक तथा फावषाक आनथाक विियण तमाय गने,



सम्फद्ध ननकामभा आिनधक, ननमनभत तथा ऩटके प्रनतिेदन गने



आन्त्तरयक तथा अजन्त्तभ रेखाऩयीऺण गयाउने



भरेननका य अन्त्तगात कामाारमहरुको फजेट तमाय गने गयाउने, छरपर गने,



अन्त्तगातका कामाारमहरूको फजेट फाडपाॉड तथा खचा गने अजततमायी तमाय गने,



आिश्मकता अनसाय थऩ फजेट य ननकासा प्राप्त गयी फाडपाॉड गने



अन्त्तगताका कामाारमहरूको आनथाक प्रिासन सञ्चारनको अनगभन गने,



अन्त्तयावष्डम सॊघ सॊस्थाको सदस्मता िल्क बक्तानी गने गयाउने,



फेरुजको रगत याख्ने, सॊऩयीऺण, पर्छ्मौट य प्रनतिेदन गने,



भातहतका कामाारमहरुको घयबाडा िृवद्धको सहभनत सम्फन्त्धी कामा गने,



भरेननकाको सञ्चारन सॉग सम्फजन्त्धत अन्त्म आिश्मक आनथाक कामाहरू गने ।

आन्त्िररक प्रशासन सम्बन्त्धी


भरेननका य अन्त्तगात ऩदस्थाऩना बएका कभाचायीराइा कामाविियण सकहत जजम्भेिायी तोक्ने,



भरेननकाफाट सरुिा बएका कभाचायीहरूराइा यभाना कदने,



भरेननकाभा कामायत तथा काजभा यहे का कभाचायीहरुको व्मवक्तगत विियण अद्यािनधक गने,



भरेननकाभा कामायत कभचाायीको हाजजयी य विदा तथा काजको ये कडा याख्ने,



सेनभनाय, गोष्ठी तथा फैठकको रागी प्राप्त ऩरको आधायभा भनोनमन गने,



कभाचायीको अधािावषाक तथा िावषाक कामा सम्ऩादन भल्माॊकन पायाभको वफतयण तथा सकॊरन गने,



सम्ऩवत्त विियणको पायाभ सॊकरन तथा ननजाभती ककताफखानाभा ऩठाइा ये कडा याख्ने,



कामाारम सञ्चारन सम्फन्त्धी भारसाभान खरयद तथा बक्तानी व्मिस्था गने,



भरेननकाफाट अन्त्तगातका कामाारमहरूभा हस्तान्त्तयण हने ऩूॉजीगत प्रकृ नतका साभानहरूको हस्तान्त्तयण गने गयाउने,



भहारेखा ननमन्त्रक कामाारमको जजन्त्सी ननरयऺण गने गयाउने,



ननमभानसाय ऩयानो कागजात धल्माउने, नरराभ वफक्री गने व्मिस्था नभराउने,



भरेननका तथा भातहतको कामाारमको रानग आिश्मक जग्गा प्रानप्त सम्फन्त्धी कामा गने,



भरेननका तथा भातहत कामाारका नाभभा यहे को घयजग्गा अन्त्म ननकामराइा हस्तान्त्तयण सम्फन्त्धी कामा गने,



कामाारमको रानग आिश्मक बौनतक तथा जजन्त्सी साभान य सविधाको व्मिस्थाऩन गने,



कामाारमको सयऺा व्मिस्था, सपाई, खानेऩानी तथा उत्सफ सभायोह प्रफन्त्ध, फगैंचा व्मिस्थाऩन आकद कामा गने,



भध्मभ तथा उच्च नेतत्ृ िको (Policy Coordination Committee) फैठक व्मिस्थाऩन गने,



भरेननकाभा हने अन्त्म आन्त्तरयक िैठकहरु व्मिस्थाऩन गने
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भरेननकाको िाखागत तथा ऩदगत कामावििण तमाय गयी स्िीकृ त गयाउने य अद्यािनधक गने,



सिायी सविधा प्राप्त अनधकायी तथा अन्त्म कभाचायीराई ऩर सिायी साधन व्मिस्थाऩन गने,



भहारेखा ननमन्त्रक कामाारमको िावषाक तथा आिनधक प्रगनत विियण तमाय गने



सूचना अनधकायीको काभ गने,



विनबन्त्न ननकामिाट भाग बए अनसायका विियण उऩरव्ध गयाउने,



भरेननका य भातहत कामाारमहरूको बौनतक सम्ऩत्तीको अद्यािनधक अनबरेख याख्ने,

मानव स्रोि ववकास,योजना िथा अनुगमन शाखा
मानव संशाधन ववकास सम्बन्त्धी


जनिवक्त विकासका रानग आिश्मक तानरभ ऩकहचान ,तानरभको विियण तमायी , तानरभ आिश्मकता ऩकहचान य त्मस्तो
तानरभभा उऩमक्त जनिवक्तको भनोनमन,



आन्त्तरयक तथा फाह्य तानरभ, िृत्ती विकास तथा अन्त्म अिसयहरूका रानग कभचाायी भनोनमन य नसपारयस,



भरेननकाका विनबन्त्न िाखाहरू तथा अन्त्म तानरभ सॊस्थाफाट सॊचारन हने तानरभहरू फीच सभन्त्िम,



आनथाक प्रिासन य वित्तीम व्मिस्थाऩनभा सधाय गना ऩने विषमहरुको विियण तमाय गयी सम्िजन्त्धत ननकामभा ऩठाउने,



वित्तीम प्रनतिेदनहरु अध्ममन गयी सम्िजन्त्धत केजन्त्रम ननकाम य भन्त्रारमहरुराई सझाि कदने,



ऺभता विकास सम्फजन्त्ध तानरभ,गोष्ठी, अन्त्तयकक्रमा जस्ता कामाक्रभ तजभ
ा ा य कामाान्त्िमन गने,



रेखा सभूहका जनिवक्तको सूची ( Inventory) तमाय गयी उऩमक्त जनिवक्तराइा तानरभ , प्रनिऺण रगामत अन्त्म उऩमक्त
जजम्भेिायी ननिााह गना ऩरयचारन मोजना फनाउने,



कामासम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन बत्ता सम्फन्त्धी कामाहरू गने गयाउने,



आिश्मकताअनसाय जनिवक्त विकासका अन्त्म कामाहरू गने ।

योजना सम्बन्त्धी


भरेननकाको य अन्त्तगातको िावषाक मोजना तथा प्रणारी सम्फन्त्धी कामामोजना य भानसक

, चौभानसक, िावषाक प्रगनत

विियण तमाय गने,



मोजना तजभ
ा ा तथा िावषाक सभीऺा गोष्ठीहरूको सञ्चारन गने,



रेखा प्रणारी सधाय सम्िन्त्धी प्रस्ताफ तमायीय जस्िकृ नत सम्फन्त्धी कामाहरू गने,



रेखा ढाॉचा ननभााण सम्फन्त्धी कामाहरू गने,



सािाजननक ऺेर रेखाभानहरूको विकास य कामाान्त्िमन गने गयाउने,



एनसमा प्मानसकपक ऺेरका सयकायी भहारेखा ननमन्त्रकहरुको सॊगठन (AGAOA) सम्फन्त्धी कामा गने,



प्रचनरत आनथाक ऐन,ननमभ य कामाविनधहरु विकास तथा सॊिोधन सम्फन्त्धी कामाहरू गने,



भरेननकाको मोजनासम्फन्त्धी अन्त्म कामाहरू गने ।

अनुगमन िथा मुल्याङकन सम्बन्त्धी


प्रदे ि रेखा ननमन्त्रक कामाारम , भरेननकाका प्रदे िभा यहने इकाइा तथा कोरेननकाहरुको कामासम्ऩादनको अनगभन य
ननयीऺण गने ।



कामाारमहरूको कामासम्ऩादन स्तयको भाऩन तथा कामासम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन बत्ता तथा अन्त्म सविधा
सहनरमत सम्फन्त्धी कामाहरू गने,
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भरेननका भातहत कनै कामाारमभा कामासम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन प्रणारी रागू बएको बए त्मस्तो प्रणारीको
अनगभन तथा भूल्माॊकन गने,



सािाजननक स्रोत ऩरयचारन गने सयकायी ननकामहरुभा बएको आनथाक कायोिायगनतविनधको ननयीऺण गने।



विनबन्त्न ककताफखानाहरू सॉग सभन्त्िम गयी कोरेननकाहरूफाट ऩारयत गनऩ
ा ने तरफी प्रनतिेदन सम्फन्त्धी कामाविनध
ननभााण य कामाान्त्िमन गयाउने,



विनबन्त्न ननकामहरूभा बएका सािाजननक खचाको जस्थनतको सबे (Public Expenditure Tracking Survey) गने गयाउने,



फजेट कामाान्त्िमनका तथा आनथाक कामाप्रणारीका विषमभा अनगभनफाट प्राप्त ननतजा विश्लेषण गयी भरेननका य अन्त्म
ननकामराइा प्रनतिेदन गने,



अनगभन भूल्माॊकनको िावषाक प्रनतिेदन तमाय गने ।

कानून राय िथा ऩरामशा शाखा


आनथाक कामाविनध सम्फन्त्धी ऐन तथा ननमभको कामाान्त्िमनका सम्फन्त्धभा भाग बई आएका वफषमभा याम ऩयाभिा
उऩरब्ध गयाउने ।



भहारेखा ननमन्त्रक कामाारम य अन्त्तगताका ननकामराई प्रनतिादी फनाई दामय बएका भद्धाभा नरजखत जिाप तमाय गयी
भहान्त्मामानधिक्ता कामाारम भापात ऩेि गने ।



भरेननकाका विनबन्त्न ऩदानधकायी तथा िाखाहरूफाट सम्ऩादन हने कामाभा सभाविष्ट कानूनी वफषमभा आिश्मकताअनसाय
याम ऩयाभिा उऩरब्ध गयाउने,



भरेननका य अन्त्तगातफाट तजभ
ा ा हने कानन , ननदे निका तथा कदग्दिान आकदभा काननी ऩऺफाट सम्ऩादन गनऩ
ा ने कामा
गने,



भरेननका य अन्त्तगातका ननकामको काननी रूऩभा प्रनतनननधत्ि गनऩ
ा नेभा प्रनतनननधत्ि गने आकद ।

कोष प्रशासन शाखा


सॊघीम सजञ्चत कोषको सञ्चारन गने



सॊघ, प्रदे ि तथा स्थानीम सजञ्चत कोषको सञ्चारनका रानग आिश्मक प्रकक्रमा तथा कामाविनधको विकास गने,



सजञ्चत कोषका सम्फद्ध खाताहरू आिश्मकता अनसाय खोरी सञ्चारन गने्



िैदेनिक सहामता प्रानप्त सम्फन्त्धी सम्झौताका भस्मौदाभा सम्फजन्त्धत ननकाम य अथाभन्त्रारमफाट याम भाग बएभा कोष
व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धभा आिश्मक याम कदने कदने,



विनबन्त्न ननकामको भाग अनसाय ननम्न प्रकायका खाता खोल्न स्िीकृ नत कदने्



ख (५) वििेष अनदान खाता,



ख (४) वििेष ऋण खाता य सहामता खाता



ख (६) कामा सञ्चारनकोष खाता य अन्त्म खाता



सयकायी कायोिाय गने फैंकहरू तोक्ने,



सजञ्चत कोषको सञ्चारनका रानग नेऩार याष्ड फैंकराइा आिश्मक ननदे िन कदने,



याजश्व, िोधबनाा प्राप्त यकभ, फेरूज दाजखरा रगामतका यकभ सजञ्चत कोष खाताभा ट्रान्त्सपय गने,



ननकासा बइा खचा रेजखएको यकभ सजञ्चत कोष खाताफाट खचा रेख्ने,



आिनधक रूऩभा कोषको अिस्था (Treasury Position) तमाय गने,



सजञ्चत कोषको रेखा ढाॉचा तमाय गयी स्िीकृ त गयाउने,



सजञ्चत कोषको िावषाक विियण तमाय गयी भहारेखा ऩयीऺक कामाारमभा ऩठाउने , रेखाऩयीऺण गयाउने य प्राप्त सझाि
कामाान्त्िमन गने गयाउने,
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एकर खाता कोष प्रणारी, याजस्ि व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी तथा अन्त्म कोष सञ्चारन सम्फन्त्धी प्रणारी सञ्चारनभा
नीनतगत सभन्त्िमका कामाहरू गने,



कोष प्रिासनका रानग आिश्मक प्रणारी विकास गने गयाउने,



एकर खाता कोष एकर खाता कोष सम्िजन्त्ध नीनत, ननदे निका ऩरयभाजान गयी सभमानकर फनाउने।



प्रदे ि तथा स्थानीम स्थानीम सजञ्चत कोषको सञ्चारनका रानग आिश्मक भागादिान गने तथा सजञ्चत कोषको रेखा
ढाॉचा सम्फन्त्धभा ऩयाभिा उऩरब्ध गयाउने,



कोष सञ्चारन तथा फैंककङ्ग व्मिस्थाऩनका ऺेरभा आिश्मक अध्ममन अनसन्त्धान गने गयाउने,



नेऩार सयकायको कोष सञ्चारनका सम्फन्त्धभा तोककएका अन्त्म कामाहरू गने गयाउने ।

नगद अनुदान कायाान्त्वन सम्बन्त्धी


विनबन्त्न दातृ ननकामफाट प्राप्त नगद अनदान सहामता यकभको श्रोतगत तथा कामाक्रभगत अनबरेख याख्ने,



नगद अनदान य नगद ऋण श्रोततपाको भानसक प्रनतिेदन तमाय गने ।



िैदेनिक सहामताभा नगद अनदान य नगद ऋण श्रोतभा बएको खचा यकभ सजञ्चत कोष खाताभा ट्रान्त्सपय गने ।

िैदेनिक सहामता, नगद अनदान य नगद ऋण श्रोतको फजेट ननकासा पकिा गने ।

बजेर् कायाान्त्वयन शाखा
बजेर् कायाान्त्वयन सम्बन्त्धी


सॊघीम सयकायको स्िीकृ त फजेट कामाान्त्िमनका रानग अथा भन्त्रारम य भरेननकाफाट जायी गनऩ
ा ने ननदे िन तमायी

,

स्िीकृ नत य कामाान्त्िमन गयाउने,



फजेट कामाान्त्िमनका रानग आिश्मक प्रणारी विकास य सञ्चारन सहजीकयण गने,



यकभान्त्तय, स्रोतान्त्तय तथा बैऩयी यकभको फाॉडपाॉड कामाान्त्िमन व्मिस्था गने,



फजेट कामाान्त्िमनभा यहे का कद्वविधा स्ऩष्ट गने÷गयाउने,



फजेट कामाान्त्िमनका क्रभभा दे जखएका फेभेर तथा अन्त्म कैकपमतहरू नभरान गयाउने,



अथा भन्त्रारमफाट आदे ि नरई अथा फजेट ननकासाको व्मफस्था नभराउने,



फहारिारा कभाचायीहरुको औषधोऩचाय यकभ ननकासा कदने ।



सेिा ननफृत्त कभाचायीहरुको सविधा यकभ ननकासा कामाान्त्िमनको रानग आदे ि कदने ।



घय बाडा फृवद्धको सहभनत सम्फन्त्धी कामा गने,



अथा भन्त्रारमफाट प्राप्त ऩटके ननकासा कामाान्त्िमनको रानग ननदे िन कदने ।

शोधभनाा सम्बन्त्धी


दातृसॊस्थाफाट िोधबनाा हने गयी नेऩार सयकायको स्रोतफाट बएको खचा य िोधबनाा प्रानप्तको आमोजनागत अनबरेख
याख्ने,



आमोजनाहरुफाट दातृ सॊस्थाभा ऩेि गनऩ
ा ने रेखाऩयीऺण नबएको तथा रेखाऩयीऺण बएको आमोजना रेखा तथा वित्तीम
विियण जाॉच, नसपारयस य अनबरेख सम्फन्त्धी कामा गने,



नेऩार सयकायको िोधबनाा हने केन्त्रीम ऋण तथा अनदान खाताको सञ्चारन गयी सजञ्चत कोषभा यकभ ट्रान्त्सपय गने,



नेऩार याष्ट फैंकभा यहे का वििेष तथा ईम्प्रेष्ट खाताहरुको आम्दानी खचा यकभको विियण तमायी गने,



सम्फजन्त्धत आमोजनाहरूरे वििेष/ईम्प्रेष्ट खाताफाट नेऩार सयकायको खाताभा यकभ ट्रान्त्सपय गये नगये को िा सम्फजन्त्धत
दातृ सॊस्थासॊग िोधबनाा भाग गये नगये को अनगभन गने,



िोधबनाा हने ऋण तथा अनदानको ननकासा पकिा नसपारयस गने,
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केन्त्रीम ऋण खाता (क ७-१५) य केन्त्रीम अनदान खाता (क ७-१७) भा जम्भा यकभको विियण अद्यािनधक गने,



िोधबनाा हने गयी ननकासा बएको यकभ, िोधबनाा बएको खचा य प्रानप्तको अनबरेख, कहसाफ नभरान य सभामोजन गने ।



िोधबनाा प्राप्त हन नसकी अथा भन्त्रारमफाट श्रोत ऩरयितान बएको यकभको कहसाफ सभामोजन गने,



िोधबनाा प्राप्त हनऩने यकभ सभमभै नेऩार सयकायको खाताभा ट्रान्त्सपय गना िा दातृ सॊस्थासॊग िोधबनाा भाग गना
सम्फजन्त्धत आमोजनाराइा ताकेता गने,



िोधबनाा प्राप्त हने गयी कनै सॊस्थारे आफ्नै आन्त्तरयक श्रोतफाट खचा गये को यकभ िोधबनाा प्राप्त बएभा कहसाफ नबडान
गयी स्िीकृ त फजेटफाट सम्फजन्त्धत सॊस्थाराई कपताा कदने व्मिस्था नभराउने,



िोधबनाा हने प्रानप्त य खचा यकभ (ऋण तथा अनदान) को िावषाक आनथाक विियण तमायी य भहारेखा ऩयीऺकको
कामाारमभा ऩेि गने,



िोधबनाा कहसाफको रेखाऩयीऺण गयाउने, रेखाऩयीऺणफाट प्राप्त सझाि कामाान्त्िमन गने,



िोधबनाा प्राप्ती, कहसाफ नभरान तथा सम्फजन्त्धत अन्त्म कामाभा भरेननकाको प्रनतनननधत्ि गने ।

सूचना प्रववनध शाखा


भरेननकाको सूचना प्रविनध नीनतको कामाान्त्िमन गने,



सािाजननक वित्तीम व्मिस्थाऩनका रानग आिश्मक प्रणारीहरू (TSA, RMIS, CGAS, FMIS, अन्त्म) को विकास गने,



विकास बइा सकेका प्रणारीहरूको सधाय तथा ऩरयभाजान सम्फन्त्धी कामाहरू गने,



भरेननकाको सूचना प्रविनध प्रणारी सञ्चारनका रानग

Data Center सञ्चारन गने , सबाय तथा अन्त्म हाडा िेमय

व्मिस्थाऩन गने,



डाटा सेन्त्टयको व्माऩअऩ, रयकबयी सेन्त्टय, Data security management and system monitoring सम्फन्त्धी कामाहरू गने,



नेटिककाङ (इन्त्ट्रानेट, नेटिककाङ, इन्त्टयनेट), िाइपाइको कनेजक्टनबटी,नसनसकटबी आकदको व्मिस्थाऩन गने,



भरेननका य अन्त्तगातका ननकामको िेबसाइट तथा इभेर व्मिस्थाऩन,



गनासो व्मिस्थाऩन प्रणारीको विश्लेषण गयी प्राप्त गनासा तथा सझािहरुको िनगाकयण य सॊप्रेषण गने ।



भरेननकाफाट सञ्चानरत विनबन्त्न प्रणारी सञ्चारनभा आइऩने सभस्माहरुको सभाधान गने,



भरेननका य अन्त्तगातका ननकामभा सूचना प्रविनध सम्फन्त्धी हाडा िेमय तथा सफ्टिेमय सऩोटा गने,



केन्त्र, ऺेर तथा जजल्राभा सूचना प्रविनधसॉग सम्फजन्त्धत तानरभ सञ्चारन गने,



ऺेरीम Hubकोरेननकाभा काभ गने टे जक्ननसमनहरुको काभको अनगभन गने,



भरेननकानबरको हाडा िेमय एिॊ सफ्टिेमय सम्फद्ध खरयदका रानग प्राविनधक वििेषऻ सेिा कदने,



सूचना प्रविनध सम्फन्त्धी उऩकयण तथा प्रणारीको भभात सम्बाय सम्फन्त्धी कामा गने,



सूचना प्रविनधको विकास य प्रमोग सम्फन्त्धभा आिश्मक अध्ममन अनसन्त्धान गने,



सूचना प्रविनध सम्फन्त्धभा भरेननकाको प्रनतनननधत्ि गने गयाउने,



सूचना प्रविनधसम्फन्त्धी अन्त्म आिश्मक कामाहरू गने ।

िथाङ्क ववश्लेषण िथा प्रकाशन शाखा



नेऩार सयकायको Charts of Accounts तजभ
ा ा तथा कामाान्त्िमन सम्फन्त्धी कामा गने,



अन्त्तयावष्डाम भरा कोष, नेऩार याष्ड फैंक य अन्त्म ननकामसॉग नेऩार सयकायको वित्तीम प्रनतिेदन प्रणारी सम्फन्त्धी कामाको
सम्ऩका िाखाको कामा गने,



विननमोजन, याजस्ि, धयौटी, कामासञ्चारन कोष तथा अन्त्म सयकायी कोष , सोझै बक्तानी , िस्तगत सहामता य अन्त्म
कायोिायको ननम्नानसाय कहसाफ नबडान सम्फन्त्धी कामा गने् ।
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सॊघ,प्रदे ि तथा स्थानीम सजञ्चत कोषको एकीकृ त वित्तीम विियण प्राप्ती

, सभामोजन य कहसाफ नबडान सम्फन्त्धी कामा

गने,



आनथाक विियण तमायी गना आिश्मक तथ्माॊक तथा प्रनतिेदनहरु सम्फजन्त्धत प्रदे ि रेखा ननमन्त्रक कामाारम , कोरेननका
तथा स्थानीम तहफाट प्राप्त गने य नबडान गने,



सॊघीम सयकायका केन्त्रीम इकाइहरूफाट ती ननकाम अन्त्तगातको एकीकृ त वित्तीम प्रनतिेदन प्राप्त गने य नबडान गने,



प्राप्त विियण तथा प्रनतिेदनहरुको जाॊच गयी रटी ऩाइए सधाय सभेत गने गयाउने,



एकीकृ त वित्तीम विियण िावषाक रुऩभा तमाय गयी भहारेखा ऩयीऺक सभऺ ऩेि गने,



एकीकृ त वित्तीम विियण उऩय भहारेखा ऩयीऺकको रेखाऩयीऺण सझािको कामाान्त्िमन गने गयाउने,



Consolidated Financial Statement तमायी य प्रकािन गने ।



भरेननका य अन्त्तगातको कामासम्ऩादनसॉग सम्फजन्त्धत सूचना तथा तथ्माॊक सॊकरन गने,



सॊकनरत तथ्माॊकको विश्लेषण य तरनात्भक अध्ममन गयी प्रनतिेदन तमायी य प्रकािन गने,



िाखाफाट विश्लेवषत तथ्माॊक तथा अन्त्म प्रनतिेदन सम्फजन्त्धत सयोकायिाराहरूराइा उऩरब्ध गयाउने,



तथ्माॊक विश्लेषण तथा सूचना प्रिाहका सम्फन्त्धभा अध्ममन गयी आिश्मक प्रणारी विकास सभन्त्िम य
सयोकायिाराहरूराइा सहज रूऩभा प्रमोग गना सक्ने ऩहॉ च कदने, (Open data),



सभवष्टगत आनथाक विश्लेषणका रानग भरेननकारे उऩरब्ध गयाउनऩने विियण तथा प्रनतिेदनहरू उऩरब्ध गयाउने,



नीनत ननभााणभा सॊरग्न ननकाम तथा अनधकायीहरूराइा ननणाम नरन सहमोग ऩग्ने गयी विश्लेषणात्भक सूचना तथा
प्रनतिेदनहरू उऩरब्ध गयाउने,



अथा भन्त्रारम (आनथाक सिेऺण , सॊिोनधत अनभान) तथा अन्त्म सयोकायिारा ननकामहरुफाट भाग बए अनसायका
विियणहरु उऩरब्ध गयाउने ।



भरेननका फाकहयका सयकायी ननकाम , नेऩार याष्ड फैंक तथा अन्त्म दाता ननकामराई भाग फभोजजभको नभनाभा तथ्माॊक
उऩरब्ध गयाउने,



भरेननकाको तथ्माॊक विश्लेषण तथा सूचना प्रकािन सम्फन्त्धी विनबन्त्न कामाक्रभभा सहबानगता तथा विनबन्त्न ननकामभा
प्रनतनननधत्ि गने गयाउने।



भ.रे.नन.का. को आन्त्तरयक प्रकािन गनऩ
ा ने प्रकािनको सभन्त्िम तथा प्रकािन सम्िन्त्धी कामा गने

आन्त्िररक ऱेखाऩरीऺण शाखा


सॊघ, प्रदे ि तथा स्थानीम तहको आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण सम्फन्त्धी नीनत तजभ
ा ा गने,



आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण ननदे निका विकास य कामाान्त्िमन गने,



आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण सम्फन्त्धी कामाविनध तमायी य कामाान्त्िमन गने,



आन्त्तरयक रेखाऩयीऺणका रानग छट्टै सॊयचना तथा जनिक्ती विकास गने,



आन्त्तरयक रेखाऩयीऺणको कामा सम्ऩादन गने गयाउने,



रेखाऩयीऺणका रानग जनिवक्तको ऺभता विकास तथा जोजखभ ऩकहचान सम्फन्त्धी तानरभ तजभ
ा ा य सञ्चारन गने,



आन्त्तरयक रेखाऩयीऺणका रानग उऩमक्त विद्यतीम प्रणारी (सफ्टिेमय) विकास गने य रागू गने,



आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण तथा सो को प्रनतिेदनको कामाान्त्िमनको स्थरगत अनगभन÷ननयीऺण गने।



सॊघीम सयकायको आनथाक कायोिायको आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण गने गयाउने,



आन्त्तरयक रेखाऩयीऺणको एकीकृ त प्रनतिेदन तमायी य प्रकािन गने,



आन्त्तरयक ननमन्त्रण कदग्दिान तथा ननदे निकाको ननभााण तथा प्रमोग गने गयाउने,



नेऩार सयकायको आन्त्तरयक ननमन्त्रण ऩद्धनत सम्फजन्त्ध जस्थनतऩर (Status paper) तमाय गने,



आन्त्तरयक ननमन्त्रण प्रणारी य िेरुज पछा मौटको जस्थनतको ननरयऺण अनगभन गने,



आन्त्तरयक ननमन्त्रण य रेखाऩयीऺणको प्रबािकारयता रगामतका विषमभा अध्ममन अनसन्त्धान गने गयाउने,



विनबन्त्न ननकामभा यहे का रेखाऩयीऺण सनभनतभा प्रनतनननधत्ि गने गयाउने।
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प्रणाऱी ववकास,अनभऱेख िथा समन्त्वय शाखा


भ.रे.नन.का.को कामाहरु प्रबािकायी सॊचारन गना गना ऩने प्रणारी विकास सम्िन्त्धी कामा गने,



सन्त्चारनभा आइयहे का प्रणानरहरुभा सधाय सम्िन्त्धी कामा गने,



प्रणारीहरु Business process, Source Code रगामत प्रणारीसॉग सम्िन्त्धी Documentationगयी ियजऺत याख्ने,



सिै िाखाका विधतीम पाईरहरु,अनबरेखहरु सयजऺत याख्ने,



कामारमको Automation सम्िन्त्धी कामा गने.



विधतीम प्रणारी विकास,अनबरेख तथा सभन्त्िम सम्िन्त्धी सिै कामा गने ।

सावाजननक सम्ऩनि िथा दानयत्व व्यवस्थाऩन शाखा


नेऩार सयकायको जस्थय सम्ऩनतहरूको एकीकृ त रगत तमाय गने,



सम्ऩत्तीको रेखाॊकनका प्रणारीभा सधाय गयी प्रोदबािी रेखा प्रणारी रागू गने आधाय तमाय गने,



जजन्त्सी व्मिस्थाऩन तथा सधाय सम्फन्त्धी नीनत तजभ
ा ा गने,



सािाजननक सम्ऩत्तीको प्रानप्त, उऩमोग तथा व्मिस्थाऩनका रानग विनबन्त्न ननकामभा भरेननकाको प्रनतनननधत्ि गने,



सयकायी ननकामको जजन्त्सी ननरयऺण गने,



नरराभ कामाको व्मिस्थाऩनको रानग ननदे निका तजभ
ा ा गने,



सिै प्रकायका सयकायी सम्ऩत्तीको नरराभ, नभन्त्हा तथा व्मिस्थाऩन सम्फद्ध अन्त्म कामाहरू,



सम्ऩत्तीको रेखाॊकन तथा उऩमोग व्मिजस्थत गना आिश्मक सफ्टिेमयहरूको विकास गने,



नेऩार सयकायको ननिृत्तबयण दानमत्िको व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी कामा गने गयाउने,



उठ्न फाॉकी सयकायी फाॉकी फक्मौता असूर उऩय सम्फन्त्धी कामा गने गयाउने,



याज्मिाट प्रिाह हने साभाजजक सयऺा, िैमवक्तक अनदान हस्तान्त्तयण जस्ता कामा गने गयाउने,



ननिृत्तबयण व्मिस्थाऩन कामाारम, कभायीचोक तथा केन्त्रीम तहिीर कामाारम य सािाजननक ऋण व्मिस्थाऩन कामाारम
सम्फन्त्धी कामाहरू गने,

ऋण िथा ऱगानी शाखा
ऋणसम्बन्त्धी
o

नेऩार सयकायको सािाजननक ऋणको रेखाॊकन गने तथा अनबरेख याख्ने,

o

नेऩार सयकायको िावषाक फजेट अनरूऩ आिश्मक ऩने आन्त्तरयक ऋण उठाउने सम्फन्त्धभा नीनतगत ननणाम
गयी सो को व्मिस्थाऩन गना नेऩार याष्ड फैंकराइा ननदे िन गने,

o

प्रत्मेक ऋणको बक्तानी तानरका, बक्तानी विनध, सभम रगामतको नसरनसरेिाय विस्तृत विियण तमाय गने

o

िैदेनिक तथा आन्त्तरयक ऋणको साॉिा ब्माज बक्तानीका रानग फजेट तजभ
ा ा गने,

o

िैदेनिक तथा आन्त्तरयक ऋणको साॉिा ब्माज बक्तानी गने,

o

ऋणको साॉिा व्माज बक्तानी रगामतका कामा गना फैंककङ्ग व्मिस्थाऩन गने,

o

ऋण बक्तानीको रानग नेऩार याष्ड फैंकराइा आिश्मक ननदे िन कदने य बक्तानी बएको यकभको िोधबनाा
उऩरब्ध गयाउने,

o

िैदेनिक ऋण सहमोग अन्त्तगात दातृ सॊस्था तथा याष्ड सॉग बएको सम्झौताहरुको अनबरेख याख्ने,

o

िैदेनिक अनदान तथा िस्तगत सहामताको विियण प्राप्त गयी रेखाॊकन तथा प्रनतिेदन गने,
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o

ऋण सम्झौता अनसाय आमोजना रेखा तमाय गना ऩने कताव्म बएका आमोजनाहरुफाट तमाय गरयएको
आमोजना रेखा य कामाारमको ऋण अनबरेख नबडान तथा कहसाफ नभरान सम्फन्त्धी कामा गने,

o

प्रदे ि तथा स्थानीम सयकायरे नरने िैदेनिक ऋणको सहजजकयण, अनबरेख तथा बक्तानी व्मिस्था नभराउने,

o

प्रदे ि तथा स्थानीम सयकायराइा िैदेनिक तथा आन्त्तरयक ऋण नरने सम्फन्त्धभा आिश्मक भागादिान य
सहमोग उऩरब्ध गयाउने,

o

नेऩार सयकाय जभानत फसी प्रदे ि सयकाय तथा स्थानीम सयकायका रानग कनै ऋण नरनऩने बए सो को
अनबरेख याख्ने तथा सो सम्फन्त्धी अन्त्म कामा गने

o

नेऩार सयकाय जभानत फसी कनै सािाजननक सॊस्थान िा सॊस्थाभा प्रिाह बएको िैदेनिक तथा आन्त्तरयक
ऋणको विियण तमाय गयी याख्ने ।

o

िैदेनिक दातृ सॊस्था तथा सयकायसॉगको सम्झौता अनसाय छट्टा छट्टै अनबरेख याखी सम्झौता तथा
आिश्मकता अनसायका प्रनतिेदनहरू गने,

o

सभम सभमभा दातृ सॊस्थाहरु तथा याष्डहरुफाट िैदेनिक ऋणको तथा नेऩार याष्ड िैंकिाट आन्त्तरयक ऋणको
स्टे टभेण्टहरु प्राप्त गयी कहसाफ नबडान गने,

o

नेऩार सयकायको रेखा प्रणारी अनरुऩ भानसक तथा िावषाक प्रनतिेदन (खचाको पाॉटिायी

, आनथाक विियण

तमाय गने),

o

सािाजननक ऋण सम्फन्त्धी सूचना , प्रनतिेदन तथा अन्त्म सान्त्दनबाक जानकायीहरू अद्यािनधक गयी प्रकािन
प्रिायण गने,

o

नेऩार सयकाय ,अथा भन्त्रारम तथा नेऩार याष्ड फैंकराइा सािाजननक ऋण व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी आिश्मक
प्रनतिेदन गयी नीनतगत तथा कामाक्रभगत रूऩभा गनऩ
ा ने सधायका सझाि ऩेि गने,

o

गयी नेऩार सयकायको ऋण दानमत्िको रैभानसक तथा िावषाक प्रनतिेदन तमाय गयी िेफसाइटभा प्रकािन गने,

o

सािाजननक ऋण सम्फन्त्धी कायोिायको आन्त्तरयक तथा अजन्त्तभ रेखाऩयीऺण गयाउने य प्राप्त रेखाऩयीऺण
प्रनतकक्रमा उऩय आिश्मक कायिाही गने,

ऱगानी सम्बन्त्धी
o

नेऩार सयकायफाट विनबन्त्न ननकामभा बएको ऋण रगानीको रेखाॊकन तथा प्रनतिेदन गने,

o

ऋण रगानीफाट प्राप्त हने ब्माजको गणना तथा प्राप्त ब्माजको रेखाॊकन तथा प्रनतिेदन गने,

o

ऋण रगानीफाट प्राप्त हने साॉिा कपतााको रेखाॊकन तथा प्रनतिेदन गने,

o

नेऩार सयकायिाट विनबन्त्न ननकामभा रगानी हने िेमयको रेखाॊकन गने,

o

िेमयको राबाॊि प्राप्त गयी रेखाॊकन तथा प्रनतिेदन गने ।

o

सॊस्थान तथा कम्ऩनीहरुको साधायण सबा तथा सञ्चारक सनभनत तथा आिश्मक अन्त्म प्रमोजनभा
प्रनतनननधत्ि गने ।

o

रगानी बएको यकभको बक्तानी तानरका अद्यािनधक गयी तानरका अनरूऩ कपताा प्राप्त गने सम्फन्त्धी काभ
कायिाही गने,

o

भानथ उल्रेजखत ऋण िेमय रगानी साॉिा ब्माज राबाॊि कपतााको रेखाॊकन तथा प्रनतफेदन गरय रेखा ऩयीऺण
गयाउने,

o

रगानीसॉग सम्फजन्त्ध भूर तथा सहामक सम्झौता , तभसक तथा जभानतऩरहरूको अनबरेख व्मिस्थाऩन य
सॊयऺण गने,

o

नेऩार सयकायको जभानतभा उऩरव्ध गयाइएको ऋणभा ऋणीसॉग जभानती कनभसन असूर उऩय गने तथा सो
को रेखाॊकन गने,

o

नेऩार सयकायको िेमय रगानी बएका सॊस्थानहरुको रेखा ऩयीऺण तथा अन्त्म वित्तीम कामासम्ऩादन
सम्फन्त्धभा अनगभन गने,
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o

नेऩार सयकायसॉगको सम्झौताफभोजजभ ऋण यकभको प्रमोग बए नबएको य सभमभा ऋणको साॉिा व्माज
कपताा बए नबएको व्महोया अनगभन गने,

o

नेऩार सयकायरे प्रदे ि तथा स्थानीम सयकाय तथा ती सयकाय भातहतका सॊस्थाभा गये को रगानीको कहसाफ
याख्ने य सम्फजन्त्धत सयकायसॉग सो सम्फन्त्धी कहसाफ नभरानको कामा गने,

o

रगानी सम्फन्त्धी केजन्त्रम आनथाक विियण तमाय गने , भहारेखा ऩयीऺककको कामाारमभा ऩठाउने , रेखाऩयीऺण
गयाउने य रेखा ऩयीऺणफाट प्राप्त सझािहरू कामाान्त्िमन गने गयाउने,

o

आन्त्तरयक तथा िैदेनिक ऋण, सयकायी रगानी सम्फन्त्धी यावष्डम अन्त्तयाावष्ड कामाक्रभभा सहबानगता जनाउने

महाऱेखा ननयन्त्रक कायााऱयबार् प्रदान गररने सेवा

 सांघीय सनचित कोषको सचिालन र व्यिस्थापन,
 सघां , प्रदेि र स्थानीय तह समेतको नहसाि समायोिन गरी नेपाल सरकारको एनककृ त के न्त्रीय नििरण
तयारी ।
 आनथाक निषयमा आिश्यक नीनत, काननु ,ऐन, ननयम, ननदेनिका तथा लेखा ढााँिाको निकास र प्रयोग,
 सरकारका तीनै तहको सािािननक ऋण तथा लगानी व्यिस्थापन, अनिलेख र प्रनतिेदन,
 िैदने िक स्रोतिाट सोधिनाा हुने गरी िएको कारोिारको अनिलेख, नहसाि नमलान र प्रनतिेदन,
 सांघीय सरकार अन्त्तगातका सरकारी कायाालयहरुको आनथाक कारोिारको आन्त्तररक लेखापरीक्षण,
 प्रदेि तथा स्थानीय तहमा सांघीय सरकारिाट हुने नित्तीय हस्तान्त्तरणको नहसाि राख्ने,
 सरकारको ननिृत्तीिरण दानयत्िको व्यिस्थापन,
 सािािननक दानयत्ि तथा सरकारी िााँकीको अनिलेख र व्यिस्थापन,
 सािािननक नित्तीय व्यिस्थापन सधु ार,
 आनथाक प्रिासन सचिालन सम्पिन्त्धी प्रणाली निकास र कायाान्त्ियन,
 आनथाक प्रिासन सचिालनमा सांलग्न कमािारी प्रिासन आनद ।
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महाऱेखा ननयन्त्रक कायााऱयको शाखा र जजम्मेवार अनधकारी
महाऱेखा ननयन्त्रक कायााऱय

महाशाखा िथा शाखागिसम्ऩका वववरण
िाखा,/भहािाखा
भहारेखा ननमन्त्रक कामाकऺ

भानि स्रोत व्मिस्थाऩन
भहािाखा

नस.नॊ.

ऩद

१

भ.रे.नन.

२

नाभ, थय

आन्त्तरयक

टे नरपोन

भोफाइर नॊ.

श्री समा प्रसाद गौतभ

२०४

४७७१२९०

९८५१२२३२९०

रे.अ. (वऩ ए)

श्री नबभ प्रसाद काफ्रे

२०६

९८५११४३३६३

३

रे.ऩा.(वऩ ए)

श्री खनगसया श्रेष्ठ

२०६

९८४९६७०३९०

४

का.स.

५

श्री श्माभ भामा राभा

९८४९२०९०५०

ह.स.चा.

श्री याजन खरी

९८४१४८४२६६

६

ह.स.चा.

श्री जोगेन्त्र खड्का

९८४१७८६७३९

७

सह-भ.रे.नन.

८

स.रे.ऩा. (वऩ ए)

श्री जगन्त्नाथ दे िकोटा

२९३

४७७०८९५

९८४१७८९७२९

श्री हभयाज ऩौडे र

२४१

४७७०८९५

९८६१८८८८७५

९

ह.स.चा.

श्री याभ फहादय ताभाङ

९८४११२३१४९

१०

का.स.

श्री घनश्माभ खये र

९८५१११६४४७

आन्त्तरयक रेखाऩरयऺण

११

सह-भ.रे.नन.

श्री िॊकयकृष्ण श्रेष्ठ

२६३

तथा दानमत्ि व्मिस्थाऩन

१२

(वऩ ए)

श्री टे कयाज बट्ट

२३२

१३

का.स.

श्री रारभामा नघनसङ

९८०८३४४३६६

१४

ह.स.चा.

श्री कणा फहादय ताभाड्

९८४९२७०१७४

१५

सह-भ.रे.नन.

श्री िनिर ऩाण्डे

२५३

४७७०७०६

९८५१०७४४९४

१६

क.अ. (वऩ ए)

श्री िनभारा िभाा

२४०

४७७०७०६

९८४३७०९७०९

१७

का.स.

श्री ननभारा ऩन्त्त

९८५१२३१४४४

१८

ह.स.चा.

श्री चन्त्र फहादय राभा

९८४१९४६८७८

१९

उऩ-भ.रे.नन.

२०

सम्ऩनत

भहािाखा

कोष व्मिस्थाऩन तथा

सचना प्रविधी भहािाखा

आन्त्तरयक तथा आनथाक
प्रिासन िाखा
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४७७०३७५

९८४१३१५३४६
९८४८८५११९२

श्री कदनेि ये ग्भी

२८६

४७७०३४०

९८४१६६४१७०

रे.अ

श्री सनत कभाय जोिी

२८३

९८४१२३३०१६

२१

रे.अ.

श्री सये ि िभाा

२८४

९८५११८११७४

२२

रे.ऩा

श्री निनिय कभाय थाऩा

२९८

९८४००१६७६९

२३

रे.ऩा.

श्री वफकास बट्टयाई

२४

रे.ऩा.

श्री कदनेि खनार

२५

रे.ऩा.

श्री प्रकाि फस्नेत

२६

रे.ऩा.

श्री निि कभाय किय

२७

क.अ.

श्री वफकाि श्रेष्ठ

९८४९१०२२०१

२८

सह-रे.ऩा.

श्री सयस्िती याई

९८४१०४५११३

२९

टे .अ.

श्री प्रनभरा फायाकोटी

३०

इरेजक्ट्रनसमन

श्री यभेि िभाा ये ग्भी

९८५११८८१४४
२८१

९८५११६४६८२
९८४२०७६१६४

२८५

२०२

९८६२८६३१४९

९८१३७५०३४३
९८४१४६९८००

खरयद इकाई

दताा चरानी

भानि स्रोत वफकास

मोजना तथा अनगभन िाखा

कभाचायी प्रिासन िाखा

कोष प्रिासन िाखा

३१

ह.स.चा.

श्री भनोज खड्का

९८४१४३६२३९

३२

ह.स.चा.

श्री जोगेन्त्र खड्का

९८४१७८६७३९

३३

का.स.

श्री कृष्णरार श्रेष्ठ

९८४१०५१४२०

३४

का.स.

श्री उनभारा जनत

९८४१०४९३३५

३५

उऩ-भ.रे.नन

श्री ननयज के.नस

२३५

३६

रे.अ.

श्री िये स िभाा

२८४

३७

रे.ऩा.

श्री उत्तभ कभाय नेऩार

९८४९४१३२६६

३८

सह-रे.ऩा.

श्री फारकृ ष्ण विष्ट

९८४१७३१८७६

३९

सह-रे.ऩा.

श्री अच्मत प्रसाद नसॊखडा

९८४३८१८८८३

४०

का.स.

श्री अश्भी राभा मोन्त्जन

९८४३५०७०७०

४१

का.स.

श्री कृष्णहयी थाऩा

९८४१८४४०८३

४२

उऩ-भ.रे.नन.

श्री फाफयाभ सिेदी

२८८

४३

रे.अ.

श्री भवक्त प्रसाद श्रेष्ठ

२९६

९८५७०३५२८२

४४

रे.अ.

श्री सये न्त्र ऩाण्डे

२९६

९८४१८६९०८६

४५

रे.ऩा

२८७

९८४९४४२७००

४६

का.स.

४७

उऩ-भ.रे.नन.

सिास चन्त्र नसिाकोटी

२२७

४८

रे.अ.

श्री कडरायाभ रम्सार

२४२

९८५१०६७८१६

४९

रे.अ.

श्री नबभ ऩोखये र

२२६

९८५११६६३३८

५०

िाखा अनधकृत

श्री कदनेि खरी

२२८

९८६०९०३२००

५१

रे.ऩा.

श्री नियाज सिेदी

२२५

९८४९१५५८९६

५२

रे.ऩा.

श्री धभा फहादय थारु

५३

रे.ऩा.

श्री ऩािाता बसार

५४

क. अ.

श्री ननिा याजबण्डायी

९८४३१६२४७४

५५

क. अ.

श्री प्रेभ ऩयाजरी

९८४१६०९३७३

५६

का.स.

श्री आनिष कभाय राभा

९८०८९४३९३०

५७

उऩ-भ.रे.नन.

५८

रे.अ.

५९

प्रणारी विकास अनबरेख
तथा सभन्त्िम िाखा
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श्री कोवऩरा बट्टयाई
ऩन्त्थी

४७७०७३४

९८५११८११७४

४७७०७४९

श्री वफभर काकी

श्री बेष प्रसाद बतेर

९८४९५३००५६

९८५११६५२४४

९८४१५३२६९४
४७७०३५७

९८४१३२०६१०

९८४८०६३८१५
२९४

२१५

९८४७४६७२७४

४७७०३८६

९८४१४३८८३४

श्री बाष्कय ढगेंर

२१७

९८४१३७४५०७

श्री यवफयाज ऩौडे र

२१७

९८५१०२३६१६

६०

रे.ऩा.

श्री ये नकादे िी धभरा

९८५१२४२२८६

६१

क. अ.

श्री उज्िर भहजान

६२

उऩ-भ.रे.नन

६३

रे.अ.

श्री रोकनाथ नघनभये

२१४

९८४२७६४५२७

२९९

९८६०५८३६९९

२१३

श्री बेष प्रसाद बतेर

९८४१६३९२२१
४७७११४०

९८४१४३८८३४

६४

रे.अ.

श्री जेभा सब्फा

६५

क.अ.

श्री कभरा अमाार

९८६०३१९९९९

६६

का.स.

श्री यविना राभा

९८४११२८५२९

तथ्माङ्क विश्लेषण

तथा प्रकािन िाखा

सचना प्रवफनध िाखा

आन्त्तरयक रेखाऩरयऺण

सािाजननक सम्ऩनत तथा
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सेवा प्राप्त गना ऱाग्ने दस्िुर र अवनध – ननमभानसाय ।
ननवेदन,उजुरी उऩर ननणाय गने प्रक्रिया र अनधकारी
क.ननणाय गने प्रक्रिया
१

;"rgf dfustf{n] cfkm"n] dfu u/]sf] ;"rgf ;lxtsf] ljj/0f pNn]v u/L sfof{nosf] ;"rgf
clwsf/LnfO{ ;Daf]wg u/L lgj]bg lbg' kg]{ .
२ lgj]bsn] dfu ul/Psf] ;"rgf tTsfn pknAw u/fpg g;lsg] k|s[ltsf] ePdf ;"rgf clwsf/Ln]
sf/0f ;lxt ;"rgf pknAw u/fpg] ;do tf]sL ;f]sf] hfgsf/L lgj]bsnfO{ u/fOg]5 .
३ ;"rgf clwsf/L ;dIf dfu ul/Psf] ;"rgf cfkm"eGbf dflyNnf] txaf6 lg0f{o u/fpg' kg]{ ePdf
;f] sf] hfgsf/L ;"rgf dfustf{nfO{ tTsfn u/fO{ !% lbgleq ;"rgf dfu lgj]bg pk/ ePsf]
lg0f{o pknAw u/fOg]5 .
४ ;"rgf dfustf{n] dfu u/]sf] ljj/0f :ynut e|d0faf6 lbg ;lsg] cj:yf ePdf ;"rgf
clwsf/LnfO{ :ynut e|d0f u/L k|ltj]bg k]z ug{ nufpg ;lsg]5 .
५ o;/L e|d0f u/L;s]kl5 e|d0fdf vl6g] kbflwsf/Ln] dfu ;"rgfsf] ;DaGwdf k|ltj]bg k]z
ug'{kg]{5 .
६ k|fKt k|ltj]bgsf cfwf/df lg0f{o u/fpg cfjZos eP lg0f{o u/fO{ / lg0f{o u/fpg cfjZos
geP ;f]em} ;"rgf clwsf/Ln] cfjZostf cg';f/sf] ;"rgf dfustf{nfO{ pknAw u/fOg]5 .
७] P]g, lgod tyf lgb]{lzsfn] ;"rgf k|jfx ug{ gldNg], uf]Ko /xg] egL tf]lsPsf] ljifodf ;"rgf
k|jfx ul/g] 5}g .
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।
ख. ननणाय गने अनधकारी
सूचनासॊग सम्फजन्त्धत

विषमको प्रकृ नत अनसाय सह भहारेखा ननमन्त्रक िा भहारेखा ननमन्त्रक

कानूनरे तोकेको अनधकायी ।

सूचना अनधकारीऱे उऩऱब्ध गराएको सूचना उऩर उजुरी सुन्त्ने अनधकारी
भहारेखा ननमन्त्रक
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िा

महाऱेखा ननयन्त्रक कायााऱयबार् आ व २०७५/७६ को ऩौष सम्ममा सम्ऩादन गरे का
कामको वववरण


वार्षिक र्हसाव मभरान एवॊ वार्षिक प्रमतवेदन तमायी गने कामि सम्ऩन्न बई वार्षिक प्रमतवेदन सम्वन्धधत
मनकाम तथा भहारे खा ऩरयऺकको कामािरमभा ऩेश गरयएको छ।



नेऩार सयकायरे आजिन गने सवै प्रकायका याजस्वहरुको र्ववयण कम््मुटय प्रणारीभा अमबरे खन

तथा

रेखाॊकन गने गयी सफै न्जल्राभा कम््मुटय प्रणारीभा आधारयत नमाॉ सफ्टवे मय र्वकास गये य ABBS भा
आधारयत स्तयउन्नन्ि गरयएको याजस्व ब्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (Revenue Management Information
System-RMIS) रागु गरय सोही अनुसाय याजश्वको सॊ करनको अमबरे खाॊकन बै यहे को


छ ।

कामिसम्ऩादन सम्वधधी सुचकको आधायभा सवोकृष्ट उत्कृष्ट गरय तीन कोष तथा रे खा मनमधरक
कामािरमराई ऩुयस्काय र्वतयण गरयएको ।



NPSAS सम्वधधी प्रदे श य स्थामनम तहका प्रमतमनमध य सयोकायवारासॊ ग प्रदे श नॊ १ ,२,५ य ६ भा सम्ऩन्न
बै सकेको फाॊकी प्रदे शहरुभा दोस्रो चौभामसक अवमधसम्भ रक्ष्म अनुसाय कामि उऩरब्धी हामसर गरयने।



43 वटा केन्धिम आमथिक मनकाम य सात वटै प्रदे शभा

NPSAS अनुसायको र्वन्िम र्ववयण तमाय गने

कामिका रामग ऩयाभशिदाता छनौट गरय कामि अगाडी वढाईएकोभा दोस्रो चौभामसक अवमधमबर कामि
सम्ऩन्न हुने दे न्खधछ।


Sub National Treasury Regulatory Application सवै प्रदे श य 100 वटा स्थामनम तहभा कामिधवमनको
रामग प्रणारीराई ऩुणत
ि ा ददई सवै स्थामनम मनकामभा रागू गनि कामिदर सभेत गठन बइ कामि बै यहे को



आधतरयक मनमधरण प्रणारीको र्वकासको रामग आधतरयक मनमधरण प्रणारी ददग्दशिन २०७५ स्वीकृत
बई कामािधवमनभा आएको छ ।



साविजमनक सम्ऩन्िको व्मवन्स्थत अमबरे ख तमाय गनि आवश्मक पायभहरु तमाय बएको य सो को
न्स्वकृमतको रामग भहारे खा ऩरयऺक कामिरमभा ऩठाइएको छ।
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सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तह एकै प्रकायको आमथिक सॊ केत तथा फजेट फमगिकयणको व्मवस्थाका रामग
खाता सूची (Chart of Accounts)को तजुभ
ि ा एवॊ स्वीकृमत बै प्रदे श य स्थानीम तहभा रागु गरयएको
आगाभी आ व दे न्ख सयकायका तीन वटै तहभा रागू



भा

गरयनेछ।

भहारेखा मनमधरक कामािरम य सफै कोष तथा रे खा मनमधरक कामािरमको नेटवर्किङ्ग सुधाय तथा
सुयऺा व्मवस्थाऩन सम्वधधी कामि मनयधतय बएको छ ।



भहारेखा मनमधरक कामािरमको IT Strategy तमाय बै

IT Security Audit को कामि सम्ऩन्न गरयएकोभा

भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमवाट सभेत IT Audit को कामि चारु आ व भा


बै यहे को छ ।

कम््मुटय प्रणारीभा आधारयत सयकायी रे खा प्रणारी (Computerized Government Accounting SystemCGAS) मफकास गयी रागू बएकोभा चारु आ व को प्रथभ चौभामसक अवमधभा तामरभ सञ्चारन गरयएको
छ।



भहारेखा मनमधरक कामािरमभा ऩौष भसाधत सम्भभा

प्राप्त बएको

शोधबनाि अनुदान रु 8 अवि 94

कयोड य शोधबनाि हुने ऋण तपि 27 अवि 20 कयोड प्राप्त बई कुर

रु 36 अवि

14 कयोड

सोधबनाि यकभ सन्धचत कोषभा प्राप्त बएको य हारसम्भ सोधबनाि हुन वाॊकी अनुदान 17 अवि 5 कयोड
ऋण तपि 21 अवि 20 कयोड गरय कुर रु


38 अवि 25 कयोड यहे को छ।

सम्वन्धधत भधरामरहरुको मसपारयसभा अधतयार्िम सदस्मता शुल्कको यकभ आ व २०७
ु ानी गरयएको छ।
ऩौष भसाधत सम्भ रु 
5 कयोड 72 राख 21 हजाय बक्त



फेरुजु प्रगमत चारु आ.व. को ऩौष सम्भभा २४.७५ प्रमतशत ऩुगेको छ ।
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५।७६ भा

महाऱेखा ननयन्त्रक कायााऱयको सूचना अनधकारी र प्रमुखको नाम र ऩद
कामाारम प्रभख – भहारेखा ननमन्त्रक श्री समा प्रसाद गौतभ मोबाईऱ नं ९८५१२२३२९०
प्रिक्ता सह भहारेखा ननमन्त्रक श्री जगन्त्नाथ दे िकोटा मोबाईऱ नं ९८४१७८९७२९
सूचना अनधकायी उऩ भहारेखा ननमन्त्रक श्री कदनेि ये ग्भी मोबाईऱ नं ९८४१६६४१७०

महाऱेखा ननयन्त्रक कायााऱयसंग सम्बजन्त्धि ऐन,ननयम र ननदे नशकाको सूनच










नेऩारको सॊविधान २०७२

ननजाभनत सेिा ऐन २०४९

आनथाक कामाविनध ऐन,२०५५

आनथाक कामाविनध ननमभािरी,२०६४
ननजाभनत सेिा ननमभािरी ,२०५०
आ रे ऩ ननदे निका

एकर कोष खाता ननदे निका

आनथाक सॊकेत िनगाकयण य व्मातमा ,२०७४

आन्त्तरयक ननमन्त्रण प्रणारी कदग्दिान, २०७५
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महाऱेखा ननयन्त्रक कायााऱयको आम्दानी,खचा िथा आनथाक कारोवार सम्बजन्त्ध अद्यावनधक वववरण
आ.फ. 2075/076 को हार सम्भ मस कामािरम तथा भातहत मनकामहरुको कामिक्रभको र्वन्िम प्रगमत र्ववयण

रु राखभा
क्र.
सॊ .

फजेट

उऩन्शषिक

आमोजना/का

मिक्रभको नाभ

प्राथ

मभक
ता

फार्षिक रक्ष्म
बाय

फजेट

प्रथभ चौभामसक रक्ष्म
बाय

फजेट

दोस्रो चौभानसक रक्ष्म
बाय

फजेट

हार सम्भको प्रगमत
बाय

खचि

मस

खचि

प्रमतशत

अवमधभा
बएका

305012

भहारेखा

P1

मनमधरक

305120

साविजमनक

1474.0

40.15

591.73

30.1

443.63

20.67

100.

977.55

29.81

291.58

39.13

382.76

0.35

100

6965.0

34.08

2322.66

33.01

2321.67

32.60

0

कामािरम

2

100.

P1

र्वन्िम

0

व्मवस्थाऩन

0

460.44

को

कामािधवम

भुख्म

नभा दे खा

रु

सभस्माह

उऩरब्धीह

1

आमोजना

ऩये को
रु

सभाधान
का

रामग

यार्िम

र्वकास

सभाधान

बएका

समभमतभा

उऩामह

र्वषम

ऩहर/
रु

रानु ऩने

31.24

मनममभत

मनममभत

नबएको

3.5

1.20

मनममभत

मनममभत

नबएको

3221.99

46.26

मनममभत

मनममभत

नबएको

काभ

काभ

सुधाय

कामिक्रभ
3

305015

कोष तथा
रेखा

मनमधरक

कामािरमहरु
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P1

0

काभ

मस.नॊ.

कामिक्रभ

1

साविजमनक र्वन्िम व्मवस्थाऩन सुधाय कामिक्रभ

2

कोष तथा रेखा मनमधरक कामािरमहरु (DTCO

3

भहारेखा मनमधरक कामािरम (FCGO)

4

अधतयार्िम सॊ घ सस्था सदस्मता शुल्क अनुदान र्वर्वध

5

मनवृिबयण व्मवस्थाऩन कामािरम

6

कु भायी चोक तथा केधिीम तहन्शर कामािर
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फ.उ.न्श.नॊ.

कु र फार्षक
ि अन्ख्तमायी

आ.फ. 2075/76 भा

र्वन्िम

बएको कु र खचि

प्रगमत

कैर्पमत

प्रमतशतभा
305,000.00
0.31

3051203

97,755,000.00

3051204

26,200,000.00

3050153

605,700,000.00

3050154

90,800,000.00

46,784,017.17

51.52

3050123

134,500,000.00

36,872,900.36

27.41

3050124

12,900,000.00

863,862.00

6.70

3050293

400,000,000.00

57,221,734.59

14.31

3050133

44,900,000.00

25,676,248.00

57.19

3050134

4,700,000.00

731,650.00

15.57

3050143

18,000,000.00

9,433,235.30

52.41

3050144

700,000.00

-

-

-

-

265,415,415.00

43.82

शेमय तथा ऋण रगानी य साॉवा ब्माज य राबाॊश
मस.नॊ.

मफफयण

१

सॊ स्थानभा शेमय रगानी

11138861709

२

फैदेन्शक शेमय रगानी

330000000

३

सॊ स्थानभा ऋण रगानी

2386082900

४

राबाॉश प्रामप्त

350000000

५

साॉवा प्रामप्त

698633542

६

व्माज प्रामप्त

72020527

ऋण प्रामप्त य र्पताि ब ुक्तानी
मस.नॊ.

मफफयण

१

आधतरयक ऋण प्राप्त

0

२

फैदेन्शक ऋण प्राप्त

15444122810

३

आधतरयक ऋण र्पताि ब ुक्तानी

0

४

फैदेन्शक ऋण र्पताि ब ुक्तानी

5277865607.05

५

फैदेन्शक ऋणको व्माज ब ुक्तानी

1283190528.12

६

आधतरयक ऋणको व्माज ब ुक्तानी

6253124523.53

महाऱेखा ननयन्त्रक कायााऱयको वेभ साईर् – www. fcgo.gov.np

23 | P a g e

